65. évfolyam

Február

VIGILIA

LUKÁCS LÁSZLÓ:

A családról -

alul- és felülnézetben

TÜSKÉS GÁBOR:

A római zarándoklatok és a szentévek

81
82

KERESZTÉNY SZÁZADOK - A 13. SZÁZAD
VIZKELETI ANDRÁS:
SZÖGI LÁSZLó:
MADAS EDIT:

•

SARBAl< GÁBOR:
BONAVENTURA:
JóNÁS ILONA:

Városok, egyetemek, koldulórendek nagy százada
A párizsi egyetem és Magyarország
A prédikáció szerepe és átalakulása a 13. században
A mennybe fölvett Máriáról (Vízkelety András fordítása)
A szeráfi doktor: Szent Bonaventura
A lélek zarándokútja Istenbe (részlet)
Árpád-házi Szent Erzsébet

92
96
105
108
112
113
118

SZÉPIÍRÁS
Weöres Sándor londoni versei elé
. Londoni versek
Beatrice, a közvetítő
A vigasz benső mozdulásai; Volt egyszer egy
filozófus (versek)
VÁRI CSABA:
Halálod; Pilinszky János; Ragyogás; (egyszer úgyis)

KISS SZEMÁN RÓBERT:
WEÖRES SÁNDOR:
MARNO DÁVID:
PARDI ANNA:

(versek)

126
127
132
139
143

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE
MONORY M. ANDRÁS TlLLMANN J. A.:

Ghislain Lafont teolégussal (Mártonffy Marcell fordítása)

145

JUBILEUMI KALAUZ
Rendes és rendkívüli szentévek (Folytatás)

153

SZEMLE
(a részletes tartalomjegyzék a hátsó borítón)

154
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A családról alul- és felülnézetben
Az év végén adta át a püspöki kar "minden jószándékú embernek"

a családról szóló körlevelét. Második alkalommal szólítják meg így
az egész magyar társadalmat - hiszen ki ne vallaná magát jó szándékúnak? Az előző körlevél (Igazságosabb és testvériesebb világot!)
is már párbeszédre hívott mindenkit, az egyház határain belül és
kívül. A meghívásra sokan válaszoltak: egy éven át sokféle fórumon folyt társadalmi vita az ott fölvetett kérdésekről.
Amit a legtöbben örömmel fedeztek föl, az a körlevél újszerű
hangneme volt: az egyház a társadalom részének tudja magát, és
törődik az emberek evilági boldogulásával is. Az Evangélium tanítását és kétezer éves tapasztalatát az emberek szolgálatába állítja. Együttérző tekintettel figyeli az emberek sorsát: nincs olyan
igazán emberi érzés, amely Krisztus tanítványainak szívében
visszhangra nem találna, ahogy a II. Vatikáni zsinat írta.
A mostani körlevél hasonló célzattal íródott. Csakhogy nem a
társadalom és a politika nagy kérdéseit feszegeti, hanem a magánélet legszemélyesebb, legintimebb szféráját érinti: a házasságot
és a családot. A kiindulásul szolgáló megállapítást aligha lehet
kétségbe vonni: egy évtizeddel a rendszerváltozás után már nyilvánvaló, hogy hiába rendeződik át politikai rendszerünk és gazdasági életünk - addig nem remélhetünk boldogabb életet,
ameddig személyes kapcsolatainkat nem rendezzük el jobban. Ehhez pedig nem elegendő a külső körülmények javulása, ezt az átalakulást kinek-kinek önmagán kell végrehajtania.
Különös ellentét feszül a vágyak és a valóság, az eszmények és
az élet között. Az emberek többsége a jó családot tartja boldogulása legfőbb forrásának, ennek ellenére családi életében éri a legtöbb
kudarc, itt követi el a legtöbb hibát, önmaga és a hozzá legközelebb állók kárára.
A gyerekek jelentős része szeretethiányosan nő fel. Sokmindent
megtanult a világról, csak éppen annak titkát nem sajátította el,
hogy hogyan lehet boldog és boldogító személyes kapcsolatokat
létesítenie - testvérként, barátként, szerelmesként, házastársként,
szülőként. Fiatal felnőttként elvben mindenki esélyt kap arra,
hogy szabadon alakítsa életét, és akkor is harmonikus családot
alapítson, ha gyermekkorában erre otthon nem látott példát. Kitől
kaphat ehhez segítséget?
A nevelés, azon belül is a családi életre nevelés országunk
egyik legfontosabb és legsürgősebb feladatává vált.
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TÜSKÉS GÁBOR

Született 1955·ben Pécsett. Irodalomtörténész,
az MTA Irodalomtudományi Intézetének rnunkatársa, az irodalomtudomány doktora. Fő kutatási
területe a 17·18. század
irodalom- és művelő·
déstörténete. Több monográfiája, tanulmánykötete és forráskiadása jelent meg a barokk egyházi irodalom, vallásosság
és ikonográfia térnakörében.

A zarándoklat kezdetei

A római
zarándoklatok
és a szentévek
A római zarándoklatok történetének nemzetközi kutatása az utóbbi
két évtizedben erőteljesen fellendült. s napjainkban kezd felzárkózni a másik két nagy középkori zarándokhelyről. Jeruzsálemről és
Composteláról végzett kiterjedt vizsgálatok mellé. A számos különféle, rendkívül szétszórt és gyakran nehezen hozzáférhető forrástípus öt nagy csoportba sorolható, amelyek egyben jelzik a megközelítés lehetőségeit: 1. a vatikáni és más római levéltárak város-,
egyház- és gazdaságtörténeti forrásainak zarándoklatokra vonatkozó része; 2. a Rómán kívüli európai archívumok római zarándoklatokkal kapcsolatos adatai; 3. különféle elbeszélő források, így például szentéletrajzok, a zarándokok útleírásai, naplói; 4. a szentévek
komplex történeti, teológiai és ceremoniális irodalma; 5. a zarándoklatok, zarándokutak és a római kultuszhelyek képzőművészeti,
tárgyi, irodalmi és zenei forrásai. Az összetett jelenségegyüttes hiteles története és művelődés történeti szerepe csak mindezeknek a
forrástípusoknak az együttes figyelembevételével, módszeres feldolgozásával lesz megismerhető.
Aligha vonható kétségbe, hogy a korai középkor évszázadaiban Róma számított a nyugati kereszténység legjelentősebb zarándokhelyének. A 9. századig nyugaton ez volt az egyetlen város, ahol apostolok sírját őrizték, ezt követően azonban Jeruzsálem és Compostela némileg háttérbe szorította vezető szerepét a
távolsági zarándoklatokban. A római zarándoklatok kezdetei a
keresztényüldözések utáni időkre nyúlnak vissza. A külső feltételeket I. Damasus pápa (366-384) teremtette meg, aki helyreállíttatta és berendeztette az elpusztult katakombákat, dicsőítő verseket
írt a vértanúk emlékére, és kőtáblákra vésette azokat. A pápa által
egybehívott Római zsinat 382-ben a Krisztus által Péterre ruházott hatalommal igazolta Róma vezető szerepét. Ezzel a Péter
apostol sírját felkereső zarándoklatok idővel Péter helytartójának
közvetett elismerését is kifejezték, és egyházpolitikai jelentést
kaptak. Másfelől a zarándoklatok egyházi támogatása és a zarándokhelyek gondozása Róma püspökének politikai programjává, s
adott esetben a hatalomgyakorlás eszközévé is vált.
A katakombákban őrzött ereklyék körül kialakult kultuszra
Szent Jeromos (348-420), Damasus pápa egykori titkára így emlé-
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Szent Jeromos a
zarándoklatokról

Az ereklyék szerepe

kezett vissza: "Midőn gyermekként Rómában magasabb tanulmányaimat végeztem, vasárnaponként társaimmal felkerestük az
apostolok és vértanúk földbe ásott sírjait. A belépőt mindkét oldalon a halottak fogadják, és mindenütt olyan sötét van, hogy
csaknem hinni kezdtünk a jövendölés beteljesülésében: »élve szállunk le a mélységekbe«. A félelmetes sötétséget csak ritkán szelídíti fénysugár, amely mintha nem is aknákon, hanem csupán keskeny réseken át jutna be." A zarándoklatok 4. századi meglétét
tanúsítja Prudentius (348 - ca. 405) is. Egyik himnuszában a katakombák rendszeres felkeresése mellett jelzi a szokást, melynek során a vértanúk halála napját a mennyben való újjászületésuk emléknapjaként kezdték ünnepelni.
A legjelentősebb ereklyék számára a 4. századtól pompás székesegyházak épültek: a Vatikánban a Szent Péter-, az ostiai úton
a Szent Pál-, a via Appián a két apostol maradványait sokáig őr
ző bazilika, a via Tiburtinán a Szent Lőrinc- és a via Nomentanán
a Szent Ágnes-bazilika. A városon kívül épült templomokat csakhamar követte a Megváltó tiszteletének szentelt a Lateránban és a
Santa Maria Maggiore az Esquilinuson. Konstantin császár a bazilikák építésének támogatása mellett a Szentföldről Rómába szállíttatott több, Jézus életével kapcsolatos ereklyét, például az ún.
szent lépcsőt. A nevezetesebb ereklyéket a katakombákból a gót
(537) és longobárd (755) pusztításokat követően fokozatosan az új
székesegyházakban helyezték el, s Symmachus pápa (498-514)
idejétől kezdve szokássá vált az ereklyék ajándékozása. A 6. században az ereklyék mellett megjelentek az első kultuszképek, így
mindenekelőtt a Sancta Sanctorum és a Salus Populi Romani ikon.
Az egyházi és világi előkelők római zarándoklatát az is motiválta, hogy ereklyéket szerezzenek, illetőleg ott fejezzék be életüket, és kijelöljék jövendő sírjukat az apostolok fejedelme közelében. A 7. századtól számtalan, később szentként tisztelt misszionárius, szerzetes, egyházi és világi személy érkezett zarándokként
Rómába. Nem egy közülük több alkalommal kereste fel a várost.
A 12. század második felétől megszaporodtak az olyan magánszemélyek látogatásai, akik valamely szerzetesrendbe való belépés nélkül választották a magányos életet, s ehhez pápai engedélyért folyamodtak. Ösztönözte a zarándoklatokat az is, hogy a sorozatos kolostoralapítások révén az 1244-ben muzulmán kézre került Jeruzsálem mellett Róma vált a keresztény szerzetesség második központjává.
A zarándoklatok kialakulásához hozzájárult Péter apostol tiszteletének egyházi terjesztése, továbbá Péter és Pál június 29-i ünnepének fényes megülése. Kíséretükkel együtt ekkor látogattak
Rómába Itália, majd a 11. századtól az egész nyugati kereszténység püspökei, hogy teljesítsék a visitatio liminum apostolorum
kötelezettségét. Rómának mint második Jeruzsálemnek, mint az
égi Jeruzsálem képének felfogása ugyancsak ösztönzően hatott a
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Róma, a második
Jeruzsálem

A szentévek bevezetése

A szentév ószövetségi
alapja

A stációs templomok

zarándoklatokra. Ehhez járult a gens sancta és a populus electus
ószövetségi elképzelésének átvétele, melynek nyomán Róma a
nemzetek és fajok keveredése révén az "új Isten népét" képviselte, s a Római Birodalom fővárosa és egyházigazgatási központja
Jeruzsálemmel szemben, a keresztény értelmezés szerint újra urbs
orbis lett. Az egyházi állam létrehozását (754) követően a zarándoklatok növekvő szerepet játszottak a pápai hatalom megszilárdításában, mivel egyrészt a helyi politikában igazolták a pápai
előjogokat, másrészt a belőlük származó gazdasági előnyök megakadályozták a római városvezetés elszakadását a pápai befolyástól.
VIII. Bonifác 1300-ban bevezette a szentévek meghirdetésének
gyakorlatát, és ez új lendületet adott a zarándoklatoknak. Az
1300. évi szentév meghirdetésére a spirituális, lelkipásztori igények és célkitűzések, a millenniumi várakozások mellett a kor
egyházpolitikai és hatalmi viszonyai is hatottak. A kezdetben
száz évre tervezett időközt VI. Kelemen 1343-ban ötven, VI. Orbán 1389-ben harminchárom, majd II. Pál 147D-ben huszonöt évre
csökkentette. Az 1350-es szentévről Matteo Villani firenzei krónikás feljegyezte, hogy a zarándokok között lévő németek és magyarok tömegei szálláshiány miatt kénytelenek voltak a téli éjszakákat szabad ég alatt tölteni. A szentévek alkalmából a pápák a
15. századtól emlékérmeket készíttettek. V. Sixtus idejében, 1585től szokássá vált, hogy trónralépésük alkalmából is jubileumi búcsút engedélyeztek, többnyire harminc napos időtartamra.
A római zarándoklatok fő motívumává a szentévek bevezetésével a bűnbocsánat elnyerése, a búcsú lépett elő. A búcsú elnyerésének feltétele volt a négy római főtemplom, a Szent Péter-, a
Szent Pál- (1300-tól), a lateráni Szent János- (1350-től) és (1373-tól)
a Santa Maria Maggiore-bazilika felkeresése. A négy patriarchális
bazilikához idővel hozzákapcsolódott a Santa Croce in Cerusalemme, a San Sebastiano és a San Lorenzo, s a 14. századtól szokássá vált a hét római főtemplom egyetlen napon történő felkeresése.
A szerzetesi közösségek által gondozott hét főtemplom a többi
római templomnál jóval gyakrabban vált ún. stációs templommá,
azaz a hívek és a pápa körmenettel egybekötött, ünnepi mise keretében történő találkozásának színhelyévé, ami tovább növelte
jelentőségüket a zarándokok szemében. Id. Hans Holbein, Hans
Burgkmair és egy L. F. monogrammal jelzett ismeretlen festő a
hét római főtemplomot 1499-1504 között táblakép sorozatban örökítette meg az augsburgi domonkos apácák Szent Katalin-kolostora számára. A sorozat föltehetően abból az alkalomból készült,
hogy az apácák 1487-ben a hét római főtemplom felkeresésével
megegyező értékű búcsúkiváltságot kaptak VIII. Ince pápától. A
Santa Croce in Gerusalemme-bazilíkát ábrázoló táblán középen a
templom előtt népes zarándokcsoport, kétoldalt Szent Orsolya legendájának egy-egy jelenete látható. Ez utóbbi motívum sem véletlen, mivel a legenda irodalmi és képzőművészeti feldolgozása-
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A főtemplomok
képzőművészeti

ábrázolása

Dante a zarándoklatról

inak a 15. századtól hangsúlyos eleme volt az angol királylány és
kíséretének római zarándoklata, melynek során Orsolya Rómába
érkezve a legendás Cyriacus pápa áldását fogadta.
A hét főtemplom felkeresése körmenetben Néri Szent Fülöp
kezdeményezése (1552) nyomán valóságos tömegmozgalommá
vált. V. Piusz (1566-1572) volt az első pápa, aki személyesen bejárta az útvonalat. Antonio Lafreri 1575-ben Rómában kiadott rézkarca a hét római főtemplomot együtt ábrázolja, s külön jelzi a
négy patriarchális bazilikát. Ezt követően számos hasonló témájú
ábrázolás készült, gyakran részletes szöveges magyarázattal a
templomok történetéről, ereklyéiről és búcsúiról. Az 1600-as jubileumi évben VIII. Kelemen mind a hét főtemplomhoz elzarándokolt. Volt olyan rendelkezés is, amely szerint az egyik főtemplom
hét, ún. privilegizált oltárának "rövidített" felkeresése ugyanazokkal a lelki javakkal ért fel, mint a hét bazilikát érintő zarándoklat.
A 16-17. század fordulóján a hét főtemplom meglátogatása a római zarándoklatok állandó elemévé vált, amit különféle pápai állásfoglalások és gyakorlati rendelkezések (például útépítések) is
támogattak. Ez a folyamat jól nyomon követhető a zarándokok
használatára kiadott útikalauzokban is, amelyek pontos utasításokat adnak az időpontokra, a templomok felkeresésének sorrendjére, az elnyerhető búcsúkra és más tudnivalókra nézve. A jubileumi búcsúkat már a 14. század közepétől számos Rómán kívüli
templomra is kiterjesztették. Azok felkeresése ettől kezdve ugyanolyan lelki javakkal járt, mint a római zarándoklat. A jubileumi
búcsú feltételeit a pápák bullában rögzítik, amelyet XIII. Gergely
óta a szentév kezdetét megelőzően, Krisztus mennybemenetele
ünnepén bocsátanak ki.
A szentév kezdetét a lateráni, majd VI. Sándor (1492-1503) óta
a Szent Péter-bazilika elfalazott szent kapujának ünnepélyes megnyitása jelzi. A ceremóniában használt kalapácsokat igényes mű
vészi kidolgozás jellemzi, s magáról az aktusról is számos képző
művészeti ábrázolás készült. A kapu rituális megnyitása érzékietesen jeleníti meg a megbocsátás terének felnyitását, a kegyelmi
ajándékok hozzáférhetővé tételét a zarándokoknak.
Az első szentév római eseményeiről, a közlekedés szabályozásáról az Angyalvár hídján - amely akkor egyedül kötötte össze
a várost a Szent Péter-templommal -, Dante is megemlékezett az

Isteni színjátékban:
Rómában a jubileumnak évén
rendezték így járását a tömegnek,
a hídon, a tolongás nagyra nővén,
hogy át az Angyalvárfelé mehetnek
egyik szélén, szent Péter templomához,
a másikon meg vissza csak, a hegynek.
(lnf. 18,25-30)
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De nem ez az egyetlen hely, ahol a száműzött Dante rögzítette
a zarándokokról szerzett tapasztalatait. Valamiképpen sorstársainak tekinthette őket, miután csaknem húsz éve tapasztalta:

...mily sós kenyér a másé;
s föl- és lemenni, mt1yen kínos ösvény,
keseroes lépcső az idegen házé!
(Par. 17,58-60)
A túlvilág szféráin át vezető zarándoklat az Isteni színjáték
egyik alapmotívuma. Ezt megelőzően, 1293 körül azonban Dante
már Az új élet lapjain is megörökített egy firenzei zarándokcsoportot, s elkülönítette egymástól a pálmaágakat emlékül hazavivő
jeruzsálemi (palmien), a Szent Jakab apostol sírját felkereső compostelai (peregriniv és az apostolok sírjait látogató római (romeis
zarándokokat. A zarándok képét használja fel akkor is, amikor az
Isteni színjátékban megvilágítja túlvilági útjának legfontosabb tapasztalatait. A Paradicsom megpillantásakor szerzett benyomások
leírásában kétszer is alkalmazza a zarándok-hasonlatot:
És mint zarándok néz szét meghatottan

fogadalmának templomában, arra
gondolva, hogy' mondja el, ami ott van:
ugy padról padra, karról szállva karra
sétált szemem az éles fényözön közt,
most fel s alá, majd körben, jobbra-balra.
(Par. 31,43-48)
Majd a talán Horvátországból érkezett zarándok hasonlata következik, aki a Szent Péter-bazilikában látja Veronika kendőjét:

Mint ki messziről, tán Croátiából,
jön, bámulni a Veronika-kendőn,
melynek oly nagy hirét hallotta távol,
és míg mutatják, nézi csak merengőn:
.Szent Uram Jézus!" - mondja mind magában "ilyen volt hát az arcod, én Teremtőm!" ugy voltam én, mikor ragyogni láttam
élő szerelmét annak, ki az égi
békét izlelte már lent a világban.
(Par. 31,103-111)
(Babits Mihály fordítása)
Veronika kendője

"Veronika kendője" (Vera icon) Dante idejében a legnagyobb
tiszteletben részesített római ereklyék közé tartozott, megpillantása az apostolok fejereklyéjének látása mellett a római zarándoklat
fénypontjának számított. A már régóta Rómában tisztelt Krisztus-
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A kapu-zárás
ceremóniája

képmást VIII. Bonifác alatt vitték át a Szent Péter-templomba, és
számos búcsút kapcsoltak hozzá. A róla készült nagyszámú devóciós másolat a 15. század óta a római zarándokok kedvelt emléktárgyai közé tartozott, s a Veronika-legendát olyan mesterek is témául választották, mint Hans Memling és Jan van Eyck.
A szentévekre érkező zarándokok számát nem ismerjük pontosan. A különböző, egymásnak részben ellentmondó források szerint naponta átlagosan tízezer főt számíthatunk, a nagy ünnepekre harmincezren is érkezhettek. A zarándokok száma a krónikák
alapján az első szentévben összesen kb. két millióra, a másodikban 1,2 millióra tehető. A zarándokok között minden társadalmi
réteg megtalálható. Az 1350-es szentévben, amely VI. Kelemen
pápa távollétében zajlott le, a krónikás szerint a tömeg néha
olyan folyamatosan áramlott, hogy Orvietóban például állandóan
nyitva kellett tartani a városkapukat. 139o-ben az egyházszakadás, 1400-ban a pestis éreztette hatását a zarándoklatokban. 1450ben ismét nagy tömegek érkeztek, 1475-ben azonban a háborúk
miatt kevesebben keresték fel a várost. A mélypontot az 1525-ös
szentév jelentette.
A szentévek alkalmából számos egyházi és világi előkelő is ellátogatott Rómába. Így például 1575-ben V. Albert bajor és Oktavián pármai herceg mellett Torquato Tasso, 16()Q-ban Miksa bajor
herceg és András brixeni bíboros, 1625-ben Ulászló lengyel trónörökös, Lipót osztrák főherceg, III. Ferdinánd császár öccse, Vilmos badeni őrgróf és az alcalai herceg zarándokolt el a városba.
A 19. században többször elmaradt az esedékes szentévek meghirdetése. Így 1800-ban a pápai szék megüresedése, 185O-ben a
zavaros nemzetközi politikai helyzet és a pápa elmenekülése miatt maradt el a szentév, s a tisztázatlan belpolitikai viszonyok miatt 1875-ben is csak félig ünnepelték.
A szentév végén a kapuk bezárása ugyancsak ünnepélyesen
történt. Kolozsvári Alárdi Mihály jezsuita novícius például 1601ben így örökítette meg a vízkereszt nyolcadában lezajlott eseményt naplójában: liA Szent Péterben maga a szent atya, VIII. Kelemen, pápaságának kilencedik esztendejében, bámulatos kíséret
és néptömeg közepette; először megáldotta a köveket és a cementet, majd befejezvén az imádságot, ő maga helyezte el az első követ, odatett néhány ezüst-, arany- és rézpénzt. A cementező kanál
aranyozott ezüst volt, a többi szerszám hasonlóképpen. Kegyelmes Jézusom, hogy mennyi ember fordult arccal a Szent Péter
felé, amikor meglehetős magasságból háromszor áldást mondott!
A falakon kívülre, a Szent Pálba a szent kapu bezárása végett Pinelli bíboros ment gyönyörű lovassággal. Közvetlenül követte őt
a terranovai bíboros, aki a lateráni Szent Jánoshoz vonult. Szorosan mögöttük utolsóként indult a Nagyobb Szent Máriába a szent
kapuk bezárása végett Jesuaidus bíboros igen szép menettel.
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A búcsú elnyerése

A korabeli útikalauzok

Szállásproblémák

Ugyanis a pápától jöttek ki Szent Palotából. És miután a szent kapuk bezárattak, mennyi és rnilyen ágyúzás, Kegyelmes Jézusom!"
A középkori zarándoklat meghatározó eszmei tartalma a búcsú
elnyerése mellett a vezeklés és a bűnbánat. A Rómába utazókat
azonban a vallási, lelki célkitűzés mellett számos más, így például politikai, diplomáciai, üzleti és tanulmányi cél is motiválta. A
különféle indítékok gyakran keveredtek egymással. A zarándokok
és javaik védelmét II. Callixtus (1119-1224) óta számos kiváltság
és úti levél biztosította. Ennek ellenére az utazás nem volt biztonságos. Így például János bártfai káplán 1494-ben az utak bizonytalansága miatt csak harmadszori próbálkozásra, kerülő utakon és
jelentős többletköltséggel tudott eljutni Rómába. Az útonállók
mellett már akkor is működtek a római zsebtolvajok: az 160D-ban
tartott szentév megnyitása alkalmából Rómában tartózkodó Frigyes sváb hercegnek például az óráját lopták el.
Az útvonalak sík területen meglehetősen szerteágazóak voltak,
s rendszerint a szálláshelyek elhelyezkedése határozta meg őket,
az Alpokban viszont a hágóknál összetalálkoztak. A nyugati hágókat elsősorban az írek, az angolok és a franciák vették igénybe,
míg a skandinávok, a németek és a kelet-európai zarándokok a
keletebbre eső átjárókat használták. A német, cseh és lengyel zarándokok Innsbruck és a Brenner érintésével, a magyarok pedig a
Dráva és a Száva felső völgyén át érkeztek Itáliába. Az 1500. évi
szentév alkalmából a nürnbergi Erhard Etzlaub térképet adott ki
a Rómába vezető utakról, amely egyaránt segítette a zarándokok
és a kereskedők tájékozódását. A helyszíni eligazodást segítették
az 1470-es évektől a különféle nyomtatott útikalauzok, amelyek
tájékoztattak a kultuszhelyekről, az ereklyékről. a búcsúkról, az
ünnepekről, valamint a város történetéről és antik emlékeiről.
Míg az utazás során számos különíéle szálláslehetőség állt rendelkezésre, az akkor alig több mint ötvenezer lakosú Rómában a
szálláskérdés jelentette a legnagyobb nehézséget. A pápai udvar
Avignonból való visszatérését (1376) követően biztos alapra helyeződött a zarándokokról való szervezett gondoskodás, és fokozódott a kultuszforma központi támogatása. A búcsúk elnyerésének új lehetősége a lokális és a regionális kultuszhelyeken azonban fokozatosan aláásta Róma korábbi szerepét, a reformáció pedig véget vetett a város egyetemesség-igényének. Már a 15. században feltűnik a római utazók két új típusa, a lovag (arisztokrata) és a humanista, akiket a Kavalierstour, illetőleg a Grand Tour
keretében nem elsősorban az egyházi nevezetességek, hanem az
antikvitás emlékei vonzanak a városba. A reformáció és a humanizmus terjedése nyomán ismét felfedezik az örök város szabadtéri múzeum jellegét, s a zarándoklatok egyre inkább tanulmányi,
művelődési célokat is szolgálnak. A 16. század második felétől az
új római építkezések és az egyházi támogatás hatására a szokás
újra föllendül. A középkorban Róma elsősorban a fejedelmek, a
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A zarándokok ellátása

Magyar zarándokok

Janus Pannonius
epigrammái

nemesség, a klérus és a gazdag polgárság zarándokhelye volt. A
kora újkorban a felsőbb rétegek fokozatosan eltávolodtak a vallásosság e formájától, amely a szélesebb rétegek vallásgyakorlatában váltakozó intenzitással napjainkig eleven maradt.
Az első nagyobb befogadóképességű zarándokszállást Néri
Szent Fülöp (1515-1595) hozta létre, ahol az 1625-ös szentévben
már több mint ötszázezer zarándok fordult meg. Az ellátásról egy
vallásos társulat gondoskodott, melynek tagjai vállalták a zarándokok kalauzolását és vallási oktatását is. Az egyes nemzetek
már jóval korábban létrehoztak kisebb-nagyobb szálláshelyeket
saját zarándokaiknak. Ilyen volt például a Nagy Károly által 799ben létesített Campo Santo Teutonico a Szent Péter-bazilika közelében, a Német-római Birodalom minden népcsoportja számára.
A magyar zarándokok ellátására Szent István király alapított
zarándokházat. A középkor végén magyar szerzetesek több templomot gondoztak a városban. A 15. század második felétől kezdve a Rómába érkező magyarok lelki ellátását magyar gyóntatók
biztosították. Előfordult az is, hogy a Rómába zarándokló magyarok útközben más neves itáliai kultuszhelyeket is felkerestek (például Loreto). A középkori Rómában járt magyarok közül - első
sorban Fraknói Vilmos, Pásztor Lajos, Juhász Kálmán és Balanyi
György kutatásai nyomán - számos előkelő személyt név szerint
ismerünk. Így például 1300-ban Antal csanádi püspök kihallgatáson vett részt VIII. Bonifác pápánál. Különleges keretek között
ment végbe Nagy Lajos király látogatása 1350-ben. A huszonnégy
éves uralkodó második nápolyi hadjáratáról visszatérőben, Aversa ostroma után, ezer harcos kíséretében szeptember 16-án érkezett Róma közelébe. Gyóntatója és útitársa, Küküllei János szerint
mintegy száz előkelő nemes vonult ki fogadására, s a menet útvonalát végig feldíszítették. A királya lateráni palotában lakott, s
reggelente misét hallgatott a Szent Péter-templomban. Körülbelül
két hétig időzött Rómában. Közben felkereste a város nevezetességeit, látogatókat fogadott, és gazdag adományban részesítette a
templomokat, rendházakat. 140ü-ban Gergely csanádi püspök római útját búcsúengedélyek elnyerésére is felhasználta egyházmegyéje templomai számára. 1433-ban Zsigmond király császárrá
koronázása alkalmából, a király kíséretének tagjaként számos magyar egyházi és világi előkelő járt a városban. Többen közülük
külőnféle egyházi kiváltságokért folyamodtak a pápához. Az
1450. évi szentévben Remetei Himfi Péter csanádi püspököt az
egyházmegye számos papja és hívője kísérte Rómába, ahonnan a
püspök a Szentföldre szándékozott továbbmenni. Ugyanebben az
évben, tekintettel a török veszedelemre, a pápa hozzájárult ahhoz,
hogy a jubileumi búcsút meghatározott feltételek mellett a magyarországi hívek otthonukban is elnyerhessék.
Az 1450-es szentév élménye ihlette Janus Pannoniusnak azt az
epigrammáját, melyben kritikával szemléli a római zarándokat:
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Egyezer és négyszáz esztendő telt el azóta
És tiz olimpiaszi év az arany nap alatt,
Hogy szűztől született szeplőtlen s emberi formát
Vett fel az égi örök Gondviselő fia itt.
Most közelebb van az idv, ésfényes nagy kapu nyflik
Földi silány rögön át fényteli éterekig.
S lám, kelet és észak, nyugat és dél messze vidékén
A Tajo meg a Don partjai közt lakozók
Róma felé tódulnak, a föld elözönli a várost,
És az ezernyi utas már az utakra se fér...
Nem tudom én azt, vajjon e vakhitből van-e hasznuk?
Ám hogy a pápának haszna van, én tudom azt.
Egy másik epigrammájában Janus tanulótársát, Galeotto Marziöt gúnyolja római zarándoklata miatt:

Mondd, miéri, ha poéta vagy, miért hogy
Parnasszus magasát elhagyva, immár
Bottal - ó, Galeotto - és iszákkal
Mégy Rómába te is zarándokútra?
Külföld zagyva, hiszékeny cstJcseléke
És kísértetek-űzte balga népség
És álszent sokaság csinálja mindezil
[...}

Ám ha elragadott az ájtatosság
S ferde nyakkal akarsz zarándokolni,
{. ..}
Múzsáktól, nosza, végy örökre búcsút,
Törd szét lantod, Apolló énekét meg
Vesd a sánta kovács-istennek akkor,
Mert hívő soha nem lehet poéta.
(Végh György fordítása)
1500-ban és 1525-ben a római zarándoklatot a török elleni hadjáratra adott pénzadománnyal lehetett megváltani. az utazások
azonban ekkor sem szüneteltek. Az 1500. évi szentévre a magyarok utazása már 1499 végén megindult, s a római Szentlélek társulat anyakönyve szerint a következő év áprilisában érte el csúcspontját. 1525-ben Aczél István, II. Lajos király kamarása, a moháesi katasztrófa egyik majdani áldozata zarándokolt el Rómába,
ahol találkozott VII. Kelemen pápával. Föltehetően az 1525-ös
szentév magyarokkal kapcsolatos élményére utal Pietro Aretino
Nanna és Antonia beszélgetésében az apácák életéről (1533). Antonia a következő hasonlattal csitíba Nanna panaszkodását sorsáról: "egész Róma olyan táncot jár körülötted, milyent a magya-
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roktól szoktunk látni a jubileumi évben" (Koltay-Kastner Jenő
fordítása).
A művelődési és vallási célkitűzés különböző arányban, de
együttesen van jelen a 17-18. századi ma9Yarországi utazási irodalom Rómára vonatkozó darabjaiban. Igy például Batthyány
Kristóf és kísérete itáliai útja során 1658. április 10. és május 5.
között tartózkodott Rómában. Nemes inasának naplója szerint
részt vettek a nagyheti és a húsvéti szertartásokon, a pápai kihallgatásokon, s felkeresték a fontosabb látnivalókat. A hét főtemplo
mot április 29-én látogatták végig, két további templommal és a
szent lépcsővel együtt. A római zarándoklatok intenzitását befolyásolta, hogy Mária Terézia 1772-ben betiltotta a külföldre vezetett csoportos zarándoklatokat, majd a következő évben az egyénieket is. 1776-ban a Szent Péter-bazilika sekrestyéjének építésekor lebontották a Szent István által alapított zarándokházat.
Amikor Riedl Frigyes a múlt század második felében Rómában járt, s felkereste a pálosok által gondozott Santo Stefano Rotorido-templomot, megállt Lászai János római magyar gyóntató
1523-ban készült síremléke előtt, s így örökítette meg annak azóta
híressé vált feliratát: "Vándor, ha látod, hogy az, ki a fagyos Dunánál született, most római sírban pihen, ne csodálkozzál: Róma
mindannyiunknak édesanyja."
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KERESZTÉNY SZÁZADOK- A13. SZÁZAD

VIZKELElY ANDRÁS

Az. MTA levelező tagja,
1931-oon született Tatán. A
győri bencés, majd a tatai
piarista gimnáziumba járt.
1950·54 között a Piarista
Rend teológiai főiskoláján
tanutt, 1953-57 között magyar-német szakot végzett
az ELTE·n. 1957-84-ig az
ornzilgoo SzécMnyi Kfx1yv!árban dolgozott. 1984 óta
az MTA Fragmenta Coelicum Kutatécsoportjának
vezetője . APázmány Péter
Katolikus Egyetem professzora. A 13. századot
bemutató tanulmányblokk
szerkesztője .

Az egyén
felértékelódése

Városok, egyetemek,
koldulórendek
nagy százada
A 13. században jelentős, már korábban megindult változások értek
be a keresztény Európában, amelyek átalakítottak régebbi társadalmi struktúrákat, földrajzi erővonalakat, emberi gondolkodásmódokat, egyházi és laikus életformákat. E folyamatok és a hatásukra
beállt változások összefoglaló bemutatására természetesen itt nem
vállalkozhatunk. A három kiválasztott társadalmi képződmény közül az első mindenekelőtt az emberi együttélés rendjére, a második
a tudományosságra, az emberi gondolkodásmódra, a harmadik a
kor vallásosságára gyakorolt nagy hatást. A három azonban összefügg egymással: A város volt az egyetemek társadalmi és szellemi
táptalaja, a koduló rendek is elsősorban a városi lakosság pasztarációját célozták meg. Az első kettő, a város és az egyetem, nem a
század szülötte, de a század folyamán új, fokozott jelentőségre tettek szert az emberi életmód és gondolkodásmód szerveződése terén . Erre reagáltak részben hasonlóan, részben különbözően Szent
Domonkos és Szent Ferenc fiai és leányai. A három intézmény, város, egyetem, új szerzetesrendek, nem tehettek volna szert olyan
nagy európai jelentőségre, ha nem indul meg gyökeres változás az
emberi társadalmat alkotó alapelem, az egyén megítélésében, szerepében. Egyúttal mindhárom képződmény tovább fokozta az
egyén felértékelődését.
A társadalmi mobilitás növekedése a feudális struktúrákon belül is kedvezett az egyén szerepköre tágulásának. A központi hatalom, de a kisebb fejedelmek is a születési nemesség ellenében
egyre inkább a kezdetben szolga-státuszban lévő miniszteriálisokat (nálunk szervienseknek nevezik őket, mindkettő "szolgáló" személyt jelent) juttalják társadalmi ranghoz, pozícióhoz, s így
a személyes kiválóság bizonyítására alkalmat adva teljesítményhez kötik a társadalmi és gazdasági felemelkedést. A városban
még inkább szükség van rá, hogy a polgárjogra pályázó bebizonyítsa , hogy ottléte a közösség számára hasznot, értéket jelent.
" Meste rmű ve t" kell létrehoznia, hogy felvegyék a céhbe. Akinek
ez nem sikerül, az a kora proletariátus számát gyarap ítja. A városok területe és népessége ugrásszerűen növekszik. Itália négy
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Az urbanizáció

A ratio szerepe

A skolasztika

nagyvárosa egyenként 80 OOO-nél több lakost számol a 13. században. Az urbanizációnak itt voltak legnagyobb történeti hagyományai. Ezt a népsűrűséget az Alpoktól északra csak Párizs érte el,
sőt lakosainak számát ekkor már 220 OOO-re teheljük. A többi
francia, német nagyváros falai kb. 40 OOO embert zártak körül. A
németalföldi Gent területe 664 hektárra terjedt. A viszonylag kis
területen élő sok ember élete eddig soha nem látott önszervező
dést igényelt, amelynek tekintettel kellett lennie az egyéni képességekre. Ezt az igyekezetet tükrözi a városok jogalkotó tevékenysége. Párizs ekkor mintegy 500 különböző foglalkozási csoportot
egyesít falai között. Korai szociálfilozófiai megállapítások is tükrözik ezt a felismerést. A 13. század végén, 14. század elején mű
ködő Marsilio de Padua leszögezi, hogy az emberek sokféle
adottsággal rendelkeznek, és ezt tekintetbe kell venni. A képző
művészetben megjelennek az egyéni portrék, a lovagregényekben
a protagonistának magányos kaland-utak során kell bizonyítania
tökéletességét. A francia, olasz, német verses novellákban a hős,
aki már nem egyszer polgár, mesterember, nem a fegyvertények,
hanem esze, ravaszsága segítségével diadalmaskodik.
Az ész, a ratio kiművelését szolgálják a 13. századi városokban
virágzó egyetemek. A dialektikán iskolázott skolasztikus módszer
a ratio segítségével rendszerezi kora tudományosságát és a világ
jelenségeit. A hit tételeit is nemcsak a Szentírásnak és a hagyománynak, hanem az észnek is kell igazolnia. A kinyilatkoztatás
igazsága nem mondhat ellen a ratiónak. Párizsban a teológia ekkor recipiálja "pogány" arab közvetítéssel Arisztotelész filozófiáját, és felhasználja azt a maga céljaira. Párizs, ez a "gondolkodógép", ahogyan Georges Duby nevezte a 13. századi francia metropoliszt, ennek a folyamatnak társadalmi táptalaja. A disputációk,
a ratiónak ezek a lovagi tornái, vonzzák a hallgatóságot. Nem a
kardok, hanem az élesre köszörült elmék vívják itt párbajaikat.
Az egyéni teljesítmény itt nem lovagi becsületet, hanem a tudományos elit megbecsülését hozza. És sem itt, sem ott nem szavatolja a születési nemesség a sikert.
A skolasztikus rendszeralkotó tevékenység elsősorban az igazságot akarja szolgálni, de ezzel együtt a szépet is szolgálja. Nemcsak azért, mert a skolasztikus filozófia szerint az igaz és a szép
abszolút értelemben tautologikus fogalmak: ami a szó teljes értelmében szép, az igaz is; hanem azért is, mert harmóniát igyekszik
teremteni a világban, ahol minden kis rész megtalálja a maga helyét. Ez felel meg a kor szépség-eszméjének. Azáltal, hogy a skolasztika üdvtörténeti koncepciója mindeme kiterjed, rehabilitálta
az anyagi világot is, és ezzel a katarizmus alapjait zúzta szét,
amely szerint az anyag a gonosztól van.
Amit Aquinói Szent Tamás a ratio segítségével bizonyított, azt
Assisi Szent Ferenc a költészet eszközeivel fejezte ki Naphimnuszában: a világ minden teremtménye és jelensége részt vesz Isten di-
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csőítésében. Látjuk majd, hogy milyen nagy szerepet kapott az
égitestek üdvtörténeti analógiája a 13. századi ismeretlen magyar
dominikánus alább közölt prédikációjában is. A skolasztika
ugyanis elsősorban a prédikáció műfajában lépte át az egyetemi
városok falait, pallérozta mélyrehatóan az európai gondolkodást
és érvelési technikát.
Az individuum új szemlélete megmutatkozik az érzelmek differenciáltabb kifejezésében is. A 12. század második felétől a 13.
század végéig az európai irodalom nagy témája két ember személyes kapcsolata, a szerelem. A korai középkorban ennek tematizálására nem vállalkozott az irodalom. Ebben az új irodalomban a
házasságon belüli szerelem inkább az epikát, míg a házasságon
kívüli inkább a lírát foglalkoztatja. A szeretetet nemcsak az udvarokban, hanem a kolostorokban is felfedezik. Itt is, ott is a vágyakozó szeretet átélése és kifejezése nemcsak a férfiak privilégiuma,
a nők is megvallják szerelmüket. Csak hogy a kolostorokban és a
begina-házakban az egyén vágya a kölcsönös szeretet után Isten
felé irányul: a lélek vágyakozik Krisztus ölelése és csókja után. Ez
a misztika területe, a mentális szereteté, amelynek egyik legszebb
kifejezése a régebben Clairvaux-i Szent Bernátnak, ma egy 1200
körül élt angol cisztercitának tulajdonított Jesu dulcis memoria kezdetű himnusz, amelynek első négy versszaka Sík Sándor fordításában így hangzik:

o Jézus,

rád emlékezés
Legigazabb örvendezés.
De édesebb vagy, mint a méz,
Ha édesen szívünkbe térsz.
Nincs szó a földön kedvesebb,
Nincs dallam zengőbb, édesebb,
Gondolni szebbet nem lehet,
Mint Jézus, édes szent neved.
A bűnbánó benned remél,
Mily jó vagy ahhoz, aki kér!
Mit nyer, aki nyomodba tér,
De hát még, aki el is ér!
A nyelv, a szó elégtelen,
Betű leírni képtelen,
Csak hogyha élem, érezem,
Jézust szeretni mit teszen.
A compassio költészete

A személyhez szóló szeretet másik nagy megnyilvánulási területe a könyörűlet, az együttérzés, a compassio. A vallásos költészetben ez a kor a Mária-siralmak és a passiós énekek kora. Az átélés
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tettekre sürget, az igaz szeretet nem retten vissza az önlealacsonyítástól. Az udvari szerelem rabszolgái, az előkelő lovagok, Gavain, Trisztán is készek erre, de az isteni szeretet rabszolgái is: Ferenc, a gazdag assisi posztókereskedő féltett fia, vagy a törékeny
kis magyar királylányok, a házasságban élő Erzsébet és a kolostorban magát mindenki szolgájává tevő Margit. Ök életükkel a virágkorát elért lovagi-udvari kultúra értékeinek ellentétét képviselik: a társadalmi megbecsüléssel szemben a megalázkodást, a szerelmi boldogsággal szemben a szüzességet, a pompakereséssel
szemben a szegénységet.
A 13. századi új rendek férfikonventjeiben megváltozik a szerzetesi életforma is. A bencéseknél és cisztercieknél a monostor
mint közösség gyakorolta hivatását, tagjai helyhez kötöttek voltak. A ferencesek és a dominikánusok megkeresik híveiket a
nagyvárosok piacterein, a mezővárosok vásárain. Prédikálnak nekik, befolyásolják őket szóval és életmódjukkal, közöttük járva
eléjük élik a transzcendentális értékeket. Rendjük, választott életformájuk így "egyéni teljesítményt" várt tőlük.
A meggyőzés tudományos igénye viszi e rendek tagjait az
egyetemekre, először a prédikátorok rendjének, a dominikánusoknak legjobbjai hódítják meg a párizsi egyetemet, majd csatlakoznak hozzájuk a ferencesek is. Részben egymással is folytatott filozófiai-teológiai vitáik nemegyszer mozgásba hozták egész Európa
szellemi életét.
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Az egyetemek
kialakulása

A párizsi egyetem
és Magyarország
A középkori keresztény Európa talán legmaradandóbb alkotása az
európai egyetem, a tanulás és tanítás legfelsőbb intézményének létrehozása. Közel egy évezrede, hogy a Salernói Egyetem őse, a latin,
görög és arab kultúrák találkozásánál létrejött orvosi iskola megalakult, majd a 11. század végén már a szűkebben vett nyugati
impérium két fontos központjában, Bolognában és Párizsban olyan
intézmények körvonalai kezdtek kirajzolódni, amelyek a 13. század
európai keresztény szellemiségére döntő és megtermékenyítő hatást gyakoroltak. Bologna és Párizs mellett a 13. századra esett az
első egyetemalapítási hullám szerte Európában, de csak azokon a
területeken, amelyek az egykori Római Birodalomnak is részei voltak. Ha a sikertelen vagy csak rövid ideig tartó kísérleteket nem is
számoljuk, e században alakultak Oxford és Cambridge (Anglia),
Montpellier, Toulouse, Orleans, (Franciaország), Padova, Nápoly, a
római Kúria (Itália), Salamanea (Kasztília) és Lisszabon (Portugália)
egyetemei Európa latin keresztény részében. Közülük e században
Párizs, Bologna, Oxford és Salamanea emelkedett ki annyira, hogy
jelentőségük messze túlmutatott székhelyükön.
Az Ile de France szívében, a Szajna parti településen már a ll.
században is jelentős egyházi intézmények és hozzátartozó iskolák működ tek. Ilyen volt a Notre Dame melletti székesegyházi iskola/ vagy a Saint-Genevieve és a Saint Germain des Pres apátságok kolostori iskolái. A püspöki és érseki székhelyek melletti káptalanok iskolái közül emelkedhettek ki mindenütt azok az egyházi központok, amelyek egy-egy híres teológus professzor elterjedő
hírneve alapján a szűkebb kömyezetén túl, messze földről is vonzották a tanulni vágyó ifjú klerikusokat. A legősibb egyetemek
korai előtörténete tehát e spontán fejlődés, amely néha csak századokkal később kezdett intézményesülni. Párizsban a 12. század
elején már olyan személyiségek tanítottak, mint Guillaume de
Champeaux a realizmus, vagy Pierre Abelard a nominalizmus
nagyhírű képviselője. Abelard már valóban a kialakuló Franciaország minden részéből vonzotta a hallgatókat, s miután ő l lüő-ban
a Saint-Cenevieve kolostor iskolájába telepedett át, ennek környékén alakult ki Párizs diáknegyede a Quartier Latin. A 12. században a párizsi egyetem már működött, vagy inkább azt mondhatjuk/ a szabad művészetek, a teológia, a jog és a korabeli orvostudomány oktatása, mindenféle alapító okirat és részletes szabályozás nélkül folyt. E században fokozatos fejlődés eredményeként
alakult ki az az érdekközösség, amely az oktatókat és a hallgató-
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kat összefűzte, s amely a külső hatalmaktól független, folyamatos
és szabad tanítás és tanulás lehetőségét kívánta biztosítani. Melyek voltak azok a politikai és gazdasági tényezők, amelyek a kialakuló középkori egyetemek életére meghatározó befolyást gyakoroltak?
Egyetem csak ott keletkezhetett, ahol már valamilyen egyházi
intézmény működött, Az universitas életére tehát döntő hatást
gyakorolt a helyi érsek, püspök vagy éppen a káptalan vezetője,
mint ezt a későbbi magyar példák is mutatják. Ugyanakkor éppen Párizs esetében az egyházi kapcsolat messze túlmutatott a
helyi főpásztoron, és alapkérdéssé vált a pápaságnak az egyetemhez való viszonya, működésével kapcsolatos álláspontja.
Az egyetemek, így a párizsi universitas esetében is elhanyagolhatatlan szempont volt a város és az intézmény kapcsolata. A
nyugat-európai gazdasági, társadalmi változások indítják útjára,
vagy erősítik meg a városiasodást, és juttatnak kiemelkedő szerephez egyes központokat. Város és egyetem viszonya ellentmondásos, de mégis a kölcsönös egymásrautaltság jellemzi őket. Hallgatók tömegeit, százait vonzó egyetem csak ott alakulhatott ki,
ahol a város jól megközelíthető volt, nagy forgalmú és biztonságos utak vezettek hozzá, ahol a város fejlettsége lehetővé tette
az összesereglő diákok és tanárok elszállásolását, ellátását. Ezzel
egyidőben természetesen a diákok lehetövé tették a városi polgárság külön jövedelemszerzését, és az egyetem jelenléte mintegy
gerjesztőleg hatott a város gazdasági fejlődésére, sőt érvényesülési
lehetőséget nyújtott a polgárcsaládok gyermekei számára is. Az
egymásrautaltság mégsem volt konfliktusmentes, hiszen az egyetemek, a diákok nem tartozhattak és nem is tartoztak a városi
joghatóság alá, s ez a helyzet több középkori egyetem esetében
súlyos összetűzésekhez vezetett a városi hatóságokkal.
Az egyetemek életét befolyásoló tényezők között nem kevésbé
jelentős a központi királyi hatalom és az universitas viszonya. Az
egyetemek létrejötte és fejlődése lényegében az uralkodóknak is
érdekében állt, s ez a későbbi egyetemalapítások esetében meg is
mutatkozott, amikor a királyok, sőt később a német birodalom
részfejedelmei saját országuk, tartományuk számára alapítottak
egyetemet. A 12-13. században azonban ennél többről volt szó.
Párizs a vizsgált korszakban több, mint a francia királyság legfontosabb egyeteme. Az invesztitúraharcok időszakában, a pápai hatalom fénykorában Párizs egyeteme az egyetemes egyház egyik
meghatározó intézményévé vált, amely pápai privilégiumai következtében a királyi hatalom felett is állt, legalábbis igyekezett
annak joghatósága alól is kikerülni. Mindez nem zárta ki azt a lehetőséget sem, hogy az egyetem és az uralkodói törekvések között is ellentétek feszüljenek.
A fenti tényezők ismeretében már nem csodálkozhatunk azon,
hogy a középkori egyetemek fejlődése nem egyenes vonalú dia-
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dalmenet, hanem konfliktusokkal és válságokkal teli rogos út,
amelyet számos universitas nem tudott megtenni. Sok intézményt
kellett újjáalakítani, vagy egyes részeinek elvándorlás után új városban kellett helyet biztosítani.
A párizsi egyetem korai története sem szűkölködik a fentiekhez
hasonló eseményekben. A már régóta működő párizsi universitast, a tanárok és a hallgatók közösségét III. Celestin pápa
1194-ben kivonta a világi bíróságok hatásköre alól, s ezzel egy
már rég meglévő helyzetet saját tekintélyével megerősítve mintegy pápai oltalom alá vette az intézetet. Ez azért is érdekében
állt, mert a párizsi egyetem már ebben az időben is oly nemzetközi tekintélyre kezdett szert tenni, hogy a pápaságnak meg kellett erősítenie az intézményre gyakorolt befolyását. Nem késett
sokáig a királyi oltalom sem. 1200-ban Fülöp Ágost/ aki Párizs fő
várossá fejlesztéséért is sokat tett, kiadta az egyetem első királyi 01talomlevelét, amelyben a francia király is megerősítette az egyetem
kiváltságait.
Az egyetem tekintélye a 13. század nagy pápája, az egykori párizsi diák, III. Ince idején tovább erősödött. A párizsi püspök joga
a licentia docendi adományozására III. Ince idején már formálissá
vált. 1213 után a püspök illetve megbízottja, a kancellár már csak
azoknak adhatott tanítási jogot/ akiket a magisterek tanácsa is erre méltónak tartott, és ezt a javaslatot már nem lehetett visszautasítani. 1215-ben azután a pápai legátus Robert de Courcon írásb a
foglaltatta a párizsi egyetem első szabálykönyvét, amely a további
fejlődés alapját képezte. Az egyetem egyre jobban körvonalazódó
függetlensége - mind a várostól, mind a helyi egyházi, és az
uralkodói hatalomtól - az intézményt az 1220-as években súlyos
konfliktusokba kergette. Mindez 1229-ben odáig fajult, hogy a tanárok/ azaz a magisterek és diákjaik közös elhatározással elhagyták Párizst, és Orléans-ba költöz tek. A radikális elhatározás minden érdekelt felet a helyzet újragondolására kényszerített. Az alig
három éve uralkodó Szent XI. Lajos király is felismerte, hogy
nem áll érdekében a már Európa-szerte ismert egyetem megszű
nése. A két éve uralkodó új pápa IX. Gergely pedig a párizsi püspököt rótta meg azért, hogy nem ismerte fel az egyetem súlyát és
jelentőségét, és szűklátókörű intézkedéseivel hozzájárult ahhoz,
hogy a beláthatatlan következményekkel fenyegető esemény megtörténhessék. Nem utolsósorban a párizsi polgárság is rádöbbent
arra, hogy saját gazdasági érdekei kerülnek veszélybe, ha a komoly bevételi forrást jelentő universitas a városból elköltözik. A
egyetem tanárainak és diákjainak ezen radikális lépése meghozta
eredményét. 1231-ben Szent Lajos király kiadta az egyetem új kiváltságlevelét, amelyben nemcsak megerősítette Fülöp Ágost századeleji intézkedéseit, hanem gyakorlatilag elismerte a pápaság
különleges befolyását a párizsi universitas felett. A 13. század második harmadára a párizsi egyetem európai tekintélyű intézmény lett.
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"Natio academica"

A párizsi egyetem belső struktúrája a 13. század középső harmadában alakult ki, s a párizsi modell vált mintává sok egyetem számára. A "klasszikus" egyetem négy, egymással hierarchíkus viszonyban lévő fakultásból épült felt.. amelyek élén a dékánok állottak. Az
első a lényegében korabeli általános ismereteket nyújtó arsfakultas
(facultas artium) a hét szabad művészet tananyagát nyújtotta a hallgatóknak, és a kar szerepe különleges volt a párizsi egyetem életében. Látogatottsága is a legnagyobb volt, és nagyon sok külföldi
tanult e fakultás diákjai között. E kar élén álló személy töltötte be
a rektori tisztséget, s ő volt az, akit a karon tanuló diákok nációjának képviselői választottak meg. Az arsfacultas, vagyis a bölcsészeti
kar után következett a három felsőbb fakultás, a juridica (jog), medica (orvostudomány) és a teológia. A jogtudományban Párizsnak
csekély volt a jelentősége, mert 1219 után a pápa a ius civilis tanulmányozását erősen korlátozta a párizsi klerikusok számára. Annál
nagyobb lett a tekintélye Párizsban a teológiának. Robert de Sorbon, Szent Lajos király egykori gyóntatója 1254-ben eredetileg a
szegény papjelöltek számára alapított teológiai intézetet. Ennek statúmait 1268-ban erősítette meg IV. Kelemen pápa. A Sorbonne név
a század második felében már lényegében az egész teológiai fakultást jelentette, amelynek hitbéli kérdésekben tett állásfoglalásai, a
pápai tekintéllyel megerősítve az egész keresztény Európában
mérvadókká váltak. A párizsi teológiai iskola mondhatni pápai
akaratból is monopóliumra tett szert, olyannyira, hogy a pápák
több mint egy évszázadon át tudatosan akadályozták más új egyetemeken a teológiai fakultások alapítását, nehogy azok létrejötte
háttérbe szorítsa vagy akár csak veszélyeztesse Párizs tekintélyét.
A középkori egyetem jellegzetessége a .natio academica" az
egyetemi nemzet fogalma. E nációk valamennyi egyetemen másmás földrajzi alapelven szerveződtek, s nem nevük, hanem tényleges összetételük alapján lehet arra következtetni, a diákok honnan érkezett csoportjait foglal ták egy közösségbe. A párizsi hallgatók négy akadémiai nemzetéről az 1220-as évektől kezdve vannak adataink. A négy név: francia, normann, picardiai és angol
önmagában semmit sem mond. A francia akadémiai nemzetbe az
ország nagyobb részéből származók mellett a spanyol, portugál
és itáliai régióból jött hallgatók is beletartoztak. A normann csak
egy szűkebb észak-francia közösséget tömörített, a pikárd viszont,
nemcsak a szűkebben vett picardiai diákokat, de a későbbi
Németalföld hallgatóit is. Az angol akadémiai nemzet viszont
mindenkit egybegyűjtött, aki Európa nyugati kereszténységhez
tartozó övezetéből érkezett Párizsba. Nemcsak a Brit-szigetekről,
de az egész Német Birodalomból, Skandináviából, a Cseh és Lengyel királyságból származó hallgatók is idetartoztak, csakúgy
mint a Párizsba érkező magyar diákok is. A százéves háború következtében később nagyon megfogyatkoztak az angol diákok az
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egyetemen, így később ezt a nációt már gyakran németnek is nevezték. A náció k élén a diákok által választott prokurátorok álltak, akik az egyetem legtekintélyesebb tisztviselői közé számítottak. Ök képviselték a hallgatóságot az egyetem vezetése előtt, és
1271 után ők választották az egyetem rektorát. Jogukban állt akár
a rektor ellenében is az egyetem alapvető ügyeiben gyűléseket
összehívni. A nagyobb létszámú nációk területi alapon szervezett
kisebb közösségekből, provinciákból álltak.
A középkori egyetem életének gyakorlati színterei a hallgatói
közös otthonok, a bursák voltak. A bursa gyakorlati okokból alakult számos egyetemi városban. A közös lakás, a közös tanulás s
nyilván a közös szórakozás olyan sajátos légkört alakíthatott ki a
hallgatók között, hogy arra halálukig nosztalgiával emlékeztek gondoljunk Anonymusra -, és magát az egyetemet valóban éltető anyjuknak, Alma Matemak tekintették. Uralkodók, szerzetesrendek, akadémia nemzetek, provinciák ugyan létrehozhattak kollégiumokat, ahol az előbbiekhez képest kiváltságosabb helyzetben
lehettek az oda bekerülők, de ez nem volt tipikus a 13. században.

A párizsi iskola néhány nagy alakja

A kolduló rendek
szerepe a teológiai
fakultáson

A 12. század közepén, az egyetemmé válás időszakában tanult,
majd tanított Párizsban Petrus Lombardus párizsi püspök, aki még
Abelard tanítványaként kezdte pályáját, és a skolasztika egyik alapítójaként gyűjtötte csokorba az egyházatyák, illetve az egyház tanítását. Sententiarum libri címet viselő fő művét Aquinói Szent Tamás is sokat tanulmányozta.
A 13. század közepének koldulórendi mozgalmai alapvetően
befolyásolták a párizsi egyetem működését. Az addig világi klerikusok által irányított teológiai fakultás 1229 után egyre inkább
szerzetesek kezére került. Előbb a domonkosok jutnak két katedrához, de őket követték 1236-tól a ferencesek, és a század második felében már ott találjuk a karon a bencéseket, cisztercieket, a
karmelitákat és az ágosotomendieket is. A domonkosok első nagy
alakja Albertus Magnus, aki Bolognában tanult, és később Kölnben, Strassburgban és Regensburgban is tanított. Még Kölnben
lett tanítványa Aquinói Szent Tamás, akivel együtt ment Párizsba
1245-ben. Aristoteles filozófiáját ő állítja a teológia szolgálatába,
felhasználva a korábbi görög, arab, zsidó feldolgozásokat. Albertus Magnus munkáját fejlesztette tökéletesre tanítványa, az
ugyancsak domonkosrendi Aquinói Szt Tamás, aki először még
tanárával érkezik az universitasra, majd 1251-ben tér ide vissza,
hogy az egyetemi fokozatokat megszerezze. Először tíz évig maradt itt, 1253-tól már tanárként és a skolasztikus filozófia és teológia egyik legnagyobb tekintélyű alakja lesz. 1269-ben még két
évig volt az egyetemen, ahol főbb műveit, elsősorban a Summa
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Teologicát írja vagy diktálja. Tamással egyidőben lett a panzsi
egyetem teológiai professzora, a ferences rendi Szent Bonaventura
a skolasztika másik hittudósa. Tanulmányait már korábban Párizsban végezte az ugyancsak ferences Alexander Hales tanítványaként. Kinevezése után három évvel már rendje generálisa lett,
így később egyházpolitikai tevékenysége jelentős. A hasonlóképpen ferences, fiatalon elhunyt Duns Scotus ugyancsak a skolasztika híressége a században. Kezdetben ugyan Oxfordban tanult, de
1307-ben Párizsban avatták doktorrá, ám csak egy évig taníthatott, mivel 130S-ban meghalt.
A scotisták és tomisták harca éppen a 13. század legvégén bontakozott ki Párizsban, és hatott gerjesztőleg az egyetemi oktatásra is.
Magyarok a párizsi egyetemen

A francia-magyar kapcsolatok virágkorát az Árpádok idejében III.
Béla korához szokás kötni, amikor mind a dinasztikus, mind a kulturális kapcsolatok addig soha nem látott mértékben fejlődtek a két
ország között, A 13. századi fejlődés ezen előzmények nélkül nem
érthető.

Bánffy lukács

A Manuel bizánci császár udvarában nevelkedett III. Béla a
francia lovag Chatillon Raynold antióchiai fejedelem leányát, Annát vette feleségül 117D-ben, és kíséretében sok francia lovag érkezett Magyarországra és rajtuk keresztül intenzívvé váltak a már
korábban is meglévő magyar-francia kapcsolatok. Béla trónralépésekor 1173-ban már másfél évtizede Bánffy Lukács volt az esztergomi érsek, aki az első név szerint ismert, Párizsban tanult magyar diák volt. Lukács a 1150-es években, tehát az egyetem kialakulásának idején tanult Párizsban, és nemcsak magas szintű teológiai műveltségét, de a katolikus hit védelmének parancsoló
szükségességét hozta magával az universitásról. A nagytekintélyű
és kikezdhetetlen erkölcsű érsek a 12. századi magyar történelem
különleges figurája, aki 1169-ben magát a magyar királyt helyezte
egyházi átok alá, mert hozzá mert nyúlni az egyházi birtokokhoz.
Lukács érsek kezdetben maga is támogatta III. Béla trónralépését,
de utóbb, félve a görög befolyástól és aszimónia gyanújától,
megtagadta az ifjú király megkoronázását. Az érsek szigorú elvei
miatt nemcsak az uralkodóval, de később magával a pápával is
összekülönbözött, aki Lukácsot merev és kompromisszumra képtelen vezetőnek tekintette. Az érsek, aki később megbizonyosodott arról, hogy Béla a katolikus hit tisztaságát nem veszélyezteti,
sőt feleségén keresztül erősödnek a feltehetően számára is kedves
francia kapcsolatok, élete vége felé kibékült a királlyal. Bizonyos,
hogy már az 1170-es években újabb magyar diákok iratkoztak be
a párizsi universitasra, bár konkrét adataink meglehetősen
szegényesek. A Bethlehem nevet viselő diák, aki a kutatók szerint
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Anonymus

talán Leustachius dobokai ispán, későbbi erdélyi vajda fia volt,
valamikor 1177 után halt meg tanulmányai során Párizsban, a
Sainte-Genevieve apátságban. Társai fontosnak tartották róla
megjegyezni, hogy igen nagy jámborságban élt "és adósságot sem
kereszténynél, sem zsidónál" nem hagyott hátra. A 12. század
ezen utolsó évtizedeiben tanulhatott Párizsban Béla király notariusa, P. mester is, akiről könyvek tucatjai szólnak, s aki Anonymus
néven vonult be a magyar történettudományba.
1184-ben meghalt III. Béla francia származású felesége, s az
uralkodó továbbra is a francia kapcsolatokat részesítette előny
ben. 1186-ban hosszas előkészületek után Fülöp Ágost francia király féltestvérét (Capet) Margitot vette feleségül, s vele még intenzívebbé váltak a két ország egyházi és kulturális kapcsolatai. E
korban Adorjánról, Mihályról és Jakabról - akiknek származását
közelebbről nem ismerjük tudjuk, hogy a párizsi egyetem
diákjai voltak, 1192-ből pedig adatunk van arra, hogy III. Béla
egy Elvin nevű klerikust küldött Párizsba az egyházi zene tanulmányozására.
A 13. században az egyetem mágnesként vonzotta Párizsba Európa minden részéből a tehetséges klerikusokat, s ahogy Gabriel
Asztrik fogalmaz, "a diákság nagy része a szerzetesrendek tarka
tömegéből került ki". Miután 1219-ben III. Honorius pápa elrendelte, hogy minden egyházmegye megfelelő papot küldjön ki Párizsba a teológia tanulására, hogy ezáltal is csökkenthető legyen a
képzett egyházi személyek hiánya, bizonyos, hogy Magyarországról is egyre többen keltek útra Lutetia, azaz Párizs irányába. A
hazai okleveles anyag pusztulása miatt itthoni forrásokból, sajnos,
igen keveset tudunk ezen személyekről, pedig a párizsi tanulmányok elősegíthették a klerikusok egyházi pályájának felfelé
ívelését.
A század második feléből, elsősorban Gabriel Asztrik kutatásai
alapján, már valamivel többet tudunk a Párizsban tanult magyarokról. A domonkos rendhez tartozó magyarországi szerzetes,
Frater Salamon de Hungaria 1269-ben érkezhetett Párizsba. Korábban Kölnben találkozott Petrus de Dacia svéd származású domonkos rendtársával, akivel együtt iratkozhatott be az egyetemre.
Ezidőben hallgathatta a Párizsba visszatérő Aquinoi Szent Tamás
ottani előadásait. Salamon 1286-ban már mint a dominikánusok
magyarországi definitora tér vissza Párizsba, három évvel később
pedig már ő a rend hazai prior provinciálisa. Gabriel Asztrik kutatásai során egy párizsi eredetű vatikáni kódex átvizsgálásakor
magyar nyelv ű bejegyzéseket fedezett fel a feketevasárnapi szentbeszéd szövege mellett. A szentbeszéd gyűjtemény párizsi egyetemi környezetben készült, összeállítójának neve ugyan nem olvasható, de talán nem lehetetlen, hogy az a Salamon dominikánus
barát volt, aki e gyűjteménnyel talán egy vele együtt tanuló magasabb egyházi méltóságot betöltő személynek kívánt kedveskedni.
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A ciszterciek és a permontreiek, a szoros francia kapcsolatokat
ápoló rendek, tagjaik számára kollégiumokat alapítottak Párizsban. Az 1252-ben alapított premontrei kollégiumban aligha feltételezhető, hogy ne lettek volna magyar szerzetesek is. Az csupán
érdekesség, hogy mikor a premontreiek a kollégium mellett 1285ben kiegészítésként egy kis kertet vásároltak Párizsban, akkor ezt
Gilette du Celiertől, egy bizonyos Guillaume de Hongríe, azaz
Magyarországi Vilmos özvegyétől veszik meg.
Nem tarozik szorosan témánkhoz. de érdekes adalék a 13. századi keresztesháborúk és társadalmi megmozdulások történetében
az 1251. évi úgynevezett pásztor-keresztesek mozgalma. Szent Lajos 125D-ben történt fogságbaesése, majd kiszabadulása és hosszú
szentföldi tartózkodása idejére esik e népi mozgalom, amelynek
vezetője az "eretnek" Magyarországi Jakab mester, Maitré Jacques
de Hongrie, akit számos forrás egybehangzóan magisternek nevez (Magister de Hungaria). Jakabról sokkal többet nem tudunk,
mint hogy dezertált cisztereia szerzetes volt, akinek talán az 1232ben kipattant pilisi vesztegetési botrány után kellett elhagynia
Magyarországot. Esetleges tanulmányairól nincs adatunk, de gazdag nyelvtudása és az arab tudományokban való jártassága magasabb műveltséget sejtet. A pusztító, fosztogató pásztor kereszteseket erőszakkal verték le, és vezetőjük, Jakab mester is Bourges
mellett lelte halálát.
A párizsi egyetem magyarországi hatását jól mutatja az a sokat
vitatott adat, amely a középkori veszprémi káptalani iskoláról
szól. IV. László király 1276. november 18-án kelt oklevelében ezt
az iskolát, amelyet a tartományúri harcokban elpusztítottak, s
amelyet újjá kívánt szervezni, a párizsi egyetemhez hasonlítja.
"Tudja meg mindenki, hogy Veszprém városában attól az időtől
fogva, amidőn Magyarországon a katolikus hit meggyökerezett,
Isten kegyelméből a szabad művészeteket, amelyek kiváltképpen
az isteni parancsokat világosabban megmagyarázzák, miként Párizsban Franciaországban, a tanítók tudományának kitűnősége és
a tanulók tömeges látogatása folytán egész Magyarország egyházai fölött a virágzó hírnév eddig egyre növekedő fénnyel ragyogta be, és az ország jogainak megőrzését szolgáló jogtudomány
művelése ugyanott az első helyet foglalta eL"
A múlt században sokan úgy értelmezték e sorokat, mintha
Veszprémben rövid ideig egyetem működött volna. Ha erről természetesen nincs is szó, mégis igen fontos a fenti idézet, hiszen
azt mutatja, hogy a párizsi egyetem mint minta már teljesen közismert volt Magyarországon. s a főpapok közül sokan voltak,
akik ajánlani, sugalmazni akarták az ifjú uralkodónak a párizsi
modell hazai alkalmazását. Egészen más kérdés, hogy a hazai társadalmi, gazdasági viszonyok a 13. század második felében még
teljesen alkalmatlanok voltak egy valódi universitas létrehozására.
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Zárjuk a párizsi magyar tanulmányok példáit két olyan esettel,
amely már a 13. század legvégén az egyre jobban fellendülő
egyetemjárás korszakára utalnak. A francia király, Szép Fülöp és a
pápa, VIllo Bonifác összecsapása idején a Párizsban tanuló klerikusoknak is állást kellett foglalniuk. 155 ferences diák tanult ezidőtájt Párizsban, közülük 87-en nem írták alá a zsinathoz való
apellatiót. Az egyházszakadást is szimbolizáló esemény után a
diákoknak, köztük két magyarnak, Miklósnak és Máténak, Magister Nicolaus de Hungaria-nak és Matheusnak 1303 nyarán el kellett hagyniuk Párizst.
Ugyanez idő tájt tanított már Párizsban Alexander de Hungaria, azaz Magyarországi Sándor mester, aki az ágoston rend tagjaként lett magister 130D-ban az egyetemen. Sándor aláírta az apellatiót, de mint ezt Gábriel Asztrik is megjegyzi, ez aligha jelentett
elvi meggyőződést vagy politikai állásfoglalást. Alexander de
Hungaria meg akarta tartani egyetemi katedráját, és Párizsban kívánt maradni, ahol még évekig tanított.
A 13. század az a korszak, amelyben a párizsi egyetem európai
tekintélye és befolyása kialakult, s amely a magyar egyházra, kultúrára és művelődésre is nagyon nagy hatást gyakorolt. E hatás
mértékét a források bővülése következtében a 14-16. században
már sokkal jobban nyomon tudjuk követni, de a későbbi fejlődés
gyökerei itt a késői Árpád-korban, Robert de Sorbon és Aquinói
Szent Tamás évszázadában találhatók.
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Párizs szerepe a
teológia fejlődésében

A prédikáció szerepe
és átalakulása
a 13. században
"Mindazon dolgok közül, melyek a keresztény emberek üdvösségét szolgálják, legnagyobb szükség Isten igéjének táplálékára van,
mert amint a testet az anyagi, úgy a lelket a szellemi eledel élteti...
Mivel gyakran előfordul, hogy a püspökök sokféle elfoglaltságuk,
esetleg betegségük, ellenséges támadás vagy más egyéb miatt,
(hogy tudásuk fogyatékosságait ne említsük...), Isten igéjét egymagukban nem képesek kielégítően hirdetni a népnek, (...) általános
érvénnyel elrendeljük, hogy vegyenek maguk mellé alkalmas,
munkabíró és jószavú férfiakat, akik a prédikáció szent feladatát
üdvösen elvégzik, (...) s akik a rájuk bízott híveket szóval és példával egyaránt építik..." Az idézet a IV. Lateráni zsinat (1215) prédikátorok állítására vontakozó X. kánonjából való.' III. Ince papát
nemcsak a szükség - az eretnekek elleni harc - késztette ilyen
határozat elfogadtatására, hanem párizsi tanulmányai során az
egyetemi prédikációs gyakorlatról szerzett meggyőző személyes tapasztalatai is.
A 12. század végéig a prédikáció általában egy adott ünnep
evangéliumának rendszeres magyarázatát jelentette, ami történhetett terjedelmes homilia formájában, de lehetett a misében latinul
elhangzó evangélium egyszeru, népnyelvű tolmácsolása is. A prédikálás elsősorban a püspök feladata volt. A plébániatemplomokban, ha volt egyáltalán prédikáció, az jobbára kimerült az említett
perikopa-fordításokban, vagy a Miatyánk és a Hiszekegy fejtegetésében az alapvető hittételek megerősítésére.
Párizsban a 12. század második felében pezsgő szellemi élet
folyt. A világi papság képzésében kulcsszerepet játszó székesegyházi iskolában olyan kitűnő teológusok tanítottak, mint Petrus
Lombardus (t1160), Petrus Comestor (t1179) vagy Petrus Cantor
(t1197), akiknek művei a középkor végéig a teológiai oktatás
alapkönyvei maradtak. A század végére Párizs a teológia tudományának központja lett. Európa minden tájáról özönlöttek ide a
diákok, hogy megismerkedjenek a bibliamagyarázat új, tudományos módszereivel, megtanuljanak gondolkozni, érvelni és vitatkozni. A Szentírás tanításának alapja a szövegolvasást kísérő
magyarázat (lectio) volt, a tanultakat alaposan meg kellett vitatni,
hogy minden kérdés világos legyen (disputatio), s végül a tanítást
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A kolduló rendek
szerepe

prédikációban kellett összefoglalni? A 13. század elején a formálisan is megalapított párizsi egyetemen tehát a prédikáció az oktatás szerves része lett, művelői a legkiválóbb magiszterek voltak,
akik az új tudományos módszereket és eredményeket, amennyire
a műfaj keretei megengedték, ide is átültették.
A fellendülő városiasadást nagy szegénység is kísérte. A nincstelen tömegek lelki gondozása megoldatlan volt, így gyorsan terjedtek az evangéliumi szegénységet hirdető, s az egyházi hierarchiával szembeforduló szekták. III. Ince (1198-1216), majd őt követően III. Honorius pápa (1216-1227) nagy előrelátással integrálta a mozgalmat az egyházba: a teljes szegénységet életfonnaként
vállaló Szent Ferencnek és társainak világi mivoltuk ellenére engedélyezték az igehirdetést (1209), majd a renddé szerveződést
(1223). Szent Domonkos képzett teológus volt, aki viszont a tudás
erejével, de ugyancsak a szegénység és a prédikáció eszközével
kívánta az eretnekeket legyőzni és a keresztényeket hitükben
megerősíteni. A "prédikátor rend"-et 1216-ben fogadta el a pápa.
A 13. század harmincas éveitől kezdve mindkét kolduló rend számára a párizsi egyetem lett teológiai stúdiumaik központja. kolostoraik szervesen beépültek az egyetemi struktúrába. A két szigorúan központosított rend néhány évtized alatt egész Európát
benépesítette rendházaival. A városi pasztorációban oly fontos
szerepet vállaló kolduló barátok már az új stílus jegyében prédikáltak, ennek gyors és általános elterjedése elsősorban nekik volt
köszönhető.

Az új prédikációs stílus

Mi jellemzi ezt az új prédikációs stílust? Elsősorban a prédikáció szerkezetének és aszövegelemzés technikájának a megváltozása. Az ünnep evangéliuma helyett a szentbeszéd ezután egyetlen rövid bibliai szakaszra, legfeljebb egy versre vagy annak egy
részére épült, ezt nevezték themának. A themát esetenként követte
egy hozzá tartalmilag vagy formálisan kapcsolódó újabb idézet, a
prothema, amely arra szolgált, hogy a prédikátor megemlékezzék
saját elégtelenségéről, és Isten segítségét kérje igéjének közvetítéséhez. Ezután a kiválasztott idézetet - akár egyben, akár részekre bontva - az adott ünnepre kellett vonatkoztatni. Az alapidézet részekre osztása, illetve a citátum szavain alapuló mondandó
pontokba foglalása a divisio. A divisio azonosan felépített, egymással rímeltetett tagmondatok (membrum) sorozata. Az egyes tagokat még tovább lehetett bontani újabb és újabb alosztásokra (subdivisio). A divisiók és subdivisiók adták a prédikáció vázát, tartalmát pedig ezek kifejtése, a dilatatio. A dilatatio lehetőségei rendkívül változatosak: a grammatika, a retorika, a logika és a bibliakommentárok eszközei korábban elképzelhetetlen bőségben és
rendszerezettséggel álltak a prédikátor rendelkezésére, aki így
egyetlen citátum kapcsán az egyházi tanítás óriási területeit tudta
átfogni. Az új prédikációt nevezik skolasztikus sennónak is. A
skolasztikus jelzővel azonban óvatosan kell bánni, hiszen a sko-
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lasztikus módszer fontos tartozéka a dialektikus érvelés, az egymással szembenálló nézetek ütköztetése, ami itt teljességgel hiányzik.' Az érveket a "thematikus" serrnókban a Bibliára és a
nagy egyházi tekintélyekre való hivatkozás helyettesíti, a tőlük
vett idézeteket példák (exemplumak) és legenda-részletek egészítik
ki. A prédikáció a már kiérlelt, kétségbevonhatatlan hitigazságot
hirdeti. A prédikátor célja az, hogy a híveket ennek az igazságnak
megnyerje, s egyúttal bűnbánatra indítsa őket, s felébressze bennük a szeretetet Isten és embertársaik iránt.
Az idézetekben gazdag, bonyolult felépítésű prédikációk megszerkesztéséhez természetesen segédkönyvekre volt szükség. Ilyenek egyfelől a gyors tájékozódást, visszakereshetőséget biztosító
új kézikönyvek, melyek egyúttal a bibliamagyarázat eszközei is:
Gratianus kánon-gyűjteménye (1142), Petrus Lombardus Szentenciás könyvei, a Biblia szövegét kommentáló, mérvadónak elfogadott Glossa ordinaria, a Biblia szavait a locusokkal együtt ábécérendben felsoroló bibliai konkordanciák vagy a Biblia szavait értelmező distinctio-gyűjtemények. Másfelől megszülettek a prédíkáció-készítés tudományának (a gyakorlatból elvont) elméleti
összefoglalásai, az ars praedicandik. 4 Mindezeket azonban csak egy
jól képzett teológus tudta használni, a prédikáló papok és szerzetesek széles rétege nem e könyveket forgatta. Számukra vaskos
latin nyelvű prédikációgyűjtemények készültek, melyek sermomintákat tartalmaztak. E gazdag sermanariumok a sermo-szerkesztés technikáját ismerő prédikátor számára egész könyvtárat helyettesítettek. A modell-sermók vázlatosak voltak, megtanulni elsősorban azt kellett, hogy a tömör vázlat alapján hogyan kell az
érzelmekre is ható élő szentbeszédet tartani, alkalmazkodva a
mindenkori hallgatóság felkészültségéhez, s hogyan lehet egy véges számú sermo-készletből évtizedeken át gazdálkodni.
Az új prédikáció-stílust a domonkosok és a ferencesek honosították meg Magyarországon. A szerzetesek stúdiumaik színhelyéről, Párizsból és Itáliából magukkal hozták a legfrissebb sermogyűjteményeket: novíciusaiknak ezekből tanították a prédikálás
mesterségét, de ezekből hirdették Isten igéjét magyarul a gondjaikra bízott apácáknak és a világi híveknek is. A fennmaradt prédikációs kódexekben mawar glosszák, lapszélre írt rímes divisiók
tanúskodnak erről. Az Omagyar Mária-siralmat a 13. század harmadik negyedében működő itáliai domonkosok sermói közé jegyezte le a század utolsó negyedében egy magyar domonkos
szerzetes, aki önállóan szerkesztetett sermóit is betoldotta az üresen maradt lapokra.' A Gyulafehérvári Sarok magyar nyelv ű rímes
divisiók, amelyek a 13. század közepén-második felében élt párizsi ferences magiszterek sermóit kísérik. A kódexet itthon állították össze a 14. század elején, a nyelvemlék is a prédikáció-vázlatokat másoló kéztől származik." A magyar szerzetesek azonban
nemcsak közvetítettek. nemcsak alkalmilag jegyeztek le egy-egy
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önállóan szerkesztett sermót, hanem a hazai rendi főiskolákon
(studium generale) eredeti modell-sermo-gyűjteményeketis írtak.
Franciaországban elsajátított ismeretek birtokában, jól felszerelt
könyvtárban - talán a budai Szent Miklós kolostorban - dolgozott az a domonkos teológus, aki a Pécsi egyetemi beszédek címen
számon tartott, igen kvalitásos de sanctis ciklust készítette a 13.
század végén?
Veronai Péter mártir Szent Domonkos tanítványa volt, népszerű prédikátor, aki hivatásának áldozata lett: az eretnekek 1252ben meggyilkolták. IV. Orbán pápa már a következő évben szentté avatta. A Pécsi beszédek szerzője öt sermót írt rendtársa tiszteletére, akinek kanonizációját ifjúként maga is megérhette. A pápai
bulla szavait tőle idézzük: "A tévelygés árnyait másoknak átadott
tudománya fényével elűzte, mivel az igazság doktora volt. A lelkek üdvösségének előmozdítására folytonosan prédikált és hathatós érveléssel küzdött az eretnek tanítások vísszaszorításáért.t" A
Lateráni zsinatnak a bevezetőben idézett várakozásait a valóság
néhány évtized alatt messze felülmúlta.

A mennybe fölvett
Máriáról
Vizkelety András
bevezetöje és közlése.

Az itt fordításban közölt prédikációt egy ismeretlen magyar dominikánus jegyezte le a 13. század utolsó évtizedeiben a Löveni Kódex
egyik lapjára. Kezétől a kódex más lapjain magyar glosszákat is
találunk, így magyar voltához nem férhet kétség. Valószínűleg
nemcsak másolót kell látnunk benne, hanem szerzőnek is tarthatjuk, mert a nemzetközi sermo-kutatás ezt a beszédet nem ismeri,
csak egy hasonló, ugyanebből a szentírási idézetből kiinduló, de
egyszerűbben megszerkesztett prédikációról tud, amelyet egyes kódexek Aquinói Szent Tamásnak, mások Tamás kor- és rendtársának,
Aldobrandinus de Cavalcantibus orvietói püspöknek tulajdonítanak. Ez a sermo is megtalálható a Löveni Kódexben, bizonyára ez
szolgálhatott a magyar szerzetes mintájául.
Ritkán találunk ilyen gondosan kidolgozott sermót egykorú
kéziratokban, amely nemcsak a világosan tagolt skolasztikus építkezés, hanem a személyhez szóló, érzelmekre is hatni akaró, helyenként szinte miszlikus ihletésű alloculiókat feltüntető prédikációs gyakorlat példája is.
A zárójelbe tett szavak latin megfelelője nincs meg a kódexben.
Ezek a pontos bibliai helyeket adják meg, vagy - többnyire csak
kötőszavak az érvelés menetét teszik világosabbá. Ez utóbbi

lOS

célt szolgálja a folyamatosan írt eredeti szöveg bekezdésekre és
felsorolásokra tagolása és ezek számozása.

***
Ki az akifeltűnik mint a hajnal pírja, szép mint a hold, tiszta mint a nap,

félelmetes mint a csatarendben álló tábor? (Énekek Éneke, 6,9).
Ezeket az előrebocsátott szavakat hallva, amelyek a dicsőséges
Máriára vonatkoznak, a következőket fontolhatjuk meg.
1. Először az égi erőknek, azaz az őt üdvözlő angyaloknak csodálatát. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy az angyalok Isten anyjának a mennybe való felvételekor főleg három dolgon csodáIkoztak.
1.1 Csodálták először is Mária szépségét, ők, akik eddig egyedül csak Isten szépségét csodálták, mivel őnáluk maguknál senki
sem volt szebb, csak egyedül az Isten. Látván azonban a Boldogságos Szűz szépségét, ami felülmúlta az övéket, csodálkozva felkiáltottak: Ki az a szépséges?
1.2. Másodszor csodálták az uralkodó Isten által Máriára ruházott méltóságot, ők ugyanis eddig nem ismertek Istenen kívül
más uralkodót. Most azonban meglátták Máriát, aki úrnőjük lett,
ezért örömmel kiáltották: Ki az, aki oly hatalmas, amilyen méltóságos?
1.3. Harmadszor csodálták azt a familiaritást, amit mind az Isten maga, mind a mennyei seregek tanúsítottak Máriával szemben. Ö ugyanis kedves Fiának társaként vonult be az egekbe, ami
nagy és csodálatra méltó tisztességet jelentett, ezért mondjuk: Láttam őt mint ékes galambot felszállani. Mire lehetett volna ugyanis inkább gondolni mint arra, hogy a mai napon a világnak dicsősé
ges királynője támadt, hiszen olyodaadó érzéssel járult elébe a
mennyei seregek sokasága.
2. Másodszor fontolóra kell vennünk a fenséges és gyönyörű
séges Istenanya ezen bevonulását, amit kapcsolatba hozhatunk a
hajnallal, a nap és a hold feltűnésével. Hasonlíthatjuk őt ugyanis
a hajnalhoz háromféle szempont szerint.
2.1. Merthogy a hajnal az éjszaka végét, a világosság kezdetét
és a madarak örvendezését jelenti.
2.1.1. Mária az éjszaka, azaz büntetésünk vége,
2.1.2. az örök világosság kezdete,
2.1.3. a madarak, azaz az angyalok öröme. Róluk mondja a
Zsoltár (49,1): Megismertem az ég összes madarait; ujjongásukról pedig a Paralipomenon első könyvében olvashatunk (15,27): Dávid

Szűz

és Izrael egész népe ujjongva kísérte a szövetség ládáját.
Ugyanígy a holdhoz is három dolog miatt hasonlíthatjuk a
Boldogságos Szüzet: először, mivel a hold harmatoz, másodszor,
mert felüdülést hoz, harmadszor, mert megvilágítja az éjszakát.
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2.a. Tőle száll a kegyelem harmata a bűnbánókra, amint azt az
Ecclesiasticus mondja (20, 24): Nálam az élet és az erények összes kegyelme.
2.b. Másodszor ő a vigasztalás menedéke a nyomorultak számára, ezért olvashatjuk az Ecclesiasticusban (24, 41): Mint a Dorix
folyó jöttem ki a Paradicsomból. A Dorix annyit jelent mint "nemzedékek orvossága", ez pedig a Boldogságos Szűz, aki az egész kereszténység számára orvosság.
2.c. Harmadszor Mária az irgalom fénye a bűnösöknek.
Ha bűnös vagy is, ne félj hát az igaz fény látását keresni,
gyújtsd csak meg a tüzet, nem fogsz viaszként elolvadni, járulj
közbenjáródhoz, édesanyádhoz, Máriához.
Mutasd csak meg neki sebeidet és fekélyeidet,
s ő is megmutatja neked keblét és emlőit,
valamint Szent Fia is megmutatja neked oldalát és sebhelyeit.
Kicsoda hát Mária?
Ö az, aki által a bűn eltöröltetik,
a halál hatalma szétzúzatik,
erejétől a pokol megfosztatik.
Ö a dicsőséges Mária,
az eretnekek megvilágosítója,
a bűnöknek kioltója,
a szomorúak igaz vigasztalója,
az elesettek menedéke,
a foglyok kiszabadítója,
a nyomorultak segítsége,
minden kereszténynek pártfogója.
Ö az, aki
elűzi a démonokat,
szétkergeti a felhőket,
eloszlatja a homályt,
kiárasztja az igazság fényét.
Ö az Istennek Anyja, kiből felkelt az igazság napja. Emeld fel
hát szemeidet a mennybe felvett Szűzhöz, és elnyered a Fia fölségében részesült Úrnő segítségét.
2.2. Hasonlíthatjuk Máriát a Naphoz. Az angyalok eddig mindig (csak) az Üdvözítő hódolatára siettek, az égi palotába belépő
Máriának üdvözlésére azonban maga a Fiú is teljes udvartartásával, az angyalokkal és az üdvözültekkel együtt ünnepélyesen
odasietett, és őt a szentek közösségének gyülekezetébe emelte.
(Pedig) Jeromos szerint szegény kis asszony volt ő, tűvel és cérnával kereste kenyerét, hogy táplálni tudja gyermekét.
2.3. Hasonlíthatjuk a Boldogságos Szüzet a holdhoz (is), mégpedig annak formája, helyzete és mozgása szerint.
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2.3.1. Formája szerint ugyanis a hold a Nap után a legszebb
égitest, ez vonatkozik a Boldogságos Szűz erényeinek szépségére,
amivel minden tiszta teremtménynél szebben ragyog, amint a Példabeszédek könyve mondja (31/29): Sok leány összegyűlt, de te felülmúltad valamennyit.
2.3.2. Helyzete szerint a hold közelebb áll hozzánk, mint a többi égitest, vonatkozik ez a Boldogságos Szűz különleges szeretetére. ami által ő közelebb áll és kegyesebb indulattal van a bű
nösökhöz/ ezért nevezzük öt (az antifona szerint) pártfogónknak.
2.3.3. Mozgása szerint a hold visszatartja az égbolt mozgását,
mivel ellenkező irányba halad mint a többi planéta. Ezt vonatkoztathatjuk a Boldogságos Szűzre, ő ugyanis imádságával viszszatartja és elfordítja tőlünk az Atya haragj át, ezért énekeljük:
Emlékezzél Szűzanyánk ...
De összehasonlíthatjuk még a kettőt hatásuk szerint is. A Hold
ugyanis fényét a Naptól kapja, és továbbítja azt a Földnek. Így a
Boldogságos Szűz is a Világosságot befogadta, akinek befogadására a világ nem volt méltó, de Mária továbbadja azoknak, akik
hozzá fohászkodnak. Mivel te nem voltál arra méltó, hogy megadassék neked Isten Fia, megadatott Máriának, hogy általa nyerd
el mindazt/ amit szeretnél, mert tőle kap segítséget, az élethez
mindennapi támogatást és a kegyelem bőségét a szentek egész
közössége. Ö ugyanis az élő vizek tava, amelyet sohasem lehet
kimeríteni, hanem bőségéből mindenki részesedik, a fogoly szabadulást/ a beteg gyógyulást, a síró vigasztalást, a bűnös bocsánatot/ az igaz kegyelmet, az angyal boldogságot, az egész Szentháromság dicsőséget, Fia pedig az emberi test szubsztanciáját kapta.
Senki sincsen hát, aki elől adományai el lennének rejtve.
Öt ugyanis leginkább a csillaghoz hasonlíthatjuk, mert ahogyan a csillag a maga sérelme nélkül bocsátja ki sugarát, úgy ő is,
teste sérelme nélkül szülte meg fiát. A csillag ragyogása nem
csökkenti annak fényét, így a Fiú sem csökkentette anyja szűzi
sértetlenségét. Ö a Jákob törzséből támadott csillag, amelynek fénye az egész világot megvilágítja, amelynek ragyogása felülmúlja
az egek fényességét, behatol a mélységekbe, felgyújtja és felhevíti
inkább a lelkeket semmint a testeket, megnöveszti az erényeket
és kiirtja a bűnöket.

Vizkelety András fordítása
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Életútja

Teológiai írásai

Szent Bonaventura
A 13. század bemutatása, legalább fő vonásaiban, a kolduló rendek
nélkül lehetetlen. A kolduló rendek - a domonkosok és a ferencesek - megjelenése és fokozatos témyerése a párizsi egyetemen a
korszak szellemi életének szerves része lett. Aquinói Szent Tamás
mellett ott találjuk egy ideig barátját és tanártársát, Bonaventurát is
a párizsi katedrán. Bár több kérdésben eltérően vélekedtek, Tamás
becsülte őt és műveiből idézett.
Bonaventura, családi nevén Giovanni Fidanza, 1217-ben (1221?)
született Bagnoreggióban, nem messze Viterbótól. 1236 és 1242
között az artes fakultásán tanult Párizsban, és egy vagy két évre
rá belépett a ferences rendbe. Tanulmányai végeztével, immár párizsi tanárként az egyetemi professzorok és a kolduló rendek közötti hosszas viszályban Tamással és saját rendtársával, [ohannes
Pechammel együtt sikerrel védték álláspontjukat, vagyis a kolduló rendiek hevesen vitatott jogát a tanítói székre. 1257-ben ő lett
rendje legfőbb szolgája, vagyis generalis ministere; többnyire Párizsból irányította testvéreit. Tevékenysége nyomán rendje második alapítójának is lehet nevezni, mivel a belső viszályokat sikerült lecsendesítenie. Rendjén túlnövő tekintélyét mutatja, hogy
1271-ben az ő javaslatára választották pápává X. Gergelyt, aki
1273-ban bíborral ékesítette fel Bonaventurát és a kúriába hívta,
hogy a II. Lyoni zsinat előkészítésén dolgozzék. A zsinaton, 1274.
július IS-én halt meg Lyonban. 1482-ben IV. Sixtus a szentek sorába iktatta, 1588 óta pedig egyháztanítóként tiszteljük.
Műveinek sorát az egyetemi tanítással szorosan összefüggő filozófiai és teológiai írásaival kell kezdeni: Petrus Lombardus
Szrntrnciáskönyvéhez írott magyarázatai képezik számunkra Bonaventura krisztocentrikus felfogásának elsődleges forrását. Spekulativ teológiája a Breviloquium című művében ragadható meg, és
neki köszönhetjük a század talán legjobb teológiai bevezetőjét (De
reductione artium ad theologiam), amely szerint a tudomány feladata, hogy a teológia szolgálatába álljon; másképpen: a filozófia
önállósága csak viszonylagos. Sok későbbi és elfogult félremagyarázásta adott ez alkalmat; Bonaventura gondolatmenetének megfelelően e tétel helyes értelmezése talán az lehet, hogy az emberi
élet igazi célját szolgáló tudományok végső soron a teológiában
teljesednek ki. Eszerint a világi tudományokat a végső célra tekintés nem alacsonyítja le. Egzegetikus írásai közül Szent Lukács
evangéliumához írott magyarázatai segítették az egyszerű törne-
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geknek szeritbeszédet tartó társainak felkészülését. Ízelítőül pedig
misztikus írásainak gyöngyszeméből, a Lélek zarándokútja Istenbe
(Itinerarium mentis ad Deum) címűből emeltünk ki egy fejezetet,
ami alkalmas arra, hogy felelevenítsük Bonaventura alakját, és e
sok másolatban fennmaradt, sokat olvasott írásra irányítsuk olvasóink figyelmét. Gondolkodásában Bonaventurát, a korai ferences
iskola beállítottságának megfelelően, első helyen Szent Ágoston
ihlette meg, azonban sok esetben fordult Arisztotelészhez is.
1588-ban nevezte őt V. Sixtus szeráfi doktornak (doctor seraphicus), amikor egyháztanítónak nyilvánította; azonban ezt időben
megelőzte egy mára már elfeledett megnevezése, ő volt a doctor
devotus: az alább közölt részlet ez utóbbi tartalmára is vet némi
fényt. XIII. Leó pápa fejedelemnek mondta őt a misztikusok között, őt, aki rendje vezetésében nagyon is határozottnak mutatkozott: nem véletlenül, mivel volt honnan merítenie bölcsességet és
rendtársai irányításához szükséges kellő tapintatot. Utóéletével
kapcsolatban el kell még mondani, hogy filozófiai iskolát nem teremtett, ezzel szemben misztikus írásainak hatása többek között
Seusón és a devotio moderna áramlatán, valamint [ohannes Gerson
műveiben és Szalézi Szent Ferencen is érződik.

BONAVENTURA

A lélek zarándokútja
Istenbe
Isten megismerése a természetes képességeinkbe oltott
képmása által (Harmadik fejezet)

Szent Bonaventura
misztjkus művei, Bp.,
SZIT, 1991. A szövegel,
korábbi fordftások
felhasználásával, Barsi
Balázs OFM és Vámai
Jakab OFM gondozta.
48-52. o.

(Az els5 kétfejezetben az Istenhez emelkedés fokozatairól beszélt és azokról
a nyomokról, amelyek segítségével Istent az érzékeiheM világban felismerhetjük.)
1. A két említett fok az összes teremtményből felragyogó nyomokon vezetett Istenhez. Elsegített bennünket annyira, hogy magunkba, vagyis lelkünkbe húzódhassunk vissza, ahol az Isten képe ragyog. A harmadik fokon tehát magunkba szállunk, kinthagyjuk mintegy az előcsarnokot, s megkíséreljük a sátor előré
szében, a szentélyben (vö.: Kiv 26,34-35), a tükörkép segítségével
meglátni az Istent. Itt az igazság fénye gyertyatartóról világít lelkünk arcába (vő.: Zsolt 4,7), amelyből a Szentháromság képe sugárzik vissza.
Vonulj tehát magadba, és lásd, milyen hevesen szereti lelked
önmagát. Nem szeretné, ha nem ismerné önmagát, és nem ismerné, hogyha nem emlékeznék önmagára. Értelmünk ugyanis sem-
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lltt Arisztotelész ismert
tételeire utal
Bonaventura.

Szent Ágoston, A
Szentháromságról,
XIV, 8,11,
(Ókeresztény lrók 10).

2VÖ.:

mit sem fog föl, ami nincs előbb emlékezetünkben. Ebből lásd
meg, ne a testi, hanem a lelki szemeddel, hogy lelkednek három
képessége van. Nézd e három képesség működését és kapcsolatait, s meglátod Istent magadon, mint tükörképen keresztül, azaz
tükör által homályosan (IKor 13,12).
2. Az emlékezetnek nemcsak a jelenlévő. testi és időleges, hanem a folyamatos, egyszeru és örök dolgok megtartása és megjelenítése is feladata. Az emlékezet az elmúlt dolgokat a visszaemlékezésben, a jelenvalókat a befogadásban, a jövendő dolgokat az
előrelátásban tartja meg. Megjegyzi továbbá az egyszerű dolgokat, a folytonos és osztott mennyiségek princípiumait, amilyen a
pont, a pillanat és az egység. Ezek nélkül lehetetlen elgondolni
mindazt, ami belőlük folyik. Végül mindenkorra megőrzi a tudomány örök alapelveit és alaptételeit. Amíg csak az észt használja,
nem feledkezhet meg róluk annyira, hogy amikor hallja, ne helyeselje és ne egyezzen bele. Nem fogja fel újra azokat, hanem csak
felismeri mint veleszületett és otthonos tartalmakat. Kiviláglik ez
az efféle tételekből. ugyanazt a dolgot csak állítani vagy tagadni
lehet, az egész nagyobb, mint valamely részel, vagy bármely más
alaptételből, amelyben nincs elvi ellentmondás.
Az emlékezet első ténykedésében. amely a múlt, a jelen és a jövő dolgokra vonatkozik, az öröklét jellegét viseli, amelynek osztatlan jelene minden időre kiterjed. A másodikból kitűnik, hogy
nemcsak a kívülről származó képzetek alkotják az emlékezetet,
hanem felülről is kap egyszerű tartalmakat, amelyek nem jöhetnek az érzékek kapuin és a képzetekkel. A harmadikból pedig azt
látjuk, hogy változatlan fényt is hord magában, amelyben a változatlan igazságokra emlékezik. így tehát az emlékezet különböző
működéseiből is kitűnik, hogy a lélek Isten képe és mása. S ez a kép
annyira a lélekben van, s úgy van meg benne, hogy Istent csakugyan felfogja és képes őt magába fogadni és részesedhet benne?
3. Az értelmi képesség tevékenysége abban áll, hogy felfogja a
fogalmak, ítéletek és következtetések értelmét.
A fogalmak jelentését az értelem akkor fogja fel, amikor a dolgokat meghatározásában megérti. A meghatározás egyetemes fogalmakkal történik. Az egyetemes fogalmakat pedig még egyetemesebb fogalmakkal határozzuk meg, mígnem eljutunk ahhoz a
legmagasabb és legegyetemesebb fogalomhoz, amelynek ismerete
nélkül nem foghatjuk fel az alárendelt fogalmakat. Míg nem tudjuk, hogy mi az önmagától való lét, addig nem tudhatjuk a többi
létező meghatározását sem. Magát a létet pedig csak jellemzői által ismerhetjük meg, melyek a következők: egység, igazság, jóság.
Mármost a létet fogyatékosnak és teljesnek, tökéletesnek és tökéletlennek, lehetségesnek és ténylegesnek, bizonyos szempont szerint és önmagában, résznek és egésznek, mulandónak és állandónak, mástól valónak és magától valónak, nem léttel vegyesnek és
színtiszta létnek, mástól függőnek és függetlennek, utóbbinak és
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3Averroes: De anima,
III, text. 25.

'Vö.: Szent Ágoston:
De vera religione.
39 (72)

változónak és változatlannak, egyszerűnek és összetettnek ismerjük meg. A a tagadás és hiány ismerete azonban valóságos létet tételez fel? Tehát csak akkor jön rá a dolgok végére járó
elme a teremtett dolgok értelmére, ha a legtisztább, legvalóságosabb, legteljesebb és föltétlen lét ismerete ebben segíti. Ez pedig a
föltétlen és örök lét, amely minden dolog létalapját a maga tisztaságában tartalmazza. Hogyan is jönne rá elménk valamely dolog
fogyatékos és befejezetlen voltára, ha a hiány nélküli létet nem ismerné? Hasonlóképpen vagyunk a többi említett tulajdonsággal is.
Akkor mondjuk, hogy elménk valamely ítélet értelmét fölfogja, ha biztosan tudja, hogy igaz. Ez az igazi értelemben vett tudás, mert csak ez az ismeret zárja ki a tévedést. Tudja, hogy ez az
igazság nem lehet más. Tudja, hogy ez az igazság változatlan. S
minthogy elménk változékony, éppen azért csak a változatlanul
sugárzó fény világánál láthatja meg a változatlanul ragyogó igazságot. Ez pedig nem lehet változó teremtmény. Csak az a fény lehet, amely megvilágosít minden e világra jövő embert, az igazi
világosság, az Ige, mely kezdetben Istennél volt (vö.: Jn 1,1-9).
Végül pedig a következtetés tartalmát akkor fogja fel elménk
igazában, ha látja, hogy a konklúzió szükségképpen következik a
premisszákból. Ezt nemcsak a szükségszerű fogalmakban látja,
hanem az esetlegesekben is; amilyen ez is: ha az ember fut, akkor
mozog. S ezt a szükségszerű helyzetet nemcsak a meglévő dolgokban veszi észre, hanem a nemlétezőkben is. Mert ha a létező
emberről világos, hogy amikor fut, mozog, akkor a nemlétező
emberre nézve is világosnak kell lennie. Az ilyen következtetés
szükségszerűsége nem a dolog anyagi létezéséből folyik, hiszen
az esetleges; sem abból, hogy mint gondolat a lélekben van, mert
ha nem a dologban lenne, merő feltevés volna. Tehát az örök (teremtő) művészetben létező mintából kell folynia, minthogy a dolgok elrendezése és egybeilleszkedése az örök művészetben lévő
ábrázolásuknak felel meg. Ezért mondja Szent Ágoston az igaz
vallásról szóló művében, hogy minden helyesen következtető elme fénye ennél az igazságnál fog tüzet, s hozzá igyekszik vissza.4
Ebből világos, hogy elménk az örök igazsággal van összeköttetésben, hiszen csak annak tanítása alapján képes az igazat fölfogni. Az igazságot azonban biztonsággal csak akkor láthatod
meg magadon mint tükörképen keresztül, ha szenvedélyek és érzéki képek nem akadályoznak s nem helyezkednek felhők gyanánt közéd és az igazság sugara közé.
4. A választóképesség (akarat) működését a latolgatásban, az
ítéletben és a vágyódásban figyelhetjük meg.
A latolgatás nem más, mint annak keresése, hogy mi a jobb:
ez vagy az? Jobbnak azért nevezünk valamit, mert az közeledés a
legjobbhoz; közeledés a nagyobb hasonlóság miatt. Senki nem
tudhatja másképp, hogy az egyik dolog a másiknál jobb, csak ha
tudja, hogy jobban hasonlít a legjobbhoz. Hogy pedig valami
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máshoz jobban hasonlít, nem tudhatja másképp, csak ha ismeri
azt a mást. Nem tudhatom, hogy ő jobban hasonlít Péterhez, ha
nem ismerem Pétert. Tehát minden latolgatásban szükségképpen
megvan a legfőbb jó belénk oltott ismerete.
Biztos ítéletet az egybevetendő dolgokról csak bizonyos törvények alapján alkothatunk. Viszont senki sem ítélhet a törvény
alapján biztosan, csak ha bizonyos abban, hogy a törvény helyes,
és azt magát már nem kell bírálnia. Ám elménk is ítéletet alkot
önmagáról. Azonban nem ítélheti meg azt a törvényt, amelynek
alapján ítél. Tehát a törvény elménk fölött áll, s aszerint ítélünk,
ami belénk van oltva. Márpedig senki sincs az emberi elme fölött,
csak az, aki alkotta. Ítélőképességünk tehát, ha egészen a dolgok
gyökeréig hatok, az isteni törvényekig jut el.
A vágy főképp arra irányul, ami a legjobban vonz. A legjobban
pedig az vonz, amit legjobban szeretünk. Legjobban viszont azt
szeretjük, ami a legjobban boldogít. Ám nem boldogít más, mint
a legfőbb jó és a végső cél. Tehát egyedül a legfőbb jót áhítja az
emberi vágy mindenben, akár maga a legfőbb jó az, akár valamely utánzata. Akkora a legfőbb jónak az ereje, hogy mindent
csak az utána való vágyódásból szeret a teremtmény. Csak akkor
csalódik és téved, ha a képet és a hasonmást tartja valóságnak.
Lásd hát, mily közel áll a lélek Istenhez, s miképp vezet az emlékezet az örökkévalóhoz, az értelem az igazsághoz és a választóképesség a legfőbb jóhoz.
5. Ezeknek a képességeknek a rendje, eredete és működése pedig magához a Szentháromsághoz vezet. Az emlékezetből származik - annak mintegy gyermeke - a megértés. Tulajdonképpen akkor értünk meg valamit, amikor az emlékezetben lévő ismeretkép az értelem legmagasabb csúcsán feltűnik. Ez pedig nem
más, mint belső beszéd.
Az emlékezet és az értelem leheli a szeretetet, amely összekapcsolja. Ez a három: szülő, ige és szeretet mint emlékezet, értelem
és akarat van jelen a lélekben. Lényegileg azonosak; egyenlők
egymással, egyidejűek és teljesen átjárják egymást. Ha tehát Isten
tökéletes szellem, akkor benne is van emlékezet, értelem és akarat, akkor van szült Igéje és lehelt Szeretete. Ezek szükségképpen
különböznek, mert az egyik a másiktól ered, de nem mint lényeg,
sem járulékképpen, hanem mint személy. Amikor tehát a lélek
magába néz, önmagán mint tükrön át az Atya, az Ige és a Szeretet szemléletére jut. Ez a három egyformán örökkévaló személy,
egyenlő és lényegi egy azonos. Úgy azonban, hogy mindegyik a
másik kettőben benne van, de az egyik nem a másik, hanem
mind a három egy Isten.
6. Arra a szemléletre, amelyben a lélek a három és egy őseive t
a lelki képességek hármasságában és egységében mint Isten képmásában megismeri, a tudomány fénye segíti. A tudomány tökéletesíti és oktatja a lelket, a boldog Szentháromságot hármasan ál-
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lítja elénk. Minden bölcselkedés vagy természetbölcseleti, vagy elméleti, vagy erkölcsi. Az első a létezés okát kutatja, és az Atya
hatalmára mutat, a második a megismerés alapjaira tanít, és az
Ige bölcsességét mintázza, a harmadik az élet rendjét kutatja, és a
Szentlélek jóságához vezet. Mármost az első metafizikára, matematikára és fizikára oszlik. A metafizika a dolgok lényegét, a matematika a számokat és alakokat, a fizika a dolgok természetét,
erejét és kifejtett hatását tárgyalja. Az első az ösökhöz, az
Atyához vezet, a második az Atya képmásához, a Fiúhoz, a harmadik a Szentlélek ajándékához. A második feloszlik: grammatikára - ez a kifejezésre képesít -, logikára - ez az érvelésre nevel - és retorikára, mely meggyőzésre és megindításra tanít. Ez
is a Szentháromság titkát foglalja magában. A harmadik az egyén,
a család és a társadalom etikájára oszlik. Az első az Atya születetlenségére, a második a Fiú születésére, a harmadik a Szentlélek
szabadságára utal.
7. Mindezek a tudományok biztos és csalhatatlan törvényeken
nyugszanak, melyek az örök törvényből a lelkünkbe szüremkedő
fények és sugarak. Ezért értelmünk, amelyet ennyi fénysugár beragyog és eláraszt, ha nem vak, önmagából jut el az örök világosság szemléletére. Ennek a világosságnak a sugárzása és látása a
bölcset csodálatra indítja, és zavarba hozza a hitetlent, hogy értsen és beteljesedjék a jövendölés: Csodálatosan ragyogsz te az
örök hegyekről, megrettennek tőled mind a szívükben oktalanok
(Zsolt 75,5-6).
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Arpád-házi
JÓNÁS ILONA
Iörténész, egyetemi tanár. Tanulmányait az ELTE·n végezte, 1954 ótaa
Középkori Egyetemes Tórténeti tanszékének oktatója. Főbb kutatási területe
a középkori Európa társadalom- és müvelődés története.
Erzsébet minteszmény

Az érzelem és értelem
harmóniája

Szent Erzsébet
,,0 felix mulier, o matrona mirabilís, o dulcis Elisabeth dicta Dei
saturitas, que pro refectione pauperum panem meruit angelorum!"
("Ó boldog asszony, ó csodálatos feleség, ó kedves Erzsébet, akit
Isten kegyelmével betöltöttnek mondanak, aki a szegények táplálásáért az angyalok kenyerét érdemelte ki.") IX. Gergely pápa 1235.
június elsején kiadott bullájában az egyház új szentjét dicsőíti. A
kanonizációt pár nappal korábban, május 27-én, Pünkösd szép ünnepén - amely egyébként a lovaggá avatások ideje is volt -, a
Perugiában tartózkodó pápa fényes szertartás keretében hirdette ki
a domonkos rendi templomban. Egy évvel később, 1236. május
l-én, Marburg ünnepélyes esemény színhelye: Erzsébet translatiója
és a szentté avatási bulla kihirdetésének napja. A szertartáson a
családtagokon kívül jelen volt maga a császár, II. Frigyes, és a birodalom nagyjai, főpapok és egyházi rendek képviselői. Ez alkalommal került sor a szent sírja fölé építendő templom alapkőleté
telére. Az 1283-ban felszentelt marburgi Szent Erzsébet-templom, a
német gótika első emléke, hamarosan jelentős zarándokhely lett. A
társadalom minden rétegében, az egyháziak és a világiak körében
egyaránt. A csodált és kedvelt türingiai hercegnő kultusza ugyanis
igen gyorsan elterjedt a latin kereszténység egész területén. Életének latin és népi nyelven írt történetei, prédikációk és himnuszok
dicsőítették tetteit és csodáit, idézték példáját Németországtól Itáliáig, Franciaországtól Hispániáig, Magyarországig. Alakjában
olyan eszményt mutattak be, amely tökéletesen megfelelt a kor legszebb ideáljának, amely az emberi értékek fő helyére a karitászt, az
emberszeretet erényét helyezte.
Erzsébet korszerű és egyetemes érvényű szentsége abban a
században bontakozott ki, amelyben a keresztény életeszmény a
világban való tevékenység, a társadalom gondjaira figyelés, a könyörületes cselekedet gyakorlata volt. A 13. század vallásosságában fokozott szerepet kapott az emberi értelem és érzelem, az
egyik a skolasztikában, a másik a misztikában, De a világi kultúra is új lendületet kapott. Az eposzok, a lovagregények, az udvari
líra az öröm, a tavasz, a napfény légkörében a hősiesség új erkölcsi ideáit fogalmazták meg: az igazságért, a hitért a védelemre
szorulókért harcoló lovag eszményét. Abban a korban, amely a
férfiak világa volt, az erőszaké és a fegyveré, az ideális nő is gazdag, hatalommal és férfias erényekkel bíró asszony volt. A szerzetesek világában pedig a nő Éva lánya, a kísértés eszköze. A ke-
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A "pauper" problémája

Nők

a szentek soraiban

Erzsébet élete

resztes hadjáratok Jézus földi életének színhelyére és történetére
irányították a figyelmet. Mária, Jézus anyja, eltörölte Éva bűnét.
Clairvauxi Szent Bemát írja, hogy "Isten megbocsátott Mária személyében Éva leányainak, mert azt akarta, hogy megszűnjék a viszály a férfi és a nő között", A Mária-kultusz terjedése is nagymértékben hozzájárult. hogy a gyöngédség lett a par excellence
női erény. Hatására a lovagi irodalom asszonyai is szépek, szelídek és jóságosak lettek, akik okosan óvják a férfiakat a veszélyektől, segítenek a bajbajutottakon. Így lettek elsősorban a nők az új
erkölcsi erény, a karitatív tevékenység fő ápolói.
A 13. században ugyanis a szegénység alapvető társadalmi kérdéssé vált. A "pauper", aki védelemre szorult a hatalmasokkal, az
erőszakkal szemben, mindig jelen volt. De a hagyományos társadalmi struktúrákon belül (család, senior, kolostor) helyzetük bizonyos mértékben elviselhető volt. A 11-12. századtól az agrárfejlő
dés, a demográfiai növekedés, a társadalom mozgása megnövelte
az utazók, a betegek, a szegények számát. A gazdasági javulás
eredményeként ugyan az emberek felfedezték a világ örömeit, a
gazdagság, a pénz, az élet élvezetét, ugyanakkor a távolság egyre
nagyobb lett a fölösleggel bíró gazdag és a nincstelen szegény között. Különösen élesen jelentkezett ez az ellentét a városokban.
Karitatív intézmények, kórházalapítások, betegápoló rendek alakulása jellemzi a 13. századot. A szegénységi mozgalmakra a legtökéletesebb választ a ferences rend adta. A szegénység megőr
zött bizonyos spirituális értékeket is: szegénynek lenni, különösen
az önként vállalt szegénység esetében, az alázatosságot is jelentette. Amikor Szent Ferenc a Szegénység Asszonyának szolgálatára
adta magát, Krisztus követésére vállalkozott.
Az új században megnyílt annak a lehetősége, hogy a világban
élők a nők is - egyre nagyobb mértékben bekerülhessenek a
szentek sorába. Szent Erzsébet életének eseményeit a kivételesen
gazdag irodalmi és művészeti alkotások csodálatosan színes legendákkal szőtték át, amelyek elválaszthatatlanul részei lettek a
róla alkotott képnek. Ezek egyidejűleg a lovagi és vallási eszmények tökéletességének fényébe vonták személyiségét.
II. András magyar király és Merániai Gertrúd gyermeke
12D7-ben született. Alig múlt négy éves, amikor a türingiai tartománygróf fiának jegyeseként Wartburgba, a lovagi kultúra híres
központjába vitték. 1221-ben lett az ifjú tartománygróf, IV. Lajos
felesége. Boldog házasságából három gyermek született (II. Hermann néven a grófság örököse, Zsófia, később a brabanti herceg
felesége és Gertrúd, aki az altenbergi kolostorban nevelkedett,
amelynek főnökasszonya lett, s halála után boldogként tisztelték).
1227-ben Lajos keresztes hadjáratra indult, de útközben a seregben kitört járványnak áldozatául esett.
Az özvegy Erzsébet Wartburg várának elhagyására kényszerült. Először Eisenach városában keresett menedéket, de min-
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den ajtó bezárult a kivetett előtt. Ekkor rövid időre nagybátyja, a
bambergi püspök vette pártfogásába. Férje hamvainak hazaszállítása és eltemetése után Marburg városka lett végleges lakóhelye.
Özvegyi kielégítésül kapott jövedelméből kórházat építtetett, utolsó éveit betegek, nyomorultak ápolásának, szegények gondozásának szentelte. Minden anyagi javától, emberi kötődéseitől megfosztva, magát teljesen Istennek és mások szolgálatának ajánlva
1231. november 19-én, 24 éves korában halt meg.
Még ugyanebben az évben gyóntatója, Marburgi Konrád életének és csodatetteinek érdeméért. kérte a pápától Erzsébet szentté
avatását. A kezdeményezés elakadt, valószínűleg el sem jutott a
pápához Konrád levele, akit inkvizíciós útja során megöltek.
l233-ban Erzsébet ifjabb sógora, Türingiai Konrád a Német Lovagrend nevében, amelynek maga is tagja, később nagymestere
lett, kérte újból a kanonizációt. Az eljárás, a tanúvallomások meghallgatása és értékelése után a vizsgálat lezárult, az egyház Árpád-házi Erzsébetet felvette szeritjei közé. Az ekkoriban keletkezett jegyzőkönyvek és életrajzok a legmegbízhatóbb források a
szent életére vonatkozóan, különösen négy szolgálójának vallomásai, akik közvetlen kapcsolatban álltak vele. Azonban a későb
biekben keletkezett életrajzok, a személyéhez kapcsolódó legendák legalább olyan fontosak, mert ezek fejezik ki a legtökéletesebben Erzsébet lelkiségét.
A türingiai udvar L Hermann tartományi gróf idején (tl217) a
német udvari irodalom központja volt. Az udvari élet, a lovagi
szellem, amelyben Erzsébet nevelkedett, nem maradt hatás nélkül
személyiségére. A szépség, az igaz öröm szeretete, a nagylelkű
ség, fellelhetők a szent tetteiben, ami bizonyára szerepet játszott
abban, hogy az élete boldog korszakának eseményeit annyira átszövik a lovagi szellemből táplálkozó legendák, amelyek harmonikusan illeszkednek kegyességének gesztusaihoz.
Az írott szövegek, éppúgy mint az életét illusztráló ikonográfia, nagy hangsúlyt helyez királyi származására. Talán nem véletlen, hogy ez kiemelt helyet kap a monarchikus hatalmat sikerrel
építő franciaországi és hispániai eredetű anyagokban. Francia eredetű hagiográfiája királyi származását összekapcsolja a magyar
királyi ház szentjeinek, Szent István, Szent Imre, Szent László érdemeinek említésével. A .szent dinasztia" népszerűségét mutatja,
hogy Szent Mártont és Szent Honoratuszt is magyar királytól
származtatják a 13. században írt legendáik. A dinasztia dicsősége
az országra is fényt vetett. "Gaude felix Hungaria" zengi egyik
spanyolországi himnusza, "Salve rosa pietatis, flos Ungarie". Bár
a német hagiográfia nem a magyar királylányt, inkább csak Türingia hercegnőjét ünnepli, de a magas társadalmi rang ez esetben is arra szolgál, hogy a szent érdemeit még magasabban ragyogtassa. Gyakran ábrázolják fején koronával, pedig Erzsébet
egyik legendája szerint levette fejéről hercegnői koronáját a ternp-
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lomban, ahol megindulva szemlélte a kereszten függő Krisztust.
Özvegysége idején végleg felcserélte uralkodói ékességét a szenvedés töviskoronájával. A királyi származás utolsó gesztusának
tekinthető, hogy translatiója alkalmával a császár aranykoronát
helyezett a szent ereklyéjére.
Erzsébetet szülei gazdag hozománnyal, fényes kísérettel küldték új hazájába. Kíséretében volt egy Alheit nevű hárfáslány is,
hogy énekével felvidítsa. Az életrajzok kedvvel időznek az arany,
ezüst edények, elefántcsont ládikák, gyűrűk, láncok, ékkövekkel,
gyöngyökkel díszített övek, szalagok, bíbor- és selyemszövetek,
ezüst fürdőmedence stb. felsorolásánál. A hercegnőt férje mellett
díszes öltözetben, vidám kedvvel Játtatják a leírások az udvari
ünnepségek, lakomák, látogatások alkalmával. Külön is megemlítik sógornője, Ágnes és Osztrák Henrik 1225-ös nürnbergi esküvőjén vagy az 1226-os würtzburgi diéta kapcsán és Ausztriai
Margit, Henrik német király felesége, aacheni koronázásának 00nepségén 1227-ben megjelenő hercegi pár szépségét és ékes öltözetét. Férje távollétében viszont egyszerű ruhát öltött, s csak érkezésére ékesítette fel magát, de mint udvarhölgye, Isentrud vallotta a kanonizációs eljárás során: "nem a test gőgjéért, de Istenért,
nehogy alkalmat adjon férjének a vétkezésre, ha benne valami
nem tetszőt talál." Sokatmondó híres legendája, a köpenycsoda
szerint egy alkalommal vendégek érkeztek Wartburg várába, de a
hercegnő nem tudott megjelenni fogadásukra, nem lévén megfelelő ruhája, mivel mindenét a szegényeknek ajándékozta. Férje
sürgető üzeneteire felelni nem tudva imában keresett menedéket.
Hirtelen egy angyal jelent meg, csodálatos palástot, koronát nyújtott át. Amikor magára öltve a látogatók elé lépett, "mindenki elámult ragyogó szépségén, előkelő megjelenésén". Erzsébet szemében az ékszer, a drágaságok egyetlen értéke az volt, hogy élelmet
lehetett belőle vásárolni az éhezőknek. Özvegyként a díszes öltözetet, a hatalom, a rang szimbólumát, koldusruhával cserélte fel,
s a legnagyobb értékűnek azt a köpenyt tartotta, amelyet a legenda szerint maga Szent Ferenc küldött számára. (A legenda hitelét
igen megkérdőjelezi, hogy Celanói Tamás Szent Ferenc-életrajzában semmi említést nem tesz róla.)
A lovagi irodalom fő témája, a szerelem, igen ritka a hagiográfiákban. Az egyház a szüzességet magasabbrendűnek értékelte a
házas életnél. Marburgi Konrád a pápához írott levelében, melyben a kanonizációt kérte, úgy nyilatkozott, hogy Erzsébet "sajnálta, hogy magát a házasság kötelékébe helyezte". A ciszterci
Heisterbachi Caesar azt írja a Szent életrajzában, hogy "szíve óhaja ellenére egyesíttetett házasságban a nemes Lajos herceggel". A
13. század végén a helyi hagyományokat gondosan összegyűjtő
Apoldai Theoderik már így fogalmaz: "Minthogy férjét mély szerelemmel szerette, sajnálta, hogy nem érdemelhette ki a szüzek
dicsőségét." A közvetlen környezetében élt négy szolgáló vallo-
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mástételei arról szólnak, hogy "csodálatos gyengédséggel szerétték egymást" ("miro se affectu diligentes"), "sok emlékezetre méltó dolgot cselekedett, midőn férjével boldog, dicséretre méltó házasságban élt". Későbbi életrajzai kiemelik, hogy teljes odaadással
szerette férjét. Egyik kedves legendája szerint a templomban magáról megfeledkezve gyönyörködött férjében, majd elrestellve magát a hely miatt, sírva bánkódott. Megvédte házasságát, mikor
teljes engedelmességet fogadva gyóntatójának, egyetlen kikötést
tett, hogy az semmiben ne sértse férje jogait. Ideális feleség, aki
három gyermekkel ajándékozta meg férjét, s boldog volt, ha néha
elkísérhette, midőn az birtokai ügyében utazott. Lajos ugyanis
gyakran volt távol a tartomány igazgatása vagy éppen háborús
vállalkozásai miatt. Erzsébet ilyenkor a hosszú várakozást Wartburgban betegei és a szegények gondozása mellett a közügyek intézésével töltötte, amelyekben egyre jobban elmélyült, hogy megfelelően betölthesse uralkodónői feladatát.
Az ideális uralkodó egyik fontos kötelessége volt az alattvalókról való gondoskodás. 1226-ban Türingiában nagy éhínség támadt. A tartományi gróf ekkoriban Itáliában, II. Frigyes császár
táborában tartózkodott. Az ínség sújtotta lakosság ellátását Erzsébet szervezte meg. A közelebbi és a távolabbi vidékről tömegesen
érkezők számára kenyeret és gabonát osztatott, s a lebonyolításban személyesen is részt vett. Amikor a készletek elfogytak, eladatta ékszereit, és árukból további élelmet vásárolt. Amikor hazatérő férjének intendánsa panaszt tett, hogy a hercegnő teljesen
kiüríttette a seniori magtárakat, Lajos mindenben jóváhagyta
felesége intézkedéseit.
Erzsébet kanonizációs bullája két nagy érdemét emelte ki: karitatív tevékenységét és igaz hitét. Mindkét vonatkozásban a ferences eszmék hatását láthatjuk. A ferencesek Eisenachban Erzsébet
támogatásával alapították meg kolostorukat. Templomukat gyakran és szívesen látogatta, mikor megözvegyült, itt öltötte magára
a penitenciás nővérek ruháját. A szent életrajzát, amelyet a kananizációs eljárás jegyzőkönyvéhez csatoltak, a tanúvallomások
alapján Celanói Tamás állította össze, aki mint közismert, Szent
Ferenc életrajzának is írója volt. Lehet, hogy ezért találunk sok
párhuzamot a ferences szellemiség és Erzsébet szentsége között,
Mindenesetre Erzsébet lelkében visszhangra leltek a ferences
Rodiger elbeszélései. Ö is, miként Szent Ferenc, az önkéntes szegénységet választotta. A szegények szolgálatát Istennek tett szolgálatnak tekintette. Ha nem is tudatosan, de minden emberben, a
legnyomorultabbakban is, a Teremtő képmásának hordozóját látta. Rendkívüli rokonszenvét az elesettek iránt, a teljes odaadással
való segíteni akarását csodálatos pontossággal mondják el legendái, amelyek mintegy kiegészítve életének eseményeit, lelkiségének lényegét fogalmazzák meg.
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Erzsébet gyennekkoráról keveset tudunk. Csak feltételezheljük,
hogy örökségként hozta magával vallásos érzékenységet. Ismeretes bátyja, lY. Béla mély vallásossága és leányainak (Kinga, Jolánta és Margit) szent élete. A gyennek Erzsébethez fűződik a rózsacsoda, amely egyúttal a szent leggyakoribb ikonográfiai ábrázolásának témája lett. A történet szerint a tiltások ellenére a szegényeknek titokban élelmet vivő Erzsébet, apja (vagy Herrnann tartományi gróf) felelősségre vonására gyenneki hazugsággal válaszol. De hazugságát Isten igazsággá teszi, amikor kitárt kötényében, a téli hideg ellenére, friss rózsák illatoznak. A legenda ugyan
14. századi, de jól közvetíti szentünk korán megnyilatkozó társadalmi érzékenységét. Hogy a wartburgi udvarban nem jó szemmel nézték Erzsébet szokatlan gesztusait, arra abból is következtethetünk, hogy "vazallusai" igyekeztek lebeszélni az ifjú Lajos
grófot a vele való házasságról. "Hallván a herceg tanácsosai uruk
szándékát, így szóltak: nagyon csodálkozunk, hogy beginát.
akarsz feleségül venni, nem helyeselhetjük őrültségedet", írja
Champagne-i Izabella számára készített Szent Erzsébet-életrajzában Rutebeuf, a forrásául szolgáló tanúvallomások alapján,
amelyek az eljegyzés felbontásának felvetődéséről szólnak.
A jótétemények gyakorlására Erzsébetnek valójában hercegnő
ként nyílt lehetősége. Nyomorúságos otthonukban felkereste a
szegényeket, hogy enyhítse sorsukat, segítségére volt a szülő aszszonyoknak, a vár mellett kórházat építtetett, ahol saját kezűleg
ápolta a betegeket, virrasztotta a halottakat, gondoskodott eltemetésükről. A század nagy szentjeinek életrajzai megemlékeznek a
leprások iránti kegyességről. Erzsébet is e "legnagyobb szentség"
gyakorlója volt, amint a leprásról szóló híres legendája is bemutatja. A hercegnő irgalmasságának híre oly nagy számban vonzotta a betegeket a várhoz, hogy már nem volt hely számukra a kórházban. Ekkor egy rút fekélyekkel teli leprás kérte segítségét. Erzsébet szánalommal lemosta és bekötözte sebeit, s hely hiányában, az udvar rémületére és megbotránkozására az éppen távollévő férje ágyába fektette. A hazatérő grófnak felháborodottan panaszolták felesége képtelen tettét. Lajos pedig haragtól felindulva
rontott be hálószobájába, ahol az ágyon a keresztrefeszített szenvedő Krisztust találta. A csodát megértve a tartományi gróf, akinek "Isten felnyitotta lelki szemeit", megerősítette Erzsébet könyörületes cselekedeteit, de az "udvar" nem bocsátott meg.
Férje halála után el kellett hagynia a várat. Szolgálójának vallomása szerint azért, mert "nem akart részesedni a szegények kifosztásában, amivel oly gyakran éltek a hercegi udvarban".
Erzsébet magatartása mit sem változott, mikor osztoznia kellett
a nincstelenek sorsában. Mikor Marburgban jelöltek ki számára
sógorai lakhelyet, a kapott özvegyi kielégítést és járadékot
kórházalapításra, a betegek és a szegények ellátására fordította.
Számára a pénz, a jövedelem arra szolgált, hogy enyhítse vele a
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nélkülözést. Így töltötte be a ferences karitász hármasságát, a bő
kezűséget (largiias), a munkálkodást (labor) és az együttérzést
(compassio). Ugyanolyan bőkezűen kívánt kielégíteni minden hozzáfordulót, mint hercegnő korában. Gyóntatója Marburgi Konrád,
ezért megtiltotta neki, hogy pénzt adjon a szegényeknek. Ezután
csak kenyeret, élelmet adott, de azt nagylelkűen.
A vidám szívvel végzett munka töltötte be életét, ahogy Szent
Ferenc tanította, arra intve társait, hogy munkával keressék meg
azt, ami életük fenntartásához szükséges, s munka után örömmel
dicsérjék Istent. Erzsébet már hercegnő korában is együtt dolgozott szolgálóíval: font, szőtt, vásznakat készített a kórház számára, a halottak bepólyálására, ruhára valót a szegényeknek, a kolduló barátoknak. Özvegyen pedig vagyonáról lemondva, mivel
gyóntatója akoldulást megtiltotta számára, pénzért vállalt fonást,
hogy abból lássa el szegényeit. Egy alkalommal apja követe érkezett Marburgba, akihez eljutott leánya sorsának híre. A küldött
megdöbbenve látta Ifa királylányt fonni". Erzsébet azonban nem
kívánt királyi apjához visszatérni. "Én - mondotta legendája
szerint - a megvetett életmód mellett sokkal jobban érzem magam, rnint királyi pompák között érezhetném." Apja pedig fIne
bánkódjék emiatt, inkább örvendjen rajta, hogy egyik gyermeke
az ég és a föld Urának szolgálatában áll".
Mint Szent Ferenc, Erzsébet is azonosította a karitászt a szegénységgel és a testvériséggel. Elszakítva magát gazdagságtól,
rangtól egyenlő akart lenni a legszegényebbekkel, osztozni kívánt
a sorsukban, őket szolgálni, velük szenvedni, velük örülni. Mint
a kanonízálási bulla fogalmazta, "olyan szeretettel viseltetett felebarátai iránt, hogy elhatározta, édesebb lesz neki mellettük, s
méltóságát, rangját, vagyonát elutasítva magát teljességgel szegénnyé tette". Erzsébet az örömmel végzett munkát tartotta a legfontosabbnak. Örömet szerezni másoknak, ez volt legnagyobb
boldogsága. A szomorúságot nem szerette. "Aki szomorú arccal
imádkozik, olyan, mintha elrettenteni akarná Istent" - mondotta
társnőinek -, "vidáman és jó szívvel adjuk meg neki, amit adhatunk". Életrajzai részletesen beszámolnak az odaadó szívvel végzett imádkozásairól, a böjtökről, vagyis a hagyományos erényekről. Vallásosságának lényege azonban az emberért szenvedett
Krisztus tanításának és példájának követése volt. A jóság és a szeretet fegyverével akart a rossz ellen harcolni. Alázatosságának nevezetes példájáról szól az a történet, amikor Eisenach városában
egy koldusasszony a sáros tócsába taszította. Erzsébet felemelkedett, letisztogatta magáról a sarat, s megköszönte Istennek a kegyelmet, amiért megengedte, hogy ilyen megvetett helyzetbe juthatott. Celanói Tamás hasonló epizódot említ Szent Ferenc életében. Egy téli napon Ferenc "rongyokba burkolva" rótta az utat az
erdőn, hirtelen rablók támadtak rá, és egy mély árokba lökték.
Mikor eltávoztak a rablók, kimászott az árokból, leverte magáról
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a havat, és "túláradó örömében hangos énekszóval hozzálátott a
mindenek Teremtőjének magasztalásához". Erzsébet másik
eisenachi megaláztatásának története ugyancsak a vele szemben
megnyilvánuló méltatlan magatartásról szól. Miután senki sem
merte befogadni, a városon kívül egy fogadós megengedte neki,
hogy egy olyan helyiségben, ahol a disznókat is tartotta, megszálljon. Másnap reggel az elűzött hercegnő felkereste a ferencesek templomát, s arra kérte a frátereket, hogy Te Deumot énekeljenek.
A ferences Rodiger után, Erzsébet Marburgi Konrád személyében tudásáról híres, de rendkívül kemény gyóntatót kapott. A lelki vezetőnek való engedelmességet, mint a legfőbbnek, az Isten
iránti engedelmességnek tekintette. Szolgálója vallomása szerint
így nyilatkozott.: "Ha ennyire félek egy halandó embertől,
mennyivel inkább kell rettegnem Isten előtt, ki minden embemek
ura és bírája". "Én a szegény nők életét választottam, mert ez a
legmegvetettebb, s ha még lenézettebb helyzetet ismemék. azt választanám. Egy gazdag apát vagy püspök kezébe is tehettem volna fogadalmat, de én Konrádot helyeztem eléjük, mert ő semmivel sem bír, nem egyéb, mint koldus, hogy ne legyen életemben
semmi vigaszom". Konrád kegyetlen szigora, gyakran ellentmondásos rendelkezései elbizonytalanították Erzsébetet, akit fokozatosan megfosztva szeretteitől, minden földi kötődésétől teljesen az
égi dolgok felé akart irányítani. Valóban Erzsébet számára különösen élete utolsó szakaszában csak Isten szeretete maradt. Bár
szinte egész napját igénybe vették irgalmas cselekedetei, mégis
órákat töltött imával, s gyakran került elragadtatott állapotba.
Maga Konrád így nyilatkozott róla a pápához írt levelében: "Isten
előtt mondom, ritkán láttam ilyen kontemplatív asszonyt".
Ha végigtekintünk Erzsébet életén és legendáin, amelyet éppúgy áthatnak a világi líra, mint a hagiográfia jellegzetességei,
mégis kitűnik belőlük kivételesen erős lelkű, szuverén akaratú
személyisége. Fiatalsága ellenére győzni tudott a vele szembenálló erőkkel, hogy végigmenjen azon az úton, melyet hite és meggyőződése igaznak és jónak tartott.
Marburgi Konrád, az eretneküldöző olyan szentet akart formálni Erzsébetből. akit példaként állíthat az eretnekség ellenében,
de Erzsébet mégis Szent Ferenc szentje lett, a szeretet szentie, egy
új, vallásos lelkiség példaképe. Ilyennek maradt meg az utókor
számára, a könyörületesség, a segíteni mindig kész emberszeretet
örök ideáljaként.
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SZÉPIÍRÁS

KISS SZEMÁN RóBERT

Született 1962.oon. Irodalomtörténész. AVigilia belsömunkatársa.

Weöres Sándor
londoni versei elé
A mai magyar irodalom hivatalos fórumain kívül létezett a kortárs
m űvészetnek egy másik, titkos utak, alagutak, csatornák és k özlekedőedények hálózatán alapuló rendszere, amely sokszor hitelesebben jelenítette meg a magyar irodalom fontos alakzatait, legjelentő
sebb alkotóit, mint az arra hivatott intézmények, szervezetek. Ennek a nem hivatalos irodalmi közvéleménynek egyik legfontosabb
nyugat-európai k özp ontja volt London, s a St. James Mansions-i
Siklós-lakás. Siklós Marietta és Siklós István költő, a BBC World
Service magyar adásának munkatársa majd vezetője, a 60-as, 70-es
és SO-as években - vendégkönyvük tanúsága szerint - több mint
másfélszáz jeles magyar írót, költőt, m űv észt és tudóst látott vendégül: többek között Weöres Sándort, Károlyi Amyt, Pilinszky Jánost. Szellemi táplálékon és könyveken kívül szállással, étellel, körültekintő figyelemmel támogatva a náluk vendégeskedő m űvé
szeket.
Az itt bemutatott Weöres -versek két könyvből származnak. Az
időben első, méretét tekintve nagyobb könyv tizenhárom verset
tartalmaz, melyek k özül három után szerepel keltezés, amelyek
tanúsága szerint e költemények 1963 augusztusában és szeptemberében keletkeztek/ íródtak a kék fed él ű verses-könyvbe. Siklós
Marietta beszámolója szerint, akinek ezúton k ösz ön öm, hogy e
kön yveket rendelkezésünkre bocsátotta, Károlyi Am y és Weöres
Sándor e londoni látogatásuk alkalmával az 1963-as londoni nemzetközi költőtalálkozó ven dégeiként olvasták föl verseiket más,
olyan jelentős költők társaságában, mint Ted Hughes és Allen
Ginsberg.
A második, méreteit és verseinek számát tekintve is kisebb kék
verses-könyv Weöres Sándor egy későbbi londoni látogatásának
emlékét őrzi, minden valószínűség szerint a 70-es évek második
feléből. E könyv az itt közölt angol, franci a és magyar nyelven írt
költeményeken kívül tartalmaz még angol és magyar nyelv ű sz övegeket is a költő keze írásával, mel yek némelyike, a lapok ki- és
eltépése következtében hiányos. Ezen írások közlésétől most eltekintünk.
A ve rsek ered et i hel yes írását megőriztük .
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WEÖRES SÁNDOR

Londoni versek

A nagyobb könyv versei.

***
Lassu es6
permetez,
órák szárnya
lengedez.
Egyik óra
visz a jóra,
másik visz az
ördög-tóra,
egyik visel
krinolin t,
másik gyászos
bakacsin t.

***
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Száraz fa, lombtalan, gyümölcstelen,
idegen lélek, meddig sírsz nekem,
rázva felém kuszaságod sötét
bogait, reccsenő rengetegét?
Ne busulj, egyszer elkap a vihar,
megforgat és tövestől kicsavar,
s te földtől nyirkos, boldog és halott
gyökérzeted az égnek mutatod.

***
Mikor anyából földre tettek,
hová keverték röptömet?
Embernek többé ne szülessek,
szárny nélkül élni nem lehet.
London, 1963. aug.

***
Megfagyott csillagok
az elmúlt percek
emlékemben.
Minden táj elhagyása
egy-egy meghalás.
Zsúfolt napokon,
suhanó utazások
gyors zsilipjein
egy nap ezerszer
hal meg az ember.
London, 1963. szept. 3.

***
Egy
hegy
megy.

Megjelent az
írások 2,
374. lapján.

Egybegyűjtött

Szembejön a másik hegy.
Ordítanak ordasok:
Össze ne morzsoljatok!
Én is hegy,
te is hegy.
nekünk ugyan egyremegy.
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***
Ellopták a Szaturnusz gyürüjét,
keresik a tolvajlás tettesét,
hogyha megtalálják tényleg,
megbüntetik, ez a lényeg.
London, 1963. szept. 3.

***
A Szaturnusz gyürüje
marmaláddal van tele,
hogyha Bulcsu 1 megeszi,
jól teszi.

1Bulcsu a
Siklós-házaspár
legidősebb gyermeke.

A Szaturnusz gyürüjében
nagy pártgyülés folyik éppen,
felkiált a párttitkár:
kilenc holdat beszerveztünk már!

***
i
i
i

OU
i

***
John Barnstóz2
a marmalád
Bulcsu fiú
megkeni vele anagymamát!

2A Siklós-lakáshoz

közeli áruház neve.

***
Csillagerdő sürüje
forog benne fényesen
a Saturnus gyürüje.
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***
zongorázni tanul a tavirózsa
karcsu füstjének lány-alakja van
mikor halászhálóban elteszik
becsavarják az esti harangszóba
tizenkét táj eltelt azóta
rézgyürük mocsarában
Mohammed futásában
nagytanácsok jelhőjében
a papok mindig visszatérnek
szalmakalapban játszani
örök hegyeket hengergetni
mocsarakban is megmaradnak
hegyeknek és papoknak
nunc et semper in aeternum

***

***
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A kisebb könyv versei.

***

,Siklós Bulcsu, Csanád és
Melinda a Siklós-házaspár
gyermekei.

Of the Kangaroo ríver
sleep a ship
with elosed lips
and with the wife lunar
and with one old huszar
of the Kangaroo ríver.
Mariettának és Bulxunak (sic!) Chanaadnak Melindának szeretettel Sanyi1

***
Esther ma chere
ma mere lunaire
dans la nuit
sans ennui
Esther ma chére
non ennemi
mais je suis
ton or sans Louis
non iz Saint-Louis
maís seulement
iz Budapest
et iz Londres
maintenant.

A vers fölölt található
szöveg: Londonban
Álmodott vers
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MARNO DÁVID

Beatrice a közvetítő
I

Beatrice alakja a Purgatórium XXXI. énekeven
1977-ben született Buda·
pesten. 1995 óta az ELTE
BTK filozófia-esztétika szakos hallgatója.

Az Isteni színjáték rendelkezik a hologramnak a filozófusok által oly

nagy kedvvel idézett tulajdonságával: minden énekben, minden
gondolati egységben megjelenik valamiképpen az egész; az elemi
egységek mikrokozmosza rendre leképezi az egész makrokozmoszát. A Színjáték olvasása közben folyton el-elcsábulunk, hajlanánk
arra, hogy az adott részből végleges következtetéseket vonjunk le
az egészre nézve. Az alábbiakban arra szeretnék kísérletet tenni,
hogy egyetlen ének közvetlen olvasatát adva ellenálljak ennek a
csábításnak. A Purgatórium harmincegyedik éneke lesz a témám,
ennek szövegét fogom szorosan követni, csak akkor térve el ettől,
ha az eltérést a szöveg maga kényszeríti ki. Vagyis a célom éppen
az, hogy kiderítsem, lehetséges-e egyáltalán szöveget "betű szerint"
olvasni, lehetséges-e a szövegben megjelenő kifejezések, trópusok
dekódolása nélkül érteni az eseményeket, a szereplőket.
Az ének olvasásakor mindazonáltal többé-kevésbé követni fogok egy vezérfonalat. azt, amit a "Beatrice" név kijelöl. Ezt indokolja egyfelől az a gyakorlati meggondolás, hogy a Purgatórium
utolsó énekeinek és így a harmincegyediknek is Beatrice a fősze
replője. Másfelől, egy elméletibb megközelítésben, számos olyan
szerzőt idézhetünk, akik szerint nemcsak ezeknek az énekeknek,
de az egész Commediának is Beatrice a vezérmotívuma. Hegel a mű
vet éppenséggel Dante Beatrice iránt érzett szerelmének a megörökítéseként értette, olyan megörökítésként, amelyben Beatrice Dante
minden intellektuális törekvése ellenére is megmarad hús-vér lénynek, Dante szerelmesének. Hegel szerint az allegóriának a középkorban szokásos használatát, amelyben az allegória intellektuális képződmény maradt, Dante éppen Beatrice allegóriájával haladta meg;
Beatrice allegóriájában a kereszténység skizofrén állapota pillanatnyi
megnyugvást talált, mert az absztrakt gondolat és az érzéki test, a
személy között valóban létrejött egyfajta egység, amelyet Dante
szubjektivitásának ereje tudott megvalósítani. Vagyis Hegel szerint
Dante nem az allegória használatával, hanem éppen annak ellenére
tudta létrehozni azt a közvetítést, amely Hegel esztétikájában a míndenkori művészet elsődleges feladata: a közvetítést az érzéki és a
gondolati között, a konkrét és az általános egységét. Látni fogjuk,
hogy Beatrice alakja valóban e két végpont között mozog: nemcsak
a szövegben megjelenő alak intenzitása változó, hanem a tartalom
is, amelyet magában hordoz.
Mielőtt közvetlen témánkhoz, a harmincegyedik énekhez fordulnánk, rövid összefoglalását kell adnunk az azt megelőző éneknek.
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A helyszín szimbolikája

Beatrice vádbeszéde

A harmincadik ének Dante megérkezését írja le a földi Paradicsomba. A megérkezés után az angyalok dala és a nap felkelte
közben megjelenik egy hölgy, akit Dante külalakra ugyan nem ismer fel, mégis "régi vágynak érzé nagy hatalmát" (39. sor). Dante
az "erősebb lét" közelében a félelemtől reszketve fordulna Vergiliushoz, de hűséges vezetője magára hagyta. Ekkor szólítja meg
Beatrice, a Commediában először és utoljára a nevén nevezve Dantét, hogy figyelmeztesse, kár Vergilius elvesztése felett könnyeket
hullatnia, mert: "más tőr kell, hogy mára megríkasson" (57. sor).
Azután Beatrice felfedi magát a rettegő Dante előtt, és anyaként
szólva Dantéhoz ("mintha anyaszem derűje/szigorrá válik" [7980 sor]), félreérthetetlenül utalva ezzel a kettejük közt létrejött alárendelési viszonyra, megfeddi Dantét habozása miatt. Végül Beatrice az angyalok színe előtt elbeszéli Dante idáig vezető úlját.
Beatrice elbeszélése voltaképpen vádbeszéd Dante ellen az angyalok ítélőszéke előtt. Dante egykori szerelme az elbeszélés folyamán tudatosan fokozza a Dante elleni vádakat, fokozódó szégyent keltve ezáltal a költőben. A harmincegyedik ének első
soraiban végre az angyalok karától Dante felé fordul, felszólítja,
hogy válaszoljon az elhangzott vádakra.
A helyszín a Léthe folyó két partja, Dante még a folyó partján
innen van, vagyis a megtisztulást jelentő felejtés előtt, ez teszi lehetővé, hogy felidézhesse magában romlásba vezető útját a Pokol
és a Purgatórium látványa után, amelyek tükrében meg is értheti
eltévelyedését. Az elrettentő képek a bűnbánat felkeltését szolgálták, csak ez után a látvány után válhat Dante képessé saját történetének megidézésére. amely megidézés újraértelmezésként bűne
inek meggyónását is jelenti. A Léthén. a feledés folyóján túl vár
rá a Paradicsom, de hogy megmerítkezhessen a folyóban, és ezzel
elnyerje a Paradicsomba való belépés jogát, előbb át kell esnie a
bűnbánat és a gyónás lépcsőfokain. A Léthében való megmerítkezés a feloldozás aktusát jelenti, és ennek a háromfázisú folyamatnak (bűntudat-bűnbánat, gyónás, megtisztu1ás) az irányítója Beatrice.
A Beatricét és Dantét összekötő földi szerelem már eleve az Úr
ajándéka volt. Beatrice már földi életében magában hordozott valami istenit, szerelme útmutatást jelentett Danténak. Az élő Beatrice is képes volt Dantét az igaz úton tartani, ezt a benne lévő isteni hatalom, a szeretet tette lehetövé: másfelől viszont ez a hatalom a földön szükségképpen törékenynek bizonyult, mivel a szerelem hatalmának a hordozója mindig a halandó test, a látszat. A
szeretet erejének osztoznia kell az érzékiség hatalmával, az érzéki
valóság nélkül ez az isteni erő nem tud megjelenni, látszani a világban. Dante Beatrice testét követte, "jött, amerre mentem, / fiatal szemem igaz útra vonta, / míg földi arcomrnal előtte lengtem" (XXX. ének 121-123. sor). Amikor azonban Beatrice elhagyta
földi alakját, "második korszakába" lépett, akkor Dante elvesztette irányítóját, noha az isteni hatalom továbbra is jelen volt a vi-
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lágban, mind Beatrice, mind a Szentlélek sugallataiban; ezek
azonban nem részesültek az érzéki jelenvalóság adta hatalomban,
így Dante nem tudott figyelni reájuk. Dante elvesztette irányítóját, és ezzel elvesztette az igaz utat is. Beatrice ezért kényszerült
arra, hogy beavatkozzon Dante életébe, hogy végigvezesse a Szinjáték helyszínein. a bűntudattól a megtisztulásig vezető úton.
Ez a történet eddig a konkrét vádbeszéd, Dante történetének
azon összefoglalása, amelyet Beatrice az angyalok kara előtt beszél el a harmincadik énekben. A harmincegyedik énekben Beatrice monológját kettejük dialógusa váltja fel: a harmincadik ének a
bűnbánat felkeltését írta le, a harmincegyedik viszont már a gyónásról és a megtisztulásról szól (noha természetesen a témák között vannak átfedések, amint azt a későbbiekben látni fogjuk).
A dialógusba való átváltást Beatrice idézi elő azzal, hogy szavait immár közvétlenül Dantéhoz intézi. Amikor felszólítja Dantét,
hogy válaszoljon a. vádakra, vagyis hogy tudatosítsa a maga számára, mi okozhatta az igaz útról való letérését. kérdése konkrétan
arra irányul, hogy mi jelenthetett Dante számára nagyobb csábítást a Legfőbb Jó követésénél. Dante válasza, hogy a tévedését a
földi dolgok jelenvalósága okozta, a látszat ereje, azé a látszaté,
amely valaha Beatrice hatalmát is hordozta. A jelenvalók ereje abból ered, hogy megmutatják magukat, ellentétben Beatricével. aki eltakarta az arcát. Beatrice azonban visszájára fordítja Dante érvelését:

(...) lelked falára
írd fiil, hogy inkább az ellenkezáre
vihetett volna testemnek halála.
Mert olyan testnek voltam viseltíje,
hogy soha szebbet Természet s Mfivészet
nem alkotott - és ím, por lett beltJle!
És hogyha így e legnagyobb Igézet
ily csalfa volt iránta: mely halandó
szépség izgatná még a szitnierésed?"
(XXXI. 46-53. sor)
Beatrice gondolatmenete logikai érvelés, szigorú következtetésseI mutatja meg Danténak, hogy az igaz út választására indíthat
nemcsak a hit, hanem a gondolkodás is. A hitnek és a gondolkodásnak ezt a párhuzamát már a harmincadik énekben megelőle
gezte, amikor ezekkel a szavakkal szólította meg Dantét: "Föl
mertél végre jönni az oromra? / Nem tudtad, mily üdv lakozik
hágóján?" (XXX. 74-75. sor). Ennek a párhuzamnak nagy jelentő
sége van Beatrice vádbeszédében. hiszen ezzel bizonyítja, hogy
nemcsak az érzéki bizonyosságon alapuló hit, hanem az intellektuális belátás is segíthet a földi életben elkerülni a hamis utat; és
így Dante bűnössége mindkét módon nyilvánvaló.
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Dante

bűnbánata

és
gyónása

Ahogyan a bűn is kettős, ugyanúgy a megtisztulásra irányuló
vágynak is egyszerre kell a lélek és a tudat belátásan alapulnia.
vagyis a bűntudat nem lehet céltalan siránkozás, hanem tudatasan a feloldozásra való felkészülést kell jelentenie. Beatrice fellépése itt ahhoz a hölgyéhez hasonló, aki Boethiusnak jelent meg.
Az élete romlásán kesergő Boethiushoz a "roppant tiszteletgerjesztő ábrázatú asszonyság", a Filozófia így szólt: "De az orvoslás
ideje van itt, nem a siránkozásé!" Boethius asszonysága a hamis
múzsákat kergeti el az ágy mellől, hogy helyükbe állítsa saját,
igaz múzsáit. Vigasztaló szerepében egyszerre ápoló nővér és a
helyes irányt megmutató tanító. Ez a kettős szerep jellemzi Beatricét is, aki szintén egyszerre ad erőt Danténak a betegségből való
felgyógyuláshoz, és mutatia a folyamat végén álló jutalmat.
Ahogy Beatrice vádjai egyre nagyobb súlyúakká válnak, úgy fakozódik Dante szégyenkezése. Bűntudata már akkor felébredt,
amikor megsejtette, hogy Beatricével áll szemben, a szerelmeséből
sugárzó erő már megindította az emlékezés folyamatát. A szöveg
nem győzi hangsúlyozni ennek a szégyennek a határtalanságát: a
csüggedés, az erőtlenség, a hangvesztés mind-mind ennek a zavarnak, szégyennek a jelzése. Ennek a megalázkodásnak a hangsúlyozására fel kell figyelnünk. Dante az egész Commedia'ban talán egyetlen bűnt nem ostoroz kellő hévvel, ez pedig a büszkeség, a gőg bűne. Világosan látszik ez az Odüsszeusz, Farinata
vagy Sordello köré koncentrálódó epizódokból. (A bűnbánatot
mint fordulópontot értelmezve nevezi T. S. Eliot a Színjátékot a
bűnbánat és a felmagasztosulás történetének.) Ehhez képest kell
tehát értékelnünk Dante megalázkodását. Azonban - és ez teszi
egyáltalán lehetövé Dante számára a bűnbánat, a szégyen elviselését - nem egyedül kell viselnie. Beatrice nemcsak a vád képviselője: szerelmével erőt ad Danténak a bűntudat vállalásához.
rendre felcsillanfia az út végén rá váró jutalmat; feltárja az események értelmét ("Ezért kellett érette látogatni / holtak határát..."
XXX/139. sor) és szükségszerűségét ("Titkolná bár ajkad itt el, /
vagy épp tagadná, amit így elárul, / a Bíró mégis tudna róla,
hidd el! XXXI/37-39. sor).
A Dantéban felébredő bűntudat akkor ér a csúcspontjára, amikor Beatrice a következő szavakat intézi hozzá:

Ha bánt a szó; vesd fel szakállad,
s amit látsz, még jobban hat majd sziuedre!"
(XXXI/68-69. sor)
Ezzel a mondattal Beatrice betetőzi kettős szerepét. A szakálira
való célzása .rnérges" gúnyt rejt magában, Dante, aki végig úgy
viselkedett, mint az anyai feddés alatt szégyenkező kisfiú, elértve
a célzást a gyermeki viselkedése és férfiúi kora közötti ellentétre,
fel is emeli tekintetét. hogy lásson. Beatrice megint irányt-mutató
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A feloldozás

Beatrice és Dante:
a látás

is, ám most már nem a szavak logikájával győz meg, hanem a
látvány érzéki bizonyosságával. A fokozatosság elve alapján ide
kell elérkezni, a szavak nyújtotta bizonyosságot csak a kimondhatatlan bizonyossága múlhatja felül. Dante két dolgot láthat: egyfelől a Griffet, azaz magát Krisztust. Másfelől viszont, noha csak a
fátyol mögött, Beatricét. A Griff kettős természetű, mert lsten és
Ember egy személyben; megkockáztatható itt az az állítást, hogy
a Griff megjelenésében ezen a ponton nem is maga a Griff az elsődleges jelentőségű, hanem kettős természete. Annál is inkább,
hiszen Dante ebben a pillanatban igazából nem is láthatja a Griffet, inkább csak tudja, hogy Beatrice a Griff felé fordul. Dante bű
ne éppen az volt, hogy nem hitt a kettős természet lehetőségében,
amelyet Beatrice földi léte is képviselt, ezért tudott a halála után
megfeledkezni róla. A Griff jelenléte a bizonyíték a kettős természet lehetőségére, ezért képes Dante Beatricére fordítva a tekintetét újra-felismerni egykori szerelmét. Akit lát, az már nem a régi
Beatrice, "régi magát, mint az, míg élt, a többi / nőt: úgy múlta
fölül bájjal a síron túl" (XXXI/83-84. sor). Az, hogy Dante meglátja egykori szerelemének új alakját, önvádját a végsőkig fokozza,
hiszen az igaz útról való letérését éppen az okozta, hogy nem volt
képest látni ezt a Beatricét. Az önvád csúcsára érve Dante megkapja
a lehetőséget a megtisztulásra a Léthében való megmerítkezés által.
A Hölgy, aki Dantét a folyóba meríti, Matilda, aki a huszonnyolcadik énekben felfedte Dante előtt a Léthe és az Eunoé titkát.
A megmerítkezés és a folyóból való ivás által Dante feloldoztatik
a bűne alól, a feledés jutalmában részesül, ami majd lehetővé teszia Paradicsomba való belépést. Láttuk fentebb, hogy Dante legnagyobb bűne, vagy inkább minden bűnének okozója a vaksága
volt, a képtelensége arra, hogy lássa a második életét élő Beatricét. Ennek megfelelőert a feloldozás elsődleges következménye a
látás egyfajta visszanyerése. Dante a megtisztulásával nyeri el a
jogot az addig ismeretlen látványok megismerésére. Miután a
négy sarkerényt képviselő múzsa és a "mély nézésű Három" felkészítette a látványra, Dante Beatrice elé kerülve beletekinthet annak szemébe. A szemben tükröződve pedig végre valóban megláthatja a Griffet, azután pedig megláthatja Beatrice addig elrejtett
szájának mosolyát is.
Amikor a Léthe partján megszólítja Dantét, Beatrice arcát fátyol
takarja. A fátylat halála óta viseli (hasonlóan ahhoz, ahogyan a
tradicionális pápaportrék esetében a post mortem befejezett képeken a pápák arca elé a festők - Raffaellótól Velázquezig - áttetsző függönyt festettek). Dante beszédéből a bűnbánat pillanatai
közölt is kicseng a sértett szerelmes hangja, aki halott szereImén
számon kéri az ő elhagyását: "tőlem arcod eltakartad" (XXXI/36.
sor). Valójában azonban a fátylat nem Beatrice vette magára. A fátyol nem a halott és az élő között van, kölcsönös elfedést jelent,
hanem csakis az élőt akadályozza a halott látásában. Ez az asszi-
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metrikus viszony Éva bűnének a következménye. 6 volt az, aki
"nem tűrte a fátylát illő türelemben" (XXIX/28. sor), hanem levetette, és ezzel belépett a halandók és a tudók világába. Éva bűne
előtt mindenki a fátyol mögött volt, az eredeti ártatlanság állapotában, a Paradicsomban, csak a fátyollerántásával vált ketté a halandók és a halhatatlanok világa. Dante jutalma a megtisztulás
után az, hogy láthatja a szerelmét fátyol nélkül, azaz átlépheti a
halottakat és az élőket elválasztó határt. Ezzel kezdődik tehát
Dante új élete: a látás kitisztulásaval. (Persze a látás minden metaforikus jelentése mellett Dante szembajáról sem szabad itt megfeledkezni!)
A Három Hölgy, akikben Dante a folyóban való megmerítkezés
után, a Beatricéhez fordulás előtt szemeit "edzette", a páli erények megtestesítői: a Hit, a Remény és a Szeretet, amelyekből
Dantének a Paradicsom köreinek meglátása előtt "vizsgáznia"
kell majd. Velük a XXIX. énekben találkozhattunk, abban a menetben, amelyben maga Pál is felvonult, "dsidával" a kezében.
Másfelől viszont ezt a három alaperényt a Színjáték három női fő
szereplője képviseli, Beatrice, Mária és Szent Lúcia. Ez a három
nő mutatja be a Színjáték körkörös szerkezetét. A Poko! második
énekéből megtudjuk, hogy Dante igaz útról való letévedésére Mária figyelt fel, ő szólt Lúciának, a megvakított vértanúnak, a fény
szentjének. Szent Lúcia adta tovább az ügyet Beatricének, aki Vergillust bízta meg Dante vezetésével. Vergilius azután a Léthe
partján visszaadta Dantét Beatricénak, és Beatrice irányító szerepét a Paradicsomban maga Mária veszi át. A XXXIII. énekben
Mária lesz az, aki erőt ad Dantének a végső látványelviseléséhez,
ő emeli Dante tekintetét a látványra, ahogyan Beatrice a Léthe
partján tette. Mindhárom Hölgy kapcsolatban van tehát a látással,
de a központi alak mégis Beatrice. Az ő szeme, isteni természetének tükre a közvetítő szerep bizonyítéka.
Amikor Dante a Léthében való megmerítkezés után lehetőséget
kap a látásra, akkor elsőként a Griffet láthatja meg, immáron teljes valójában, de csak Beatrice szemében tükröződve. Beatrice szeme a közvetítő. mert Dante szemének túlságosan erős lenne a látvány. Ugyanakkor az, hogy ezt a látványt csak Beatrice szemében
pillanthatja meg, azt is jelenti, hogy ez a látvány, a Griff látványa
egy másik dimenzióban van, és ahhoz, hogy a halandó Dante bepillanthasson ebbe a másik dimenzióba, szüksége van Beatrice
kettős természetére. Beatrice szeme tükör, amely megmutatja
Danténak a látványt, és el is választja tőle. Közvetítőként Beatrice
éppen azt teszi Dantéval, amit Krisztus tett az emberiséggel: a
szeretet által váltja meg.
A Szeretet dicséretében Pál a szeretetet rendre a megismeréssel
párhuzamosan mutatja be. Márk evangéliuma szerint Krisztus így
szólott: "Mert bizony mondom néktek, valaki ezt mondándja ím
a hegynek: Kelj fel, vetessél a tengerbe, és nem kételkedik az ő
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szívében, hanem hiszi hogy meglésznek azok, amit mondott;
megadatik annak, valamit mondott." Pál erre azt válaszolja: "Ha
egész hitem volna is, hogy a hegyeket elvinném helyekről, ha
szeretet nincsen én bennem, semmi vagyok." A szeretet először is
több mindennél abban, hogy "soha el nem fogy". A szeretetnek
ez a tulajdonsága elsősorban a tudás különböző fajtáival szemben
nyilvánul meg, az ismerettel, a nyelvekkel, a prófétálással szemben; ez mind "rész szerint vagyon bennünk", fIde minekutána eljön a tökéletes teljesség, akkor eltöröltetik ami rész szerint vagyon". Egyfelől tehát a szeretet az, ami a tudás megszűnte után
is megmarad, mert ereje nagyobb a hit által birtokolható hatalomnál is. Másfelől azonban az a teljesség, amelyben csak a szeretet
marad meg, a megismerés valamilyen módját fogja jelenteni. A
teljesség úgy viszonyul a mostani rész szerint való világhoz, mint
ahogyan a férfiú gondoskodása a gyermekéhez. De ez a hasonlat
a visszájára is fordul, hiszen az emberben a földi életben az ismeret rész szerint van meg, "akkor pedig lészen az esméret úgy, a
mint taníttatom." (Más fordításokban: "amint megismertettem",
vagy amint az Isten engem megismert"). Vagyis a teljesség korszakában a megismerés egy korábbi, eredeti korszak megismerésének felel meg. Az Isten csak egyszer ismerte meg az embert:
amikor a saját képére megteremtette. Pál tehát a teremtés eredeti
aktusát Isten megismerési folyamataként idézi meg, az isteni tudás kiáramlásaként. A teremtő erő a lehető legnagyobb hatalmat
jelenti, a hegy elmozdítása semmivé válik a semmiből való teremtés totalitásához mérve. Amikor Pál a szeretetet szembeállítja a
hitből származó hatalommal, akkor ezt éppen azért teheti meg,
mert a szereteten az isteni szeretetet érti, azt a szeretetet, amely
az eredeti és a végső, apokalipszis utáni egységnek éppúgy öszszetartó ereje, mint a két végpont között lejátszódó folyamatnak,
az ember történetének. A szeretet vezethet csak el a "tükör által
homályosan" való látástól a "színről-színre" való látásig.
A szeretet mindig jelen van. A páli gondolatot megfordítva azt
mondhatnánk, hogy a szeretet biztosítja a világban Isten jelenlétét. Dante Pál tanával tökéletesen azonosulva ruházza fel Beatrice
alakját azzal a kettős természettel, amelyet csak a szeretet biztosíthat neki. Ez a szeretet teszi lehetővé, hogy Beatrice Dante vezetője legyen. Beatrice szeme maga lesz az a tükör, amely Dante
megismerésre, látásra való képességét egyre magasabb fokokra
emelve elvezetheti őt a színről-színre látásig, annak a végső hatalomnak a meglátásáig, amelyben egyetlen egységben jelenik meg
a szeretet és a megismerés teremtő ereje. Hegellel ellentétben tehát azt mondhatnánk, hogy Dante költői teljesítménye Beatrice
alakjának ábrázolásakor nem a keresztény szellemből fakadó allegória hasadtságának meghaladása, mert ez a hasadtság már a keresztényeszmében meg lett haladva, Dante érdeme sokkal inkább
a keresztény eszme által kifejezett egység hiteles megjelenítése.
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PARDI ANNA

A vigasz benső
mozdulásai
Az azonam nagyon hasznos, ha a

vigasztalanság elleni küzdelemben mi magunkat változtatjuk
meg er6teljesen.
(Loyolai Szent Ignác)
Az er6s lelkület kifejlesztésére
Loyolai Szent Ignác jelentős lépéseket
tett. Sorsát úgy alakította, ahogy lennie
kell, erőit úgy szervezte, amint tennie
a magasabb szempontok érvényesüléséért
kell, a Szeretet megművelte, midőn a
szeretet műveleteit magában annyiszor
rögzítette.

***
Anyagi tűz a fát, szellemi tűz az elmét
gyújtja, világosítja meg. Ignác atya a
Lelkigyakorlatokban Krisztus életének
a pontról pontra rögzítésében spektrálanalízist
végzett el. Utasítás, szabály, módszer
ajánlat, a célzatos választások köre
a rendezetlen hajlamok kízárását
követelte.

***
A történelem akkori struktúráiba
Krisztus örökké ifjú szubsztanciáit
engedte be. Változtatni egy rossz
világon örök, de profundis törekvés
Istenben, emberben. Aki volt, aki eljövendő,
aki első és utolsó, közben is hat rejtéizködve
a létezőkben. Isten dolgozó ember módjára
viselkedik.
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Messziről

megjön az ítéletidő.
A most élőkben közelről, percenként
megtörténhet az ítélethozatal önmaguk
megjobbítására a pszichés, impulzív
képességekkel. Akkor nem az anyagiak
lennének a kincsei a zűrzavar tűzfészkeiben.
Vezérelve és alapigazsága szentségekben
van a létnek.

***
Az ignáci kincsek nem olyanok,
amilyeneket a vakondoknak, a denevéreknek,
a halottszállítóknak odadob az ember,
vagy a panellakások omló,falazott
fedőrétegének, a médiakutatók jövő
fogyasztóinak címzett dajkameséivel.
E kincsek Krisztus kincstárából valók,
vércsöpp okiratok.

***
Ignác atya nagy érdeme a magunkba
mélyedés technikájának kidolgozása.
Nála himnuszt énekel a magatartás,
a fegyelem. Isten temploma az eleven,
éltető erők centrumában működő, a
mindenható, mindentől épülő szépülés.
lsten az erős lelkületek mindent látó
SPEKTRUMA.
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Volt egyszer
egy filozófus
Pavel Florenszkij emlékére
Krisztusnak a Halál és a Romlás felett aratott
még nem szívtafel magába a teremtés,
még nem dolgozta fel egészen: ami azt jelenti,
hogy az ismeret teljessége sincs meg.
(Pavel Florenszkij)

győzelmét

Mélységes bánat gyermekéből lett
a mélységes öröm gyermekévé. Az öntudat
önatomja addig forgatta mélysége szakadékait,
mígnem rálelt az Igazságra, fiilérepült
földi énjének, titokzatos megismerések alanya,
hely- és időmeghatározta állítmányaként.
Egyedül Isten az, aki megszünteti
a kislelkűséget bennünk, tőle nincs elaprózódás
többé, egyedül Isten adja fel a leckét,
a tűzpróbát; az ember egész szervezetét
megtisztítja azzal, ha ráfigyel, csak rá,
a Szentatyák legdrágább szavaival.

***
Az ellenség elrejti a legdrágább
szavakat. Az ördög teremtésellenes,
üres normálalt ad, meggátolja az emberben
a végtelen iránti imádó szükségleteket.
A terméketlen elméknek, a semmitmondásnak
örül; bitorló bitang trónja ne fedeztessék fel.
Aki viszont egyszer bement Ura örömébe,
el nem vétetik többé tőle az. Pavel Florenszkij
élete utolsó évtizedét szibériai száműzetésben
töltötte, ő, a felszentelt pap, filozófus,
nyelvész, csillagász, matematikus, elektromérnök,
költő, képzőművész, polihisztora sztálini időknek.

***
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Ura öröme a legnagyobb fenyegetettségben
is arcán ragyogott. Egy büntető tábor foglyaként
dokumentum filmtekercs őrzi e drága arcot, kinek
szemüvege mögött a hattyúdalban eltűnt köbgyökök,
egy Szentoroszország képzet a Vígasztaló;
a Szentlélek mértanával a tévtanok ellen rajongott.
Illés próféta szavai: És az Úr, aki előtt
állok ma, emelte fel a fagyott földre
majd rárogyó, robotoló testét, fagyott kezek,
e megkékült imák rengetegében mutatott a legmagasabbra
a legalacsonyabb hajlamoknak engedő tömeggyilkosságokban
Pavel Florenszkij orosz, nem szovjet filozófiai őszentsége.

***
Az Uráion túl hulló apostoli levelekben,
a Jézus elölt drága neve bujdokló szibériai
messzeségekben lsten tékozló gyermekéből már
az istentagadás bfinöző, gépfegyveres gyermeke
lett. Nem kellett Krisztus intő szava a tömegeknek,
a gyehenna jött banditák söpredékével.
Jóllehet, a Szentatyák tanulmányozása
ellentmondott a modern világszemléletnek,
Pavel Florenszkij mégis szűn telen ezt tette.
Mikor 1933-ban érte küldték a fekete autót,
nem búcsúzott a múlt évek ékszerdobozában
pihenő Moszkvától, nem búcsúzott.

***
Isten az Élet és az életnek, vagyis a
a teremtésnek az Oka. Ez azt jelenti, hogy
a Hazugság Halál és a halálnak, vagyis
megsemmisülésnek a forrása. Isten Osszhang
és Rend: a Hazugság pedig Zűrzavar és Anarchia tekintett a hóban bukdácsoló fel saját szavaira.

Fénytársa, a Nap, liturgikusan bíztatta.
Pavel Florenszkij távol a mezők liliomától
a Világszám Szférák Liliomát a fizikai síkon
biológiai sikolyok közt megkapta, a nyomós
szukség, a kauzális kényszer, a támadó gonosz
összes cselvetésével szemben. Mert magába szívta
.Krisztusnak a Halál és a Romlás
felett aratott győzelm ét, a teljes
ismeretet, sok százezernyi szegény
fogoly imát/an törmelékében.
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VÁRI CSABA

Halálod
a madarak távozása
szertetörött szárnycsapása
a fák imája
miért olyan árva?
a fészek csöndje
kínból költve
a szél veszi ölbe
mért hátrál a táj az őszbe?
merre vonult és hová
hanyatlott az élet
meddig követsz
nyomon mint az évek?

Pilinszky János
Az írás a szavak művészete.
A művészet a szavak szegénysége.
A szegénység út Krisztus felé,
Isten közelsége.
Az írás a szeretet radioaktív
nyersanyaga.
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Ragyogás
A bűnt örököltem.
A tettet nem.
Csak a lét enyém.
Egy izzó cigaretta reménytelensége.
A többi tévedés vagy véletlen,
a fájdalom és tisztaság
közös tántorgása,
szavakra lefordíthatatlan:
nincs. szeretlek.

(egyszer úgyis)
összeszorított fogakkal
s ököllel
cipelnünk kell
kínjaink és fagyos fOldként
magunkhoz emelt
éieiűnk

amiképpen el kell fogadnunk
a halált azonképpen
el kell fogadnunk az életet
mint azt hogy hull
a tél és esik
a tavasz
és egyszer minden szót
mindenfényt
behavaz
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AVIGILIA BESZÉLGETÉSE

MONORY M. ANDRÁS
- TILLMANN J. A.

on

Teológiatörténetében
kétezer évet tekint át.
Ilyen távlatban milyen
jellegzetességei vannak
az
ezredfordulónak?
Hogyan vetül fel ma a
vallás, a keresztény hit
kérdése?

Ghislain Lafont
teológussal
Sokat beszélünk manapság a posztmodernr ől. Valószínűleg olyasmit értünk rajta, hogy többé-kevésbé megelégeltük a matematika
kizárólagos uralmát életünkben. A tudomány gazdagságát alighanem az adja, hogy képes matematikailag szemlélni a dolgokat: felosztja, nagyjából részekre bontja őket, s végül épp ezért manipulálni is tud bármit - a minta a számítógép, ahol minden a nullára és
az egyre épül. Ezen a téren rendkívüli hatékonyságra tettünk szert,
a matematika mozgásterének szinte semmi sem szab határt. De
közben rájövünk - előbb talán csak sejtjük, aztán a gyakorlatban
is érzékeljük, mivel képtelenség, hogy a matematika boldoggá tegye, mondjuk, a társadalom életét -, tehát rájövünk, hogy csak a
matematikával, csak a technikával nem sokra megyünk. De mit
keressünk? A "vallási" megújulás eleinte talán nem is a vallás megújulása, hanem egy másik dimenzió feltárulása, olyan dimenzióé,
amelyre az embemek és a társadalomnak egyaránt szüksége van a
boldoguláshoz, a boldogság egyenlőbb megoszlásához.
A kérdés, amellyel korunk a kereszténységhez és benne a katolikus egyházhoz fordul, az, hogy van-e olyan elképzelésünk az
életről, van-e olyan Isten-képünk, amely hozzásepíti az embert,
hogy századunkban emberhez méltóan élhessen. Es ahhoz, hogy
emberhez méltóan élhessünk, szükségünk van a technikai, a tu:'
dományos, a társadalmi és a hiteles vallási szféra összehangolására.
A katolikus egyházban a reneszánsz óta nemigen akadtak olyan
emberek, mondjuk zsenik vagy próféták, akik képesek lettek volna összehangolni a modem, Galilei utáni világot a keresztény hittel. Az egyházatyák korában vannak nagy és ma is izgalmas figurák, a középkor tele van nagy alakokkal, a modem korban nincsenek ilyenek. Talán az egyik ok: nincs hagyománya annak,
hogy együtt gondoljuk el a katolicizmust és a modemséget. Ezért
vagyunk szegények. Azt hiszem, az egyháznak el kell fogadnia
szegénységét, hiszen ezután is csak olyan emberek gyülekezete
lesz, akik kegyelemből és önként döntöttek Jézus Krisztus követése mellett; és akik Jézus Krisztus magatartásában keresnek választ
a modem világ kérdéseire. Bizonyos vagyok benne, hogy a hit elsőbbsége folytán nem képzelhető el olyan egyház, amely minden
problémára tökéletes választ adhatna. Régebben, amikor az egy-
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ház azt hitte, birtokában van minden igazságnak - és nemcsak
az Evangélium igazságát birtokolja, hanem a világról is ő mondja
ki az utolsó szót - , akkor talán kötelező megoldásokat erőltetett,
s lehet, túl gyors megoldásokat. Ma viszont mintha újra felfedezné a hit ingyenességét, a Szentlélek ajándékát, az Evangélium logikáját. És megérti, hogy vannak más lehetőségek is, más kultúrák, ahová nem érkezett el az Evangélium, vagy, teszem azt, nem
talált jó fogadtatásra; ezek a kultúrák más megoldásokat kínálnak, s közben maguk is a keresés útját járják, nincs végleges válaszuk a problémákra. A párbeszéd tehát olyasmit jelent, hogy
meghallgatjuk, amit más bölcsességek esetleg jobban tudnak, és
aztán kölcsönösen elkísérjük egymást, közösen lépünk előre. Nekünk, keresztényeknek, az a meggyőződésünk, hogy a végső válasz Jézus Krisztus, noha korántsem nyilvánvaló, hogy e végső
vá1aszból hogyan kerekedhetnék ki totális világmagyarázat. Hiszen a saját kereszténységünk megértésével sem végeztünk. A történelem arra tanít, hogy a kereszténységet a kultúrákra irányuló
figyelme, a kultúrákhoz fűződő viszonya tette azzá, ami.
Milyen kilátásai vannak
a vallások közti párbeszédnek?

Úgy vélem, a vallások közti párbeszéd nem valamiféle szupermarket, ahol a legkülönfélébb világképletek bőséges választéka van felhalmozva. A párbeszéd egészen más: kölcsönös elismerés és elfogadás olyan emberek részéről, akik őszintén és alázattal járják a
keresés fárasztó útját, akik emberképet, emberi praxist szeretnének
felmutatni a jelenkomak. A párbeszédnek alighanem egyetlen ellensége van, az egyházon belül is: ez az ellenség - az egyetlen az, amit integrizmusnak vagy fundamentalizmusnak hívnak: azok
az emberek, akiknek, vélhetően félelemből, nincsenek problémáik,
csak múltbeli megoldásaik vannak. A valláscsőszök mindenütt
megtalálhatók: az iszlám fundamentalizmus, az indiai fundamentalizmus különböző fajtáira gondolok, vagy a katolikus integristákra, de nyilván a protestánsokra is, tehát azokra, akik még fel sem
vetették a problémát, de már tudják a megoldást. Akik félnek a
problémáktól, ezért megoldásokat erőltetnek. És az integrizmusokkal gyakran jár együtt az erőszak. Aki fél, az támadva védekezik.
Velük nem nagyon van mit dialogizálni. Az egyházon belüli párbeszédre is ott van esély, ahol fundamentalizmus helyett nyitottságot
és alázatot találunk. Az igazi párbeszéd során egyszerre hihetünk
Jézus Krisztusban, mivel ezt a hitet kaptunk ajándékba, és gondolkodhatunk legjobb képességünk szerint.
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A vallások közti párbeszéd a zsidósággal kapcsolatban
különösen
hangsúlyos,
hiszen
nemcsak a maizsidósághoz, hanem a kereszténységnek önnön eredetéhez ftizijdő viswnyát is érinti. Könyvének a korai keresztény
teológiáról szóló fejezetei miniha arra utalnának, hogytúlontúl elgörögösödött.

A fő kérdés az, hogy miként sajátíthatnánk el Szent Pál magatartását, aki egyszerre volt szíve mélyéig zsidó, és hogyan ismerhetnénk
fel vele együtt, hogy a kinyilatkoztatás teljessége Jézus Krisztusban
van, hogyan járjunk közös úton azokkal, akikkel mindenünk közös,
csak Jézus Krisztus nem. A kihívás éppen ez, hogy mi lesz a zsidókereszténységgel a jövőben. S mivel nem tudjuk visszacsinálni a
múltat -legfeljebb bánkódhatunk miatta - , a jövőben kell élnünk.
A kérdés az, miként viszonyuljunk a zsidósághoz vallási téren, de
kulturális szempontból is. Legelőször talán meg kell ismernünk,
mert a zsidóság épp olyan, mint a katolicizmus: múltja van, különböző áramlatai vannak, hagyománya és filozófiája van, s nekünk
persze sokmindenről fogalmunk sincs. Igyekeznünk kell észrevenni, hogy mi mindenre van lehetőség helyi szinten, túl a sajnálkozás
kifejezésén, ami fontos ugyan, de aztán olyan téren is közeIítenünk
kell egymáshoz, ahol számos kényes kérdés vetődik fel: egyrészt a
vallási különbségek miatt, de politikai tényezők miatt is, amelyek
nem igazán segítik a közeledést, legyen szó az egyházi politikáról,
amely talán nem mindig követendő, ha történnek is jelentős erőfe
szítések, vagy a cionizmusról, Izrael földjéről, ahol nyugtalanító a
helyzet.
Ami a kereszténységet illeti, nagy hatással volt rá a görög metafizika, de csak kevéssé nézett szembe a tragikus görög gondolkodással. A 19. század eleji német filozófusok, s később Schopenhauer, Nietzsche, ma pedig főként a Soá után a tragikum talán ismét mélyen áthatja gondolkodásunkat. Tragédia a kereszténység,
a kereszten meghalt Krisztus rnűve is. Nem arról van szó, hogy
le kellene mondanunk a kereszténység hellenista értelmezéséről,
hanem fel kell tennünk a kérdést, nem volna-e lehetséges egy
olyan értelmezés is, amely a tragédiához nyúlna vissza, és lehető
vé tenné, hogy jobban megértsük és másképpen értsük meg a kereszt és a feltámadás jelenségét, és azt is, ami a tragédián túl van:
a történelem kiengesztelődését. És a tragédián munkálkodva talán
valamivel jobban megérthetnénk a zsidóságot, amely szintén a
tragikum jegyében él.

Az utóbbi évtizedek
egyik legfőbb vallási újsága a távol-keleti vallások megjelenése az európai kultúrkörben. Mit
jelent ez a keresztények
számára?

Azt gondolom, hogy a keletieknek olyan tudásuk és olyan praxisuk
van az emberi pszichét és működését illetően, de az emberi testről
is olyan ismereteik vannak, amelyeket mi elfelejtettük, vagy amilyenekkel soha nem is rendelkeztünk. A kultúrák találkozása végső
soron azt jelenti, hogy vannak kul túrák, amelyek olyasmivel rendelkeznek, amivel mi nem, amit az egyház még nem ismert fel és
nem próbált ki. Úgy vélem tehát, hogy a testi technikák, a harcmű
vészetek, a csönd technikái rengeteg tanulnivalót rejtenek számunkra, és részben hasonlóak ahhoz, pontosabban emlékeztetnek
arra is, amit valaha tudtunk, de aztán elfelejtettünk.
Az elsajátításnak kettős határa van. Az első határ az a kísértés,
az a hiedelem, hogy az ember önmagát üdvözítheti, hogy a keleti
technikák begyakorlása minden problémát megold. Azt hiszem,
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ez nem igaz. Semmilyen aszketikus gyakorlat nem üdvözít. Ráhangolhat, de végül is ezek a technikák csak akkor jók, ha hozzásegítenek, hogy rátaláljunk a kegyelemre. Nem akármilyen kegyelemre, hanem a kegyelemre mint könnyedségre, mint kecsességre,
a gráciára. az oldottságra; annak felismerésére, hogy egy belső
áramlat hordoz bennünket, amely messzebbre visz, mint ahová
magunktól eljutnánk.
A másik kényes dolog ezen a téren az, hogy mi, keresztények
hisszük, hogy a kegyelem Jézus Krisztus közvetítésével érkezik el
hozzánk, és Jézus Krisztus nemcsak csend, hanem szó, olyan szó,
amely a történelemben nyilvánult meg, és amely Isten nevét ajándékozta nekünk. A kereszténység nem mindenestől apofatíkus,
ami azt jelenti, hogy nem annyira a csend szférájából származik,
hanem a kinyilatkoztatás, a szó rendjéből való. És a távol-keleti
csendtechnikák nem a szó szolgálatában állnak, hanem a szó abszolút meghaladásának a szolgálatában. El kell jutni az egyetlenhez, amelyhez képest nincs második - ez gyakran előforduló
kifejezés: az egy, amelynek nincs másika, az abszolút egység. Mi,
keresztények viszont azt az Egyet valljuk, akinek van Másika:
megvalljuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket. És azt mondjuk,
hogy a Második, aki egy az Eggyel, testté lett közöttünk. A csend
bölcsességformáinál előbbrevalónak tartjuk, ha szabad így mondanom, a szó és a történelem bölcsességét. Hogyan teremthető
összhang a kettő között? Nem tudom.
Nemcsak a vallások közti érintkezés vált globálissá, hanem világszintfivé vált az érintkezési
folyamatok sokasága.
Milyenhatásátészleliaz
emberek közti kommunikáció ésazinformációcsere felgyorsulásának?

A világban csakugyan elterjed valamiféle közös gondolkodásmód,
miközben azt is belátjuk, hogy a kommunikáció feltétele bizonyos
emberi lépték. Felismerjük a helyi csoportok fontosságát. Érdemes
megkülönböztetnünk három fogalmat: az információt, a kommunikációt és a kommuniót. Ami az információt illeti: a világban sokminden történik, rengeteg információt kapunk a tudomány, a technika, a művészet területéről, borzasztóan jól informáltak vagyunk,
óriási kapacitású információhordozókkal rendelkezünk. Rengeteg
információhoz juthatunk hozzá. A kommunikáció pedig továbbítja
az információt. A kommunió viszont érzésem szerint egészen más.
A kommunió az embemek az az igénye, hogy találkozzék a másik
emberrel; a férfié, hogy találkozzék a nővel., a kommunió: találkozás a másik emberrel, egy emberi közösséggel, valódi személyekkel, azzal, amit a legmélyebben keresnek, ami élteti őket: eszményeikkel, fájdalmaikkal, kudarcaikkal, emberi történetükkel. Legmélyebb vágyunk, azt hiszem, a kommunió utáni vágyakozás. Az egyház dolga legelőször is talán az lehetne, hogy megmutatja: az egész
Evangélium a kommunióról beszél, a kölcsönösségről Istennel és
egymással. Ezt jelenti a már-már szakkifejezéssé vált, mégis csodálatos szó: a testvéri szeretet. Embereket összefűző szeretet. Az ember
alapzata csakugyan a kommunió, és amiről azt hittük: odafönt, az
égben van, az voltaképp az a hely, az a tér, ahol teljes kölcsönösségben leszünk Istennel, ahol teljes kommunióban leszünk egymás-
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sal. A kommunikáció tehát a kommunió eszköze: ha szeretek valakit, akkor beszélek hozzá és meghallgatom. De ami az információcserének formát ad, ami valóságossá teszi, az a kommunió. Az,
hogy mélyen közünk van egymáshoz. Ezért úgy vélem, a kommunikációt akkor fenyegeti veszély, ha csak a kíváncsiságot táplálja,
ha nem teremt kommuniót. Nem vitás, hogy az egyháznak fel kell
használnia a kommunikációs eszközöket, de csakis azért, mert ez
teszi lehetővé, hogy a kormnuníót kommunikálja, az éltető kölcsönösséget. És akkor szűrőt is iktathat a kommunikációba, megválogathatja, mi az, ami szolgálja a kommuniót, és mi az, ami nem.
A globális dimenzió
megjelenése a különböző
kultúrákat is új kihívás
elé állította. Milyen hatása vanenneka katolikus
kereszténységre, amely
nevében - katholiké hordozza az egyetemességet?

Az egyházban mindez kicsit másként jelentkezik, mivel az egyház,
legalábbis a római, katolikus és apostoli egyház jó egy évezrede az
egyetemesre épül. És végig nagy volt a kisértése, hogy az egész
világnak egyetemes viselkedési normákat szabjon, s közben megfeledkezzék arról, hogy e viselkedési normák voltaképp maguk is
részlegesek: Közép-Itáliából vagy Nyugat-Európából származnak.
Érzésem szerint ezt kell megtanulnia az egyháznak: hogy az egyetemestől a részleges felé mozduljon el, anélkül, hogy felszámolná,
ami egyetemes, anélkül, hogy darabjaira hullana. De fordítva is áll:
a világnak azt a fajta globalizációt kellene megtanulnia, amely nem
szünteti meg a különbségeket. Az egyház itt alighanem modellértékű lehet, hiszen a találkozás tisztán emberi arculatáról van szó ...

Milyen
következményekkel jár ez az átrendezádés az egyházban?

Egy olyan intézmény, amely sokáig a kissé erőszakolt, némiképp
sekélyes szintű egyetemességből élt, nagyon nehezen határozza el
magát arra, hogy félelem nélkül engedjen a decentralizációnak. Az
egyháznak jót tenne a decentralizáció, amely bizonyos távolságot
teremtene a római Szentszékkel szemben. Rendkívüli lehetőséget
kaptunk azzal, hogy tényleges sokféleségben élhetünk, de aki igent
mond a sokféleségre, az előbb-utóbb konfliktusokkal találkozik.
Ugyanakkor van egy tekintély, amely adott pillanatban segíthet
megoldani a konfliktust. Ez csakugyan páratlan lehetőség. A katolikus egyház alkotmányos szempontból, sőt alkotmányjogi szempontból is rendkívüli jelenség. Jó volna, ha ezt a rendkívüli adottságunkat végre ki is tudnánk használni.

Ezek a változások olykor
egészen konkrét formákban, például új népvándorlásokban jelentkeznek. Vannak-e a kaiotikuskereszténységneksajátos tapasztalataiból
ered8 - sajátos megoldási javaslatai?

Franciaországban a katolikus egyház határozottan fellépett a bevándorlók érdekében, segítette beilleszkedésüket, néha sztrájkolóknak is otthont adott, igaz, az éhezés ellen korántsem tett meg mindent, ami szükséges lett volna. De mégiscsak prófétai szerepet vállalt. A prófétai szerepet vállaló keresztények vagy püspökök azonban pontosan tudják, hogy a helyzet sokkal bonyolultabb. Ezért azt
mondják: a szegényeknek jogaik vannak. Franciaországban talán
csakugyan vannak jogaik, lehet azonban, hogy épp a megoldás érdekében - egyébként ugyanezt mondja a Szentszék is -, épp a
menekültprobléma megoldása érdekében a szegény országok gazdaságának előmozdítása volna a legfontosabb feladat, éspedig úgy,
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hogy az embereknek ne kelljen elhagyniuk országukat, ne kelljen
tovább duzzasztaniuk a külvárosokat.
Ötven évvel ezelőtt Rodin püspök, az egyház társadalmi elkötelezettségének egyik prófétája, a Katolikus Segélyakció alapítója
sokat merített abból, amit "mikrorealizációnak" neveznek. Azt
mondta: a világgazdaságot nem tudjuk megváltoztatni, de elmehetünk a harmadik világ országaiba, segíthetünk kutat ásni valahol, sokat tehetünk azért, hogy egy falu a kézi szántásról áttérjen
a traktorra, és a - tudom is én - monokultúrára való áttéréshez
nem kell sok. .. Ez talán prófétainak mondható elképzelés, hiszen
nincs ország, amelytől elvárhatnánk, hogy a középkorból egyetlen
nemzedék alatt átlépjen a 20. századba. Különösen akkor, ha a cél
nem a nemzeti sajátosságok megszüntetése, nem valami borzasztóan semleges, Stockholmtól a Tűzföldig terjeszkedő hamburgertársadalom létrehozása.
A modern ipari civilizációalapját képez{j tudományfiechnika ~ a ~
reszténység kapcsolatát
Galilei ótahidegháboTÚként lehet leírni. Hogyan látja mai kapcsolatukat?

Nehéz a világba vetve élnünk, úgy, hogy azt sem tudjuk pontosan,
kik voltak a szüleink. Szükségünk van eredetre. És azt hiszem, végső soron szükségünk van az abszolút kezdet ismeretére is, az eIbeszélésekre. Más az életünk, amely éppen így történik, és más a tudományunk. A kettő összeegyeztethető. Ezért olyan rettenetes Galilei elítélése, a Galilei-ügy. Mert hát mi másról volt szó, mint hogy
valaki elgondolkodott a kezdetekről, vagyis olyasmiről, ami létünk
legmélyéhez tartozik, és pontosan ebben gátolták meg egy időre:
hogy annak rendje-módja szerint feltegye a kérdéseket. A Biblia
nevében meggátolták a tudományos vizsgálódást, amely pedig voltaképp ugyanarra irányult. Megértem, mert nagy újdonság volt,
előtte nem folyt hasonló kutatás. Tehát kell, hogy legyen - szakzsargonnal élve - alapító elbeszélésünk: ez alapozza meg létezésünket, ez teszi lehetővé, hogy visszataláljunk eredetünkhöz. Sokkal inkább zavarba ejt viszont az élőkön végzett kutatás, amelynek
célja az élő szervezet bizonyos mértékű átalakítása, esetleg manipulációja. A kérdés az, hogy a matematika meddig állítható az élet
szolgálatába, és hol az a pont, ahol az élet feletti uralom eszközévé
válik. A kísértés itt talán az, hogy teremtökké legyünk. Tudnunk
kellene, hol a határ: a teremtő - vagyis rossz - manipulációk
határa. Van olyan manipuláció, amely az ember szolgálja. Honnét
tudhaljuk hogy a manipuláció mettől kezdve teremtés? Hol az a
pont, ahol azt mondhatjuk: eddig a Teremtő előre megszabott terve
volt, innentől viszont már, úgymond, a szolga nagyravágyása. Ami
a katolikus egyházat illeti: létezik tanítóhivatal, amely megmondja,
mit tehetünk és mit ne -lehet, hogy tévedek, amikor ezt mondom,
de hát katolikus vagyok, szerzetes, pap és minden efféle... Ha a
tanítóhivatal eligazítást ad, akkor ennek legtöbbször a javaslat és
az útmutatás, talán a határozott útmutatás formáját kellene öltenie,
abból a meggyőződésből fakadóan, hogy a javaslat és az útmutatás
felszabadítóan hat.
Lehet, hogy naiv vagyok, de az is lehet, hogy egyszeruen csak
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hívő,

amikor azt gondolom, hogy az ember nincs végleg elveszve,
értelme nem romlott meg annyira, hogy végül ne az igazság bizonyuljon erősebbnek. Az emberi klónozásról például azt mondhatom, hogy szerintem van egyfajta egészséges reflexünk, amely
közbelép.
Az ezredforduló nemcsak a múlt, hanemjöv{j
kérdésével is szembesít.
Mennyiben különbözik
a kereszténység eszkatologikus távlatú jövlíképe
más elképzelésekt{j[?

A gond az, hogy nemigen látni, milyen elképzelései vannak jelenleg
az emberiségnek. Egy olyan közösség, család, csoport vagy egy
olyan ország, amelynek már nincsenek tervei, ami semmit sem követ, az nem is él. De mit tervezhet maga az emberiség? Isten országának terv éből egy emberi projektum szövésmintája is kiolvasható.
Mi az, amiből élünk? Mit keresünk? Milyen az emberiség arculata,
amelyet, úgymond, elképzelni sem tudunk? Írtam egy könyvet Képzeljük el a katolikus egyházat címmel. Könnyebben el tudom képzelni
a katolikus egyházat, mint az eljövendő világ arcát. Nem az eszkatologikus világét, hanem azét a világét, amelyben holnap kell élnünk.
Nem vagyok próféta abban az értelemben, hogy belelátnék a jövőbe. Nem részesültem különleges megvilágosodásban, de hiszem, hogy a történelem Isten Országa felé tart, vagyis nemcsak
a Nap kihülése felé, a Föld naprendszerének megszűnése felé. Hiszem, hogy új ég lesz és új föld, ezért mosolyogva azt mondanám, hogy biztos jövőnk van. És fontosnak is tartom, hogy ezt kimondjuk, éppen ma, amikor a szó kissé negatív értelmében apokaliptikus áramlatokkal találkozhatunk. Vannak szekták, amelyek
kollektív öngyilkosságot követnek el, mindenféle rosszízű fantazmagóriák vesznek körül bennünket. Mi abban hiszünk, hogy
Krisztus újra eljön. Az a meggyőződésünk hogy Krisztus újra eljön és a világ átalakul. Ez akkor is így van, ha várakozunk, és akkor is, ha már semmit sem várunk. Epp ma, amikor olyan nehéz,
oly bizonytalan helyzetben vagyunk, talán épp most van itt az
ideje, hogy olyan apokaliptika nélkül, amilyen a középkor nehezebb pillanatait jellemezte, azt mondhassuk: Krisztus újra eljön.
Krisztus újra eljön, de nem úgy, mint Michelangelo vagy mondjuk Brunelleschi Utolsó ítélete, nem mint rettentő végítélet, hanem
mint a világ átalakulása. A világ transzfigurációja. Ebben szilárdan hiszek. Hiszem, de nincs tapasztalatom róla. És azt is gondolom, ami megint csak hitbeli meggyőződés, hogy a jó erősebb,
mint a rossz, és még a mostani helyzetünkben is több a jó, mint
a rossz. Ha hiszem, hogy Krisztus feltámadt, akkor nem hihetem,
hogy a világot elnyeli a rossz. Ez lehetetlen. Elhiszem, hogy a
rossz gyarapodóban van, de a jó is gyarapszik.
A remény és a várakozás alighanem egyenes úton hasznosítható, mivel aki elcsüggedt, az nem csinál semmit. Aki viszont remél, az csinál valamit. A feltámadt Krisztusba vetett reményből, a
Krisztus eljövetelére való várakozásból jó esetben egyenesen következik, hogy itt és most cselekednünk kell. De vajon ebből kiindulva megrajzolható-e a világ jövőbeli arculata és a jövő egyház-
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képe? Nem hinném. Ha visszatekintünk a múlt történelmére, akkor azt látjuk, hogy a később bekövetkezett fordulatokat soha
nem lehetett előre tudni. Fogalmam sincs tehát, hogy mi lesz.
Minderre tekintettel milyennek ta/!llja a mai katolikus kereszténységet?
Mi a jelenMsége a kereszténységnek az ezredfordulán?

Hogy hol a prófétaság a mai egyházban? Azt hiszem, a mély és
legalább kissé kreatív hűségben lakozik, olyan emberek szűkebb
körében, akiket nem könnyű felismerni, meglátni a tömegben, akiknek nincs egyházi hivataluk, csupán igyekeznek jó keresztényekként, az Evangélium tanúiként élni és tenni a dolgukat. Az
a gyanúm, hogy az egyház jövője ma általuk, e nem igazán látványos úton-módon készülődik.
A Zsinat idején sok szó esett a szegény és szolgáló egyházról.
Önök viszont egy diadalmas egyházat láthatnak. Nem tudom, mi
a helyzet Magyarországon, de Franciaországról elmondható, hogy
az egyház valóban szegény és szolgáló egyházzá lett. Érdemes
megfontolni, hogy mit jelentenek ezek a szavak. A nagypolgári
világban, ugye, a szelgak a konyhában időznek és kis szobákban
laknak. Cselédszobákban, ahogy mondani szokás. A szegények
pedig riasztóak, jobb nem gondolni rájuk. Dicsőségről tehát szó
sem lehet. Jézus szolga volt, szegény volt, Isten szegénye, és napjainkban a prófétaság talán nem egyéb, mint annak az elfogadása,
elismerése, hogy szegény és szolgáló egyházunk van, és nem rettenünk meg attól, hogy már nem vagyunk diadalmas egyház, hanem kommunióban élünk a többi emberrel.
Fontos, hogy tudjunk, hogy tűnődjünk, hogy gondolkozzunk,
de hogy pontosan miként ragadható meg manapság a vallás és a
modem világ, a vílágfolyamatok és a helyi sajátosságok egymásrautaltsága - nos, ez már olyan kérdés, amely messze meghaladja képességeinket. Végig kell gondolnunk, amennyire rajtunk múlik, hozzá kell tennünk a magunkét, szorosan együttműködve
másokkal is, de aztán tekintetünket az egyetlen biztos pontra kell
szögeznünk, az Evangéliumra, a keresztre és a feltámadásra, a
szegénységre, mert benne mutatkozik meg az igazság. Aztán a
szintézis már Istenre tartozik. Mi csak apró szereplők vagyunk a
történelem sodrában. S ha így áll a dolog, és ha a szegény és
szolgáló Krisztust követve ugyanezt érzi a szegény és szolgáló
egyház is, akkor az sem lehetetlen, hogy a nagy kérdésekre zseniális válaszaink születnek.
A szentséggel rengeteg tévelygés összefér. Tévelygők vagyunk,
de szentek is. Úgy látom, a mai egyház ezt helyesen érzékeli.
Mindig is érzékelte, de napjainkban rá is kényszerül valamennyire, mert szegény. Hát erről volna szó. Sajnálnám, ha manapság a
diadalmas egyházat próbálnák restaurálni. Jézus nem így aratott
győzelmet. Nem így diadalmaskodott. Mi pedig ne merészeljük
azt állítani. hogy jobban csináljuk, mint ő.
Mártonffy Marcell fordítása
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JUBILEUMI KALAUZ

A RENDES ÉS A RENDKÍVÜLI
SZENTÉYEK (folytatás)
V. Miklós (1447-1455)

V. Miklós pápa 1450-től visszaállította a jubileumok közötti ötvenéves intervallumot, es az
Immensa et innumerabilis kezdem bullával elrendelte 1449-ben az új jubileumot, amely az
első volt a nyugati egyházszakadás után. A
bulla a j~.bileum kezdetének 1449 karácsonyának vigiliáját jelölte ~~ amelyet a .S~ent. Péterbazilika arany kapuJa nak megnyit ása Jelzett.
Rómába azidőtájt hatalmas tömegek zarándokoltak egész Európából, ezért a pápa a város szent helyei látogatásának idő tar~má t tizenötről öt napra csökkentette; ennYI kellett
a teljes búcsú elnyeréséhez. Az 1450. ev a szentek J.ubileuma volt, a páp'a kezdeményezésére a
jubileumhoz kötötték néhány, a hítről tanúságot
tevő személy kanonizációs perét Köztük voll a
híres francia prédikátor Sziénai Szent Bernát.
Volt, aki ezt az évet Aranyéunek nevezte, s ezzel
a nyugati egyházon belül, a páp,a sz~élye körül újra meglelt egységet hangsúlyozták, a szakadás okozta viták és megosztás után, amelyek
megtépázták és aláásták az egyház életét.
IV. Sixtus (1471-1484)
II . Pál pápa ~ 1470. április 19-én keltezett Ineffabilis providentia címú bullájában rögzítette,

hogy a jubileumokat 25 évenként kell megtartaní, de meghalt, még mielőtt az általa ,~veze
tett újítás megvalósulhatott volna. Utódja, IV.
Sixtus pápa 1472. március 26-án a Salvator noster Dei Patris kezdem bullájában megerősíti ezt
az elhatározást, és attól kezdve a 25 éves idő
közök maradnak érvényben. Enne~ megfelelő
en IV. Sixtus az 1473 augusztus 29-1 Quemadmodum operosi címú bullájában ki is hirdeti az 1474
karácsonyának vígili áj ával kezdődő szentévet.
Ugyanakkor a szentév idejére felfü~esztette a
teljes b úcs ú Rómán kívüli elnyerésenek lehető
~ét, hogy ezáltal a keresztenyek k özös célja
Roma, az "új Jeruzsál~" l~en. Szán;~ atépítési és felujítási valamint v~osr~dezE;n terv
született, amelyek alkalmassá tették a varost a
rengeteg zarándok befogadására.
VI. Sándor (1492-1503)

1499-ben, Nawcs ütörtökön az Inter multiplices címú bullaval V!. S~dor pápa ~epélye
sen bejelentette az evszazad jubileum át, meg-
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erősítvén a teljes búcsú elnyerésének immár
hagy:ományos felfüggesztését Rómán kívül.
Ezt követoen, néhány nappal a Szent Kapu
megnyitása előtt az Inter curas multiplices című bull ában pontosította a búcsú elnyerésének feltételeit, és még az év december 24-én
a Szent Péter-bazilikában ünnepélyesen m~&
nyitotta a Szentévet, a Szent Kapu megnyit ásanak új rítusával és új liturgáival, amely
mindvégig érvényben van: bá!o~ k~a
pácsütés, amely alatt a 118. zsoltart enekllk:
Aperite mihi portas iustitiae. Ezenkívül elrendelte, hogx a szen!éy. kezde~n ~s vég~ ~yi~
sák meg, Illetve z árják be a jubileumi b úcsúhelynek kijelölt négy bazilika "Szent Kapuit".
A Szent Péter-bazilika kapuját, amely a jubileumi ünnepségek fő J.te!Y,színe volt, a páp~
nyitotta meg, vele egyidoben, ugxanazon ntus szerint a másik három bazilika ban a kapu
megn],itására érsekeket jelöltek ki. Ett ől a
perctol a Szent Kapun való áthaladás szok ásban maradt, és az irgalom gyakorlásának az
egyik legjelentősebb szimböluma lett a szentév során. VI. Sándor pápa megújította a szentév
kezdetét jelző kürtszó héber szokását is.

VII. Kelemen (1523-1534)
Az Európ'áb~n ura~odó politikai és fE;lekezeti feszilltseg ellen~re VIT. Kelemen pap.a a
hagyományokhoz híven az Inter solllcltuaines
et curas cím ű bullával 1525-ben, a Szent Kapu
megnyitása előtt néhány nappal bejelentette
a Szentévet, amelYJ;ek ~eprés~ sZ~!~y'eb~
volt mint az el őzőek é . A lelki gyümölcsei
azo;"ban az új szerzetesrendek alakulásának
köszönhető lelki .megúj ~ásban a kegyel~m
által hamarosan erezhetoek lettek. A zarandokhullámok kevésbé voltak megterheláek,
de még elég erősek ahhoz, hogy éreztessék
Rómával, hogy "minden né~k menedékének
és a világ közös hazájának tartj ák.
III. Pál (1534-1549)

és III. Gyula (1550-1555)
A II. Pál pápa által kihirdetett Szentévet h~
lála miatt utódja, lIT. Gyula irányította, akit
1550. február 8-án választottak pápává. Az
1550. év jubileumának hangulatára r~yomta
bély~ét a reformáció és az éppen z~lo Tre~
tói zsina t. Politikailag a két egyház fo arra törekedett, hogy helyreállítsa a~ európai !ta~l
mak közötti békét és az Egyhaz alapveto k özvetítő szerepét.

SZEMLE

DR. LAWRENCE CRABB: MÉLYBENÉZŐ
Énünk és kapcsolataink gyógyulása

"valami nagyon nincs rendjén"
Crabb könyve Istenben való levésünk mind
életesebbé tételére, az eljövendő örök öröm
egyre mélyebben való átélésére invitál - az
engedelmesség és a hívőség formalitásainak
megtartása helyett, illetve azon túl - egy belülről kifelé irányuló, valódi, Isten akarata
szerinti változást hozó, bátor, önámítás nélküli önvizsgálat által. Jézusi realitásérzékkel,
szigorú tárgyilagossággal és őszinteséggel
leplezi le kiábrándító, "tökéletlen, gonosz vilá~" -unkat, melyben mind a tökéletes szeretet
iranti sóvárgásimk On 7/37-38)/ mind földi
szenvedésürik On 16,33) tényszerű valóság. A
szerző m űv ét alapvetően a hívő életet négy
nézőpontból megélő/tengető tipusnak ajánlja, azonban kristálytiszta tükör-érvényességű
üzenete mindőnke.
Mivel kell első pillanatra szembesülnünk
levéve hívőségünk maszkját? Rögtön kiderül,
hogy igazán őszintén nem is tudunk szeretni
sem horizontálisan, sem vertikális irányban,
hogy legtöbben "tudunk valami olyat magunkr öl.i., amit senki sem tételezne fel rólunk", hogy személyes kapcsolataink gyakori
mozgatórugója az önzés és a félelem, hogy
felbecsülhetetlen nagyságrendű szeretetéhségben szenvedünk, melyet lépten-nyomon,
de mindhiába próbálunk kielégíteni, s
azért, hogy személyiségünk szánalmas darabjaira ne hulljon csalódásaink miatt, önvédelemre ép ített, jó benyomásra törekvő,
de csak ideig-óráig fenntartható látszatok
között mozgunk.
Crabb a bűn két alfaja közül - az egyik a
bibliai parancsokkal ellenkező, nyilvánvaló,
látványos bűnök, a másik a főparancs (Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből és teljes elmédbőL.. Szeresd
felebar átodat, mint magadat" Mt 22/37-39)
semmibe vétele - a legsérülékenyebb viszonylatrendszerre, az interperszonális kapcsolatok territóriumára korlátozza mondandóját. Meggyőződése, hogy " ...minden személyes vagy magatartásbeli probléma, melyen változtatni szeretnénk... végeredményben a szeretet parancsának megszegésébőlfakad " . Ezért célszerű az általa sugallt belülről
kifelé ható változás, melynek célja - azon
túl, hogy fel-felismerjük végre Istentől való
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függőségünket - a lelki érettség olyan fokának elérése, melyen az ember már szívből képes szeretni, azaz "maradandó hatású kapcsola toka t tud kialakítani".
Az igazi változáshoz szembesülnünk kell
a Jézus által törvényesített, maradéktalanul
csak a mennyben teljesedő sóvárgásunkkal;
felismerni minden, számunkra kulcsfontosságú kapcsolatunkat is megkeserítő csalódottságunkat, azért, hogy megszabadulhassunk a
fájdalom mihamarabbi enyhítését célzó rossz
szokásainktól, hogy ne sérüljön szeretetre való képességünk, és hogy minél szenvedélyesebben vonzzon bennünket a mennyei vőle
gény szerelme; meglátni, megvallani önboldogító technikáinkat, s mindezek gyógyításaképpen egyre inkább ráhagyatkozni az Istenbe vetett bizalomra.
Legfőbb vágyunk a tökéletes, megértő szerétet, "mely minden pillanatban áldozatkészen
gondoskodik jólétünkről" . Ezen magas követelménynek egyetlen ember sem képes megfelelni/ tehát kontinuus csalódottságunk
szükségszerű. Rá kell döbbennünk, mennyi
alaptalan követelődzéssel fordulunk mások
felé, "azt várva tőlük bűnös makacssággal,
amit nem képesek megadni. Ha azonban
megtanuljuk elfogadni az embereket, akik
csalódást okoztak, és többé nem várjuk, hogy
kielégítsék vágyainkat, felszabadultan tudjuk
majd szeretni őket saját magukért és nem
próbálunk védekezni, nehogy csalódás érjen" . A crabbi gondolatrendszer szerint a
két módszer, melyet beteljesületlen vágyaink kezelésére dolgoztunk ki, az önvédelem
és a követelőzés bűne. Az első mint túlélési
stratégia arra indít, hogy emberi kapcsolatainkba csak egy bizonyos pontig ereszkedjünk bele, hogy eleve kivédjük a mások által bennünket érhető sérelmeket, hogy megóvjuk magunkat a konfliktusoktól. Itt pillanatnyi önzőségünk előbbre való a másik szereteténél, jóléténél. A követelőzés a hosszú
ideje dédelgetett, egyre fájdalmasabbá váló
vágyak beteljesülésének időbeli kitolódásával
alakul ki. Ebben az esetben újra vétünk mind
Isten, mind embertársunk ellen azáltal, hogy
ahelyett, hogy élnénk az Atya által kínált forrásból való enyhüléssel, makacsul elfordulva
Tőle, magunk próbálunk kutat ásni személyközi kapcsolataink területén. A Jób könyve
tanúsága szerint "semmil yen szintű szenvedés nem jogosít fel arra, hogy mi döntsük el,

milyen bánásmódban részesüljünk". "Istennel való kapcsolatunk szükséges alapja, hogy
beismerjük, az Ur az Isten, és nem mi. Ezért
nem követelhetünk senkitől semmit, akármilyen hevesen vá~unk megszabadulni lelkünk fájdalmától. ' Isten szeretetének tudatosítása pedig elűzi szorongatottságunkban
félelmeinket.
Ezen, szívünk mélyén lakozó bűnöket,
vagyis önvédelmi, a szükségszerű fájdalomtól való szabadulás követeléséből eredő stratégiáinkat annak mértékében tudjuk felismerni, amilyen mértékben vagyunk képesek elfogadni mások által okozott csalódásainkat, hiszen ~szerre vagyunk áldozatok és elkövetők. Aldozati oldalról az isteni evangélium
így szól: "Noha az Isten szeretete nem szünteti meg a másik ember szeretetlenségének
fájdalmát, megadja nekünk mindazt, ami
szükséges ahhoz, hogy egész emberek legyünk, akik képesek szeretni ... Képes vagyok

a szeretetre, mert Isten tökéletesen és teljesen szeret engem". Elkővetői oldalról bűnbánatunk
ban "tudatosítsuk a bűn legrútabb formáját,
hogy önmagunktól megundorodva az önvédelemtól radikálisan áttérjünk a szeretetre", s ezáltal merjük majd kockáztatni az
újabb kiábrándulás lehetőségét, de mindez
csak az Urban lehetséges. Azt az ígéretét
igen komolyan kell vennünk, hogy egy nap
minden vágyunk maradéktalanul teljesül, s
ily módon már a jelenben képesek leszünk
követelőzés nélkül élni.
Crabb könyve még inkább szívünkre helyezi életre szóló, bukásoktól nem mentes
feladatunkat az istenképűség bennünk való
kirajzolódásának elérését. (Harmat, 1999)
NAGY MÁRIA

PAUL JOHNSON: ÉRTELMISÉGIEK
Egy könyv csak erős idegzetűeknek,
gyerekek 14 éves kor alatt nem olvashatják
Egy várva várt kiegészítő kötet a világirodalom történetéhez, pontosabban 12 író-filozófus-néptanító életrajzához, úgynevezett
"életrajzkntika". A kötet megjelenését igen
heves kritikák kísérték, nálunk általában
szidták, ami nem meglepő, hisz ha másnak
el- és leszámolnak a múltjával, miért ne tennék ezt a miénkkel is? A legérdekesebb az,
hogy a kötetet támadók nem tudták letagadni
Paul Johnson állításait, s a napi politikából
már ismert félrebeszélést választották bírálatuk alapjául: Hasztalan.
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A szerző neves konzervatív brit történész
és újságíró. Könyve újdonságnak számít, legkönnyebben ahhoz a gyakorlathoz hasonlíthatom, hogy az angolszász demokráciákban
a politikusok magánélete már régen nem titok, és (újra)választásuk múlik azo!)., valóban
úgy élnek-e, ahogyan azt hirdetik. Irók esetében azonban ez nagyjából ismeretlen műfaj
volt, hisz akit elfogadott a kánon, az már feltétlenül makulátlan, úgyhogy vizsgálódásnak
helye sincs. Szerzőnk, nevezzük hősünknek,
nem így gondolkodja. A 12 delikvens a következő, a magyar közönség előtt már jól ismert
és a kánonba beépült szerző: Jean-Jacques
Rousseau, Perchy Bysshe Shelley, aki "családját önző, hideg, szárnitó csordának nevezi",
Karl Marx, aki "sok időt áldozott arra, hogy
adatokat gyűjtsön politikai riválisairól és ellenségeiről, amiket habozás nélkül eljuttatott
a rendőrséghez. ha úgy gondolta, haszna lesz
belőle". Henrik Ibsen, aki egyszer látta fiát,
ekkor öt koronát nyomott a kezébe a következő szavakkal: "Anyádnak is ennyit adtam,
neked sem jár több". Lev Tolsztoj, Ernest Hemingway, aki saját írói hírnevének megszerzésére figyelt legjobban. Bertolt Brecht, aki
előre megtervezte egyenruháját, és rendelkezésére egy egész színházat bocsátottak.
Folytatom a sort: Bertrand Russell, Jean-Paul
Sartre, valamint három számunkra kevésbé
ismert: Edmund Wilson, Victor Gollancz,
Lillian Hellman.
Johnson Rousseau-val kezdi, a magyar fordítás ennek az írásnak egy részét ragadja ki
fülszövegnek: "Amióta - a felvilágosodás
korában - a világi értelmiségiek átvették az
egyháztól az erkölcsi és viselkedésbeli útmutató szerepét, fel-felmerült a kérdés: vajon jól
sáfárkednak-e ezzel a hatalommal, s vajon
milyen mértékben feleltek meg e feladatnak?
A különböző korszakok vezető entellektüeljei, akik az emberiségnek prédikáltak, sőt sok
esetben a jövőjét is megszabták, mennyire
tisztelték az igazságot? Hogyan viszonyultak
a pénzhez? Hogyan bántak családtagjaikkal
és barátaikkal, szeretőikkel és egymással?
Magánéletük megüti-e azt a mércét, amit ők
a világ elé állítottak?"
Figyelem! Aki nem tudja különválasztani
az írót a szerzőtől és a műtőI, az eleve ne is
próbálkozzék ezzel a művel,
Igen kemény kritikákból áll a könyv, néhol, merem azt mondani, még túlbuzgó is
(annyira, hogy egy nap csak egy életrajzot olvasni!), bár nem árt szem előtt tartani, hogy
ez csupán kiegészítés, az írók műveinek méltatását ő sem kérdőjelezi meg, azt nyugodtan

elolvashatjuk az élettörténetekben. A bűnök
igen kemény és megalapozott felsorolása,
egyrészt önéletrajzokból, másrészt a barátok,
szeretők, gyerekek visszaemlékezéséből,harmadrészt levelekből táplálkozik. Az azonban
semmiképpen sem túl nyerő, hogy néhol szóbeszédeket is belevett Johnson a könyvébe,
bár megjelöli, lehet, hogy ezek a történetek
nem valósak.
Nagyon várom, mikor jelenik meg a kötetnek a magyarított változata, azaz, mikor készül el a magyar irodalom nagyjaival foglalkozó életrajzí kötet. (Európa Könyvkiadó, 1999)
SZŰTS ZOLTÁN

~~SJ!~tR~1>~YNK~~~ON

ESSZÉK I-II.

Arcpirító az az érzés, amit az olvasó Hamvas
Béla tanulmányozásakor érezhet. Arcpirító a
különbség, ami ew megvalósult életrend és
a slampos jelen kozött oldalról-oldalra egyre nagyobb feszültséget kelt. Nem a már
me~szokott "problémafelvetésről" van itt
legmkább szó, mint egy saját útról, amely a
tisztaságtól fénylik, s amely átértékelésre
szólít fel
A két kötetbe válogatott, különböző datálású magyar témájú esszéinek itt olvasható
két pillérírása, Az öt géniusz és a címadó, A
magyar Hüperion. Ez utóbbi 55 fiktív levélből
áll, címzés nélkül, mégis minden mondata
közvetlen és sürgető megszólítás. Hamvas
itt a közfigyelemtől elhagyatva, egyszerre
kínjában és nyugalmában ír. A bölcs leveleket
küld a csúcsról a lentieknek, magányban és
derűjében, hiszen idelent a pocsék embereké
az uralom, neki nem ez adatott. Magaslati levegő hatja át a sorokat - ez a legveszélyesebb élet. Az ember szinte szédül egy-egy
somál. Persze ítéletet mondani könnyű, követni, úgy igazán, nehéz.
Bessenyei volt az egyetlen idehaza, aki közel volt a magaslatokhoz, állítja Hamvas, de
még ő sem tudott eljutni odáig, ameddig ő/
derűjében és magányában, messze a közelségtől. 6 az egyetlen magyar Hüperion, neki
senkinek sem kell igazolnia magát/ mindenkitől független, mindegy, h9gy aki elolvassa
elhiszi-e vagy sem, amit ír. Onmagát a Hüperionba oldja, önmaga lesz Hüperíon, mindezt
egészen természetesen, mint ahogyan az ember megmossa a testét délben a kútnál és átjárja a Nap melege, vagy ahogyan megkóstolja a zsenge borsót a kertben. "Pont úgy". Igazán megérteni csak odafent, ott lehetne.
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Magyar földön nincsen "Te", állítja Hamvas/ magába zárt, mástól elorzott, elsajnált
sorsok vannak, de nincsen közösség, s így
igazi emberi sors sincsen. Nincsen beteljesülés/ árulás van. Az életek egyedül őrlődnek a
közönyben. "Haza csak ott fontos, ahol nincsen közösség, a nemzet csak ott lobogó, ahol
eltakarják, hogy nemzetről szó sem lehet, nincsen sem haza, sem nemzet, sem nép. Ez a
nagy áltatás, amiben részt kell venni, különben feleszmélnének egyedüllétükre. Es mi
lenne akkor?" - írja.
Ahol a magyarság él, nehéz államot fenntartani/ a föld öt részre oszlik, aki itt nem tud
összhangot teremteni, az elveszett, állama
széthullik. A magyar nem egy jellegzetességhez (puszta) kötött kép, hanem öt géniuszhoz
(Délnyugat, Nyugat, Eszak, Alföld/Kelet, Erdély), amely ősalakzatoknak jellemzői vannak, s ezeket maximálisan figyelembe kellene
vennie akár annak is, aki csak tájékozódik. A
nagy magyar személyiségek tisztában voltak
saját géniuszukkal, akik pedig átfogó koncepciókkal léptek fel ebben az országban (például Szent István, Szent László IV. Béla királyunk) az öt géniusz összetartásával érhettek
csak el eredményt. Az egység hiánya miatt
hiábavaló várakozásban éltek itt a legnagyobbak/ amely végül a magányhoz vezetett (Bessenyei/ Vörösmarty, Kemény, Berzsenyi stb.).
Aki az autentikus életet élte, hűséggel sorsához, az hontalanságban élt. A bujdosóké lett
a dicsőség. ilyenek voltak a kurucok, vagy az
itt olvasható (egy helyen sajnos rossz évszámmal szereplő) Bakony című esszéjének
egyik főszereplője, a bakonyi betyár.
A másik két nagy fejezet közül (a II. kötetet záró, A bor fiioziJfúija című híres Hamvasírás kicsit sután került ide, hiszen nem kifejezetten magyar vonatkozású, ráadásul így talán felesleges is volt pár éve külön kötetben
megjelentetni.) Az ősök útja és az istenek útja
című hosszabb lélegzetű írása, a köz (nemzetek/ emberiség) és a személyes (lelkiismeret) viszonyát taglalja e két lehetséges út kapcsán.
A lehetőségek adottak, s Hamvas most sem a
könnyebbet választja, újra felvillantja a magyarság speciális sorsát, visszatérve Bessenyeire, mint aki "a sarkából kifordította önmagát".
Hamvas a magyar irodalom szellemi törekvéseit egyébként is jellemzi itt egy külön
esszében, s ír még a magyar sorstudomány
megalapításáról is, Prohászka Lajos könyve
(A vándor és a bujdosó) kapcsán, nem kevesebbet állítva róla, mint hogy a magyar sors
megértéséhez e könyvön keresztül vezet az
út. Elemző és lényeglátó a hozzászólása, ép-

pen aktuális (1939) a Németh László által felvetett "híg-magyar, jött-magyar, mély-magyar" problémához. Eszrevehető, hogy Hamvas magyarságról vallott álláspontja nem katedra-elmélet, kiválóan átlátja, feldolgozza és
bírálja a vita összes álláspontját, majd szembesíti a sajátjával. Felülről szemlélve e konfliktust kijelenti, hogy az értékes emberek
idehaza valóban kisebbségben vannak, elnémítva, de ez nem jelenti azt, hogya magyar ellenzéki és titáni nép lenne. A vita során, ahogyan történelmünkben oly sokszor
előfordulf ez már, az értékközvetítésért felelős réteg pártokra szakad, s az egységes
döntés helyett, egymás elleni áskálódásban
őrli fel az erejét, pedig mindkettőnek joga
volna hatni egy közösségre.
Hamvas állásfoglalása, sajnos nem váltott
ki különösebb reagálásokat a kor szellemi
emberei között, ahogy élete során más írásai
sem. Manapság, e nyugodt és józan észrevétel könnyen lehet, hogy e csekélynél is kevesebb észervételeket sem kapná meg. (Hamvas
Béla művei 15-16. kötet, MedIO Kiadó Kft., 1999)
PÁNCZÉL HEGEDŰS JÁNOS

SAMUEL P. HUNTINGTON:
A CIVILIZÁCIÓK ÖSSZECSAPÁSA ÉS
A VILÁGREND ÁTALAKULÁSA
Samuel P. Huntington A cívilizácíókösszecsafJása? című írását egy tekintélyes amerikai folyóirat 1993-ban közölte. "A szerkesztők szerint ez az írás három év alatt több vitát váltott
ki, mint a 40-es évek óta a folyóirat bármely
más cikke. (...) Tekintettel az érdeklődésre,
melyet írásom keltett - fejti ki a szerző könyvének előszavában -, kívánatosnak tartottam a felvetett szempontok további vizsgálatát. (...) Ezek közé tartozik: a civilizációk fogalma, az egyetemes civilizáció kérdése, a hatalom és a kultúra kapcsolata, az erőegyen
súly eltolódása a civilizációk között, a kulturális őshonosodás a nem nyugati társadalmakban, a nyugati univerzalizmus előidézte
konfliktusok, a muzulmán harciasság és a kínai magabiztosság, a törésvonal-háborúk okai
és dinamikája, a Nyugat és a cívilizációk világának jövője, (...) a népességnövekedés döntő hatása az instabilitásra és az erőegyensúlyra."
Huntington alaposan és körültekintően látott hozzá az általa vázolt kérdések megválaszolásához. E mostantól magyar fordításban
is hozzáférhető mű következtetései nem csupán "elgondolkodtatók", .felbabontök". "rémísztők" vagy "megdöbbentők",hanem szamos példával alátámasztott hitelesnek tűnő
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nézetrendszer konzekvenciái. A szerző úgy
véli, hogy a hidegháború megszűnésével és a
kétpólusú világrend eltűnésével a világpolitikai folyamatok értelmezéséhez olyan új "paradigmára" van szükség, amelynek segítségével korunk kaotikusnak tűnő nemzetközi fejleményei átlátható(bb)akká válnak. "A hidegháború utáni világban a népek közötti legfontosabb megkülönbözető jegyek nem ideológiaiak, mégcsak nem is politikaiak vagy gazdaságiak, hanem kulturálisak. Kik is vagyunk? (...) Az emberek az elődök, a vallás, a
nyelv, a történelem, az értékek, a szokások és
intézmények fogalmaival határozzák meg
magukat. Kulturális csoportokkal azonosulnak..." Leghasználhatóbbnak tehát a kulturális (és néha etnikai) identitás alapján elkülöníthető civilizációk "paradigmája" mutatkozik, ami nem jelenti azt, hogy e paradigma
"örök érvényű". A nemzetállamokat - melyek a világ eseményeinek továbbra is fősze
replői hét vagy nyolc civilizáció foglalja
magában. Minthogy "csak akkor tudjuk, kik
vagyunk, ha azt is tudjuk, kik nem vagyunk,
sőt gyakorta csak akkor, ha azt is tudjuk, kik
ellen vagyunk, (...) ebben az új világban a legmélyebb, legfontosabb és legveszélyesebb
konfliktusok" a különböző civilizációhoz tartozó népek között alakulnak ki. Huntington
ezeket törésvonal-háborúknak nevezi. Vélekedése szerint a 20-21. század fordulóján ez
a megközelítés nyújtja a legbiztosabb támpontot a közelmúlt és a jelen konfliktusainak
megértéséhez, valamint a közeljövő lehetséges "törésvonal-háborúinak" megakadályozásához. A nyugati civilizációnak minderre igen
nagy szüksége lesz, hiszen az egyéb civilizációk - főként az iszlám, kínai, hindu - öntudatosodása, gazdasági fejlődésük és/vagy
a drámai mértékű népességnövekedése egyre
komolyabb kihívást jelent számára. Egy adott
nagyobb közösség - civilizáció - ku1turális
identitása tükrének általában a vallás tekinthető. Ez utóbbiból következik a közép-európai olvasó számára meglehetősen szívet melengető meggyőződés, mely szerint a nyugati
civilizáció keleti határa egyértelműen ott húzódik - és valószínűleg ez a jövőben sem
lesz másképp -, ahol a latin kereszténység
véget ér. Ily módon a balti-térség államai a
görög katolikus vallású Nyugat-Belorusszia
és Nyugat-Ukrajna, Romániában a "katolikus
magyar lakosságú Erdély", a Vajdaság egy része és a horvátok a nyugati civilizáció részei.
A szerző "civilizációs" felfogása alapján
könnyen érthető a Nyugatra gazdasági
előnyök miatt tekíntgető, de ortodox hagyo-

mányú és orosz kötődésű Bulgária és Románia
ellentmondásos helyzete, amelynek alapján
ezen országok európai integrációja igencsak
kérdéses. Hasonlóan érthető a nyugati szövetségi rendszerekbe - a hidegháborús érdekek eredményeképpen - került, de más
kulturális hagyományokkal rendelkező Török- és Görögország erős .fészkelődése" e
szervezetekben. Végül amerikai gondolkodótól szokatlan precizitással elemzi DélkeletEurópa viszonyait, benne a boszniai konfliktust, melynek kiváltó oka, hogy területén pontosan három "civilizációs törésvonal" találkozik.
E terjedelmes elemzés a Nyugatot a jövő
ben fenyegető kihívásokra mutat rá, figyelmeztet, hogy a nyugati kultúra univerzális
jellege visszaszorulóban van, ahhoz ragaszkodni nem igen érdemes. "Az elkövetkezendő időszakban a civilizáció-közi háborúkat
csak úgy lehet elkerülni, ha a központi hatalmak nem avatkoznak be más civilizációk
konfliktusaiba" - vonja le végkövetkeztetését a szerző. "A második feltétel pedig a közös közvetítés, azaz, hogy a mag-államok tárgyalások útján próbálják megfékezni vagy
felszámolni azokat a törésvonal-háborúkat,
~.ely:~k..civil~zációik országai vagy csoportJaI kozott dúlnak. A Nyugat nehezen fogja
elfogadni ezeket a feltételeket..." (Európa
Könyvkiadó, 1998)

SALIA! GERGELY
I,<RA~ZNAliORKAI

ES HABORU

LÁSZLÓ: HÁBORÚ

A címével To1szt~ monumentális alkotását, a
Háború és békét idéző regény főhőse, dr. Korim
György, vidéki helytörténész. A világ közös
rendjének hiányával szembesülő. az ekképpen szabad és teremtő képzelet gazdagságát
megtapasztaló levéltáros az élet ebből fakadó,
szavakkal kifejezhetetlen és őrjítő bonyolultsága miatt elveszti otthonosságát. Mindvégig
nYitott marad azonban, a paranoia és a mámás depresszió tüneteitől sem mentes Korim
valóban őrült-e. Eppúgy hihetjük, hogy prof~~~us ~sztánlá~á~a te~zi őt a vilá& számára
külone Idegenne (es neha me~yerové), mint
ahogy az 15 lehetséges, talajat vesztett s az
eszmefuttatások példázatosságát oldó személyisége ellenére vált a koruilkban háttérbe
szoniló értékek némelyikére kivételesen érzékennyé. Mikor egy rendkívül szép, tökéletes
megalkotottságá5an a nyelv teherbírását végletekig feszítő kéziratot talál, Korim megleli
léte értelmét: mielőtt véget vetne életének, eladja mindenét, és New Yorkba, a "világ közepébe" utazik, hogy ott a levéltárban talált
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szöveget a számítógépek hálózatának képzelet~~i .~eré~e ÍJja" vagyis az ~tE::rne~ révén tegye orokkevalova. Joggal vetődik föl persze a
kérdés, hogy a művésziségében a dilettantizmus veszélyét is vállaló Kézirat egyes részei
mennyiben a főhős őrületbe hajló elméjének,
képzeletének agyszüleményei.
Ezen a ponton válhat igazán fontossá,
hogy a regény tulajdonképpen százhatvanhét
hatalmas és áradó, szinte ritmikus, sajátos ritmusával pedig magával ragadó körmondatból áll, amelyben az egyes szereplők és az elbeszélő szavai között nem húzható éles határ.
A kézirat tartalmáról is csak a főhős (szinte)
kétségbeesett monológjaiból szerezhetünk tudomást. Kezdetben úgy látszik, Korim történetmesélése és a kézirat szövege egymáson
keresztül, egybeszövődve válnak csak olvashatóvá; a főszereplő idézte és parafrazeálta
szavak összevegyüInek. Ugyanakkor később
a két szövegsík egymásba fonódásának poétikai játéka megbomlik: egyfelől ismét elotérbe kerülnek a regényszereplők életét meghatározó események, másrészt a kéziratban foglaltak helyett Korim szövegértelemző észrevételei válnak hangsúlyossá. E kevésbé szerenesés írói megoldást csak részint képes ellensúlyozni, hogy a két utolsó fejezetben a regény és a kézirat ismét egymásra vetül, de
immár nem a két szöveg egybekapcsolódása
által. A kéziratnak mintegy a cselekménye
folytatódik a regény zárlatában: a számítógépbe Írt mű négy szereplője a főhős lelkében
és tovább, különösen Kasser alakja kerül közel Korirnéhoz. Igaz, a szerző által könyve
köré épített "rituálé", amennyiben figyelembe vesszük ezt a játékot, szintén könnyen fölfüggesztheti - mintha Krasznahorkai nem
bízna abban, hogy regénye önmagában is
meg tudja szólítani olvasóit.
A folyton megszakadó és mindig másutt,
más időben újrakezdődő kézirat szereplői állandóan a háborúk elől menekülnek. A világ
rendjéről, értelem és szépség, szabadság és
szerelem, élet és pusztulas kapcsolatáról, az
emberi alkotóképességről és barbárságról
gondolkodva, Korim elbeszélése szerint, az
örök békét keresik. A teljes összeomlás apokaliptikus - a főhős beskatulyázhatatlan
őrületével rokon - köze1ségén mégsem változtathatnak: a történelem a végtelen harcok
szövevényes hálózatának bizonyul. Talán
összefüggésben azzal, hogy New York felhő
karcolói Korim szemében modern bábeli tornyoknak tűnnek: "az isten nélküli út ide vezet, a csodálatos, a lenyűgöző, a káprázatos
emberhez, aki már csupán egyetlen dologra
nem képes, és nem is lesz soha, hogy uralja,

amit megteremtett". Ezért merészkedhetünk
akár annak állításáig. a regény a kézirat utolsó fejezeteként is olvasható. Függetlenül attól,
hogy a Schaffhausenben, Mario Merz szobránál tényleg elérkező vég vajon a világtörténelmi fordulat beteljesedése vagy a kivezető
út meglelése-e. (Magvető)

val ragad egy hite szerint szebb, igazabb világba, amelyről álmodik? [usth Zsigmond
meglátása találó: rr- •• annak igazságáról, amit
Ír, meg van győződve, csakhogy álmodni
született s nem az igazságot keresni és bizonyítani... " (Korona Kiadó, 1999)
NÓGRÁDI CECÍLIA

BENGI LÁSZLÓ

MAKRÓ 1999
NAGY MIKLÓS: JÓKAI MÓR
Amikor a múlt század végén a kritikusok
számon kérték az épl;>en divatos realizmusnaturalizmus ismérveit az öregedő Jókai re~ényein, [usth Zsigmond, Jókai egyik közeli
íróbarátja a következő sorokat írta-Ie Naplójába. "Olyan, mintha a hattyút nyársra huznánk, s csudálkoznánk azon, hogy olyan híres madár, mikor olyan rossz pecsenye."
Valóban, Jókai ízig-vérig romantikus szerző volt, mutat rá Nagy Míklós most megjelent kismonográfiájában. Elete végéig nem tagadta meg ifjúkori eszményeit, nem tágított a
kiegyezés utáni, gyorsan változó, századvégi
Magyarországon sem nemes értelemben vett
liberalizmusától, nemzeti elkötelezettségétől.
Mindezt szem előtt tartva próbál rendet vágni a szó szoros értelmében a hatalmas, kívülállók számára talán áttekinthetetlenül burjánzó epikus életműben a kötet szerzője, korszakolja, fejezetekre osztja a több, mint félévszázados alkotói periódust. Szóba kerülnek a
mindannyiunk számára jól ismert "gyermekkori barátok", kedvenceink: Baradlay Richárd, Tímár Mihály, Szentirmay Rudolf,
Kárpáthy Zoltán és Mayer Fanny, de sok kevésbé ismert regény, kisregény, novella (mint
például A tengerszem ű hölgy, vagy a Gazdag
szegények) rejtett kincseire is rácsodálkozhatunk elemzései során.
A 20. század nagy történelmi tra urná i
után, mintegy reakcióként. a csúnya, a rút, a
szenvedés előtérbe került a művészi alkotásokban. A kiábrándulás odáig vezetett, hogy
mára gyakorlatilag közszemléletté vált: a
szépség ábrázolása csak giccs lehet. Talán ez
is oka annak, hogy Jókai nevének hallatára
divat lett legyinteni; sokan pusztán az ifjúsági
irodalom szerzőjének tekintik őt. Nagy Miklós
hosszú tanári, kutatói munkássága, s most
megjelent összefoglaló-áttekintő műve is cáfolja
ezt. Gondosan szerkesztett pályaképe rámutat
arra, hogy e kiváló fantáziájú nagy mesélőnk,
klasszikusunk ma is időszerű, hiteles lehet.
De mitől lesz egy szerző, egy műalkotás
hiteles? Nem feltétlenül attól, hogy bizonyítja
az Igazságot. Talán éppen attól, hogy magá-

159

A Makró 1999 egy iz~almas r.róbálkozás folytatása (Makró 1998, lasd: Vigilia 1999 március,
Mikró-irodalmi antológia). Sikerült még több
fiatal szerzőt összegyűjteni, de hogy milyen
módon, arról nem esik szó a fennkölt hátlapszövegben. Talán a harmadik nekifutáskor a
szerkesztők kevesebb szerzőt, jobb szövegeket jelentetnek meg" a minőség a mennxiség
rovasára jelszóval. Igy a legjobban a 80-as
évekbeli Szép versek folytatásának tűnik, hisz
a kötet lírai része bővelkedik érthetetlen képekben, túlárad belőle a reménytelenség, a
Sors szembefordulása az emberrel, minek következtében oly kicsinek és tehetetlennek
érezhetjük magunkat, mint egy porszem a sivatagban, vagy valahogy így, ez csak saját
próbálkozás volt, betekintést akartam csupán
nyújtani a szemlézett könyv lelkivilágába.
A kötet gerincét. sajnos, a már említett
'80-as évekbeli közép-európai neuro-depresszív, intenzo-patetikus, nec-pesszimista,
valamint egy kicsit haladöbb. a '90-es évek
kezdeti Nirvana melankolikus-borókás feeling
adja. Legalább is a versekét. ahol a sláger a
tavalyi évjárathoz hasonlóan még mindig az
éj, pillantás, csend, rendszer (társadalmi),
üvegszilánkok, egyedül, magamra maradva
sokat elárulá, ám túl aláaknázott kifejezések,
képek. Két figyelemre méltó versíró mégis található, Dany Zoltán, aki elég furcsán bánik
a központozással, versét csupán a szövegszerkesztő tördeli. amit itt mégis szerenesés
megoldás. valamint Egész Tamás, akinek a
101. szerelmes szonettje rendkívül jó alkotás,
előfordul benne még intertextus is (a huszadik század legvégén megjelenő kötetben csak
ezen a helyen): Talán megszeretem majd a nő
ket I Ahogy vak, mély homályban / leledző dolgok szeretik egymást. / De addig nem szeretek
mást, csak Tamást.
A próza lényegesen kisebb helyet foglal el
a kötetben, úgy tűnik, kevesebben vállalkoztak rá, hogy komolyabban is foglalkozzanak
az Írott művekkel. Tavalyi kiemelt alkotóim
közül Boóc Adám idén sem okozott csalódást, bár második műve, agyalogőrmester
egy kicsit gyenge, időnként érzelgős.

Ami a fent említetteken kívül nagyon zavar a kötetben, az a Pest város-település-legenda kezelése. Ugyanis jópár szerző megjegyzi, hogy amikor Pesten jártam, amikor
egy pesti aluljáróból jöttem föl, amikor Pesten
szálftam át ametrón. Kudelán Nóbel Kávéhá$ban című epigon versében fontosnak találja feltüntetni, hogy azt a New York Kávéházban írta, ahol hülyének nézik, hogy itt ír, és
Milgyar csak én vagyok talán. Valószínűleg a
századunk elején oly divatos kultuszt szeretné folytatni, amikor itt ír, csak senki sem
figyelmeztette, hogy az irodalmi élet központjai nem a kávéházak. Jó lenne tisztázni,
hogy jó prózát, illetve verset bárhol lehet
írni, függetlenül a településtől, és kár lenne
arra törekedni, hogy én is ott jártam műve
ket írjunk.
A kötet másik, és talán legnagyobb hibája,
hogy 5 OOO példányban jelent meg. Ebből hat
szerző első kötetét lehetett volna kiadni, hadd
tegyek javaslatot: Boóc Ádám, Danyi Zoltán, Domokos Tamás, Egész Tamás, Hasznos Erika, Nagy Zopán megérdemelne egyegy kötetet, a fennmaradt 1 400 példányban
pedig megjelenhetne egy jobban szerkesztett
antológia.
Viszont "az elmúlt évben megjelent kötethez

képest a szerzők számának nagyságrendekkel való
növekedése a Gutenberg-galaxis végét jósló elméletek egyfajta cáfolatát adja, és jelzi a fiatal magyar irodalom jelenlétét" szöveget nyugodtan el
Iehetett yolna hagyni a hátsó borítóról. (Fiatal
Szegedi Irók Köre, 1999)
SZŰTS ZOLTÁN
BOLYKI JÁNOS: TEREMTÉSVÉDELEM

Egyre gyakoribbak az ökológiai válság jelei s
a pillanatny-i környezetrorrilást megállítani
hivatott cselekedeteink illetve a rövidtávú
környezetvédelmi intézkedések hatástalanságát 90bb esetben csekély hatását) látván formálódik a kollektív felismerés: újra kell értelmeznünk létünk csaknem minden lényeges
fogalmát, olyanokat mint a fejlődés, a civilizáció vagy a globalizáció. S közben rájövünk,
hogy a Környezetvédelem meddő elmélet, ha
nem párosul tudatos környezetgazdálkodással, a környezetvédelem elképzelhetetlen természetvédelem nélkül, sőt, a természetvédelem nem más, mint teremtésvédelem, hiszen - ahogy Bolyki János, nyugal-
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mazott református teológiai tanár könyvében
fogalmazott - sok-sok gondolkodó számára
egyáltalán "nem természetes, hogy a Földön
az emberi, állati, növényi élethez szükséges
feltételek jelen vannak", azaz, lIa természet isten teremtő munkájának eredménye és tárgya. A címbeli szóösszetétel nem idegen a
bibliát vagy mondjuk Assisi Szent Ferencet
ismerők szamára, annál kevésbé, mert például a ferences Barsi Balázs a Nincs természetteremtés van! című cikkében (Új Pedagógiai
Szemle 1994/7-8.) hasonlóan fogalmazott: "A
teremtés hatalmas misztérium, mindenestül
nekünk szóló beszéd és ajándék. (oo.) Minden
élőlény és tárgy üzenetet hordoz, és nem csak
eszköz. Az eszköz fogalma nagyon utilitarista lett, itt többről van szó. A teremtett dolgok
eszközök is, társak is." Bolyki János könyvének gerincét az újszövetségi teremtéstan részletes bemutatása és elemzése alkotja kiegészítve az intertestamentális (azaz az Ó- és az
Ujszövetség kanonikus könyvei között keletkezett zsidó vallásos) irodalom, valamint az
apokrif iratok és a gnosztikus tanok teremtésés természetszernlé1etének ismertetésével. Bár
az ószövetségi teremtéstant - a téma viszonylagos ismertsége okán - a könyv csak
röviden érinti, megkapóak és me~&yőző az
elveszett Eden helyreállításának kíserletében
megn'y'ilvánuló tökéletesedés és békességreremtódés szentírási helyeinek párhuzamba
állítása mind az Ószövetségen belül (1Móz
3,17-ben az elátkozott, tövískaröval benőtt
föld ez 34,27-ben mint gyümölcsöt adó, drága
palántaföld szerepel), mmd az Ó- és az Ujszövetség között (1Móz 3; Lk 4, Mt 4). Ezen ellentétes párhuzamok - idegen kifejezéssel:
antitetikus parallelizmusok - persze az Ujszövetséget olvasva válnak úgy igazán a mai
ember számára is érthető és követhető mintává, hogy aztán rádöbbenjünk: "A krízisből
való kiemelkedés új spiritualitást követel".
A kiadvány forrásanyagának nagy része a
Princetoni Teológiai Szemináriumhoz tartozó
Center of Theological Inquiry gazdag könyvtárából származik. Szeretnénk remélni, hogy
az újrakezdés és a szervezés nehézségeivel
küzdő hazai egyházi egyetemek és tudományos műhelyek az eddigieknél jóval szélesebb körben vehetnek részt olyan programokban, melyeknek célja az egyházak társadalmi, etikai, ökológiai tanításának közkinccsé tétele s gyakorlatba való átültetésük
segítése. (Kálvin János Kiadó, 1999)
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