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LUKÁCS LÁSZLÓ A feltámadás csendje
Kiben mit idéz fel ez a szó: "feltámadás"? Temetők kapubejáratá
nak feliratát? A természet újraéledését a téli dermedtség után? Rö
vidre szabott biológiai életünk meghosszabbítását? Túlvilági igaz
ságszolgáltatást, amely felülírja az evilági igazságtalanságokat,
rendet teremt összekuszálódott földi sorsunkban?

Jézus feltámadása felülmúl és felülír minden emberi elképze
lést. Először is beteljesíti az ő életét és halálát. A szó eredeti ér
telmében: teljessé teszi - minden várakozásunkat és elképzelé
sünket felülmúlóan. Nem múló földi léte hosszabbodik meg
némi ráadás-idővel. Nem pusztán rehabilitálják egy mennyei föl
jebbviteli bíróságon. Még csak nem is egyszerűen egy túlvilági
lét távlatát nyitja meg. Nem csupán azt bizonyítja, hogy az élet
nem ér véget a halállal, hogya földi események összevisszasága
egy magasabb létben harmóniába rendeződhet.

Távozása nem látványos: Isten világa, amelybe átlépett, nem
mérhető földi nagyságrendekkel. Feltámadásával Isten "meleg
csöndjébe" húzódik vissza, de nem azért, hogy viszontagságos
földi kalandjáról megfeledkezzen, hanem hogya Szentháromság
"fészekcsöndjét" visszavonhatatlanul beléültesse a világ "hideg
tumultusába" . Simone Weil mondata: "Az embernek meleg csend
kell, és hideg tumultust adnak neki." Pilinszky János hozzáteszi:
"Nos, pontosan ez a 'meleg csend': Isten dicsőségének, föltáma
dásának, eljövetelének és minden egyes látogatásának elvéthetet
len ismertetőjegye. Pontos ellentéte annak a 'hideg tumultusnak',
amit az ember oly gyakran kap, s amit maga is olyan esztelen
módon hajszol."

A feltámadás belülről változtatta meg az ember történeImét
- az egyesekét és az egész emberiségét. A kereszthalált halt Fel
támadottban megmutatkozik az élet valódi célja és értelme: csak
együtt és egymásért lehetséges embermódon élni, abban a szere
tetben, amely Istenből származik, és amely Jézus feltámadása óta
végérvényes és kiirthatatlan részévé lett a történelemnek.

A világot Isten a semmiből teremtette, vallják a teológusok.
Valójában szeretetének meleg csendjéből alkotta meg, és oda vár
haza minden egyes embert. Jézus feltámadása megmutatja, ho
gyan tehető lakhatóvá, otthonosabbá ez a föld, és merre van a
hazatérés útja. Életét utolsó cseppig szétosztogatta az emberek
között: egészen feláldozta önmagát értük, teljesen ajándékká
vált. E halálba tartó megsemmisülés azonban az isteni lét új di
menzióit nyitja meg már itt a földön: az ember csak szeretetben
válhat önmagává, léte csak az együtt- és egymásért létben válhat
teljessé: tartalmában és tartamában egyaránt.
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A föld vándora
a Feltámadott

Húsvéti gondolatok

Hogy Isten létezik - nem titok, hiszen működését, "keze nyomát"
megtapasztalhatjuk.

Hogy Isten jó és szép - nem titok, ezt minden tiszta szívű,

nyitott lelkű, a virágokat, a hegyeket, a tengert megcsodáló em
ber észreveheti.

Hogy Isten mérhetetlen - nem titok, csak rá kell csodálkozni
az univerzumra.

Hogy Isten közel van hozzánk - nem titok, mert ahol a tisz
ta, önfeláldozó szeretet megnyilatkozásaival találkozunk, Isten
jelenlétét, működését fedezhetjük fel.

Hol, miben hát a titok? Ebben: az Isten ember lett és meg
mosta tanítványai lábát. Abban, hogy engedte, hogya föld ha
talmasai fogságba ejtsék, megkínozzák, keresztre feszítsék. Ab
ban, hogy az Isten, a mi Istenünk - a Názáreti Jézus (Carlo
Carretto nyomán).

Az ember Jézus Isten "legmegragadóbb" és mégis legtitokza
tosabb kinyilatkoztatása. Isten, akit Jézus hirdet: a jóságos, az
otthonába váró és befogadó Abba, Atya, "apuka", aki irgalmas,
és aki azt akarja, hogy - miként ő - mi is irgalmasak, megbo
csátók legyünk. Jézus, az "Atya szíve szerinti" tökéletes ember
földi életében elénk tárta, miként kell szeretnünk, hogyan kell a
szegények, a magányosok, még a bűnösök felé is megértéssel
fordulnunk, sőt megbocsátanunk. Az a szeretet, mely Jézus tettei
ből, szavaiból, életáldozatából sugárzik - kihívás, felszólítás
számunkra. Aki ezt a Jézust, a föld vándorát, a szeretetből életét
is odaadó Jézust elfogadja, befogadja - Istent ismeri fel, fogadja
be. Aki őt elutasítja - Istent utasítja el.

Ebben az ember Jézusban Isten szeretete egyedülálló módon
testesült meg, őbenne a közénk jött Isten tekint ránk, találkozik
velünk. Isten ebben a tökéletes emberben "vert hidat" felénk. S
ami a legcsodálatosabb: ezen a "hídon" ő maga jött át, hogy meg
hívjon és magával vigyen minket. Ha mindezt "Isten felől" szeret
nénk látni, a Szent János-i szavak jönnek segítségünkre: "Úgy sze
rette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz
benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen" (Jn 3,16). Ha pedig
emberi hittel-szóval igyekszünk ezt a hozzánk érkezést, találko
zást megragadni, akkor elmondhatjuk: a közénk jött Fiúban Isten
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szeretete árad szét köztünk, érkezett el személyesen hozzánk. Tő

lünk függ, hogy elfogadjuk, befogadjuk-e a "halálosan szeretö"
Jézust, s az őbenne elérkező szeretetet közvetítjük-e mások felé.
Mindazok számára, akik legalább "ráéreztek", megsejtettek vala
mit a Názáreti Jézus egyetlenségéből. tökéletes emberségéből, las
san, talán villanásszerűen feltárul a keresztény hitvallás kapuja,
melyen átlépve elmondhatják: én Uram, én Istenem!

Amikor Jézusról, az emberről szólunk, akkor hitünk egyik
alapigazságát tárjuk a világ elé. Azt tudniillik, hogy ő valóságos
és tökéletes - azaz bűn nélkül való - ember volt. Kortársai szá
mára "egy volt közülük", embertestvér, aki járta - mint minden
ember - a maga földi útját. A "tökéletes" jelző azonban még töb
bet tár elénk. Jézusban azt az embert ismerhetjük fel, aki - addig
és azóta - meg nem tapasztaltat élt elénk. Benne Isten Szeretete
jelent meg közöttünk. A megtestesült Szeretet, aki egészen a többi
ért, másokért élt és halt meg, és aki azt akarja, hogy minden ember
eljusson oda, ahonnét ő érkezett és ahová ő ment vissza: az Atya
otthonába. Hogy akarata teljesüljön, nemcsak eljött közénk, de em
beri életét egészen értünk adta oda, áldozta fel. Ez az ember-Jézus,
ez a makulátlan, az atyai otthonba mindenkit meghívó ember 
és a megmentő, megváltó Krisztus ugyanaz. Jézus Krisztus - an
nak ellenére, hogy Isten Fia volt - értünk vállalt szenvedéséből

lett mindannyiunk megmentője,megváltója (vö. Zsid 5,7-8).
Az Atyának mindenhatósága a megalázott, kereszten függő

Jézusban tárul fellegkifejezőbbenszámunkra. Jézus karját a ke
reszten mindenki felé kitárta, bizonyítva mindenkit átölelő, meg
váltó szeretetét. Istennek mindenhatósága a kereszten függő

Jézusban tárul fel legkifejezőbben számunkra. Jézus halálos sze
retete - mint erről számos szent és misztikus meggyőzően ta
núskodik - ma is megsebzi az ember szívét. A kereszten függő

Jézus legkifejezöbb bemutatója, értelmezője Isten végtelen, em
ber számára felfoghatatlan szeretetének.

De ha itt lezárnánk gondolatmenetünket, előbb-utóbb a csaló
dottak táborához csatlakoznánk. Jézussal azonban más is történt.
Nemcsak jóságos, megértő, megbocsátó, betegeket gyógyító em
ber volt, nemcsak nagy kínok közt meghalt, - hanem fel is tá
madt! Ily messze azonban a földhöz ragadt, az e világban megre
kedt ember szeme már nem lát. Jézuson, a "világ vándorán",
földi életén és halálán túlnézni csakis a hit szeme képes. Jézus
feltámadása: Isten legnagyszerűbbkinyilatkoztatása! Azé az Iste
né, aki az élők és nem a holtak Istene (Mk 12,27), mivel ő maga
az ÉLET. Kétségtelen, az emberi, e világi élet mindent összefog
laló és lezáró "alkotmánya" a halál. De ez az alkotmány Istent
nem köti. Jézus feltámadása nem volt "alkalmi csoda", hanem
embersorsunknak és a világ jövőjének. a "nyolcadik napnak" be
mutatása, a világ elé tárása. Az Atyának drámai tanúságtétele
amellett, hogy Fia, Jézus valóban megváltó Istenünk.
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Amint egy zenei a lkotás t csak ak kor lehet igazán "megérte
ni", ha már az utolsó han g, utolsó akkord is elhangzott, ugyan
úgy vagyunk Jézusnál is: feltámadása a kulcs éle tének és ke
resztjének megértéséhez. Feltáma dása a seg ítség, hogy élete
látszólag sz ürkébbnek tűnő epizódjait is " kibetűzzük" . Azután:
sa ját életünk is Jézus keresztjének, halálának és feltám adásának
feszül ésében tükröződik. Ez a kép hasonl ó ahhoz a másikhoz,
ame lye t Jézu s Lelke, a Szentl élek tár elénk: út sa ját keresztünk
felé, amit már-már látunk, és majd visszapillantás a feltámadás
felől , ame lyre most még csak vágyu nk.

Jézusban, az emberben lsten visszavo nhatatlanul, de nem telje
sen, nem hiánytalanul nyilatkoztatta ki magát. Isten és ember kap
csolata még sok talányt, sok szenvedés t, rejtélyt tartogat számunk
ra. A lényeg azonban már mit sem változik. Aki egységben van és
marad Jézussal, a világ Vánd orával, a Fölmagasztalttal, az Istennel
kerül élő kapcsolatba . Azzal, aki mindig ugyanaz marad, de akit
életünk végéig soha nem tudunk "felfedezni".

Jézus, az ember nem csupán múlt, nem csak a történeti kuta
tás fordul ma is érdeklődéssel feléje. De nem is csak jelen, aki
életünk társa, aki testv érünk. Jézu s az egyetlen " távlat" is szá
munkra. Csakis Ő benne és 6általa találk ozhatunk majd vég lege
sen Istennel. Élete és halála - múltunk és jelenü nk. A jövő

azo nban - melyről Madách Ádá mja úgy szó lt, hogy "csa k azt
tudnám feledni" - nem reménytelenség, nem a "se mmi", hanem
egyetlen rem énységünk: Jézu s, a feltám ad ott. A törté neti Jézu s
mögöttünk áll, de a Feltámadott, az el nem m úló élet "elsőszü

lötte" : utat készít, utat mutat.

Philippe de Champa igne: Utolsó vacsora
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A keresztény etika
középpontja Jézus

Krisztus

A Krisztusban
megértett emberi
természet
Az emberi természet hat alapvonásának
transzcendentális-hermeneutikus levezetése
a krisztológiából a katolikus erkö lcsteo lógiába

Az ember azért kereszt ény, hogy ember legyen. A keresztény etika
nem egy elit-etikát hirdet, amit csak a bennfenteseknek kell megtar
tani , hanem olyan erkölcsöt, ami minden emberre vonatkozik. Bár a
mai széttöredeze tt világban programszóvá vá lt a pluralizmus, s az
egységre törekvés a totalitarizmus gya núját vonja magára, meggon
dolandó/ hogy a pluralizmus ugyan ado tt, de nem mérték. Ha
aszimptotikusan is, de lehet egységre törekedni az erkölcs terü1etén,
hiszen az egyetlen Istentól származó erkölcsi igény mindenkit ki
tüntet (Róm 2/14). Ha a keresztény etika minden emberhez sz ól, ak
kor az erkölcsteológia nem zárkózha t sze llemi gettóba: fogalmainak,
érvelésének, gondo latmenetének elérhetőnek kell lennie. Aki nem
érthető, az jelentéktelenné válik a társad alomban. A globalizálódó vi
lág plurális-posztmodern dialógusában a keresztény erköl csnek hoz
záférhetőnek, felfoghatónak kell lennie, sőt: meghívónak. Ezért az el
érhető megértésért kell a keresztény etikának filozófiai kifejezéseket,
rendszereket használnia, jóllehet azoknak mindig rámutatónak kell
lenniük egy nagyobb tartalom: a teológia felé. A keresztény etika kö
zepe Jézus Krisztu s személye. Ennél tömörebben és l ényegk özpon
túbban a keresztény etika sajátosságá t nem lehet kifejezni . A keresz
tény etika közepében nem normák, törvények, rendszerek állnak, ha
nem Krisztu s élő személye. A többletet azonban közvetíteni kell min
den ember felé: a társad almi párbeszéd , a másik ember me&szólítha
tósága miatt ma is használni kell közvetítő kifejezéseket. Igy ma a
"természet", a "természetes erkölcsi törvény", a "természetjog" kifejezések
alatt a teol6giai etika azt a pozitív törvényt megelőző erkölcsi hiodst, erköl
csi igényt éserkölcsi tartalmat jelöli, ami minden ember számára jelen vall,
elérhető, felfoglrat6, nincs önkéllyéllekalávetve, amillek teljessége végső so
roll lstenben vall. A természetjogi gondo lkodás így egyszerre két
irányba nyú l: a tar talmi teljesség, azaz Isten felé (vertiká lisa n) és a
megértett teljességet fordítja le minden ember felé (horizontálisa n).
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I. A "természet" szó
elégtelen használata

1. Naturalizmus

1K. Demmer: Wahrheit
und Bedeutung.

Objektive Ge/tung im
moraltheologischen

Diskurs. Gregorianum
81 (2000) 59-99. A:z.

igazságelmélet tanítása
szerint különböző szintű

igazságok vannak, ahol
a tényeket különböző

szinten emeljük be,
s szintenként mást is
jelent az objektivitás.

Rendkívül izgalmas figyelni, hogy az emberek mire mondják: "ez
természetes". Nemcsak a mindennapi beszédben, de a tudomá
nyos szakirodalomban, sőt, az egyházi dokumentumokban is na
gyon sokféle természetfogalmat használnak, gyakran zavarosan.
Olykor olyan természetfogalmat, ami a mai tudományos, felsrófolt
követelményeknek már nem felel meg. Pedig a szemantikai pontos
ság a gondolkodás pontosságához, a gondolkodás jósága pedig az
életvezetés jóságához vezet. Mi az ember természete? Elóbb három
elégtelen természetfelfogást szeretnénk cáfolni:

1. Naturalizmus (biologizmus, evolucionizmus): egyesek az em
ber természetét a teste, biológiája adataiból akarják kiolvasni. Erre
hivatkoznak a nudisták: a meztelenség szerintük a "természetes",
minden szemérmesség csak gátlás. Erre hivatkoznak sokan, amikor
a testi vágyak (szexualitás, agresszió) azonnali kiélését sürgetik, hi
szen az a "természetes", a vágyak elfojtása pedig "természetelle
nes". Mások szerint az ember természetét az őt körülvevő környe
zet természetéből kell kiolvasni: azaz az evolúció, a verseny, a
küzdelem a "természetes". Az erősebbet eszerint több jog illeti.

Ellenvetésünk, hogy ezek a vélemények ismeretelméletileg
gyenge lábakon állnak. Nem veszik tudomásul, hogy az ember
amikor valamiről beszél, azt már eleve értelmezi. Jól veszi észre
ez a nézet, hogy a biológiai-szociológiai-pszichológiai tények megke
rülhetetlenek, a tények ellen nincs érv, a nem tényekre épülő érv
a levegőbe száll. Jóllehet a tényekkel találkozunk konkrétabban,
de a tényeket eleve egy megismerés-horizontban vesszük észre,
értékeljük, és a tények maguk is visszahatnak a horizont alakítá
sára, szélesítésére, pontosítasára.' Konkrétabb a találkozás a
ténnyel, de eredendöbb a megismerés-horizont.

Leegyszerűsítve az embernél kettős természetről beszélhet
nénk: az ember Istenhez (Szentháromság) és a világhoz (anyag,
biológia, embertárs) is tartozik. Az alapvetó'bb azonban az Istenhez tar
tozás, így az ember elsődleges, tulajdonképpeni természetének azt tartjuk,
hogy Istenre irányuló dinamika múKödik benne. Az istenkapcsolatában,
istenképiségeöen értelmezi az anyagiságából, állatvilághoz hasonlóságaöól,
embertársasságából fakadó tényeket. A zigóta, a meztelenség, a nemi vágy,
az agresszív ösztön, az életösztön, az agyhalál mind-mind értelmezésre
szorulnak. Még ha az ember a legnaturalistább felfogása szerint
vissza is térne a vadonba, még ez is tudatos, értelmezett döntés
lenne, még ekkor is uralkodna az elsődleges természet. A környe
zeti természet törvényei is értelmezésre szorulnak: az élővilágban

uralkodó evolúciót ha átvisszük az ember világára, akkor az erőse

ket több jog illeti. Az embernél ez nem verseny, hanem bűn lenne.
Az elsődleges természetünk tehát arra indít, hogy a biológiai
pszichológiai-szociológiai tényeket észleljük, mérjük, de ezek "tu~

dományos" kimondása még nem elég: az Isten felé való úton eze
ket értelmezni kell. Tudományelméletileg le kell szögezni: nem az
a tudománytalan, ha megvalljuk filozófiánk-hitünk szerinti értelme-
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2. Az ember
természetét formális

nyitottságként
értelmező felfogás

zésüket, hanem ha egy tudós nem vallja be: puszta tények soha nincse
nek, mindig csak egy horizontban értelmezett tudományos tények vannak.

2. A másik hibás felfogás az ember természetét formális nyitottság
nak tartja: az ember "lezáratlan szabadság", "meg nem határozott
állat", "liberális nyitottság", azaz valahogy nyitott a végtelenre, a
mindig másra, az újra, a haladásra. Ezen felfogás szerint az em
berben csak ez a formális nyitottság a kőzős, de az már minden
kinek a magánügye, hogy ki hogyan értelmezi. Azért nevezzük
formálisnak, mert szerintük a végtelenre, az újra, a többre való
nyitottság tartalmilag nem jelent semmit, maga a nyitottság a tar
talom. Az ilyen felfogás hangoztatja erősen a toleranciát, a szub
jektív önkényt, a másság tiszteletét, a lelkiismereti szabadságot.
Az önkény ellen úgy akar kormányozni, hogy fontosnak tartja a
konszenzust: az a természetes szerintük, amiben megegyezünk.

Jól veszi észre ez a nézet, hogya tények önmagukban fonto
sak, de különbözőképpen értelmezhetők, azaz az emberben el
söbbrangú az értelmezés. Jól tiszteli a belátás szabadságát, a lel
kiismereti szabadságot. Mégis megszédülve a tényeket felemelő

értelmezés, emberi szabadság, szellemi gondolkodás csodálatos
ságán, nem lépi túl elégségesen a nyitottság pusztán formális ér
telmezését. Ezen téves felfogás alapja is az ismeretelméleti elég
telenség. Amikor az ember megismer, nyitottsága nem pusztán
az újra, a másra, az ismeretlenre vonatkozik: az emberben lakó
dinamika nem a semmire, a pusztán üresre, a mindig másra vo
natkozik, hanem a teljes ismeretre, végső soron a teljességre. A
teljesség, az ismeretek összessége tehát eleve behatárolja, irányt ad a
történelmi megismerés előrehaladásának, amitó1 az ha eltér, akkor ha
zugság. Az igazság nem relatív, hanem perspektivikus. Az igazság
teljessége behatárolja a szabadság és a tudás nyitottságát. Az új
donság sem akárhonnan pottyan az ember ölébe, hanem a "még
kinn lévő, még nem ismert" ismeretek összessége felől. Az em
ber természetének megismerésére vonatkozóan mindez azt jelen
ti: a jelenben már sokat tudunk az emberről, de dinamikusan
nyitottak vagyunk az újra, a többre. Az emberre vonatkozó igaz
ságok teljessége tartalmilag már most behatárolja keresésünket:
azaz nem minden vélemény egyformán igaz. Akik az igazság
teljességében előrébb járnak, azok véleményét nem lehet egy
szintre helyezni a tolerancia szellemében a lemaradókkal. Nincs
sok igazság, nem lehet egyszerre igaza Nérónak és a vértanúk
nak, nem lehet minden véleménynek egyforma helyértéket adni
(demokratának és rasszistának). Csak az egyetlen igazságba való be
látás különböző fokai vannak: így tehát világnézeti vitákban igazá
ból nem különböző, egyenrangú igazságok ütköznek, hanem az
egyetlen igazságba való belátás különböző fokai. Amennyiben
az egyház bizonyos igazságokban előrébb jár, akkor erről nem
hallgathat, nem helyezheti véleményét egy szintre az összes töb
bi igazsággal, de többletét meghívóan, vonzóan kell feltárnia.
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3. Az emberi természet
kimerítően nem

leírható

2A jogtudomány
biztosságra törekvése és
a matematika tudomány

elméleti metodikája
behatással volt az

erkölcsleológiára is.

II. Az erkölcsteológia
természetjogi

gondolkodása
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3. Téves felfogás, hogy az ember természetét egyszer s min
denkorra kimerítően le lehet írni: korábban főleg a filozófusok
és a teológusok törekvése volt, hogy kimerítően megragadják az
emberi természetet. Az ókorban a pogányok jóságával való talál
kozás, a középkorban az új népek felfedezése, az újkorban a ter
mészettudományok ideálja szerinti pontosság indította a gondol
kodókat arra, hogy leírják az emberi természet magját, lényegét: az
abszolút emberi természetet, ami minden kor minden emberére ér
vényes, és ebből egyszer s mindenkorra kötelező következtetése
ket vonjanak le - szinte matematikai biztossággal.

Jó belátás itt, hogy minden ember lényege ugyanaz, hogy a
természetünk közös. Fontos volt ezt hangsúlyozni a rabszolga
ság, az indián népek leigázása, az újkori tudományideál idején}
hiszen az egyházon kívül akkoriban alig hangsúlyozta ezt vala
ki. Ugyanakkor tudni kell, hogya minden történelmiségtől füg
getlen, mindenütt-mindenkire érvényes abszolút emberi termé
szet teljes leírása absztrakció. Az absztrakció a történelem feletti
gondolkodás. Az emberi természet azonban nem monolitikus
tömb, ami végigvonul változatlanul a történelmen, inkább be
irányzott dinamika a teljességre, amit a történelemben előreha
ladva egyre teljesebben fejtünk meg.

A katolikus természetjogi tanításban az a meggyőződés az uralko
dó, hogy az Evangélium erkölcsi üzenete minden jóakaratú ember
számára felismerhető. Így a "természet" kifejezés hídként is szolgálhat
a különböző világnézetek és vallások között: lehet, hogy máshonnan indu
lunk, de eljuthatunk ugyanazon erkölcsi szabályokhoz, ami túl van az ön
kényen. Aki természetjogilag gondolkodik, az keresi az átjárókat. a
hidakat, hogya közös, a lényeg kiderüljön.

A transzcendentális ismeretelmélet kiváló keret arra, hogy a
teológiai természetfelfogást megértsük. A transzcendentális isme
retelmélet tudja, hogya megismerés állandó előrehaladás a belátás
ban.' Az ember a megismerésben idóbelileg, történelmileg, ta
pasztalatilag először a konkrét, kategorikus világgal találkozik, s
onnan ébred rá az ezeken mindig túllépő, a teljességre törekvő

transzcendens identitására. De sohasem jutna idáig, ha már ele
ve, előzetesen ne a teljességre irányulna. A történelmi elsóbbség
a tapasztalati megismerést illeti, az ontológiai elsőbbség viszont a
transzcendentálist. A két út perichoretikusan egymást átjárja, egy
mást lendíti előbbre. A történelmi, kategorikus megismerés nyit
meg a transzcendens megismerés felé, de a transzcendens megis
merés ad perspektívát, keretet a kategorikus megismerésnek.

Két végletet akar itt az erkölcsteológus elkerülni: a naturaliz
must (ahol a végső mintát a biológia adja, feledve az ember
szellemi természetet). és a spiritualizmust (ahol a végső mintát
az ember szellemi természete adja, feledve a biológiai tényeket).
Az erkölcsi észnek a biológiai-szociológiai-etnológiai stb. ténye-

248



Interperszonális
dimenzió

4K. Demmer: Natur und
Person. In: B. Fraling

(szerk.): Natur im
ethischen Argument.

Freiburg, 1990, 55-86.

A "hit által
megvilágitott ész"

5K. Demmer:
Angewandte Theologie

des Ethischen. Freiburg,
2003, 34-40.

ket mérnie, rögzítenie kell, hiszen nem akar spiritualizmusban
végződni. A biológiai természet nem tetszőlegesen alakítható
nyersanyag, mindig visszaüt az ember személyes és társadalmi
életében, ha a természet tényeit nem vesszük komolyan. Ezek a
tények azonban nem elégségesek az erkölcsi útmutatáshoz: eze
ket komolyan kell venni, de nem magyaráznak mindent, inkább
irányt mutatnak (VS 46).

A tények értelmezése mindig interperszonális dimenzióban történik:
embertársunk és Istenünk perspektívájában. Az erkölcsi értelmezés
elsődleges tárgya nem egy eltárgyiasított, személytelen emberi ter
mészet, hanem a személynek mint eleve kapcsolatokban egzisztáló
szubsztanciának a természete. Előtérbe került a személyesség: az
ember természete az, hogy személy. A filozófiai perszonalizmus hatásá
ra a teológiában is az "emberi természet" helyett a "személyróT
kezdtek beszélni, a zsinat "az emberi személy értelmes természeté
ről" beszél (GS 15). A gondolkodás a személyek életszerű egymás
ra vonatkoztatottságában történik: a személy olyannak jelenik meg,
mint szabadon előrenyúló megismerés a lét teljességére." A norma
tivitást kommunikatívan derítjük ki. Így például folyamatosan fejlődik

a jogos háború tana, a lelkiismereti szabadság tana, az emberi alap
jogok megfogalmazása, a nők egyenjogúságának értelmezése.
Különösen a bioetika területén érezzük, hogya technikai lehetősé

gekkel folyamatosan haladnia kell az etikai reflexiónak, s olyan
kérdésekre kell válaszolni, amikre korábban nem kellett.

A tényeken és az embertárson túl az ember elsősorban Iste
nünkkel van kapcsolatban. Az erkölcsteológus számára az igazi
vezető a "hit által megvilágított ész" (DS 3005, 3015-3020). A ki
nyilatkoztatott hitben akarjuk értelmezni a valóság racionális megraga
dását, tényeit, a cél: a hitből való megértés.' A hit és az ész (bibli
kus és természetjogi etika) kapcsolatát nem szabad pusztán
külsődlegesnek felfogni: a hitben van egy többlet az ész előtt, az
ész számára, amit lassú hermeneutikus lépésekben igyekszünk
kibontani. Az ember természetének (lex naturalis) konkrét megis
merése nem akármerre halad előbbre, hanem a Krisztusban
megjelent teljesség (lex Christi) azt eleve behatárolja. Így az ember
nem csupán formálisan nyitott a transzcendens teljességre, hanem a
teljesség (Krisztus) tartalmilag is eleve behatárolja keresését: az ember
teljes természete Jézus Krisztusban tárul fel. Innen gondolkodunk
"visszafelé": az ember természetét csak Krisztus tanítása, sorsa, a
Pászka-esemény felől lehet megérteni. Krisztus teljes sorsán, taní
tásán át kell préselni az antropológiai alapfogalmakat: az emberi termé
szet, a boldogság, a szabadság, a halál, a szeretet stb. fogalmát, s
Kriszius feló1 kell igyekezni megérteni az embert. Az erkölcsteológi~

vallja, hogy az emberi természet teljessége Jézus Krisztusban van. O
az a transzcendens tartalom, akihez mérünk mindent. A világ
legbiztosabb sarokpontja, origója, Krisztus, az ő szemével akar
juk látni a tényeket, s értelmezni az emberi természetet.
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1. A személyes
méltóság

Az ember primer, elsődleges természete a. teljességre törekvő dina
mika, aminek alapja Istenünk hívása. Ezt azonban konkrétabb alakba
kell önteni, hiszen az egyház szeretne megbízható partner lenni a
globális etikai párbeszédben. Az igazán egyházi teológusnak le kell
tudnia fordítani konkrétabb alakra az elsődleges természetet. A
konkrétabban megfogalmazott, részletezett emberi természet már
csak levezetése az elsődleges természetnek, ezért a konkretizált em
beri természetet másodlagos (secunder) természetnek nevezzük. A
II. Vatikáni zsinat igénye szerint a természetes erkölcsi törvény tar
talmát szűkíteni kell a hitelességért. Így egyes, konkrét viselkedés
normákat már nem nevezünk "természetesnek", inkább az ember
alapbeállítottságát, alaptermészetét kutatjuk. A figyelem elsősorban

nem az egyes normákra irányul, hanem az olyan eleve adottságok
ra, naturális és antropológiai adatokra, amelyek nem tetszőlegesek,

mindenkire vonatkoznak. Klaus Demmer "antropológiai implikációk
ról" beszél, amelyek a krisztológiából levezett emberi természet sarok
pontjai.6 Ezek konkrétabbak az elsődleges emberi természetnél (a
teljességre irányuló dinamika - natura prima), .szildrd alapok" (Kate
kizmus 1959), "bizonyos alapvető javak" (VS 48), melyekből le lehet ve
zetni konkrét etikai normákat a történelem folyamán, de mégis
megfogalmazhatók olyan általánosan, mint amik mindig mindenki
re érvényesek. Gyengeségüknek tűnik az általánosságuk, de éppen
ez az erejük: szélesebb konszenzust lehet elérni velük, és a történe
lemben mindig érvényesek maradnak, helyet hagyva az ész konk
rét, történelmi, szituációs, egzisztenciális munkájának, azaz üdv
történeti méltóságának.

Az emberi természet hat alapsajátossága:
A teremtésteológia alapkijelentése a Biblia alapján, hogy az

embert Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette (Ter
1,26). Az ember személyes méltóságának lerombolhatatlan alap
ját az istenképisége adja: az ember alaptermészete az, hogy személy.
Ez az Isten akarta egyedülállóság, egyediség az alapja az önbe
csülésnek, s az alapja a másik becsülésének is. A másik ember a
maga különbözőségében így nem fenyegetés, nem a félelem for
rása, hanem ígéret, Isten akarta többlet. Ez a személyes méltóság
elveszíthetetlen, fokozhatatlan, nem függ a rokonságtól, szimpáti
ától, teljesítménytől. Ez a méltóság magához az emberhez tarto
zik, nem a személyes tulajdonságaihoz. A személyes méltóságot
semmilyen más igazságból nem lehet levezetni, ilyen értelemben
ez egy határfogalom. Az erkölcsi ész feladata, hogy ennek a mél
tóságnak a tartalmát hermeneutikus lépésekben feltárja, s az erköl
csi szabadság dolga ezeket a tartalmakat megvalósítani: erkölcs
csak azért van, mert van személyes méltóság, minden norma végső

referenciapontja a személyes méltóság. A személyes méltóság az
alapja a szabadságnak: minden ember meghívott. Az emberi sza
badság így nem semlegesen áll a jóság, az erkölcsi szabályok elé,
nem 50-50 százalékkal választhatja a jót és a rosszat is. A szabad-
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2. Egyenlőség és
testvériesség

ság eleve elfogult a jóra, a személyes méltóság eleve megérintett
Isten meghívásától. Az erkölcsi kötelességek gyökerénél nem egy
puszta racionális belátás, hanem meghívottság, elbűvöltség áll: az
élet eleve Krisztus követésére hív. Mivel a személyes méltóság Is
tentől ered, s nem az emberi nyilatkozatoktól, semmilyen emberi
fórum nem merészkedhet arra, hogy ezt a méltóságot teoretiku
san kérdésessé tegye, vagy a gyakorlatban megnyirbálja. Az er
kölcsi axióma ezért így hangozhatna: kétséges esetben mindig az
emberi méltóság javára kell dönteni. Ezt minden szituáció mérle
gelésénél észben kell tartani, különösen az élet kezdeténél, határ
eseteinél és az élet végénél. Az emberről való rendelkezés soha
sem lehet totális, az önrendelkezés határait végső esetben mindig
tiszteletben kell tartani. Emberségében sérül, aki nem tudja cso
dálni és tisztelni a személyes méltóságot.

Isten emberré válása lerakta az alapjait egy olyan embertár
sasságnak, felebarátiságnak, amit radikálisabban már nem lehet
elgondolni. Isten emberré válása az embereket is egyenlővé teszi
egymással, s kihívás akar lenni minden ember által felállított
történelmi különbözőség felé: az egyenlőség megelőzi az ember
alkotta önkényes különbözőségeket. Aki emberi arcot hord, egy
másnak fivére és nővére. A másik ember nem sziget, akit kö
zömhősen szemlélhetek (szélsőséges individualizmus), de nem is
versenytársam (szélsőséges liberalizmus, evolucionizmus), nem
farkasom, hanem a testvérem. Ez persze nem jelent ideológiát,
nem arról van szó, hogy ideologikusan legyaluljunk minden ér
telmes, jogos, megérdemelt különbséget. Inkább az önkényes, a
bűnös különbözöségek megszüntetése a cél. Az erkölcsi axióma
így hangozhatna: az azonossal azonos mádon, a különbözővel kiiliin
böző módon kell bánni. Ami az emberekben azonos (személyes
méltóság), azt egyenlő bánásmód illeti (azonos alaplehetőségek

személyes méltósága kibontakoztatásához). Az már az egyén sza
bad döntésének dolga, hogy mit kezd az azonos lehetőségekkel.

Ugyanakkor a jogos, az emberiséget gazdagító, a teljesítmény
alapján megérdemelt különbségeket különbözö módon kell kezel
ni. Minél erősebben biztosított az egyenlőség, annál inkább lesz
tere a jogos különbözőségnek is. Az egyenlőség biztosítása nem
lehet matematikai: a hátrányos helyzetű egyénnek vagy csoport
nak, a gyengébbnek, a kisebbnek, az e1esettnek több előnyt kell
biztosítani (jog, lehetőségek, anyagiak). Az Isten kenózisán inspi
rálódó keresztény gondolkodás tudja, hogya legszegényebbek
kel kell kezdeni: az elesettségből, szenvedésböl, kiszolgáltatott
ságból fakadó ellentéteket gyógyítani kell. Krisztus karácsonyi
szolidaritása a keresztényeken keresztül folytatódik a történelem
ben az emberiség legszegényebbjei felé. Joggal mondható, hogya
keresztény etikának gyógyító, ierapeutikus etikának kell lennie. Em
berségében sérül, aki a másikat szigetnek, vagy farkasának tart
ja, s nem testvérének.
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3. Értelmesség

4. Átfogóság

Az értelmesség igénye jellemzi magát az embert: a hit és az érte
lem ugyanazon forrásból, magától Istentől származik. Ha Isten
önközlése az ember számára felfoghatóan jelenik meg, akkor az
Ige hallgatója kitüntetett: az értelme a lehetőségi feltétele az üze
net befogadásának. Így a hit sem önkényes és tetszőleges, hanem
az észnek megfelelő; s az ész sem akármerre tapogatózik, hanem a
teljesség, a hit felé. Az ész és a hit ugyanazon valóságra vonatko
zik, csak belátási fokuk különbözö: a hit az értelem teljessége. Az
értelmesség vonatkozik magára a történelemre is: a hívő alapvetőert

abból indul ki, hogya történelem értelmes, az idő az ígéret hordo
zója lett. Ez is egy olyan alaptétel, ami mögé már nem lehet kér
dezni: egyetlen filozófia sem tudja bizonyítani, hogya lét, az élet, a
történelem értelmes. A Jézus-eseményben Isten hatékonyan jelenva
lóvá vált a történelemben, a transzcendencia és az immanencia
hídja lett Ő. A kereszt után a keresztény tudja: a paradoxonok, a
látszólagos vereségek mögött is lehet értelmesség. Az értelem
csúcsteljesítménye, hogy a szemmel látható zűrzavart, történelmi
értelmetlenségeket szellemileg át tudja jámi, át tudja szellemíteni: a
meseszerű harmónia meghalt a kereszten, végérvényesen kiderült,
hogy a jóság erőszakot szenved, hogy a tér-időbeli határok és a
bűnök közepette utópia a "minden mindig rendben legyen" bol
dogság-elképzelés. A kereszten és húsvétkor új boldogságfogalmat kap
tunk: az a boldog, aki már Istennel van, még ha szegény, ha sír, ha ül
dözik is. Az erkölcsi ész feladata, hogy ebben a behatároltságban is
kikutassa az értelmes és szeretetteljes élet lehetőségét: itt van a he
lye a felelős kompromisszumnak, az epikia erényének, a stratégiai
tervezésnek és az értékek rangsora szerinti mérlegelésnek. Ez a leg
nagyobb mértékű éberséget, sőt, lélekjelenlétet követel. Isten ígérete
a történelemben beteljesült: az erkölcsi ész dolga, hogy az ígéretet
minden történelmi helyzetbe közvetítse és a cselekvés számára le
fordítsa. Isten emberré válása magát az embert is felszabadítja az
igazi emberré válásra. Ennek robbanó töltete a legszorongatóbb
határhelyzetekben van, amikor a legsűrűbb sötétben is a hívő mer
bízni, s erkölcsi cselekvését ennek megfelelően alakítani. Lehet,
hogya teljes értelmet nem látja, mégis reménykedve tapogatózik
előbbre, A kereszt-eseményben az ember számára megtört az em
ber látta értelmesség, hogy megnyíljon egy nagyobb összegfüg
gésre: a remény felé. Minden szenvedés legmélyebb pokla ugyanis
az, ha közben a szenvedés értelmét homály fedi, s az égre kiált a
"Miért?" A szenvedés mélye a nemértés. Ezen az érzékeny helyen
tűnik ki a keresztény gondolkodásmód sajátossága. Emberségében
sérül, akiben megtörik a lét értelmességébe vetett hite.

Az ember tud önmaga, környezete kincseiről, s tud korlátairól
is, főleg időbeli behatároltságáról. Tudja, hogy nem állat, ami le
ragadhat a pillanatnyi létben, mert csak pillanatnyi jóléte és ösz
töne érdekli. De nem is Isten, hiszen mindig mindenre nem telik
idő, energia, szeretet. Az embernek hosszú távon, átfogóan sikeres
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jó életre kell törekednie, az ember úton van. Merhet az ember
egy úton menni, de ezen az egy úton mindent megkap. A cél
nem mindent kipróbálni, hanem intenzívebbé válni, növekedni,
"töményebbé" válni. Az ember nem forgácsolhatja szét önmagát
a pillanatokra, nem teljesíti be, ha rövid távú földi, történelmi
boldogságokat keres, az ember nem rögtönözhet. Az embert nyo
masztja a semmi: nem akarunk semmirekellő életet élni. Ezért az
ember képes átfogó életdöntéseket meghozni, s abban hűségesen

növekedni egy életen át. Itt a remény eleve pozitívelőjelet ad az
ember gondolkodásához: az embert élettervei, a boldog életről

való vezérelképzelései vezetik, s ennek perspektívájában értelmezi
a tényeket, méri fel a lehetőségeket. Nem a környezet lökdösi
ide-oda, hanem ő maga préseli ki a környezet nyersanyagából az élet
terveinek megfelelő dolgokat. Ez egy szellemi fenntartás, szellemi
szemüveg. A legvégső előjelet ehhez a feltámadás teszi: a világ
átfogó értelmezése és a saját életünk átfogó értelmezése csak a ke
reszt és a feltámadás fényében érhető el. A valóság radikális
mítosztalanítása történik: a kereszten meghal az értelmesség em
beri felfogása, a boldogság arisztotelészi fogalma, az önmegvalósí
tás meseszerű elképzelése, nem humanista jóléti etikát hirdetünk
a keresztre feszített Krisztussal. Emberségében sérül, aki leragad a
pillanatnyi örömben vagy bajban, s nem képes életdöntésekre.

5. Szeretet Aki tudja, hogy már szeretik, az tud másokat is szeretni. Aki
tudja, hogy kegyelemből lett, kegyelem kíséri életét, kegyelemből

igazul meg, annak ez hatni fog az erkölcsi életére is. Isten meg
előző, kegyelmi odafordulása nem megérdemelt, nem meginde
kolható, nem kiprovokálható. Ajándék. Aki így megajándékozva
tudja magát, az tud megelőzően szeretni, kezdeményezően oda
lépni a másikhoz, ajándékszerűen szolgálni, hiszen a kegyelem
ösztönöz. A kölcsönösség elve, az adok-kapok elve már előzete

sen megsemmisül, de az önmegnyerés, önmegvalósítás számolga
tása is: az ember már mer veszíteni, mert Istenben már mindent
megnyert. Ezt a túláradó, kiszámíthatatlan többletet, ajándékozó,
szeretetteljes odafordulást semmilyen normaetika nem képes
utolérni, ezt nem lehet normákba foglalni. A keresztény etika
így elsősorban Krisztusbani élet, aminek már csak lecsapódása a
normák megfogalmazása. A kegyelem ösztökél itt és most arra,
hogy az emberen felüli, a józan észen felüli erőbevetésekre képe
sek legyünk. Az igény az Istennel való kapcsolat intenzitásából
fakad: az Isten által megérintettség, sőt, meghatódottság indítja
az embert. Aki így megérintett, az már "nem tud másként csele
kedni", mint jónak lenni. Ez a "másképp már nem tudni" cselek
vés a keresztény erkölcs csúcsa. Nem a parancsok felsrófolásával,
szigorúságával lehet elérni az egyre igényesebb erkölcsös életet,
hanem az Isten szeretetétől való megérintettséggel, meghatottság
gal: az erkölcsi igény a szerető meghatódottság mértékében nő. A
kegyelemből megigazuló nem normákat akar megtartani, hanem
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6. A halál húsvéti
értelmezése

felszabadít az igazi
életre

szeremi akar. Olyan nemes sZlvuseg, érthetetlen nagyvonalúság,
szabad ingyenesség a következménye, ahol a számítgatásnak már
nyoma sincs - hiszen Istentól már mindent megkapott az ember.
Ez különös felelősséget ró a keresztényekre a konfliktusszituációk
megoldásához kicsiben és nagyban is: új lehetőségek nyílnak meg
a konfliktusok gyógyító kezeléséhez a "szemet szemért" elv helyett,
az ember lemondhat a jogáról, lemondhat a bosszúról, feltétlenül
kiengesztelődhet, merhet vesztes lenni, hiszen nem a jogé, hanem
az irgalmasságé, az ajándékozó szereteté a végső szó. Ugyanak
kor aki kegyelemből megigazultnak tudja magát, elfogadja, hogy
ő nem isten, hagyja Istent istennek lenni, nem hiszi magát min
denhatónak, s nem is omlik össze végessége kudarcain, azaz
mer rálIagyatkozni. Emberségében sérül, aki nem tud szeretni,
nagyvonalú, irgalmas, bizakodó lenni.

Csak az embert tünteti ki a haláltudat: egészen fiatal korától
tud arról, hogy meg fog halni. Így a halál igazából nem az élete
végén bekövetkező katasztrófa, hanem az egész életét átjáró
szempont: ars moriendi. Húsvét után már felszabadultan tudjuk,
hogy nem a halál az érdekes, hanem az élet. Nem az a baj, hogy
meghalunk, hanem ha úgy halunk meg, hogy nem éltünk iga
zán. A houűtudat így érlel: nem elvesz valamit, nem félelemmel
tölt el, hanem éppenséggel felszabadít, hogya saját, ígazi éle
temet éljem, a maradandó értékek alapján. A haláltudat vezet az
igazi önmagunkhoz. Krisztus halála óta a keresztény minden ki
szolgáltatottságát és a halált is tudja reménnyel szemlélni: ígéret,
lehetőség van a szenvedésben és a halálban is. Mindez a keresz
tény szabadság elé olyan előjelet tesz, ami nem pusztán "kibírja"
a szenvedést, "beletörődik" a halálba, hanem éppen ígéretet,
megvalósítható lelIetőségeket lát a szenvedésben és a halálban is. Az
ember tudja, hogy Isten irgalmas, ezért nem őrül bele lelkiisme
ret-furdalásaiba, de azt is tudja, hogya számlák nem vesznek el,
ezért nem válik soha cinikussá, közömbössé. Krisztus az élet és
a halál Ura, benne az életünk és a halálunk is kiengesztelődött.

Mindez felértékeli az életet, a lehetőségeket, a még élőket, az
időt, az istenkeresés még kinn lévő lehetőségeit. Az emberhez
méltó halál igényétől pedig elválaszthatatlan marad Krisztus ke
reszthalálának vigasztalása.

Az emberi természetnek ez a konkrétabb megfogalmazása te
szi lehetövé a további konkretizálást az egyedi normák felé. Vár
falak ezek, melyek kövei stabilak, de bekereteznek egy szabad
területet, ahol a további finom, személyes, egzisztenciális keresés
folyik. Világító ösvény ez, ami utat mutat a világ zavarossága
ban. Nyers tervezet, ami nem aprólékosan konkrét, de az előnye

is ez: így maradandóbb és nyitott marad. Az erkölcsteológia így
lezáratlan kutatás marad, s ebben bizonyul igazi teológiai és tu
dományos jellege: lezáratlanul belemerül az ember titkába, abba
a titokba, amit a végtelen Szent Titoktól kapott.
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A jogrend
természetjogi
szemléletének
időtállósága

Horváth Sándor domonkos szerzetes, a 20. század
egyik legnagyobb magyar természetjogásza emlékének

Az emberiség a 20. század végére és a 21. század elejére - úgy tű

nik - újabb szellemi, történelmi korfordulóhoz érkezett. Jóllehet
az elmúlt század öröksége túl közel van ahhoz, hogy máris időtál

ló kritikát fogalmazhassunk meg róla, de annyi bizonyos szá
munkra, hogy talán az eddigi legellentmondásosabb százada volt
az emberiségnek. A kapitalizmus, az imperializmus, a totális álla
mok és diktatúrák, a nacionalizmus, az internacionalizmus, a
revolúcionizmus, a militarizmus, mint az állameszme gyökeres
megrontói, minden korábbinál nagyobb erővel hatottak és hatnak
ma is. S ezt a látványos hatást főleg a hamis világnézetek elterjesz
tésének, valamint a tudományos technikai forradalomnak köszön
heti. Ezek a minden eddiginél hatalmasabb fizikai és egyéb termé
szetű befolyásoló erőket felmutató izmusok jelzik azt, hogya mö
göttünk hagyott század nem a szerves építkezés, hanem a könyör
telen evilági messianizmus, a világnézeti naivitás, a szolgaság, rö
viden az erőszak negatív diadalának a százada volt. Ezek az "esz
mék" szinte mindent eltorzítottak, mindenekelőtt az ember val
lás-erkölcsi identitását, megnyomorították személyi méltóságát,
elcsenevészesítették erkölcsi tudatát, megtagadtatták vele tulaj
donképpeni természetét.

Ez a minden korábbinál nagyobb elidegenedés különös erővel

telepedett rá a jogrendre és az egyes jogrendszerekre. ami ma is
egyik fő eszköze az emberi tudat torzításának, a világban ismét
egyre erősebb igazságtalanságok állandósításának. A hatalom elfa
julásának ez a brutalitása sok és sokféle reakciót váltott és vált ki
úgy az egyes emberből, mint a népekből. Ebben a tanulmányban
mi majd csak a jogrendre vonatkozó reflexiót próbáljuk vázolni,
pontosabban fel akarjuk tárni azt a helyes jogeszmét, melynek
alapját az alapvetően állandó emberi természetben kell keresnünk.

A természetjogtanhoz mint a jogrend valódi megalapozásához
való visszatérés, illetve annak művelése ma ismét, a fentiek alap-
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1. A jogrenddel
összefüggő világnézeti

problémák

'VÖ. Horváth Sándor:
A természeljog rendező

szerepe. Budapest,
1941, 15.

2VÖ. uo. 16.

3VÖ. uo. 16.

4VÖ. uo. 16.

5VÖ. uo. 12.

ján érthető módon virágzik. A társadalmi kataklizmák, a jog el
fajulásának nyilvánvalósága, illetve a jog kiszabadítása az ököl
jog brutalitásából, a jogi szubjektivizmusból, historizmusból és
relativizmusból ismét és ismét visszatérítik a gondolkodókat a
mértékadó természetjogi gondolkodáshoz, jelezve, hogy a jog
rend és annak megalapozása az igazság kérdése, vagyis világné
zeti, metafizikai kérdés.

Az első megállapítsunk az, hogya jog létezik, hat, érvényesül. Az
emberi cselekvésre irányul: "az emberi rnűvelődésalkotásai között
alig van olyan, amely annyira érezhető követelményekkel lépne
föl, mint a jog".' Ezek a követelmények korlátozzák az egyén, az
"én" szabadságát, önkényét; pontosabban kijelölik a szabadság
határait. Az emberi közösség, társadalom sok hasonló követelmé
nyekkel föllépő "én"-ből áll, akiknek együtt kell megoldaniuk a lét
feladatot. Ilyen adottságok mellett szükségszerű tényezőként lép föl
az egyének között az egymás igényeihez való kölcsönös alkalmaz
kodás. Más igényeinek tiszteletben tartása bizonyos teljesítmények,
cselekedetek felmutatásában nyilvánul meg: "Cselekedeteink, telje
sítményeink megítélésénél már nem elég a belső rendezettség, a
tiszta lelkiismeret tanusága, a külsőnek, magának a teljesítménynek
kell szeplőtelennek lennie. Ennek egyedüli mértéke pedig a velünk
szembenálló személyek tárgyi igényeinek hiánytalan kielégítése. A
helyes (rectum) az igazságos (iusium) köntösében jelenik meg és a jó
vagy rossz igazolása vagy rábizonyítása már nem a cselekvő sze-
mély igényei, hanem annak külső lekötöttsége, kötelességei szerint
kell tőrténnie/'f A jogrend tehát olyan követelményekkel lép föl,
amelyek terhet jelentenek, mivel kiemelik az embert az egyéni élet
kényeImébőlés megfosztják a külső felelősség elhárításának lehető

ségétől. A jogrendnek ez a sajátossága problémák egész sorozatát
veti föl, amelyekre "feleletet kell adnunk, ha azt akarjuk, hogya
teher elviselhetővé legyen, az új rendben pedig éppen oly ottho
nosnak érezzük magunkat, mint belső világunkbanrr'

A probléma egyik oldalát az adja, hogya jogrend az "emberi
művelődés" alkotása. Az emberi szellem egyfajta objektivációja,
amelynek "megalkotásánál és fejlesztésénél a művelődés ténye
zői alighanem nagyobb szerepet játszanak, mint a többi alakulat
nál. Hiszen még anyagát sem adja a valóság olyan közvetlenül,
mint a többi kultúrtényekéit"." A tudomány és a művészetek

anyaga és tárgya - bizonyos értelemben - passzív adottság. A
jogrend esetében csak részben helytálló ez a megállapítás. Azért,
mert az igaz ugyan, hogya "jogrend sem teremti anyagát, ha
nem az emberben, az egyes személyekben készen találja a jog
alanyokat, azonban a nagyobb elkülönítettségben és az alakítás
sal szemben sokkal nagyobb ellenállással, mint ez a többi
kultúrtörekvés anyagánál megállapítható.r" Az ember, mint jog
anyag és jogalany többféle forma fölvételére képes. De melyik
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l1VÖ. Horváth S.: Örök
eszmék (A természetjog

egyedi vonatkozásai),
213.

forma felel meg számára a leginkább? A kérdés gyökere tehát a
következő: "Ki az a művész, aki ennek az anyagnak alakítására
vállalkozik, honnan veszi az alakító és átalakító eszméket. Fő

képpen pedig milyen alapon mer hozzányúlni az emberhez, mi
ad neki jogot ahhoz, hogy külön rendnek és olyan szabályoknak
vesse alá azt, aki szabadsága révén mindennemű lekötelezésnek
ellenállhatr?" Erre a kérdésre felelet csak világnézeti (filozófiai,
metafizikai) alapon adható. Az adott válaszok eltérése pedig
újabb nehézséget rejt magában: "a világnézeti problémák egész
sorát tartalmazzák ezek a mondatok s amint látjuk, magának a
jogrendnek a jogos volta ezeknek a kérdéseknek a csúcspontja"."

A probléma másik oldala az, hogy "a jog megterhelést jelent, s a
teherviselő föltétlenül tudni kívánja, hogy miért kell a terhet vál
lalnia. A teher pedig kellemetlen, viselése nehéz, úgy, hogy haj
landóbbak vagyunk lerázására, mint kötelességszerű teljesítésére.
Van-e valami, ami ezt a megterhelést indokolja, a teherviselést pe
dig kellemessé teszi, vagy legalábbis megnyugtatja a kétségtől há
borgó elmét és a kényszer, sőt az erőszak ellen lázadó kedélyt.,,8
Ezt a funkciót nem képes betölteni a tapasztalati (pozitív) jog, mi
vel nem indokolja önmagát. Ezért a tapasztalati jogot meg kell
előznie valami általánosabb, mindent felölelő hajlandóságnak, ami
az embert képessé és alkalmassá teszi a jog előírta kötelezettségek
elfogadására, a jog követésére. Kérdés tehát, hogy mi ez a tapaszta
lati jog fölött álló tényező, mi az az általános érték, amely megvilá
gosítja, érthetővé, elviselhetővé, kívánatossá teszi a tételes jogot?
Ennek az általános értéknek a meghatározására, "természetére" vo
natkozóan világnézeti alapon kűlönbőző válasz adható, amint azt
a különféle filozófiai rendszerek léte, válaszai mutatják.

Minden tételes jogrend mögött valamilyen vélt vagy valós ál
talános érték(rend) húzódik meg, amely az egyes szabályok
megalkotásánál mint "őskép" funkcionál. Tekintettel rá születnek
a tételes szabályok (törvények). A törvényhozás ezért értelmi és
akarati tevékenység: "A jogrend megalkotásához éppúgy, mint
minden gyakorlati igazság rendezéséhez nem elég a tisztán értel
mi latolgatás. Bizonyos értelemben teremteni kell ezt a rendet,
igazzá, jóvá és elfogadhatóvá kell tenni azt, ami az elméletben
föltétlenül, a gyakorlatban pedig mint újabb döntés eredménye,
ezek ellenkezője is lehet."? A jogalkotásnál tehát szükségszerűen

lép fel a hatalmi tényező, amely a döntés meghozatalában, kihirde
tésében és érvényesítésében játszik szerepet. A jog és általában
véve a gyakorlati rend megalapozásához "szükséges az erő, a hata
lom, ami már nem értelmi, hanem akarati ténykedést, határozatot,
döntést (decretum) és parancsot jelent"." A hatalomban a jog egyik,
hacsaknem leglényegesebb e1emét kell látnunk. Ennek helyes
meghatározásától, funkciójától függ a jogrend helyessége, érvé
nyesülése, védelme és tisztelete. De a hatalom sem indokolja ön
magát és a hatalommal is vissza lehet élní."
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2. A jog fogalma
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2.1. Ajog és az
igazságosság viszonya

15VÖ. Gecse G.: Justitia.
Aquinói Tamás tanitása

az igazságosságró~

Világosság (1972)
Melléklet 4.

16VÖ. J. Hervada:
i. m. 45-46.

A hatalom méltóságának és tisztaságának megőrzése, fenntartá
sa jelzi a jogrend világnézeti problematikájának harmadik oldalát: a
jog és az erkölcs viszonyát. A jog előírásainak az érzékelhető meg
valósítása nincs szükségszerű kapcsolatban a cselekvő belső érzüle
tével. A jog közvetlenül nem foglalkozik azzal, hogy ki milyen
szándékkal teljesítette a jog szabta követelményeket. A jogalkotó té
nyezők részéről végeredményben "csak a tekintély és a hatalom
szükséges ahhoz, hogy valami joggá váljon, vagy hivatalos nyelven
szólva jogerőre emelkedjék. A teljesítő személy részéról pedig csak
a jog gyakorlati megvalósítását, a teljesítést követelhetjük meg:,]2
Ebben, és talán csakis ebben az értelemben független a jogrend az
erkölcsi rendtől. De a "tárgyi értelemben vett jog tius) az a kisza
bott valami, amiben a jog formát nyer, mintegy megtestesül, az,
amit a hatalom előír, az érdekeltek pedig teljesíteni kötelesek, te
hát a jog mint alkotott és megvalósítandó vagy megvalósult telje
sítmény, független-e az erkölcsi rendtől és annak irányító tényező

itől?"13 Az erre a kérdésre adott válaszok szintén különfélék.

Az emberhez természetes módon, tulajdonaként tartoznak dolgok,
s ezek az ő jussa (ius suum). Ezek nélkül, ezek értelmes használata
nélkül nem képes valóban önmaga ura lenni, nem képes valóban
birtokba venni emberi méltóságát. Hogy melyek ezek a dolgok, me
lyek természetes módon meg kell hogy illessék az embert, azt a böl
csesség állapítja meg. Azt pedig, hogy ezek a dolgok ténylegesen az
ember birtokába kerüljenek, az igazságosság erénye, illetve a jog
rend biztosítja. Az igazságosság, mint erény, feltételezi a helyes
szándékot és a másnak járó cselekedet helyességét. Ebből adódóan
az igazságosság a jog leánya, s nem fordítva (iusium, quia juS).14

A jognak tehát szoros kapcsolata van a fentiekből adódóan az
igazságossággal. a törvénnyel (norma) és a hatalommal. Ezek jelen
tik a jog karakterisztikus jegyeit. Ezért a jog és az igazságosság, a
jog és a törvény, valamint a jog és a hatalom (tekintély) viszonyá
nak (relatio) elemzése révén kell megfejtenünk a jog lényegét.

Aquinói Szent Tamás egészen szoros kapcsolatot látott jog és igaz
ságosság között." A jog fogalmá t egyrészt az igazságosságból ve
zette le (iustitia - iustus - ius), másrészt az igazságosságot a jog je
gyének bevonásával határozta meg. Ez azt jelenti, hogya jog és az
igazságosság rendszerében korrelatív fogalmak: a jog az igazságos
ság erényének a tárgya, az igazságosság pedig az az erény, amely
mindenkinek megadja a magáét, vagy a maga jogát. Az igazságos,
amiben valamiféle egyenlőség van. Ez az egyenlőség háromféle lehet
a megadandó dolog fajtája szerint: 1. azonosság, amikor ugyanazt a
dolgot adjuk vissza. 2. egyenértékűség, ha a dolog nem ugyanaz, de
azonos mind mennyiségileg és minőségileg és 3. arényosság."

Tudjuk, hogy az igazságosság rendezi nemcsak az egyes em
berek egymás közti viszonyait (iustitia commutatioa), hanem a
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17VÖ. Horváth S.: Társa
dalmi alakulások és a

természeljog. Budapest,
1942,31.

leHorváth Sándor a kö
vetkezőképp definiálja az
államot: "Amennyiben az

emberi társadalom (...)
önrendelkező alannyá

fejlődik, tehát kiképződik

benne az egységesítő,

szervező és újjáalakító
tényező, amelyet a közjó
megvalósítására irányuló

hatalomnak mondunk,
akkor államot alkot.

Az állam tehát a kettő

nek - a sokaságnak
és a hatalomnak 

szintétikus összetétele
- röviden a személlyé

vált és személy gyanánt
föllépő társadalom."

Vö. Horváth S.:
Örök eszmék, 297.

2. 2. A jog és a
törvény viszonya

2. 3. A jog és a
hatalom viszonya

társadalom egészének a tagjai iránti kötelezettségeit (iusiitia
distributioa}, sőt, ezeknek adja a keretét az ún. törvényes igazsá
gosság (iustitia legalis), melyet Horváth Sándor szociális igazsá
gosságnak is nevez. Sőt, szerinte a szociális igazságosság a jog
egyik alapvető forrását, sőt valamiképp magát a jogot jelenti,
mivel a következőket állítja róla: "jog ez a szónak igazán régi
tősgyökeres értelmében. Mert így a jog azonos az igazsággal, az
zal, amit a jogforrás kimér és aminek tiszteletét és föltétlen meg
valósítását tett, cselekedet formájában való megjelenését minden
körülmények között megkívánja. A természet Ura mérte ki ezt a
közigazságot. Jog ez, mivel ehhez kell idomulnia minden közős

ségnek, ha a természet védelme alatt akar állani és embernevelő,

emberboldogító állandó intézmény szándékozik lenni. Jog ez, mi
vel a természet Ura szentesíti, az Ö akarata ad neki erősséget és
sérthetetlenséget. Jog ez, mivel a föltétlen romlás és pusztulás fe
nyeget minden társadalmi alakulatot, amely nem ennek tiszteleté
ben születik, vagy nem ennek formáló erejében akar élni. Jog ez,
mivel a társadalom elemei a természet szentesítésére hivatkozva
megkövetelhetik, hogy csakis olyan közösségek tagjai lehessenek,
amelyekben a szociális kötelék fűzi össze őket szerves egységgé
és egésszé. Jog ez, mivel elöljáró és alattvaló, kormányzó és kor
mányzottak gyanánt állítja szembe és rendezi a sokaságot, úgy,
hogy ezek a iustitia legalis nevében állíthatnak föl követelménye
ket, amelyek szerint mindkét félnek élnie és irányulnia kell. Jog
ez végül, mivel a természet Ura minden olyan alakulatot, amely
a szociális igazságosságot nem ismeri, törvénytelennek, jogtalan
nak nyilvánít és az erkölcsi világ korcs szülöttének tekint.,,1?

A mindennapi tapasztalat alapján az a jog, amit a törvény előír. A
jog alapja pedig az igazságosság, az aequalitás. Így a törvény mint
egy kiméri, megszabja az igazságosságot, a jogot, tehát konkretizál
az adott körülmények figyelembe vételével. Ezért mondja Szent
Tamás, hogya "lex est aliquid rationis iuris". Ebben az összefüg
gésben a törvény úgy jelentkezik, mint a jog mértéke, szabályozó
ja, alapja és forrása. Tehát ami a törvény irányításának megfelel,
ami a törvény szerint valakit megillet, az a jog. Így tárgyilag min
den jog megegyezik valamely törvénnyel, jogi előírással.

A hatalom az a szerv, amely kiméri a jogot, törvényt alkot az igaz
ságosság szerint és szükség esetén kényszerít a jog követésére.
Minden jogrendszer mögött valamilyen hatalom áll. A hatalom
(potestas) szoros, de nem kizárólagos kapcsolatban van az állam
maI,18 sőt az állami élet alapja, formai tényezője ez, tudniillik a ha
talom. Az állam személyi méltóságot jelöl, ebbéli méltósága az ön
rendelkezésben nyilvánul meg. Az önrendelkezés - mint szabad
akaratnyilvánítás - föltételezi a közjó konkrét meghatározását, a
megfelelő eszközök és utak kiválasztását, azaz a törvényhozás, az
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19VÖ. Horváth S.:
Örök eszmék, 290.

3. Az emberi természet
fogalma

20VÖ. J. Hervada:
i. m. 100-101.

21VÖ. J. Hervada:
i. m. 128.

igazságszolgáltatás (a bírói és a végrehajtói hatalom is) és a honvé
delem gyakorlását. E hármas funkció érvényesítéséhez szükséges
a hatalom, amelyen azt az értelmi és akarati hatóerőt (poientia) ért
jük, amely "a társadalom elemeit összetartja, a szétmállástól meg
óvja, a bennük rejlő energiák centrifu~ális törekvéseit megakadá
lyozza, s a közjó szolgálatába hajtja".'

Az emberi természetnek, mint joganyagnak az elemzéséből tulaj
donképpen azokra az alapvető antropológiai állandókra, adottsá
gokra és képességekre, egzisztenciális célokra következtethetünk,
amelyek kijelölik és behatárolják a jogrendezés lehetőségeit. Más
képp fogalmazva van egy úgynevezett természetes jogrend, amit
mi természetjognak nevezünk, s ez alapvetően nem változik, amíg
az ember más fajjá nem fejlődik. Ebből a szempontból a történeti
ségről azt kell megállapítanunk, hogy az nem képes az ember alap
vető antropológiai állandóit megváltoztatni, csak azok különböző

kifejezési módjait jelenti. Az emberi természet megtartja története
során is önazonossagatr" Az ember tehát eredendően jogalany, s ez
az alapja annak, hogy az egyén ténylegesen is konkrét jogok és kö
telességek alanya lehessen. Ennek az eredendő jogalanyiságnak tar
talma pedig nem más, mint a természetjogok összessége, illetve
ezeknek a jogoknak a pozitív jogi szabályozásának szükségessége.21

Hogy konkrétabban mik ezek az úgynevezett antropológiai ál
landók, többféle séma áll előttünk, akár Horváth Sándor felsorolá
sában, akár más szerzők tollából. Horváth egyrészt arról beszél,
hogy az ember eredendő jogalany, s mint ilyennek joga és köte
lessége létének, a fajnak fenntartása és tökéletesedés. Ez utóbbin
nem pusztán diploma szerzését érti, hanem a vallás-erkölcsi érte
lemben vett jellem kialakítását és az ilyen jellem tevékenységét.
Egy másik Horváth Sándor-i tipológia alapján az ember, mint jog
anyag, jogosult és kötelezett a jogrendezésre, vagyis a szó általá
nos értelmében vett nevelésre. Erre a nevelő feladatra jogosultak és
kötelezettek főleg a szülők, a haza és a nagy természet (ez utóbbi
két esetben analóg értelemben beszélhetünk nevelésről, mivel a ne
velők mindig konkrét természetes személyek). A nevelés során az
ember ugyanakkor nem eszköz, vagy tárgy, hanem eredendő mél
tósággal rendelkező alany, aminek alapja az istenképiség. Ez a vo
nás az alapvető egyenlőséget is jelenti az emberek mint emberek
között. Ám létezik majdnem hasonló erővel az egyenlőtlenség is az
egyes emberek kőzőtt, amit a különböző talentumok, az eltérő

szorgalom és tényleges lehetőségek fémjeleznek. Ám ez a kűlőnbö

zőség nem törölheti a szociális igazságosságot a jogrendezés során.
Az emberi személy lényegében társas lény, ezért csakis a közös
ségben tud kibontakozni. Emiatt az egyénnek sajátos kötelességei
is vannak a közösséggel, a szülőkkel, a hazával és az állammal
szemben. Viszont az államnak garantálnia kell nemcsak a jog
előtti egyenlőséget, hanem az azonos elbírálást is.
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23VÖ. Horváth S.:
A természeljog rendező

szerepe, 63.

241tt is többféle felosztás
lehetséges. Csak utalunk

egy másikra. Javier
Hervada szerint a termé
szetjogot alkotó jogok az

alábbiak: Azok a jogok,
melyek 1. "az ember
létét, képességeit és
szándékait alkotják.

2. azok a műveletek,

amelyek az ember ter
mészetes céljának eléré
sét célozzák, 3. azok a
javak, melyek ezeknek

a műveleteteknek a tár-
gyai." Vö. J. Hervada:

Kritikai bevezetés a ter
mészetjogba, 97.

25VÖ. J. Hervada:
i. m. 108.

26VÖ. J Hervada:
i. m. 186-187.

Más tipológia alapján az embernek sajátos késztetései vannak,
melyek szintén az ön- és fajfenntartásra, valamint a kultúrálódás
ra irányulnak. Ezeket a késztetéseket (szándékosan nem használ
juk az ösztön szótl) a reflektáló ész felismeri, és ezek ismeretében
határozza meg önmagát. A mai antropológusok kifejezései szintén
ezeket a tendenciákat sejtetik az alábbi kifejezésekkel, mint hogy
az ember"világra nyitott lény", hogy az ember "excentrikus pozí
ciójú" , hogy az ember "hiánylény", akinek mégis "ösztönfelesle
ge" van, hogy az ember "önmagát teremti és alakítja" stb.22

Az eddigiekből kiderült, hogya természetjog kategóriája nem el
vont, "logikai általánosság", amelyet adott esetben elő lehet húzni,
tetszés szerinti tartalommal megtölteni, hanem sajátos és változat
lan, illetve változhatatlan tartalommal rendelkezőnormarendszer.
Horváth meghatározása szerint "az embernek mint joganyagnak
elemzéséből leszűrődött, természete hajlandóságainak mibenlété
ből és működéséből elvont szabvány, amely a természet útmutatá
sát közvetíti, hogy milyen elvek szerint kell a gyakorlati életet be
rendezni és amely a pozitív jognak és jogalkotásnak átfogó értéke
it és irányító tényezőjét képviseli': .23 Útmutatásai tartalmilag az
ember önfenntartására, fajfenntartására, tökéletesedés utáni törek
vésére vonatkoznak. Tartalmának kifejtése meghaladja tanulmá
nyunk kereteit." ezért itt csak röviden utalunk a fontosabbakra: 1)
az egyén biológiai, pszichikai, lelki és szellemi szükségleteinek
biztosítása, mely az anyagi és szellemi, illetve a vallási javakhoz
való jogban ölt testet. Joga van az egyénnek a szülőkhöz, a hazá
hoz, mivel ezek azok a természetes tényezők, melyek közvetítik
számára az emberré levés eszközeit. Az egyénnek joga van a val
láshoz, házassághoz, a munkához, joga van ahhoz, hogy valódi
jogállamban, jogbiztonságban éljen. Ezek a jogok természetesen
feltételezik a vonatkozó kötelességeket is.

Ahol ezeket az alapvető jogokat és kötelezettségeket nem tisz
telik (tagadják, támadják, mellőzik), ott igazságtalanság van. Épp
ezért, ezeknek a jogoknak a tisztelete és érvényesítése "nem egy
szerűen politikai választás vagy az érdekek társadalmi harcának
kérdése, hanem az igazságosságé a szó valódi értelmében'i."

A természetjog kikényszeríthetőségével kapcsolatban pedig azt
kell mondanunk, hogy mivel ez is valódi jog, tehát szükség ese
tén, csakúgy mint a tételes jog, kikényszeríthető. Amennyiben va
lamely konkrét jogrendszer kihagy valamely természetjogi normát
a törvényeiből, vagyis ha nem deklarálja azt, akkor csak védelem
ben nem részesíti, de annak érvényét nem tudja befolyásolni. Ér
vényét nem, csak az érvényesülését. És természetesen csak az ér
vényesíthető, ami az ontológiai rendben érvényben van."

A természetjog mint normarendszer szoros kapcsolatban van
más normarendszerekkel. Elsősorban a pozitív joggal és az er
kölcsi, valamint az örök törvénnyel.
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4. 1. A természetjog
viszonya a tapasztalati

joghoz

27VÖ. Horváth S.:
A természeljog rendező

szerepe, 60.

28Ennek a fogalomnak
a feltétlen megtartására

a jövőben is szükség
van, épp heurisztikus

jellegéből adódóan még
akkor is, ha a termé

szetjog tartalma egyre
pontosabb meghatáro
zást nyer az úgyneve-

zett alapvető emberi
jogok nyilatkozataiban.

Vö. E. Schockenhoff:
Naturrecht und Men
schenwürde, 14-18.

A természetjogi gondolkodást tulajdonképpen a tapasztalati jog
léte (és eltorzult léte) hívta életre. Nem indokolja önmagát. Az
egész jogrenddel kapcsolatban az alapkérdés a következő: mi a jog
alapja, eredete, célja, legbensőbb természete. Miért van egyáltalán
jog? Mi a jog létezési módja? Honnan származik a jog? Ezekre a
kérdésekre választ a természetjog kategóriájának kifejtésével ad
hatunk. A természetjog fogalma és tartalma a jogbölcselet mindent
átfogó kategóriája, fogalmi összegezésének csúcsa, illetve értékelé
sének alapja. A tapasztalati joggal összevetve Horváth Sándor
nyomán hét alapvonását különböztetjük meg: 1) A természetjog
mint jogforrás a pozitív jogalkotás számára. Ha a természetjog a
jogrend alapja és célja, akkor benne foglaltatnak a tapasztalati jog
alkotás legfőbb elvei. Ezek azok "az előképek,minták, mintegy ál
talános modellek, amelyek képére és hasonlatosságára kell a konk
rét szabályokat kialakítani, amelyekre a jogalkotó tényezőknek te
kintettel kell lennie"." Röviden: a természetjog "norma normans",
a tapasztalati jog pedig "norma normata" . 2) A természetjog és ta
pasztalati jog egymást föltételező fogalmak. A kettő csakis együtt
tudja ellátni a jogrendezés "emberi színvonalon" történő feladatát.
Önmagában szinte egyik sem életképes. A természetjog egészen ál
talános elveket, útmutatást ad, ami a mindennapi élet szabályozásá
ra nem elégséges. A természetjogi normák konkretizálását, körül
ményekhez adaptálását a pozitív jog végzi el az illetékes hatalmi
szervek döntése révén. 3) A pozitív jog, mint részesedés (participa
tio) a természetjogban. A pozitív jog mintegy konkretizálja és az
adott történelmi, társadalmi körűlményekközött aktualizálja a ter
mészetjog útmutatásait. A pozitív jog léte, értéke a természetjogban
gyökerezik; s abból, mint alapból, tetszőleges mélységben merít, de
tartaimát teljesen sohasem tudja kimeríteni. A természetjog olyan
alapkategória tehát, amely mindent értelmez, de őt magát ebből a
szempontból már nem lehet általánosabbra visszavezetni. Erre utal
a természetjog fogalom heurisztikus jellege, ami azt jelenti, h0?ls
mintegy benne és vele fedezzük fel a jogrend törvényszerűségeit. 8

4. A természetjog, mint kritikai funkció. Kétféle értelemben funkcio
nál a természetjog kritikai normaként a pozitív joggal szemben: 1) A
jogalkotó önkényét korlátozza. 2) Az adott pozitív normák elavulá
sa esetén a természetjog nevében lehet érvelni újabb, a társadalmi
életet jobban követő, igazságos normák életbe léptetése mellett. A
történelem során számos jogrendszer szolgált arra, hogy igazságta
lan, hatalmi érdekeket képviseljen, tartósítson. A hatalomvágy, a ki
zsákmányolni akarás, az önzés stb. megrontja a jogot. A természet
jogi normákkal érvelni lehet és kell e visszásságok ellen. Követelni
azonban joggal csak a természetjog alapján lehet és kell az alapvető

jogok-kötelességek tiszteletben tartását, garanciáik biztosítását. A
társadalmi, gazdasági, történelmi viszonyok lassabban-gyorsabban,
de változnak. A jogrendszer önmagában merev, statikus valóság.
Az a feladata, hogy bizonyos magatartásokat fenntartson. őrizzen,
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megköveteljen. A megváltozott körülmények között elveszíti élet
képességét a jog, ha nem változtatnak rajta. Még akkor is, ha vég
eredményben összhangba hozható a természetjogi normákkal. Újra
meg kell vizsgálni .Jielyességét" (reciiiudo). Ebből a szempontból a
jog is állandó kritika tárgya. A mindenkori hatályos jog felülvizsgá
lata csakis a természetjogi elvek fényében lehetséges. Ez a törvény
igazságosságának, helyességének kritériuma. Ha valamely tételes
törvény ellentétes a természetjoggal, nem tekinthető érvényes, ha
tályban levő jogi előírásnak. 5) A természetjog, mint a tapasztalati
jog legitimációja. A természetjognak ez a funkciója a pozitív jog vo
natkozásában bizonyos értelemben az előbbinek az ellentéte. Ha
ugyanis a törvényhozó által hozott törvények visszavezethetők a
természetjogi normákra, velük nem ellentétesek, akkor ezzel igazol
ható az adott törvény helyessége. Így a természetjog mintegy legiti
málja, szentesíti a tapasztalati jogot. Igazolja jogosságát, megindo
kolja szükséges és ésszerű voltát. Értelmessé teszi követését
(motioum), Vigyázni kell azonban a legitimációval. "Ideológiává vá
lik, gátolja az életet, ha nem párosul a kritikai funkció kellő érvé
nyesítésével."?" 6) A természetjog, mint az alapvető emberi jogok
kodifikációja: A természetjog általánosságánál fogva olyan normá
kat tartalmaz, amelyek minden emberre nézve, minden kor számá
ra köteleznek. A békés társadalmi élet garanciái. Csak egyféle ter
mészetjog és természetjogi normarendszer lehetséges, feltéve, ha
meg kívánunk felelni annak az igazságnak, hogya lét rendjében
csak egy és egyetlen rendje van az igazságnak. A természetjog elő

írásai tehát akkor is igazak, köteleznek, ha a hatalom visszaél hely
zetével, vagy ha a pozitív jog hiányosnak mutatkozik érvényesíté
sükben, vagy ha az erőszak (vio1entia) megfoszt tőle. Ezért vallja a
természetjogi gondolkodásmód azt, hogy a jognak nem lényege, ha
nem csak alkotó része a külső kikényszeríthetőség. Azaz elismeri,
hogya hatályos jogalkotáshoz, a jognak hathatós voltához és végre
hajtásához általában szükséges a kikényszeríthetőség, mint integ
ráns elem, de nem ez a vonás adja valaminek a jogi jellegét. Más do
log a jognak a lényege és ismét más dolog a jognak érvényesítése.
Csak az érvényesítéshez szükséges a kényszer. Abban az esetben
tehát, ha természetjogi alapelvek nem kerülnek bele a mindenkori
hatályos jogba, ezzel nem szűnik meg azok jog mivolta. Ez legfel
jebb azt jelenti, hogy jogi jellegüket az adott jogrendszer nem ismeri
el, vagy közömbös irántuk. Érvényesítésüket tehát kényszerítő ere
jével nem támogatja. A természetjogban a "jog minden követelmé
nyét megtaláljuk, csak talán nem egyszintű meghatározásban (uni
voce), hanem magasabb rendű valóság és Iétformábanv.j" 7) A ter
mészetjog mint a társadalmi igazságosság és szociális szeretet sza
vatolója. A társadalmi élet békéjének, őrzésének. kibontakozásának
garanciája a természetjogi normákra épülő jogrendszer.

Végeredményben azt kell mondanunk, hogy az emberi sze
mély olyan ontológiai felépítésű, hogy adottság és feladat szá-
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4. 2. A természetjog
viszonya az erkölcsi

rendhez

31 Természeti törvényen
a legalapvetőbb erkölcsi

elvek foglalatát értjük.
amely emberi természe

tünkben, személyes
voltunkban gyökerezik
és akinyilatkoztatástól

függetlenül is egyeteme
sen kötelező tételekben

fogalmazható meg.
Vö. J. Hervada: i. m.

147-148.

32VÖ. Bognár C.: ÉrtékeI
mélet. (Szent István

könyvek 14.), Budapest,
1924, 53.

mára az, hogy önmaga ura legyen, s ennek megvalósítása érde
kében természetes és elidegeníthetetlen jogok és kötelezettségek
alanya. Ezek a jogok és kötelességek az egyes jogrendszerek té
teles jogalkotásában kell, hogy testet öltsenek a társadalmi és
történelmi körülményeknek megfelelően. Ezért minden tételes
jognak szükségképp van természetes alapja.

Itt két kérdés tisztázandó: az egyik a természetjog és a természetes
erkölcsi törvény viszonya, a másik pedig a jog és az erkölcs relációja
általában. Amint a jogi előírások visszavezetendőek a természetjog
hoz, úgy az erkölcsi törvényeket is vissza kell vezetnünk immanens
alapjukra, az úgynevezett természetes erkölcsi törvényre, különben
ismét kicsúszik a norma alól annak objektív igazságértéke."

Ebben a vonatkozásban a természetjog része az erkölcsi törvé
nyeknek, mégpedig a személyek közötti vonatkozásokat tartal
mazó része (iusiitia ad alterum). A jog nem az egyéni cselekedetek
belső vonatkozásait (alany, tárgy, szándék, lelkiismeret, körülmé
nyek) szabályozza, hanem az egyéni cselekedetnek a külvilág
hoz, a másik személyhez való viszonyát. Ezért minden termé
szetjogi norma egyúttal természetes erkölcsi norma is, de nem
minden természetes erkölcsi norma természetjog. Ez az alaptétel
azt is jelenti, hogy a jog az erkölccsel igen szoros kapcsolatban
áll, hisz része annak. A jog, mintegy védőgátja az egyéni és tár
sas önkénynek, épp azáltal, hogya természetjoggal nem ellenté
tes törvények lelkiismeretben köteleznek. De nem a jog által ki
látásba helyezett szankciótól való félelem miatt, hanem ésszerű

voltukból adódóan. A jog ugyanakkor nem az erkölcs egyfajta
minimuma, mivel a jog igen sok esetben "nem követeli meg az
erkölcsi minimumot sem. Hogy valaki iránt emberséges érzület
tel legyek, hogyha minden nehézség nélkül enyhíthetek nagy
szenvedésein, vagy megmenthetem az életét, ezt megtegyem, ezt
az erkölcs, mint legkevesebbet, megkívánja tőlem. Ha valaki
iránt gyűlöletet érzek, ha a törvényes formák között ártalmára
vagyok, akkor nem teljesítettem azt, amit erkölcsileg mint legke
vesebbet meg kell tennem a felebaráti szeretetre vonatkozólag,
holott még mindebbe a jog nem szól bele. Nagyon sokat véthe
tünk a felebaráti szeretet ellen anélkül, hogya jogot megsérte
ném. Más esetekben ~edig a jog sokkal többet követel, mint az
erkölcsi minimumot." 2

A jog és az erkölcs vonatkozásában a következő megállapítá
sok érvényesek: 1) A jog és az erkölcs egymástól szétválasztható,
de nem független valóságok. A puszta jogrend nem képes hatéko
nyan szabályozni egy társadalmi alakulatot, s benne az egyént,
mert a társadalom és benne az egyén személyi kiteljesedésének
a jog csak szükséges, de nem elégséges feltétele. Elengedhetetlen
szerepet játszanak itt a morális tényezők is, illetve a nevelés. A
törvény teljesítése, megvalósítása, mivel az a köz javára történik,

264



33VÖ. Horváth S.:
A természeljog rendező

szerepe, 66.

34VÖ. uo. 66.

4. 3. A természetjog
viszonya az örök

törvényhez

35VÖ. uo. 63.

A természetjog elmélet
sajátossága, aktualitása

36Ennek az elvnek az el
lentétpárja az "auctoritas,
non veritas facit legem".

Természetesen ugyanúgy
szükség van az igazság

ra, mint a tekintélyre.
A tekintélynek azonban

nem szabad eltávolodnia
az igazságtól, a termé

szetes jogrendtöl.

az egyén, a közösség számára lelkiismeretben kötelez, tehát "a
jogot sohasem lehet függetleníteni a benső adottságoktól és
erőktől, ha mégoly önálló területet képvisel is önmagában" .33 A
kötelezettség, a debitum pedig erkölcsi kategória is, sőt, elsősor

ban az. Más vonatkozásban is szoros kapcsolat van a jog és er
kölcs között: "A jogrendező tényező tehát csak akkor szab meg
igazságot, ha döntései megfelelnek közvetlenül a természetjog
nak, közvetve pedig az örök törvénynek. Ez ránézve nemcsak
tanács, hanem szigorú kötelesség. Ezért, ha a benső viszonyla
toktól különböző normákat szab is ki, említett kötelessége révén
állandó kapcsolatban marad az erkölccsel, úgy az egyetlen örök
törvény, mint ennek szigorú parancsa által, amely föltétlenül le
köti, s nem a saját akaratát, hanem az örök törvénytől mértékelt
akaratot teszi meg a törvényalkotás legfőbb tényezöjévé.r " A
jognak kell továbbá adott esetben védelmeznie az erkölcsi rend
súlyos megsértését. A szakmai, politikai, stb. erkölcsi vétségek
alkalmatlanná tehetnek személyeket bizonyos hivatalok ellátásá
ra. Így megfoszthat a jog egy szülőt a gyermeknevelés jogától,
amennyiben az arra erkölcsileg alkalmatlanná vált, vagy orvos
etikai vétségek, jogászetikai vétségek miatt törölhetnek orvoso
kat, jogászokat az orvosi, illetve jogász kamara tagjai közül.
Ilyen esetekben az erkölcsi előírások kellő védelmét csakis a vo
natkozó jogi szankciók biztosíthatják.

A természetjogot úgy ismertük meg, mint a tapasztalati jogalkotás
alapját, végső immanens lehetőségi feltételét. Am a lét részesedett
valóság, amely létalapjától, Istentől függ. A teremtett valóság mind
létében, mind müködésében, mind fennmaradásában függ teremtő

jétől. Ezért a természetjog is részesedett valóság, tehát nem indokol
ja önmagát. Elemzése "elvezet a legfőbb transzcendens törvényho
zóhoz is, akinek eszméiben szentesül, nyer erőt és sérthetetlensé
get".35 A keresztény gondolkodás Isten örök eszméit a természet jog
és az erkölcs vonatkozásában örök törvénynek (lex aeterna) nevezi.

Összefoglalásképpen ez a jogeszme végeredményben visszavezeti
a jogot a tartalmában egy és egyetlen jog-. illetve erkölcsi rendre,
mely az emberi természetben rejlik, illetve ennek szakrális alapjá
ra, az Istenre. Amennyiben a jog és a mögötte álló hatalom elveszti
ennek az egy és egyetlen jogi- és erkölcsi rendnek kifejező, kibon
takoztató és védelmező funkcióját, úgy teret ad az önkénynek, ami
igazságtalanságot, háborúságot, békétlenséget fog teremni. S ez a
legnagyobb veszély és vész ma és mindenkor az egyénre, a társa
dalomra és végeredményben az egész emberiségre egyaránt. Ezért
a tomista ihletésű természetjog-tan mindig és mindenki számára
és minden korban aktuális, de sohasem pusztán aktuálpolitikai
kérdés, mivel a "veritas, non auctoritas facit legem" elv (az igaz
ság, s nem a puszta tekintély alkotja a jogot elv) képezi alapját."
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FRIVALDSZKY JÁNOS

A kormányzat
természetjogi
kötöttségéró1

1. Az állam és a politikai kormányzat természetjogi alapjairól

1969-ben született Nyír

egyházán. Pol~ológus, jog

filozófus; a Szent István
Társulatnál megjelent és

megjelenő munkái a ter

mészetjogi gondolkodás

múltját és jelenét tárják

fel. A PPKE Jogbőlcseleti

Tanszékének docense.

1Újabban megjelentek
olyan népszerű, elsősor

ban angolszász szerzők

tollából származó elmé-
letek, amelyek a gyakor
lati ésszerűséget nevezik

egyfajta természetjog
nak, s nem az emberi

természetből indulnak ki.

2VÖ. Frivaldszky János:
A közjó fogalma a katolí

kus egyház társadalmi
tanításában. In: Rend,

hatalom, szabadság.
Válogatás a III.

Országos Politológus
Vándorgyűlés előadásai

ból. (Szerk. Garadnai
János.) Miskolci Egye

tem Kiadó, 1999, 18-26.

Az állam és kormányzat célja az emberi természet eéljmból fakad.'
Léteznek olyan emberi célok, amelyek az ember társas természeté
ből fakadóan csak közösségben tudnak megvalósítani, s vannak
olyanok, amelyek kifejezetten a politikai társadalom létét igénylik. Ez
utóbbit koordináló, vezető kormányzat létoka az emberi természet
ben rejlő, csak társadalmilag kifejleszthető célok szolgálata. Ez a poli
tikai közösséget alkotó személyek céljainak, javának, azaz a közjó
megvalósításán keresztül történhet a természetes igazságossági relá
ciókat kiteljesítve. Ezen relációk az emberi együttélés rend-jellegéból
fakadnak, amely társadalom java ismételten az azokat alkotó szemé
lyek helyesen értelmezett java. A társadalom van tehát az azt alkotó
személyekért, így a társadalom közjava végső soron a személyek
egyéni és közösségi javait jelenti. A közjó keresése a társadalmat
alkotó minden személy és közösség együttes felelőssége? A szubszi
diaritás elve pedig rámutat arra, hogya közjó minden közbülső tár
sadalmi egység célja.3 A kormányzatra azonban, mint az autonóm
politikai közösség legfóbb vezető testületére, kiemelt szerep hárul.

A politikai hatalom törvényekkel biztosítja a polgárok cselek
véseinek koordinációját" a közjó érdekében. A törvények jogi jel
lege, azaz kötelező ereje az emberi természet objektív céljaiban rej
lik, amelyeket a természeti törvények fejeznek ki normatív
módon. Ezek nem puszta kívánalmak vagy jogon kívüli értékek,
amelyek az ember alkotta jogban esetlegesen megjelen ve azt hu
mánusabbá, értékesebbé tehetik, hanem valódi jogi jelleget hor
doznak, s ekképpen valódi kötelező erővel rendelkeznek. Az
ember alkotta jog abban tér el a természetjogtól, hogy kényszerí
tő erő áll mögötte. Egy állam alkotta törvény azonban annyiban
minősül törvénynek, s annyiban rendelkezik jogi kötelező erő

vel, amennyiben az emberi természetből fakadó természetjogi
kritériumoknak megfelel. Az állam és a törvények mögött álló
kényszerítő erő nem jog, hanem csak a jog foganatosítója. A kény
szer lehetősége vagy realitása ugyanis nem a jogiság lényegi ele
me. A jog lényegi eleme a kötelező erő, ami pedig - ismételjük
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Szubszidiaritás és az
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6Nem az egész termé
szeti törvény természet
jog tehát, hanem csak

azon része, amely
a Másoknak jog szerint
járót határozza meg a

személyközi és társadal
mi kapcsolatokban.

A többi a természetes
erkölcs egyéb területeit

foglalja magában.

7Lásd például Lan L.
Fuller: The Mara/ity of

Law. Yale University
Press, 1969.

- az emberi természeten alapszik.5 Bármekkora is a kényszerítő

erő, illetve bármilyen hatékony is az erőszakszervezet, nem ké
pes jogi erővel kötelezni, ha a végrehajtott törvények, rendelke
zések ellentmondanak a természetjognak. A jog érvényessége nem
akaraton és nem is erőn alapszik, hanem az emberi természet
igazságain nyugszik. A törvény ugyanis csak azt foglalja magá
ban, ami a Másiknak, a többieknek jog szerint jár. Mindenekelőtt
a természetjog szerint, továbbá az előbbinek megfelelő ember al
kotta törvény szerint vagy szerződés, esetleg konvenció szerint.
A természetjognak megfelelő törvények és a szerződések révén
mindenki azt kell, hogy megadja a Másiknak, ami őt jog szerint
illeti. A törvények és a szerződések kötelező erejének végső

alapja az ember természetéből fakadó természeti célok, amelyek
csak a közösség által biztosíthatóak. A természetjog ezeket deon
tológiaként jeleníti meg, vagyis az emberi létből és együttlét on
tológiai struktúrájából fakadó jogi követelményekként, ami a
Másikat vagy a közösséget természetes igazságosságként megil
leti." Az igazságosság három ismert viszonyrendszere ezeket
konkretizálja: törvényi (egyetemes) igazságosság, amivel az egyén
a törvények alapján a társadalomnak tartozik, osztó igazságos
ság, amely révén a politikai közösség a személynek járót, vagy a
reá hárulót állapítja meg, és a kölcsönös igazságosság, amelyben
a felek egymásnak juttatják az őket jog szerint megilletőt.

A törvényeket mind a kormányzatnak, államnak, mind a pol
gároknak be kell tartaniuk, minthogy az emberi természet céljai
csak így képesek megvalósulni. A törvények meghozatalának és
betartásának kritérium-együttese az úgynevezett jogállamiság
követelményrendszerében kerül megfogalmazásra. A "jog"-álla
miság vagy a "jog uralma" teljes értelmében a jog uralmát jelenti
még a törvényesség felett is, vagyis az alkotmányban foglalt,
végső soron pozitiválódott természetjogi igazságossági elvek
érvényesülését a törvények meghozatalában és alkalmazásában. A
formális jogállamiság kritériumait sokan természetjogi kritériumok
nak tartják, amelyek be nem tartása az állam és a kormányzat
jogszerűségének kérdését veti fel? Az alkotmányosság tartalmi
elemei, úgy mint például az emberi jogok és azok garanciarend
szere közismerten természetjogi eredetű elvek alapján kerültek
bele az alkotmányokba.

A törvényesség azért lényegi eleme a jogállamiságnak, mert
egyébként egyáltalában nem képes a kormányzat az emberek
közötti rendet szolgálni, a koordinációt végrehajtani, illetőleg az
emberek nem képesek cselekvéseiket a törvényi normákhoz
szabni, ha a törvény a magatartás vezérlőjeként zsinórmérték
ként nem műkődik. A törvény ugyanis természeténél fogva ma
gatartásirányító eszközként az emberek tevékenységét szabályozó
zsinórmérték, amelyhez cselekedeteiket szabniuk kell, és amelyek
szerint cselekedeteik megítélhetőek. A rosszul kihirdetett, na-
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Természetjoggal
ellentétes akarat nem
lehet forrása a jognak

gyon gyakran változtatott, érthetetlen, ellentmondásos, gyakor
latban meg nem valósuló, vagy teljesíthetetlen előírásokat tartal
mazó törvények nem felelnek meg a törvényesség elveinek. Ne
feledjük, hogya törvényalkotás létoka és ebből fakadó célja az
ember társas természetéből adódó együttélési természetjogi ren
dezőelvek konkretizálása. Ha erre egyáltalában alkalmatlan, ak
kor nem minősül a jogalkotási termék törvénynek. Ez még nem
jelenti azt, hogy akkor meg sem kell próbálni ezeket betartani,
éppen ellenkezőleg. A helyes cselekvés ugyanis nem absztrakt
filozófiai igazságok közvetlen alkalmazását, érvényesítését jelen
ti, hanem a helyes döntés megtalálását az adott helyzetben a
gyakorlati értelem által. Ezért az utolsó pillanatig a jogrendszer
és a szóban forgó jogág alapelveinek, valamint az alkotmányos
ság elveinek megfelelően a törvény jogi jellegét helyes értelme
zéssel és alkalmazással lehetőség szerint meg kell menteni. A
gyakorlati értelem ugyanis a következményekre tekintettel azt
diktálja, hogy a hibás, fogyatékos vagy esetleg alkalmatlan tör
vények alkalmazásánál még nagyobb baj forrásozik abból, ha
egyáltalán nincs zsinórmérték. A törvények nem követése végső
soron az egész állami intézményrendszert szétzilálja. A jogbizton
ság tehát egyik nagyon fontos követelménye az ember alkotta
jog működési világának. Ezért kell a törvényeket mindenkinek
betartania, de különösen azoknak, akik azokat alkotják, s akik
nek közhatalmi funkciója a közjóval magyarázható.

Az ember alkotta törvény csak akkor nem minősül jognak, s
így nem követendő, ha nyilvánvalóan ellentmond a természet
jognak, nevezetesen a természetes emberi jogoknak, amelyek is
teni rendelésen nyugszanak. Ez jogállamiságban, ahol az egész
állami intézményrendszer a jog uralma alatt áll, s amelyre szá
mos szerv szakosodott, csak egészen kivételes, extrém esetben
fordulhat elő, s így csak elvi lehetőség marad. A természetjog-el
lenesség azonban érdekes módon leginkább éppen az emberi jo
gok helytelen felfogásából fakad, s csak ritkábban az alkotmá
nyos alapjogok nyílt megsértésében. Semmiféle természetjoggal
ellentétes akarat nem lehet forrása a szó igazi értelmében vett
jognak, még az emberi jogokat érvényesíteni kívánó sem.

A politikai társadalom tehát az ember társas természetén
alapszik, az állam pedig a politikai társadalom szervezett, köz
pontosított hatalommal rendelkező formája. Szükség van tehát
kormányzatra, amely a politikai közösséget irányítva, a közjóra
orientált jogalkotással koordinálja az emberek cselekvéseit. A
bűnbeesés utáni emberi természet alkalmas a közösségi, társa
dalmi, sőt a politikai együttélésből fakadó elvek megismerésére,
s az azokból adódó követelmények teljesítésére. Mindazonáltal
az akarat gyengesége és a gyakorlati bölcsesség megismerőké

pességének fogyatékossága miatt az ember ráutalt nemcsak a
többiekre, hanem azon intézményekre is, amelyek ezeket pótolják.
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Az intézmények
jótékonyan korlátozó
és kiteljesítö hatása

8A törvény Aquinói Szent
Tamás definíciója szerint

ugyanis "az értelem
rendelkezése a közjó

érdekében, amelyet az
fogalmaz meg, aki

a közösség gondját vise
li, és amelyet kihirdet
tek". Sum. Theol., /-1/.

q. 90. a. 4.

Az intézmények tehát korlátozásukkal, a bennük rejlő történel
mileg kipróbált kollektív tapasztalati bölcsességgel teljesítik ki az
adott életviszonyok között az emberi természetben foglalt célo
kat. Nem az ember jelenlegi (földi) természetéből indul ki tehát
- a vallott politikai ideológiától függetlenül - az a nézet,
amely a közjó követelményét lábbal tipró kormányok, vagy a
korrupt és megunt "acsarkodó" politikai elitek tapasztalatából
kiindulva arra az elvi következtetésre jut, hogya "gonosz" poli
tikusok társadalmával a jó és romlatlan polgárok "természeti ál
lapotban" levő társadalma áll szemben. Ezen széles ideológiai
skálán elhelyezkedőnézetek szerint a politikai közösség teljes ki
alakult intézményrendszerét fel kell számolni, ami után a romlatlan
emberi természet mitikus "aranykori" állapotához kell visszatérni,
vagy a soha meg nem valósultat kell rögvest elérni, hogy aztán
majd embert-felszabadító absztrakt elvek, ideológiák vagy míto
szok alapján, illetőleg egy vezető mitikus vezető erejébe vetett
hitre alapozottan egy új, immáron hierarchia, állam és intézmé
nyek nélküli emancipatórikus hatású politikai társadalmat lehes
sen felépíteni. Az ezen utópisztikus és naiv eszmékre való fogé
konyság most is érezhető Európában is, de hazánkban is.

Mint láthattuk, a korábban vázolt mérsékelten optimista filozófi
ai antropológia igényli az emberek erénybeli és észbeli képessé
geinek hiányosságait pótló intézmények jótékonyan korlátozó és
kiteljesítő hatását. Nem lehet tehát intézmények nélkül erkölcsi
leg helyes, össztársadalmi mértékben boldog életet élni, mert a
"tabula rasa hozzáállás" az emberi viszonyok radikális alakítha
tóságának akarat-elvűségénekkísértését rejti magában, amelyben
a voluntarisztikus elnyomást legfeljebb csak a hirdetett tetszetős

ideológiák fogják leplezni.
Mint mondtuk, a kormány létének oka az emberi célok szol

gálata, illetve a természetes emberi jogok tiszteletben tartása. Az
a kormány, amely a közjó megvalósulását nyilvánvalóan akadá
lyozza, illetőleg az alapvető emberi jogokat rendszerint és nyil
vánvalóan sérti, értelemszerűen nem hogy nem szolgálja az em
beri célok megvalósulást, amelyre hivatva lenne, hanem azokat
fenyegeti. Egy ilyen kormány törvénye vagy rendelkezései nem
minősülnek fogalmilag jognak,"

2. A hatalomgyakorlás természetjogi korlátairól: John Locke
szerződése Iméiete

r. A Ilki kormányozzon?" kérdésre a történelmi tapasztalat azt a
választ adta a nyugati civilizációs körben, hogy azok, akik legin
kább képviselik azokat, akik érdekében történik a kormányzás:
ezek a demokratikusan választott képviselők.

A polgári társadalom ideológusaként is tekinthető John Locke
(1632-1704) leszögezi, hogya politikai hatalom ott létezik, ahol tu-
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9John Locke: Értekezés
a polgári kormányzat

igazi eredetéről, hatás
köréről és céljáról. (Be

vezetés és jegyzetek
Kontler László. Ford.

Endreffy Zoltán.)
Gondolat, Budapest,

1986, 138.

A kormányzati hatalom
célhoz kötött és

a természeti törvény
által korlátozott

10UO. 139-140.

l1UO. 135.

12John Dunn: Locke.
(Ford. Pálosfalvi Tamás.)

Atlantisz Könyvkiadó,
Budapest, 1992, 44.

13John Locke: Értekezés
a polgári kormányzat

igazi eredetéről, hatás
köréről és céljáról, 184.

lajdonnal rendelkeznek az emberek, míg a zsarnokí (abszolút) ha
talom csakis olyannal szemben lehetséges, akinek nincs tulajdo
na. A tulajdon természetjogi alapjaiból fakad a kormányzat
tevékenységének azon korlátja, hogy az állampolgárok beleegye
zése nélkül nem vehetik el tulajdonuk vagy vagyonuk semennyi
részét. Azon tulajdon ugyanis, amit bárki is elvehet, fogalmilag
nem minősülhet tulajdonnak. Bárki kezébe is legyen a kormány
zás letéve, azt azzal a céllal és feltétellel kapták megbízás gya
nánt, hogy az emberek megvédhessék és megtarthassák tulajdo
nukat." Következésképpen a kormányzati hatalom célhoz kötött
és a természeti törvény által korlátozott, így Locke meggyőződés

sel hirdeti, hogy adókat is csak a polgárok, szavazatuk többsége
által biztosított vagy általuk választott képviselőik útján adott
felhatalmazása alapján vethet ki és hajthat be a kormányzat az ál
lam fenntartására, működtetésére. Mert azon hatalom, amely
"arra tart igényt, hogy saját hatalmánál fogva és az emberek be
leegyezése nélkül adókat uethessen ki és szedhessen az emberek
től, az ezzel megsérti a tulajdon alapvető törvényét, és aláássa az
állam célját".1O Az emberek tulajdona feletti önkényes hatalom
gyakorlás nem egyezik a polgári kormányzat természetével és
lényegi céljaival, sőt ellentétes a tulajdont védő alapvető termé
szeti törvénnyel és természetjoggal, de a társadalmi szerzödéskő

tés ész-törvényével is. Az ész szabályaival teljesen ellentétes 
írja Locke -, hogy mikor a polgári társadalom tagjai szerződést

kötnek arra, hogy törvények alatt fognak élni, ugyanakkor meg
állapodjanak abban, hogy egy személy, az uralkodó a megegye
zés értelmében a természeti állapot szabadságában fog maradni,
hogy belátása és önkénye szerint azt csináljon, ami neki tetszik,
és így büntetlenül mindent meg is tehet, mert hatalma van rá.
Teljességgel ésszerűtlen olyan társadalmat létrehozni, ahol éppen
a leghatalmasabb személy, akire a kormányzás hatalmát átru
házzák, ne legyen alárendelve a természeti törvény előírásainak.

Az emberek ilyeténképpen biztonság híján lesznek, márpedig ez
az eredeti ok, amelyért a politikai társadalmat kezdetben létre
hozták. A természeti törvény olyan örök szabály, amely minden
kire, így az állam legfőbb hatalmának gyakorlóira, a törvényho
zókra nézve is kötelező. l l

Locke úgy véli, az állam (felnőtt) polgárai teljes joggal meg
ítélhetik, hogy mi jelenti, s mi nem a polgári társadalom megőr

zését,12 tehát véleményt alkothatnak arról, hogy mikor hágja át
az uralkodó a természeti törvényelőírásait,amely esetben a pol
gári társadalom az őt létrehozó eredeti szerződés logikájával el
lentétes állapotba kerül az abszolút és önkényes uralkodó zsar
noki kormányzása hatására, amely erőszakkal szemben jogos az
erővel történő szembeszállás.P Ha a természeti állapotban min
den embernek hatalmában van megítélni, hogy mi szükséges ön
fenntartásához, akkor ezen hatalmukat nem ruházhatják át teljes
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14Robert A. Goldwin:
John Locke. In: A politi
kai filozófia története I.
(Szerle Leo Strauss 

Joseph Cropsey.)
Európa Könyvkiadó,

Budapest, 1994, 688.

Az ellenállás joga

Minden hatalom
és kormányzat

"megbízás" révén
jön létre

egészében a kormányzatra, mert a természeti törvény érvénye
olyan esetekre is kiterjed, amikor az önfenntartás és a biztonság
éppen a polgári kormányzat alatt kerül veszélybe az önkényes
abszolút és zsarnok hatalomgyakorlás miatt. Annak megállapítá
sa tehát, hogy mikor van az emberek élete veszélyben, elidege
níthetetlen emberi jog, mert a természettel és az önfenntartás
ösztönével és törvényével ellentétes, hogy az ember eleve és tel
jesen lemondjon ennek megítéléséről."

Az uralkodásra jogcím szükségeltetik, mint ahogy az ellenállás
jogára is. Locke politikai filozófiai szótárában a "tulajdon" termi
nus öleli fel a jogcímek teljességét: az élet, a szabadság és a ja
vak biztos és védelmezett birtoklását. A jogcím mint alanyi jog
egyénhez kötött a természetjog szerint. A kormányzat egyetlen
értelme és célja a jogcím(ek) védelme, amely a tulajdon fogalmá
ban foglaltatik össze, amely individuális sérthetetlen jogosítvány.
A tulajdonjog úgynevezett "abszolút szerkezetű jogviszony" lé
vén mindenkit tartózkodásra kötelez a tulajdon szabad élvezeté
ben, s csakis szerződéses vagy beleegyezéses feljogosítottság, a
részleges joglemondás hatalmazhat fel valakit is törvények révén
való rendelkezésre akár a tulajdon felett is, de ennek természeti
törvényi alapja és természetjogi korlátja van. Aki ezekkel szem
ben gyakorolja a kormányzati és/vagy törvényhozói hatalmat, az
a természeti állapot szabadságát, sőt a hadiállapotot hozza a felek
viszonyába, ahol már a jogtalan erőszakot alkalmazóval szemben,
a jogsértővel szemben az erővel való fellépés a természeti törvény
értelmében törvényes, és a természetjog szerint pedig jogos.

Ezen szerződés-elmélet fő mondanivalója korunk polgári tár
sadalma számára, hogy az osztó vagy törvényes igazságosság
alapja nem lehet önkényes, társadalmi beleegyezéstől független
törvényhozási politika, és még az adópolitikával érvényesítendő

szolidaritás elve is a beleegyezésen kell, hogyalapuljon. A költ
ségvetés vagy az állam céljaira történő elvonás még inkább
igényli a nyomósnak tekintett indokok általános elfogadását.

II. Locke szerint minden hatalom, kormányzat "megbízás" (trust)
révén jön létre. A megbízási szerződésben a jogviszony ura, a
"szerződéses érdek" hordozója a társadalom, a nép, s így a szerzö
déses cél folytán a megbízás feltételes jellegű. Így a jogokról való
lemondás is csak feltételes joglemondást jelent. A kormányzat csak
megbízás révén gyakorolja a hatalmát az alávetési megbízási "szer
ződés" révén (pactum subiectionis), de mindvégig a kormányzat
céljából fakadó alapvető természeti törvényi elvi korlátok által be
határoltan. A természetjog következésképpen a polgári társadalom
állapotában (pactum unionis) is megvan és érvényes, sőt, a törvény
hozó hatalom célja éppen annak fokozottabb és egyértelmű, rész
rehajlás nélküli érvényesítése, kikényszerítése. Így ha veszélyez
tetve van a tulajdon (élet, szabadság, anyagi javak), akkor e termé-
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szetes veleszületett jogok jogosultjai a természeti törvény értelmé
ben ellenállhatnak a jogsértőnek, mivel az alávetési (megbízási)
szerződés csak annyiban érvényes, amennyiben a szerződési cél
megvalósul. Nem a kormányzat szerződéses jogáról van szó, ha
nem "megbízási szerződés"-ről, feltételes engedélyről, olyan meg
bízásról tehát, ami tárgyát és így érvényét veszti, ha feltételei nem
valósulnak meg, mert a hatalom gyakorlói megsértik öket." A
kormányzati hatalom nem jog a megbízóval szemben, hanem a
megbízottnak vannak kötelezettségei a megbízója iránt, s ha ez
nem realizálódik, akkor a megbízási szerződésa szerződési jogsér
tés révén lényegét vesztené el, így az érvényes sem lehet többé a
felek között. A megbízóra csak addig érvényesek a szerződéses

feltételek, amíg a megbízási szerződés lényegi természetét betartja
a kormányzati és törvényhozói hatalom, amely így a jogviszony
jellegénél fogva nem jelenthet jogot a megbízóval szemben. A a)
társadalmi egyesülési szerződés és b) az alávetési megbízási szerző

dés megkülönböztetése okán a kormányzat felbomlása nem lehet
azonos a társadalom felbomlásával. Az annak való ellenállás joga,
aki a hadiállapotot hozza, vagy akarja visszahozni, éppen így vá
lik érthetővé és politikailag gyakorolhatóvá. Az ellenállás nem po
litikai, hanem természeti jog, de alkalmazhatósága politikai, effek
tív kritériumokon kell hogy nyugodjon, minthogy valós és töme
ges jogsérelem esetén alkalmazható, amelyért a zsarnok a felelős,

aki a polgárokkal, a társadalommal szemben hadiállapotba he
lyezte magát. A nép következésképpen a társadalom védelmezője,

és a zsarnok maga a Iázadó." Locke az emberi természetről már
korábbi írásaiban is olyan képet rajzol, amely önző, makacs és ci
vakodó, s sokszor állati módon viselkedik, de a Második érteke
zésben már ugyanezt az uralkodókra nézve is megállapítja,l? akik,
mivel hatalommal rendelkeznek, vadállatként viselkedve az erő

szak törvényét alkalmazva az alattvalók nagy kárára lehetnek, ami
viszont az egész társadalmat veszélyezteti.

A kormányok felbomlásának - egyik fő - oka, ha akár a
törvényhozó hatalom, akár az uralkodó a beléje vetett bizalommal
ellentétesen cselekszik, ami akkor valósul meg, ha a kormányzati
főhatalom tagjai vagy az uralkodó tulajdonsértést próbálnak
meg elkövetni az alattvalókkal szemben, "és megpróbálják ön
magukat vagy a közösség valamely részét olyan úrnak megten
ni, aki önkényesen rendelkezhet az emberek életével, szabadsá
gával és vagyonával.v '" Így a megbízás értelemszerűen érvényét
veszti, mivel nem valósul meg az a cél, amiért az emberek társu
lásra léptek. Ha tehát a törvényhozó legfőbb kormányzati hata
lom megszegi a "társadalomnak az alapvető törvényét", akkor
hitszegésével eljátssza a beléje vetett bizalmat, s vele a hatalmat,
ami így visszaszáll a népre, akinek joga lesz arra, hogy szabadon
ismét törvényhozó hatalmat állítson fel, s így gondoskodjanak az
emberek védelmükről és biztonságukról, amelyet a legfőbb ter-
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mészeti törvény ír elő, s a természetjog pedig véd, és amelyre az
ember természeténél fogva elfojthatatlan belső vággyal törekszik,
amiért is kötötték meg az eredeti szerződést. Az ellenállás joga
valódi - paradox módon: helyreállítást célzó - politikai ellen
állásba csaphat át, amelynek jogosságát egyetlen földi hatalom
sem bírálhatja el, hanem mindenki maga, illetve a jogsérelmet
szenvedő nép mint megbízó dönti el, hogy a másik fél, az ural-

19UO. 211-212. kodó hadiállapotba helyezte-e magát vele szemben." s végső so
ron csakis Istenhez lehet fellebbezni, minthogy a Gondviselő Is
ten láthatja és ítélheti meg annak igazoltságát.

A fentiekkel szemben a demokratikus társadalmakban immá
ron nincs szükség a "végső ellenállás" eszközének alkalmazására
a fenti esetekben sem, minthogy a kormányok demokratikus mó
don történő leválthatósága, valamint az alkotmányos biztosí
tékrendszer konszolidált, intézményesített megoldásokat tartal
maz ezen esetekre. Az már más kérdés, hogya természetjog, és
a közjóért viselt erkölcsi felelősség alapján élni kell ezen eszkö
zökkel.

3. Néhány további következtetés levonása

20John Dunn: i. m. 68.

A választások
jelentősége és jellege

A modern demokratikus politikai rendszer tehát John Locke kon
cepciója szerint egyfajta megbízási szerződés logikájából alakult
ki, ahol a kormányzat a megbízottak, a közjó érdekében jár el. A
megbízás természete lényegileg a bizalom meglétét, sőt természeti
törvényen alapuló voltát feltételezi. Az embereknek tehát a termé
szeti törvény szerint, azaz a békesség keresésének kötelessége mi
att meg kell bízniuk, vagy legalábbis meg kell próbálniuk megbíz
ni úgy az uralkodóban, mint egymásban, ami viszont nem jelenti
azt, hogy elutasítják a tapasztalat által nyújtott tanulságokat.i'' A
bizalom, tehát hogya megbízott a megbízó érdekében jár el, a
megbízás központi eleme. Elképzelhetetlen, hogy fennmaradjon a
megbízás olyan helyzetben, amikor a megbízott a megbízót átveri,
úgymond az "ő érdekében". A polgári jog rendelkezése szerint pe
dig a megtévesztéssel kötött szerződést a megtévesztett jogi úton
eleve "megtámadhatja", minthogy akarat-kifejezés hibájával van
dolgunk, mivel a szerződésben foglaltakat a megtévesztett fél sza
badon nem akarta, márpedig természetjogilag csak a szabadon kö
tött egyezségek kötnek jogi erővel (pacia sunt servanda).

Korunkban a megbízás aktusa a demokratikus politikai rend
szerekben csak a választásokra korlátozódik. A világháború utáni,
"konstruktív bizalmatlansági indítvány" intézményével védett
kormányok egy stabil pártrendszerben szinte megbuktathatatla
nok a parlamentben. A demokráciák ráadásul hangsúlyosan ve
zér-központúakká válnak úgy, hogy közben igazi nagy államfér
fiak nincsenek már. Ezért különös jelentőséget kell tulajdonítani
a választásokkor a közérdekű információkhoz való hozzájutás
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Mediatizált politikai
világ

21Francis Fukuyama:
Bizalom. (Ford. Somogyi

Pál László.) Európa
Könyvkiadó, Budapest,

1997.

A bizalmi kötelék
erkölcsi értékei

Az önvédelem módja
csak alkotmányos

lehet

jogához, minthogy csak ezek alapján tudnak dönteni a polgárok
arról, hogy kit bízzanak meg a kormáriyzással.

Posztmodernnek nevezett korunkban azt hangoztatják, hogya
politikai rendszer nem épülhet igazságra, hanem csak a demok
ratikus eljárásokban "igaznak tartott" döntésekre. A tartalmi, így
erkölcsi igazságokra épülő közjó hasonlóképpen elenyészik a
népboldogítónak feltüntetett gazdasági célzatú politikai progra
mok között. A rendszerek hatékonysága, "java" (piac, költségve
tés) pedig sokszor előnyt élvez az ember javával szemben.

A mediatizált politikai világában csak az van, és úgy van,
ahogy azt a média bemutatja; következésképpen a választásokkor,
amikor a megbízás aktusa történik, azon információkra hagyat
kozhatnak csak a választók, amiket a vezér-demokráciák elit je
átenged a média szűrőjén. Ha azonban a demokratikus válasz
tást az információ-visszatartás üresíti ki, vagy ami még rosszabb,
hazugság ferdíti el, akkor a bizalom-kinyilvánítás utolsó politi
ka-alakítási esélye is megszűnik. A polgárok nem dönthetnek a
megbízott személyéről programjának ismerete alapján.

Francis Fukuyama szerint a sikeres államok gazdasága a részt
vevők egymásba és a rendszerbe vetett bizalmára épül." Úgy
vélem, ez áll a politikai szférára is. A kormányzatot érintő alap
vető bizalmi elv sérülésének esetére azonban nem automatiku
san indul be a "politikai fogyasztóvédelem" , hanem azt aktiváini
kell az alkotmányos intézményrendszer működtetésével.

A demokrácia strukturálisan a beleegyezés aktusára, s így egy
össztársadalmi szintű jogviszony erkölcsi kötelékére épül, még a
deklaráltan procedurális igazságosság (a formális jogszerű eljárá
sok) által uralt politika világában is. Ha a politikai szereplők sa
ját érdekeikből nem állnak ki a bizalmi kötelék erkölcsi értékei
mellett, akkor akaratlanul is erodálják azt az erkölcsi humuszt,
amit könnyen fel lehet emészteni, de szinte lehetetlen újrapótol
ni. Sőt, a bizalom-vesztés megmételyezi a társadalmi kapcsolato
kat is, megfertőzve a levegőt, amit szívunk. Bizalmatlanságban,
hazugságban egyetlen nép és egyetlen politikai közösség sem
képes nemes célokért összefogni, áldozatokat hozni vagy refor
mokat végrehajtani. Az erkölcsi tőke magától meg nem újuló
erőforrás, hanem csakis az őszinteség és az igazságkeresés útján
szerezhető vissza annak beismerésével, hogya nemzet számára
nem létezhetik olyan hatékony és jótékony reform, amely nem
számol a közjóval, s annak az igazsághoz és annak kimondásá
hoz való szerves kötődésével.

Ha a politikai kormányzat, a hatalom nem tesz eleget lét
okának, minthogy nem szolgálja minimálisan sem a közjót, ha
nem azt akadályozza, s ha a közjó meghaladhatatlan elemét, az
emberi - immáron alkotmányos - alapvető jogokat egyértel
műen tömegesen sérti, akkor nem minősül fogalmilag kormány
zatnak. Ha pusztán erőszakszervezet természetjogi legitimáció
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Igazságosság nélkül
állam, politikai
közösség nem

állhat fenn

220e civitate
Dei XIX, 24.

23A fogalom meghatáro
zásakor elsősorban

a Római Birodalom
példája volt előtte.

híján, akkor a politikai társadalom létokának, vagyis címzettjei
nek, a polgároknak elidegeníthetetlen önvédelmi természetjoga
lép érvénybe a jogtalan támadással szemben. Az önvédelem mód
ja eszközeiben azonban csakis természetjogszerű, azaz alkotmányos
lehet, mert a jogtalanságra csak jogszerűen lehet válaszolni. Ez
történetileg változó, s az idők folyamán a békés, de aktív ellenál
lás repertoárját is kifejlesztette, következésképpen jogállamiságban
és demokráciában a természetjog érvényesítésének nem indokolt,
s nem is jogos eszköze a kormányzattal szembeni erőszak. Azon
ban mint már szóltunk róla, a közjóért viselt felelősség az ember
társas (közösségi és politikai) természetén alapszik. Ezért a közjót
és az emberi jogokat súlyosan sértő kormányzat nyilvános bírála
ta, valamint a közjóért és az emberi jogokért való felszólalás és
fellépés legkülönbözőbb békés és jogszerű formáiban az emberért
és a társadalomért felvállalandó erkiilcsi kötelesség.

Manapság szokás szkeptikusan tekinteni az államra és a poli
tikai intézményrendszerre. Közismert Szent Ágoston azon meg
állapítása, miszerint igazságosság nélkül állam, politikai közösség
nem állhat fenn: ha nincs bennük igazságosság, mi mások az or
szágok (királyságok), mint nagy rablóbandák (magna latrocinia)?
Ciceró számára is az igazságosság nem annyira regulatív, hanem
konstitutív eleme az államnak, azonban Szent Ágoston az igazsá
gosságot tisztán keresztényi szellemben fogta fel, így az messze
meghaladta annak cicerói értelmét. Egy (minimális) igazságos
sággal tehát minden államnak rendelkeznie kell, egy pogány ál
lam azonban nem érheti el az igazságosság tökéletességét, nem
valósíthatja meg az igazi igazságosságot, hiszen nem ismeri el
az egy és igaz Isten jogait. A földi állam fogalma ekképpen morá
lisan némileg kiüresedik, mert tökéletlen megvalósítójaként az
igazságosságnak az igazi igazsá~osságtól nagyon messze áll. Így
válik érthetővé az, hogy Szent Agoston egy másik meghatározá
sában már kihagyja az igazságosságot az állam meghatározásából,
s nem szerepelteti azt, mint állam-konstitutív fogalmi elvet, és he
lyette ekképpen adja meg az állam (a nép) lényegét: "A nép
olyan értelmes sokaság társulása, amelyet az egyetértésben szere
tett dolgok egysége hoz létre".22 Ez nem a korábbi állam-megha
tározásának "minimalista", sőt "amorális", módosított felfogása,
amelyet egyesek szerint azért fogalmazott meg, mert látta, hogy
egyetlen állam sem képes elérni a keresztény igazságosságot. Az
"igazságosság" fogalmát funkcionálisan kiváltó "egyetértésben
szeretett dolgok egysége" - meghatározás sokkal inkább egy ideali
tásban, illetve földi perspektivikus moralitásban meglehetősen

visszafogott tényszerű leírásban az állami közössé~be összefogott
nép empirikus "politológiai" definiálására szolgál. 3 Egyfajta rea
litáselvű jelenség-leírását adta következésképpen a politikailag
megvalósult államoknak, s nem pedig filozófiai fogalom-megha
tározással élt. Legalább ez a "politológiai" állam-fogalom irány-
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A politika és a jog
szerves része sajátos

erkölcsiségük

Philippe de
Champaigne: A halott
Krisztus a kereszten

mutató lehetn e, vagyis, hogy egyetértés sz ükségeltetik az egy 
ség ben sze relett dolgo ka t i lletően. A d em okrati ku san gyakorolt
hatalomnak is erre kell irán yulnia, minthogy ez t az egyetértést
kell létrehozni a és érvényesítenie eljárása i révén.

A politika és a jog szerves része sa játos erkölcsiségük. E nél
kül nem lenn ének azo k, amik; mint ah ogy - egy hétk öznapi
példával élve - mai foga lmai nk sze rint nem torta az sem, ami
nem édes. Ne m lehet következésképpen eze n két társadalmi
szféra foga lmá t megadni immanens, fogalmukat adó elemei k
nélkül, így nem lehet a polit ikát sem meghatározni a közjó és az
igazságosság nélkül. A politikát nem kell "humanizá lni" , mert
lényegénél fogva az ember szo lgálatáé rt va n. Ekképpen a vélet
lenül cukor nélkül kész ült tortába sem lehet "utólag" belein jékei
ózni az édességet, vagy ese tleg nagyobb mennyiségben a tetejére
kenni. Ha a cukor, azaz a torta édessége a cukrászsü temé ny lé
nyegi eleme, akkor kihagyhatatlan imma nens része, tehát nem is
tehető azo nossá a kész tort a tetejére rákenhető "plusz" cukor
mázzal, ami tetszés és ízlés kérdése.

Erkölcstelen, a megbízás tartalmával merőben ellentétes tartal
mú politika nem tehető elfoga d ha tóvá a virtuá lis és sz imbolikus
kormán yzás nyájas, szívhez szó ló kommunikációjával. Álta lában
is elmond ha tó, hogy a politikát nem álságosa n vagy jó szándé
kúan marketin g és egyéb techni kákkal felszínesen " humanizál
ni" szükséges, han em az ado tt politikai rendszert vagy politikai
gya korla tot kell visszavezetni fogalmi lényegéhez.
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Versek születéseI

tükrök között
Beney Zsu zsa hetoenhetedik szűlet ésnapjára

Három nappal azelőtt, hogy megkérdezték, vajon nem írné k-e va
lamit a Vigilia áprilisi szá mába Beney Zsuzsa hetvenhetedik szüle
t ésna p jára . levelezésünkben megtaláltam két soha nem közölt ver
sét. Nem tudtam, mit kell tenn em velük, de ami kor a kérdés el
han gzott, azo nnal úgy éreztem, hogy nem róla kell írnom, hanem
lehetővé kell tenn em, hogy ő szó laljon meg. Mivel azonban nem
vagyok biztos abban, hogy vajon nem igazított volna-e még a ver
seke n, szükségesnek érzem az t, hogy szó ljak néhány szó t a versek
keletkezésének körülményeiről, ar ról, hogy miért kerültek éppen
most a kezembe, és elhelyezzem őket az utolsó versek ívébe. (Két
teljes verset fogok idéz ni utolsó kötetéből, a Se t űz, se éjb ól , és
hogy azoktól megkülönböztessem a most előkerült két verset, ez
utóbbiakat, amikor teljességükben idézem őket, dőlt bernvel szed
tem. Ezzel szeretném jelezni az t, hogy kézira tokró l van szó) .

Több mint félév telt el a halála óta. Rendezgetjük a tárgyait, kézbe
vesszük őket, az éjjeliszekrényen mép mindig ott van a Dunánál
leesatolt karóra, ott a jegyzettömb is. Es "kéznél" van néhány fény
másolt oldal, az utolsó írásá hoz olvasott szövegek. Címszavak: Bú
eszI. Bün és vétek. B űnb ánat . B űnbocs ánat szentsége. De a lakásban,
amely annyira hozzátartozot t, min t finom, mindig friss ruhái,
nincs már jelen. Néhány hete kezembe került a 200S-ös naptára; a
január harmadikát a negyedikétől elválasztó vonalat átszelve ez
áll: "Démo nok éjszakája". Nem emlékez tem arra, hogy mi tört ént.
Megkerestem a levelezésünkben január első napjainak tört énetét.
Azo n az éjszakán, éjfél után néhány perccel küldött egy rövid le
veIet: "nagyon rossz éjszaka van" és fel szeretne hívni, írja, de fél,
hogy felébresz t, és az aláírás alatt ott áll egy vers. Nem került bele
az u tolsó kötetébe, és máshol sem közölte.

Azelőtt való nap Andrei Plesu A madarak nyelve című köteté
nek egyik fejezetét olvasta, az "A ngyalok"-at . Este írt egy rövid
levelet, a versről beszélt benne, amelyet az tán csak a "rossz éj
szaka" beállta utá n küldött el: "Ezt a verset, ami formailag túl
könnyed, tartalmilag túl didaktikus, csak azért küldöm át, mer t
az »Angyalok« olvasása el őtt írtam, és - remélem - éppen az t
írtam meg benne. Úgyhogy csak szubjektív szempontból fonto s" .
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Vajon kiadhatom-e akkor a kezemből, tűnődtem. Tovább 01
vasgattam a január eleji leveleket. Szilveszter éjszakáján kűldte

el az "A pillanat" című verset, ezzel kívánt boldog új évet. Nem
volt még biztos abban, hogy jó-e: "Ez, amit küldök, nincs egé
szen kész, sehogy sem sikerül a jó befejezést megtalálnom, és az
'interferáló' szót sem szeretem, de technikailag, szóismétlés nél
kül egyelőre csak így sikerül megoldanom" - írta. Végül mégis
ebben az első formában került bele a Se tűz, se éjbe:

A pillanat

Csillag könnyezik fenn vagy szemeinket
fedik el folyton előbukó

csepp prizmák, melyek megtörik a képet
a fény és a semmi határain,

a tükröző sugár és a sötétnél
sötétebb gomolygó káosz között,
a megteremtett és az elmúló lét
interferáló csomópontjain,

mint rég a hirtelen fordult madárraj
az ég tajtékos hullámain át.
Vagyunk ha nem látszunk - halálunk, születésünk
egymást visszaverő üres tükreiben?

Később nekem ajándékozta a kéziratot, benne vannak az utolsó sor
ral való kísérletezések is, csupa tükörszilánk a papír, hol határozott,
hol tétovább vonallal áthúzott szavak: "villogó tükörképei között",
"egymást tükröző képei között", "egymást visszaverő tükreiben",
"egymásba villogó tükrözéseiben", "egymást visszaverő tükörképe
iben", "egymásban villogó tükörképeiben", "fel-felizzó üres tükrei
ben", "egymást felvillantó tükreiben", "egymást tükröző vak fon
csoraiban" - ennyi kísérlet arra, hogyaverszáró kérdést, vagyis: a
rá annyira jellemző nyitást megfogalmazza: Vagyunk, ha nem lát
szunk - halálunk, születésünk / egymást visszaverő üres tükreiben?

Ha ez a vers végűl abban a formában kerűlt a kötetbe, amellyel
kapcsolatban kezdetben kétségei voltak, akkor talán az "Angya
lok" olvasása előtt íródott, és "a démonok éjszakáján" küldött
verset is közlésre érdemesnek tartotta volna késöbb. Talán meg
feledkezett róla az elkövetkező napok forgatagában. Ezzel a
talán-nal engedem útjára tehát ezt a verset, amelyben tovább
tükröztet és tovább kérdez:

Tükörképek vagyunk a levegó''ben,
vibrálás két üveglap fe/szinén.
Lát-e vagy átlát rajtunk az az izzó
Szem, me/y lyukakat éget az ég
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nem is anyagból ránkszőtt éjszakáján?
És lángralobbant. Ez a láng vagyunk?
Az a lobbanás, amely megteremtett,
bennünk hamvad el, ha majd meghalunk?

Kettősség vagyunk, mint anyag és hullám.
Lüktető vágy másik létünk iránt.
Ez a lüktetés vagyunk? Ez a ritmus?
Vér és szív nélküli szívdobogás.

A kéziratban - a papíron Hadewijch-mondatfoszlányok, tizen
harmadik századi misztikus mondattöredékek - nem "könnyed"
a forma, a második szakaszban nincs ott a vagyunk-meghalunk rím:
És lángralobbant. Ez a láng vagyunk? / Az a lobbanás, amely megterem
tett / fény és sötétség egyszerre, örök / kettősség, mint anyagéshullám.

Egy héttel késöbb Szigligetre utazott pihenni, írni, gondolkod
ni. .Lefényképezem neked az én Szigligetemet", írta egyik onnan
küldött levelében. Most, amikor ezeket a sorokat írom, előttern

vannak a fényképek az íróasztalon: platán tükröződik egy kis tó
ban. Vagy inkább így kéne írnom: tükröződik a platán a tóban.
Az a platán, az a tó, amelyet a számára oly fontos Szó és csend kö
zött első fejezetében (versében? esszéjében?), a "Vers és próza kö
zött"-ben írt le. Öt felvételt készített: verőfényes januári nap, hó
nincs, a tavon lehelletfinom jéghártya, száraz levelek. Némelyik
képen látható a fa is, a tükörképe is, másutt csak a tükörkép, az
tán a tükörkép ágak mögül, közelről. távolról. A "Vers és próza
között" azzal kezdődik, hogy Isten léte, "ez a létezés fogalmával
leírhatatlan létezés legmegrendítőbben a világ tükörjelenségeiben
lesz valóságossá"; ezt ismétli meg kétszer is egy későbbi esszéjé
ben, a "Tükör és tükörkép között"-ben. Ezekben a januári napok
ban nemcsak elmélkedett a tükörjelenségeken, hanem élte is őket,

Közben pedig búcsúzott a versírástól, már egy ideje tudta, hogy
a tizenkétsorosok megszűn6félben vannak - lazult a forma, és,
mint mondta, a forma lazulása azt jelzi, hogy el kell hallgatnia,
amíg egy másik forma nem érkezik. De most úgy érezte, ha ezt a
ciklust befejezi, nem akar több verset írni. A Szigligeten töltött na
pok utáni héten még két vers született, s azzal lezárta a ciklust (a
kötet utolsó előtti verse, az "A gyermek", hónapokkal korábban
íródott, s már akkor eldöntötte, hogy megtöri a kronológiát és a
kötet végére helyezi). A kéziratból ítélve e két vers közül a máso
dik, a ciklus- és kötetzáró tükörvers - vagyis az esszébó1 idézett
mondat fényében: istenes vers - mintha azonnal végleges, feszes
formájában tört volna elő belőle, egyetlen javítás van benne, a har
madik versszakban "átlépés" áll, kihúzta, és "kapu"-t írt helyette:

Üveg és foncsor

Az üveg és foncsor közötti résben
itt, e kiterjedés nélküli tér
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anyagában fogamzik meg az arcmás
mely egyszerre valóság, nem-valóság

egyszerre létező, nem létező.

Ez a perem, ahol átalakul
a sűrű anyag a megfoghatatlan
látvánnyá, mint önmaga felszínén.

Ilyen lesz majd a kapu a teremtett
világból abba, amit nem teremtett
meg Isten, a kiterjedés nélküli
térbe, a tér nélküli végtelenbe.

Ezt a verset a fél évvel korábban írt, "És lett" címűhöz kapcsolódó
nak tekintette, beszéltünk is róla aznap, amikor az "Üveg és fon
csor" -t letisztázta: Itt élünk az anyag ésa tükör I közötta virtuális leve
góven, I keskeny résben, mi mind, megfoghatatlan I tükörképek, csak s{k
ban létezók. II Mégis, mintha elnyúlnánaka testekI hátra, a szivárvány
ként csillogó I kiterjedésbe. És nyilván mindegyik szervesen kapcso
lódik a "Vers és próza között"-et tovább tükröző"Tükör és tükör
kép között"-hőz, amelybőlmost a záró bekezdést idézem: "Ebben
a megkülönböztethetetlen létben, az anyag és a káprázat közötti
résben éljük életünket - és talán itt haljuk halálunkat is. Talán itt
- de ha halott van a háznál, fekete kendővel takarják le a tükrö
ket, melyeknek ezzel megszűnik létezésük."

Az "Uveg és foncsor" kézirata fölött, ugyanazon a papíron áll
még egy vers. Gépelt változata nincs, legalábbis eddig nem ke
rült elő. A kézirat nehezen olvasható, az első szakaszban nagyon
sok a javítás, a másodikban kevesebb, a harmadikban alig van.
Valószínűnek tartom, hogy ebben a versben vett lendületet a kö
tetzáró vershez, ebben feszült neki az utolsó hangnak. És mi el
tűnődhetünk azon, hogy vajon melyik a hang és melyik a vissz
hang, s melyikben tükröződik a másik:

Nehéz lesz elvágni a fonalat,
mely hol mint tinta, hol mini aranyzsinór,
hol mint kötél csúszik le a fehér
papiroson a sorsot versbe írva.

És nehéz lesz belépni amaz ajtón,
mely átvezet nem egy másik világba,
nem is a semmibe, hanem a nemlét
Istennek sem ismert végtelenébe.

De mindnél nehezebb lesz az üveg
titkától búcsűzni. az átlátszó anyagtól
és a tiikörtö1, homlét nem-anyagként
egy pillanattal késóvb még sugárzik, ki voltál.
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1978-ban született Buda
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'Blaise Pascal:
Gondolatok. (Ford.

Pödör László.) Gondolat,
Budapest, 1978, 793.

2Gondolatok, 553.

3Gondolatok, 224.

Corpus Christi
Krisztus teste Pascal szövegeiben és Philippe de
Champaigne festményein

"A testet a lélektó? elválasztó végtelen távolság
azt a végtelenül végtelenebb távolságot jelképezi,

amely a lelket a szeretettó? választja el,
mert a szeretet természetfeletti valami."

(Blaise Pascal) 1

Jézus Krisztus alakja Pascal Jézus Misztériumaoan2 jelenik meg előt

tünk. Ebben a csodálatos töredékben Jézus a "kínok kertjében"
van. Szenvedése azonban nem annyira a test, mint inkább a lélek
szenvedése. .Halélküzdelmében azokat a kínokat szenvedi, ame
lyeket ő mér magára: turbare semetipsum" A testi szenvedés - a
vércseppek hullatása - ennek a lelki szenvedésnek a megnyilvá
nulása. C,Szomorú az én lelkem mindhalálig.")

Philippe de Champaigne egyetlen festménye sem ábrázolja a
Getsemané kert jelenetét. Jézus Krisztus arcképét azonban - a
Veronika-kendőt - Champaigne többször is megfesti. Ebben a
szent ereklyében a Katolikus Egyház Jézus Krisztus véres verej
tékét tiszteli, melyet az Olajfák hegyén hullatott. Champaigne
nél a Krisztus-arc nem szenvedést mutat; egy fájdalmas tekintet
tel találjuk magunkat szemben. Egy minket megszólító tekintet
tel: "Gondoltam rád a halállal viaskodva, vérem e cseppjeit éret
ted hullattam."

Jézus Krisztus szenvedésének órájában hiába vágyik az embe
rek társaságára, tanítványai elhagyják (álomba merülnek). Pascal
szövegében látjuk, amint Jézus egyedül vívja a haláltusáját.
Ahogy egyedül szenved majd a kereszten, és csak a szentek te
metik el. Jézus Krisztust ellenségei csak a sírban szűnnek meg
kínozni. Jézus egyedül a sírban "pihen".

Champaigne két festménye is ábrázolja Jézus kiszenvedett testét.
Az egyik képen még a kereszten látjuk, a másikon már a sírban
("Krisztus ott kél új életre, nem a kereszten"). Mindkét esetben a
krisztusi test élettelen, hideg. Krisztus ezeken az ábrázolásokon
már nincs jelen, "távol van".

Krisztus teste az Eucharisztiában válik jelenvalóvá. "Mennyire
gyűlölöm az ilyen ostobaságokat, hogy nem hisznek az Eucha
risztiában és az ehhez hasonlókat! - fakad ki Pascal. - Ha igaz
az evan~élium, és Jézus Krisztus valóban Isten, mi nehézség van
benne?" Az Eucharisztia - a megszentelt kenyér, az Oltáriszent
ség - magunkhoz vétele: a Krisztussal való egyesülés. "Az Utol
só Vacsorán - írja Pascal - a vele való egyesüléshez halandó-
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4Gondolatok, 554.

5Gondolatok, 793.

6Bernard Dorival:
Phílíppe de Champaígne

1602-1674. Léonce
Laget Libraire-Editeur,

Paris, 1976. Itt: vol. II. N
67. és N 71.

7Philippe de Champaigne
elsősorban a Port-Royal
festőjeként ismert. A fes-
tő renddel való kapcso
lata 1646 körül kezdő

dik. Ekkor festi első meg
első portréit a Port

Royal híres alakjairól
(Martin de Barcosról,
Antoine Arnauld-ról,

Saint-Cyran abbéról).
Vö. Louis Marin:

Phílíppe de Champaígne
et Port-Royal. In: Études
sémíologíques: Écríture,

Peínture. Klincksieck,
Paris, 1971, 126-158.

BLukács evangéliumában
Jézus utolsó kiáltása:

"Atyám, a te kezeidbe
teszem le az én lelke-

met." (Lk 23,46).

ként, az emmausi tanítványoknak feltámadottként, az egész
egyháznak pedig megdicsőültkéntadta magát."?

Champaigne megfesti mind az Utolsó vacsora, mind az Em
mausi vacsora jelenetét. Ez a második festmény befejezetlenül
marad ránk. Krisztus feltámadást követő megjelenései közül
mindössze ezt az egyet ábrázolja Champaigne. Méghozzá azt a
pillanatot, amikor Jézus Krisztus a már megszentelt kenyeret át
nyújtja egyik tanítványának. Érdekes megfigyelnünk, hogy
Champaigne-nél Krisztus teste a tanítványok számára megérint
hetetlen. Noli me tangere.

Meg kell említenünk még Pascalnál Krisztus hozzánk érkezé
sének utolsó mozzanatát: dicsőséges eljövetelét. "Ó, milyen nagy
pompában és csodálatos fényességben jött el a szív szemeinekl'"
- írja Pascal (ugyanabban a Gondolatban, ahol a testet-lelket
szeretetet elválasztó végtelen távolságokról beszél). Krisztusnak
ez az alakja azonban már az emberi szem számára láthatatlan.
És ugyanígy ábrázolhatatlan is. Itt érkezünk el a reprezentáció
(az ábrázolás, a megjelenítés) ellehetetlenüléséhez. A festészet
végéhez.

A tanulmány következő részében Champaigne festményeit
vizsgáljuk. Megpróbáljuk együtt "olvasni" és látni ezeket a képe
ket Pascal szövegeivel. Azt keressük, hogyan próbál Champaigne
- a festészet eszközével - túllépni mindazon, ami látható és áb
rázolható. Philippe de Champaigne egész festészete az ábrázolha
tatlan, a láthatatlan "megjelenítésére" tett kísérlet. Minden fest
mény rendeltetése: rámutatás Isten "rejtőzködő jelenlétére".

A szenvedő Krisztus teste

Philippe de Champaigne két ismert festményén is megjelenik
Krisztus a kereszten.6 Mindkét képet Champaigne már a Port
Royalba való "megtérése,,7 után festette. A korábbi (1649 körül)
kép ma a Louvre-ban látható, a másik (1655 körül) a Grenoble-i
Múzeumban. A Louvre-beli kép teljes címe: .Krisztus a kereszten
az Atyához fohászkodik." A festmény Máté (27,46) vagy Márk
(15,34) evangéliumában leírt kiáltás" pillanatát ábrázolja, Jézus
emberi szenvedésének bizonyítékát ("Én Istenem, én Istenem! mi
ért hagytál el engem?"). Jézus az ég felé emeli tekintetét, szája szó
ra nyílik, mellkasa megemelkedik: az egész alak csak az éggel van
kapcsolatban. A grenoble-i képen már a halott Jézust látjuk. [Lásd
jelen számunk 276. oldalán - A szerk.] Feje jobb mellkasára hullt,
szemei lecsukódtak, ajka összezárult. A megnehezült testet mintha
a föld vonná maga felé. Itt János evangéliumának pontos ábrázolá
sára ismerhetünk: "És lehajtván fejét, kibocsátá lelkét" (Jn 19,30).
Mindkét festményen Krisztus alakja magányos, az evangéliumi le
írással szemben itt: "eltűntek a hívek az emberek fiai közül" (Zsolt
12,1).
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9lz 53,1-10.

lOChampaigne egyik leg
szebb Vanitas festmé

nyén ("Memento Mori")
egy homokórát, egy ko
ponyát és egy hervadó

virágot tartalmazó üveg-
vázát látunk. Ezen a

festményen a középen
elhelyezett koponya

szinte szembenéz ve-
lünk: valamennyiünk

portréját mutatva. Ennek
a festménynek egy má
sik (fordított elrendezé-

sű) változata (Dorival, N
1699) az Emberi életal

legóriájaként ismert.

11Pascal és Champaigne
között semmilyen köz

vetlen kapcsolatra utaló
nyom nincs; annál több

gondolati párhuzamot
figyelhetünk meg.

12Gondo/atok, 751.

13Gondolatok, 765.

14Champaigne "Ecce
Homo" címen ismert

Megrágalmazott Krisz-
tusának (Dorival, N 62)
vállán szintén láthatók
az ostorcsapások nyo
mai, homlokáról a vér·

cseppek vörös palástjára
hullanak. Krisztus arca

azonban nem fájdalmas:
sokkal inkább mély szo

morúságot tükröz.

15Gondolatok, 554.

A képek hátterében Jeruzsálem városa látszik. Azonban a gre
noble-i kép jobb szélén csak egy kapuját láthatjuk (a város falain
belül pedig egy pogány templom emelkedik). A képen balra (a
falakon kívül) feltűnik Izajás piramis formájú sírja, azé a prófé
táé, aki megjövendölte az Úr szolgájának helyettünk való szen
vedését és dicsőségét."

A Louvre festményén Jeruzsálem városának látképe az egész
horizontot betölti. Krisztus a várostól elszakadva, a városnak há
tat fordítva vívja haláltusáját a kiszáradt fából ácsolt kereszten.

Mindkét festményen a kereszt lábánál egy koponya hever. Ez
a koponya utal a keresztre feszítés helyére (a "Koponyák hegyé
re", a Golgotára); ez a koponya "Ádám koponyája" (akit a le
genda szerint itt temettek el): így ez a koponya egyszerre utal az
ember bűnbeeséséreés megváltására. Ez a koponya ur-anakkor a
"vanitas" - Champaigne által igen gyakran ábrázolt' - szimbó
luma: ez a koponya így ránk is utal. Krisztus mellett nincs ember
- de Krisztus mellett ott vagyunk valamennyien. A koponya
Champaigne-nél: az egyetemes portré.

A Louvre-beli kép fontos motívuma a festmény bal sarkában
látható szögletes kő: mely így valóban "szegletkő". A Zsoltárok
könyvét idézve: "A kő, melyet az építők megvetettek, szegletkő

vé lett! Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt!"

(Zsolt 118,22-23). A szegletkő - a próféták, az evangéliumok és
az apostoli levelek szerint - ugyanakkor a "beleütközés köve és
a megbotránkozás sziklája" (Róm 9,33). A Port-Royal köréből itt
Pascalt kell idéznünk," aki a legmélyebben elmélkedett a Biblia
ezen helyéről: "Mit mondanak a próféták Jézus Krisztusról?
Hogy minden kétséget kizáróan Isten lesz? Nem; hanem azt,
hogy ő a valóságosan elrejtőzködő Isten; hogy nem fogják felis
merni; hogy nem gondolják, hogy ő az; hogy botrányokozás köve
lesz, melybe sokan beleütköznek stb.,,12 Jézus Krisztus az embe
rek szemében az "ellentmondások forrása" Y Ő a kereszthalálig
megalázott Isten (Champaigne képein Krisztus teste mindig őrzi

az ostoroztatás, a kínzások nyomait"). Ő az az Isten, akit csak ho
mályban láthatunk (Champai~ne képein Krisztus keresztje homá
lyos háttér előtt emelkedik). O az az Isten, aki ismeretlen maradt
az emberek között, akit az emberek elhagytak (Champaigne képe
in Krisztus egyedül kezdi és egyedül végzi be szenvedéseit).

Valóban teljesen elhagyatott? A Louvre-beli ábrázoláson: nem.
A szegletkőre a festő ráírta: Philippe de Champaigne fecit et donavit
1674. Tehát nem a festmény megfestésének idején (1650 körül),
hanem jóval késóbb - kevéssel a halála előtt - datálta és szig
nál ta. Ezzel a felirattal (név és a dátum feltüntetésével) a szeglet
kő mintegy sírkővé is válik: Philippe de Champaigne sírköve lesz.

Champaigne (tizenkét évvel Pascal halála után) ugyanazt a
gondolatot ábrázolja (festi), melyet korábban Pascal így fogalma
zott meg: "Csak szenvedéseivel kell egyesülnűnk.vl'' A saját sírja
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16Levelek Roannez kis·
asszonyhoz. In: Blaise

Pascal: írások a szere-
lem szenvedélyéről, a

geometriai gondolkodás
ról és a kegyelemről.

(Ford. Pavlovits Tamás,
Tímár Andrea.) Osiris,

Budapest, 1999.
Itt: 228-229.

171. m. 229.
181643-ban Antoine

Arnauld A gyakori Úrva
csoravételről címmel

(Fréquente Communion)
ír könyvet; Angélique

anya rendje 1647-ben
egyesül az Oltáriszent

ségről elnevezett lntézet
tel és az Oltáriszentség
Zárdája nevet veszik fel

(Monastere du Saint
Sacrament).

191tt mégis érdemes meg
említeni a Port-Royallal

szemben felhozott váda
kat, idézve Pascal Ti

zenhatodik levelét (1656.
dec. 4): ,,Áttérek arra a

rágalomra, amely a leg
gyalázatosabb egyike

mindazok között, ame
lyeket az önök elméje

csak kifőzött. Arról a tűr

hetetlen arcátlanságról
beszélek, amellyel egyes
szent életű apácákra rá-

fogták, hogy »sern a
transsubstantio misztéri
umában, sem Jézusnak
az úrvacsorai jegyekben

való reális jelenlétében
nem hisznek«." ln:

Pascal: Vidéki levelek.
(Ford. Dr. Rácz P.)

Palatinus, Budapest,
2002. Itt: 279.

által megjelenített Champaigne így Jézus szenvedésének nem
csak tanújaként lesz jelen (rejtőzködve); hanem olyan szemtanú
ként, aki vállalja Jézussal együtt a szenvedést. Champaigne
mindkét képén messze még a megváltás; a feltámadás semmi
lyen látható ígéretét nem adja a kép. A szenvedő és a kiszenve
dett Jézushoz való csatlakozás erős, meg nem botránkozó hitet
feltételez. Egy olyan hitet, mint amelyet a Jézus Misztériumdban
szereplő (névtelen) tanítvány (az "én") fogalmaz meg: "Sebeimet
az ő sebeihez kell adnom, és őhozzá kell csatlakoznom, ő pedig
megvált engem magát megváltván."

Krisztus misztikus teste

Krisztus kevesek számára volt felismerhető,a többség számára lát
hatatlan maradt. A pascali Gondolatok arról vallanak, hogy Isten
rejtőzködő, és csak ritkán fedi fel magát az emberek előtt. Isten
először a természet fátyla mögé rejtőzött, majd - a megtestesülés
után - még inkább rejtve maradt, emberi természetet öltve.

"Felismerhetó'bb volt láthatatlanként, mintsem mikor látható
vá tette magát" - írja Pascal 1656. október végén, Roannez kis
asszonyhoz írt levelében." Ennek a levélnek a folytatása az Eu
charisztiáról beszél, a Krisztus által ránk hagyományozott szent
rítusáról: "Az eretnek keresztények emberi mivoltán keresztül is
merték meg, s ezért Istenként és emberként imádják Jézus Krisz
tust. Egyedül a katolikusok ismerik fel őt a kenyér színe alatt,
csak bennünket világosít meg Isten eddig a mértékig." A levél
ben az Oltáriszentség a legkülönösebb és a leghomályosabb titok
hordozójaként jelenik me~, mivel: "Isten ebben a végső titokban
jelenik meg számunkra."l

Philippe de Champaigne a Port-Royal számára festi meg az
úgynevezett "Nagy" Utolsó oacsords (1652). [Lásd jelen számunk
244. oldalán - A szerk.] A festményt a Port-Royal des Champs
templomának főoltára felett helyezték el. Az Oltáriszentség
(ahogy ezt már Pascal levele is mutatta) különös tisztelettel bírt
a Port-Royal körében." Antoine Arnauld szavait idézve: a benne
hívők számára ez az "állandó imádás tárgya"." Az Úrvacsora a
mise legszentebb, legmisztikusabb pillanata. Champaigne fest
ményén az utolsó vacsora asztala egy oltárhoz hasonló. Az asz
talt eltakaró abrosz mintha miseabrosz lenne (az összehajtogatás
éles nyomaival); az asztalon nincsen semmi lakomára utaló
tárgy, szinte teljesen üres. Az asztalon egyedül a kehely áll (Jé
zus és a jobbján ülő János közt), a borral telt serleg is az asztal
elé (Jézustól balra), a földre van lehelyezve. Jézus baljában tartja
a kenyeret, jobbjával az égre mutat ("Ez az én testem"). A ke
nyér és a kéz a kép geometriai középpontját jelölik. Jézus nem
néz a kenyérre, a keze által (indexként) jelölt irányba néz. Ő az
egyetlen, aki a kép terén túl-tekint. Jézus gesztusa és tekintete
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Talán a "Nagy" Utolsó
vacsora is tekinthető 
a Vidéki levekhez ha

sonlóan - a Port-Royal
melletti "védőbeszédnek"
a jezsuiták rágalomhad

járatával szemben.
Ezt támaszlja alá az

is, hogy "a Kis" Utolsó
vacsorához (1648)

képest a legjelentősebb

változtatás abban áll,
hogy eltünnek a Jézus

lábmosására
(Jn 13,1-20) utaló

tárgyak. A "Nagy" Utolsó
vacsora egyetlen témája:

az Eucharisztia.
2°Gondolatok, 552.

21Julia Kristeva: Holbein
halott Krisztusa. (Ford.

Z. Varga Zoltán.) ln:
Narratívák I: Képelem

zés. Kijárat Kiadó, Buda
pest, 1998. Itt: 37-58.

221. m. 49.
23,A vértanú arca re

ménytelen fájdalmat fe
jez ki, üres tekintete,

zöldes arcszíne, hegyes
arcéle egy valóban ha

lott ember sajátja, az
Atyától elhagyott, a Fel

támadás ígéretétől

megfosztott Krisztusé
(,Atyám. miért hagytál el

engem?")." i. m. 39.
24Gondolatok, 552.

25A képre tekintve azt
érezhetjük, amit a Jézus

Misztériumában így fo
galmaz meg Pascal: "De
Jézus bűnné tétetett ál

talam; ostorod minden
csapása örá sújtott. För
telmesebb, mint én (...)"

Gondolatok, 553.

rámutat a meg nem mutatkozóra, a láthatatlanra: saját misztikus
testére.

Krisztus holtteste

,,Jézus Krisztus meghalt, de mindenek szeme láttára, a kereszten.
Most halott, és a sír rejti" - írja Pascal a Jézus Krisztus sírjaban.20

Philippe de Champaigne egyik legszebb festménye a Sírban fekvő

Krisztus. [Lásd jelen számunk 287. oldalán - A szerk.] Ezt a képet
közel egy időben festette a "Nagy" Utolsó vacsorával (1652-ben), de
nem a Port-Royal számára. A ma a Louvre-ban található festmé
nyen egyedül Krisztus alakját látjuk, nincsenek körülötte emberek
("Jézus Krisztust csak szentek tem ették el" - írja Pascal). A fest
mény kompozíciója erősen emlékeztet Hans Holbein Halott Krisz
tusára (1522). Julia Kristeva egy tanulmánya" szép elemzését adja
Holbein festményének, de igazságtalan kritikáját Champaigne ké
pének. Idézve: "A holbeini minimalizmus kifejezőerejének igazi
súlyát a janzenista Philippe de Champaigne azonos című, a
Louvre-ban található festménye mereven fensőséges, némiképp
megvető, megfoghatatlan és me~lehetősen mesterkélt szomorúsá
gának tükrében érezhetjük át.,,2 Valóban, ez a nyugodt Krisztus
arc hidegnek tűnhet Holbein expresszív ábrázolásav' mellett. Ez a
Krisztus (márl) valóban nem kiált az Atyához (ahogy ezt a keresz
ten tette, és ahogy - Kristeva elemzése szerint - Holbein Krisztu
sa még elnémultan is kiált). Champaigne Krisztusának arca nem
tükröz érzelmeket. Jézus Krisztus ezen az ábrázoláson "pihen",
ahogy Pascal megfogalmazza: ,,Jézus Krisztusnak e földön nem ju
tott máshol hely pihenésre, csak a sírboltban." A gondolat követke
ző passzusa pedig hozzáteszi: "Ellenségei csak akkor szűntek meg
kínozni, amikor már a sírban volt.,,24 Pascal és Champaigne azonos
módon "festik le" Jézus Krisztust a sírban. Champaigne képén
Krisztus testét sebhelyek borítják (a stigmák és az ostorcsapások
nyomai). A halotti lepel is véres. Krisztus teste szürkéskék, sápadt,
arcára árnyék vetül. Ez a "hideg" ábrázolás a maga szenvtelensé
gében és tárgyilagosságában mégis: megrendítő és borzalmas.f

Champaigne alkotása - írja Kristeva - "hívebben követi a
Szentírás szövegét (a hagyományos stigmák, a töviskoszorú stb.
megjelenítésével)" .26 Azonban meg kell jegyeznünk, hogy ezen a
képen a töviskoszorú egyáltalán nem "hagyományos" módon je
lenik meg. A Krisztus homlokáról már lekerült töviskoszorút"
(melynek véres nyomai még láthatók a homlokon) Champaigne
a kép előterébe, egészen a bal szélére (Krisztus arcával egy sík
ba) helyezi. A koszorú nem a sír mellett hever, hanem neki van
támasztva Krisztus sírjának, a Krisztus fejét kissé felemelő fej
támlának. A koszorú - ezzel az előtérbe helyezéssel - mintegy
kiszakad a kép teréből. Krisztus szenvedésének "jele", de már
nem tartozik hozzá. A kőlapon, melyre a halott testet helyezték,
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26Kristeva ebben a láb
jegyzetben Bernard
Dorivalra hivatkozik
(lásd: Dorival, 48.)

27A festmény egyik válto
zatán a töviskoszorú tá

volabb kerül a testtöl.
Érdemes megjegyezni,

hogy Krisztus itt inkább
álomba merültnek lát

szik. Ez a festmény ma
az Église de Saint

Médard-ban található.

28Jézus Misztériuma

29Ha elfogadjuk, hogy
Holbein Halott Krisztusá

nak megpillantása a hit
elvesztéséhez vezethet

(Gondoljunk Rogozsinra
a Félkegyelműben: "De
hát ennek a képnek a
láttára némelyik ember
még a hitét is elveszít
heti!"), akkor azt mond
hatnánk, hogy a Cham-

paigne képén való medi
táJás közelebb vezethet

a hithez. Ez az elgondo
lás a Port-Royal képel
méletével összhangban

van. Champaigne Krisz-
tus-képét (mint minden
festményt, Pascal sze

rint) egyszerre jellemzi a
"jelenlét és a távollét".

Krisztus már "távol van".
A festményen a halott
test: jel, amely a feltá

madt, dicsöséges (látha
tatlan) testre utal.

3DDorival, N 1665.

31Gondolatok, 789.

egy felirat olvasható: "Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megke
resztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk
meg?" (Róm 6,3)

A szöveg itt szakad meg a sírkövön, azonban az olvasó kiegé
szítheti Pál apostol levelét: "Eltemettettünk azért ő vele együtt a
keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisz
tus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új
életben járjunk." (Róm 6,4)

Krisztus egyedül van a sírban; de ott van - mellé helyezve
- a töviskoszorú, a szenvedés jele: számunkra hagyott jelként,
mely arra utal, hogy Krisztus szenvedéseivel kell egyesülnünk.
A Krisztus testén látható sebek szintén nekünk üzennek (az egy
szer már felismert űzenettel): "Sebeimet az ő sebeihez kell ad
nom, és őhozzá kell csatlakoznom, ő pedig megvált engem ma
gát megváltván.v"

Champaigne halott Krisztusa" a Passió és a Megváltás végső

csodájára való várakozást mutatja.

A feltámadt test

Hogyan jelenhet meg Krisztus teste a feltámadás után? Charn
paigne egy pontosan nem datált festménye (melyet valószínűleg

befejezetlenül hagyott hátra, s unokaöccse, [ean-Baptiste de Cham
paigne fejezte be): Az Emmausívacsora.3° [Lásd jelen számunk 298.
oldalán - A szerk.] A képen azt a jelenetet láthatjuk, amikor Jézus
elfogadva az Emmausba tartó két tanítványa meghívását, velük
vacsorázik. "És lőn, mikor leült velök, a kenyeret vévén, megáldá,
és megszegvén, nékik adá." (Lk 24,30) Champaigne képén Krisz
tus nem. néz a tanítványokra, merengve maga elé tekint (mintha
már nem lenne közöttük "jelen", csak adományozó gesztusa által).
Krisztus már nem hús és vér alakjában, hanem a megszentelt ke
nyérben van .valóságosan" jelen.

Ez a festmény az Eucharisztia második megalapítása. Krisztus
baljában tartja a megszegett kenyeret, jobbjával pedig a jobbján
ülő tanítványának adja a tört darabot C,Vegyétek; egyétek"). A
tanítvány arcát megvilágítja a megszentelt kenyér, míg a Krisz
tus balján ülő - még várakozó - tanítvány arcát árnyék fedi.

Az Evangélium szerint a tanítványok ekkor még nem ismerik
fel Jézust. Ismeretlen marad számukra egészen a megszentelt ke
nyér (Krisztus teste) magukhoz vételéig. "És megnyilatkozának
az ő szemeik, és megismerék őt; de ő eltünt előlük." (Lk 24,30)

Champaigne festménye a "látás" előtti pillanatot mutatja, a vá
rakozás pillanatát, melyben Jézus Krisztus még egy idegen, és a
megáldott kenyér csak földi táplálék. Ez a festmény a pascali
gondolat képi ábrázolása: "Jézus Krisztus ismeretlen maradt az
emberek között, s ugyanígy igazsága is együtt él a közönséges
igazságokkal, minden külső megkülönböztető jegy nélkül. S
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ugyanígy az eucharisztia is a közönséges keny érrel.v" Az Emma
usi vacsora az Eucharisztia "misztériumán" való elmélkedés. Ez a
festmény (rnelyet Jean-Baptiste de Champaigne Barcosnak ad át)
Philippe de Champaigne utolsó "adománya" a Port-Royal számára.

Az Emmausi vacsora (ahogy az Utolsó vacsora is) az egyház
megalapításának pillanata. A szeretet közösségének a megalapí
tása: mert Jézus Krisztus maga a szeretet. Jézus Krisztus ennek
az egyháznak a "teste", ahogy Pascalnál olvashatjuk: "Ő a test,

32Gondolatok, 483. amelynek tagjai vagyunk" .32
Még egy fontos következménye van ennek a gondolatnak. A

33Gondolatok, 455. janzenisták (így Pascal számára is) az "én" gyűlöletes.33 Ennek a
gyűlöletes énnek az ábrázolása hívság (oanitas) és az önszeretet
csapdája. "Csak Istent kell szeretnünk, csak magunkat kell gyű-

34Gondolatok, 476. lölnünk,,34 - írja Pascal. A Krisztussal való egyesülés a szeretet
ben azonban a "gyűlöletes én" -t is eltörli. Jézus jobban szeretett
minket, mint ahogy mi szeretjük "szennyes vétkeinket". Krisztus
szeretetében osztozva: "Szeretjük magunkat, mert Jézus Krisztus
tagjai vagyunk." Tagnak lenni pedig azt jelenti - írja ugyanitt
Pascal -, hogy csupán "a testben lakozó lélek által és a testért

35Gondolatok, 483. élünk, létezünk és vagyunk't." .

Philippe de Champagne: Sirban fekvő Krisztus

A kőlapon olva sható felirat:
"Ava gy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba,

az ő halálába keresztelkedtünk meg?" (Róm 6,3)
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1Nyolc Boldogság
Katolikus Közösség

(Ford. fr. Hidász Ferenc
OFM.) 2005.

Egy vértanú
Képek Meny atyáról

Alexander Volfovics Meny az orosz ortodox egyház papja volt.
Yves Hamant francia történészprofesszor - a "bátyuska" közeli
barátja - írt róla egy könyvet, mely magyarul Boldogok, akiket ül
döznek az igazságért címmel jelent meg.' Meny atya prófétai jelen
ség volt. Erős, magas testén érett fej, fején szép vonású, dús,
hosszú haj keretezte, rajzos arc. Arcának beszédessége s világossá
ga lenyűgözte hallgatóit. A titkos tudás bizonyossága éltette Meny
atyát, amely bizonyosságért mégis mindig megküzdött, hogy sza
vakká, mondatokká formálja. Nézem ifjúkori fényképeit. Mind
egyiken ugyanaz a belső derengés. Ugyanaz a nem fölajzott, in
kább a félig hunyt szemek mögötti éberség.

Egyik képén lehajtja a fejét. Hullámos a haja. Mély figyelem
ül vonásain. Olvas. Radnótira emlékeztet. Radnóti karakteres ar
cának megszelídített változata az övé. Később is, mikor már ke
resett hitszónok, ismert író és teológus volt, akit minél inkább
ragadott el mondanivalója, annál lassúbb lett, hangsúlyosabb,
hangerőt s tónust választó, váltogató előadó, mondom, késöbb is
- kijelenthetjük - gyönyörű, mert lélekjárta arcán ugyanaz a
hol elemző, hol derűs komolyság. Olyan szellemé, melynek lát
nia adatott, hogy a Test, az Igazság s az Ige egy és megfoghatat
lan valóság. Meny atya zsidó származású volt.

Az orosz ortodox egyház papját, Meny atyát 1990. szeptember
9-én, mikor hajnaltájt át akart sietni a vasútállomáshoz vezető

ösvényen egy fiatal erdőben, baltacsapással megölték.

Nézem, ahogyan vigyázva csúsztatja a borba mártott kenyérdarab
kát az áldozó szájába. Mögötte vékony szál gyertyák égnek. Tarkó
jáig ér, csúcsosan a csupa-arany papi talár. Alatta ragyog a csu
pa-arany miseruha, könyöklővel.Nem angyal jut róla eszembe. Egy
nagy, művelt, tudós pap, akinek mindene Krisztusé. Nézem őt

Magdolna nővérrel. Az idős, sovány, eleven arcú nővérrel, akinek
szürke, dísztelen ruhájára Tao jel van varrva. Meny atya súlyos feje,
szakállas, egyszerre határozott és szelíd arca gondterhelt. Keze le
csüng. Magdolna nővér tekintetében törhetetlen nyugalom... Né
zem őt családja körében. Hallgatag szépség az asszonyán, a lányán,
figyelem a fián. A templomudvaron fehér reverendában ül az asz
talnál, a szamovár előtt. Körülötte szőke, fiatal, orosz férfiak, ken
dós, kedves, szláv, címerarcú asszonyok. Imádkoztak, most teáznak.
Barátok közt jókedvűen pengetik a gitárt. Mindenütt ez a titokban
lepecsételt, elmélyült arc, megérintve a mindentudástól.
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A hóval borított novogyerevenyszki templom, baktatnak feléje
az öreg atyák, Vszevolod Spieller, Szmirnov és Tavrion atya. A
gulágokat lakták szibériai fagyban, megkínozva, lerongyolva és
elrongyolódva, betegek meleg emberbűzében, éhezve, torzsát rág
csálva, évtizedekig. Szergij Mecsev atya, a megviselt angyalarcá
val. Testvére, Alekszij Mecsev atya az ifjú Dosztojevszkij-i arcával.
Batyukovatya, akiből olyan belső tűz árad, mintha Hananja,
Azarja és Misaél társa lett volna a hétszeresre fölfűtött királyi ke
mencében. Afanaszij érsek, a nagy, magányos tanú. A kopasz
Sipkov atya, a széles, csontos, tépett fehér szakállas arcával; a ki
nyilatkoztatásra mindig fürge elevenség süt ki belőle; úgy rán
gatták ki az ágyából, a cellájából, el a tányérja mellől a gulágra né
hány hónapos időközökben évekre, mintha meg-megismételt föllé
pésre hurcolnák. Hieraksz atya, a megbocsátó Krisztus-arcával.

És Mária anya, mint utolsó órájában az idős Szűzanya. Hon
nan, miíéle, embernek ismeretlen mélységből néz föl? Es micso
da megvilágosodott sötétséggel a fehér ruhájában, fehér kendő

alól? És Germogen érsek, meg Dudko, Esliman, [akunyin, Go
lubcov atya. Meny atya nagy, golgotai családja ... Ha nem volna
olyan végtelenül ostoba és cinikus ez a szó, és ha egyáltalán el
lehet ilyet gondolni, azt mondaná az ember: íme, az igazi szép
ségek versenye. Ámulva jár a tekintet egyik arcról a másikra. De
hát épp az ember szépsége az, amely mindig egyetlen, tehát a
versengésre képtelen. Ez a fajta emberi szépség szent, véren vett,
megszenvedett. Belülről s észrevétlenül nő, alakul, bontakozik, s
egy mestere van: a szeretet, amely képessé tesz a gonoszság ki
számíthatatlan csapásainak elviselésére is.

Nem kívánom ezt az írást azzal befejezni, hogy A. V. Meny atyának
a sötétségből kifénylő kiválóságait tárgyilagosan értelmezzem, nem
is tudnám. De megrendítő, betilthatatlan és eltitkolhatatlan nagysá
gához annyit hozzá kell tenni: eredendően ökumenikusan érző és
gondolkodó ember volt, mint Roger Schutz, akit a szív ösztönös
testvér-szeretéte késztetett, s talán kényszerített is a vallások, az
egyházak, s a felekezetek közti megbékélés szükségének megértésé
re. Ennek legfőbb bizonyítéka, hogy nagyon szenvedett a hiányától.
És nemcsak teológiai meggondolásból szorgalmazta az ökumenét,
hanem a szerencsétlenségek fenyegette ember nembeli indítékaiból
is. Az istenitó1 átszőtt és megvilágosított humanizmusa, tudomá
nyos érdeklődése, fölkészültsége is arra sarkallta, hogy eredeti tisz
telettel tekintsen minden ember teremtett mivoltára.

Élete szakrális gyújtóponttá lett egy szénkemény és szénfekete
történelmi időszakban, amelyet a jótól és igaztól való szüntelen
félelem tett vaddá; ki kellett oltania Meny atya világosságát.
Hogy kettőjük kőzül az omlik össze, amely világbírónak hitte ma
gát, s az kap magas lángra, amelyről azt hitték, végre kihunyt,
csak Meny atya sejtette.
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Ondrok gödre
1. könyv (Óhaza)

A táj, a hely alakítja, formálja az embert. Más az alföldi, a felföldi,
a magashegységi, a dombvidéki, a szárazföldbelseji, a vízmelléki,
a szigetlakó. Legalábbis az újkori nagy keveredésig voltak ilyen te
kintetben vérmérsékletbeli, lelki, de még testi, alkati különbségek
is. Addig, amíg ki nem tört az emberiségen a globális viszketeg
ség, és a bolygó lakói el nem kezdték változtatni a helyüket, tőme
gesebben, gyorsabban és szeszélyesebben, mint a régi, nagy moz
gások, a népvándorlások idején.

De nemcsak a nagy tájegységek vonatkozásában látszik ez
igaznak. Áll a kisebb domborzati egységekre, a közvetlen, a
mikrokörnyezet felszíni alakzataira is. Aki egész életében egy
szélfútta magányos asztalhegy tetején lakik, ahonnan távolinak
tetszik a lenti sík vidék, és közelinek a magas ég, azt meghatá
rozza, abba előbb-utóbb beépül az az asztalhegy. Mindent onnan
lát, arról, azon keresztül, abban gondolkodik, az számára a biz
tos, az archimédeszi pont, ahonnan kifordítja a sarkából, ha nem
is a világot, de legalább magát, akkor is, ha lejön róla, ha nincs
rajta. Az többé-kevésbé azzá az asztalheggyé válik. Még inkább
így van ez, ha a tetejébe még földművelő is, aki a földdel, a
hegy anyagával dolgozik, akinek a földtől függ az élete, mert a
földből él, a föld gyermeke. Már egy emberöltő alatt is végbe
mehet e· különös, semmilyen műszerrel ki nem mutatható, ám
annál jelenvalóbb változás. Hát még ha több nemzedék követi
egymást, az apja, nagyapja, dédnagyapja, esetleg minden őse ott
élt, küszködött előtte! Akkor még inkább azonosul a heggyel,
még inkább szüli, teremti őt a hegy.

Ez történt az Árvaiakkal is alig több, mint száz év leforgása alatt.
Az ő archimédeszi pontjuk Ondrok gödre volt.

Annak idején, amikor megérkeztek északról, feltehetően nem
is maguk döntötték el, hova, Szajla melyik részére telepednek,
nem ők választották Ondrok gödrét. Hiszen jobb helyet is talál
hattak volna leendő fészküknek, lejjebb, középtájt, a későbbi Fel
végben vagy Alvégben. Alighanem kijelölték nekik. Azt mondta
a telepítő földesúr ispánja:

- Ez itt, ettől eddig a kendteké. Rakodjanak le, és üssenek
össze valami átmeneti hajlékot, aztán késóbb majd építenek rá
rendes házat, meg mindent, ami kell, van fa az erdóben elég 
és karjával körívet kanyarítva rámutatott a leendő Árvai-szög
helyén elterülő gazos területre a patak bal partján.
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És ők lepakoltak, és letelepedtek Ondrok gödrében, először
szó szerinti, majd átvitt értelemben is. És megismerték, meg
szokták és megszerették. És anélkül, hogy tudatosult volna ben
nük, vagy hogy ilyen elvont dolog egyáltalán megfordult volna
a fejükben, Ondrok gödrévé váltak. Holott az is lehet, hogy elő

ször egyáltalán nem tetszett nekik, és húzták a szájukat.
Szajla akkor, a tizennyolcadik század első felében már évtize

dek óta lakatlan puszta volt. A határ jobbágyok híján parlagon,
az egykori szántóföldek tele gyommal, kóróval, de főleg trenka
bokorral, a néhai felségterületét visszahódítani igyekvő erdő elő

őrseivel. Maga a völgy pedig, első ránézésre legalábbis, nem kí
nált semmi előnyöset, rendkívülit.

A nagy völgyhöz. a többi völgyhöz képest nem is igazi,
klasszikus értelemben vett völgy. Inkább csak folytonossághiány,
szeszélyes alakú bemélyedés, afféle csavarredő a falut délről ke
rítő nagyobbik hegyvonulat oldalában. Nincs rendes feneke, lent
szinte ék alakban szaladnak össze az oldalai, és amit így kiad
nak, az túl meredeken fut fel. Csak a dolyinai váll, és fent a ge
rinc hulláma alatt van benne némi ellapulás. Kicsi is. Ha kiterí
tenék, nemigen adna ki másfél-két négyzetkilométernél többet.
Azonkívül, mezőgazdasási szempontból legalábbis, kedvezőtlen

a fekvése. Északra néz, és ebből kifolyólag hűvös. Fent, ahol öb
lösebb, szinte egész nap süti a Nap, de lent csak késő délelőttől

érik a sugarai, és mihelyt eltűnik a nyugati oldala mögött, az a
része árnyékba borul.

És az Árvaiaknak mégis a szívükhöz nőtt. Mire felépült a há
zuk, berendezkedtek a szögükben, és a pionírok nemzedéke a
temetőbe távozott, már gyengéd szálak fűzték őket hozzá, már
az ő völgyük volt. Holott nem rendelkeztek benne földdel sem.
Annak idején, mint jobbágyoknak, nem jutott ott nekik telekrész.
És jogi értelemben késóbb is csak azt a keveset birtokolták belő

le, amit lent a szögük elfoglalt. Szert tehettek volna késóbb több
re is belőle, de valahogy elég volt nekik, hogy benne laktak, lak
hattak. És úgyszólván magukban, mert rajtuk fölül nem lakott
senki, a patak túlpartján lévő Gyetvai-szög meg valamivel lej
jebb volt, már szinte a völgyön kívül.

Az első Árvaiak pár napig csak bizalmatlanul méregették szemük
kel Ondrok gödrét. Először közelről főleg azt a darabját, amelyen
sürögtek-forogtak, aztán a patakot, a patakon túl a kis lapost,
szemközt a nyugati oldalt és a többi részét fel egészen a hegytető

ig. Már amennyire apatakparti akádáktólláthatták, amelyeket az
tán később kivágtak. Majd gondoltak egyet, és felderítették. Átkel
tek a patakon, megindultak a partja mentén felfelé. Fent, jó messze
megtalálták a forrást. Alaposan benőtte a fű, és kissé eliszaposo
dott, de azért még lehetett belőle kalappal meríteni. Megkóstolták
a vizét. Jónak találták, és még aznap kitisztították a gödrét. A tető-
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re elég nehezen jutottak fel. Az alatta húzódó meredek lejtőt olyan
sűrű bozót borította, annyi volt rajta a galagonya-, a csipkebokor,
az akáchajtás, hogy vissza kellett menniük baltáért. Egészen fent a
bokortenger szinte összenőtt az erdővel, de azért itt-ott még elvált
a szélétől, és végig tudtak menni a gerinc hullámán. A gerinc hul
lámhegyén még tisztást, kilátópontot is leltek. Ott megálltak, kifúj
ták magukat, és lenéztek Ondrok gödrére. Most látták, mekkora is
valójában, onnan fentről, és milyen alakú. Majd távolabbra irányí
tották a tekintetüket, a nagy völgyre, a szemközti, az északi hegy
vonulatra, mögötte a Tarna-völgyre, rajta túl a többi hegyre, az
egészen távoli, kéklő hegyekre, amelyeken túlról jöttek.

Amikor a völgy kipucolódott, eltávolítódott belőle a sok bo
zót, a gaz, és újra megindult benne a földművelés, és megint
mezsgyék, gyalogutak keletkeztek, már rendszeresen látogatták,
ha helyénvaló itt a látogatták szó, hiszen benne laktak. Leggyak
rabban vízért mentek, a forráshoz, a maguk taposta gyalogúton,
amelyhez később gyaloghidat is csináltak a patak fölé. De sűrűn

felruccantak a mezsgyékre, az erdő szélére, a patakparti fák alá
szedrezni, eprezni, kislibának füvet, felnőtt kacsának csalánt
szedni, botot, vesszőt vágni. Kivált a gyerekek szerettek Ondrok
gödrében kószálni, bújócskát játszani, lombkunyhót építeni, a
patakban gázolni, siklóra vadászni, fészkezni, szánkázni, házi
készítésű, kezdetleges sítalpakon csúszkálni, tavasszal ibolyázni.
De a felnőttek is szívesen időztek benne. És nem mindig kézzel
fogható, gyakorlati céllal, hanem olykor csak úgy, fejet szellőz

tetni, gondolkodni, ha választás előtt álltak, ha valami nagy hor
derejű döntést kellett hozniuk. Vagy lehiggadni, megnyugodni,
sebüket nyalogatni, ha sérelem vagy bánat érte őket. Vagy for
tyogni, duzzogni, ha összevesztek, ha tengelyt akasztottak egy
mással. Még búvóhelyet is létesítettek benne, egy jól álcázott
föld alatti üreget, amelyben szükség esetén elrejtőzhettek, akko
rát, hogy még a mentendő búza-, liszt-, zsír-, kukoricamennyiség
is elfért benne. A családi legenda szerint az egyik Árvai-ős, Já
nos régen elhalt apai nagybátyja annyira szerette ezt a völgyet,
hogy míg élt, vasárnaponként, ebéd és etetés közt nyáron oda
járt ki szundikálni, a gyalogúttól kissé távolabb, egy bokrok
övezte félreeső zugba, ahol nem zavarta senki. Rendszeresen ka
szálta a helyet, hogy tiszta legyen, a vakondtúrásokat is elegyen
gette, hogy kényelmes fekvés essék rajta. Állítólag még egy szal
mával kitömött tarisznyát is tartott ott, fejpárnának, eldugva
valahol egy fa odvában, és rendszeresen cserélte a tartalmát.

Ezektől meg a vízhordástól eltekintve azonban az Árvaiak
többnyire csak átjártak Ondrok gödrén, mint bárki más, akinek
nem volt benne földje. A forráshoz vivő gyalogútnak később

folytatása lett, felfelé. Cikcakkban kúszott tovább, először a
völgy farát képező mélyületbe, de nem kanyarodott se jobbra, se
balra, hanem a meredek lejtőn nyílegyenesen felvitt a tetőre. Ezt
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már nem ők taposták ki, ez már a köz lábai nyomán keletkezett,
de Árvaiék is ezen folytatták útjukat, ha cigánypást-fölötti, ha
csapásaijai földjeikre mentek. Vagy az erdőre gombázni, fát,
gallyat szedni tüzelőnek. Vagy az erdőn túlra, jóval túlra, Recsk
re, a recski piacra, gyalog és kevéske vajjal, túróval ahátukon.
Mikor még nem volt lovuk, és szegények voltak, és egyikre is,
másikra is rászorultak. Létezett még egy gyalogút, a forrás táján
torkollott bele az övékbe, vagy az övék abba, és így nézve nem
is másik volt, hanem csak onnan folytatódott fel a tetőre. A
dolyinai oldalon nyúlt fel, a Felvég felől, és elsősorban a felvégi
ek jártak rajta. Kocsiút is vezetett Ondrok gödrébe, de Árvaiék
ezt, nem lévén rá okuk, egyáltalán nem használták. Lent, az
Árvai-szöggel szemben, a patak túlpartján, a Gyetvai-szög mel
lett kezdődött. Az aljban először jobbra kanyarodott, aztán a
kertek végi mezsgyén haladva, félkörfélét leírva falhatolt egé
szen a farba. Voltaképpen zsákút volt. Ott megszűnt, meg kellett
szűnnie a meredek lejtő miatt. Viszont úgyalakították ki a
nyomvonalát, hogya végén meg lehetett fordulni a kocsival, és
megállni, várni, amíg a meredélyről lehordták agabonakévéket,
a kukoricacsöveket, a kukoricaszárat, tököt, mikor mit, attól füg
gően, hogy éppen kinek mije termett ott.

Az Árvaiak tehát sűrűn jöttek, mentek Ondrok gödre útjain,
de még sűrűbben, az év háromszázhatvanöt napjának legtöbbjén
csak nézték. Éspedig az udvarról, úgy, mint annak idején, mikor
megérkeztek. A különbség idővel csak annyi lett, hogy már kö
zük volt hozzá, viszonyba keveredtek vele, része lett az életük
nek. Mindennap látták. Látták alakját, lejtőit, hajlásait, változó
színeit, füve tavaszi zöldjét, búzája júliusi sárgáját, faleveleinek
őszi barnáját, rozsdavörösét. Hallották hangjait, a benne munkál
kodók beszédét, a kapálás zaját, a kaszasuhogást, a keréknyikor
gást, a fürj kiáltását, az őz ugatását, mikor kimerészkedett az er
dőből, és esőt jelzett. Érezték illatait, az akácvirág, a bodza, a
bürök, a vadbükköny, a szamóca, a kakukkfű, a cickafark, az
üröm szagát. És beszívták levegőjét, amelyet kilehelt, és amely
kissé mindig más volt, mint lejjebb, a faluban, nyáron a rekkenő

hőségben hűsebb, kellemesebb, télen frissebb, csípősebb. Érzé
kelték Ondrok gödrét, jelen volt az életükben, reggel, este, és éj
jel, ha nyitva hagyták az ablakot, ha, miként az istállóban alvó
férfiaknak szokásuk volt, kibotorkáltak az udvarra, a kúthoz vi
zet inni, ha sósat, füstölt húst vacsoráztak, vagy távolabbra, vizel
ni. Télen pedig, mikor szünetelt a határban a munka, és a ganaj
hordástól eltekintve többnyire otthon tettek-vettek, napközben is
észlelték. És ez elég volt ahhoz, hogy ne tudják kivonni magukat
a hatása alól, hogy magukénak érezzék, hogy titkos módon hoz
zá hasonuljanak, hogy másokká váljanak, mint a többiek, hogy
elvéthetetlenül és megmásíthatatlanul Ondrok gödre is legyenek.
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Az idill evidenciája
Oravecz Imre Boldogság című verséről

Eszternek

"Kettő lett egybá?, s most szűntelenül
keresi ki-ki a maga másik felét."

Platón

"A boldogság azonban nem az öröm kiteljesedése
vagy a szenvedés tökéletes hiánya,

hanem a szeretet beteljesedése."
Nádas Péter

Oravecz Imre költészetének zavarba ejtő egyedisége, mély eredeti
sége elsősorban alkalmasint abban rejlik, hogy miközben minden
egyes verseskötete önálló kompozíciós értékkel bír, a kötetek nyel
vi-poétikai mineműsége olyannyira különbözö, hogy az életmű 
másoknál megszokott - belső folytonosságáról gondolkodva az
elemző hajlamos végül arra a megállapításra jutni: Oravecz eseté
ben nem "egyszerűen"korszakos (jóllehet nem mintateremtőjelle
gű) költői munkásságról, hanem - kötetről kötetre haladva - a
legmagasabb szintű lírai teljesítményekről beszélhetünk.

Ezt a szakkritika sem látja másképp: "Oravecz Imre lírájának
egyedi sajátosságát első közelítésben éles tagoltsága, tömbszerű

en zárt pályaszakaszainak eltérő karaktere adja. (. ..) Egyfajta tá
gas és szigorú belső elrendezettségű szintézis felé mutató végle
tek költészete ez, melynek jellegadó feszültsége a tárgyiasság és
a személyesség, a távolságtartás és az önfelmutatás, a kimért ra
cionalitás és a rejtett érzelmesség, a szóba foglalt csönd és a fel
szakadó történetfolyam, a kristályosan zárt lírai alakzat és az
epikai formaszerkezet szélsőségeiből. valamint a tér-idő koordiná
ták s a költői perspektíva folytonosan táguló-szűkülő változásai
ból fakad." (Keresz tury Tibor; kiemelés az eredetiben - H. T.)
Minden bizonnyal ez a példátlan összetettség magyarázza azt a
hatástörténeti különlegességet is, hogy "Oravecz költészete kü
lönböző hagyományok által kondicionált elvárások számára is
»beszédképesnek« és egyben »megszólíthatónak- tűnik" (Kul
csár-Szabo Zoltán).

A Héj (1972), az Egy földterület növénytakarójának változása
(1979), majd A hopik könyve (1983) még csak a szűkebb szakmai
befogadás (egy meghatározó részének) figyeImét s elismerését
nyerte el. Az 1988-as 1972. szeptember már szélesebb körben tette
ismertté a szerző nevét; a valódi áttörést azonban kétségtelenül
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a Halászóember című, terjedelmét és jelentőségét tekintve egy
aránt grandiózus kötet hozta meg (l998-ban).

Oravecz ez idő szerinti utolsó verseskötete, A megfelelő nap
(Pécs, Jelenkor, 2002) több tematikus és poétikai szálon kötődik a
Szajla-anyaghoz, mégis inkább a fentebb mondottak érvényesek
erre a munkára is: önálló, önelvű alkotás, a költői pálya újabb
csúcsa. A benne olvasható mintegy kétszáz (O vers között egé
szen rövid, keleties finomságú darabokat (például Ryokan
szerepverseket) éppúgy találunk, mint hosszabb, az anafora, a
gondolatritmus, a katalóguselv poézisére építő szövegeket. A
nyelvhasználat mindvégig a keresetlen egyszerűség hatását kelti,
a versbeszéd eszköztelensége azonban, versek beszédéről lévén
szó, természetesen látszólagos. (Persze, bizonyos értelemben
minden eszköztelenség látszólagos - hiszen az eszköztelenség is
eszköz.) Csak egyetlen kiragadott példa hadd álljon itt; A bambusz
megsegítése című négysoros: "Elállt a hóesés. / Indulok lapátolni,
/ de előbb megszabadítom / roskasztó terhétől a bambuszt."
Első olvasatban talán föl sem tűnnek azok a jellemzők, amelyek
e verset verssé avatják. Ám a figyelmesebb közelítés már észre
vételezheti: ez a gyöngéden választékos címet viselő szöveg,
amely alapvetően ember és természet harmonikus egyenértékű

ségének s egymásra utaltságának belátását közvetíti, a fokozásos
szerkesztés elvét alkalmazva (a sorok szótagszáma mindig
eggyel nő: 6-7-8-9) jut el az "Elállt a hóesés." tárgyias jelenete
zésétől a "roskasztó" jelzőnek a bambuszra és a beszélőre létkö
zösség-teremtő egyidejűség gel vonatkoztatható tartalmáig, tartal
masságáig. A kompassió bambuszon, beszélőn, hóesésen túli,
metafizikus vonzatú erkölcséig. (Sőt, el tudunk képzelni befoga
dót, akinek olvasatában A bambusz megsegítése a vak muzsika
mester segítésének konfuciuszi példázatát írja át - Konfuciusz
szellemében! - a növényi létmódhoz való viszony etikai normá
ira. A történetet Tőkei Ferenc fordításában idézzük: "Amikor (a
vak) Mien muzsikamester látogatóba jött és a lépcsőkhöz ért, a
mester így szólt: »Itt a lépcsö.« Amikor a gyékényhez ért, a mes
ter így szólt: »Itt a gyékény.« Amikor pedig mindenki leült, a
mester mindenről tudósította őt mondván: »Ez itt van, az ott
van.« Amikor aztán Mien muzsikamester eltávozott, Ce-csang
megkérdezte: »Kötelességünk-e (tao) mindezt elmondani a mu
zsikamesternek?« A mester pedig felelte: »Bízony, ez a (vak) mu
zsikamesterek segítésének kötelessége.«" [Kiemelés az eredetiben
-H.T.})

Az elmúlással (s az elmúltak hiányával. .. ) számot vető versek
között nem egynek témája a természeti közegben föltalált har
mónia s az e harmónia révén puszta vigasznál többé váló szere
lem. (Rilke súlyosabb szavával: Ifa szerelem nehéz munkája" ... )
Az egyik legszebb ezek közül az alábbi mű:
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BOLDOGSÁG

Süt a téli nap, bárányfelhős az ég,
az üvegen át rám esnek a sugarak,
mára végeztem az írással,
ernyedten ülök az ablaknál,
és a lenti szó1ce nádat nézem,
kedvesem várom,
nemsokára jön munkából,
és megkérdi, ebédeltem-e
meg mit csináltam, míg távol volt,
és az nagyon jó lesz.

A tíz sor szövegképileg és mondattanilag is egyetlen egységet
képez. A sor- és tagmondathatárok egybeesése (s így a rendszer
telenül változó szótagszám), a rímeket és metrumokat nélkülöző,

szabadverses megformáltság, a szókészlet köznyelvi (de az alul
stilizáltság esztétikájától meg nem kísértett) karaktere, valamint
a vershelyzet mindennapisága (ablaknál ülő, kedvesét hazaváró
férfi) - olyan összetevők mind, amelyek a - már-már provoka
tív módon egyszerű - cím keltette olvasói elvárásoknak nem
okoznak csalódást. (Legföljebb a boldogságként előrejelzett köz
érzet, lelkiállapot, élethelyzet túlságosan is kézenfekvő volta sze
rezhet némi meglepetést a művészettől általában is a boldog élet
receptjét váró befogadóknak.)

A napi munkával végezvén ülni otthon, szemlélni a téli fé
nyek közt föltáruló világot s várni a kedvest: a Boldogság jelölő

alighanem a várakozás e zavartalan békéjű (s bizonyosan növek
vő izgalmú) állapotára értendő. A várakozás tárgyi díszleteit, a
béke mentális kellékeit a vers aggálytalan nyugalommal sorolja
elő. Az idill (mint téma) közhelyességét apró, de nem jelentékte
len esztétikai fogásokkal írva felül. Az első sor párhuzamos
mondattana (az állítmány - alany szerkezet ismétlődik) azáltal
válik emlékezetessé, hogya szintaktikai paralelizmus elvileg sé
rül ugyan (az első állítmány igei, a második névszói; az első

közlésegység jelzővel bővített, a második tőmondat), ám mintha
inkább csak az elemek átrendeződéséből nyerhető, összetettebb
harmónia érdekében történne mindez (a "téli" jelző többletét a
"bárányfelhős" szóösszetétel előtagja egyensúlyozza). A fokoza
tosság retorikai elve, a türelmes építkezés módszertana nyilvá
nul meg a tárgyi valóság és az emberi tényező viszonyának ala
kulásában-alakításában, a múlt és jövő között megszólaló
beszélő nyelvi gesztusaiban. A szöveg első felében az én és a vi
lág, a másodikban az én és az ő kapcsolata tematizálódik. Az
első sor leíró tárgyilagosságát követően előbb az énre ható külső

erők ("az üvegen át rám esnek a sugarak") jelenítődnek meg,
majd, az önbemutatás ("mára végeztem az írással, / ernyedten
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ülök az ablaknál") után, a külső tényezők felé forduló alanyi fi
gyelem ("a lenti szőke nádat nézem") határozza meg a versbe
széd irányultságát. (A nádat megszemélyesítőjelző kapcsán vá
ratlan allúzióként eszünkbe juthat - ha másért nem, Nemes
Nagy Ágnes gyönyörű szakszerűséggel elővezetett valamikori
elemzésére emlékezve - a Csokonai-féle "szőke bikkfák" szin
tagma A Magánossághoz című versből. Ám ennél talán lényege
sebb, hogy jelezzük: Oravecznél nem is annyira megszemélyesí
tésről, mint inkább a nem-emberi személyességre ráismerő

tekintet képességéről, a személyként, társként, egyenjogú létező

ként azonosított növényi létmód irodalmunkban még mindig oly
ritka méltánylásáról szerencsésebb beszélnünk.) A második öt
sor indításaként külön nyomatékot kap a "kedvesem" megneve
zés, melynek bensőséges érzelmessége a kedvesnek megelőlegez

ve tulajdonított szavak ("és megkérdi, ebédeltem-e / meg mit
csináltam, míg távol volt") bizalmi retorikájában teljesedik ki.
Nemcsak a retorikai szerkezet: a motivikus megalkotottság is
magas fokon műkődik kőzre az esztétikai összhatásban. A két
világ határát jelölő, ismétlődő motívum ("üvegen", "ablaknál")
első előfordulásakor a fény be-térésének biztosítéka, másodízben
a tekintet ki-szabadításának eszköze. Azaz, miközben elválaszt,
határol és elzár, aközben a létezők közti kapcsolat önreflexívvé
tehető hermeneutikáját is szavatolja. A fény toposza különben is
kitüntetett fontosságúnak tetszik. Hiszen, a szöveg jelenetezési
rendje és szerkesztési logikája értelmében, a kedves nem egysze
rűen a távol és a kint teréből tart az itt és a bent közegébe. de
érkezése egyenesen a fények világából ("Süt", "nap", "sugarak",
"szőke") várható. Ha figyelembe vesszük e ponton, hogya "bá
rány" motívuma révén a szelídség evangéliumi szimbolikája is
beszüremkedik a szöveg valóságába (rögtön a vers fölütésében!),
az életképet ikonikusan emelkedettnek, a szerelem szentségét
sugallónak érzékelhetjük. (Nyilván másodlagos, mégsem elha
nyagolható értékkategória a vers világában a munka fogalma
["végeztem az írással", "nemsokára jön munkából"] - úgy is,
mint a szerelmes önátadást megelőző és megalapozó, mert érték
teremtő és személyiségépítő cselekvésforma; az alkotás, a terem
tés, a létrehozás közős világot, kölcsönös viszonyokat, értelmet
és érthetőséget ígérő rendje. Érdemes észrevennünk a "nemsoká
ra jön munkából" sorban a névelő elhagyásával keletkező általá
nosító, egyetemesítő, a munkát így egy egyszerű mondatszer
kesztési eljárással fölmagasztosító hatást isl) Ezt az életképet
éppen a hiány alakzata, az egység zálogaként értett Másik távol
léte tölti fel jótékony feszültséggel. Ezek után lélektanilag aligha
szorul magyarázatra, hogy a boldogsággal azonosított várakozó
figyelmi helyzet föloldása (a kedves megérkezése) miért esik kí
vül a lírai alany beszédlehetőségein,miért csak az "és az nagyon
jó lesz" trivialitásáig merészkedik el a róla való beszédben - és
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miér t utalja a beteljesedés másfajta boldogságát a szavakon túl
elhelyezkedő dolgok körébe. A vers .m űv é szi hatásának kulcsa
lehet ez: szavakkal írja körül a nyelv esz közeivel megk özelíthe
tetlent . És képes elha llga tni azo n a ponton, ame lyen túl egymás
hoz még talán prakt iku san kivitelezhető, de az egymásról már
kockázatos művelet esztétika ilag is érvényes módon szólni.

A köznapokban is ünnep kén t, huzamos csodaként megélt pár
kapcsolat "korszerűtlen" - s kán oni körben talán csak Petőfitől

s Radnótitól ismerős - tém ája itt a lírai beszéd természetes tár
gya ként tűnik fel. A soká, de nem későn meglelt szerelem topo
sza Oravecz kezén új fényeket kap. De nem abban az értelem
ben/ hogy a mű az id illi állapot evidens voltát á llíta ná.
Olvasatunkban arró l van inkább sz ó, hogy - a vers világá ban s
világképében - az eviden cia maga válik idillé; azaz amit id illnek
nevezhetünk, eszerint nem más, mint a meglelt (és fölismert) ev i
dencia. A lét mint egymássall ét ma gától értetődő szépsége.

E sorok írója talán sosem fogja belátni annak az irodalomér
telmezői közhelynek a vélt igazságát, am ely szerint a boldogság,
az idill , a harmónia tematizálása nem vezethet komolyan vehető

esztétikai eredmé nyre, nem eredményez he t jelentős műalkotást.

Oravecz Imre Boldogság című versének olvasástapasztalata gya
núját tovább erősíti .

Philippe de Champaigne:
Az Emmausi vacsora
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SEBÓK MELlNDA

1979-ben született Móron.
Az. ELTE Bölcsészettudo
mányi karán diplomázott.
Jelenleg az ELTE BTK
harmadéves doktorandu
sza a Legújabb kori ma
gyar irodalom programon.

Az. ELTE TÓFK óraadója
és magyar-angol szakos
gimnáziumi tanár.

Rónay György
dokumentumok a
Babits-hagyatékban
Rónay György "kimeríthetetlen kincsesbányának" nevezte a
Babits-Juhász-Kosztolányi-Ievelezést az 1971-ben írt A nagy nemze
dék című tanulmányában, melyben Babits pályájának kezdetét le
velei tükrében ismerteti. A Babits-levelek nagy része az Országos
Széchényi Könyvtárban található, s az 1930-as években keletkezett
levelek többsége még máig kiadatlan. A Babits-hagyaték a 20. szá
zad irodalmának gazdag irodalomtörténeti dokumentuma, hiszen
a levelek sorai között számos feltáratlan érdekes adatra bukkanhat
a figyelmes olvasó. Az itt közölt Rónay György-levelek közül ket
tő Babitshoz. kettő pedig az elhunyt költő feleségéhez, Tanner 110
nához szól: az első levél még hat évvel Babits halála előtt,

1935-ben, az utolsó négy évvel a költő halála után, 1945-ben kelet
kezett, de bármelyiket olvassuk is, mind a négy levél arról tanús
kodik, hogy Babits Mihály irodalmi példaképül, erkölcsi norma
ként szolgált az akkor fiatal Rónay György számára. A levelek
Rónay György indulásának első tíz évére, így a pályaszakasz je
lentős mozzanataira is rámutatnak, s bepillantást adnak a Nyugat
hoz való tartozás vágyáról, irodalomkritikusi szerepléséről és az
1940-es évek elején induló folyóiratokról.

A Nyugat harmadik nemzedékének írói az 1930-as években a
gazdasági válság idején és a világháború árnyékában kezdték
meg pályájukat (Rónay György mellett többek között Radnóti
Miklós, Zelk Zoltán, Vas István, Thurzó Gábor, Toldalagi Pál és
Devecseri Gábor). A nehézkes pályakezdés ellenére hagyomány
hoz való hűségük, rendkívüli műveltségük teszi őket igazi költő

vé, s a Nyugat nemcsak elismeri a tehetséges művészeket, ha
nem egyúttal irányt is mutat a fiatal költőnemzedék jövőjének.

Rónay György indulásának irodalmi ízlését a késő-Nyugat vi
lága és a régebbi magyar irodalom - vagyis a babitsi norma és
az antik hagyományok, a berzsenyis klasszicizmus formálta. Ró
nay György Gödöllőn a premontreieknél tanult: jellemét, tudá
sát, páratlan szorgalmát valószínűleg ezek a gimnáziumi évek
alakították ki. Késöbb 1931 őszétől a budapesti Pázmány Péter
Katolikus Egyetem magyar-francia szakos hallgatója lett, s ezek
ben az években olyan kiváló professzorok hatása alá kerül, mint
Gombocz Zoltán, Horváth János és Eckhardt Sándor.
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'Tüskés Tibor: Rónay
György Akadémiai

Kiadó, Budapest,
1988, 15.

2Tüskés Tibor: i. m. 13.

Rónaynak már tizenöt éves korában verse jelenik meg nyomta
tásban, egy aradi hetilap, a Vasárnap közli Eletszekéren című ver
sét. A Gödöllőn írt diákkori költeményen még Arany-hatás érző

dik, majd nem sokkal az érettségi vizsga után, az 1931-ben
megjelent A tulipánok elhervadtak című első verseskötete már tema
tikai változatosságot mutat. A versek többsége - melyekben
gyakran elégikus-bánatos hangon szól - szintén Gödöllőn szüle
tett. A "szétszórt lírai hangulatokból kivett darabok"! nem marad
tak visszhang nélkül: A Névtelen Jegyző 1932-es számában Szabó
Zoltán még szigorúan ítél, az Erdélyi Helikonban Mélius N. Jó
zsef is beszámol a Rónay-kötetről, a Napkeletben Fábián Pál elis
merő hangon szól. Egy évvel A tulipánok elhervadtak megjelenése
után, 1932-ben napvilágot lát a prózai és verses szövegeket válta
koztató Híd című második kötete, melyben híd-metaforával fejezi
ki szilárd hitét Istenben: "Hídnak állítom magamat lábad elé, vo
nulj át rajtam döngő léptekkel a magasságba, vezérelj hadakat ke
resztül rajtam, és állni fogok szílárdan"." Rónay 1933-tól Babitsot
(Versenyt az esziendékkelí), Kosztolányit (Könyörgés az ittmaradókhoz)
olvas, de örömét leli a felvilágosodás magyar irodalmában is, az
antik versmérték dallamában: Baróti Szabóban. Berzsenyiben. Ré
vaiban, Verseghyben, Rajnisban. Az 1930-as évek közepén több
irodalomtörténeti cikke, tanulmánya jelenik meg az aradi Vasár
napban, majd a budapesti Magyar Kultúrában, a Theológiában és
a Vigiliában. Műfordításról vallott nézeteit két tanulmányban köz
li, 1934-ben jelenik meg a Katolikus verses zsoltárfordítások a XIX.
században, s 1935-ben a Pázmány Péter Irodalmi Társaság jelenteti
meg a Szüzek koszorúját. Az Vigilia rögtön indulásakor, 1935-ben
közli a Mint ama régi és a Vízkereszt című verseit, de Rónay
György ekkor már munkatársa az Új Kornak és a Napkeletnek is.

Ilyen előzmények után küldi ell935-ben Babitsnak első leve
lét, valószínű Koratavasz című versével együtt, melyben az akkor
éppen a Révész-szanatóriumban betegeskedő szerkesztőt arra
kéri, hogy mondjon véleményt a költeményről, s esetleg a Nyu
gatban való megjelenésről. A fiatal Rónay méltán gondolhatott
Babits támogatására, aki 1935-re a legelismertebb magyar költő:

1928-tól a Baumgarten Alapítvány elnöke, 1933-tól a Nyugat
egyedüli főszerkesztője, jelentős verseskötetek, regények, műfordí
táskötetek, tanulmányok írója. 1935-ben az Atheneum újra kiadja
a Halálfiait, a Nyugat kiadásában megjelenik Az európai irodalom
történetének folytatása (1760-1925), s a Révai Kiadó megjelenteti
Dante Isteni színjátékának fordítását. Rónay megkapja az elisme
rést mesterétől, hiszen 1936-ban egyszerre jelenik meg Koratavasz
és Sejtelem című költeménye a Nyugatban. A Sejtelem tökéletes
szonettben megírt, félelmet sugalló költemény, melyben csupán
az akácfa virágának illata érezteti a tavasz leheletét. Az antik
metrumú, alkaioszi strófába sűrített, 16 soros körmondatban
megírt, tavaszi tájat bemutató Koratavasz Berzsenyinek hódol:
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3Rónay György:
A fölavattatás reggele.

ln: A hajós hazatérése.
Rónay György

emlékezete. (Szerk.
Rónay László.) Nap

Kiadó, Budapest,
2001,35.

4Ekkor jelenik meg
Rónay első regénye is

Keresztút címmel.

5Rónay György: Babits,
a forditó. Nyugat,

1940,51.

"hol a kökörcsin bimbaja már hasad, I s az első méhe már körülötte
dong, I az enyhe nap csirát melenget, I sziklevelet csal elő a rögbó1: II
ott jár a költő, Berzsenyi Dániel I versével ajkán, lelke az ős eróK I tit
kába szédül, s térdre hullva I áldoz, Örök Hatalom, tenéked."

Rónay számára a Nyugat jelentette a "költővé érés" bizonyos
ságát. Önéletrajzi írásában így emlékszik vissza arra a reggelre,
mikor aNyugatban olvashatta saját verseit: "Álltam, és olvastam
őket, mint egy sosem látott ismeretlen szöveget. Olvastam egy
költőt a Nyugatban, aki most már egészen biztosan költő, mert
Babits lehozta. Aztán már nem is olvastam, csak néztem. Nem a
nevemet: pontosan emlékszem, hogy nem a nevemet. Csak a két
verset, a két betűtömböt, teljes oldalon: ezt a hitelesítő pecsétet
egy eldőlt sorson'i.:' A harmadik nemzedék számára a "fölava
tást" a Nyugat jelentette, mely az első szereplés után folyamato
san közli Rónay költeményeit: 1941-ig több mint tíz verse és ta
nulmányai jelenik meg a folyóiratban. Rónay szigorú kritikusra
és igazi pártfogóra talál Babitsban, aki 1937-ben4 már négy (Csil
lagnéző, Hajnal, országút, Zene, Szarvasok pusztulása), 1939-ben ket
tő (Cirkusz uszályon, Óda egy halotthoz), 1940-ben Himnusz a mun
kdhoz, 1941-ben Áradat című költeményét közli.

Az 1939 decemberében elküldött Rónay-levél már azt bizonyít
ja,hogy Babits arra a megtisztelő feladatra kéri Rónayt, hogy
írjon tanulmányt műfordítás-kötetéről.Babits Kisebb műfordításai

1939-ben külön kötetben jelennek meg az Atheneum kiadásában,
melyben Baudelaire-, Meredith-, Michelangelo-, Swinburne-,
Wordsworth-, Shelley-, Poe- és Goethe-versek fordítását közli. Ba
bits kiváló kritikusra talál Rónayban, aki nemcsak tanulmányokat
ír a műfordításról, hanem 1939-ben két saját fordításkötetet is meg
jelentet: Michelangelo versei és Modern francia líra címmel, melyhez
Eckhardt Sándor ír ajánlást. Babits a fordító című tanulmánya
1940-ben jelenik meg aNyugatban, melyben elismerő hangon szól
mesteréről, hiszen Babitsot szöveghűsége és verszenéje teszi tökéle
tes fordítóvá, ugyanakkor a versfordítások egyfajta összegzést is
nyújtanak a költő pályájáról, az alkotó fejlődéséró1. A "fordítások a
Levelek Iris koszorújából, a Herceg, hátha megjön a tél is! testvérei", és
mindenképp a "magyar műfordító irodalom csúcspontját jelentik, s
remekekkel ajándékozták meg remekül a magyar irodalmat: néha
már mellékesnek tűnik, amint alkotó és fordító mély, rejtelmes kap
csolatát figyeljük"." 1940-tó1 Rónaynak szinte minden évben újabb
regénye lát napvilágot: Lázadó angyal (1940), Fák és gyümölcsök
(1941), melyért 1942-ben Baumgarten-díjban részesül. Ugyanabban
az évben jelenik meg Cirkusz című regénye, és újabb verseskötete
(Te mondj el engem), majd megjelennek Novalis-, Hölderlin- és Rim
baud-fordításai. Közben további tanulmányait közli a Nyugat For
radalom vagtj klasszicizmus, Jegyzetek a regényró1 és SIK Sándor címmel,
mely egyben az utolsó Rónay-tanulmány is a folyóiratban, s Babits
halálával szinte egyszerre jelenik meg 1941 augusztusában.
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6,,Az. aranykorra az
ezüstkor jött (...). Az.

ezüstkor hösibb az
aranynál, ezüstből és

elefántcsontból királyok
pajzsai s istenek szobrai

készültek. S ha
kardcsapás hull az
ezüstre: zenét ad."

Babits Mihály: Ezüstkor.
ln: Ezüstkor. Atheneum,

Budapest, 1938, 208.

7Lengyel Balázs: Rónay
Győrgy halálára.

Élet és Irodalom,
1978. 15. szám, 6.

Babits halálhíre megrázta a magyar irodalmi köztudatot. Az
Illyés által szerkesztett Emlékkönyvben Rónay a szent szeretet köl
tőjeként emlékezik Babitsról, de a mester emléke még húsz évvel
halála után is él. 1961-ben Babits betegágyánál tett látogatására
így emlékezik: "Csak nézett rám, s én néztem őt, / a fuldokolva rette
gőt, / néztük egymást vad rémületben, / egy szörnyű szálra fűzve ket
ten". Babits távozása után Rónay levélben kéri az özvegyet, hogy
küldjön verset az 1943-ban induló Ezüstkor számára. A folyóirat
már címében is Babits emlékét idézi, aki az 1930-as tanulmányában
ezüstkor-metaforával" illeti az újonnan felnövekvő költőnemzedé

ket, majd ugyanezt a címet választja 1938-ban megjelent tanulmá
nyaihoz. Rónay már a Magyar Csillag és a Vigilia munkatársa, mi
kor Thurzó Gáborral elindítja negyedévi folyóiratát, az Ezüstkort
1943 márciusában. Az Ezüstkor a harmadik nemzedék lapjaként
Rónay György-, Thurzó Gábor-, Toldalagi Pál-versek mellett az
első számban Sík Sándor-, Pilinszky-költeményeket is megjelentet.
A rövid életű folyóiratot a háború embertelenségével szembeni hu
manizmus, a klasszikus értékek tisztelete jellemzi. Az 1943 júniusá
ban megjelent második, s egyben utolsó szám közli Török Sophie
Babits emlékét idéző verseit (Almák, Még én is, Sugárzik tovább, Han
gomban élsz még, És ezerszer mondtadt. Az Ezüstkor azonban maga
köré vonzza Ottlikot, Sárközi Györgyöt, Somlyó Györgyöt és
Passuth Lászlót is. A lapot két szám után megszüntetik, mégsem
maradt visszhang nélkül, hiszen lapjain egy új generáció lírája
szólalt meg, a babitsi klasszicizmus igényével.

A világháborús éveket követően Rónay az Új Ember című ka
tolikus hetilap munkálataiba kapcsolódik be, s az 1945 júliusában
keletkezett, Babits Mihálynéhoz írott levelében novella küldését
kéri. Az. Új Ember 1945. augusztus 9-én lát napvilágot Pénzes
Bandulin szerkesztésében. A hetilap, mely a keresztény értékek
védelmében száll síkra Török Sophie Eltűnt idő, Babits emlékét
idéző versét jelenteti meg az októberi számban, de novella közlé
sére nem kerül sor. A világháborút követő években a hallgatásra
ítélt Rónaynak csak a Vigilia és az Új Ember jelent publikációs le
hetőséget. Rónay több mint négy évtizedes írói-költői pályája 
mely a 1960-as, 1970-es években teljesedik ki igazán - páratlan
tehetségről tanúskodik: verseskötetek, regények, műfordítások és
irodalmi értekezések jelzik gazdag és sokszínű életművét. Műfaji

sokoldalúsága, műfordítói tehetsége, irodalomszemlélete, az antik
vitás és a régebbi magyar irodalom tisztelete babitsi indíttatásra
vall. Rónay György Babitshoz és Babitsnéhoz írott levelei is azt
bizonyítják, hogy pályája - melynek első igazi állomása a Nyu
gat volt - a nagy nemzedék lírájából sarjadt, s bár új utakra lép,
mire megtalálja saját hangját, felfedezi magának az avantgarde
irányzatait, a kortárs világirodalmi áramlatokat (Aragon, Coe
teau), mégis Babits erkölcsi példája ad teret ahhoz, hogy "a ma
gyar irodalmi égbolt saját fényű csillagává'" váljon.

302



Babits Mihálynak

Babits Mihálynak

Rónay Guörgy levelei Babits Mihálynak és Babits
Mihálynehoz

[Budapest, 1935 tavasza körül]
Igen tisztelt Szerkesztő úr,

Itt küldöm legújabb írásomat' remélem, nem jelent különö
sebb terhet szerkesztő úrnak átolvasása. Tisztelettel kérem egyút
tal, értesítsen a vers sorsáról, kőzőlhető-e, vagy nem, amellékelt
lapon ha lehetséges volna, és Szerkesztő úr már fölépült betegsé
géből} kérem, tessék szíves lenni megjelölni egy olyan időpontot,

mikor tudna számomra néhány percet szakítani.
Teljes tiszetlettel:

Rónay György,
bölcsész

lYalószínű, Rónay a Koratavasz című versét kűldi, melyet 1935 tava
szán írt. A költemény a Sejtelem című verssel együtt 1936-ban, a Nyugat
harmadik számában jelent meg. Ekkor publikált Rónay először a folyó
iratban.

2Babits 1935 tavaszán vesebántalmakkal feküdt a Révész-szanatórium
ban.

Budapest, 1939. december 9.
Igen Tisztelt Főszerkesztő Ur!

Gellért Oszkár Szerkesztő Ur telefonértesitése alapján küldöm
a fiut' azzal a kéréssel, hogya müforditás-kötetet sziveskedjék
átadni neki} részemre.

Rendkivül örülök ennek az igazi megtiszetlő feladatnak' és a
velejáró irói élvetzeteknek és hálásan köszönöm, hogy rám gon
dolt.

Őszinte tisztelettel
hálás hive

Rónay György

lYalószínű, valakit a Révai Kiadótó!.
2Babits Kisebb műfordításai 1939-ben az Atheneum kiadásában jelentek

meg.
3Babits Rónay t kéri fel, hogy írjon a műfordításairól. 1940-ben, a

Nyugatban jelenik meg a Rónay-tanulmány Babits a fordító címme!. Ba
bits többek közőtt Baudelaire-, Meredith-, Michelangelo- és Swinburne
versek fordítását jelentette meg 1939-ben. Rónay György a Nyugatról
tett vallomásában így emlékszik vissza: IIkririkusnak is akkor éreztem
magam először igazán, mikor egy délelőtt Illés Endre behívott szobájá
ba a Révai könyvkiadóban: »Mihály kérdezteti nem írnál-e a Kisebb Míí
fordításairók Nekik, »a második nemzedéknek« Mihály volt, idősebb

barát, nekem BABITS, csupa nagybetűvel, távolról tisztelt Mester, akit
még gondolatban sem mernék a keresztnevén hívni C,.) A legnagyobb
dolog nem is az volt, hogy írhatok a könyvről, és éppen erről, én, a
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Babits Mihálynéhoz

Babits Mihálynéhoz

kezdő fordító (...) a legnagyobb dolog az volt, hogy - ha nyilván Illés
Endre baráti ajánlására is - Babits tudomásul vette ilyetén jellegű léte
zésemet, és C..) annyira megbízik bennem, a mesterségtudásomban,
hogy rám bíz egy ilyen föladatot - egy darabkát önmagából." (Rónay
György: Vallomás a Nyugatról. 1970, PIM/V. 3794 /7.)

[Budapest, 1943 márciusa]
Igen tisztelt Nagyságos Asszony,

A napokban kerül könyvpiacra folyóiratunk, az Ezüstkor,'
Negyedévi lap: egyetlen célja, hogy csak irodalom legyen, s a le
hetőségekhez képest a legjobb. Mottót nem írtunk rá azt hiszem,
ezek nélkül is világos, hogy Babits Mihály szellemében szer
kesztjük.

A második szám még a könyvnap előtt, május derekán jelenik
meg. 2 Igen hálásak lennénk, ha erre a számra kaphatnánk Nagy
ságos Asszonytól néhány, három-négy oldalba való verset?

A lap első számát föladtuk Nagyságos Asszony címére. S még
egyszer nagyon kérjük - és erősen reméljük - megtisztelő köz
reműködését. Az anyagot április 15. körül adjuk nyomdába.

Igaz tisztelettel
Kezét csókolja
Rónay György

Bp. II. Mandula u. 36.

l Az Ezüstkor 1943 márciusa és júniusa között két számot megélt, ne
gyedévre tervezett szépirodalmi folyóirat. Alapítói voltak: Rónay
György, Thurzó Gábor, Sőtér István. Az első számban megjelentek
Rónay György, Pilinszky János, Toldalagi Pál és Sík Sándor versei is.

2A második, egyben utolsó szám 1943 júniusában jelent meg.
3A júniusi számban valóban megjelentek Török Sophie-versek, vala

mennyi Babits emlékét idézi: Almák, Még én is, Sugárzik tovább, Hangom
ban élsz még, És ezerszer mondtad.

[Budapest, 1945. julius 23.]
Kedves Nagyságos Asszony!

Augusztus 2-án katolikus hetilap indul. l Ennek szépirodalmi
részét én állítottam össze. Igen szeretnék Nagyságos Asszonytól
verset és novellát kapni? Rövidebb novella kellene, négy-öt gé
pelt oldal, - általában ennyire van helyünk.

Hálás volnék, ha minél elóbb kaphatnék kézira tot.
Kezeit csókolja:

Rónay György

l Az Új Ember végül 1945. augusztus 9-én indult.
2Az Új Ember 1945. augusztusi számaiban nem jelent meg Török

Sophie-novella. 1945. október 18-án az Eltűnt idő círnű, Babits emlékét
idéző versét közölte a hetilap.
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LÁZÁR FRUZSINA

. Hogyan kezd elegyor
vos- tüdőgy6gyász ver
seket, regényt, esszéket
írni, illetve az iroda
lommal komolyan fog
lalkozni?

Miért érezte úgy, !Zogy
mégiscsakortosnakkell
lennie?

Miért választotta a tü
dőgyógyászati szak
irányt ?

Beney Zsuzsával
Elhangzott 2005. november 4-én a Magyar Katolikus Rádió Műpártoló

cim ü m űsor ában , Az interjú közlésével a tavaly elhunyt költőnőre emlé
kezünk, aki áprilisban lenne 77 éves. (A szerk.)

Meg kell ford ítanom a kérd ését, mert az én életemben úgy történt ,
hogy hogyan kezd el egy fiatal lány, aki elsősorban az irod alom
iránt érdeklődik, verseket írni. Megpróbál valami kritikát, esszét is
összehozni, 18 éves korában elindul az egyetemre azza l, hogy sze
retn e magyar-fran cia sza kra jelentkezni , föl is veszik, és két hét
múl va rájön arra , hogy orvosira kell mennie. Aztán búcsúzóul
vesz egy kön yvet - emléksze m, Sík Sándor Esztétikáját - , és ez
zel vagy tíz évre félreteszi az irodalm at.

Nagyon sokféle oka volt. Igazából, ha bármelyiket választom első

rendű okként, nem vagyok biztos benne, hogy az a valóban elsőren

dű. Nagyjából az történt, hogy bennem akkoriban borzasztó erős

szociális lelkiismeret élt, nagy fokon elkötelezettnek éreztem ma
gam az emberekért, és úgy éreztem, hogy mielőtt megszólalok és
beszélek, valamit csinálnom és tennem is kellene. Valószínűleg rész
ben hozzájárult az is, hogy már érezhető volt az előszele annak 
ez '48 őszén volt - , hogy az egye tem meg fog változni, és a tudo
mány fellegvárából a polit ika fellegvárává fog átalakulni. Biztos,
hogy ez is szere pet játszott benn e, hiszen az orvostudomány min
denképpen egza ktnak tűnik. Emellett valószínű, még más is k ő zre

játszott. Nehezen tud om rekonstruálni, mert akkor is nehezen tud 
tam megm ond ani. Valami hirtelen érzés arra hajtott , hogy feltétle
nül oda kell menn em . Soha egy pillanatig meg nem bántam.

Mert akkor nem lehetett választa ni. Évekig dolg oztam a Biokémiai
Intézetben, és sze rettem volna ottmaradni, a professzorom nagyon
szívesen ott is tartott volna, de a minősítésem szerint nem voltam
alkalmas az ifjúság nevelésére. Ennek elsősorban egy akkoriban láb
ra kapo tt anti szemita hullám volt az oka, mármint ann ak az oka,
hogy végül is nem vettek fel dolgozni az egye temre. A Biokémiai
Intézetben évekig voltam demonstrátor, szerettem volna elmenni
gyerekgyógyásznak, de úgy adó dott, hogy csak gyermek tüdő

gyógyintéze tbe tudtam elhelyezkedni, és aztán lassan ebből nem
gyerekgyógyásza t, hanem felnőtt tüdőgyógyászat lett. Szívesebben
lettem volna gyerekgyógyász, de ilyen szempontból nagyon kevés
beleszólásunk volt a sorsunk alakulásába. Persze aki nagyon akart,
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Az irodalmi életben
máraz50-es évektó1 je
len volt Weöres, Ottlik
köreiben. Mit jelentett
Önnek íróként, ember
ként Weöres Sándor és
Ottlik Géza?

Mi az oka annak,hogy
bárfiatal korától kezd
ve írt verseket, önálló
kötettel csak negyven
éveskora utánjelentke
zett?

Kapcsolatba lehet hozni
az orvosi tapasztalatot
a költői, írói tapaszta
lattal? Hasznára volt
az egyik a másiknak?

azért átverekedte magát ezeken a nehézségeken. Valószínű, hogy
bennem nem volt elég energia.

Én már középiskolás koromban is írtam, és meg is jelentek verse
im, nagyon kevés ugyan, igazán '57-58-ban kezdtem írni - a dá
tum nem véletlen. Weöres Sándor rendkívül kedves volt hozzám,
nagyon bíztatott. A Költók egymás közt című antológiában - ami ti
zenöt költöt mutatott be abban az időben, azt hiszem '69-ben 
engem ő mutatott be, és ezzel eléggé meg is határozta az életemet,
mert azt írta rólam, hogy ki tudja, képes vagyok-e folytatni ezt a
színvonalat. Sokáig nem is írtam, mert azt hittem, hogy nem tu
dom folytatni. Weöres költészete óriási hatással volt rám, egészen
a legutóbbi évekig sokat foglalkoztam vele, még most is megten
ném, ha lenne rá időm. De emberként nem tudtunk igazán közel
kerülni egymáshoz. Ottlikot is nagyon-nagyon sokra tartottam,
nagyon szerettem mint embert is, de Ottlikéknál is inkább a felesé
gével kerültem jó barátságba. Egy kicsit meghatározta a helyzete
met az írók kőzött az, hogy nemcsak hogy nem voltam egészen író,
hanem volt egy olyan foglalkozásom, ahonnét nézve az irodalom
kevésbé látszott fontosnak, mint a többi író számára, akiknek ez
volt az elsődleges munkájuk. Eléggé zárkózott is voltam, kevés író
barátom volt.

Nem tudom pontosan megmondani. Nem is tartottam elég jónak a
verseket ahhoz, hogy megjelentessem egy kötetben, meg nem is ér
dekelt olyan nagyon, az az igazság. Megjelent '69-ben a Szépirodal
mi Könyvkiadónak az imént említett kötete, a Költók egymás közt,
ahol tizenöt jelentős költő mutatott be tizenöt fiatalt. Nagyon jó kö
tet volt, a legtöbb fiatal azóta nagyon ismert költővé vált. Ebben a
kötetben szerepelt, azt hiszem, Petri, Takács Zsuzsa, Kiss Anna, szó
val jó néhányan, akiknek most már igazán ismerik a nevét, és való
ban beváltották azt a reményt, amit akkoriban a méltatóik hozzájuk
fűztek. Azután lassan ezek a fiatal irók mind kiadtak egy-egy köny
vet a Szépirodalminál. Én valahogy úgy éreztem, hogy a közölhető
verseim nagy része már megjelent ebben az antológia-félében, de az
tán szóltak, hogy beadhatnék egy kötetet. és hát azért olyan nagy lé
lek nem voltam, hogy még ezek után tovább várjak.

Nagyon vigyáztam, hogy külön tartsam a kettőt egymástól. Más
néven voltam orvos és más néven írtam. Amikor az ember ott van a
rendelőben, és ott van vele szemben a beteg, akkor semmi másra
nem tud gondolni, mint a betegre, és a vele kapcsolatos orvosi
problémákat megoldani. Teljesen kiesik az életéből, hogy valami
mást is csinál. Ugyanez van akkor, ha ír az ember. Akkor sem tud
másra gondolni. De most már, hogy visszanézek, egészen biztosan
gazdagította az egyik belső elfoglaltság a másikat, méghozzá való
színűnek tartom, hogy fokozta mind a kettő a másik érzékenységét.
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Több mint hannincévig
tartó orvosi munka
után szerzett kandida
tusi fokozatot iroda
lomtudományokból, és
lett először a miskolci
egyetem, majd a Páz
mány Péter Katolikus
Egyetem tanára.

József Atti/ával régóta
foglalkozik. Az első esz
sze'kiitete 1989-be11 jelent
meg a költőról. Pedig
akkoriban JózsefAtti/a
nem tartozott a kife
jezetten ünnepelt köl
tőink közé.

Azt írta egyszer József
Attiláról, hogy a 20.
századleginkább érthe
tő nyelven szóló költő

jének alkotása termé
szeténél fogva racioná
/iSaII érthetetle/I.

Ez valahogy együtt kezdődött. Hetven éves koromig dolgoztam
mint orvos, a végén nyugdíjasként, úgy, hogy helyettesítettem, de
nagyon sokat. És valahogyan '93-ban összeköttetésbe kerültem elő

ször a pesti egyetem esztétika tanszékével, aztán egy hirtelen vál
tással a pécsivel. A pesti egyetemen meg is beszéltük, hogy óraadó
tanárként megpróbálok tanítani, ez lett volna az első az életemben,
de lementem Pécsre, ott beszéltem adékánnal, Horányi Özsébbel,
visszajöttem, és aznap este lemondtam a pesti álláslehetőséget, mert
abszolút biztonsággal megéreztem, hogy nekem Pécsett kellene taní
tanom. Aztán az ottani tanszékvezető a következő évben elment
Miskolcra, és elvitt magával. Adminisztratív okok miatt is, a már
megjelent József Attila-könyvemet elfogadták kandidátusi tézisnek.
Az egyetemen való helyzetem miatt védtem meg ezeket a téziseket,
tulajdonképpen nem is kellett komolyan vizsgáznom semmiból.

Sokkal régebben foglalkozom vele. Nekem József Attila óriási
élmény volt egész fiatal lány korom óta, amikor először olvastam a
verseit. Valami olyat találtam benne, ami tökéletesen képes a teljes re
zonancíámat, vagy majdnem a teljes rezonancíámat felkelteni. Na
gyon izgatott, hogy mi lehetett ez, és most a centenáriumi év kapcsán
is egész évben színte kötelező penzumként az ő műveivel foglalko
zom. Ez mind annak a rejtélynek a kutatása, nagyon laikus szavakkal
kifejezve, hogy mit jelent számomra József Attila. Hogy lehet, hogy
ennyire megérint. Megpróbálom erről az oldalról megközelíteni,
hogy az én befogadásom tükrében hogyan látom József Attilát.

József Attila nagyon egzakt és pontos nyelven írt, legalábbis első ol
vasásra. Ezt azért mondom el, mert éppen most próbálok ennek a
nyelvnek a belső ellentéteire. paradoxonaira, aporiáira egy kicsit
jobban odafigyelni. De mindenesetre egy olyan hagyományosan
tiszta nyelven, amit nemcsak hogy mi olvasók érzünk annak, ha
nem egész biztos, hogy maga a költő is minden erejével arra töreke
dett, hogy a mondanivalója nagyon tiszta és nagyon pontosan meg
fogalmazott legyen. Mindenben: gondolatilag, képileg egyaránt. Ez
a nagyon tisztán megfogalmazott mondanivaló azonban olyan tar
talmakat rejt, amelyeknek a kifejezésére a mindennapi nyelv, melyet
József Attila feltehetőleg használni akart, abszolút nem elégséges.
Sokkal mélyebb, nyelven aluli vagy nyelv mögötti, a hallgatás me
tafizikájával jellemezhető megnyilvánulásai voltak. Azt hiszem, ez
az egyik legnagyobb vonzereje is, ez a rejtélyesség, amelyik a telje
sen érthető nyelv és közben a ki nem mondott nyelvi elemeknek az
ütköztetéséből származik. Azt hiszem, ezt nemcsak József Attila éli
át, hanem az is, aki nagyon komolyan veszi az igazán mély, belső
vagy metafizikai vagy transzcendens jellegű problémákat. Meg kell
hogy ütközzék azzal a problémával, hogy mi úgy nőttünk föl, hogy
beszélünk, szavakban élünk, de van egy világ a szavaink mögött,
amelyik nem szavakkal lesz elevenné.
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A Pázmány Péter Kato
likus Egyetemen szep
temberben ,,JózsefAtti
laésKafka" címmel tar
tott előadást. Milyen
párhuzam fedezhető fel
Kafka és József Attila
között?

Gyerekgyógyász szere
tett volna lenni, írtgye
rekoersekei, gyerekvers
elemzéseket. Mi az oka
a legfiatalabb nemze
dékhez valóvonzódásá
nak?

Azért tanít egyetemen,
hogy fiatalokkal fogla
kozhasson, vagyinkább
a tudását szeretné át
adni?

Azt hiszem, Rába Györgynek már '80-ban megjelent erről egy na
gyon szép tanulmánya, azóta is emlegetik. Én inkább azokat a kű

lönbségeket próbáltam kifejteni, amelyek a két költőnek - talán
Kafkára is azt lehet mondani, hogy költő - a világhoz való köze
ledését elválasztotta egymástól. Hogy mi kőzük van egymáshoz,
azt azért nagyjából meg lehet érezni. Azt hiszem, éppen az, hogy
valami olyan idegenséget éreznek a világgal szemben, a világ
olyan fenyegetővoltát, ami szerintem Kafkánál állandó szorongás
hoz vezetett, József Attilánál pedig állandó kibírhatatlan magány
érzethez. Ez a magányérzet nem ugyanaz, de egy kicsit rokon az
zal a szorongásérzettel, ami Kafkában is létezett. Azt hiszem, két
nagy kőzös témájuk volt: az egyik a törvény mibenléte, a másik
pedig annak a bűnnek a jelenléte, amely elkövetődik,de nem mi
követjük el. Pilinszkynek van egy verse, most nem emlékszem
pontosan rá, egy kétsoros: "Megtörtént, holott nem követtem el, /
és nem történt meg, holott elkövettem." Valami ilyesmiben lehet
summázni a két költői érdeklődést.

Részben olyan magánéleti dolgok, amikről nem nagyon szeretnék
beszélni. Nem adatott meg számomra az, hogy fölneveljek egy
gyermeket, és hát az emberben, általában a nőkben van valami
olyan vágy erre, hogy ha nem sikerül a sajátjukat, akkor kénytele
nek a gyerek iránti vágyukat vagy szeretetüket valami más formába
önteni. Ez az egyik, a másik pedig: egyszeruen szeretem a gyereke
ket. De érdekes, hogy én nem vagyok olyan néni, aki jól el tud lenni
a gyerekekkel. Vannak olyan barátnőim, akiken egy pillanat alatt
csüngenek a gyerekek. Én ehhez egyáltalán nem értek, de valahol
belül nagyon figyelem őket, és talán sikerül - nem nagyon, de egy
kicsit talán - megérezni azt, hogy mi van abban a gyerekben, ami
már ugyanaz a mag, ami később is benne lesz. De azért is, mert ne
kem tizenöt éves koromig jó gyerekkorom volt, és akkor is úgy fi
gyeltem a gyerekkor eseményeit. Emlékszem, kislánykoromban elha
tároztam, hogy ezt megjegyzem, és ha majd nagy leszek, akkor
megírom, hogy milyen a gyerekvilág. Hát ezt nem sikerült igazán
megtennem - remélem, majd csak megteszik mások, meg is tették
eddig is.

Valószínű, hogy mindkettő, de én valóban tanár akartam lenni, tu
lajdonképpen már tizennégy éves koromban tanítónőképzőbeakar
tam menni. Aztán leérettségiztem, és mégis orvos lettem, de mindig
vonzott a pedagógia. Egyszer meg is próbáltam középiskolában ta
nítani, egészségügyi szakközépiskolában: szörnyű kudarc volt, egy
általán nem tudtam agyerekeket ránevelni a figyelemre. És mikor
jött ez a lehetőség '93-ban, reszketve próbáltam meg. Emlékszem,
úgy mentem be az első órára, hogy reszketett a térdem. Aztán las
sanként egyre több örömet jelentett a tanítás. Banalitásnak hangzik,
de olyan hihetetlenül sokat kaptam a tanítványaimtól: gondolatot,
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Régebben tízévente je
lent meg egy-egy ver
seskotete, az utóbbi
iMben pedig szinie
évente napvilágot lá
tott egy-egy újabb.

Ha nem fog több verset
írni, akkor mivel fog
foglalkozni?

De a tauittist folytatni
fogja?

továbblendítést, a saját problémáimnak a mélyebb és mélyebb meg
közelítését, hogy valóban az életem nagy ajándékának tartom, hogy
ezt még megcsinálhattam.

Volt egy nagyon kedves barátom, akinek panaszkodtam, hogy mi
lyen hihetetlenül lassan írok, mire azt mondta: persze, mert van ide
je, majd meglátja, hogy ha az idő elkezdi sürgetni, akkor mennyivel
gyorsabban fog írni. Valószínűnek tartom, hogy egy olyan érzés
dolgozik bennem, hogy még mindig rengeteg sok mindenre vagyok
kívánesi. és egyre intenzívebben foglalkoztatnak azok a nagy kérdé
sek, amik az idős embereket általában foglalkoztatják. Valószínűleg

azért írtam az utóbbi években több verset, mert a kérdések úgy fel
halmozódtak bennem, hogy másképpen, mint versben, nem tudtam
kimondani őket. Az az érzésem, ezzel a versírást be is fejeztem. Mert
a kérdések lényegéig, azt hiszem, az utolsó kötetben eljutottam, de
ugyanakkor bele is törődtem abba, hogy ezekre nincsen válasz. Úgy
hogy ez a kettő együtt elhallgatáshoz vezet, ami nem is rossz elhall
gatás, mert azért van benne egy kis vigasz olyan szempontból. hogy
amit én akartam, vagy szerettem volna, azt meg tudtam csinálni.
Mindegy, hogy jól vagy rosszul, de eljutottam saját magamban,
részben a versek segítségével. egy bizonyos nyugvópontra. Ez nem
azt jelenti, hogy mindenben nyugvóponton vagyok, távolról sem.

Nem nagyon tudja az ember, hogya jövőben mi vár rá. Azt szokták
mondani a barátaim: már többször hallottuk tőled, hogy nem fogsz
több verset írni. Most valószínűbbnek tartom, hogy ezt betartom, de
annyi kérdés foglalkoztat még. Múltkoriban csináltak velem egy élet
interjú t a Rádióban, Bán Magda. Sok mindenről szó volt, három ré
szes adásba került: az elsőben az emlékezésról. a másodikban József
Attilához fűződő viszonyomról. a harmadikban a saját életemró1 és
verseimró1. Megmozdultak bennem azok a témák és lehetőségek,

amelyek az utóbbi időben izgatnak. Mind a három olyan, hogy tisz
tességesen vissza kellene gondolni, és meg kellene próbálni nem a
saját múltamat rekonstruálni, hanem azt a viszonyt, amivel a saját
múltamhoz fordulok. Az emlékezés hihetetlenül nehéz, nagy problé
ma. Félek is elkezdeni, de megpróbálnám, ha lenne még rá időm,

hogy erre az interjúra fölfűzve megfogalmazzam mindazt, amit ezek
ben a kérdésekben még fontosak tartok elmondani.

Nem tudom, hány éve mondom, hogy ez az utolsó év, és most is
úgy tervezem. hogy ez az utolsó. Sajnos nem vagyok ebben túlsá
gosan következetes.
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JOSEPH RATZINGER

RészletXVI. Benedek pá

pa Bevezetés a keresz
tény hit világába címü

könyvéböl, amely április

ban jelenik meg a Vigilia

kiadásában.

"Feltámadt
halottaiból"
A keresztény hívek hitvallása, hogy Jézus Krisztus feltámad t, azt a
bizonyosságot fejezi ki, hogy nem csupán szé p álom, han em való
ság ez a kijelentés: "Mint a halál, olyan erős a szerelem" (Én 8/6).
Az Ószövetség itt Erósz hatalmát magasztalja. Mégsem mondhat
juk erről, hogy himnikus túlzás, amiről nyugodtan megfeledkez
hetünk. Az Erósz határtalan vágyaiban, mért éket nem ismerő lát 
szó lagos túlzásaiban az emberi egzisz tencia egy ik a lapvető problé
mája - pontosabban az alapvető problémája - jelenik meg. A
szeretet lényegi paradoxona válik láthatóvá: a sze retet vég telensé
get, rom olhatatlanságot sürge t - szin te egyetlen kiáltás azért,
hogy vég telen legyen! Ugyan akk or jelzi, hogy ezt a kiáltást nem
lehet teljesíteni, hogy követeli a vég telenséget, de meg nem ad ha t
ja. Örökkévalóságra vágyódik, valójában ped ig a holtak országá
ban / annak magányában és pu sztító hatalmában sü llyed el. Ebből
a gondolatból kiindulva tud juk egyá lta lán megért eni, mit jelenthet
a " feltá madás" : az t, hogy a sze retet erősebb a haláln ál.

A feltámadás ugyanakkor az t is bizonyítja, hogy egyedül mi
az, ami halhatatlanságot teremthet: meghalt bennem az élet, de
létezem valaki másban . Az ember élőlény, nem él örökké, életú tja
sz üks égszerúen a halálba vezet. Az élet folytatása számára - aki
önmagában nem tud fennmaradni - emberi szemmel csak úgy
lehetséges, hogy valaki másban marad meg. Így kell értenü nk az
Írás szavát a bűn és a halál kap csolatáról. Világossá válik, hogy
az ember erőfeszítése arra, hogy "o lyan legyen, mint Isten"; tö
rekvése az önállóságra, arra, hogy egymagában megálljon - a
halált jelentette, egyszerűen azért, mert nem áll egyedül. Ha az
ember nem ismeri fel a határait - a bűn lényege végeredmény
ben ebben áll - / és teljesen magának és magából, "öntörvényű

en" akar élni, akkor éppen ezáltal kiszolgáltatja magát a halálnak.
Term észetesen végül mégis rád öbb en arra, hogy egyedül

nin cs marad ása, ezért arra kell törekednie, hogy másokh oz tar 
tozzon, hogy általuk és benn ük megm aradjon az élők föld jén.
Két ú ton lehet ezt megkísérelni. Az egyi k út az, hogy a gyerme
keiben él tovább. Ezzel magyarázható, hogy a természeti népek
a nőtlen, illetve hajadon állapotot és a gyermektelenséget a leg
nagyobb csapások közé számítják: reménytelen eltűnést jelent ,
végérv ényes halál t. A gyermek ek lehető legna gyobb szá ma
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ugyanakkor a legnagyobb esélyt nyújtja az életben maradáshoz,
a halhatatlanság reményét. Ezért a legnagyobb áldásnak tartják,
amit az ember magának remélhet. Egy másik lehetséges út, hogy
az ember ráeszmél, hogy gyermekeiben valójában nem ő maga
él tovább; mégis szeretné, ha belőle személyesen is megmaradna
valami. Ezért a hírnév eszméjéhez menekül, amely valóban őt

magát teheti halhatatlanná, ha időtlen időkig tovább él majd
mások emlékezetében. A halhatatlanságnak ez a második kísér
lete - másokban élni tovább - éppúgy bukásra van ítélve,
mint az első. Ami így megmarad, az nem Ő maga, nem az Én,
hanem csupán annak visszhangja, árnyéka. A magunk-teremtet
te halhatatlanság ezért valójában nem más, mint seol, Hádesz:
inkább nem-lét, mint lét. Mindkét kísérlet sikertelen, mert ha a
halálom után csupán másokban létezem tovább, az egyáltalán
nem az én folytatódó életem, hanem annak legföljebb halvány
utórezgése. Ehhez járul hozzá az is, hogy akire rábíztam a fenn
maradásomat, ő is halandó, neki is vége lesz egyszer.

Mindezzel előkészítettük a következő lépést. Láttuk, hogy az
ember nem tudja magát megőrizni, másoknak kell jövőjéről gon
doskodnia, de bennük is csak árnyékszerűen maradhat fenn, és
sohasem végérvényesen, hiszen az ő életük is véget ér. Ebben a
helyzetben csak egyetlen valaki segíthet, aki valóban "van", aki
nem keletkezik, aztán elmúlik, hanem aki megmarad minden
keletkezés és elmúlás közepette is: az élők Istene, aki életemnek
nem csupán árnyékát és visszhangját őrzi, akinek gondolatai
nem pusztán a valóság másolatai. Én magam vagyok az 6 gon
dolata, aki előbb alkotott meg engem, mint ahogy én önmagam
ban vagyok. Gondolata a létemnek nem utólagos árnyéka, hanem
őseredeti forrása. Benne nem csupán árnyékként létezem, hiszen
benne közelebb vagyok önmagamhoz, mintha pusztán magam
erejéből próbálnék önmagam lenni.

Mielőtt erről a pontról visszatérnénk a feltámadás tényéhez,
próbáljuk más úton megközelíteni a mondottakat. Ismét két szó
hoz, a szeretethez és a halálhoz kapcsoljuk gondolatainkat. Csak
ha valakinek a szeretet értékesebb az életnél, ha tehát valaki
kész az életét szeretetből a szeretet mögé helyezni, akkor képes
a szeretet legyőzni a halált, akkor bizonyul erősebbnek annál.
Csak akkor nőhet fölébe a halálnak, ha előbb erősebb a puszta
életnél. Ha ez nem csupán szándék, hanem valósággá válik, ak
kor ez azt jelenti, hogya szeretet hatalma kiemelkedett a pusz
ta biológiai erők világából, és azokat a szolgálatába állította.
Teilhard de Chardin szavaival: ha ez valahol megvalósulna, ott
létrejönne az, amit végső és döntő "komplexitásnak" nevezünk;
mert magával ragadná, a szeretet hatalmába fogná a biológiai
életet is. Akkor át tudná lépni saját határát, a halált, és egységet
teremthetne ott, ahol most szétválaszt. Ha akkora ereje lenne a
másik iránti szeretetnek, hogy nem csupán az emlékét őrizné -
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tehát igazi Énjének árnyékát -, hanem képes lenne őt magát
életben tartani, akkor ez az élet újabb,magasabb fokát jelentené:
a biológiai fejlődést és mutációkat maga mögött hagyva egy tel
jesen új létsíkra jutna, ahol a szeretet nem szorul a Biosz mögé,
hanem a szolgálatába állította azt. Az evolúciónak és a mutáci
óknak ez a szintje már nem is a biológiai lét újabb fokozata len
ne, hanem áttörve a határokat megszüntetné a "biosz" egyed
uralmát, amely egyúttal a halál uralmát is jelenti; és megnyitná
azt a teret, amelyet a görög Biblia "zóé"-nek, a halál hatalmát le
győző végérvényes életnek nevez. A fejlődés legutolsó fokozatá
ra - amire a világnak szüksége van, hogy céljához elérkezzen
- már nem a biológiai valóságon belül kerülne sor, mert itt már
a szellem, a szabadság és szeretet venné át a hatalmat. Ez már
nem is "evolúció" lenne, hanem elhatározás és ajándék egyben.

De mi köze mindennek a Jézus feltámadásába vetett hithez?
Az ember lehetséges halhatatlanságának kérdését eddig két ol
dalról közelítettük meg - most már tudjuk, hogy ezek ugyan
annak a valóságnak különböző szempontú megközelítései. Kifej
tettük, hogy mivel az ember önmagában nem tud fennmaradni,
csak azt remélheti, hogy valaki másban él tovább. Erről a másik
ról kiderült, hogy csak az a szeretet képes erre, amely egészen
befogadja, egészen magáévá teszi azt, akit szeret - csak így vá
lik lehetővé léte a másikban. Ezt a két, egymást kiegészítő szem
pontot - véleményem szerint - az Úr feltámadására vonatkozó
kettős újszövetségi meghatározás tükrözi: "Jézus feltámadt" és
"Isten (az Atya) feltámasztotta Jézust". Mindkét fogalmazás ta
lálkozási pontja az a tény, hogy Jézus totális szeretete az embe
rek iránt, amely a keresztre juttatta, az Atya iránti totális önát
adásában vált teljessé; ezáltal győzte le a halált, mert ezáltal az
Atya is tökéletesen megtartja őt.

Most vállalkozhatunk a következő lépésre. Azt kell hangsú
lyoznunk, hogya szeretet minden esetben valamilyen halhatat
lanságot teremt. Már az emberi létnél alacsonyabb szinten is
ebbe az irányba mutat, mert a faj megmaradását szolgálja. Igen,
a halhatatlanság ilyen megalapozása nem másodlagos; nem a
szeretet egyik lehetséges következménye, hiszen itt a szeretet lé
nyege jut kifejezésre. A mondat megfordítható: a halhatatlanság
mindig a szeretetből fakad, nem az önmagával megelégedő ön
törvényű létmódból. Vakmerően még arra is vállalkozhatunk,
hogy ezt a tételt, ha helyesen értelmezzük, Istenre is vonatkoz
tathatjuk, úgy, ahogy Őt a keresztény hit látja: Isten azért az
öröklét és az állandóság minden mulandóval szemben, mert
egymásra irányuló három személyként létezik; lényegük az egy
más iránti szeretet. Más szóval kifejezve: az abszolút, és ezért
egészen "relatív", a másikban és a másikkal kapcsolatban élő

szeretetnek Isten lényegét adó, szubsztanciális aktusa. Az isteni
nem az öntörvényű erő, amely önmagán kívül nem ismer el sen-
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kit, amint már előbb jeleztük. A keresztény világkép és istenesz
me forradalmát az antik világgal szemben abban láttuk, hogy az
"abszolút" létezőt abszolút "relativitásnak" - latin meghatáro
zásban "relatio subsistens"-nek - kell tartanunk.

Térjünk vissza az eredeti kérdéshez. A szeretet alapozza meg
a halhatatlanságot - halhatatlanság csak a szerétetből fakadhat.
Ez a tétel azt jelenti, hogy az, aki mindenkit szeretett, mindenki
nek a halhatatlanságát megalapozta. Ez az értelme annak a bibli
ai kijelentésnek, hogy az ő feltámadása a mi életünk. Pál apostol
bizonyítási eljárása a Korintusiakhoz írt levélben első pillanatban
idegenül hat, ennek az igazságnak fényében viszont érthető: ha
6 feltámadt, akkor vele együtt mi is feltámadunk, mert akkor a
szeretet erősebb a halálnál - ha ő nem támadt fel, akkor mi
sem; akkor nem· marad más, a halálé az utolsó szó (ld. IKor
15,16-17). Próbáljuk ezt másképp is kifejezni, hiszen annyira
központi igazságról van szó, A szeretet vagy erősebb a halálnál,
vagy egyáltalán nem is létezik. Jézusban viszont megvalósult,
éppen a mások iránti szeretetként. Ez egyúttal azt is jelenti,
hogya saját, magáramaradt szeretetünk kevés ahhoz, hogy le
győzze a halált: nem több egy beteljesületlen kiáltásnál. Tehát
egyedül az ő szeretete - amely egybeesik Isten élet- és szeretet
hatalmával - alapozhatja meg halhatatlanságunkat. Ennek elle
nére igaz az, hogy halhatatlan életsorsunk milyensége a ben
nünk lévő szeretet milyenségétől függ. Ehhez a témához az
ítélettel kapcsolatban még vissza kell térnünk.

Ezek a gondolatok még tovább vezetnek bennünket. Magától
értetődő, hogya Feltámadott élete nem valami folytatódó
"biosz", ennek a világnak halálra szánt bio-lógiai valósága, ha
nem "zoé", tehát új, másjellegű, végérvényes élet. Olyan élet,
amely a biológiai történések halálteréből egy nagyobb hatalom
erejével kilépett. A feltámadásról szóló újszövetségi beszámolók
nyomán világosan felismerhetjük, hogy a Föltámadott élete nem
tartozik a biológiai történések világához: kívüle van, fölötte áll.
Erről az új életről azonban a történelemben tett tanúságot, ott kel
lett tanúságot tennie, hiszen mindent az ember történetéért tett.
A keresztény igehirdetés alapvetően nem más, mint ennek a ta
núságtételnek továbbadása: a szeretet letörte a halál hatalmát, és
így helyzetünk radikálisan megváltozott. Ezeknek a felismeré
seknek alapján már nem nehéz megbirkóznunk a bibliai feltáma
dás-történetek helyes értelmezésének súlyos feladatával, illetve
világossá tennünk, milyen irányt követve tudjuk ezeket a beszá
molókat megfelelően értelmezni. Magától értetődő, hogy nem
vizsgálhatunk át minden apró részletkérdést, annak ellenére,
hogy ma nehezebb problémákkal kell szembenéznünk, mint az
elmúlt századokban. Tény, hogy alig kibogozhatóan összekuszá
lód tak a történeti és a - többnyire nem eléggé átgondolt - filo
zófiai problémák. Előfordul az is, hogy az egzegézis saját magá-
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nak teremt egyfajta filozófiát, amiről azután a kívülállók azt
gondolhatják, hogy ez a bibliai adatok végsőkig kifinomított
elemzése. Sok részletkérdés eldöntetlen marad, a határvonal
azonban világosan felismerhető a bibliai szöveg tényszerű elem
zése és a szövegek önkényes magyarázatai között.

Az mindenesetre biztos, hogy Krisztus a föltámadás által nem
korábbi, földi életébe tért vissza, mint ahogy ez például a naimi
ifjúval vagy Lázárral történt. Végérvényes életre támadt fel,
amely biológiai és kémiai törvényeknek nincs már alávetve,
amelyet ezért nem fenyeget a halál: abba az örökkévalóságba,
amely a szeretetből fakad. A vele való találkozások ettől kezdve
már "jelenések". Így fordulhatott elő, hogy legjobb barátai, akik
két nappal korábban még vele egy asztalnál étkeztek, nem is
merték fel; de még a felismerés után is idegen maradt számukra.
Csak az látta meg őt, akit ő tett látóvá. Csak amikor ő nyitja
meg a szemeket, és a szívek hagyják magukat feltárni, halálra
ítélt világunkban csak akkor látható meg a halált legyőző örök
szeretet arca, és benne az új, a másik világ. Ezért volt olyan ne
héz, szinte megoldhatatlan az evangéliumoknak. hogy leírják a
Föltámadottal való találkozásokat. Dadognak, amikor erről be
szélnek; látszólag ellentmondanak egymásnak, amikor leírják a
történteket. Ugyanakkor meglepő hasonlóság található a kije
lentések dialektikájában: egyszerre állitják, hogy megérinthető

és érinthetetlen, hogy felismerhető és felismerhetetlen, hogy a
Feltámadott teljesen ugyanaz, mint a Megfeszített, de teljesen
átalakultan. Felismerik az Urat, aztán mégsem ismerik fel; meg
érintik azt, aki valójában érinthetetlen; ugyanaz, mégis egészen
más. Ez a dialektika mindenűtt ugyanaz; csak a stiláris eszkö
zök változnak, ahogy mindezt kifejezésre juttatják.

Gondoljunk például az emmauszi tanítványokról szóló beszá
molóra. Röviden már szóltunk róla; vizsgáljuk meg most kicsit
pontosabban ebből a szempontból. Első pillanatban az a benyo
más ébred bennünk, hogy itt a feltámadásnak egy egészen szi
lárdan evilági elképzelése érvényesül; mintha semmi sem lenne
abból a titokzatos, leírhatatlan valóságból, amellyel Pál apostol
írásaiban találkozunk. Mintha teljesen az események kiszínezésé
re való törekvés, a konkrétumokat igénylő legendaképzés irányí
taná az elbeszélést, amelyet alátámasztott a kézzelfogható bizo
nyítékokra törekvő apologetika. A leírás a Feltámadottat így
teljesen a földi történelembe hozná vissza. Ennek azonban ellent
mond a titokzatos megjelenése, majd a nem kevésbé titokzatos
eltűnése. Még nagyobb ellentmondást jelent, hogy földi szemmel
itt sem lehetett felismerni. Nem lehetett úgy meglátni, mint elő

ző, földi életében. Csak a hit által volt felismerhető: Krisztus az
Írások magyarázatával lobbantja fel a két vándor szívét, és a ke
nyértörés nyitja fel szemüket. Itt egyúttal utalást találunk a kora
keresztény istentisztelet két alapvető elemére. az Ige szolgálata
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(Szentírás-olvasás és magyarázat), és az eucharisztikus kenyértö
rés. Az evangélista így tette érthetővé, hogy az Úrral való talál
kozás tökéletesen más síkhoz tartozik; ezért a liturgiai adottsá
gok rejtjeleivel próbálja leírni a leírhatatlant. Amit nyújt, az a
feltámadás teológiája, de egyúttal a liturgia teológiája is. A Feltá
madottal az Igében és a szentségben lehet találkozni; az isten
tisztelet az a mód, ahogy számunkra érinthetővé vált, ahogy
mint élő felismerhető. Megfordítva: a liturgia a Húsvét titkán
alapszik. Ez nem más, mint az Úr közeledése hozzánk, amikor
útitársunkká válik, eltompult szívünket lángra lobbantja, és el
homályosult szemünket megnyitja. Utunkon mindig velünk jár,
látja, hogy töprengünk, hogy bátortalanok vagyunk. Neki min
dig van ereje ahhoz, hogy szemünket megnyissa a látásra.

Mindezzel csupán a téma egy részét érintettük. Az újszövet
ségi tanúságot meghamisítanánk, ha ezzel megelégednénk. A
Feltámadott megtapasztalása egészen más, mint az olyanokkal
való találkozás, akik a mi történelmünkben élnek; de végképp
nem szabad asztali beszélgetéseknek vagy szép emlékezéseknek
tartani, amelyek nyomán végül az az elképzelés alakult ki, hogy
ő valóban él, és az ügye tovább halad. Ez az értelmezés a pusz
tán emberi világba hozná le az eseményt, eltüntetné azt, ami
benne a leglényegesebb. A feltámadásról szóló beszámolókat
nem lehet álruhába öltöztetett liturgikus jeleneteknek tartanunk:
azt az az alapvető történést teszik láthatóvá, amire minden ke
resztény liturgia épül. Olyan többletről tanúskodnak, amely nem
a tanítványok szívében született, hanem kívülről érintette meg
őket, és kétségeik ellenére meggyőződést és bizonyosságot éb
resztett bennük: az Úr valóban feltámadt! Aki a sírban feküdt,
már nincs ott, mert ő - valóban ő maga - az, aki újra él. Aki
Isten más-világába átváltozott, az elég hatalmas ahhoz, hogy
szinte kézzelfoghatóvá tegye: valóban vele találkoztak, azzal a
Jézussal, aki bebizonyította, hogy benne a szeretet hatalma
messze felülmúlja a halál hatalmát.

Ezt is olyan komolyan kell vennünk, mint a korábban mon
dottakat, mert csak így maradunk hűségesek az Újszövetség ta
núságához; csak így ismerjük fel a feltámadás világtörténelmi je
lentőségét. Nagyon kényelmes megoldásnak tűnik, ha valaki
óvakodik ugyan attól, hogy higgyen Isten evilágban végrehajtott
hatalmas tetteinek misztériumában, mégis megelégedetten úgy
véli, hogy megmaradt a bibliai üzenet világában. Ez a kísérlet
sehová sem vezet: a józan gondolkodás és a hitből fakadó igény
tiltakozik ellene. Nem lehet egyszerre megőrizni a keresztény hi
tet és a "tiszta ész határain belüli" vallást. Választani kell. Aki
hisz, az viszont egyre tisztábban látja, hogy mennyire értelmes
megvallani azt a szeretetet, amely legyőzte a halált.

Dévény István fordítása
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SZEMLE

HERBERT VORGRIMLER: Új
TEOLÓ GI AI SZÓTÁR

Ahogyan a gótikus székesegyház bejárata magá
ra vo nja az ember tekintet ét. és a benti látványra
felkészíti a belépőt, ugyanúgy sze mbeöltő az Új
teol6giai sz6tár boritója. A kép en egy gó tikus
templom főhajóját látjuk a hatalmas rozett ával,
üvegabl akokkal, izomzatszerű kőpillérekkel és
boltozatokk al. Csakhogy nem a templom ba beté
rő szokásos persp ektívájából, hanem alu lról, a
padl óról nyílegyenesen felfelé tekintve. Első pil
lantásra nem is ismerhető fel a látván y, csak fo
kozatosan jövünk rá, mit ábrázol a kép . Vajon
azt akarja érzé keltetni, hogy manapság a teológi
ának szinte nyakát szeg ve kell fölfelé tekinteni e?
Talán azt sugallja, hogy aki ide betér, felüti e
kön yvet, ilyen szokatlan perspektíva vonzásába
kerül? A gótika építésze te d iad alm as ped agógiá
val vezette fölfelé és az oltár felé az ember tekin
tetét: végigfuttatta az osz lopokon, megfür dett e
az üvegablakok pompájában , és a színek ragyo
gásával telítve tovalendítette a boltozatra, majd
onnan a szentélyre és az oltárra irán yította,
melynek szá rnyai közrefogták az isteni jelen lé
tet. A nagy uta t bejárt nézés itt megállapod ott ,
á tad ta helyét a távolabbra hatoló imá na k. Köny
vünk borít ój án a tekintetet lezárja a mennyezet,
nem vezeti tova: nincs oltár. A zárt látvány fog
ságba ejti a szeme t. A kép tan úsága szerint a hit
manapság inkább valami szokatlan és hirtelen
mozdulat: nem időzhet el a világban , nem a vi
lág látványára épül szervese n, hanem egyetlen
11grással szö kik fel a padl óról, nem bon yolód va
bele a világba és nem gaz dagodva látván yától
így ütődik neki a föléje tornyosuló boltozatnak.
mely mögött az " Isten"-nek nevezett enigma rej
tezik - találl és uithatatlanuí. Vajon csak ilyen fe
szes és erőteljes mozdulat formájában lehetséges
man apság a hit? Mint elszánt felfelé nézés, a
földhöz tapad ó átme net nélküli vertikalitása?

Belépve a kön yvbe az első két sz ócikk foly
ta tja ez t a nyaktörő persp ektívát: Ábrah ám 
Abszolú tum. A kövezet , a padló, a kiindu lás, az
elru gaszkod ás - és a végpont, az abszolútum,
amibe be leütközik az emb eri gondolkodás. Ez
persze már a szavak ese tlege s alakjá nak játéka,
de micsoda játék: Ábrahám az embe r, a cselek
vő és elszá nt hit - és a végpont, a láthatatl an
ab szolútum! Teológia és filozófia, az európa i
embe r világána k kettős orgo napo ntja.

Az el ső olda l két címszava együttes szirnb ó
lurn a lehet ne a kereszténység római katolik us
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formul ájának. Erre a formulár a mindig is az á t
fogó sz intézis volt [ellemz ő. Teol ógiai oldalról
magába építette az Oszövetséget (Ab ra h árn ), de
megb ecsülte az emberi go ndolkodás filozófiai
teljesítm ényét is, és önazonosságána k megfo
ga lmazásához nem csupán igén ybe ve tte, ha
nem művelte is (abszol útu m). Ez a tág értelem
ben vett ka tolicitás jelenik meg a szótárba n.
Olvasója nem csupá n a dogmat ika és a bibl i
kum fogalm aival isme rked he t meg, de azokkal
a veretes filozófiai kifejezésekkel is, amelyek
méltóságuk csorbulása nélkül szolgálják a teo
lógiai igazság emberi nyelven és mód on való
megfogalmazását. A lát ván yos felü tés után
szorga lmasan sorjáz na k a sz ótárba n ennek a
gaz dag ha gy om án ynak az elemei Abrahámtól a
zsinatig. Ho sszú évszázadok so rá n épült rop
pant katedrális a teológia. A keresztén ység fo
ga lmi épülete rajzolódik ki a sz ót árba n: a nélkü
lözh etetl en támpillérek (ideológ ia, in tézmény,
irga lmasság, recep ció, tran szcendencia stb.), az
oszlopként szolgá ló tör zsfogalmak (eszkatoló
gia, kri sztológia, menny stb.), az épülete t
fénnyel megtöltő üvegablakok (Má ria, hit, sze
retet), és természetesen a hatalmas rózsaabl ak :
lst en, Jézu s Krisztus. És az oltár? Az oltá rt az
erre k ész olvasó épít he ti fel saját magáb an .. .

Az Uj teol6giai sz6tár előzménye a szerzőnek

rendtársával, Karl Rahnerrel immá r egy ember
öltővel ezelőtt, 1961-ben kiadott és 15 évvel ké
sőbb átdolgozott munkája, ame ly Nyíri Ta más
teológiai gondozásába n, End ref fy Zoltán fordí
tásába n 1980-ban magyaru l is megjelent. A két
mű között jelen tős kü lönbség tapasztalható . Az
Új teol6gia sz6tár bővebb terjed elme folytán tar
talmilag ga zdagabb, és szélese bb olvasóköz ön
séget céloz meg. A szócikkek kifejtése kevésbé
elvo nt, levetett e a rah neri s úlyoss ág ót. a meg
határozások nem a tran szcenden tális teológia
reflexiós magasáb ól görög nek alá az olvasóhoz,
han em óvatosa n és barátságosan szólítják meg.
A recenzens hálásan elisme ri, hogy a Rahner
féle szigorú és veretes fogalmazást a yíri Ta
más teológiai-filozófiai előad ásain hallott ava
tott inter pretáció tette az ő és a mai középkorú
teológu s nem zed ék szá má ra érthetővé, befo
gadha tóvá, sőt int ellektuális mé rték ké. Ha sa j
nálja is a tran szcend en tális reflexió jelenlétének
visszaszorulas át. elisme ri az ana litikus építke
zés jogoss ágét, ame ly kifogástal an érthetőséget

ered mé nyez. Orömét csak az zava rja ném ileg,
hogy a szerző olyanko r is felülírta a korábbi meg
fogalmazást, amikor an nak ereje szembeöltő . A



csoda szócikk például a rahneri megfogalmazás
ban a bachi fúga szigorával és világosságával
építkezik, és egyetlen hatalmas mondatban ké
pes átfogni a csoda tudományos, filozófiai-teo
lógiai és egzisztenciális dimenzióját. Ha részek
re szedjük, magának a gondolatnak a tartalma
sérül. Rahner azt érzékelteítte), hogya csoda,
minden természettudományos aprólékosság és
empirikus kényeskedés mellett a hit monumenid
lis fenoménje, melynek lényegét egyetlen mon
datban kell megragadni, majd a lényeg szinte
ünnepélyes felmutatása után neki lehet állni a
részletezésnek. Verset sem elemzéssel kezd ol
vasni az ember, hanem a felkavaró olvasás után
fog neki az elemzésnek. ha szükséges.

Számos szócikknél megfigyelhető a törekvés
az ökumenikus párbeszédre a keresztény fele
kezetek és a zsidóság vonatkozásában. E tekin
tetben merésznek mondható, nem minden ízé
ben kiegyensúlyozott megfogalmazásokkal is
találkozhatunk. Például a kánon szócikkben: "A
zsidósággal folytatott párbeszédben sürgető kö
vetelmény: (. .. ) az, hogy vessünk véget annak,
hogy az Ujsz, felől értelmezzük az Osz.-et, és
adjuk fel az ígéret-beteljesedés sémát, mintha ti.
a názáreti Jézusban teljesednének be az Irás ígé
retei." Sajátos kérés, mert vajon mitől lenne a
keresztény keresztény, ha nem annak az öröm
nek az erejéből, hogya názáreti Jézusban betel
jesedtek az ószövetségi ígéretek, s éppen ezért
az Vjszövetség horizontjában tárul fel az Ószö
vetség teljes értelme, a sensus plenior -legaláb
bis a keresztény hívő számára. Nincs akadálya
a szerző ajánlása szerinti eljárásnak sem, csak
éppen azt judaizmusnak hívják. Ekkor viszont a
zsidóság nem a keresztényekkel. hanem önma
gával folytat párbeszédet.

Ertékes jellemzője a szótárnak, hogya szerző

a teológiai fogalmak kifejtésébe igyekszik be
vonni a modern humán- és társadalomtudo
mányok kérdéseit, a diszkusszió jelenlegi állá
sát, a kutatás eredményeit (például kritikai
elmélet, kritikai racionalizmus). Ilyenformán a
teológiát belehelyezi a mai szellemi reflexió ára
mába. Nem lezárt ismereteket közöl a szóban
forgó területekről; eljárásával inkább a hiteles
teológiai gondolkodásnak a mindenkori kortu
dattai szembeni érzékenységét igazolja.

Már olyan hosszú ideje élünk a bibliai létértel
mezés világában, hogy vélhetnénk: akár el is fe
ledkezhetünk róla, feledékenységünk se dönti
romba, mert a tőle való eltávolodás is a bibliai
létértelmezéshez képest az, ami: a keresztény
ség poszt-ja, posztkeresztény. Ki sajnálkozik, ki
ujjong azon, hogy kereszténység utáni korban
élünk. A jelenkor tárgyilagos értékelésére törek-
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vő kritikus szerint a keresztényeken áll, hogya
poszt-kereszténynek nevezett kort olyanná ala
kítsák, ahol a kereszténység bibliai értelemben
jelszerűen posztol. Az Új teológiai szótár saját
műfajában és kritikusan olvasva - amit maga a
szerző kíván olvasójától - segítő és hűséges őrt

álló. (Ford. Mártonffy Marcell et al.; Göncöl Ki
adó, Budapest, 2006)

GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ

JEAN LECLERCQ: CLAIRVAUX-I
SZENT BERNÁT

Vitathatatlan tény, hogya halála után két évti
zeddel szentté avatott Bernát (1090-1153) kora
egyik legmeghatározóbb személyisége volt, aki
nek élete és munkásága hosszan hatott a keresz
ténység történetében. A tömör és lényegre törő

- ám hellyel-közzel vitatható és kissé hagiográ
fikus benyomást keltő - életrajzban tulajdon
képpen a bernáti életmű legjobb ismerője jeleníti
meg őt, gyakorlatilag születésétől haláláig.

Bernát gyermekkora alig ismert, mivel ő

maga soha nem beszélt róla. Tudjuk, hogy egy
gazdag burgundi nemes családban szűletett,

majd egy kanonoki iskolában tanult. 11I2-ben a
szerzetesi életformát választotta, és belépett az
I098-ban alapított Citeaux kolostorába. I115-ben
már ő maga alapított apátságot (Clairvaux), és
elkezdett munkálkodni, hogy újítási elképzelé
seit (például elszakadás a világi dolgoktól) meg
fogalmazza, és gyakorlatba ültesse. Miközben
fontos szerepet játszott a ciszterci rend kikristá
lyosodásában, irodalmi munkásságának köszön
hetően az elképzelései és a gondolatai terjedni
kezdtek a kereszténységben. Munkásságának
csúcspontján (1130-1138) figyelme főképpen a
franciaországi történésekre irányult. Neki kö
szönhető az I128-as Troyes-i zsinaton elismert
Templomosok rendi szabályzata (Ad milites
Templi). A későbbiekben befolyása és tekintélye
folyamatosan növekedett. Ekkor keveredett teo
lógiai vitába Petrus Abelardusszal (1079-1142),
akit 1140-ben sikerült is elítéltetnie a Sens-i zsi
nattal. és állást foglalt a katarok ellen is. A szerző

ebben a késői munkásságnak (1139-1148) szen
teit részben tárgyalja - nagyon röviden - Ber
nát viszonyát a zsidósággal, illetve kitér a má
sodik keresztes hadjáratra is, amelyet Bernát a
cisztercita III. Jenő pápa kérésére hirdetett meg
1146. március 31-én, Vézelay-ben.

Élete utolsó éveiben Bernát sokat írt és sokat
utazott. Szinte tudatosan készült a halálra, és
rendezte szellemi hagyatékát: "Gondosan, szó
ról szóra, betűről betűre dolgozta át fő műveit.

Befejezte beszédeinek átdolgozott és kijavított



kiadását... "; válogatott leveleiből pedig "egy
szigorúan tagolt gyűjteményt állított össze"
(107). Leclercq szerint "Bernát tudatában volt
felelősségének, mely tudósként és tehetsége
alapján lett osztályrésze", ellenben "ismerte a
csalódás, a szomorúság és az aggódás pillanata
it is" (108), hiszen több kezdeményezése ku
darcba fulladt. Arról nem is beszélve, "hogya
ciszterci rend más irányba fejlődött tovább",
mint ahogyan ő azt szerette volna. "Már nem
tartották be olyan pontosan az obszervanciát,
megsértették az ének és a művészet egyszerűsé

géről szóló előírást, és egyre kevésbé vettek
részt a társadalom életében" (109).

Az életrajz második része Bernát gondolatai
nak, teológiája fejlődésének a megismerésére kí
nál lehetőséget. Ennek keretében az olvasó
megismerkedhet az alázat és a büszkeség foko
zataival, valamint az Isten szeretetéről, a kegye
lemről és a szabad elhatározásról, a Megváltóról.
Máriáról, az egyház titkairól és a keresztények
útjáról vallott felfogásával.

Végezetül érdemes szót ejteni magáról a for
dításról is, mely egy német kiadás (Műnchen,

2005) alapján készült. Bizonyos értelemben a
magyar könyvkiadás fonákságaira hívja fel a fi
gyelmet. Hiszen az eredeti francia művet Dr. Tí
már Ágnes O. Cist. már 1998-ban magyarra for
dította (SZIT, Budapest). A jelen fordításra pedig
mindenképpen rátért volna a lektorálás, hiszen a
magyar szövegben például Saint-Thierry Vilmos
Szerit Thierry Vilmos-ként, Hugo de Saint-Victor
Hugo von Sankt Viktor-ként, III. Jenő pápa pe
dig Eugénként jelenik meg. (Ford. Hernádiné
Homoki Ildikó; Kairosz Kiadó, Budapest, 2006)

JAKAB AITILA

~S A GOLYÓ GURUL. .. Horányi
Ozsébbel beszélget Ferenczi Andrea

A harmincötödik kötet után már aligha felelőt

lenség kijelenteni: fontos sorozat a Kairosz Ki
adóé. A Miért hiszek? kérdésre fölfűzött interjú
kötetekben egy-egy jeles személyiség (művész,

tudós s más értelmiségi) vall hitről (hitéről), hi
vatásról és elhivatottságról. Jelen kiadványban
Ferenczi Andrea kérdéseire Horányi Ozséb vá
laszol. A jeltudomány, a képeimélet és a kom
munikációkutatás egyik legmeghatározóbb alak
ja, amint a kérdezői előszóból is kiviláglik, nem
egykönnyen állt kötélnek. Ferenczi Andrea
tárgyszerűenpontos, ám e minőségükben épp a
személyes érdekeltséget nyilvánvalóvá tevő

kérdései azonban a személyiség elzártabb réte
geit is kivételes érzékenységgel fogják vallatóra.
(Akarva-akaratlanul az interjúalany által idővel
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megfogalmazottak szellemében járva el: "Egy
keresztény akkor él értelmiségi életet, hogyha
föl tud tenni kérdéseket, amelyek olyan helyze
tekre világítanak rá, amelyek ezek nélkül rejtve
maradnának." [99.])

A társadalomtudós szavai az egyéni életút s
a családtörténet alakulásának fordulatait közös
tanulságként ajánlják föl az olvasónak; tudósi
kitérői tudományos világképet vázolnak föl s
egyúttal korrajzot, társadalomkritikát is adnak.
(A család, a mesterek, a kol1égák és a barátok
aggályosan gondos megidézése, névsorszerűen
jegyzetek formájában is, a hála és a tisztelet
megnyilvánításának rendhagyóan szép módja.)
A gondolatmenetek többsége a jelek, a képek és
a kommunikáció természetét a szemiotika, az
ikonológia és a kommunikációelmélet nézőpont
jából, de filozófiai, pszichológiai és teológiai be
látásokat is hasznosítva értelmezi. Ertelmezi,
mégpedig - a beszélgetés műfajából adódóan
- a kérdező s a majdani olvasó számára; tanári
eleganciával, azaz egyszerre szakszerűert és lai
kusok számára is biztonsággal követhetően.

Külön reflexiók vetnek számot az értelmisé
gi létmód (mint társadalmi szerep) jelenkori fel
adataival. Eszerint értelmiséginek lenni annyit
jelent: az analitikus-kritikus gondolkodói maga
tartás következetességével. a dolgokhoz való
reflexív viszonyulás kiművelt attitűdjévelvenni
részt a közösség (a társadalom) életének alakítá
sában. Ami - kivált, ha keresztény értelmiségi
ethoszról van szó -:- szinte szükségszerűen

vonja magával a közéleti szerepvállalás, a közjó
érdekében cselekvés belső igényét. (Horányi
kutatói és oktatói tevékenysége mellett a Pax
Romana elnökeként s éveken keresztül a Vigilia
szerkesztőjeként végzett munkájával mutatott
erre példát; a "transzcendensnek önátadó cse
lekvés" [például 81.] vallott eszménye jegyében,
a "teljességre törekvő rendtererntés" [109.) eltö
kélt szándéka szerint.) Azt az igényt, amely, ro
kon törekvésekre találván, kultúrát alapít és tart
fent. Kultúrát, mely többek kőzött arra teremt
lehetőséget, hogya transzcendens minőség

(akármit gondoljon erről ki-ki a maga hite, haj
lamai és világképe szerint) az individualitás lét
szintjén is megmutatkozhassék: "A kultúra által
éppen olyan mértékben mutatkozik meg a
transzcendens, mint bármi más által, de azzal a
különbséggel- mert az a típusú ágens, akik mi
vagyunk, olyan szabadságot szerzett, amivel a
többiek nem rendelkeznek -, hogya kultúrá
ban, pontosabban: többnyire a liturgiában lehe
tőség van a konstitúció által a transzcendens
mutatkozásának előidézésére." (76.)

Avasgolyó Pilinszkytől vett metaforája - a
kötet címében - az események mélyén észre-



vétlenül, de aléttörvények föltartóztathatatlan
ságával gördülő ismeretlen közöst jelöli. Az egyek
vagyunk tapasztalatának eredőjét. Amiről többet
a tudósi bölcsesség sem próbál mondani. .. (Kai
rosz, Budapest, 2006)

HALMAJ TAMÁS

SIPOS LAJOS: TAMÁSI ÁRON

A 20. századi magyar irodalom kiemelkedő pró
zaírója, az Abel-trilógia szerzője korának egyik
legnépszerűbbalkotója volt. Erdély szülöttjeként
az első világháború után újra szerveződő, lehető

ségeit megteremteni szándékozó irodalmi élet
egyik meghatározó szereplője volt, aki cikkeiben
sokszor tett hitet magyarok és románok békés
egymás mellett élésének gondolata mellett. Ma
sem egyértelműen tisztázott, miért költözött vég
leg Magyarországra, ahol írásaiban nem érte el
korábbi művei színvonalát. Gáncstalanságára mi
sem jellemzőbb, mint hogy egy idóben besúgók
készítették róla jelentéseiket. Legfeljebb az éb
reszthet némi kétséget, miért kellett .Jevélfélét"
írnia a Halotti beszédét 1951-ben megjelentetett
Márai Sándornak, s miért a vers közreadása után
három évvel írt arról, hogy Márai "letörte a re
ménység szárnyait". Márai úgy vélte, hogy író
társa feladatot teljesített levele közzétételével, s
ezt a lehetőséget akkor seIl) zárhatjuk ki, ha tisz
tában vagyunk Tamási Aron gerincességével,
megalkuvást nem ismerő természetével.

Sipos Lajos most megjelent Tamási-monog
ráfiájának olvastán legelőször azzal a kérdéssel
kell szembenéznünk. szükség van-e az író "éb
resztésére", s nem kevés szégyenérzettel vála
szolhatjuk: igen.. s manapság különösképpen
igen! Tamási Aron ugyanis azt az irodalom
szemléletet valósította meg, amelynek lényege a
szolgálat volt. Szolgálta az erdélyi magyarságot
s a honi elesett parasztságot. Napjainkban ez az
irodalomfelfogás egyre erősebb bírálatok ke
reszttüzébe került, s ennek következtében Illyés
és Németh László mellett Tamási Aron ugyan
csak egy sokszorosan kérdésessé tett alkotó
módszer képviselőjének minősül. Nem szeren
csés ebben a meg-megújuló vitában a bíró
talárjában feszíteni, de az irodalom tekintély
vesztésében annak is szerepe van, hogy az írók
nagy többsége nem vállalkozik a társadalmi és
politikai életben tapasztalható negatívumok fel
tárására és bírálatára, vagy ha ezt teszik, pártér
dekek szolgálatába szegődnek.

Már évtizedekkel ezelőtt tapasztalható volt,
hogy az irodalmi jelenségekkel és írókkal fog
lalkozók műveiben ismét egyre fontosabb lett a
tények feltárása és ismertetése, azaz a lenézett
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filológia kezdte visszanyerni becsületét. A tör
ténelmi és életrajzi tények tisztelete, s bámula
tos anyagbőség jellemzi Sipos Lajos művét is,
amely valóban "élet- és pályarajz", amint alcí
me is sugallja. Kevesebb benne a műelemzés, az
író alkotásai mégis harmonikusan illeszkednek
a kor- és pályaképbe. Ugyanis Sipos Lajos nem
csak hőse életútját rajzolta meg példamutató
alapossággal, hanem a korszak történelmének
eseményeit is hasonló gazdagsággal mutatja be.
S ez azért is érdeme, mert a diktátúrák termé
szetrajzának jellemzésével még egyértelműbbé

tette hőse karakánságát. Növeli e módszer hite
lességét, hogy jó néhány olyan személyiség is
felbukkan az író közelségében. akinek semmi
köze sem volt az irodalomhoz, viszont tudo
mányága kiemelkedőképviselőjevolt, s megin
gathatatlan jellem is (például Hajnal Imre).

Azt szokták mondani, hogy a filológia száraz
tudomány. Sipos Lajos műve ékesszóló cáfolata
ennek. Kifejezetten érdekes, olvasmányos, egyes
részei pedig szinte regényszerűek. Ahogy leírja
az író tetemének hazaszállítását Farkaslakára, a
temetés előkészületeités a székelység gyászának
megnyilvánulásait, az megindító írói remeklés.
(Elektra Kiadóház, Budapest, 2006)

RÓNAY LÁSZLÓ

OLAJÁG KERETEZTE ÉN-KÉPEK
Kárpáti Tamás kiállítása a Nemzeti
Színházban

Kárpáti Tamás kamarakiállításán húsz pasztell
és hat olajkép szerepel. Bár kamaratárlat. mégis
az egészet sugallja. Ebben az olajzöld bársonyát
és a vöröses sárgák izzóan is tompa fényét mu
tató teremtésben minden ott van, ami látszólag
idejét múlt - hit, mítoszi (bibliai) érzelemvilág,
szakrális -, ám kizárattak belőle az anyag és a
pénz lánctalpasainak földkérget és lélekvalósá
got megsebző robajai.

A képeket valaminő belső sugárzás élteti,
mintha - bármi légyen is a téma - a "Paradi
csomót" átszelő keresztút, összes szenvedésével
együtt, fénnyel, fénypontokkal. a sárgás és vö
rösek világító lámpásaival volna tele. Vibráló
énünk, kétségeink szimbólumaival. Amikor a
születés örömében ott a fájdalom is. A sarjadás
ban és sugaras növekedésben - több képen ko
ponya jelzi - az orgonaillatnál bódítóbb halál.
De mi az a világosság, ami ködszerű gomolygás
ban, a sötét kárpitjait néhány helyen átszakító
sejtelmes, szemérmes Nap-villódzásban jelenik
meg? Az eszme születése? Az organikus - Kár
pátinál mindig a zöld kert telítettségében burján
zó - természet oszloprendjének (fák, bokrok)



éledezése, hogy egyszeri nyújtózással beléphes
sen ,az ég csarnokaiba? A hit ösztönző ereje?

Am, ha a fönt és a lent, élet és halál, szenve
dés és boldogság - úgy is, mint létigazságunk
két sarka - a teljesség áhítatában. mert az em
ber szegényebb volna nélküle, összetoborozta
tik, a művész miért kísérli meg újra és újra
(pasztellal, ecsettel) egyesítésüket? Miért nyúl a
bibliai jelképekhez - Olaj,Orgona, Mirtusz, Lili
om, Kehely, Pásztor, Kereszt - mint szent nevek
hez, fogalmakhoz? Azért, hogy érzékeltesse 
hangulati töltést adva a visszafogott szín- és ér
zelemtenger hullámainak - a teremtés egy
meghatározott helyen, az olajággal jól körülhatá
rolható terrénumon zajlik, ugyanakkor itt a ben
sőnkben. A hitigazságokat, a szenteket, a bibliai
és mitológiai toposzokat is magában foglalva, de
sosem a templom hideg kövén, a reggeltől estig
zsolozsmázók karéjában.

Kárpáti Tamás pasztelljein és olaj-vásznain
- képcím is közli - valójában megtörténik a
Csoda (MiracIe, 2003). Nem az ég nyílik meg, ha
nem láthatóvá válik az a "történelmi", eszme
történeti, a szimbólumokat benső világunk tar
tóoszlopaivá tevő vonulat, amelyben az izzó
vörösek, a glóriaszerű fénylobbanások Krisztus
szenvedésözönét teszik meg a tartás, a saját
igazságunkért való meghalás egyetemes példái
vá (Kehely, 2005; Kereszt, 2003).

A Jelképtár átböngészése bizonyos tárgy-szim
bólumoknak (kereszt, tövis, bot, liliom) a jelenté
süknél és vonzáskörzetüknél jóval tágabb értel
mezési tartományt is fölrajzolna, hiszen mítoszi
jelenlétük - az Isten mindig kész a varázslatra
- a szenvedő embert mint Krisztus szenvedő ar
cának a megjelenítőjét ezer és ezer tulajdonság
gal ruházza föl. Az erős, akár papi talárban. nem
csupán elviseli, de magába is issza a fényzuhata
got (Zápor, 2003), és megcsavart, imapózban lévő

figurájával, kis vörös fények bűvöletében képes
sugározni ugyancsak (Inferno, 2003).

Kárpáti pasztelljainak rejtelme abban van,
hogy az általánosítás és a színekkel való érzéki
megjelenítés ködgomolyát, a fölöttünk lebegő

vagy nem lebegő Ur páratestét kozmikus erőnek

láttatja. S mindent ehhez a valószínűtlenül is va
lóságos tömeghez hasonlít. Akár leheletnyi ez a
"tömeg", ám sziklaajtókat mozgat meg. A fél
térdre ereszkedő, testüket megcsavaró, ég felé
néző vagy épp megbillent fejjel az élet, a hit, az
emberben megbúvó istenkép igazságát valló fi
gurák - a bűnbánatot gyakorló művész stilizált
arcmásai? - úgy törik szét a sötét, a meg nem
értés, az anyagiakba tántorult kivagyiság páncél
ját, hogy egyben a lélek, a megtisztult lélek sza
badságát hirdetik. .Krisztus-arcuk" nem köny
nyen lemosható máz, sokkal inkább valaminő

320

átszellemített tudat büszke viselése (Himnusz,
2005; Vesperás, 2003; Szent lepel, 2004; Éjjel, 2004).

A festő, bár alakrajza kiváló, nem sokat törő

dik a konkrétumokkal. Egy árnyékba fordult arc,
egy támasztéknak (hiterősítőnek)használt jelzés
szerű bot, egy megvillanó kéz, az ujjak melegét
még őrző gyertya, egy, a síkból csaknem kilépő,

de nem teljes voltában is a golgotai út szenvedé
sére emlékeztető kereszt - vagyis mindezek
kombinációja elég neki arra, hogy kivetítse láto
mását: a kínok közt születő, s az igazságnak föl
tehetően utat törő szellem - valamilyen eszmé
nyi hit szállongása a háborúk vaspokla fölött 
mindig több, mint a reáliák gyakran mélybe
húzó pincesötétje. Hogy a keresztvivő igazsága
mindenkor érvényt szerezhessen magának 
kékes-fekete háttér, fojtó mozdulatlanság (Kantá
ta, 2005) -, ahhoz a társadalmi békéből legalább
egy kávéskanálnyi szükségeltetik.

Ha az invenciózus pasztellek, ezek a sejtelem
nyi zöld borzongást jellemtulajdonsággá avató
én-képek bársonyos visszafogottságukban is,
tompa fényük lámpásaival is sugároznak, hogy
ne volna eme örömös teremtésnek kivetülése az
olaj-vászon kollekció. Itt is többnyire bibliai-mi
tológiai alakok-helyzetek-érzéstartományok, jel
zésszerű - ám festőileg kiválóari megérzékített
- benső mezó1c oldódnak egymásba úszó, az ala
kot rejtő, de érzésvilágát kozmikussá táró szín
tömbökké. A mítoszi jelzések köre - a fölborult
korsóból kifolyt bor mint Krisztus vére (Diana
hazatérése a vadászatr61, 2001) az önmaga zsolozs
májává vált, ám egyedüllétében is hatásos Hegyi
beszéd, 2005 - a festőileg megjelenített (érzéki,
hangulati) igazságnak megintcsak új fényt ad
nak: szimbólumvoltuk erős karakterét, egyedi
ségét hangsúlyozzák.

Valaminő - pánsípon fújt? - dallam, me
lankolikus térérzet. a kadmiumot zöldes na
ranccsá keverő-oldó, a kéket barna virágözön
nel vegyítő stb. festői kitárulkozás észlelhető a
Nárduson (2005), a Pan völgyén (2006), a Faunon
(2002), s legkivált a zöldes kertélményt termé
szet-melankóliává-ember-káprázattá fordító Őszi
ima (2006) című festményen is. Vallomásos mű
vekről van szó, s a rejtekező figuralitás a vász
nakat csaknem absztrakt képekké avatja. De
Kárpáti mindig meghagyja azt a kis őslombok

közt is lengedező fényszálat, amelynek segítsé
gével rá lehet látni az emberarcra.

Festményeink világa ebben a harsány, a poli
tika által fölkorbácsolt ricsajos korban a meg
nyugvást, a békés nyugalmat, a realitásoktól
elrugaszkodó mítosz-mese (hit) kijózanító va
rázslatát hozza elénk.

SZAKOLCZAy LAJOS
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