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LUKÁCS LÁSZLÓ
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Orségen
Karl Lehmann bíboros, mainzi püspök, a Német Püspöki Kar elnö
ke megromlott egészségére hivatkozva lemondott tisztségéről.

Visszavonulásával egy korszak zárul le nemcsak a német egyház,
de a (nyugat-)európai katolicizmus életében is. Lehmann teológus
ként fél évszázada, püspökként negyedszázada, a német egyház ve
zetőjeként húsz éve figyeli és elemzi "az idők jeleit" (posztlmodern
korunkban: egyrészt a társadalomban lezajló folyamatokat, más
részt a zsinat utáni egyház útkeresését. "Órtoronyban" áll: helyzet
értékelései és iránymutatásai segíthetnek abban, hogy könnyebben
eligazodjunk a mi házunk táján is.

A világ vezető szociológusaival együtt elemzi az európai kultú
ra válságát, a pluralizmus térhódítását, annak pozitív és negatív
következményeit. A társadalom egészséges működéséhez nélkü
lözhetetlenül szükséges, hogy az etikai alapértékekben, az alapja-
gokban és az alapkötelességekben egyetértés uralkodjék. Ha e
konszenzus csökken, ha a "játékszabályok" többé nem magától
értetődőek, akkor maga a társadalom kerül veszélybe. A "plura
lizmus virtuózai" öntörvényűen alakítják életüket, az aszociális
magatartás nyer polgárjogot minden szinten. A "semleges" állam
legföljebb a jogrendet biztosíthatja, ám ez önmagában elégtelen és
hatástalan etikai normák, erkölcsi értékek nélkül.

A kereszténység egyre inkább kiszorult ebből a társadalom
ból/ közéleti jelentősége megcsappant, a vallás privatizálódott.
Az egyház eleinte védekezésbe kényszerült: elsáncolta magát a
modernitás elől. Ebből a defenzív pozícióból a II. Vatikáni zsi
nattallépett ki, az "aggiornamento" (XXIII. János pápa) és a "di
alógus" (VI. Pál pápa) jegyében. Belső hitbeli meggyőződése,

missziós küldetése indítja arra, hogy kilépjen a világba.
Tartsa ébren az emberekben a transzcendencia dimenzióját. A p0

litika, a gazdaság és a technika nem nyújthat teljes és végleges
boldogságot. Az élet végső céljának kérdésére csak a kinyilatkoz
tatás ad hiteles választ. Ez a végtelenre nyitott tágasság alapoz
hatja meg az ember igazi belső szabadságát, fejlesztheti ki az
egészséges kritikát az evilági üdvösségeket ígérgetökkel szemben.

Az erkölcsi gyökerüktől megfosztott alapértékek - mint a sza
badság, egyenlőség, szolidaritás, közjó - valódi tartalmuktól
megfosztva üres szólamokká zsugorodtak. Az egyház az emberi
méltóság egyetlen igazi ügyvédje: lépjen fel határozottan az alap
vető erkölcsi normák védelmében. Változó korunkban az egyház
nak is új módon kell megszólalnia a társadalomban. Órállókra
van szüksége, akik a mai kor kérdéseire is választ tudnak adni,
tanúkra, akik ma is hitelesen tudják képviselni az Evangéliumot.
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MÓSER ZOLTÁN

1946-ban született Szek
szárdon. Egyetemi tanul
mányait az ELTE BTK
magyar-történelem sza
kán végezte. Jelenleg a
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészkarán
tanít fotéelméletet. gya
korlatot és esztétikát.

A ló mint
lélekvivó jelkép

'Tánczos Vilmos: Folk·
lórszimbólumok. BBTE

(egyetemi jegyzet).
Kolozsvár. 2006. 36.

Szent Pál lovát
patkolni
Mondókák és hagyományok

Nyilván nem én vagyok az egyetlen, aki a mai magyar regényiroda
lom egyik kimagasló és maradandó teljesítményének Mészöly Mik
lós Saulus címü regényét tartja. Mészöly soha nem járt Palesztiná
ban, csupán néhány képes albumból látta az eredeti helyszíneket.
Ezekkel feltarisznyázva egyik nyáron elvonult szülővárosa, Szek
szárd szőlőhegyére,egy tanyára, és az ottani tájat, völgyet, horhost
nézve egy árnyas cseresznyefa alatt két hónap alatt megírta remek
művét. Jártam itt, láttam a helyszínt, és azóta én is próbálom ide
képzelni Saulust, akiből a regény utolsó lapjain Paulus lesz.

Mondom, hogy próbálom, mert ebben megakadályoz többek
közott Brueghel híres festménye, amely pedig az Alpok egyik há
gójára helyezi a "pálfordulás" eseményét, de ezen a festményen
csak hosszas keresés után lehet észrevenni, hogy hol is van Saulus.
Mert először a nagytermetű lovát lehet látni. Én most erről szól
nék, mert ez a ló, bármilyen különös is, ott szerepel a mi mondó
káinkban.

Amikor először találkoztam az alább idézett szöveggel, analóg át
vételre gondoltam. (Hisz a néphagyományban ez nem szokatlan.)
De több, egymástól távol eső helyről való változat is előkerült, ami
arra figyelmeztet, hogy vagy egy (elfelejtett) toposzról, vagy talán
szimbólumról van szó. És ha az utóbbira gondolok, akkor csakis a
ló lehet a jelkép. A kolozsvári néprajzkutató, Tánczos Vilmos sze
rint a ló jelképnek tágabb értelme: gyors jármű, amelynek ugrásai
túlhaladják az emberi lehetőségeket. De a ló a mitológiákban
gyakran lesz a le1ekutazás járműve. Vagyis lélekvivő, s ebben a
funkciójában gyakran maga is megszemélyesül, társa lesz a szállí
tott személynek, azaz maga válik lélekjelképpé. Mint az európai
népmesékben, például a Grimm-mesékben, de a magyar ősvallás

lóáldozata is a ló lélekvivő szerepével függ össze. I

Ha ezen bevezető és cím után azt várja a kedves Olvasó, hogy
megmondom, miért is kell Szent Pál lovát megpatkolni, akkor
csak annyit mondok, bizonyára azért, mert hátasló. És hogy ki a
patkoló kovács? A szöveg szerint ő Isten kovácsa, aki nyilván
"égi kovács", vagyis mitologikus lény, akit a hagyomány elsősor

ban itt a földön tud csak elképzelni.
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Kodály Zoltán gyűjtése

2Kodály Zoltán
nagyszalontai gyűjtése.

Magyar népköltési gyűj

temény. Új folyam Xv.
Budapest, 2001, 75.

31n: Kiss Áron (szerk.):
Magyar gyermekjá

ték-gyűjtemény.

Hornyánszky,
Budapest, 1891, 33.

Erdélyi József verse

Szent Pál lova ott szerepel Kodály egyik gyermekkari művében is,
amelynek alapja egy nagyszalontai kiszámoló. Az Isten kovácsa
című háromszólamú kórusmű alapjául szolgáló kiolvasót (amely
nek variánsai több gyűjteményben is megtalálhatók) Nagyszalon
tán, Arany János szülöhelyén Kodály gyűjtötte.

Egyetem-begyetem karkantyú, nem vagyok én félnyakú.
Isten kovácsa vagyok, Szent Pál lovát vasalom,
Fényes szeggel szegelem, vaspálcával kongatom,
Kipp, kopp,
Péter bácsi, János bácsi,
Szedte-vette, ezek közül ezt!2

Ez a gyermekdal, ez a mondóka elég sok változatban ismert. 3

Itt most csak kettőt idézek az újabb gyűjtések közül:
Egyetem-begyetem sarkantyú
Nem vagyok én félnyakú.
Bandi lovát patkolom,
Aranyszeggel szegelem,
Vaspálcával pöngetem.
Pön, pon, pönege,
Száraz malom kötele ... stb.
(Gunaras - Bács-Bodrog. Gyűjt. Matijevics Lajos)

Egedem, begedem bakkecske,
Hová való menyecske?
Szántóföldön ugrósik,
Egérlyukba bujdosik.
Tim-tam, szabókám,
Kengyelfutó madárkám,
Őszkém, madárkám,
Kölesszemet szedegetnek,
Kasba hányják, kas megtelik,
Idalatt, odalatt, a hid alatt
Tarka tyúkat fogdosnék,
Bóbitára baktatnék.
Nem vagyok én serpenyű,

Csak vagyok, csak vagyok
Isten kovácskája.
Szent Pál lovát patkoljuk,
Éles szöggel vasaljuk."
(Cakó - Gömör m. Gyűjt. B. Kovács István)

Ezek után egy költeményt is ide teszek: elolvasása után nyom
ban kiderül, hogy nem véletlenül idézem Erdélyi József 1924-ben
született, Isten kovácsa című rövid versét:

Szemöldöke szemébe hullt,
felső bajuszaként,
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Pál fordulása

-Erdész Sándor:
Nyírség. Gondolat,

Budapest, 1974, 186.

ha berúgott, rázta a korom
lepte vad üstökét.
Behorpadt mellét verte két
fekete öklivel.
Isten kovácsa vagyok én,
világon senkivel
nem cserélek! ... hirdette a
tanyában szerteszét. 
Isten kovácsa? gondolám,
ez már aztán beszéd! ...
Sírját is láttam: hantja mint
melle, besüppedett.
Fejtó1 sötét jegenyefa
verte a kék eget.

Lehetetlen, hogyaBiharból származó, a népköltészetben jára
tos költő ne ismerte volna ennek a kiszámolónak valamelyik vál
tozatát. Ugyanis a versnek a címe és legszebb képe, metaforája,
az Isten kovácsa innen származtatható. így lesz a mondókából
egy mitikus telítettségű, szép-szomorú vers Erdélyi [ózsefnél,
Kodálynál pedig kórusmű.

*
A közmondásból máig jól ismert a Pál fordulása: ez Pál napján,
vagyis január 25-én van, a hideg tél közepén. Attól függ6en, hogy
milyen aznap az időjárás: napos idő esetén rövid télre, borulatkor
hosszú télre számíthatunk." Ha Pál-nap reggelén kisütött a nap,
akkor a Középsé-Ipoly menti falvakban hosszú telet jósoltak, írja
Csáky Károly.

Az id6járásból a termésre, a gazdasági élet kilátásaira követ
keztetnek, hiszen az idő is lassanként a tavaszba fordul.

Az els6 idevonatkozó, még középkori hazai följegyzés egy
misekönyvünkben olvasható. A szentesi elnépiesedett regula is
így tudja: ha szeles pálfordulás, akkor lészen hadakozás. Ez a
tudatlan embereknél - írja Bod Péter egy deák versezetnek a
közlésével - Dies criticus, olyan nap, melyböl jövendölnek. Ha
tiszta, bő termést, ha ködös, döghalált, ha esős, havat, szükséget
jelent ama versek szerint:

Clara dies Pauli bona tempora denotat anni,
Si fuerint venti; designat proelia genti.
Si fuerint nebulae; pereunt animalis queque.
Si nix, si pluvia, designat tempora cara.

Pál napja ha tiszta, jelent nagy bővséget.

Ha szeles, hoz földre rabló ellenséget.
Ha ködös pediglen, halált veszettséget,
Ha havas és esős, kenyérben szükséget.
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5Bálint Sándor:
Ünnepi kalendárium.

Szent István Társulat,
Budapest, 1977, I. 179.

6Marcell Béla: Naptár
és néphagyomány

Csallóközi népszokások.
Csemadok Dunaszer

dahelyi Területi Választ
mánya, Dunaszerdahely,

1997, 17.

7Magyar Néprajz VII.
Népszokások, néphit,

népi vallásosság.
(Főszerk. Dömötör Tekla.)

Akadémiai, Budapest,
1990, 119.

BLábadi Károly:
Drávaszög ábécéje.

Eszék. HunCro Sajtó
és Nyjp. Kft., Budapest,

1996, 361.

9Székely Ferenc: Jeles
napok, ünnepek, szoká

sok Vadasdon. Erdélyi
Gondolat, Székelyud

varhely, 1999, 38.

l°Csáky Károly:
Hallottátok-e már hirét?

Madách, Bratislava,
1987, 78.

lWagyar Néprajz VII.
i. m. 120.

12Berze Nagy János:
Baranyai magyar

néphagyományok.
Pécs, 1940, III. 277.

13Barabás László:
Forog az esztendő

kereke. Sóv/déki
népszokások. Mentor,

Marcsvásárhely,
1998, 27.

Csanádapácaiak szerint, ha szép, derült az idő, akkor még
annyi hideg napra lehet számítani, amennyi az esztendőből már
eltelt. Sajátos, de szintén a gazdasági élettel összefüggő klárafal
vi hiedelem szerint e napon meg kell a ludak fenekét piszkálni,
hogy szaporán tojjanak Magyarbánhegyes öregasszonyai így
szoktak könyörögni: Pál, fordítsd meg a rostát, hiszen ezen a na
pon fordul meg az idő. Ha Pál napján süt a nap, itt is még nagy
hidegekre számítanak a tél végén. Vásárosdombó hajdani vízi
molnárai e napon kiállottak a széljárást kémlelni. Ha alulról fújt,
akkor tudták, hogy még jeget kell törni. Sajátos módon éppen a
déli szélből jósoltak hideget. Kiskanizsa öregjei szerint pálfordu
lás: fele kenyér. Azt akarják vele mondani, ha a télire eltett éle
lem és takarmány fele még megvan, akkor nincs baj: a család
már kitelel, Székesfehérvár-Felsővároson így mondják: pálfordu
lás: fele kenyér, fele bor. Kissé bővebb a zalaszentbalázsi szen
tencia: fele kenyér, fele széna, fele fa. Különös somlóvidéki,
oroszi hiedelem, hogy e napon a határban minden esztendó'ben
megfagy valaki, mert a tél megköveteli a maga áldozatát.'

A pálfordulással, ennek népi értelmezésével függ össze az a
hiedelem is, hogyadughagymát tartalmazó tarisznyát ilyenkor
fordítva kell visszaakasztani a szögre a kamrában, hogy gazdag,
szép hagymatermés legyen. 6A bukovinai magyarok szerint: "Ha
tiszta idő van, akkor jó szénatermés lesz, ha szél fúj, akkor ke
vés lesz a széna.""

A régi csíziót követő laskói szentencia szerint:
Pál fordulása ha tiszta,
Bőven terem mező, puszta.
Ha szeles, jön hadakozás,
Ha ködös, embernek sírt ás,
Ha pedig esős vagy nedves,
Lesz a kenyér igen kedves.8

Vadasdon azt tartják: "Ha fényes Pál, / Gazdag lesz a nyár.,,9
Ha Pál-nap reggelén kisütött a nap, akkor a Középsö-Ipoly men
ti falvakban hosszú telet jósoltak." .Pálkor inkább a farkas or
dítson be az ablakon, mint a nap süssön be" - tartották például
Kecelen." A baranyai hagyomány szerint pálforduláskor amed
dig bésüt a nap a pajtába, addig béver a hó odáig még József
napkor iS.12 Sóvidéken a szép idő egészséget, szaporodást ígért
egész évre. "Azt mondták, ha Pál világos, sok gyermek születik,
lesz egészséges, új nemzedék" A Pál-napi ködös idő viszont be
tegséget, járványokat jósolY

Egy régi, 1669-es kalendáriumból vett megállapítással és jókí-
vánsággal zárom ezt a kis leltárt:

Pális ugy fordullyon tellyes fényességgel,
Hogy tápláltathassék szivünk reménséggel,
Ködös haragiával ne öllye marhánkat,
Essövel és szellel ne rontsa hazánkat.
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ZLlNSZKY JÁNOS

1928-ban született Buda
pesten. Jogász, egyetemi
tanár. 1989-1998 között
az Alkotmánybíróság tag
ja. Jelenleg a PPKE Jog
és Államtudományi Karán
a Római Jogi Tanszék
emeritus egyetemi tanára
- Elhangzott az MTA
Szent Erzsébet születése
800. évfordulója alkalmá
ból tartott konferenciáján,
2007. november 21-én.

Szent Erzsébet példája

.Szeni Erzsébetbó1
hős szeretet árad!"
A szociális magatartás példaképe

Régi egyházi énekünk így idézi fel 800 év távlatából királykis
asszonyunk emlékét. Sugárzik törékeny alakja a századokon át. A
Krisztus tanítását sugározza: Úgy szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek Titeket! Én, aki életét adja értetek, áldozatul.

Megfogyatkozott világunkban a hit. Vajon talál-e még egyálta
lán ilyet az Eljövendő? Megfogyatkozott a remény. Úgy tűnik, tu
dományos biztonsággal érzékelhető, előre jelezhető a globalizált
gazdagodás szappanbuborékának széjjelpattanása, érzékelhető,

előre jelezhető a pillanat, amikor a ránk, művelésünkrebízott világ
az önkényes rablógazdálkodás, fosztogatás hatására elfogy, kiürül,
puszta és üres lesz. És megfogyatkozott, kihűlt komfortos vilá
gunkban a szeretet is.

Természetes ez a folyamat? A fejlődés velejárója? A tudomány, a
rideg számító értelem, a pénz, a piac és a nyerészkedés mellett el
vethetjük az örök értékeket, hisz feleslegesek? Az Erzsébet-évfor
duló, a Szent István-évforduló, a Szent Imre-év alkalmából fellán
goló lelkesedés úgy mutatja, hogy nemzetünk, társadalmunk érzi
a szentjeink hirdette értékek hiányát, s legalábbis vágyódik az ér
tékek iránt, ha már a mellettük történő egyértelműkiállásra nincs
is meg az egyetértés. Túl mélyre hatolt az értékpluralizmus, a rela
tivizmus, "az erkölcs magánügy" szemlélet.

Itt, a tudomány megszentelt csarnokában idézzük fel ismét a
tételt: Az igazság szabaddá tesz Titeket! Itt, a tudomány képvi
selői közt keressük annak történelmi igazságát, hogyan, milyen
okokból volt lehetséges, hogy nyolcszáz évvel ezelőtt az a kicsi
- ha királyi vér is, de - magyar asszony átalakította az ismert
világ szociális szemléletét. Átalakította azáltal, hogy személyisé
gével áthatotta, oly mértékben, hogy a belőle áradó hős szeretet
máig meleget ad sokaknak a rászorulók közül.

Mit sugároz nyolcszáz év távlatából Erzsébet törékeny alakja?
A krisztusi tanítást, a szegények, a betegek, a sorscsapások súj
tottjai, az elhagyottak, az árvák, az elesettek, a gondozásra szoru
lók iránti helyes magatartást mutatja példája. "Amit egynek a leg
kisebbek közül cselekedtek, nekem cselekszitek" - szól a Hegyi
beszéd tanítása, a jézusi szociális program. És mellette a fenye
gető kilátás: amit egynek a ránk szorulók közül nem teszünk
meg, Vele szemben mulasztjuk!
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A rászorulókban
Jézus van jelen

A felelős

tisztségviselők hiánya

Az első

alkotmánybíróság
mulasztása

Milyen példát sugároz századok ködén is áttörő fénnyel, még
onnét is napsugárhoz hasonló meleget árasztva a szent herceg
nő? Miért rázta fel, egy rövid élet alatt, az egész Európát, oly
mértékben, hogy az általa kezdeményezett intézmények folyto
nosan léteznek, a gyakorolt értékek most is vonzanak, példát
mutatnak, követésre indítanak?

Úgy gondolom, az első és leglényegesebb, amit meg kell ta
nulnunk tőle, hogy szociális feladatainknak megfelelhessünk,
mulasztásaink bűnei terhétől szabaduljunk: a rászorulókkal
szembeni szemlélete. Erzsébet a betegben, a piszkos koldusban
Jézust látta! És az ő szemével nézve mások is meglátták a férje
ágyába fektetett fekélyes betegben Jézus arcát!

Erzsébet számára Valaki volt a beteg, a szegény, a természeti
csapás - árvíz vagy aszály - sújtotta éhező. Személy, egyenlő

méltóságú ember. Sőt, több annál. Lehetőség a Jézussal való köz
vetlen találkozásra. Ez volt a hatalmas gondolat, ami felrázta a
hívő középkor Európáját Szent Ferenc vagy Erzsébet tanításá
ban, szemléletében, emberképében: Krisztus köztünk jár. Talál
kozhatunk vele bármikor, bárhol, ahol szükség van, ahol szük
ség van ránk. Ránk, személy szerint. Ez a személyek közt létező

vonzás, ez a személyre, és nem társadalomra szóló feladat tette,
teszi ma is a szociális kérdés lényegét, ez adja ma is megoldásá
nak lehetőségét. Hogy legszemélyesebb ügyünk a másik szűksé

gének felvállalása, s e nélkül nincs számunkra sem bőség, gaz
dasági fellendülés, gyarapodás, biztonság!

Mi is emlegetjük, hogyne, hogy kijár az emberi méltóság a be
tegnek, a magatehetetlen aggastyánnak, a neveletlen süvölvény
nek is. .Habemus senatusconsultum vehemens et grave, non deest auc
toritas legum" (Hatalmas, súlyos törvényünk van minderre, nem
hiányzik a jog tekintélye a követelés mögül) mondhatjuk el e
tárgyban az oráció mesterének fordulatát alkalmazva. Ám aztán
be kell ismernünk folytatólag: "nos, nos, dico aperte, consules desu
mus!" Hiányoznak a tétel végrehajtásában a felelős tisztségviselők,

akik megadják nekik, az elesett, mégis méltósággal rendelkező

embereknek, az egyenlőnek kijáró tiszteletet. Nem ügyként, akta
ként, PR lehetőségként bánunk velük társadalmi, még inkább ha
talmi szinten? Ki-ki maga nézzen tükörbe a hatalmasok, fontos
emberek, VlP személyek közül: nincs mit tanulnia e téren?

Bevallom, úgy látom, ezen a téren az első, oly sokszor elis
mert alkotmánybírói testület is mulasztott, visszahőkölt akkor,
mikor a szociális biztonság és az alkotmány szerint mindenkinek
járó létminimum, vagy a gyermekesek támogatását előíró tétel
fényében kellett jogszabályok alkotmányosságát értékelnie.

A másik, amit saját kora megtanulhatott Erzsébettől - ha
már Szent Páltól nem tanulta meg -, hogy jobb adni, mint kap
ni. Hogy gazdagodik, aki javait elosztja, és egyre szegényebb,
nyomorultabb, elsatnyultabb lesz lelkében és értékeiben, aki csak
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Az alkotmányos
értékrend felette áll

a piaci értékrendnek

A szegényeket
elzáró korlátok

harácsol egyre többet. A 13. században bőven akadt példája a
luxusra, hatalomra törekvésnek. A rablólovagok kora lejárt, de a
pompa, élvezet, akár kulturális formában is, egyre jobban előtér

be került. Gótikus katedrálisok törtek a magasba, gótikus palo
ták, azokban selyemmel és bársonnyal bélelt hatalmi központok
nőttek ki a földből, s tövükben megsokasodott a nyomor, a pa
nasz, az éhség. Erzsébet megmutatta korának, hogy tud vidám,
szerelmes, gyermekeinek örvendő fejedelemasszony lenni, szép,
kívánatos és vonzó - de fontosabb ennél, hogy lélekben tud az
anyagiaktól független lenni, hogy amije van, oda tudja adni a rá
szorulóknak, és ezzel követni a Krisztus példáját. Jó szívvel épí
tett a palota helyett kórházat, szegény menhelyet, asylumot.

Tudomásul kell vennünk az ő példája nyomán nekünk is,
hogy az alkotmányos értékrend felette áll a piaci értékrendnek,
és azt is, hogy a magasabb érték tesz gazdagabbá, nem pedig
fordítva. Hiszem, hogy rég megtérült volna az elpazarolt vagy
összeharácsolt értékek alkotmányos célokra fordítása az ország
békés, egyetértő, vezetői felé bizalommal forduló és közös érté
kekre áldozni hajlandó lelkűlete révén, ha mertünk volna forrá
sokat szociális célokra fordítani. S közben azok, akik vállalják a
szociális szolidaritásból rájuk háruló áldozatokat, gazdagabbá is,
biztonságosabban élővé is válhattak volna, míg a mulasztások
gyümölcse gyanakvás, félelemérzet és rosszindulat.

Erzsébet nem ügyként, nem szeszélyként vette szociális elkö
telezettségét, hanem személyes szeretetkapcsolatban állott a ter
mészeti csapások áldozataival, a betegekkel, az elnyomorodottak
kal. Tolongtak hozzá, amint egykor Jézushoz is. Nem elsősorban

csodáért, hanem jó szóért, örömhírért tolongtak hozzá. Ezt talál
ták Erzsébetnél is.

Erzsébet pedig örült azoknak, akik hozzá folyamodtak, hozzá
menekültek. Azokban látta vagyonát, kincseit, ékszereit. Nem volt
vára körött kordon, nem álltak az útban pajzsos őrök, hogy csak
néhány mintaszegényt eresszenek be, hangulatkeltésül, látszatra.

Vajon mi, akik kereszténynek valljuk magunkat, vagy szocia
listának, vagy az egyenlő elbánás élharcosainak: ha elmegyünk,
vagy autón elsuhanunk a gazdag város kövezetén hevező, ron
gyokba burkolt hajléktalanok mellett, akiknek alkotmánybírói
döntés sem tudta kiharcolni legalább télre a fedelet, mi hogyan
nézünk ebbe a szociális érzületet mutató tükörbe? Erre sincs
pénz? Ott fekszenek a Lázárok a küszöbjeink előtt. Egyelőre tő

lünk társadalmi korlátokkal, lakóparkok kerítésével biztonságo
san elválasztva. Nem lenne jó gondolni rá, hogy megfordulhat
ez a helyzet egy más létrenden?

Szent Erzsébet átlépte ezt a korlátot. Átment a szegények ol
dalára. Szent Erzsébetből hős szeretet áradt. Felforrósította maga
körül a világot. Köröttünk ma is hideg van. Gyanakvó, rideg,
bezárkózott, novemberi hideg. Nem lehetne megkísérelni ebbe
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A társadalom
kötelezettségei a

rászorulókkal szemben

Az 1989 utáni
törvénykezés

az őszi hidegbe meleget sugározni? Akik, egyelőre túl kevesen,
megteszik, tanúsítják: a módszer ma is hasznos - láng gyúl a
láng gerjelminél, s ha majd eggyé fonódik minden ága, fog tud
ni újra, ma is hő szeretetet árasztani.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem évfordulós ünnepségén
módom volt felidézni, hogy Szent István királytól a 20. századig
a magyar jogalkotás és a társadalom hogyan iparkodott eleget
tenni a szegényekkel és más gondozásra szorultakkal szembeni
kötelességének. Elevenen élt e közös kötelezettség tudata száza
dokon, nehéz és sors-sújtotta századokon át is országunkban.
Természetesnek mondhatjuk hát, hogy amikor 1989 októberében
új Alkotmányunk kihirdetésre került, abban a szociális program
egészen magas szinten jelent meg. Mikor ezt tudatosítottuk,
szinte magunk is megriadtunk tőle: elég fogékony lesz-e a kö
zösség iránt érzett felelősségtől elszokott társadalmunk mind
azon kötelességekre, amelyeket az új alaptörvény megfogalmaz,
természetesen elvár.

Az összes polgárok egyenlő méltósággal és szabadsággal való
kezelése mellett ez a törvény előírja a hibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévők közös forrásokból való támogatását. Előírja a
társadalom fennmaradásának értékes feladatát vállalók, az anyák
támogatását gyermekük születése előtt és után, előírja az otthon
hoz, a tisztes megélhetést biztosító munkához, a biztonságos ne
veltetéshez való jogot. Megígéri a munkás élet végére a társadal
mi biztonságot: az elesettek számára a gondozást, a betegek
számára a színvonalas gyógyítást és ápolást, a nyomorba és lét
bizonytalanságba jutottak számára a tisztes létezéshez szükséges
anyagi támogatást.

Mind erre, mint alkotmányos kötelezettségre, felesketi a társa
dalom azokat, akiknek szuverenitása teljességében a hatalom
gyakorlására, a közösség képviseletére megbízást, meghatalma
zást ad. Igazgatás, jogalkotás, jogalkalmazás ezen alkotmányos
alapon köteles a maga tevékenységét folytatni, kibontani.

Visszatekintve úgy látom, mi magunk is, az első alkotmánybí
rói testület tagjai, visszarettentünk attól, hogy szó szerint vegyük
mindazt, aminek megkövetelésére az Alaptörvény felhatalmazott
bennünket. Persze érvényesült a közéletben mindjárt kezdettől

olyan kívánság is, hogy e felsorolt szociális értékeket, alkotmá
nyos kötelezettségeket ne szó szerint, hanem csak mint progra
mot, mint államcélt értelmezzük, aminek majd egy jobb korban
eljön a beteljesedése. "Egyelőre másra kell a pénz nekünk" 
vélte a politikusok nem kis része. Mi pedig iparkodtunk úgy ér
telmezni a tételeket, hogy minél szabadabb mozgást engedjünk a
felelős törvényhozóknak, kormányzati tényezőknek, jogalkotók
nak. Akkor is hangot adtam e tárgyban eltérő véleménynek, ma
már határozottan vallom, kár volt nem megköveteini az Alkot
mány ezen értékeinek teljes keresztülvitelét a jogalkotástól.
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Alkotmányos
mulasztásban élünk

Alkotmányos mulasztásban élünk azóta is egy sor terü leten,
ne áltassuk magunkat. Még pedig nem szükségszerűen. Ha fel
mérjük, milyen nagy hasznot sepertek be az elmúlt évtizedekben
támogatott és előnyökben részesített nagyvállalkozások a társa
da lmunk által ter melt értékekből, ha számba vesszük, milyen
hatalm as vagyonok keletkeztek a piacgazd aságra való átállás so
rán , el kell ism ernünk, hogy helyes gazdá lkodás mellet t lett vol
na forrása a felad atok ellátásá nak. Eközben az ország szegé
nyebb rétegei maradtak a létbizonytalanságban . A szociá lis
biztonságra igény t tartók ez t a biztonságot jórészt elvesztették. A
létm inimum nyo morára szo rul tak ellátási igényé nek érvényesíté
sére még csak a formális eljárás lehetőségét sem teremtettük
meg. A tár sadalom fenntartásá t áldozatosa n vá llaló anyák és
családok jó ha alamizsná t kapnak lesajnáló mód on a nekik járó
megbecsülés helyett.

Jó lenne, ha a jubileumi évben Szent Erzsébe t péld ája felrázná
az országot, és ráébresztene bennünket ar ra, hogy vegyük ko
molyan saját alkotmán yos kötelezettségeinket, vegyük komolyan
az országunkban ránk váró szociális felad atokat. Akkor lehetne
a mi socíetasunk, a mi köztársaságunk is szeretetközösség, a béke
és biztonság országa. Ez pedig meghozná, természetes módon, a
jóléte t is.
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A pápai primátus
az I. Vatikánumtól
XVI. Benedekig
Tézisem a következő: Az I. Vatikáni zsinaton kihirdetett, a pápai
hivatalra vonatkozó két dogma maximalista értelmezése napjain
kig gátolja az ökumenikus megértést. A zsinat kijelentési szándéka
szerint azonban e dogmák nyitottak a communio-ekkléziológia
felé. Hogy ezt sikerült elérni, az az I. Vatikáni zsinaton kisebbség
ben lévőknek köszönhető.Bár jogosnak ismerték el szándékaikat,
azok közül egynémely a mai napig sem valósult meg.

1. Az újabb diszkusszióhoz

A 20. században a Szentírás, az egyházatyák és a korai egyház tör
ténete elmélyültebb tanulmányozásának köszönhetően újra felfe
dezték az egyház szentségi communió-karakterét. Ezt a hagyo
mányt persze soha nem felejtették el. Azonban sokáig az újkor
apologetikus és jogi szemléletű ekkleziológiájának árnyékában
állt. A II. Vatikáni zsinaton gyümölcsöket hozott ez az újrafelfed e
zés, Ehhez tartozik a zsinat tanítása a püspöki hivatal szentségi
karakteréről és a püspöki kollégiumról.

A püspöki kollégiumra és annak tekintélyére vonatkozó tanítás
volt az a pont, amely mindenek előtt ellenállásba ütközött a leg
utóbbi zsinat kisebbségénél. Számukra ez a tanítás összeegyeztet
hetetlen volt a pápa jurisdikciós primátusáról és tévedhetetlen ta
nítóhivataláról szóló 1870-es dogmákkal. Hogy megnyerje
beleegyezésüket, VI. Pál pápa kibocsátotta a Nota explicativa
praeviát mint a püspöki kollégium tanításának hivatalos értelme
zését. Ez az értelmezés biztosította, hogy a kollegialitásról szóló ta
nítás semmi esetre sem korlátozza hátrányosan a pápa szuverén
cselekvési szabadságát, amelyet e zsinati atyák szerint az I. Vati
káni zsinat két dogmája megreformálhatatlanul kijelentett.

Ez a konfliktus, valamint az a kérdés, hogy az 1870-es dog
mák valóban az egyház abszolút monarchájává nyilvánították-e
a pápát, a zsinat után számos, az I. Vatikáni zsinat történetét és
tanítását vizsgáló tanulmányra adott alkalmat.' Ezek során ket
tős felfedezés történt. Először is felfedezték, hogya 19. század
nyugat- és közép-európai történelmi helyzete mily mértékben
határozta meg azt a módot, ahogyan a pápai hivatalra vonatko-
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zó két dogma megfogalmazásra került. Ez még inkább igaz e
dogmáknak a II. Vatikáni zsinatig uralkodó maximalista értel
mezésére. Ez az értelmezés, amelyet a II. Vatikánum zsinati
atyái közül a legtöbben annak idején még tanultak, valóban alig
összeegyeztethető a püspöki kollégiumra vonatkozó tanítással.

Ezen a ponton egy második felfedezés segített tovább lépni.
Megállapították, hogy ezen az interpretáción kívül létezik a két
dogmának egy másfajta értelmezése is, amely a zsinat eredeti ki
jelentési szándékának jobban megfelel. Ez az I. Vatikáni zsinat
kisebbségének értelmezése, amelynek kapcsán IX. Piusz pápa
megerősítette, hogy ez felel meg a dogmák valódi értelmének.
Értelmezésük azonban hosszú ideig nem kapott kellő figyelmet.
Ez a II. Vatikáni zsinattal változott meg, amely kapcsolódott eh
hez az értelmezéshez, s azt megerősítette. Az I. Vatikáni zsinat
kisebbségben lévő püspökeinek értelmezésében a két 1870-es
dogma tehát egyaránt nyitott mind a püspöki kollégium, mind a
communio-ekkleziológia irányában. Így lehetségesnek tűnik,

hogy a két dogmát integráljuk egy olyan ekkleziológiába, amely
könnyebbé tenné a péteri szolgálatra vonatkozó ökumenikus
megértést.

2. A pápai primátus az 1. Vatikáni zsinat kijelentési szándéka szerint

2H. J. Pottmeyer:
Unfeh/barkeit und
Souveranitat. Die

papstliche Unfeh/barkeit
im System der
u/tramontanen

Ekklesiologie des
19. Jahrhunderls.

Mainz, 1975.

Miként értették az I. Vatikáni zsinaton kisebbségben lévő püspö
kök az 1870-es dogmákat, s mi volt a szándékuk? Ezen a zsinaton
nem képezte vita tárgyát, hogya római püspök péteri hivatala
megfelel-e Jézus Krisztus egyházára vonatkozó akaratának, s hogy
ez a primátus az egész egyház fölött megilleti-e őt. Azonban sok
zsinati atya részéről kritikus kérdések érkeztek a primátus gyakor
lásának formáját illetőleg, valamint a primátusi kompetenciák ter
jedelmére vonatkozóan. Miképpen lehetne a primátusnak a püspö
ki kollégium és az egyes püspök tekintélyéhez való viszonyát pon
tosabban meghatározni? Számos kérdésfölvetés hátterében az a fé
lelem állt, hogy a pápa egyetemes püspökké és az egyház abszolút
monarchájává, szuverén uralkodójává lesz, olyannyira, hogy végül
a többi püspök semmi egyéb nem lesz, mint az ő helytartója. Ez el
lentmondott volna az egyház isteni és ősi eredetű alkotmányának.

Az aggo.~alomra jó okuk volt. Ez a primátus-elképzelés ugyan
is a 19. században nagyon elterjedt a katolikus egyházban. Ere
detileg nem Rómából indult ki, hanem az úgynevezett ultra
montanista mozgalom részéről. Katolikus laikusok és klerikusok
fáradoztak Európában azon, hogy megerősítsék a pápaságot,
mivel benne látták az egyetlen reményt arra, hogy megóvják az
egyházat a kormányzó erők túlkapásaitól az ekkor formálódó
nemzetállamokban. Számukra csakis a pápa szuverenitása testesí
tette meg és garantálta az egyház önállóságát és függetlenségét az
állammal szemben.' Az ő szemükben a püspököknek az összegy-
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ház vezetésében való együttműködésére támasztott minden igény
a pápai szuverenitás megosztását vagy korlátozását jelentette vol
na, mivel a szuverenitást abszolút formában gondolták el.

Az állam egyház fölötti uralmának klasszikus példája Francia
ország volt. Az állam egyház fölötti gyámkodásának ideológiája
az úgynevezett gallikanizmusban öltött testet.' A gallikanizmus
volt ezért az ultramontanisták tulajdonképpeni ellenfele. A pápai
primátus szuverenitásként való dogmatizálása az egyház sza
badságáért vívott harcban az ultramontanisták stratégiájának lé
nyegi eleme volt. Az I. Vatikáni zsinat tulajdonképpeni szándéka
a gallikanizmus elítélése volt.

Az ultramontanista mozgalom azonban nem csak az állami
hatalom ellen irányult. Nem kevésbé nyugtalanító volt az euró
pai szellemi fejlődés." A racionalizmus, a materializmus, az ate
izmus és a liberalizmus a keresztény hit alapjait kérdőjelezte

meg. E fenyegetésekkel szemben is a pápai tekintély megerősí

tésébe vetették reményüket az ultramontanisták: benne Isten és
az 6 kinyilatkoztatásának képviselőjét látták. Ezért vált a pápai
tévedhetetlenség dogmatizálása az ultramontanista mozgalom
másik centrális programpontjává. Először XVI. Gergely, majd
IX. Piusz pápa állt a mozgalom élére.

Ez a rövid kitekintés. Az I. Vatikáni zsinat előtörténetének és
történelmi kontextusának ismerete szükséges ahhoz, hogy megért
sük a zsinatot. Nem a pápák hatalomvágya vezetett a primátus és
a pápai tévedhetetlenség dogmájához. hanem az egyház egységé
nek és önállóságának, egységes hitének igencsak valós fenyege
tettsége. A pápa tekintélyének erősítésére irányuló törekvések az
egyház bázisából indultak ki. A szélsőséges kihívás ellenében
szélsőséges reakcióval való fellépés akarata azonban újabb ve
szélyt rejtett magában. A pápának az egyház abszolút monar
chájává való kikiáltása az egyház isteni alkotmányával és hagyo
mányával való szakítást jelentette volna. A zsinati atyák között a
teológiailag képzett, a kisebbség körébe sorolható püspökök érde
me volt, hogya pápai primátus és tévedhetetlenség szélsőséges

elképzeléseinek dogmatizálását megakadályozták.
Valóban, az első szövegjavaslat, amelyet a zsinati atyáknak ta

nácskozás végett átadtak, a primátusnak mint monarchikus szu
verenitásnak a koncepciójából indult ki. A tervezet vitájában az
alábbi kritikus pontokat adták elő:

- Az egyház nem abszolút monarchia. A pápa legfőbb tekin
télye mellett létezik a püspöki kollégium legfőbb tekintélye és a
püspökök tekintélye is, amelyek nem kevésbé hozzátartoznak az
egyház isteni alkotmányához. A püspökök nem a pápa vikáriusai.

- A primátust túlontúl egy világi uralkodómodell szerint
mutatják be, és nem úgy, mint Isten szeretetének ajándékát.

- Nem a pápa, hanem Krisztus az egyház "egységének prin
cípiuma". A pápa csak egységének "látható alapja".

173



- Bár kijelentik, hogya primátus védelmezi a püspökök jo
gait, ezen jogok azonban sehol sem kerülnek megnevezésre, épp
ily kevéssé a primátus gyakorlásának határai.

A kisebbség kritikájának középpontjában a pápai jurisdikciónak
egy "rendes, közvetlen és valóban püspöki" hatalomként való fel
fogása állt. Így tehát a pápai primátus úgy jelenne meg, mint egy
konkuráló hatalom, amely kiszorítaná a püspök ugyanúgy ren
des, közvetlen és püspöki hatalmát saját egyházmegyéjében. A ki
sebbség azt követelte, hogy domborítsák ki a pápa helyi egyházak
ban történő közvetlen beavatkozásának szubszidiáris karakterét.
Ami pedig a pápai jurisdikciónak püspöki hatalomként való megje
lölését illeti, ennek kapcsán világosnak kell lennie, hogy a pápa nem
egyetemes püspök, és az egész egyház nem az ő egyházmegyéje.

A dogma értelmezése szempontjából nagyon jelentős az illeté
kes bizottság szóvivőjének a zsinati atyák ellenvetéseire adott
válasza. Ezt a következő pontokban lehet összefoglalni:

- Az egyház valóban nem a pápa abszolút monarchiája. A pri
mátusnak szem előtt kell tartania az egyház isteni alkotmányát,
amelyhez a püspöki kollégium és az egyes püspökök tekintélye
is hozzátartozik. A primátusnak az egyház javára kell irányul
nia, azt kell szolgálnia. Mindez magától értetődő, s nem képezi
vita tárgyát. Itt egyedül arról a kérdésről van szó, hogy a pápa
mellett vagy fölött van-e más emberi tekintély, amely az ő tekin
télyét korlátozhatná. Pontosan ezt kell kizárni.

- Igaz, hogya legfőbb jurisdikciós hatalom kettős módon lé
tezik az egyházban. Megilleti a püspöki kollégiumot a fejével, a
római püspökkel együtt, és emellett megilleti a római püspököt
mint az egyház látható fejét a többi püspökkel való közös cse
lekvéstől függetlenül is. Ennek az az oka, hogy Krisztus megbí
zatása érvényes mind az összes apostolra Péterrel együtt, mind
Péterre egyedül. Ez a kettős struktúra csak akkor válik proble
matikussá, amikor a két formát, amelyek ugyanazon apostoli
megbízatás és ugyanazon szentség révén kötődnek egymáshoz,
egymástól külön és egymással versengő hatalomként szemlélik,
ahogyan ezt a konciliarizmus és a gallikanizmus teszi.

- A pápai jurisdikciónak "rendes" hatalomként való megjelö
lése nem azt jelenti, hogy ez oly értelemben normálisnak számít,
hogy a pápa szüntelenül beavatkozik az egyházmegyék ügyeibe.
A "rendes" fogalmát sokkal inkább a "delegált" ellentéteként al
kalmazzák. A primátus alapja nem az egyház részéről történő

delegáció, hanem Krisztus Péternek adott megbízatása.
- "Közvetlen" hatalomként jelölik meg, mert a pápa 

amennyiben ezt a necessitas ecclesiae megköveteli - közvetlenül
és egyéb instanciák közvetítése vagy engedélye nélkül minde
nütt beavatkozhat az egyházban.

- A "valóban püspöki" hatalomként való megjelölés a gallika
nizmus tévedésére akar válaszolni, amely szerint a pápa megsérte-
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né a helyileg illetékes püspöknek fenntartott, szentségileg átadott
jogokat, amikor egyházmegyéjében beavatkozik. A pápa és a püs
pökök pásztori hatalma ugyanazon a szentségen alapul, csakhogy
a pápát az episzkopé az egész egyházra vonatkozólag és legfelsóbb
formában illeti meg, az egyes püspököket azonban csak saját egy
házmegyéjükben és a pápának való hierarchikus alárendeltségben.

A szóvivőnek ezek a gyakran figyelmen kívül hagyott meg
nyilatkozásai valójában hivatalos kommentárt képeznek a dog
mához, s annak megértését segítik. Világossá teszik a zsinat kije
lentési szándékát. Megmutatják, hogy mit akart, és mit nem
akart a zsinat. A zsinat nem akarta a püspökök istenileg megala
pozott jogait korlátozni, és így a primátust sem akarta a pápa
monarchikus szuverenitásaként definiálni. Valójában a pápa tel
jes cselekvési szabadságát akarta tanítani - amennyiben ezt a
necessitas ecclesiae megköveteli -, ezzel együtt pedig döntéseinek
megfellebbezhetetlenségét. Más szavakkal: nem akarta tagadni a
primátusnak Isten által állított határait, ám ki akarta jelenteni,
hogy semmiféle emberi instancia, legyen az zsinat vagy állam,
nem állíthat határokat feladatának.

Miként csapódott le ez a szándék a végső szövegben, amelyet
a zsinat elfogadott? Amit a zsinat nem akart tagadni, és amit
igazként előfeltételezett, az a konstitúció előszavában és alapozó
fejezetében került leírásra, azonban nem magában a kánonban,
ahogyan azt a kisebbség akarta. Amit azonban dogmaként taní
tani akart, az kifejezésre jut a kánonban. A vonatkozó kánont,
amely a pápai jurisdikciós primátus meghatározását tartalmazza,
pontosan a gallikanizmus elítélésére szabták. A Pastor Aeternus
konstitúció harmadik fejezete hangsúlyozza, hogya primátus
nem fenyegeti a püspökök rendes és közvetlen jurisdikcióját 
ez a kisebbség legfontosabb kritikus pontja. "Oly kevéssé korlá
tozza azonban a pápának ez a teljhatalma a püspöki joghatóság
nak azon rendes és közvetlen hatalmát, amellyel a püspökök 
akiket a Szentlélek az apostolok helyére utódként helyezett át
(vö. ApCsel 20,28), és akik mint valódi pásztorok, a mindenkor
rájuk bízott nyájat, ki-ki a magáét, legeltetik és vezetik -, hogy
(hatalmukat) a legfóbb és általános pásztor inkább igencsak he
lyesli, erősíti és oltalmazza, Nagy Szent Gergely (szava) szerint:
»Az engem ért tisztelet az egyetemes egyházat ért tisztelet. Az
engem ért tisztelet testvéreim szilárd életereje. Akkor tisztelnek
engem igazán, amikor az egyesektől, senkitől a köteles tiszteletet
nem tagadják meg«" (DH 3061).

3. A pápai tévedhetetlenség az 1. Vatikáni zsinat szándéka szerint

Sokkal élesebb vitára került sor az I. Vatikáni zsinaton a másik
dogma, vagyis a pápai tanítóhivatal tévedhetetlenségéről szóló
dogma kapcsán. Ez kiterjeszti a primátusi igényt a pápai tanítóhi-
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vatal területére is. A pápai tévedhetetlenségre vonatkozó tanítást a
gallikanizmus határozottan elutasította, és a 19. század közepéig a
teológiában általában is fenntartásokkal kezelték. Ezzel szemben
az ultramontanisták számára különösen is fontos volt ez a tanítás.
Számukra a pápa tévedhetetlensége szuverenitásának legfelsóbb
fokú kifejeződése és feltétele volt. Mivel pedig őszerintüka szuve
renitásnak abszolútnak kellett lennie, sokan közülük a pápai té
vedhetetlenség maximalista értelmezését képviselték. Ha a pápa
egy dogmát kötelező jelleggel kihirdet, akkor szava eo ipso a saját
akaratán kívül minden egyéb feltétel nélkül igaznak és megrefor
málhatatlannak számít.

Ezt a szélsőséges megfogalmazást számos zsinati atya kemé
nyen visszautasította. Amit nem fogadtak el, az egy személyes,
az egyháztól elválasztott, feltétlen pápai tévedhetetlenség volt.
Egyéni felszólalásaikban kijelentették:

- A pápai tévedhetetlenség nem személyes tévedhetetlenség.
A tévedhetetlenség nem illeti meg a pápát hivatala alapján sem
mint személyt, sem mint habituális tulajdonság. Sokkal inkább
egészen meghatározott aktusokra vonatkozik, amelyekben a
pápa mint az egyház legfóbb pásztora és tanítója Péter utóda
ként egy ünnepélyes tanbeli döntés által cselekszik.

- Tágabb értelemben nem lehet az egyháztól elválasztott té
vedhetetlenségről beszélni. Sokkal inkább az egyháznak megígért
tévedhetetlenségró1 van szó, amely megőrzi a pápát attól, hogy
valami mást hirdessen, mint az egyház hite, és hogy az egyházat
egy tévedés alapzatára fektesse. Mivel a pápa nem kap semmiféle
inspirációt, kötelessége megfelelő emberi eszközök révén megbizo
nyosodnia az egyház hitéró1 és annak alapjairól. Döntése hitelessé
gének érdekében ennek a megbizonyosodásnak az egyház számára
belátható módon kell történnie, leghelyesebben a püspökökkel való
konzultáció és/vagy helyeslésük kikérése révén.

- Végezetül pedig nem feltétlen vagy abszolút tévedhetetlen
ségró1 van szó, amely egyedül Istent illeti meg. Feltételei a kö
vetkezők: a pápa kifejezetten mint az egyház első tanítója és
pásztora cselekedjék, a hit és erkölcs dolgáról legyen szó, amely
Isten kinyilatkoztatott szaván alapul, és a pápa az egész egyhá
zat végérvényesen kötelezze erre az igazságra.

Az illetékes bizottság szóvivője beható fejtegetéseiben újból
megerősítette e megfontolások jogosságát. Valóban ez a zsinat
kijelentési szándéka. Mindazonáltal elvetették azt a követelést,
amely elő akarta írni a módot, hogy miként kell a pápának
minderről megbizonyosodnia. A lelkiismeretes vizsgálódás, akár
a püspökök segítségével, akár más módon, az ilyen jellegű tan
beli döntések előtt hozzátartozik a normális rendhez (factum
ordinarium). A megfelelő fáradozások az igazság megtalálására
egyenesen szükségesek (neceseario), s a pápa morális kötelezettsé
gét képezik. Azonban előírni a pápáknak a folyamat pontos rend-
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jét, vagy ezt akár mint a pápai tanbeli döntés kötelezőségének

egy további feltételét a dogmába bevenni, végtelen vitákhoz ve
zetne arról - miként a múlt megmutatta -, hogy vajon telje
sült-e ez a feltétel. Ez gyakorlatilag hatástalanná tenné a pápai ta
nítói tekintélyt.

Az elutasítás hátterében a gallikanizmus kapcsán szerzett ta
pasztalatok álltak, amelyek azt követelték, hogya pápai tanbeli
döntések csak akkor legyenek kötelező érvényűek, ha megtörtént
az egyház kifejezett beleegyezése. A kisebbségben lévő püspökök
követelése azonban távol állt a gallikanizmustól. Ők a tanbeli dön
tések megfelelőségét és hitelességét, valamint a régi communio
praxist védelmezték az igazság megtalálásának kapcsán. A
bizottság nemcsak elfogadta e szándékok jogosságát, hanem hang
súlyozta a pápai tanbeli döntések tisztán szubszidiáris karakterét
is. A pápa csak akkor cselekszik ily módon, ha a hitbeli vitákat
nem lehet regionális szinten megoldani, és a püspökök ezért a
pápánál keresnek utolsó segítséget. Még ekkor is fennáll azonban
az egyház együttműködésének "principális" szükségessége, tör
ténjék ez mindenekelőtt egy zsinat, vagy a bíborosokkal, püspö
kökkel és teológusokkal való tanácskozás formájában.

Hogy megfeleljenek a jogosként elismert szándéknak, a Pastor
Aeternus konstitúció negyedik fejezetébe, amelyet a pápai tanító
hivatal tévedhetetlenségének szenteltek, felvettek egy bekezdést,
amely az igazság megtalálásának régi zsinati, szinodális és kon
zultatív gyakorlatára és a tanítóhivatalnak az Íráshoz és a Ha
gyományhoz kötöttségére utal. "A római püspökök pedig, asze
rint, amint az idők állása és a dolgok állapota ezt sugallta, hol
az egyetemes zsinatok egybehívása révén, vagy kipuhatolva az
egész világon szétszéledt egyház véleményét, hol részleges helyi
zsinatok révén, hol más segítség felhasználásával, melyet az iste
ni gondviselés nyújtott, határozták meg, hogy azok a dolgok kö
teleznek, amelyeket Isten segítségével úgy ismertek meg, mint a
szent Írásokkal és az apostoli hagyományokkal megegyezőeket"

(DH 3069).
Mivel a kisebbség püspökei úgy látták, hogy ily módon szán

dékukat méltányolták, készen voltak elfogadni a dogmát. A
helyzet azonban megváltozott, amikor a végső szavazás előtti

utolsó órában a pápai tévedhetetlenség meghatározását kiegészí
tették egy betoldással, amely szerint a pápai tanbeli döntések
lIönmaguktól, és nem az egyház beleegyezése alapján" (ex sese,
non autem ex consensu Ecclesiae) megreformálhatatlanok. Mivel
ezt a kifejezést anélkül toldották be a definícióba, hogy azt a zsi
nat előzetesen megvitatta volna, számos kisebbségi püspök tilta
kozása jeleként elhagyta a zsinatot a záró szavazás előtt. Valójá
ban ez a betoldás pusztán a gallikanista vélekedést akarta
kizárni, amely szerint a püspökök vagy az egyház formális bele
egyezése szükséges ahhoz, hogy egy ex cathedra döntés megre-

177



formálhatatlannak számíthasson. Nem akarták tehát megkérdője

lezni vagy kizárni a kisebbség szándékát.

4. Az 1. Vatikáni zsinat elemzésének mérlege

SF. van der Horst:
Das Schema über die

Kirche auf dem
I. Vatikanischen Konzi/.

Paderborn, 1963.

Vonjuk meg az I. Vatikáni zsinatra vonatkozó vizsgálódásaink
mériegét. A pápai jurisdikciós primátusról szóló dogmáról egy ne
gatív és egy pozitív megállapítást tehetünk. Problematikus a végső

definíció tudatos egyoldalúsága. Csakis a primátus, annak egyete
messége és bárminemű emberi instancia általi korlátozhatatlansá
ga kerül kidomborításra. Sem célmeghatározása, sem gyakorlásá
nak egyéb kritériumai, amelyek a püspökök felelősségét tisztelet
ben tartják, nem kerülnek megnevezésre. A definíció egyoldalúsá
ga tette lehetővé az azt követő időkben, hogy a primátus abszolút
szuverenitásként való szélsőséges értelmezése erre a dogmára hi
vatkozzon. A maximalista értelmezés másrészt igazolta a primátus
egyre inkább központosított gyakorlását mint azt a formát, amely
az 1870-es dogmának megfelel.

Csakis a zsinati aktákból, mégpedig a szóvivő kommentárjából
lehet kivenni, hogya definíció hallgatása a püspökök kollegiális
felelősségéről az összegyház vezetésében semmiképpen sem jelen
ti ezen felelősség visszautasítását. A püspöki kollégium teljes és
legfóbb teljhatalmának tanítását mint a hagyomány magától érte
tődő tartaimát előfeltételezik. Ezt a tanítást senki sem vitatta.
Amit a gallikanizmus vitatott, s ezért definiálni kellett, az a pápá
nak ugyancsak teljes és legfóbb teljhatalma volt, amely képesíti őt

a cselekvésre függetlenül a püspöki testület együttműködésétől.

Ezért vetették el a kisebbség minden beadványát, amely azt akar
ta, hogya püspöki testület együttműködésének alkalmassága
megemlítésre kerüljön a kánonban. Attól tartottak ugyanis, hogy
az együttműködés megemlítését a gallikanizmus olvasata szerint
értelmezhetnék.

A hallgatásnak van egy további oka is. A püspöki hivatal és a
püspöki kollégium tanítását az egyházról szóló második dogma
tikus konstitúcióban akarták tárgyalni. Ez a második konstitúció
azonban nem született meg, mivel a zsinatot idő előtt meg kel
lett szakítani. E konstitúció tervezetét azonban ismerjük.5 Ebben a
püspöki kollégium teljes és legfóbb teljhatalma mint "fidei dogma
certissimum" kerül megnevezésre. Amikor az illetékes bizottság a
kisebbség erre vonatkozó beadványait elutasította, az lebegett a
szeme előtt, hogya püspöki kollégiumra vonatkozó tanítás a ter
vezett második konstitúcióban elnyeri az őt megillető kifejtést.

A dogma helyes megértése szempontjából még fontosabbak
az eléje helyezett fejezetek és az utószó. Ezek elég világos jelzé
seket tartalmaznak arról, hogya dogma sem az egyház hagyo
mányát, sem a püspökök és a püspöki kollégium jogait nem
akarta megsérteni.
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6VÖ. KI. Schatz:
Vaticanum I. Bd. 3, 297.

Azonban a dogma egyoldalú megfogalmazása és az erre tá
maszkodó maximalista értelmezés a nyilvánosság előtt mégis
csak azt a benyomást keltették, hogy a zsinat valóban az egyház
abszolút és szuverén monarchájává nyilvánította a pápát. Így vé
lekedett a német birodalmi kancellár, Bismarck is az európai
kormányokhoz intézett körlevél-sürgönyében 1872-ben. Ez ösztö
nözte a német püspököket arra, hogy 1875-ben közös nyilatkoza
tot adjanak ki, amelyben visszautasították ezt a szemrehányást.
Kijelentették, hogya dogma által a pápa nem lett az egyház ab
szolút szuverén uralkodójává, sem a püspökök nem váltak saját
felelősség nélküli pápai hivatalnokokká. Azáltal tett szert ez a
nyilatkozat különös súlyra, hogy IX. Piusz hivatalosan kétszer is
megerősítette azt: egy 1875-ös apostoli levelében (DH 3117) és
egy ugyanazon évben elmondott konzisztóriumi beszédében
(DH 3112).

Pozitíve megállapíthatjuk tehát: az 1870-es dogma maximalis
ta értelmezése és a primátus centralisztikus gyakorlása nem hi
vatkozhat az I. Vatikáni zsinatra. Az 1870-es dogma nyitott a
communio-ekklezíológía felé. Amennyiben a primátust mint
"valóban püspöki" teljhatalmat nevezi meg, azzal a pápát a püs
pöki kollégium szentségileg megalapozott communiójába köti be.
A püspöki kollégiumról szóló tanítással a zsinat már nem tudott
foglalkozni. Ezért ez a II. Vatikáni zsinat feladata lett.

Másodszor vonjuk meg a mérleget a pápai tanítóhivatal té
vedhetetlensége kapcsán. Itt is egy negatív és egy pozitív ered
ményre jutunk. Problematikus, hogy az egyház együttműködésé

nek szükségessége az igazság megtalálása során és a pápai
tanbeli döntések szubszidiáris jellege nem kerülnek említésre
magában a definícióban. Mindazonáltal a definíció félreérthetet
lenül kizárja a pápa személyes, az egyháztól elválasztott, feltét
len tévedhetetlenségét. Világosan kijelöli tévedhetetlenségének
határait és feltételeit, és kimondja, hogy minden ex cathedra dön
tés Istennek a Szentírásban rögzített szavához és az egyház hit
hagyományához kötött.

Ezen felül pozitív az is, hogy a korábbi zsinati, szinodális és
konzultatív gyakorlatot és az egyháznak az igazság megtalálá
sában való részesedését, annak különböző formáit megemlítik.
Ez indította a tartózkodó püspököket arra, hogy a zsinat alatt
vagy után beleegyezésüket adják. Maga IX. Piusz erősítette

meg, hogy ennek a korábbi gyakorlatra való utalásnak a jövő

számára is normatív jelentése van. Fessler püspök, a zsinat
egykori titkára 1871-ben megjelent könyvében ezt a felfogást
képviselte. A pápa egy hozzá intézett levelében kijelentette,
hogy Fessler püspök a dogma igazi értelmét helyes fénybe he
lyezte." Így tehát e dogma esetében is az I. Vatikáni zsinat ki
sebbségének kell köszönnünk, hogy az nyitott maradt a
communio-ekkleziológiára.
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Gyakran felteszik a kérdést, hogy vajon az I. Vatikáni zsinat
ezzel a dogmával kizárta-e egy eretnek pápa lehetőségét, amely a
középkori kánoni jogtudomány számára magától értetődő volt.
Mi történik akkor, ha egy pápa megkísérelné, hogy Isten egy ki
nyilatkoztatott szavának ellentmondó tanítást megreformálhatat
lannak nyilvánítson? Az úgynevezett kötelezőségi fenntartásról
van szó, amely szerint csak akkor van ex cathedra döntéssel dol
gunk, ha annak tartalma nem áll ellentétben Isten kinyilatkoztatott
szavával. Azonban ez éppen egyike azon feltételeknek, amelynek
teljesülése egy végérvényesen kötelező döntéshez szükséges, mi
ként azt az I. Vatikáni zsinat definiálta. A kötelezőségi fenntartás
további fennállására ezért elismert katolikus teológusok is utaltak,
akik közül egy ma pápa, kettő pedig bíboros?

5. Nyitva maradt szándékok

Mi a helyzet ma az I. Vatikáni zsinat kisebbségének szándékával,
amely az ókeresztény egyházi communio gyakorlatára hivatkozott?
A II. Vatikáni zsinat a püspöki kollégiumról és a püspöki hivatalról
vallott tanításával kétségtelenül eleget tett a szándékuknak. Az I. Va
tikáni zsinat kisebbségének és a II. Vatikáni zsinat többségének kí
vánsága, hogy egy következetesebb communio-ekkleziológia és
ennek intézményes átvétele valósuljon meg, még a II. Vatikáni
zsinaton is nyitva maradt. Túlságosan hatott még az I. Vatikáni
zsinat dogmáinak maximalista értelmezése; ennek befolyása megfi
gyelhető a primátusi tekintély és a pápai cselekvési szabadság feltű

nően gyakori hangsúlyozásában.
VI. Pál pápa a rendszeresen ülésező püspöki szinódus intézmé

nyének bevezetésével akart megfelelni a püspökök kívánságának,
hogy nagyobb részt kapjanak az összegyházi vezetésben. Mégis a
szinódusnak juttatott kompetencia elmaradt sok püspök elvárá
saitól. Ugyanez érvényes a püspöki konferenciákra és ezek kom
petenciáira. Ezen felül az utóbbi években növekedett számos
püspök kritikája az újabb keletű római centralizmus ellenében.
Ez a fejlődési irány nem támogatható a péteri hivatalra vonatko
zó ökumenikus megértés szempontjából. II. János Pál pápa tuda
tában volt ennek a problémának. ut unum sínt kezdetű encikli
kájában meghívta a többi keresztényt arra, hogy kezdjenek vele
párbeszédet hivatalának gyakorlásáról. Ugyanebben az encikli
kában hangsúlyozza a pápának a püspöki kollégiumba való be
kötöttségét. "Amikor a katolikus egyház azt mondja, hogy Róma
püspökének feladata megfelel Krisztus akaratának, e feladatot
nem választja el a püspökök kollégiumára bízott küldetéstől, ők

is »Krisztus helyettesei és megbízottak Róma püspöke »kollégí
umukhoz- tartozik, s ők testvérei a szolgálatban" (UUS 95).

Hogya pápa a püspöki kollégiumhoz tartozik, annak XVI.
Benedek pápa címerében programszerű kifejezést adott. A pápai
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címerekben szokásos tiara helyére a püspöki mitrát helyezte.
Ezen felül először vette be a pápai címerbe a palliumot, amelyet
a pápák minden metropolitának át szoktak adni. Ezáltal hangsú
lyozza a közös pásztori gondoskodást, amely összeköti őt a püs
pökökkel. Ezekben a gesztusokban annak biztosítékát láthatjuk,
hogy különleges figyelmet szentel a püspökökkel való kollegiális
viszonyoknak.

Ami a pápai tévedhetetlenséget illeti, a II. Vatikáni zsinat itt
is legalább megerősítette az I. Vatikáni zsinat kisebbségének
szándékát. Ez többek közőtt azáltal történt, hogy az egyházról
szóló konstitúciójába felvette az egykori zsinati bizottság meg
nyilatkozásait, amelyekkel a kisebbség szándékait jogosnak is
merték el. Például ezzel a mondattal: (az írásban és a Hagyo
mányban továbbadott Kinyilatkoztatás) "kellő föltárásán és
helyes megfogalmazásán a római pápa és a püspökök megfelelő

eszközökkel, nagy odaadással munkálkodnak, amint azt hivata
luk és az ügy fontossága megkívánja" (LG 25).

Mégis feltűnik, hogy itt semmi több nem történik, mint a
pápa és a püspökök lelkiismeretes igazságkeresésére vonatkozó
morális kötelezettségre való indikatív utalás, hasonlóképpen,
mint az I. Vatikáni zsinaton sem történt több, mint egy történeti
utalás az igazságkeresés korábbi zsinati, szinodális és konzulta-

. tív formáira. Sokak várakozása azonban mindkét zsinat esetében
e szándék konkrét megvalósítását célozta. Valóban, a II. Vatikáni
zsinat nem vett át az I. Vatikáni zsinat bizottságának a pápai
tanbeli döntések szubszidiáris karakterére és a püspököknek és
az egyháznak az igazság keresésében való "principiális", még ha
nem is abszolút módon szükséges részvételére vonatkozó fejte
getéseit. Ismét az a félelem miatt történt-e ez, mint az I. Vatikáni
zsinaton, vagyis hogy ezeket az utalásokat perre vihető érvé
nyességi feltételekként értelmezhették volna? Mivel azonban a
gallikanizmus veszélye időközben már nem áll fenn, ezért a tar
tózkodásért jóval inkább az I. Vatikáni zsinat maximalista értel
mezése a felelős.

Ma már végre itt lenne az ideje, hogy az I. Vatikáni zsinat ki
sebbsége szándékának világosabban megfeleljünk. A Pastor
Aeternus konstitúciónak a korábbi zsinati, szinodális és konzulta
tív gyakorlatra való említett hivatkozásának erőteljesebb kifejezést
kellene adni, ahogy IX. Piusz tette Fessler püspökhöz írt
levelében. A Hittani Kongregáció 199B-as, "Péter utódának primá
tusa az egyház misztériumában" című megfontolásai azt mutat
ják, hogy az ilyen értelmű gondolatok nem idegenek napjainkban
a Tanítóhivataltól. Az I. Vatikáni zsinatból vett (DH 3063) mon
datra - "Prima sedes a nemine iudicatur" - való hivatkozással
megjegyzi: "Ez korántsem jelenti azt, hogyapápának abszolút
hatalma lenne. Ugyanis ez az egység szolgálatának ismertető je
gye, a püspöki kollégium közösségének és az egész Isten népe
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sensus fideijének következménye, hogy hallgasson a helyi egyhá
zak hangjára ... A pápa végső és elidegeníthetetlen felelőssége

számára a legjobb garanciát egyrészt a hagyományba való bele
rendezettség és a testvéri közösség, másrészt pedig az egyházat
vezető Szentlélek segítségébe vetett bizalom nyújtja."

Az ilyen ígéretes szavakat azonban tetteknek is követniük kel
lene. Amennyiben a helyi egyházak szavának tényleg ekkora sú
lya van, akkor az egész egyházat érintő fontosabb tanításbeli
megnyilatkozások és egyéb rendelkezések előkészítésében nem
csak a római kongregációknak kellene részt venniük, hanem be
kellene vezetni egy konzultációs eljárást is, amely bevonja a püs
pöki konferenciákat. Ily módon el lehetne kerülni azokat a
feszültségeket, amelyeket némelyik római dokumentum és rendel
kezés kivált. A helyi egyházak tágabb részvétele azért is egyre
erőteljesebb szükségszerűség, mert a katolikus egyház mindin
kább globálissá válik, és súlypontja egyre jobban áthelyeződik Eu
rópából az egyéb kontinensekre, amelyeknek lelkipásztori és kul
turális helyzete más, mint Európáé.

II. János Pál pápának a többi keresztényhez intézett meghívá
sa az ut unum sintben, hogy kezdjenek vele eszmecserébe hiva
tala gyakorlásáról, tágabb értelemben közel áll ahhoz a megfon
toláshoz, hogy miként tudná a katolikus egyház egy fontos
tanbeli megnyilatkozás előtt kikérni a nem katolikus egyházak
képviselőinek és teológusainak véleményét. Ez a növekvő közös
ségiség jele lenne anélkül, hogy ezáltal a katolikus tanítóhivatal
tekintélye bármi módon csonkulna. Például szolgálhat ehhez az
a szerep, amelyet a nem katolikus megfigyelők a II. Vatikáni zsi
naton játszottak.

Összegezve: fel kellene végre adni azt a katolikus egyházon
belül és kívül elterjedt nézetet, miszerint az I. Vatikáni zsinat dog
mái az egyház világosabb communio-alakjának és gyakorlatának
útjában állnak. E dogmák maximalista értelmezése, amelyre ez a
vélemény hivatkozik, hamisnak mutatkozott. Az igazi akadályt
sokkal inkább azok a régi félelmek képezik, amelyeket már XXIII.
János pápa is fájlalt a II. Vatikáni zsinat megnyitásakor. Vélemé
nyünk szerint egy konzekvensebb communio-ekkleziológia jelenti
a legfontosabb kihívást mind a katolikus egyház jövőre való nyi
tottságának, mind az ökumenikus megértésnek a terén.

Török Csaba fordítása
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HAMVAS BÉLA

Hamvas Béla naplójának
részleteit a jogutód, Dúl

Antal engedélyével közöl

jük. (Danyi loltán)

Napló 1943-1947
1943. szeptember 11 .
" Nincsen olyan kicsin y dolog, amit meg nem hallgatnék, ha sz í
ved mélyéből szó lasz hozzám. "

1943. december 12.
Tegnapelőtt és tegnap állandóan visszatért bennem Hoffmansthal
egy mondata: bereitet euch auf ungeheures Licht! - Valahányszor
a külvilágtól elfordultam. a befelé pillantást ez a mondat kísérte,
mint egy felharsanás. Egyébként emészt a munka. Az a munka,
amely nem engedélyez önmagán kívül semmit. Ó, szeretnék elmé
lyedni, szeretnék egész nap imádkozni és meditálni és szolgálni
Neki, s az 6 közel ében lenni.

1939 óta az Úr álmomban többször megjelent. Hetekig mind
magamban őriztem a megjelenés hatását. Az utóbbi másfél év
alatt nem, bár sokszor nagyon-nagyon kívántam. A napokban
gondoltam ezt: az Úr mindig másféleképpen jelentkezik. A kez
detlegesebb léleknek képalakban. Később már szellemi alakban.
Tavaly Oros zországban mint "jelenlét" . Szent színe előtt éltem.
November ll-én mint Élő Szó jelentkezett bennem, amikor azt
mondta: "Nincsen olyan kicsiny dolog, amit meg ne hallgatnék,
ha szíved mélyéből szólasz hozzám." Milyen nagy kegyelem
volt ez! És mily en nagy kegyelem az, ha ezenfelül még világos
tudattal meg is értem. Most már tudom, hogy mi a kinyilatkoz
tatás, és ez hogyan tört énik.

Nem kell hozzá mágia, hókuszpókusz. Ó, nem. Tiszta sziv,
semmi egyéb - és az O kegyelme.

1943. december 9.
Nyugtalansággal beoltva. Türelmetlenség. Az, ami ebben az élet
ben megnyilatkozik, csak mása és kései következménye annak,
ami magasabb létemben már megtörtént. Áhítatos figye lem maga
sabb létem felé. Türelmetlen kívánság, hogy alacsonyabb életem a
magasabbal teljesen azonos legyen. A realizálódás vágya és szen
vedélye. Mert a maga sabb a reális . - Délután gondoltam: milyen
csekély különbség van mostani és tíz év előtti életem között - kí
vülről. Milyen óriási különbség van - belülről. Milyen csekély
azonban a valódi realizálás, hog y kívülről nem az látszik, ami be
lülről van - vagy kívülről nem az van, ami belülről látszik. Hogy
tud ez kínozn i! Vajon tévedés az egész - hog y megváltozottnak
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látok mindent (magamat) - pedig csak nézetem és szemléletem
változott meg?

Ősszel elmélyülésnek indultam. De azzal, hogy Kató hazajött,
megzavarodtam. Meditálni nem tudok, este az ágyban felülete
sen imádkozom. És hogy ez az élet meglazult, meglazult minden
egyéb is. Drága Édes Jó Atyám! Segíts meg. Milyen mély és tiszta
öröm volt ősszel este mindig karodba sietni - s most elepedek
utána, ó egy csepp a Te jelenlétedből! Egy csepp! Szomjazom.

Akkor kezdtem rájönni a realizálás misztériumára. A szakrá
lis. Az emberben szunnyadó világosság -

(A kézirat megszakad.)

1945. február 22-23.
Szentendre - Budapest (Óbuda, Vihar u. 29.)
Isten előtt senki se mondhatja magát jónak. Előtte nincsen érdem.
Minden nagy tulajdonságunk az ő ajándéka. S most, amikor na
pok óta érzem magamban, hogy a szított láng meggyulladt, saját
ságos tűzben égek: amikor az 6 nevét magamban kiejtem, csak
nem önkívületbe esek, mert tudom, ez nem jóság, nem érdem,
nem nagy tulajdonság, hanem az Ő ajándéka. Magamban úgy hí
vom, hogy az Ima tüze. Kigyúlt végre, hosszú esdeklés, kínlódás,
és még hosszabb tehetetlenség után. Amikor gondolatom hozzáér,
Őt megközelíti, feléje irányul, Őt hívja, feléje néz, tapogatózik,
hozzá kiált, kér, hálát ad - mindannyiszor, ahányszor csak sóhajt
vagy fohászkodik, édes meleg láng tüze árad szét bennem, szí
vembó1- vagy az Ő szívéből? - nem tudom, mert ilyenkor az én
szívem olyan, mintha az Övé lenne. A szeretet tüze. Uram, édes jó
Atyám. Édes Jézusom. Sokáig mintha hiába hívtam volna. Mintha
elfordult volna tőlem. Talán éppen legnehezebb napjaimban, éle
tem legsötétebb napjaiban. S ezek a napok azért voltak olyan söté
tek és nehezek, mert Ő nem hallgatott meg, s kiáltásom nem ért el
Hozzá. Aztán egyszerre, mint mikor a füstön a láng hirtelen áttör,
kiáltásom elérte Őt. Fordítva? Az ő szava elért engem? Milyen fur
csa, hogy nem emlékszem, melyik nap történt. Azt azonban tu
dom, hogy ez az az idő, amikor a leszámolás leírásához hozzá kell
fognom.

Különös leszámolás! Nem én számolok. Velem számolnak. A
leszámolást nem én csinálom, hanem én vagyok az, akivel leszá
moltak. ítélet - fölöttem ítéltek. Semmi szavam nincs, nem volt,
és nem is lehetett. Az egyetlen tevékenységem: megérteni, mi
történik és történt velem. Mi az értelme annak, ami történik és
történt? Ami szóban forog: egy ember élete. Negyvennyolc esz
tendőm, az az életem, amelyet éltem, s amelyet úgy éreztem,
hogy végig élni fogok, mérlegre került, ítélet alá, és elítéltetett,
anélkül, hogy az ember maga megérintetett volna. Az emberre
rábízták, tegyen amit akar. A sors el nem kerülhető kényszere
folytán tökéletes és teljes irányváltozás. Az egyetlen, ami ehhez
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hasonlít: az apokalipszis, vagy a túlvilági ítélet. Átélni Ardai
Virafot, a Bardo Tödolt és a Pert em Herut. Kilépés a nappalból.

Már hónapokkal azelőtt mélységes ború lepett meg. Február
végén másfél évig tartó nagy munkámat befejeztem, utána ki
sebb művet készítettem el, amikor a németek az országot meg
rohanták. Ettől a pillanattól kezdve mintha kitéptek volna saját
életemből. Két hét múlva kezdődött Budapest bombázása. Egy
hónap múlva behívtak, és elmentem Szokolyára. Megkíséreltem,
ostobán, visszaigazítani magamat, de nem sikerült. Kiegyensú
lyozott napom alig volt kettő-három. Boldog egy sem. Október
közepén visszajöttem, és akkor elkezdődötta végleges elborulás.

Budjennijben naponta könyörögtem, hogy hazamehessek, és
hazaérve csaknem aznap éreztem és tudtam és megértettem: nem
lett volna szabad ezt kérnem, mert ha kérésem teljesült is, egyál
talában nem jutottam elóbbre. De amit átéltem, az még ennél is
különösebb volt. A "rossz" helyzetbó1 a "jobba" kívánkoztam, és
amikor elértem, láttam, hogy ez még "rosszabb" volt, mint a
"rossz". A lépcsó1<re érzékeny a tudatom: ezt Oroszországból való
visszatérés órájában észrevettem. Azt azonban nem tudtam, hogy
aki a sorsnak időre megszabott állomását meg akarja rövidíteni,
az szükségképpen az állomás nehézségeinek többszörösét idézi
magára. Minden állomáson megszabott ideig kell tartózkodni;
senki büntetlenül ezt az időt nem rövidítheti meg. Daimónom
iróniája volt, hogy idő előtt a következóbe eresztett, de ki kellett
tűnnie, hogy erre még alkalmatlan voltam. S mivel alkalmatlan
voltam, nem tudtam elviselni. S mivel nem tudtam elviselni, a
stádium "rossz" volt. Sőt: "rosszabb" volt.

Budjennijben kellett volna maradni. Mint ahogy késóbb nem
lett volna szabad a bombázás elől Szokolyára menekülni. Ahogy
még késóbb Szokolyáról nem kellett volna Pestre menekülni.
Ahogy még később, karácsonykor, a lakásból nem kellett volna a
kastély pincéjébe menekülni.

A Kiscelli kastély pincéje emberi számítás szerint bombabiztos
volt. Amikor beléptem, kellemes megnyugvás fogott el, s amikor
karácsony másodnapján koffereinkkel és takaróinkkal levonul
tunk, megkönnyebbültem. Az előző napok csaknem szakadatlan
légitámadások és gránátbelövések közepette telt el. A .hegyen
több német nehézüteg állt, és időnkint lövöldözésbe fogott. Az
ablakok reszkettek. Mi is reszkettünk. Hetek óta csak éjfél után
mertem levetkőzni. A rádió alig szólt.

Állandó lelkiismeret-furdalásban éltem. Olyan depresszióban,
amelyhez foghatót nem tudtam el sem képzelni. S ha most azt
kérdezem, miért volt lelkiismeret-furdalásom, csak a következők

ben tudok válaszolni: sorsom minden fordulatánál, Budjennij
óta, magam akartam megszabni életem menetét. Magam akar
tam saját gondviselésem lenni. Nem bíztam abban, hogy Ő sor
somat jobban irányítja, mint én. Nem hittem. Bizalmatlan voltam
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a Gondviselés iránt, s azt ~ondoltam, hogya magam kezében
biztosabb vagyok, mint az O kezében. Ezért hittem, hogy sorso
mat magamnak kell irányítanom, s ezért kértem 6t, hogy emel
jen át a küszöbökön idő előtt. Az eredmény az lett, hogy mindig
nehezebb helyzetbe kerültem. Végül elkövetkezett a csőd.

Szokolyáról hazajövet kiderült, hogy ezt sem lett volna szabad
kérni és erőszakolni. Jobb lett volna ott maradni? Jobb lett volna
a többiekkel Zalaerdődre menekülni? Most ezt már nem tudom.
Mindenesetre hagyni kellett volna, hogya Gondviselés megnyi
latkozzon, és nem lett volna szabad azt hinni, hogy jobban tu
dom, mi legyen a sorsom, mint 6.

A lelkiismeret-furdalás nem hagyott nyugodni. Naponta sírá
görcs fogott el. Rettenetesen féltem. Eleinte a légitámadásoktól.
Később a tüzérségi tűztől és az igazoltatástól és elhurcolástól, és
attól, hogy el kell mennem Zalába. Így jött el a Karácsony. Felké
szültünk. Egy koffer és egy batyu ruha. Egy koffer élelem. Négy
takaró. Kerti székek. Levonultunk a pincébe, és azt hittük, hogy a
vihar pár nap alatt elvonul. Jönnek az oroszok és a béke helyreáll.

Mindenki, mindenki egyetlen kivétel nélkül, mindenki hitt eb
ben az őrültségben. S amikor az ötödik héten az oroszok tényleg
megérkeztek, még akkor is mindenki ebben hitt. Csak azért
mondom, hogya közhangulat alapját megjelöljem. Senki azt,
ami elkövetkezett, nem látta előre. Még az álom sem. A pincé
ben sokan álmodtak, és a leggyakoribb álom az volt, hogy: ta
vasz, virágok, világosság. Gyakran álmodtam én is ugyanezt.
Mindenki biztatónak tartotta. Ki tudja, talán tényleg biztató is
volt valamely egészen más szempontból, mint az emberi élet a
földön. S az egyetlen, ami a pincétől a mai napig vigasztal, s
ami bennem a hitet tartja, ez: mindennek a keserű, szörnyű, bor
zasztó, elképzelhetetlenül nehéz időnek s ennek a mérhetetlen
szenvedésnek valami más értelme van, nem földi, hanem égi ér
telme van. Ma már ott tartok, hogya földi dolgok értelme csak
nem egyáltalában nem érdekel, csak ez a másik. Persze, a legrit
kább esetben látom ezt az égi értelmet.

Ami földi, terhemre van. Végtelenül terhemre. Semmi sem kí
noz jobban és nem aláz meg jobban, mint testi szükségletem: a
meleg szoba, a ruha, az étel, főként az étel, az éhség. Nehéz rab
ság. A test rabjának lenni. De úgy látszik, még nincs itt az idő,

hogy ez alól felszabadulhassak. Még nem vagyok rá érett és
méltó. Talán sohasem is leszek, és nehéz halálom lesz, mert ne
hezen szabadulok meg a testi szükségletektől, s így magától a
testi léttől is. Uram, légy velem.

1945. február 27.
Reggel ismét szorongás. Imádkozom, hogy az Úr szabadítson
meg, és kérem őt, hogy ma ne kelljen bűnösnek lennem. Csak rész
ben sikerült. Tovább tavaszodik. Munka a konyhában, a pincében,
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dohányt vágok, lámpát tisztítok a szobában. Cipőmet nem sikerül
megvarrni. Kétszer jönnek oroszok kvártélyt nézni. Hír arról, hogy
a németek Tinnyéig törtek előre. Sokat gondolok Szentendrére.
Kató orvoshoz akar menni. Kiütéseitől és beleitől nagyon szenved.
Többször van éhségrohamom. Jóska Pestre akar menni, de vissza
jön. Az embereket munkára szedik. Délután csendes óra. Az apo
kaliptikus naplót írom. Erős elhatározás, hogy tiszta életet fogok
élni. Édes Jézusom, segíts meg, hogy ne mocskoljam be magam.

1945. március 2.
Édes drága szeretett jó Atyám, drága Jézusom, köszönöm Neked
azt, hogy megóvtál életem nehéz idejében, és lelkem tisztaságára
ügyeltél. Kérlek, hogy nagy bűneimtől, a mohóságtól és kapzsi
ságtól őrizz meg. Adj erőt ahhoz, hogy uralkodni tudjak testi szen
vedélyeimen és kívánságaimon, adj erődből, hogy felül tudjak
emelkedni azokon a vad és emésztő testi szenvedéseken, amelyek
ma itt az embereket kínozzák. Tekints le reám szeretettel, és en
gedd meg, hogy az igazság és a béke útján járjak. Látod, Uram,
szenvedek attól, hogy az alvilági ösztönök elárasztanak, jobban
szenvedek, mint a testi éhségtől. .Édes Jézusom, adj erőt ahhoz,
hogy az alvilági bűnöket le tudjam győzni és ne essek vétekbe és
ne távolodjam el Tőled. Óvj meg az idegen vagyon megkívánásá
tól, a gyomor kívánságaitól. Adj elégedettséget, nyugalmat, békét,
adj kielégülést Tebenned, adj fölényt és távlatot testi szenvedélye
imtől, és engedd meg, hogy a Te szellemed megóvjon engem a
bűntől, és a Te kenyeredbőllakjak jól. Édes Jézusom, adj nekem a
Te kenyeredből, hogy tiszta legyek előtted, és ne legyek megalázva
szennyes bűneimtől és kívánságaimtól. Uram, hallgasd meg kéré
semet; a magamé elégtelen, hiábavaló és gyarló. Nyújtsd felém ke
zedet, hogy megragadhassam és Feléd rohanjak. - Ámen.

1945. március 4.
Napjaim itt a Vihar utcában, a hazátlan, otthontalan szolgaságban
így telnek. Nem panaszképpen említem ezt, hogy szolgaság. Ha
mást nem, azt, hogy milyen külső helyzetben vagyok, megtanultam
türelemmel elviselni. Reggel a jéghideg szobában ébredek, Kató
mellett, aki beteg, s aki álmait mondja el. Néha én is álmodok. Reg
gel a "szorongás" és a ,,félelem" és a "görcs" kínoz. Félek a naptól
és a sorstól. A felkelést elodázom. Szeretnék aznap tiszta maradni.
Mély imák csírája lappang bennem. A rolettát felhúzom. Cigaretta
zom. Aztán öltözöm rongyaimba, a szomszéd meleg szobában reg
gelizek levest. Munka: szennyes munka, háziszolga vagyok, fát vá
gok, ganajt hordok, szutyok közepette. Ma van első világos napom,
hogy értelmem s szellemem éled. Állandóan éhes vagyok. Valamit
szeretnék enni, amitől jóllakok. Mit? Édes tésztát: lekváros mákos
barátfülét bő zsírral. Milyen szégyenletes kívánság. Ebéd. Néha lop
va egy kis olvasás, Platón: Parmenidest, Kharmidest olvastam.

187



1945. március 9.
Köszönöm Neked, édes drága jó Atyám, Neked Jézusom, hogy vi
lágosságot adtál, és megérttetted velem bűneim és hibáim forrását.
Ma reggel feleszméltem arra, hogy sorsomban milyen hatalmas sza
va volt és van a félelemnek, és arra, hogy mohóságom és áléhségem
sem egyéb, mint az éhenhalástól való félelem, és kedélyem is azért
nyomott és azért szenvedek, mert félek, és mert nem hiszek Benned
és Neked, és nem hiszek a Gondviselő Értelmed irányításában. Tu
dom, hogy ettől a megértéstól még messze út az, hogy a félelmet le
tudjam győzni, de ma, bár csak fél nap múlt el, már nem követtem
el a mohóság bűnét. Ennél azonban több és nagyobb dolog történt.
Bent a lélekben történt a változás. Bent történt az elhatározás és a
szembefordulás a félelemmel, és a határozott elszegődés Feléd, drá
ga, szerelmes Uram, édes Jézusom. Nem nehéz elszenvedni a testi
kínokat, ha Te segítesz. Segíts meg, édes Jézusom. Elpusztult háza
mat, összehordott javaimat sajnálom még. Szívem sír, ha arra gon
dolok, mi veszett el a kis Remetehegyi úti lakásban. De a félelem
volt, ami összehordta és görcsösen tartotta. A görcsnek fel kell 01
dódnia. Megengedted nekem, hogy a Te világosságod fényében
meglássam sorsom legnehezebb kérdését. Köszönöm Neked, Uram,
köszönöm. Légy velem jóakaratú küzdelmemben, abban, hogy uta
mat Feléd vegyem és. a Te közeledbe érjek. Érzem, drága Atyám,
hogy szellemileg készen vagyok, és a Te segítségeddel sokat ért el
ez az ember, akiben lakozom, de jellemben és egzisztenciában vég
telenül gyarló maradtam. Ezt nekem tudomásul kellett vennem,
mert gyermekkorom óta figyelem, hogy milyen az az út, amit a tö
kéletesség felé már megtettem és mit kell még megtennem. Számon
tartom azt, amit életem eredményének tartottam és tartok. Nem a
másik ember fölött való kiválóság ez, hanem a Feléd való közeledés
és a Hozzád való viszony tisztázása. Most, életem e nehéz szaka
szában, irtózatos szenvedések közepette rákényszerültem egzisz
tenciám mag-nehézségére: a félelemre. Ezt kelllegyőznöm most. Te,
aki megmutattad nekem a magot, megadod nekem a sötét Féle
lem-démon legyőzéséhez való erőt. A Te szented szeretnék lenni, a
Te tiszta Fiad és tökéletes gyermeked akarok lenni. Már régen meg
mutattad nekem, hogy egyetlen fontos van a mi emberi életünkben:
hogy Előtted és Neked és Számodra, az örökkévalóságban legyünk
valakik. Ez az én kívánságom és egyetlen váwam most, hogy földi
életemben csaknem mindent elvesztettem. Edes, édes Jézusom 
most érzem magamban először, hogy megkönnyebbültem, s olyan
vagyok, mint a gazdag ifjú: mindenemet elhagytam és követlek Té
ged. Atyám, Jézusom, édes Uram, légy velem szent kívánságaim
ban: adj erőt, világosságot, adj a Te szellemedből. Ne legyen szá
momra fontos más, csak Te. Ne legyen más szép, csak Te. Ne legyen
sem igaz, sem kielégítő, sem megnyugtató, sem békés, sem derűs,

sem végleges, csak Te, csak Te. Ne hagyj el egyetlen pillanatra sem
- sem álmomban, sem ébren, Ámen.
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1945. március 11., hétfő
Szentendre
Drága jóságos mennyei Jézusom, sok keserűséget tartogatok még
a magam számára, mindenütt, ahová csak lépek, megrontom ma
gamnak és magam körül a levegőt. Itt is elrontottam, még azt is,
amit el lehetett rontani, bár elég rossz volt nélkülem is. Inferno,
inferno, mindenütt, emberek csinálják, oroszok, németek, nyila
sok, szomszédok, rokonok, testvérek. Hat (ötödik) napja vagyok
itt, nagyon nehéz helyzetben, amit magam tettem nehézzé, és te
szek állandóan, percről percre nehezebbé. Atyám, drága Meste
rem, mikor leszek arra érdemes, hogy tiszta lehessek? Mikor enge
ded meg nekem, hogy ne vétkezzek a gyomor és a félelem bűné

ben, amely most a legnagyobb bűn. Kérlek, jóságos Jézusom, nézz
le reám áldott szemeddel, könyörülj rajtam, és engedd meg, ha
visszatérek Katóhoz, ne vétkezzek többé. Uram, Uram, hallgass
meg, kérlek Téged, ne engedj megtévelyedni, ne engedd kezemet
tiltott dolgokra vetni. Szabadíts meg az éhenhalástól való rettegés
szörnyű démonától. Szakítsd át a sötét felhőt, amely körülvesz, s
amely eltakar engem a Te szellemedtől. Uram, légy velem, légy ve
lem, kiáltok Hozzád, minden erőmmelkiáltok és könyörgök, szen
vedésemből, amelyet magam idéztem s idézek magamra. Légy ve
lem jóságos Jézusom, drága Megváltóm. A Te kezedbe ajánlom lel
kemet, a Te szent kezedbe, hogy tégy velem, amit Te akarsz,
Gondviselőm. A Te akaratod legyen meg, s nem az enyém, mind
örökké - Ámen.

1945. március 13.
Szentendre
Ma hazamegyek innen, drága teremtő Atyám, édes Jézusom, in
nen, ahol szeretetlenség, szülők iránt való hálátlanság, gyűlölet,

irigység, félelem, uralomvágy, hisztéria, őrület, zavar éppen úgy
uralkodik, mint egyebütt. O drága jó Jézusom, édes Mesterem,
Szerelmem, mindenkinek ki kell vennie részét a szenvedésből?

Szegény öreg szüleim! Szegény jó anyám, hogy szenved vejének
és leányának gonoszsága miatt! Áldd meg őt drága Jézusom, áldd
meg őt, hogy a Te szellemedben el tudja viselni a szenvedéseket.
Áldd meg ezt a házat, amit még ez az Inferno sem tudott teljesen
megrontani számomra. Annyi boldog és nagy pillanatot éltem itt,
hogy ismét nehéz szívvel távozom. Uram, édes Jézusom, vezess
haza Katóhoz. Ez a kérésem van Hozzád, Szerelmes Uram: vezess
haza baj nélkül, óvd meg ezt a házat és légy velem, hogya Te tör
vényedet és parancsolatodat meg tudjam tartani. A tiszta élet, rej
tőzés nélkül, szenny nélkül, hazugság nélkül - ez legyen célom
most: ez valósuljon meg. Segíts meg, jóságos Jézusom, hogy éle
tünk megszilárdulhasson. Vezess, amerre Te jónak látod. A Te ke
zedbe ajánlom Kató lelkét és az én lelkemet. Ne hagyj el, soha,
egyetlen pillanatra sem. Ne hagyj elgyengülni, elhomályosodni,
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elveszni, elsötétedni. Ne engedj át a véteknek, édes jó Atyám. En
gedd meg, hogya megalázás és a szükség nehéz napjait türelem
mel elviseljük. Drága kis Katómnak adj erőt, egészséget, belátást,
világosságot és szerető szívet. Szeressük e9ymást a Te nevedben.
A Te kezedben legyünk mindannyian - Amen.

1945. március 16.
Drága szeretett jóságos Jézusom, tegnapelőtt, amikor Szentendré
ről hazajöttem, útközben hangosan fohászkodtam Hozzád, hogy
adj erőt, és ne kelljen többé idegenéhez nyúlnom, azután, hogy
csaknem elmerültem ebben a vétekben. Itthon aztán megkaptam
érte a démonok bosszúját. Drága Katóm, egyetlen kis szívem fize
tett meg érte: őt érte a démonok támadása az én bűnömért. Ezen
kívül az élelmezést is megvonták itt tőlünk, s most a magunkéból
kell élnünk. A tegnapi nap keserűségekközt telt el. Éjszaka és reg
gel irtózatos szívfájdalmak közepette sírás és kétségbeesés. Éhen
halunk? Kató hősiessége megrázó. Jár. Óráját akarja eladni egy fél
zsák lisztért. Én ma a kertet dolgozom. Meleg van, igazi tavasz.
Éhes vagyok. Kezdek hozzászokni az éhenhalás gondolatához. Ma
éjjel és reggel öngyilkossági roham. Szörnyű. Atyám, édes Jézu
som, ma ismét vétket követtem el. Ismét a vétket. Uram, édes Jé
zusom, óvj meg, védj meg ettől a démontól- az éhenhalástól való
félelem démonától! Szent Atyám, Szent Atyám! Köszönöm az erőt

és a világosságot, amit adtál, mert ma nem vagyok olyan erőtlen

és sötét, mint voltam a napokban. Segíts meg, hogy a Te szelle
medben és parancsolatod szerint tudjak élni és halni, és el tudjam
viselni azt a sorsot, amit reám mértél. Édes Jézusom, áldd meg
drága kis Katómat, áldd meg a szentendreieket. Engedd meg,
hogy Kató útja eredménnyel járjon, hogy hősies lelke ne szenved
jen törést. Szeresd őt, Uram, szeresd és add reá áldásodat, kedves
szolgádat és leányodat -légy velünk, Uram Jézus, légy velünk 
Ámen.

1947. november 12.
Nyári terv - szándék - önmagamtól való követelés - Isten felé
való egyre hevesebb sóvárgás konkretizálódása.

Végtelen pozitívumok. Alkímia. Ajándékok serege. Közeledés
a praxis felé. Realizálás. Hovatovább csak néhány tisztázatlan
pont marad, s ezek közül talán az utóbbi napokban tett állapot
felmérés a legfontosabb: erős kötöttség a pénzhez - biztosíték
hoz - biztosítva lenni, hogy meglegyen a szabad mozgásom 
a mindennapi fekete, a mozi, a cigaretta. De e mögött sajátságo
san húzódik meg: még mindig azt hiszem, hogy jobban tudom
azt, mi kell nekem, mint azt, hogy gondot viselnek rám. Nem
merem magam a gondviselésre bízni, mert azt hiszem, csak én
tudom, mi kell nekem. Ezek az idők egyre világosabban a Sza-
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badság, a Kényszer és a Gondviselés szférájában játszódnak le:
még nincs egyensúly. (Powys.)

Egyre mélyülő sóvárgás az elmélyedő munkára. Egy szoba
Szentendrén - szabadság - szerény és egyszerű élet, és mun
ka, munka. Havi 500 és három hónap! Ezt kérem Tőled, Atyám,
akit szeretlek, és ha jónak látod, ajándékozz meg vele. Ha nem
látod jónak, Uram, adj világosságot, hogy megértsem: mit kí
vánsz tenni velem. Uram, Atyám, Jézusom, Mesterem, Ragyogó
és Élő Szent Szellem - látjátok, hogy mi van bennem és ki va
gyok. Sorrend kérdés? Igen - gyakran gondolok rá. Mindössze
ennyi: először én s azután az Úr. Holott először kell lenni az Úr
nak, s aztán következem én. Mindig magamat helyezem előtér

be. Világosság! Világosság! Igen, de ezt sem kaphatom meg az
előtt, mielőtt nem vagyok hozzá elég tiszta. Rajtam múlik - de
Rajtad múlik. Rajtam a tisztaság, de ha oly szenvedélyes vagyok
és oly erőtlen! Kínoz a mű! Időpánikban szenvedek. Fáradt va
gyok? Nem merem magam Rád bízni, abban a hiszemben, hogy
én jobban tudom, mi kell nekem. Ó, 1944 október-december! Hi
szen magam kívánom a legmélyebben, hogy ne vond meg tőlem

a tudást, és hogy az, amit adtál, még kevés. Még! De a méghez
fokozott tisztaság kell. Ezt kell megszerezni. S ha nem megy
másként, mint így? Szenvedéssel? Uram! Látod, hogy reszketek
- félek - féltem magamat, mert nem bízom benned. Adj, adj
erőt, hogy bízzak. Az legyen, amit Te akarsz, és ne az, amit én.
A Te kezedet érezzem! (. ..)

Nincsenek illúzióim magam felől -

Műveim, amelyekre nem szűnök meg gondolni:
Értekezés az éberségró1
Titkos jegyzó1cönyv
Tabula Smaragdina

191



KEMÉNY KATALIN

Kemény Katalint (ha egy
általán) nem költőként

tartja számon a magyar
irodalomtörténet. Csak a
hozzá közel állók és utá
nozhatatlan lírai prózájá
nak vájt fülű olvasói sejt
hették róla, hogy költő, és
hogy távol az úgyneve
zett irodalmi élettől ama
kevesek útját járja, akik
zsigerileg, lényük legmé
lyét és legjavát illetően, a
szó eredeti értelmében
azok. De bizonyos senki
sem lehetett abban, hogy
e benső útvégigjárásával
párhuzamosan vajon a
maguk fizikai valójában is
megszülettek-e a keze
alatt az olyan szövegek,
amelyek a mindközönsé
gesen .versnek" nevezett
valamihez lennének so
rolhatók. Ma már tudjuk,
születtek, mégpedig java
részt (de nem kizárólag)
a hitves, Hamvas Béla
1968-ban bekövetkezett
halála után és az ő emlé
kére. Ezekből az erősen

metafizikai ihletettségű

versekből most először

ismerhet meg néhányat
az érdeklődő olvasó.
(Szántó F István)

~

Igy én őt
~ ~ ~~es zgy o engem

Ahogy a mészégető kemencék füstje a felhőt

És lihegő felhőnyájat az eget óvó köd

Ahogy nedves rétekgyöngyét lábujjam öröme
És az öröm mézbuborékát gyermekarc fénye

Ahogy ölem csend-völgye szüzek szavainak csengését
És egyetlen vércsepp a világszéles lágy legelőt

Ahogy a feslett márványküszöb a hívó'k lépését
És kezünk sóvárgása a kilincs reszketését

Úgy engem az Isten

Fenyőfák, oltalmazzdtok az em/tk gyökerétJI tapintó testvért.
Mint alvó madár pihegő mellét hűs bokor alján

gömbölyű kézzel
Érinti szemem halkan porladó szíveink mélyén

az örök kristályt,
Fényeket oldó, színeket ontó megbonthatatlant

csakegy sugárral.
Mégis, a remegő közelben hasad a teljes rózsa,

villanó prizma,
Szétlövelli lándzsás levelek egymásból szikrázó

gyenge csiráit.

Tűzháromszögek. Egymásból mértékre szökkenő nyilak
zengő zuhataga,

Tűzháromszögek, önnön csúcsuk felé röppenő nyilak,
némák, komolyak,

Önmaguk varázslatát rajzoló virágtalanok,
égő igézetek,

Tűzháromszögek, istenköveteló'k szakadatlan,
izzók, sötétek.
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Célba ért pillanat, élő torony, homloka zárul
örökzöld csenddé,

Futótűz halkul örökzöld lánggá, elérhetetlen
vidám dicsfénnyé.

Beteljesült tüzek. Az érintésük tiszta gondolat,
eget teremtenek.

Fenyők aranypor illatán, táruló szárnyán leng az ég
a mozdulatlan

Fenyőfák vitorlája feszülő ívben tartja
a nyirkos időt,

Hogy el ne ússzék a szótlan árbocrudak között,
dallamos semmi

És az ívek, akár az ég, egyszer csak mind betelnek,
erjedő lelkek,
száll az őszi köd.

Tűznyilak érintésére a régiek árja
lassan megered,

Lombok, karjukat földre hajtják, szétomló ívek,
roskadó kupolák.

Az ágak hegye fűre csepeg
Az ég a földbe vágyik
Kedvéért vízzé válik
S míg telnek a szomjas gyökerek
A langyos föld elalszik

Testvéreim, fenyőfák, homlokunk tükre összeér,
És gyökerünk az óceán alatt összefonódik,

De az emlék örökégő csúcsok felett suhan,
És a gyökereknél is mélyebben kúszik

Fenyőfák, ti vagytok és én bennetek az emlék,
egyetlen való,

Ég és Föld - nem! Ami azokon is túl,
ez itt, a közép.

1971. november 7.
Halálunk felett három év
nap és hold szemben áll
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kert alatt idegen
korhadt reccsen az ág
roggyant kazal halott [ű ég
pernye szelíden száll
füsttel takarózik az ég

Holdtele csend
I.
Holdtele csend...
madárszárny-rebbenés karcolja,
vagy a gyenge meggyfalomb
rezzent egy régmúlt érintésre?

II.
Milyen széles éjszakába borultál
fényeddel betöltöd a kertet
mosolyod messze koszorúját
[űzöd körém álmomat megérinted

a lomb alatt madárka rebbent

III.
Csorbul a méz fénytele holdból
Csordula csend keK éjszakából
A csend a fény

Melyikük rejt Téged
e néma ragyogásban?

Szent az idő

szent, szent, szent
az üres oszlopot sűrű
táncába szövő folyondár

szent, szent, szent
az üres oszlopot tartó
körré lobogó, szikrázó

SEMMI
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Könyörgés
Bűnöket foszlató, vétkeket oszlató, kísértést
felszívó, sebeket hűs-hintő, fekélyre lehellő,

rontást betapasztó
könyörülő kenet

köteléket oldó, világtájat bontó, hangot és
hallgatást, szirtet, szakadékot, jégverést,
ujjongást, patakot és fohászt, sugarat és árnyat,
még a szirommosolyt is

semmivé altató
CSEND

irgalmazz!

Nauszíkáa
Míg az enyészet bő selymét fésülöd
fürtjeid közt medret nyitsz a vizeknek
ujjad álomhegyén aion fakad s hull
Perszephoneia lápsötét ölébe

csak vásznad gyepre terített fénye
ragyog a napról vissza - örökre

Perszephoneia
Lápsötét mosolyodban Perszephoneia
ringatod rejted a völgyek az éjek
gyökerükre sóvár nyiroktüzeit
s a várakozást a kóbor idegenre
idegen

pezsgő magoktól szabadítva
lássa meg gyökerét szűzi palástodban

egy isten

195



FINTA GÁBOR

1975-ben született Szé
kesfehérváron. Egyetemi
tanulmányatt a PPKE
BTK-n végezte, majd az
ELTE BTK doktorandusza
volt. Jelentleg a PPKE
BTK Magyar lrodalomlu
dományi Intézetében tanít.

1Szegedy-Maszák Mihály:
Ottlik Géza. Kalligram,

Pozsony, 1994, 138.

2Szegedy-Maszák
Mihály: i. m. 143.

3Szegedy-Maszák
Mihály: Az irodalmi mű
alaktani hatáselmélete.

ln: A strukturalizmus
után. Szerk. Szili József.

Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1992, 122.

4Paul Ricoeur:
A hármas mimézis.
ln: P. R.: Válogatott

irodalomelméletí
tanulmányok. (Szerk.

Szegedy-Maszák
Mihály.) Osiris, Buda

pest, 1999, 279.

SA keltő azonban már
csak azért sem zárja ki

Az Iskola a
határon biblikus
olvasatához
Ottlik Géza Iskola a határon című regényének teológiai diskurzus
ban való olvashatósága a regény értelmezéstörténetének régóta vi
tatott kérdése. Az Ottlik-monográfia szerzője, Szegedy-Maszák
Mihály szerint az, hogy Ottlik regénye "mégsem nevezhetőegyér
telműen példázatnak"/ elsősorban annak köszönhető,hogya "két
főszereplőeltérő értékrendet képvisel". Véleményét arra alapozza,
hogy az Első rész negyedik fejezete szerint Bébé és Medve az első

napon a ,,»civil« s a katonaiskolai életforma ellentétét" máshogy
látja. 1 Továbbá arra, hogy "a kétértelműségmindig rombolja a pél
dázatosságot. Ottlik műve többször is kelt o~yan várhatóságot,
amely utólag vakvágánynak bizonyul.r" Itt az Ottevényi kirúgása
keltette várakozás cáfolódik meg - amely szerint Merényiék erő

szakoskodása ellen semmit sem lehet tenni - akkor, amikor Tóth
Tibor esete éppen ellenkezőkövetkeztetés levonására ad módot. A
regény az egymásra vonatkoztatott esetek keltette előzetes várha
tóságot valóban cáfolja, sőt/ az olvasóban keltett várakozást a re
gény a cáfolás előtt többször megerősíti. Azonban ami előszörre
váratlan, az második olvasásra "már várható lehet - írja
Szegedy-Maszák Mihály. - A várhatóság viszony, és végső soron
történeti tapasztalat függvénye.v" (Hasonló következtetés levoná
sára ad lehetőségetPaul Ricoeur írása. "Követni egy történetet azt
jelenti, hogy az esetlegességek és váratlan fordulatok közegében
való haladásunk során valamilyen elvárás irányít bennünket, mely
a konklúzióban fog kiteljesedni. Ez a konklúzió azonban nem követ
kezik bizonyos előzetes premisszákból. Ad a történetnek egy
»végpontot«, mely azt a nézőpontot biztosítja, amelybó1 a történe
tet olyanként pillanthatjuk megJ mint ami valamifajta egészet al
kot. A történetet megérteni annyit tesz, mint megérteni azt, ho
gyan és miért vezettek az egymást követő epizódok éppen ehhez a
konklúzióhoz, amelynek végső soron olyanként kell elfogadható
nak lennie, mint ami bár egyáltalán nem volt előrelátható, de
összeegyeztethetőaz epizódok együttesével.?")

A kérdés tehát az, ad-e a regény olyan távlatot, melybó1 ezek
az ellentmondások "feloldhatók"/ tehát a példázatjelleg" megtar
tása mellett a szöveg elsősorban mégiscsak regény maradjon (az
ottliki értelemben).
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egymást, mert a példá
zatok hatása elsősorban

metaforikus hatás, tehát
nem egyértelműsítő.

(Errol bővebben lásd
Paul Ricoeur: A metafo
rikus folyamat. In: P. R.:

Biblia; hermeneutika.
Hermeneutikai Füzetek
6. Szerk. Fabiny Tibor.
Hermeneutikai Kutató

központ, Budapest,
1995, 89-113.

Az. Iskolával kapcsolat
ban ugyanerre hívja fel

a figyelmet Mártonffy
Marcell: Párhuzamosok
találkozása. In: M. M.:

Folyamatos kezdet.
Jelenkor, Pécs, 1999,
282-283.) A példázat

terminust tehát nem az
allegóriaként megszólal
tatott szövegnek megfe-

leltethető értelemben
használom: e szerint

valóban nem lehet egy
értelműen példázatnak

tekinteni, mivel az
OttIik-mű zárlata nem

magánbeszédszerü.

6Arra pedig, hogy .minél
tovább olvassuk a re

gényt, annál kevésbé vá-
lik magától értetődővé a

határvonal a két történet
mondó hangja között", az
Ottlik-monográfia szerzője

is felhívja a figyelmet.

7Az. Iskola a határon
szövegét a tizedik ki

adásból idézem: Ottlik
Géza: Iskola a határon.

Magvető, Budapest,
é. n., 408.

A mű alapmotívuma az emlékezés. Annak is az a formája,
amikor az emlékezés alanya, tudatosan fordulva a múltjához,
olyan céllal idéz emléket, hogy jelenbeli énje létbeli helyzetét
megértse. Ami a Szegedy-Maszák hivatkozta első esetet illeti, az
ottani két eltérő vélemény az iskolába kerülő gyerekek előzetes

várakozásait idézi, később a két álláspont fokozatosan közeledik
egymáshoz."

A másik esetben maga Bébé értékel visszapillantva: "Valami
mégis aláaknázta Merényiék hatalmát, ez csak most kezdett lát
szani, utólag. Inkább csak a kegyelemdöfést adta meg egy ingó
rendszernek, s elég csúnya, szinte igazságtalan, kegyetlen kegye
lemdöfést.?" Merényiék uralma mindenhogy megdó1t volna. A
kizáró ellentétet a regény szövegének tágabb kontextusa tehát
mindkét esetben feloldja; vagy még inkább azt mondhatnánk,
hogy a megfelelő szövegrészek az egymáshoz való viszonyuk
ban nyerik el jelentésüket. De mi az, ami "csak most kezdett lát
szani, utólag"? Az utólagos rekonstrukcióban létrejövő értékelés
ténye a mű belvilágában a Medve kézirata résszel létesít sze
mantikai kapcsolatot, vagyis arra utal, hogy a Merényiék ural
mának megtöréséhez vezető folyamat megegyezik azzal, amelyet
Both Benedek barátja kedvéért igyekezett rekonstruálni, ponto
sabban reprodukálni.

1944 utáni irodalmunkban a keresztény művelődésszerkezet

örökségét vizsgáló Kulcsár Szabó Ernő szerint az Iskola a határon
"éppenséggel nem tartozik az egyezményes értékválasztású mű

vek sorába". Egyetért Szegedy-Mászákkal abban, hogya "római
akhoz írt levél rejtelmes mondatának (. ..) nyitott jelentése (oo.)
leginkább Karl Barth értelmezésére emlékeztet"; majd ezt a gon
dolatot a következőképpen viszi tovább: "Annak szellemében vi
szont feszültség áll fenn az isteni világ rendje és az emberi vi
lágból kiolvasható törvényszerűségekközött. Márpedig ha - s a
regény századvégi olvasata ebben erősíti meg a recepciót - a
kegyelem egyedül Isten döntésének függvénye, valójában a még
oly feddhetetlen tapasztalati értékválasztás sem befolyásolhatja
az üdvözülés reményét. A regény Medve és Both Benedek »ma
gatartását egyaránt érvényesnek tünteti fel.« ,,8 "Azaz: - folytat
ja Kulcsár Szabó -, a regény hőseinek etikai dilemmái minde
nekelőtt az önmaguk számára alkotott, saját habitusra szabott
identitásérték kérdéseként jelennek meg. Ez az identitásérték
ugyanis nem támaszkodhat a transzcendens garanciák tudásá
nak vagy ismeretének ígéretére (. .. ).,,9

A barthi értelmezés szerint "értsd meg Isten szabadságát, ele
venségét, és egyeduralmát, semmit ne várj vallásosságtól és er
kölcstől, csakis mindent az örökkévalósággal vállalt közösségtó1; min
dent az embernek az isteni teremtésből fakadó örökké új
származására tegyél föl, teljesen mondj le arról, hogy Istennek a
tevékenységére vonatkozó érveit a történelemből s a tapasztalat-
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BHivatkozik újra
Szegedy-Maszákra, aki
viszont (a maga részle
tező körültekintésével)

arra is felhívja a figyel
met, hogy Ravasz Lász
ló Biblia-olvasata, melyet

Ottlik is ismerhetett,
"végső soron inkább

Luther, mint Kálvin állás
pontjához közeledett".

(Szegedy-Maszák Mihály:
Ottlik Géza, i. m. 107.)

9Kulcsár Szabó Ernő:

(Fe/)adott hagyomány?
A keresztény műve/ódés

szerkezet örökségének
néhány kérdése 1944

utáni magyar iroda/
munkban. In: K. Sz. E.:

A megértés a/akzafai.
Csokonai Kiadó,

Debrecen, 1998, 93.

10ldézi Szegedy-Maszák
Mihály: i. m. 132.

110ttlik: i. m. 245.
(Kiemelés tőlem: F. G.)

120ttlik: i. m. 425--426.
(Kiemelés tőlem: F. G.)

130ttlik: i. m. 143-144.
(Lehetséges, hogy

fennáll a dolgok közt
valamiféle isteni rend és
összefüggés; az is lehet,

hogy jeleket ró a falra
[...l csakhogy számunk

ra semmi ehhez foghatót
ne jelentett, az időnk

múlásában pedig, a
valóságban, semmi ilyen

átlogó, egységes vagy
világos formában

ból próbáld kiolvasni" .10 S Medve gondolatai: "Mindazonáltal a
lelke mélyén nem várta, hogy segítsen rajta az a kétségbeesett
imádkozásféle, s nem is volt meglepve, ahogy teltek a napok, s
nem történt semmi. Nem haragudott Istenre. Valószínű volt, hogy
másképp lesz ez, nem az ő feje szerint. De hogy valami lesz, afeló1 so
hasem volt kétsége."n És később: "Az idő visszafordíthatatlan ko
ordinátája mentén virtuális lehetőségeinkbőlmindig csak egy tud
megvalósulni. A fogható valóság felszínén élünk, elszakadva.r "
Erősíti mindezt az a reflexió, melyet Bébé fűz a "fekete kéz jeIé
hez", mivel az "idő" "nem cselkeményszerűen,nem áttekinthe
tően" telt." A linearitás tehát elfedi a valóságot, így az empiri
kus megismerés nem vezethet a teljességhez. A "dolgok valódi
rendje" az idő teljességében lesz megragadható a szubjektum
számára.

Az Ottlik regényében testet öltő szemlélet, úgy tűnik, inkább
a lutheri, mint a kálvini teológiával mutat hasonlóságot. Ennek
értelmében pedig Ifa kegyelem Isten döntésétől függ" megfogal
mazás elnagyoltnak tűnik. Luther azt mondja: "Ha az
eleveelrendelés tanítása felől gondolkodom, amely szerint Isten
egyeseket eleve kárhozatra, másokat az üdvösségre rendelt, mindent el
felejtek Krisztusról és Istenről és bizony odáig jutok, hogy Isten
gonosztevő (... ) az a legnagyobb botránykő, hogy Isten saját ön
kényes akaratából az embert cserben hagyja, megátalkodottá te
szi, kárhozatba taszítja, mintha örömét lelné a nyomorultul el
kárhozottaknak ily nagy bűneiben és örök gyötrelmében.
Méghozzá az az Isten tenne így, akinek nagy irgalmát és jóságát
stb. mindenütt hirdetik.r'" "Irgalmasságában Isten minden em
bert (. .. ) tisztává akar tenni." Aki Isten akaratához a legteljesebb
mértékben alkalmazkodik, "még ha a poklot és az örök halált
mérné is" rá, az nem maradhat kárhozatban. "Kizárt dolog
ugyanis az, hogy Istenen kívül maradjon az, aki magát egészen
átadja az ő akaratának. Most már az ember is azt akarja, amit Is
ten. Így nyeri el Isten jótetszését. Ha pedig megnyerte Isten
jótetszését, akkor szereti őt Isten. Ha pedig szereti őt Isten, ak
kor megmenekült a kárhozattól.v'" A kegyelem tehát minden
ember számára adott, mintegy ingyen, pusztán Isten szereteté
ből. Az igaz, hogy Ifa mégoly feddhetetlen tapasztalati értékvá
lasztás sem befolyásolhatja az üdvözülés reményét". Az
Ottlik-műben azonban a belső függetlenség biztosítéka az erköl
csi érzék lesz/6 amely nem határolja le a cselekvés sokféleség
ének lehetőségét. Az Ottlik-mű tanúsága szerint az ember szaba
don dönthet (nagyon leegyszerűsítve):elutasítja Isten kegyelmét,
vagy elfogadja azt. A szabad akarat meglétének következtében
az ember csak saját akaratából "romolhat el". Ebben áll a válasz
tás. Az üdvösség kérdésében ez az a "határ", amely összeköthe
tetlenül elválasztja az Ottlik-műben is tükröződő lutheri és a
kálvini teológiát.
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kifejezhető összefüggés
nem nyilvánult meg.")

14Vitéz Virág Jenő:

Dr. Luther Márton
önmagáról. Budapest,

1943, 68.

15Vitéz Virág Jenő:

i. m. 80.

16VÖ. Szegedy-Maszák
Mihály: i. m. 99.

17VÖ. Szegedy-Maszák
Mihály: i. m. 143.

181Kor 9,24-27.

19Vitéz Virág Jenő:

i. m. 82.

20Mártonffy Marcell:
i. m. 287.

21Kulcsár Szabó Emő:

A megértés alakzatai,
i. m. 99-100.

Innen nézve a szövegben feloldódik az az ellentét is, amely a
regény jeligéje (pontosabban a címként is megjelenő rész: Sem
azé, aki fut) és a futásnak a történésben játszott szerepe közt lát
szik feszülni." A futás mint cselekvés szintén egy bibliai
intertextus révén szemantizálódik: "Nem tudjátok-é, hogy akik
versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el
a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig aki
pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan,
hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én
azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint
aki nem levegőt vagdos: Hanem megsanyargatom testemet és
szolgává teszem: hogy míg másoknak prédikálok, magam vala
mi módon méltatlanná ne legyek.r '" A futás az Istenhez méltó
élet jelképévé válik.

Ennek értelmében nem annyira az látszik fontosnak, hogy a
regény "Medve és Both Benedek magatartását egyaránt érvé
nyesnek tünteti fel" - sőt hozzátehetjük, Szeredyét, [aksét stb.
is -, hanem inkább az, hogy Merényiét (Varjúét és Homoláét)
viszont nem; sőt, azt mondhatnánk, hogy a Merényi-Homola
Varjú hármas magatartását egyértelműen negatívan jeleníti meg.
A lutheri teológia szellemében pedig a választásnak a magatar
tásformában is artikulálódnia kell: "Ahol hit van, nem maradhat
rejtve, megmutatkozik, napfényre tör a jőcselekedetekben.r '"

Ezért azt a következtetést, mi szerint Ifa belső szabadság mint
a szöveg transzcendentálisan megalapozott értéksúlypontja (. ..)
joggal helyeződik át a befogadói-értelmezői szabadság esztéti
kai-etikai dímenzíójábavr" azzal a megszorítással tarthatjuk ér
vényesnek, hogya fenti gondolatmenet a teológiai diskurzusban
való olvashatóságon túl is megállja a helyét, érvényesnek fogad
va el olyan értelmezési módokat is, melyek Ifa megértés alakza
tai" -t nem kapcsolják össze a "szakralitás beszédé"-vel, "meg
vonva egyszersmind annak lehetőségét is, hogy a mű

értékessége felőli döntés - mint esztétikai taEasztalat - a hit
dolgában való állásfoglalástól váljék függővé." 1
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TURCZIISTVÁN

Egymás nélkül
semmit
Parancs János szelíd parancsa

Van napi-, belső- és felsó1Jb parancs,
a szó csontmezők fölött átsuhanó káprázata.
Nincsenek gyakorlati célok, és nincs menekoés,
csak: legyen meg a mindennapi, külön akarata!

Másképpen nincs mód, talán így sem, kitörni.
Vergődik akár a dolgok mélyén az iszapos homály.
Árnyképe annak, amit az az egy és oszthatatlan,
az eredendő lehetőség végül önmagába zár.

Nosztalgiázó, torz okfejtések helyett
szétszórja magát a szélben, felh6kkellegyint.
Szertartása profán és kellően céltalan,
mint a pokol Blaise Cendrars úr szerint.

Mutató nélküli karóra az ajándéka, hozzá
agyagkorsó, rézpénz, porhű árnyak, némi epifánia.
A fuldokló-felfénylő kegytárgyak közül kilépve
"jó, hogy eljöttél, hogy itt vagy karnyujtásnyira."

Bármi is történik, nem történt végleges 
szoros textúrába szőve, ím, a túlélési terv.
A vers egyszerre emlékszik és emlék,
hiszen egymás nélkül semmit sem ér a nyelv.

Felforgatókönyv
"akkor befordulunk valami más

körül nem írható homályos térbe"
Tűz Tamás

Mind itt vannak ágyam körül.
Ezer toprongyos, üvöltő démon.
Egyre közelednek, a kezük magasban,
félek, majd szétpattan a halántékom.
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Mit akarnak ezek tó1em?! Messze a hold,
nincs segítség, nyitnám a szám, de kuss,
kezükben a fejsze, a hál6 és a bot
minden, csak nem archaikus.

Támad6im szaggatott lihegése már
nyakszirtemen. Kígy6fény-élű ütegen
kiterítve fekszem, s úgy nézem testem
ostorral estkezott pőreségét, mint egy idegen.

S a döbbenet, hogy milyen csönd van itt
az utols6 épp-hogy-még-szabad pillanatban;
már emelnek, késő, visszahangzik bennem
pilátus, szupersztár, ecce homo, hittan.

Mindig történik helyettünk valami.
Fenn a fakereszt, lenn a dühös nyáj van.
A felmenő nap szikrát sz6r a dombra.
Jön a megbocsátás tájkép alakjában.

Sikoltanék; nem jön hang a számon.
Megrémít a halál úgymond, közelsége.
Villám ver éket vérző öt sebembe.
A befejezésnek soha nem lesz vége.

A súlyos kereszt egyszerre szállni
kezd velem. Ki talán szerencse fia,
annak menekvése a csupasz ég felé
kiad6s csoda vagy benevolancia.

Jobb meggyőződésem ellenére érzem,
amint karom felemelve valami jelt
adok, hogy megállítsam, ha meg lehet,
e légbó1 kapott, kétes mennybemenetelt,

de elkéstem, már kész van a jelenet:
púdert szed a sminkes, cigi kell, pia,
s míg én álmomat hátl{l megirom,
ebédelni indul a statisztéria.
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Akrosztikon

Kezdődik újra, ami be sem fejeződött.

Pereg tovább, nincs még semmi veszve.
Megkérdezné a szótlan eget, .rnioégre?",
csak messze van, nagyon messze - -

A válasz: földbe süllyedt szobrok,
s egy elporló kőarc, mit a szél kiás;
az idő fedezékében lassan morzsolódó,
égre rajzolódó homokkő-hallgatás.

Mit véthetett ő korábban, hogy ide
száműzték az eposztalanított csendbe?
Milyen halhatatlanságot kap, akinek
nincs ki keserves dicsőségét zengje?

Tagok nélküli mozdulatsor itt minden
napszak. Fények vakító örvénye várja.
Nem szenved, nem tud az időről, fülében
egy végtelen lüktetés kádenciája.

Áldozati táblával jelölve temetik
vissza vagy kiállításra kerül: ő dönt.
Az árnyék résein áttörő ragyogásban
kezdődik újra, ami be sem fejeződött.
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Az utca két vége
Reggeledett.

A járókelő, hóna alatt a Szentek élete vaskos kötetével, mint a
szélvész, fordult be az utcába, s ruganyos léptekkel haladt előre a
szépen lesöpört kőkockákon.Magas termetű, horgas orrú, kórosan
sovány férfi volt, az inak, izmok és idegek érzékeny birtokosa,
kezdődő szívbetegséggel a mellkasában.

- Jó reggelt, Herr Zimmermann - köszöntötte friss hangon a
rikkancs.

A járókelő is megbiccentette fejét, de csak hangyányit, s loholt
tovább, görcsösen szorítva gyönge melléhez a Szentek e1etét. Az
utcán mindeközben folyammá nőtt az emberár. Időnként egy-egy
fiáker csattogott végig a macskaköveken, a lovak patája, mesebeli
tűzszerszám, szerteszét röpítette a kigyúló szikrákat.

Borongós, didergető délelőtt volt. A járókelő nyugtalanul für
készett ide-oda, s korántsem volt bizonyos benne, hogy fölleli az
antikváriumot, ami után már a fél művésznegyedet tűvé tette.

Ekkor különös dolog történt.
Arcok úsztak el előtte, szőke hajcsomók és kék tekintetek, majd

fekete szakállak következtek, szúrós szempárok akadtak belé, meg
karcolták, mint a faág, s föl-fölbukkant néhány ázsiai ábrázat is...

*
,

/,

Telt-múlt az idő, dél lett, sivatagi hőség, az égen lobogva izzott a
nap. A járókelő kábán sodródott az utca forgatagában, arra tért,
amerre taszították, akaratereje már csak kusza emlék volt. Öltönye
verítékben ázó testére tapadt, csontjai mocsárláztól sajogtak, szája
vadul kapkodott levegő után. Kevélységszámba menő önbizalma,
mely addig az életét irányította, s szinte minden lépését megszab
ta, most kétségbeejtő hirtelenséggel hagyta cserben.

Senki emberfia sem segített rajta.
Végül délutánba hajlott a nap, a forróság engedett szorításá

ból, s a tömegben mind több lett a mongolos arcél. Az utca két
oldalán magasodó épületek is megváltoztak, habár nem lehetett
sejteni, mikor és hol kezdődött e finom átalakulás. A tizedik pa
godánál a járókelő már a csodálkozás képességét is elveszítette,
ennélfogva nem számolt tovább.

Mintha egy másik életet élne ... rég kiesett a fejéből, voltaképp
miért jött ide, miért bolyong ezen a lidérces utcán, sárban és pi
szokban, a kirekesztettség keresztjével. Azután mégis - fokról
fokra, lépésről lépésre - összeszedte magát, s hűvös nyugalom
öntötte el tagjait.
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Már látta az utca végét.
- Jó estét, tiszteletre méltó Liu Cse -'- köszönt rá a követke

ző szempillantásban egy vidám cérnahang.
A járókelő - alacsony, kövérkés, egészségtől duzzadó ember,

aki nem rohant immár, hanem ráérősen rakosgatta lábait, hóna
alatt Konfuciusz könyvével - természetes kínai előkelőséggel

hajtotta meg felsőtestét a legyezőárus előtt.

Épp esteledett.

~

Itéletidő

" ...A vész kitört. Vérfagylaló keze
Emberfejekkel lapdázott az égre,

Emberszivekben dúltak lábai. (.. .)
S az elsötétült égnek arcain

Vad fénnyel a villámok rajzolák le
Az ellenséges istenek hnragját ... "

(Vörösmarty: Előszó)

Dohány vagy dinnye?
Csapatostul keringtek a hollók a szentiványi puszta fölött. A

költő hajlott háttal állt a tiszti lak előtti poros, dudva feszegette
kövezeten. Két holdnyi kert. Mintha még nem vette volna szám
ba elégszer nyomorúságos birodalmát, úgy bámulta maga előtt

az anyaföld tenyérvonalszerű barázdáit.
Adassa ki a Három regét Pesten? Vagy a Leart fordítsa inkább?

Hangulatához, mostanság rá-rátörő borzongásaihoz illenék is a
vén kelta tébolya... Lába körül, a kőkockák repedéseiben gyász
színű hangyák tülekedtek. Moccanatlan állott tovább, s a szám
kivetettek szemrehányó indulatával bámulta a napszálltát.

A költő aggastyán volt már, jóllehet nem látott többet ötven
tavasznál. De micsoda félszáz esztendő volt az! Micsoda titánok
szónokoltak az országgyűléseken - mennybe néző, ámde po
kolra szánt, csillagok után nyúló férfi valahány -, micsoda esz
mék tartották fogva a lelkeket! Lomha századok során nem
mozdult annyit előre az ország szekere, mint akkor néhány lá
zas, nyughatatlan év alatt.

Dohány és dinnye. Igen. És Lear király. No meg három rege
- előszóstul. Mert vigasz kell a népnek, hit magában és a jövő

ben ... neked pedig betevő falat. Szégyen vagy nem, lásd be va
lahára, ami - jószerivel alamizsnaként - az akadémia
pénzesládikájából csurran-cseppen, biz' édes kevés ...

Az örök enyészet terített dús asztalt Baracska tőszomszédsá

gában. Elmúlásról sugdosott a keleti szél. Az eget szürke felhők
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hályogja vakította meg: ítéletidő volt készülőben. A menny mö
götti titokzatos jelenlét csüggedten nézett vissza a rövidlátón, fá
tyolos szemmel magasba hunyorgó öregemberre.

Előtte való éjszaka már óraszám dühöngött a hóvihar: a tájat
vigasztalan fehér takaró födte ... Holttetemekre szokás ilyesfajta
rongyot dobni. Halotti lepel, mondják a papok, mintha bizony
lenne menedék gondosan megválogatott szavainkban a fájdalom
előL.. Nagyot legyintett erre a vézna, pennaszorongatásban el
merevült kéz.

- Ó, de hisz régtől fogva dőre ideák adnak mankót végigbi
cegni az élet útján... - mormogta válaszképpen a szederjesre
kékült száj, mintha pörlekedni akarna.

A szentiványi puszta pedig hallgatott. Néma volt az egész ha
tár, mint a bűnös, akinek kimetszették rágalmazó nyelvét. Elbúj
tak a hollók. A hangyáknak is nyomuk veszett. Oldalvást Szent
Elmo tüze úgy világított egy százados tölgyóriás ormán, akár az
ördöglámpás. A szikkadt lapályon viperaformájú kígyó tekergő

zött át, pikkelyei foszforeszkáltak az aláhulló lidércfényben.
Az első istennyila jóformán kiszúrta a költő szemét. Mellkasát

alattomos erő rántotta görcsbe; megtántorodott, de összeszedte
magát. A szívszélhűdés lehet ilyen ostobán nevetséges.

Egyik lánykája már halott. Nem is láthatta akinyújtóztatott
pici testet. Fölfoghatatlanul parányi koporsó maradt csak belőle

a kísértetjárta temetőben. Odabenn pedig az asszony - istenem,
milyen fiatal még! - és a gondviselés meghagyta két gyerek. S
a fullasztó ínség. Tátogó, éhes szájak a rogyadozó gerendák
nyaktilói alatt ...

Midőn a förgeteg kitört, egész csillagrendszerek hánykódtak ide
gei hálójában. Az első villámok után öklömnyi csöppekben eredt
el az eső, s habár hajadonfőtt volt, nem húzódott az eresz alá.

Minden végre új kezdet köszönt, bömböli a kevély logika. De
jöhet-e még kezdet ilyen vég után? Több mint egy éve már, hogy
Görgey letette a fegyvert a muszka ármádia előtt...

Egyetlen pillanat alatt állt feje tetejére a világ. Iszonyú orkánná
dagadt az imént még gyönge fuvalom. Egy rángó képű, sakál
mód vonító eszelős ábrázatát öltötte az égbolt, s a szélrohamok
hamarost akkorákat rúgtak a tiszti lakhoz ragasztott csűrbe, hogy
hovatovább mindent elborított a rettentő recsegés-ropogás...

A zivatar a házba űzte. Bakfisforma teremtés jött elébe. A tu
datlan vendég - ki csak úgy bezörget, hogy éjszakai szállást kér
jen s kapjon - kutyafuttában akár az öregember eladó lányának
is vélhette volna. Fürtjei loknikba csavarva sötétlettek fehér hom
loka körül.

- Mi lelte, Mihály?
Mily koszlott a szoknyája ...
- Más nemzet írói vénségükre megnyugosznak babéraikon,

nekünk nyugalomra tán egy szalmazsák sem jut ...
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NYILAS ATILLA

- Hozzám beszél, barátom? .. Olyan különös ma az arca.
Nem hűlt meg odakint?

A vályogfalakon tovább erősbödött a zápor csapkodása.
- A nagy egyetem túl hatalmas, nem emberre szabott

dünnyögte a férfi csak úgy magamagának. - Ábrándképünk a
jóról nem több az őrület céda öncsalásánál. .. Adósság, tehetet
lenség, sánta remény, hidd el, alig nevezhető életnek. ..

Künn az elemek még mindig tombolva csatáztak, mikor lero
gyott ütött-kopott íróasztalához. Reszkető ujjakkal simította
maga elé a zörgő papirost. Egy mennydörgés mintha a földet is
megrendítette volna széke alatt: jobbkézt hunyorgó gyertyája
hajszál híján ellobbant.

Végre-valahára belemártotta tollát a kalamárisba. Várt egy
szemhunyásnyit, aztán hüvelykjének baljós rándulásai közepette,
dolgával siető hivatalnok módjára, ámde feszítő, vad nyugtalan
sággal körmölni kezdett:

"Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég... "

~

Az Almoskönyvbó1
A súly

rr ... nem a mindenség súlytalanságával,
hanem épp ellenkezőleg,

az égitestek tonnáival és tonnáival. .. rr

(Pilinszky János)

Kemény dolog erró1 beszélni.

Van egy meghatározhatatlan magas hegy.
Azt kell mondanom, a legmagasabb a világon,
vagy az egész bolygórendszeren.

Olyan magas, hogy onnan a leesés
lehetősége már nem rémiszt.
Valószínű nem is lehet leesni.
Kívül van a gravitáción.

Ez a hegy fölfelé elvékonyul 
gyakorlatilag egy tüske.

Ennek a tüskének akkora a csúcsa,
hogy éppen elfér rajta egy ágy.
Kihajtós óvodai vászonágy.
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Ez az ágy egyszer-egyszer leesett már,
de sokkalta gyorsabban,
mint azt a tömegvonzás indokolná,
mintha szippantaná valami.

Azon fekszel hanyatt.
És úgy feszül fölötted a kozmosz,
hogy az űr is hordozza
az égitestek trilliárd tonnáit.
Érzed az egésznek a súlyát,
de nem préseli össze a tüdődet.

Érzed az idegen terhet,
de nem zúzza pozdorjává csontjaidat.

Nincs ekkora súlya semminek.
Olyan szánalmas hasonlat jut az eszembe,
mintha a testedre rátennének
öt hosszúszárnyú bálnát:
azt ehhez képest lepattintanád magadról.
Nem is tudom, hogyan képes a semmiben
úgy materializálódni,
pontosabban megnyilvánulni annyi súly.

Látni nem látod, csak a tömeget.
Plasztikussá válik - kvázi a semmi.
A súlyt látod.
Van egy színe.
Nincs ilyen szín.

Szaladgál a hátamon a hideg,
ha rágondalak is.

Szinte hihetetlen, hogy át lehet élni
a súlynak ezt az asztrális torlódását.
Valami elmondhatatlan sűrűség.

Ez maga, maga a súly.

És voltak pillanatok, mikor alá-aláereszkedett,
plazmaszerüen körbefogott,
megérintett.
Érzékeled és elfogadod.
Tulajdonképpen vártam is ezt a súlyt,
az volt benne a furcsa.
Sőt nemcsak vártam, de hívtam.
Jöjjön, jöjjön, jöjjön az a pillanat,
amikor az egészet érzem.
És jött a súly.
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Piszkozat

A nagyfilm vagy filmsorozat munkaösszejövetele
hatalmas, egyetemi előadóra emlékeztető

teremben zajlott. Mikor odaértem, már majdnem
teljesen tele volt, mint egy szekta nagygyűlésén.

Mindenki ült, szorosan egymás mellett,
vélhetó1eg kit sem zavart a testi érintkezés. Az
érkezó1c hátulról töltötték föl az auditóriumot, a
kissé rézsútos padsorokat pedig szigorúan jobbról
balra. Én is odapréselődtem adódó helyemre.
Ahogy forgattam a fejem, hamarosan fölfedeztem
egy ismerőst, akivel hajdanán együtt jártunk
felvételi eló1cészítőre, s azután még sokáig (titkos)
pártfogómnak, jó szellememnek gondoltam. Rám
nézett: Te is? Szerénykedve széttártam kezem.

Késó'bb karöltve mentünk egy csoportos kiállítás
megnyitójára, amelyen a férje néhányakvarellel
képviselte magát. Ez is a feladatom része volt, a
filmmel kapcsolatos szerteágazó teendőim,

izgalmas, kellemes elfoglaltságok egyike.
Tanulmányoznom kellett a tárlatot, ugyanakkor
szakvéleményt kérni ne1uíny ott megjelenő

képzőművésztől egy régi presszó belterének
helyreállításához. A rekonstrukci-óra - különös
tekintettel a művészi hitelességre - azért volt
szükség, mert a film fó1lősét ott szervezik be, s a
rendező annál a jelenetnél kiváltképpen fontosnak
tartotta a korhűséget. A pult mögötti csupasz
falon egykor tükör magasodott, a téma szakértője

szerint egy némafilmen még látszott, de a
celluloid azóta tönkrement. A fölvételen apultos
hölgy nézte meg magát benne, abból lehetett
következtetni, hogy meddig ért. S Krúdy Gyula
egyik tárcája nyújt még némi fogódzót.

A forgatáson aztán kiderül, hogy a főszerepet

nekem kell eljátszanom, s hogyabeszervezés 
feltehetően a stáb túlnyomó többségének tudta
nélkül - a filmtó1 függetlenül igazi, és érvényes
marad.
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VÁRNAI JAKAB

Mi lyen volt a vallási
környezet , amelyben
felnőttél?

Amaral Bernardo
Amaral ferences
szerzetessel
Amaral Bernardo Amaral1952-ben született Mozambikban . 1974-ben lé
pett be a Ferences Rendbe, 1975-ben tett egyszerű fogadalmat. Teol6giai
tanulmányoknt folytatott Maput6ban, Rám ában, Lisszabonban, Brazüiá
ban. 1982-ben tett ünnepélyes fogadalmat, 1984-ben szentelték pappá.
Visszatérve Mozambikba plébánosként szolgált, majd helyi elöljár6nak
nevezték ki a lusakai közös növendékházba (Zambia) . 2003 júniusában a
ferences nagykáptalan velem együtt megválasztotta a R ám ában székelő

rendi tanács kilenc tagjának egyikévé. Alacsony, vékony csontú, mosoly
g6s és halkbeszédű, szénfekete bórű ember érkezett meg Assisibe. Tolmács
nem kellett neki, a Rend hivatalos nyelveit mind ismerte. Később a R6mai
Kúrián egy folyos6n laktunk, így gyakran összefutottunk. Három év után
jött az ötlet, hogy m6dszeresen meséltessem az életéről, és leírjam, amit
mond. Az alábbiakban a készülő életinterjú első részének (Gyermekkor,
iskolák) rövidített változatát közöljük.

Nem katolikus családban születtem. Apám és már nagyapám is
amolyan hitoktató-f éle volt a metodistáknál, később pedig apám
metodista lelkipásztor lett. Feleségül vette anyámat, aki muszlim
volt. Azon a vidéken sok a muszlim, jóval előbb érkeztek oda,
mint a keresztények, de nagyon zárt közösség maradtak a partvi
déken. A katolikusok főleg Mozambik középsö részén élnek, észa
kon pedig protestánsok, főleg metodisták. Csak egy szűk, 20 kilo
méteres szakaszon keveredik ez a három vallás. Amikor tehát én
születtem, anyám családja muszlim, apárn é metodista volt. Mivel
azonban a családunk mélyen gyökerezik a hagyományban, és kö
zülünk kerültek ki a törzsfőnökök, apám csal ádjának a legtöbb
tagja a hagyományos afrikai vallást követi. Születésemkor nagy
apám is törzsfőnök volt, ugyanakkor hitoktató a metodistáknál.
Viszont abban az időben már lemondott arról, hogy bizonyos rítu
sokat ő vezessen, például az áldozatokat. Amikor nagyapám meg
halt, apámnak kellett volna átvennie ezt a tisztséget, de ő világo
san megmondta, hogy nem teheti . Így a törzs számára fontos nagy
szertartásokon ő távolabb állva asszisztált, miközben az unoka
öccse végezte a munkát. Ez így együ tt adja ki azt a vallási körny e-
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Az első vallási benyo
másaid. amikre emlék
szel, milyen hagyo
mányból valók?

Otthon a vallási kü
lönbség a szüló'k között
soha nem vezetett fe
szültséghez?

Ha metodista volt az
apai ág, akkor neked
már gyermekként fon
tos volt a Biblia.

zetet, amiben felnőttem: hagyományos afrikai vallás, metodisták,
katolikusok és muszlimok egyetlen családban.

Keresztények, az apám családjának megfelelően. Imádkozni vi
szont például az anyai nagyapámtól tanultam. ugyanis bátyám
születésekor engem a szokásoknak megfelelően a családom elvitt
hozzá. Háromtól hatéves koromig voltam nála, vagyis a muzul
mánoknál. Mentünk vele a mecsetbe, nem kaptunk oktatást, de
láttuk, mi hogyan megy. Hatéves koromban végleg átkerültem
apám családjához, és ott a metodista imaházba jártunk. Ott már
volt hitoktatás, kisiskola, ahová a testvéreimmel jártunk, tízéves
koromig. Akkor adtak be a katolikus iskolába, amit a misszionári
usok vezettek. Két évre rá eljött egyszer Alejandro bíboros, hogy
meglátogassa az iskolát. Akkor láttam először néger papot, magas,
tekintélyes ember volt. A végén kérdezgette tőlünk, gyerekektől,

ki mi akar lenni? Én kereken megmondtam, hogy olyan akarok
lenni, mint te! Ferences habitusban volt. Visszakérdezett, hogy
tényleg olyan akarok-e lenni, mint ő? Utánakérdezett. és amikor
megtudta, hogya metodista hitoktató fia vagyok, azt mondta,
hogy nem lehetek soha olyan, mint ő, mert ahhoz katolikusnak
kell lennem. Kértem, hogy beszéljen apámmal. Ő beszélt is, és egy
idő után apám elengedett a kisszemináriumba, tízéves koromban.

Azt kell mondjam, hogy ezekben az esetekben a hagyomány erő

sebb, mint a vallás. Nálunk, ha egy férfi elvesz egy nőt, az a férfi
családjához tartozik, és annak a vallását követi. Anyám betartotta
ezt az elvet: amikor apámékhoz került, metodista lett, és engedel
meskedett a metodista egyház minden szabályának. Összhang
volt köztük. soha nem láttam semmi súrlódást emiatt. A másik oka
ennek az, hogy az afrikaiak nagyon toleránsak, amikor vallásról
van szó. Ez egyszerűen része a kultúrának. Az afrikai vallás sem
miféle erőfeszítést nem tesz, hogy másokat áttérítsen, mert nagyon
kötődik a családhoz. Vagyis ha valaki más családhoz tartozik, ak
kor nem kell az én vallásomat követnie. A testvéreim közül néhá
nyan metodisták lettek, mások katolikusok, de családi ünnepeken
a muszlim unokatestvéreim eljönnek hozzánk, és minden gond
nélkül együtt vagyunk.

Igen, ez így van. A vasárnapi istentisztelet alatt mi külön egy hit
oktatóval, aki a Bibliát oktatta, színdarabszerűen eljátszottuk a
szentírási jeleneteket. és hasonlók. Tízévesen otthagytam a meto
dista közösséget, de érdekes volt látni például a nyári táboraikat,
ahol a cserkészethez hasonlóan nevelték őket, gyakorlati dolgokra
is, mint a tájékozódás az erdőben.

Ugyanakkor a természet, az erdő, a tenger is szerepet játszott
a vallásban. Nekünk a tenger - minden. Inhambanéban a leg
fontosabb fehérje-táplálékot a tenger adja, belőle élünk. Termé-
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Milyen idős korban
végzik?

szetes. családias viszonyban vagyunk a tengerrel. A fiúgyerek
például a születése után hét nappal szimbolikusan ajándékba
kap egy horgot, hogy már horgászhasson, míg a leánygyermek
vizeskorsót kap. A fiú kap azután egy nyilat is a vadászathoz.
Egy másik szokás a gulimba ("rákfüstölés"): a parázsra egyfajta
gyökeret tesznek, illetve rákokat, és annak a füst jében ringatják
egy kicsit a gyermeket, hogy azonosuljon a tengeri elemekkel.
Az erdő pedig azért fontos, mert ott vannak az ősök. Ott temet
ték el őket. Az erdő azután az emlékezet előtti idő helye is, a
mitikus időé. Mielőtt a világunk keletkezett volna, az erdő már
megvolt. Mi az erdóbe úgy megyünk, mintha visszatérnénk a tör
zsünk keletkezéséhez. Hagyományosan ott vannak a temetők is,
ez az ősök helye a számunkra. A temetési szokások azonban vál
tozóban vannak, ma már a családhoz igazodnak, és a birtokok
határán temetnek, nincs már köztemető. Az ősök helye viszont az
erdő, ezért a beavatási rítusok is mindig az erdóben vannak.

Általában 14-15-16 éves korban. Az átmenet rítusa ez, ekkor lesz a
fiúból férfi. Azt jelenti, hogy meghal mindannak, ami a gyermek
kort jelenti, és újjászületik a felnőtt életre. Ezt a meghalást és újjá
születést három fontos mozzanat jelképezi.

Az első mozzanat az elszakadás. A kitűzött napon az egész
család, az egész falu együtt van a törzsfőnökkel. Kiválasztották
a mestereket, akiknek vezetniük kell a szertartásokat. Ők átve
szik a beavatásra kijelölt gyerekeket, és elmennek velük az erdő

be. A gyereknek el kell búcsúznia a szülőktől, és anélkül kell el
jutnia az erdőig, hogy visszanézne. Néha nagyon sírnak az
édesanyák, mert soha nem lehet tudni, mi történik majd az er
dóben. A beavatásnak része ugyanis a körülmetélés is, és az er
dóben ez sokszor olyan fertőzéseket okoz, amelyek a fiú életébe
kerülnek. Az édesanya ezt tudja és aggódik, de a fiúnak nem
szabad visszanéznie. Ha egyszer elbúcsúzott, hátratekintés nél
kül el kell mennie az erdőig. Hiszen meghalt a múltjának, meg
kell szakítania azzal minden kapcsolatot.

Az erdőben kezdődik a második mozzanat, az elszigeteltség.
Az erdőbe ilyenkor senki más nem mehet be. Csak a fiúk, a
mesterek és azok kijelölt segítői. A rokonok egy bizonyos pontig
jönnek, amikor az élelmet hozzák a csoportnak, és ott le kell
tenniük, valaki majd kimegy érte. Az erdőben négy dolgot ta
nulnak meg ezalatt a fiúk. Először is: a törzs története, a hősök,

az ősök. Másodszor: a szokások, a törzs magatartási kódexe, a
kapcsolat az egyes rokonsági fokon élőkkel. Ez az afrikaiak szá
mára rendkívül fontos, minden rokonnal a maga szintjének meg
felelően kell kapcsolatot tartani. Harmadszor: meg kell tanulni a
túlélést - ide tartozik a vadászat, földművelés, sebek gyógyítá
sa, halászat, minden, ami a természetben való fennmaradáshoz
kell. Negyedszer pedig az erények, mint például a bátorság. Ha
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A beavatás egyfajta
vallási rítus?

Keresztény vagy ha
gyományos ünnepek
élnek elevenebben az
emlékeidben?

. egy fiúról azt látják, hogy félénk, akkor kiküldik éjszaka egyedül
vadászni. Nem a nagy zsákmánya lényeg, hanem hogy kimen
jen egyedül éjjel az erdőbe, annak minden veszélyével együtt.

A beavatás harmadik mozzanata a visszatérés, a beilleszkedés.
A fiúk kint maradnak két-három hónapig - idő kell ahhoz, hogy
a körülmetélés okozta seb begyógyuljon. Amikor visszajönnek, új
nevet kapnak. Az addig hordott ruhákat elégetik. A kunyhót,
amiben a beavatás idején laktak, le kell rombolni. Az egész múl
tat el kell égetni, és új emberként kell visszajönniük. Az édes
anyák új dalt költenek, amivel azután fiukat fogadják. A visszaté
réskor új dalra táncolnak fiuknak. És ők adnak nekik új nevet is.

Nálunk a hagyományban nem különböztetjük meg élesen a vallási
és mondjuk társadalmi, közéleti valóságot. Egységben nézzük az
életet. Egyetlen valóság, ami egyszerre vallás, társadalom és így
tovább. A vallás az élet minden területét áthatja, és lehetetlen meg
mondani, mely pontig vallási aktus valami, és melytől nem az. A
fiúk megtanulják a túlélést, amit a nyugati kultúrában nem tarta
nak vallási témának. Megtanuljuk a szokásokat és az illemet, ami
általában szintén nem vallási területnek számít. Nekünk viszont a
vallás adja az élet egész összetartó erejét. A beavatás során a mes
terek olyan férfiak, akikről a törzs úgy tartja, hogy elég bölcsek, jól
ismerik a hagyományt, a közmondásokat, a történeteket, a szoká
sokat, az illemet. .. A közösség választja ki őket, köztiszteletben
álló férfiak. Érdekes, hogy minden könyv és tanulmány nélkül is
olyan mélyreható módszerek alakultak ki, hogy amit a beavatás
alatt megtanulnak a fiúk, azt többé nem felejtik el, akárhová is ke
rülnek, egyetemre, kormányhivatalba.

Ha ünnepről beszélünk, akkor az én emlékeimben a Karácsony él
leginkább. Az az igazi ünnep, akkor találkozunk, és ha új ruhát
kap valaki, azt Karácsonyra kapja. A Karácsony viszont a kesu-dió
érésének az ideje is. Ekkor tudnak az emberek pénzhez jutni, mert
eladják a kesut, és annak az árából ajándékozzák meg egymást. A
tongák hagyományos ünnepei a földműveléshez és a halászathoz
kapcsolódnak. A kesu-dió ideje, amit mi maccigá-nak hívunk, no
vembertől februárig tart. Ekkor ünnepelünk, vígadunk, a kesuból
ugyanis még italt is készítenek, pálinkát, még bort is. A kesuból
senki nem ehet vagy ihat addig, amíg előszöra hivatalos szertartá
son a király vagy a törzsfőnök nem iszik belőle, és áldoz az ősök

nek. Azután minden házban elkészíthetik a kesu-italt, Ezt nem
árulják pénzért, ez szent ital. Megkínálnak belőle, de vásárolni
nem lehet. Házról-házra járnak, és főleg telihold idején énekelnek,
táncolnak. A telihold mindig ünnep, azt mindig megtartják. Aztán
jön a mangó ünnepe, majd a mafúrá-é, ezt itt Nyugaton nem isme
rik, nálunk viszont nagyon fontos, olajat és gyógyszereket nyernek
belőle. Ez decemberben kezdődik, azután jön a kanyu - ez egy
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Meséljegy történetet a
gyerekkorodból!

Az elemiiskolában por
tugálulfolytatanítás?

másik erős ital, főleg a sangánák isszák, de ismerik a vatongák is.
Májustól kezdődik a mandarin ünnepe, országszerte híres az
Inhambane vidékén termő gyümölcs. Ezután jön a vetés, szeptem
bertől: főleg kukorica és földimogyoró, aztán a rizs, amit novem
berben vetnek és májusban aratnak.

Ahogy mondtam, anagyapámnál nevelkedtem háromtól hatéves
koromig. Nagyon szeretett. Egyik nap eljött hozzám a bátyám, és
elmondta, hogy az egész család megy Maputóba. Apám ott dolgo
zott, és hívta anyámat, hogy az egész családdal együtt menjen
oda. Egyedül én voltam a nagyapánál, és a bátyám azt mondta,
hogy ott is maradok. Anyámnak nem volt bátorsága elkérni en
gem. Ekkor csináltam az első csínyt. Hogyan tudnék én is velük
menni Maputóba? Nagyapámnak, muszlim lévén, három felesége
volt. Akinek a házában én laktam, az nem az édesanyám anyja
volt, és nem voltak jóban. Én már akkor észrevettem ezt. Adtam a
bátyámnak egy pofont, mire ő jól megvert. Hazamentem, és
mondtam anyámnak: a nagymama mindig ver, nem akarok ott
maradni nála. Alig hitte el, de aztán mégis odavitt a nagyapám
hoz, és ott megmutattam a sebeimet. A nagyapám nagyon megha
ragudott a nagymamámra. Én pedig velük mehettem Maputóba,
és akkor kezdhettem tanulni. Ha a nagyapámnál maradok, erre
nem lett volna lehetőségem. Apám először is otthon megtanított
ljitongául írni-olvasni, aztán elküldött iskolába is. Azután kilenc
éves koromban visszaköltöztünk Maputóból Inhambanéba. Apám
megbetegedett, súlyos tuberkulózist kapott, és otthon akart meg
halni. Mi afrikaiak általában mind otthon akarunk meghalni.
Inhambanéban a kórházban azután meggyógyították. Itt kezdtem
katolikus iskolába járni.

Igen. A mi évfolyamunk előtt még nem. Akkor volt egy portugál
ferences atya, aki az első ljitonga-portugál ábécéskönyvet csinálta.
A mi időnkben viszont a portugál politika elkezdte a gyarmatok
elportugálosítását, és tilos volt az iskolában anyanyelven tanítani.
Minden csak portugáiul folyt. Ez 1962-ben volt, a portugálosítás
akkortájt kezdődött. Anyanyelvi oktatásra csak a családon belül,
otthon volt lehetőség.

Az elemi oktatást a gyarmati korban mindenestül rábízták a
missziókra. A portugál kormány csak a portugálok és az asszi
milálódott bennszülöttek gyermekeinek oktatásával törődött.

Minden egyéb bennszülöttet a míssziók tanítottak. Valami fizet
séget kaptak, de csak jelképesen. A fontos az volt, hogy a
missziók földet kaptak, amiből megélhettek. Ugyanígy az iskolá
nak is volt földje. A plébános mindig a misszió iskolahálózatá
nak igazgatója is volt. Minden missziónak volt három, négy, öt,
vagy akár harminc iskolája is. jangamo. ahol utoljára voltam, 37
iskolát vezetett, és ezek mellett mindig kápolna is volt. A pap a
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Tehát a hitoktató a csa
ládokhoz is eljutott?

Azótaváltozottakatoli
kus evangelizáció mád
szere?

diákokkal gyűjtötte be az iskola földjéről a termést, és eladta.
Így tudtak az ottani viszonyokhoz és korhoz képest nagyszerű
épületeket emelni. A tanítók egyszersmind hitoktatók is voltak.
Három főiskola volt a képzésükre, és a misszionárius küldte
oda az alkalmas fiatalokat, hogy iskoláiban legyenek tanítók.
Nagyon fontos szerepük volt, szinte az egész evangelizáció raj
tuk múlt: hét közben az iskolában, vasárnap az igeliturgián pe
dig az egész család számára, mert a pap nem jutott el minden
hová.

Igen, de csak vasárnap, és ennek szerintem voltak hátrányai. Ak
koriban azt gondolták, hogyagyerekeket oktatva könnyebben
hozzáférnek a felnőttekhez. Nem tudták viszont, hogy az afrikai
gondolkodásban a gyereknek nincs szava, a döntéseket az öregek
hozzák meg. A gyerek az iskolában megkapta a hitoktatást, de ott
hon szava se lehetett, és azt kellett csinálnia, amit mondtak a fel
nőttek. Ez egy kicsit késleltette a felnőttek evangelizációját, a fiata
lokban pedig feszültség keletkezett az iskolában megtanult keresz
tény felfogás és az otthon látott hagyományos között. A protestán
sok fordítva csinálták, ők a családokat gyűjtöttékössze, és a gyere
kekkel a vasárnapi istentisztelet alatt foglalkoztak. Mélyebb is volt
a munkájuk hatása, a mienké viszont szélesebb körben hatott.
Minket neveztek a "gyermekek egyházának" - viszont ma több a
katolikus, mint a protestáns.

A függetlenséggel muszáj volt megváltoznia. Mivel összefonódott
az evangelizáció és az oktatás, a kommunista kormány azzal vá
dolta a katolikus egyházat, hogy szövetségese volt agyarmattartó
kormánynak, az elnyomóknak, hiszen az állam funkcionáriusai
voltak. A kommunistáknak három célja volt: az oktatás, az egész
ségügy és a földtulajdon teljes államosítása. Ennek nevében az
összes katolikus kultuszhelyet is elvették, mert azok az iskolákkal
épültek egybe. Az oktatás államosítása megfosztotta az egyházat
a kápolnáktól és a földektől is. A bankszámlák is egyben voltak,
az is mind odalett. Elveszett a hagyományos evangelizáció min
den eszköze. Az új, bennszülött püspöki kar később kialakította
az új eljárásmódot, amely nem az iskolákra épült, hanem a kiskö
zösségekre.

Ilyen kisközösségekbe gyűjtötték össze azokat a kereszténye
ket, akik ellenálltak a kommunista propagandának, és itt képez
ték őket. Ennek köszönhető az egyház fennmaradása. Most már
mindenütt a kisközösségekben folyik az evangelizáció, a liturgia,
a szentségekre való előkészítés. Így az utolsó helyemen például
minden hónap első csütörtökjén összejön mind a 37 közösségve
zető, és aztán a hallottakat továbbadja a körzetében, ami 5 kö
zösséget jelent. Ezek nagyon megnőttek, gyakorlatilag egy-egy
plébániát jelentenek.
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Ebbo1 amissziós iskolá
ból kerültél a kisszemi
náriumba.

Csak ferencesek taní
tottak ott?

Milyen volt a hitélet?

Tíz éves voltam, amikor Alejandro bíboros hatására elkértem ma
gamat akisszemináriumba. Alejandro és a plébánosunk is beszél
tek apámmal, nem ment könnyen, mert más tervei voltak velem,
de végül is belement. Metodista lelkész lévén ki tudott volna jut
tatni Amerikába egy ösztöndíjra, hogy orvos lehessek, és már ki is
nézte, melyik misszióban leszek orvos. Én viszont nem tudtam, mi
az az orvos, az atyával viszont találkoztam, ezért mindenképpen
szemináriumba akartam menni.

Emlékszem, augusztus 14-én kellett beköltözni a 850 kilométerre
fekvő iskolába, ez Amatongas városban, Manica tartományban van.
Édesanyám elkísért Morumbenébe, ahol a ferenceseknek missziójuk
van, és ott vártuk be a teherautót, amivel az iskola összegyűjtötte

a diákokat. Már szinte tele volt, a platón álltunk. Ez volt szá
momra az elszakadás nagy élménye. Én voltam a legkisebb, és
amikor felhúztak a teherautóra a többiek, nem láttam ki onnan.
De a beavatást ismerve tudtam, hogy nem szabad visszanézni.

Három napig utaztunk, és amikor elhagytuk a Mozambiki
síkságot, akkor láttam életemben először hegyeket. Abban az év
ben 45-en vonultunk be az iskolába, amely ötéves volt, és utána
lehetett menni Chimoio-ba, az utolsó két évre, ami a középisko
lából maradt.

Igen, mind, csak egy nővér volt. A testvérek portugálok voltak, és
akit oda szántak, azt rendszerint szentelés után azonnal küldték.
Nem végeztek egyebet, mint a teológiát, de igyekeztek jól tanítani a
közismereti tárgyakat. Ketten voltak, akiknek licenciájuk volt, egy
nek pedig római doktorátusa, de a többi autodidakta tanár volt.

Egyetlen nagy épület volt, aminek az egyik felében volt a
rendház, azután a kisszeminárium összesen körülbelül 80 fiúval,
de volt az elemi iskola is, több mint 200 kollégistával, kicsit tá
volabb pedig a nővérek háza, akiknek szintén nagy kollégiumuk
volt. Ezek aztán mind egyszerre vonultak a templomba a három
imádság idején. Reggel a laudesre és szentmisére, délben is volt
ima, este pedig rózsafűzér vagy vesperás. Nagy fegyelem volt,
mindig sorban kellett vonulni. A prefektusok felügyeltek, nézték,
hogy ki lóg ki a sorból, és volt, akit elküldtek emiatt. De azt kell
mondanom, hogya portugálok középiskolai munkája elsőrangú

volt. Amikor az állami vizsgákat letettük, a szeminaristák min
dig a legjobbak között voltak. Az atyák nagy becsvággyal dol
goztak a nevelésben. Aki nálunk végzett, bárhol kaphatott állást,
vagy ha egyetemre ment, megállta a helyét. A mai mozambiki
miniszterek, állami tisztviselők szinte mind szemináriumból jöt
tek. Jó iskola volt, de 1975-ben megszűnt a függetlenséggel.

Én a hitet a családból hoztam, mindenki hívő volt. A protestáns
valláson voltunk, de az utolsó évben a missziós iskolában már
megismertem a katolikus hitet és gyakorlatot. A kisszeminárium-
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Hogyan beszéltek a
portugálok a helyi val
lásról?

Te hogyan éltedát isko
lás korodban a hagyo
mányos kultúra és az
eur6pai nevelés ellenté
tét?

ban az volt az új, hogy komoly életrendet adott. Itt hallottam elő

ször litániát, nem is tudtam, mit mondogatnak - ora pro nobis 
nevetségesnek hatott. A latinnal aztán világos lett. Szóval belép
tünk, és én nagyon lelkesen csináltam az egészet: tanulás, ima, já
ték, munka. Jó hitoktatás is volt, végigvettük újból az egészet.
Közben az iskola ültetvényén dolgoztunk: narancs, mandarin,
kávé termett, maniókát, kukoricát ültettünk.

Aztán Amatongas után Chimoióban már olyan iskolába jár
tunk át a ferences kollégiumból, amelyet nővérek vezettek a por
tugálok gyerekeinek. Itt két évig voltam. Ez amolyan előkészítő

volt az egyetemre. A tanárok többnyire nővérek voltak, és né
hány világi. A ferences rendházban laktunk.

A gyarmatosító hatalom logikájából fakadt a helyi kultúra megve
tése, és ezzel a vallásé is. Így a portugáloknak nem sok jó szavuk
volt mindarról, ami afrikai hagyomány. Azt mondták ezekre, hogy
cafro - ez egy arab eredetű szó, és megvetendőt jelent. A misszio
náriusoknak is az volt a törekvésük, hogy a helyiek ne folytassák
hagyományaikat. A módszer ez volt: az egyiket befeketíteni, hogy
a másikat elfogadják. Nálunk például sokat dobolnak. Üzeneteket
ezzel közvetítenek, és vallási szerepe is van. Ismerek kiváló feren
ces atyákat, akik ha éjszaka meghallották, hogy valahol dobolnak,
odamentek, elégették a dobokat és még meg is verték a dobolókat.

Az igazi sokkhatás nekem az volt, hogy az iskolai környezetben
egészen más világlátás és kapcsolatrendszer működött. A mi ha
gyományunkban minden életkorban pontos ritmus szerint alakul
az élet, és ezt tiszteletben kell tartani. Megvan mindenkinek a dol
ga, munkája, társasága. Megvan szabva, hogyan kell szólni egy
öreghez vagy egy fiatalhoz, apámhoz vagy más rokonhoz. Ki-ki a
maga csoportja körében mozog. Az öregek minden további nélkül
elzavarhatják a fiatalokat, ha valahol ők akarnak leülni beszélget
ni. Csoportot hoz létre a beavatás is, a körülmetéléssel. Még ha fia
tal is az illető, de már a felnőttek csoportjához tartozik, egyenlő

ként kezelik. Míg ha öreg is, de nem kapott beavatást, nem tekin
tik abba a csoportba tartozónak. A szemináriumban ez a kapcso
latrendszer hiányzott, ez volt a nehéz. Volt persze tekintélytiszte
let, de egyéb dolgok megrázóan hatottak: hogy valaki felesel egy
idősebbnek, vagy hogy egy pap nyilvánosan megszid valakit,
mert ezeket négyszemközt szokás megmondani. Azután volt
olyan is, hogya lelkivezető figyelmeztetett minket: nem érintsük
egymást, ne alkossunk zárt baráti közösségeket. Elmentem hozzá,
hogy magyarázza el, mire gondol. Nyilván a homoszexualitásról
volt szó, de én addig nem hallottam ilyesmiről. A hagyományos
afrikai élet keretében ez nem fordult elő. Az is idegen volt a szá
momra, ahogyan ellenőriztek minket. Akkor nem értettem meg,
csak késóbb. Soknak éreztem a tiltást. Persze a mi kultúránkban is
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Chimoio, a középiskola
után léptél be a Rend
be?

Maputóban is minden
portugáiul folyt? Nem
tanultál meg más mo
zambiki nyelveket?

sok a tiltás, de az idősebbek nem követik annyira figyelemmel a fi
atalokat. Távolabbról néznek, és ha valami kihágás van, azonnal
szólnak, még idegenek is, mert koruk miatt tekintélyük van a gye
rekkel szemben.

Végül is mindenben az európai műveltséget tanultuk. Mo
zambik vagy Afrika történelméről, földrajzáról semmit. Egyrészt
nagyon kitágította a világképünket, másrészt eltávolodtunk a
magunkétól. Európai modellt állítottak elénk, és egészen belénk
épült, hogy mindenben jobb, ami portugál, és mindenki igyeke
zett olyan lenni. A "bennszülött", a "fekete" lebecsülő jelző lett.
Még ma is sok fiatalban él ez, és nem ismerik szüleik nyelvét,
alacsonyabb rendűnek érzik a helyi kultúrát. Szüleik tanulatlan
ságát szégyellniük kellett. Törvények is kifejezték a megkülön
böztetést, volt például bennszülött igazolvány azoknak, akik
nem "asszimilálódtak". Akinek ilyen volt, az soha nem volt biz
tonságban.

Nem, a filozófia után. Chimoio után mentem a "nagyszeminárium
ba" Maputóba. Ez egyházmegyei intézmény volt, a szerzetesek je
löltjei a maguk házaiból jártak be oda. Mi úgy negyedórára voltunk.
1971-ben kerültem oda, mert egy évig még Chimióban maradtunk,
amolyan előkészítő évre. Akkoriban a "jelöltség" mai formája még
nem létezett a Rendben. Dolgoztunk, kaptunk valamennyi ferences,
liturgikus, zenei stb. képzést, és együtt éltünk az atyákkal. Nagy
fontosságot tulajdonítottak annak, hogy megtanuljuk az ő életfor
májukat, elsajátítsuk az illemet, a jólneveltséget, a portugál szoká
sokat, a viselkedést. A rendházban laktunk már, külön szobánk
volt, nem közös háló. Csak éppen másik asztalnál ettünk, mint az
atyák. Több mint százötvenen voltunk összesen a négy évfolya
mon. A tanárok többnyire lazarista atyák voltak, ferences négy
volt. Az élet itt is nagyjából a tanulásból, imából és munkából állt.
A rendházban először úgy harmincan voltunk, de a végére 45-en
lettünk. Reggel 7-kor kezdődtek az órák, mert délben már be kel
lett fejezni a nagy meleg miatt. Ebben az időszakban meghatározó
élmény volt, hogy egész Mozambik területéról küldtek ide fiatalo
kat. Megismertem más etnikai csoportokat is. A nevelők ezt szer
vezték is, minden héten más népcsoport mutatta be a szokásait,
hogyan folyik a beavatás, hogyan koronázzák meg a királyt stb.
Kezdtem egyre jobban látni, milyen népekből is áll az ország.

Még Chimoióban a siszena nyelvet, mert onnan sok társam volt.
Persze nem volt szabad használni, és voltak, akiket elküldtek,
mert egymás közt anyanyelvükön beszélgettek. A tiltás hivatalos
oka az volt, hogy meg kell tanulnunk portugálul, de a kimondat
lan ok a portugálosítás volt. Én a déli nyelveket tanultam meg az
tán, mind a hatot ismerem nagyjából, ezek hasonlók is. A helyi
klérus képzése az ötvenes években kezdődött, és ekkor kifejezett
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1973-ban vagyunk: ek
kor már küszöbön állt
Mozambik független
sége?

A tanulmányok után
hogyan mentéltovább?

program volt a portugálosítás. Illetve: feljegyzés van arról, hogy
1610-ben már egyszer elkezdték a helyi klérus képzését. A domon
kosok és a jezsuiták kollégiumokat szerveztek, de a szemináriumi
képzésre Indiába vitték a jobb képességű fiatalokat, akik aztán ott
működtek is. 1668 után viszont, de főleg 1700 után kiutasították a
jezsuitákat és a domonkosokat, és új politika lépett életbe: a rab
szolga-kereskedelem, ráadásul éppen azokon a vidékeken, ahol a
missziók azelőtt működtek: a Zambézi völgyében, Tetében, a né
pesebb helyeken. A kereskedelem központja Quelimanéban volt, a
rabszolgákat Amerikába és Arábiába szállították. Ez gyakorlatilag
kipusztította az egyházat. Az ott maradó keresztények azt látták,
hogy ugyanazok, akik azelőtt az Evangéliumot hirdették nekik,
most elviszik a gyerekeiket. 1840 után kezdődöttismét számottevő
missziós munka.

Igen, a harc ugyanis jóval előbb kezdődött. A fegyveres felkelés
1964-től folyt. Az ideológiai előkészítés, a portugálokkal való tár
gyalás keresése pedig már 1959-től. Az első harcok északon kez
dődtek, és fokozatosan jött dél felé a front. 1967-ben Chimoióban
már körülöttünk folytak a harcok. Amikor 1971-ben Maputóba
mentünk, a háború már javában dúlt. 1974-ben forradalommá ala
kult. Abban az időben az éjféli híreket hallgattuk titokban a
FRELIMO adóján. Ezt nem volt tanácsos a portugál atyáknak meg
tudniuk. Eléggé élesen szemben álltak minden más véleménnyel,
terroristáknak tartották azokat.

1973 júniusában végeztem el a filozófiát. Fél évig otthon voltam
Niavandában. Tisztázni kellett apámmal és nagyapámmal, hogy
most már. tényleg belépek a Rendbe. Fó1eg nagyapám nem tudott
még erró1. Bolondságnak tartotta. ,,- Te vagy a legidősebb fiú! Ki
veszi át az irányítást, ha nem te? - A négy bátyám közül bármelyik
megteszi. - Nem akarsz a kezembe adni egy dédunokát? - Majd
a bátyáim." A végén mondott egy hasonlatot. Nagyapám szamara
kat tenyésztett. Volt egy csikó, amit csak az egyik bátyám és én tud
tunk megülni, mindenki mást ledobott. "Emlékszel arra a szamár
ra? A szívedben van egy olyan szamár. Sőt, még vadabb. Nagyon
vigyázni kell rá. Ha nem tudsz rá vigyázni, mások földjére megy
majd legelni, és azok jól megverik." Azóta értem, miró1 beszélt.
Apám elengedett, csak arra kért, hogy ne hozzak szégyent a család
ra. "Ha választottál, tarts ki." 1974. augusztus 14-én öltöztem be.
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1926-00n született Buda
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Mindennapi
A hitró1

Gustave Thibonnak

Ez itt a csönd ideje s helye. A sorok sebesen íródnak egymás alá,
az olvasó - külső zaj közepette is - csöndteremtő sorokat olvas,
és még az eleven, mozgó, drámai történések is csöndben zajlanak:
bennünk. Mi magunk vagyunk a világ eseményeinek színtere. Mi
helyeselhetjük őket, vagyellenezzük. Mi cselekszünk, mi szenved
jük el a rosszat, mi könnyebbülünk meg egy jó kifejlettől, mi örü
lünk a jónak. Mi magunk vagyunk a tét. Tehát nem csak az nem
mindegy, mit teszünk, s mit nem, az sem, mit gondolunk: a gon
dolat a tény magva. Amit - akár mozdulatlanul s hang nélkül 
átélünk. az már egy tény embrionális állapota. Rejtett, legbelső vi
lágunk túhegye karcol bele minket a világba. Ahogyan élünk,
olyan lesz a világ . Ezért is "Sehol világ, csak belül." (R. M. Rilke) A
külső világnak általunk kellene belsővé lennie. A belső világnak
pedig oly konkréttá, azaz teremtetté, amilyen egy rét, egy sólyom,
egy házfal.

Mit mondtam ezzel? Azt, hogy az ember lényegénél fogva ko
vász-természetű . Megkeleszti vagyehetetlenné teszi, odaégeti a
világot, a világát. Benne magát, s ha magát, mindig másokat is.
Ha keleszthetné, építené, ha (paradicsommá nem is, de) parkká
tehetné, miért rontja el (és le), égeti, dúlja föl? Miért? És ha ezt én
megsokallom, sőt gyűlölöm, akkor ő, ők, akik nemcsak bűnözők

- alkalmasint magamat is közéjük értve -, de áldozatok is, mi
ért nem elégelik meg, iszonyodnak el egyetemes kárt ékonysa
guktól? Miért pusztítják itt is, ott is, újra s újra egymás testét, ott
honát, földjét? Miért ez az eszeveszett, perverz élvezet, az ellen
ségeskedés? .. Tizenévesen elundorodtam a megfeketedő, üsz
kös, füstölgő világ égésszagától. Hol csak szivárgó, hol fölfelhőző

emlékét örökre szenvedi a lélek. Túlságosan is érzékennyé tette a
szaglásomat. Talán a szimatom miatt lettem keresztény. Akinek a
nyomában szegődtem, bár vég nélkül áldozat, feledhetetlenül jó
illata van. Ó az, aki nem ellenség, még csak ellenfél sem, nem kelt
félelmet, nem suttog vezényszavakat, nem céloz hűvös nyuga-
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lommal. nem csal meg, nem kísért, hanem bíztat, hogy bátran
szeressem, szeressek, akitől idegen a megnyerő mosolyú kétértel
műség, nem néma és megátalkodott; fölmérhetetlenül több és
más, mint én. Pedig ő ismertet magamra magában; ilyenkor döb
bent meg, hogy kettőnk különbségeiben "milyen óriás ő",

mennyire nem ideiglenes, hanem mivel örök, irgalmas. Megtaní
tott arra, hogy oly igazságban vackolódjam el éberen, mégis
mintegy puhán, amely áldásra ösztönöz, mert már látok, s mivel
látok, kinevetem a mindenféle isteneket. Ebből jöttem rá, hogya
tiszta tekintetben csönd van, csöndjéből tüzes beszéd következik,
a tüzes beszédnek pedig a szívben van a parazsa. Tőle tudom,
hogya legközönségesebb cél sem teljesülhet remény nélkül, tehát
hogya reménytelenség szétszór, s előhalál a másik neve. Hogya
halál nem a végleges meddőség, hanem kifehéredőbebábozódás,
s hogy ezért nem tusakodik bennünk az öröm a hiábavalósággal,
az emberszeretet a kiábrándultsággal: minden élő meg fog halni,
s minden halott föltápászkodik.

*
"Azt hiszem", írja Van Gogh testvérének, Theonak, "Isten ott kez
dődik, amikor kimondjuk azt a mondatot, amellyel az Egy hitetlen
imája fejeződik be: »Óh, Istenem, nincs Isten!« A klerikusok Istene
számomra halott. De ateista vagyok-e én ettől? A papok szerint
igen - gondoljanak, amit akarnak -, én azonban szeretek, és ho
gyan volnék képes a szeretetre, ha nem élnék és mások sem élné
nek, márpedig ha élünk, akkor ebben van valami titokzatos. Hívd
ezt Istennek, természetnek vagy bárminek, ahogy tetszik, de ma
rad valami, ami teljességgel meghatározhatatlan, és mégis élő és
valóságos, és vedd észre, hogy ez Isten maga, vagy legalábbis épp
oly jó, mint Isten." Van Gogh képei a festőművészet istenérvei
(számomra). Azt bizonyítják, hogya festő Istennel elkerülhetetle
nül összelobbant. Micsoda karambol. Tűz rontott neki a Tűznek ...
A természet pedig teremtmény. Isten nem az. Következésképpen a
klerikusoknak nem (sem) lehet külön Istenük.

:>u.m

Hogy Isten van vagy nincs, ezt értelmes ember nem latolgatja, fő
leg úgy nem, mintha jojózna. Isten-probléma viszont épp azért lé
tezik, mivel Isten akképpen van, ahogyan. Ha azt mondod, Isten
van, azt mondom, nem az, nem "olyan", akit te Istennek mondasz.
Az "olyan" a te istened. Ha azt mondod, nincs, azt mondom, csak
Ő van. Ő a Van. Ha Ő, aki van, nem lenne, mi sem lehetnénk, mert
akkor maga a valóság nincs. Ezért az isten nélküli világ nem van, s
ha mégis létezik, akkor infernális; mi más lenne? A létezést Isten a
hitben teszi valóságossá. A hit azonban valótlannak látszik, mert
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olyan valakit állít, sőt jelenít meg, aki itt mintegy Semmi. A hit itt
úgy van, mintha éj lenne a fizikai jellegű világosságban. A hit te
hát éj. Éji. De titokkal terhes, mély és hatalmas Éj befödött ragyo
gással. S ez áttöri. Átsugárzik rajta. A hit sötét, de világít.

*
/

"

Megtanított arra, hogy a legdarabosabb evilági-t is misztérium
mozgatja, minthogy magát képtelen mozgatni az, ami egykor nem
létezett. A misztérium nem-léttel elleplezett Energia, bent-lét, aka
rat. Minden emberi erő mélyén misztérium rejtőzik: a jó vagy a
rossz misztériuma. Az előbbi szüntelenül teremt, az utóbbi szünte
lenül rombol. Ezért hallgat a jó - még ha beszél is, mert a jósága
beszélteti, a jóság hallgatása pedig tiszta beszéd (J. A.: "törvény")
-, a rossz pedig folyamatos lárma közben fölfal (-ja magát is) s
hány, s újra ugyanezt; kérődzik. A rossz misztériuma a végső idő

ben olyan (lesz), mint egy feketére fagyott, kicsipegetett dióhéj:
még van, de már nincs. A jó misztériuma olyan (lesz), mint maga
az Ország: akként - határok, földrajzi, kozmikus meghatározott
ság nélkül - nincs, holott már csak 6 van. S benne - nem körü
lötte, Benne - minden, ami van, való, valóságos. Élők az Életben.

Ezért - mivel mindenkiben így van jelen a jó s a rossz - az em
ber léte, élete s vallomásos "igéje" (beszéde, szóbeli lenyomata)
paradox jellegű. Mintegy nyitott a szélsőségek felé, s jövőjének

személyes beteljesülése is kettős: elkárhozhat (Isten végtelen irgal
ma alá vetetten is) és meg is dicsőülhet (Isten végtelen lét-bőségé

ben élhet) aszerint, hogya kegyelmet, azaz az isteni "ajánlatokat"
s alkalmakat elherdálja, semmibe veszi, vagy elfogadja, s él velük,
általuk. Így az embert természete s természetfölöttije teszi egyszer
re reálissá s transzcendenssé, vagy irreálissá s átmenetivé. Mun
kám (s talán magam is), mondom, munkám a teremtettség abszo
lút karakterének (transzcendenciájának) s mélyevilágiságának
vonzásában (sült) realista s áttetsző (traszcendenciától át- s megvi
lágítva), E paradoxitás evangéliumi ihletettségű: Jézus stílusában
gyökerezett (óhatatlanul, mert a "szent" ragályos), ezért· nincs
semmi köze az idealizmushoz, sőt, elvetve a materialista szlogent
- "ez van" - egyedül konkrét. Az "ez van"-hoz ez a magyarázat
tartozik: most ez van, illetve most van ez, vagyis lényegében most
sincs "ez", mint "vanó" dolog, eszme, helyzet. A konkrét viszont
azt is meg meri kockáztatni, mivel csakugyan van, hogy most ép
pen ne legyen, nem lenni lássék. A konkrét az, ami van. Ezért lehet
páraszerű, érzékelhetet1enül (de ábrázolhatóan, sőt ábrázoltan) fi
nom, eltűnő, egyszeri.

*/"
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Az Ige megtestesült, Jézus Krisztus emberré lett. Íme, a tökélete
sen zárt konkrétum. E mondat kiejtése után csak hosszasan hall
gatnunk szabadna. Hát tegyük azt. .. Ez annyi (hogy emberré lett):
az Erő gyöngeségbe költözött. A végtelen erő. Mint Ige, s igéi
gyöngeségbe vannak burkolva. A gyöngeség a bőrük. Leszólhat
juk, trágárkodhatunk velük, vitathatjuk, kicsúfolhatjuk, ostoba
szillogizmusokat gyúrhatunk belőlük, durvasággá, provokációvá
csavarhatjuk, visszájukra fordíthatjuk, dominózhatunk velük, s
barbár szellemeskedés keresztjére feszíthetjük őket. Ezért is éjsza
ka az igék követelte és sugallta hit. Nem "Napnál világosabb". Vi
szont sötétje nem azonos a tényleges sötétség bérelte éjjel, amely
mindig a nappal világosságában forgolódna, kibújva átlátszatlan
ságából; az eredeti, masszív sötétség eredetietlenül fényszennyes.
Előbb-utóbb ki is alszik.

"'""'"
A hit nappali homálya, éji sötétje lelassítja az élő mozgását. Meg
szűri szavait, kioltja gondolatait. Elvonja a beszédestől, hallgatásra
készteti. Haszontalanná teszi bevált ötleteit, kifejezéseit, szófordu
latait, a gegjeit. Ha ezek - persze - ösztönösen fölmerülnek ben
ne, már a szájában kettéharapja őket. A hit üdvös kételyt ébreszt.
Elbizonytalanít, miközben súlyt ad. Új alapot rak le a lélekben,
szinte észrevétlenül, amely nem rögzül, nem betonosodik, még
sem süllyed, csúszkál, inog; dinamikus, erős, lélegző; új akar ma
radni. Se sietni, se futni nem lehet vele. A talpak kitapogatják lépé
seiket, s az ember mintha véletlenül vagy tévedésből indulna el a
maga útján. Egyet tud róla: ez út, nem pedig láp, még ha puha is.
Mind biztosabban halad, de ezentúl rejtett ünnepélyességgel, s las
san kivilágosodik. Benne s kívüle is.

Már nincs szüksége bizonyítékokra, hogya világ világossága
egy döntő érven, érvrendszeren alapul, valamely érvényes szem
szög láttatja, s csak az, egy sajátos létszemlélet gyümölcse, egy
sovány guru magánszáma, s ebben magnetikus módon állítja
elő; egyszerűen: a te személyiséged megvilágosodása azt követe
li, hogy csak egy egyetemes Személy mindent átható világossá
gából következhessék. Hited homályos marad, de már átitatta a
világosság. Ez különös: mintha épp e homály állandóságától
függne léted növekvő világossága. A vakbuzgó fényeskedés 
enyhén szólva - szeleburdi, túlerősített, mutatványos, sőt ha
mis. A megvilágosodás viszont változó erejű, élő, kiszolgáltatott,
organikus folyamat.

Mire eljut a tetőpontjáig, már nincs is itt; fölizzása előtt eltű

nik. És ott, ahol kiadja teljes fényét, sem a helyre, sem a tüne
ményre itt nincs jó szavunk. Mert talán nem is a fény és homály
mértéke, aránya ismerteti meg, hanem a hatalma. A kiterjedése.
Megértő totalitás, mely egy a szeretetével.

*
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A tanítványokban - nehézkességük ellenére - ez a végére járha
tatlan világosság munkált irgalmasan, s irgalmatlanul is... Nem le
hetett könnyű szüntelen lelkigyakorlatban élni. Bizonyára mentek
volna tovább, de hova? Visszaútjukat elzárta a ma, meg a holnap ti
tokban fölkeltett, s elharapózó lelkiismerete, melyet nem hagyott
elcsitulni egy tekintet, egy hasonlíthatatlan személyes jelenlét, egy
hol halk, hol nyomatékos hanghordozás. Szavak mögötti volt ben
nük ez az egy szó: mégsem. Lassan tanultak meg vágyakozni arra,
ami - Akiben - már az övék volt. (S. Weil) Nem alkalmatlanok
voltak a tanítványságra, épp ellenkezőleg;már kezdetkor a legal
kalmasabbak voltak rá. Ez lehetett kiválasztásuk igazi oka s alapja.
Mi mást tehettek? Kiültek, mint Illés próféta, a Kármel csúcsára s
várták az esőt. Illés előzőleg könyörgött, most várt. Ez a halhatat
lan bizalomnak egyaránt fontos két formája ... A lelkigyakorlat,
tartsák síkon vagy völgyben, mindig Hóreb hegyen, Sionon, Mori
ján, Golgotán megy végbe. Oda megy Isten, s hagyja magát ujj
heggyel megérinteni. Szent Ferenc élő Kármel-hegy volt.

"'"m'

Az a kis felhőpamacs az égen, az a mustármagnyi hit, az a
visszafojtott fölkiáltás, az az épp odavetett pillantás, az az erőszak

a válság perceiben, az a noszogató szó: menj! menjetek! - eze
ken múlhat minden... A követők tudják ezt, ezért hisznek (s hi
székenyek), ismernek (anélkül, hogy tudnának), teljesítenek (de
csak sejtenek). A követők gyermekszívűek. Odanéznek, amerre
mutatsz. Figyelnek rád. Imádságuk színvallás, önleleplezés, gát
szakadás: tovább már nem hallgathatnak. A követés fölismerés.
Nem szuggesztió. Az, hogy kövess engem, annyit tesz: fölismer
telek. A "követlek" ezt jelenti: igen, valóban fölismertél. Én úgy
soha magamat, mint te engem. Nincs tehát mellébeszélés. Ha
mégis van, kétfelé mennek. Nincs elodázás, nincs "majd"; a
majd menekülés, vagy megelőlegezett hazugság. Az igazi gyer
mekség radikális; voltaképpen az egyetlen oly nagyon hiányzó
fölnőttség. Az érett fölnőtt gyermek. Nem az maradt, hanem
azzá lett. A Legfölnőttebb kisgyermek. Kisded. Csecsemő. Min
dig holnap fog megszületni, mert örök óta van. Isten. Mi gyer
meki bennünk? Nem ez vagy az a tulajdonságunk. Az, ami mi
énknek látszik, pedig az övé, sőt, ő maga: a hit. Elég lehetett
volna neki villanásnyi idő, egy szó, egy kép, hogy kinyilatkoz
tassa: Én vagyok. Három éven át ezt kellett mondania mégis.
Mert szeretett. Életünk szentje Jézus Krisztus.
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A TITKOS FIGYELÉS
Adalékok az állambiztonsági
módszertan tárgyköréhez

"A hatalom abban rejlik, lIogy az emberi
lelkeket darabokra tépjük, s aztán olyan
új alakba rakjuk össze, amilyenbe akar
juk.")

Az 1956-os forradalom utáni időszakban a Ká
dár János vezette politikai elit hatalmának meg
szilárdítására azt próbálta elhitetni a társada
lommal, hogy az új alakot öltött szocializmus az
össznépi állam, ,,ahol egyre nagyobb mértékben fej
lődik a szocialista demokrácia, a nép még szélesebb
körben vesz részt a közügyek intézésében, fokoz6dika
tömegek aktivitása és öntevékenysége. Egyre szilár
dabbá válik a társadalom erkölcsi-politikai egysége
( . .. ) .,,2 Az említett politikai célok megvalósításá
ban a kommunista kormányzat, a nyílt eszközök
mellett, nagymértékben támaszkodott a titkos
szolgálatokra is. Ennek segítségével a poli tikai
hatalom képes volt párhuzamosan különböző

társadalmi csoportokat a régi-új szocialista tár
sadalmi berendezkedéshez "szocializálni".

A centralizált elnyomó gépezet, ideológiai
és propaganda-okokból, a vezető értelmiséget
és az egyházakat támadta és gyengítette, vagyis
azokat a csoportokat, amelyek alternatív világ
képet nyújthattak a társadalomnak. Tehát a tu
datos munkásvezetők, egyházi személyek, értel
miségiek és a felsorolást folytathatnánk, vagyis
mindazok, akik a forradalom utáni szocialista
"öndefiniálás és rekonstrukció" folyamatát aka
dályozták, felkerültek a hatalom ellens égk ép
listájára .

Akik nem részesültek közvetlenül a kialaku
ló rendszer " törvényességének" megnyilvánu
lásában - családtagjaik kivégzésekor vagy be
börtönzésekor -, azok is tapasztalhatták, hogy
életük csakis a hatalom szeszélyétől függ, s ez
zel teljes magányban kellett szembenézniük,
anélkül hogy bármilyen segítséget kaphattak
volna attól a csoporttól, amel ybe tartoztak. Ar
ról, hogya külső segítséggel kormányzati poz í
cióba került hatalom milyen jövőt képzelt el
népének, a magyar polgárok többségének el
képzelése sem volt . Ugyanakkor, Arthur
Koestler már az ötvenes években megfogalmaz
ta kételyei t a keletről importált berendezked és
következményeiről : "Hogy a megszállás meddig
fog tartani, nem tudjuk, abban azonban biztosak le
hetünk, lIogy mire vége lesz, az érintett ország és
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nép mélységesen és j6vátelletetlenül megiauozik:"
Hasonló állapotba akarták juttatni az egyházat
is, hogy ilyen módon a funkci ójától megfosztott
intézm ény csak magányosan maradt egyh ázi
sze mélyek gyűjtőhelyévé valjon, amel yet sz ű k

ség esetén a Nyugatnak képesek felmutatni
mint a demokrácia egyik zálogát.

A kád ári korszakban a titkosszolgálat terüle
tén hasonló modellváltás történt, mint a politi
kai hatalomban; vagyis az ötvenes évek végén
még túlsúlyban voltak a főleg elnyomó, elret
tentő jellegű elj ár ások . majd a hatvanas évek
második felétől a hangsúly á ttevődött a meg
előző jellegű módszerekre. Ennek a szakmai
változásnak indokIását olvashaljuk egy korabeli
szakmai anyagban: "Az operatfv4 úton végrehaj
tott megelőz6" és bomlasztlf intézkedések politikailag
értékesebbek, mint az időben alkalmazott diJferenci
dltan megoldott adminisztratfv megtorlds:" Az ál
lambiztonság apparátusa a fennálló renddel
szembeni bármilyen, akár a legapróbb megnyil
vánulást is észlelte és a politikai céloknak meg
felelően, titkosszolgálati eszközökkel feldolgoz
ta.8 A puhának titulált rendszerben az eljáráso
kat taglaló szakmai anyagokban csak könyörte
len, ideológiai indíttatású megszövegezéssel ta
lálkozunk. Korabeli állambiztonsági tálalásban
ez így hangzik: "A feldolgom munkafeladata, hogy
az operatfv eszközöksegftségével felderftse az államel
lenes bűncselekmények tervezőit, elkövetőit, vala
mennvi bűntársát, bűnös kapcsolatát és az általuk el
követett búncselekményeket."9Nem meglepő tehát,
hogyatisztek minden adandó alkalommal a re
zsim sugallta bűnbakot keresték és fedezték fel
a társadalom különbözőcsoportjainak soraiban.

Természetesnek tűnik (de nem lehet az),
hogy az állambiztonsági tisztek az állampolgá
rokkal szemben folytatott titkos eljárásokat a
szocialista törvényességre alapozott szakmai ér
vek alapján hajtották végre. Az így megszerzett
információkat szabályszerűen felhasználták,
mondhatni beépítették a nyílt eljárási szaka
szokba. Erre találunk konkrét utalást az opera
tív tisztek képzésére , továbbképzésére összeállí
tott szakanyagban: "Az ügynöki eperatta feldolgo
m munka a vizsgálati eljárást, a viszonylag nyilt
büntetőeljárást készíti elő, - titkos openuto eszkö
zök segftségével." lO

A pszeudojogszerűség elvét alkalmazva, ki
dolgozták azt , hogy "az operatio titkos eszközök
felhasználásával szerzeti bizonyftékok hogyan hasz
nálhat6k fel oly m édon , hogy titkosságuk leplezett
maradjon, az alkalmazott m édszetek ne legyenek fel-



fedve, és mégisbizonyítsanak olyan mériékben, hogy
a valóban bűnös személyta valóban elkövetett bűnös
cselekményei miatt bírósági úton is felelősségre le
hessen vonni."ll

Mindezt csak úgy tudták megvalósítani,
hogy az állambiztonsági szervek időben infor
mációt kaptak az általuk veszélyesnek vélelme
zett eseményekről. Az adatokat Ksellenőrzés

sel,lZ lehallgatással. figyeléssel, hálózati úton
szerezték meg. Jelen esetben, terjedelmi okok
ból csak a figyelésre térünk ki. Ez a titkosszol
gálati eszköz, függetlenül a hatalmi berendez
kedéstől, 1956 előtt és után is az operatív eljárá
sok alapját képezte, mert információra - mely
minden korban a titkosszolgálatok lételeme 
minden esetben szükség volt. Aggályokat az in
formáció megszerzésének módja és felhasználá
sa vethet fel, de általában nem a szerv szolgála
tában állók számára, mert ők nagyrészt elhiva
tottsággal tették, amit tettek.13 A titkos eszkö
zökkel megszerzett információknak a rendszer
ben való közlekedésérőlés felhasználásának le
hetőségeiről még nem rendelkezünk megfelelő

rálátással, ezért is szükséges a titkosszolgálatok
metodikai elemzése.

Az állambiztonsági apparátus működési el
vének megismeréséhez megkerülhetetlennek
látszik eszközeinek és módszereinek sziszterna
tikus megismerése. A figyelést mint titkosszol
gálati eszközt előbb a meghatározó alapelvek
ismertetésén keresztül közelítjűk meg, majd az
alkalmazási területek rövid bemutatására te
szünk kísérletet.

A korabeli szakmai meghatározás szerint "a
titkos figyelés (.. .) az a konspirált tevékenység,
melyneksorán anyomozók kilétüknek és tevékenysé
güknek felfedése nélküladatgyűjtés céljából rövidebb
vagy hosszabb időn keresztül vizuális módon figye
lemmel kísérik a rendőrséget érdeklő

- egyesszemélyek, csoportok teve1cenységét, ma
gatartását és mozgását;

- a figyelt személy bűnügyi szempontból lénye-
gesnek látszó kapcsolatait (ezek kilétét megállapítják);

- egyes helyiségeket, területeket és tárgyakat;
- eseményeket és jelenségeket.'d4
A korabeli állambiztonsági tankönyvekből

tudjuk, hogy a figyelést általában a Belügymi
nisztérium "T,,15 állományú beosztottai végez
ték. Ha a szükség úgy hozta, akkor a hálózati
személyeket igénybe vették erre a célra olyan
módon, hogy megfelelő legenda16 és fedőtevé

kenységgel leplezték a cselekedet valódi célját.
Munkájuk végzése során a titkos állományú tisz
tek konspirált technikai eszközöket" alkalmaz
tak. A "T" állomány és eszközeik rejtése érdeké
ben fedett figyelő és tartózkodási helyeket szer
veztek, álcázási eszközöket vettek igénybe. IB
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Az elméleti szakanyagok és az operatív tisz
tek visszaemlékezései alapján kristálytisztán
rajzolódnak ki azok az alapelvek, amelyek meg
alapozták a figyelés műveletének sikerességét.

- Az eljárás akkor felelt meg a szocialista
törvényességnek," ha olyan személyeket figyel
tek, akiket alaposan gyanúsítottak államellenes
cselekedet elkövetésével. Tehát már más titkos
úton megszerzett információk alapján indítvá
nyozták a figyelést a bűncselekmény bizonyítá
sára.

- Nyilvánvaló volt, hogya külső figyelést
konspiratív módon, azaz titkosan hajtották vég
re. Kínosan vigyáztak arra, hogy ilyen irányú
tevékenységük a célszemély előtt rejtve marad
jon, sőt a környezet sem érzékelhetett semmit.
A korabeli indoklás szerint "a környezet előtti

dekonspiráció kedvezőtlen politikai hangulatot idéz
het elő a lakosság körében".20

- A személyi állomány és az operatív tech
nika (hang- és képrőgzítés) minősége és meny
nyisége, ezenkívül az alkalmazott figyelési tak
tika megválasztása annak a függvénye volt,
hogy a figyelt személyt milyen ellenséges tevé
kenységgel gyanúsították, illetve mi volt a fi
gyelés célja.

- A célszemély az elindított eljárás során
folyamatos ellenőrzés alatt állt, így lehetőség

nyílt arra, hogy teljesen felderítsék nemcsak a
haladási útvonalat, találkozásait, hanem azokat
a személyeket és címeket is, amelyek csak érin
tőlegesen jelentek meg az adott személlyel kap
csolatban.

- Mindezen adatok dokumentálása (írás
ban, kép- vagy hangalakban való rögzítése)
alapvető követelmény volt, mert bizonyítékként
szolgálhatott a további eljárások számára: "A
fénykép és filmfelvétel rögzítheti a figyelt személy
kapcsolatait, kapcsolataival való találkozását, a talál
kozás színhelyét, az anyagok átadását és átvételét,
valaminta találkozások lebonyolításának módszereit.
A fénykép és filmfelvételek tárgyilagosan mutatják
mega figyelt személy mozgását, kapcsolatait és talál
kozásait, valamint a figyelt személy magatartását.
Ezeka bizonyítékok fontos kiegészítői az írásos figye
lési jelentésnek. A külső figyelés során készítettbizo
nyítékokat21 rendszerint nem lehet a vizsgálat során
felfedni és felhasználni. Azonban egyes esetekben
jogi erejűvé lehet tenni azokat.,,22

A titkos figyelés nélkülözhetetlen volt a fel
dol~ozás alatt álló személyek tanulmányozásá
nál, 3 a hálózati személyek ellenőrzésénél/"és a
kapcsolatok megállapításánál.

A figyelés nemcsak elősegítette abeszerve
zésre kerülő személyek kiválasztását és tanul
mányozását úgy, hogy egyben ellenőriztea töb
bi tanulmányozási eszköz és módszer által már



megállapítottakat, hanem sajátos lehetőségeivel

olyan adatokat is tudott nyújtani, melyek meg
könnyítették a beszervezési jelölt alaposabb
megismerését és a beszervezéssel kapcsolatos
döntés meghozatalát. Meghatározó szerepet ját
szott még abeszervezési javaslat" elkészítésé
ben és alátámaszthatta, vagy éppen vitássá te
hette a jelölt tanulmányozása során addig
összegyűjtött adatokat. A tanulmányozási eljá
rás alkalmával figyelést végző tisztek a jelöltek
napi mozgásának megállapítása mellett észlel
ték azok szinte valamennyi külső megnyilvánu
lását, és ebből következtettek bizonyos tulajdon
ságaikra. (Erzékelték, ha a személy nyugodt
vagy ideges, körültekintő, vagy semmivel nem
törődő, józan vagy éppen alkoholos állapotú,
megállapíthatták beszervezésre alkalmatlan ma
gatartását, hangulatának alakulását.) Nyomon
követték azt is, hogy amikor találkozott a kap
csolatokkal, azokhoz milyen volt a viszonya,
megjelent-e azokon a helyeken és azok között a
személyek között, ahova beszervezését tervez
ték. Tanulmányozás céljából hálózati személye
ket is bevethettek, akik figyeléssel információt
adhattak a beszervezésre kerülő személyről.

A külső figyelés általában csak a megfigyelt
személyek külső megnyilvánulásainak megálla
pítására adott lehetőséget,a célszemélyek vagy
csoportok elképzeléseinek, terveinek mélyebb
megismerésére nem. Ezért a figyelést végrehajtó
hivatásos tiszt mellett hálózati személyeket
(ügynök, titkos megbízott, titkos munkatárs) is
alkalmaztak. A hálózati személy által végzett fi
gyeléskor információt szerezhettek acélszemély
mozgásának és tevékenységének núnden olyan
mozzanatáról, amely zárt helyiségben, illetve
területen történt, és lényeges, hogy dokumen
tálni tudták kapcsolataikat is. A figyelést végre
hajtó hálózati személyek a tartás és a konspirá
ció szabályainak megfelelően teljesítették az
operatív tisztek utasításait, így nem lehetett tu
domásuk arról, hogy az általuk (írásban vagy
szóban) átadott adatokat a tisztek hogyan hasz
nálták föl a továbbiakban.

A hálózati személy által végrehajtott ellenőr

ző figyelést használhatták újonnan beszervezett
vagy már hosszabb idő óta együttműködő ügy
nökökkel szemben. A tartótisztek egy személy
beszervezése után közvetlenül figyelés t kértek
az új hálózati személyre, annak megállapításá
ra, hogy a beszervezés milyen hatással volt az
érintettre, hogy az esemény után kikkel találko
zott és kiknek a lakását kereste fel. Az újdonsült
ügynök első feladatának végrehajtását is figye
lés révén ellenőrizték. A tisztek mondhatni ru
tinszerűen kértek figyelést a bejáratott hálózati
személyek ellenőrzéséreis. Ha a figyelés vissza-
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igazolta az ügynök dekonspirációját, akkor az
illetőt általában kizárták a hálózatból.

A tanulmányozási eljárás és hálózati szemé
lyek ellenőrzése során zajlott a kapcsolatok
megállapítása is. A figyeléssel a mozgó- és la
káskapcsolatokat tárták föl. Mozgókapcsolat
nak nevezték azt a személyt, akivel a figyelt
személy mozgása közben a figyelők által is lát
ható módon találkozott. Lakáskapcsolatnak pe
dig azt az objektumot (ez lehetett intézmény,
rendház, lakás stb.), amit a figyelt személy moz
gása közben felkeresett, és amit a figyelők is fel
derítettek. Alakáskapcsolatok felderítésekor a
figyelők nyilvánvalóan nem tudták megállapí
tani, hogya lakásban lakó több személy közül
ki az, aki a figyelt személlyel kapcsolatot tart.
Ilyen esetben a figyelők a lakásban lakó összes
személy adatait továbbították a figyelést kérő

operatív szervnek. Előnyösnek tartották, hogy a
figyelés minél több operatív értékkel rendelke
ző kapcsolatot állapítson meg. Ugyanis minél
több ilyen kapcsolatot sikerült megállapítani,
annál könnyebb volt a megfelelő beszervezési
jelöltet kiválasztani.

Az ügynökök ellenőrzése, a bizalmas nyo
mozás és a kapcsolatok megállapítása mellett a
figyelés pótolhatatlan módszere volt a titkos
házkutatás előkészítésének.A tananyag szerint
a figyelés kiterjedt a célszemély lakására, csa
ládtagok mozgására és szokásaikra, az őket

rendszeresen látogató rokonokra, ismerősökre.

A rendszeres látogatók nyilvántartása lényeges
volt, mert a titkos házkutatás idejére a figyelő

tiszteknek gondoskodniuk kellett az illetők le
kötéséről és távoltartásáról. Hasonló részletes
séggel figyelték meg a ház lakóit is.

Az operatív tisztek a titkos őrizetbe vétel so
rán - melyre az ügynöki beszervezés folyamán
került sor - figyeléssel biztosítottak.26 Ebben
az esetben a figyelés kimondottan az őrizetbe

vétel időpontjának, taktikájának és körülmé
nyeinek előzetes felderítéséré7 és az akció alatt
a nemkívánatos személyek távoltartására irá
nyult. Ugyanezt a biztosítást alkalmazták a
munkahelyi titkos kutatasok," gépkocsi- és cso
magkutatások esetében.

Fontos kiemelni, hogy nemcsak a hálózati
személyeket, hanem a társadalmi kapcsolato
kat 29 és az informátori hálózatokat'? is felhasz
nálták figyelésre. Ezt tükrözi az a tananyag,
amelyet 1961-ben operatív tiszteknek állítottak
össze: liA társadalmi kapcsolatoktól, amikor ez szük
séges és van konkrét cél, konkrét segítséget is kapha
tunk nevezetesen egy-egy ellenséges szeme1y külső

magatartásának megfigyelésére, vagy ellenséges tevé
kenységre utaló jelenségek felderítése'ben azokon a he
lyeken, ahol ilyen jelenségek felderítése lehetséges."3

!



Az operatív tisztek a figyelés egyes szaka
szairól jelentéseket készítettek. A kapcsolatok
megállapítása után külön kiegészítő jelentést ál
lítottak össze. A figyelést vezető tiszt pedig
összefoglaló jelentést készített a figyelés befeje
zése után. A jelentésekben nagyon részletesen
taglalták, hogy na célszemély a figyelés során milyen
mozgást végzett; hol, merre járt, milyen helyiségekbe
tért be, milyen magatartást tanúsított; mindezeket
pontosan- időpontéshelymegjelöléssel".32 Továbbá
rögzítették a célszemély kapcsolatainak sze
mélyleírását, legjellegzetesebb ismertetőjegyeit,

valamennyi találkozó körülményét, helyszínét,
idejét, időtartamát, a személyek egymáshoz
való viszonyát, tárgyak átadását.

Az így szerzett adatokat felhasználták más
titkos eljárások indítására, alátámasztására
vagy legalízálésuk'" után nyílt eljárásokban bi
zonyítékként. Itt elsősorban nem arra kell gon
dolni, hogy a különböző típusú jelentéseket,
azaz az ügynöki figyelés beszámolóit, a titkos
állományú tisztek által adott figyelési és elemző

jelentéseket vagy netán a szolgálati jegyeker"
közvetlenül használták volna fel nyílt bírósági
eljárásban. A felhasználásra legkézenfekvóbb
példa az az eset, amikor figyelés jelentései alap
ján a megállapított kapcsolatokat a későbbiek

ben tanúként hallgatták meg. Ha a figyelésből

származó bizonyítékok megerősítették a más
titkos módszerekkel megszerzett bizonyítéko
kat, akkor az operatív tisztek különböző eljárá
sok, keretében különböző hatóságokhoz (példá
ul Allami Egyházügyi Hivatal, rendőrség, párt
szervek) jelzést küldhettek annak érdekében,
hogy eljárjanak a célszeméllyel szemben.

A figyelés, mint sok más titkosszolgálati esz
köz/ az operatív bizonyítás részeként arra irá
nyult, hogy a kiszemelt áldozatból a nyilvános
ság előtt bűnbakotkreáljon. Nemcsak a megtör
tént cselekményeket, hanem a személy terveit,
vagy nem létező szándékait is bizonyították. A
beszervezett személyek, az informátorok, a tár
sadalmi kapcsolatok, az alkalmi kapcsolatok, a
hivatalos kapcsolatok mindannyian hozzájárul
tak ehhez a bizonyítási folyamathoz. A hatalom
tulajdonképpen "úgy jár el, mint az az ember, aki
addig sérteget valakit, amíg már mindenki tudja,
hogyaz illetőaz ellensége, és így ha megöli, nagyva
lószínűséggel önvédelemnek fogják tekinteni" .35
Fontos azt látnunk, hogy a hatalmat reprezentá
ló hivatásosok tudatos, alaposan előkészített és
összehangolt eljárások segítségével manipulál
ták a magyar társadalmat. A fentiekben csak
egy eljárást mutattunk be, annak nem minden
részletét feltárva. Ez is elégséges azonban ah
hoz/ hogy érzékeljük a szervezet mechanizmu
sának bonyolultságát.
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Nagy felelősség hárul azokra a kutatókra,
akik az állambiztonsági szolgálatok jelenkor
történeti vizsgálatára vállalkoznak, mert a gé
pezet szabályainak megismerése után sem tud
juk mindig teljesen pontosan összeilleszteni a
különböző alkotóelemeket. Ezt a kockázatot
azonban vállalnunk kell, még akkor is, ha ezt a
munkát azoknak a személyeknek a figyelmétől

kísérve kell végeznünk, akik szemtanúként
és/vagy cselekvő résztvevőkéntáldozatai vagy
támogatói voltak az állambiztonsági szolgálat
tevékenységének.

lGeorge Orwell: 1984. Európa, Budapest, 1999,
294.

2Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levél
tára (továbbiakban: ÁBTL.) Könyvtári jelzet ÁB
795. Agócs István: A bomlasztás, leválasztás - elszi
getelés, mint a realizálás m6dszerei. BM Tanulmányi
és Módszertani Osztály, 1963/ 1.

3Arthur Koestler: Egy mítosz anat6miája. Osiris,
Budapest, 1999, 312-313.

"Titkos nyomozati eljárás. (Saját megjegyzés,
továbbiakban: S. m.). A tanulmányban felmerülő

szakfogalmakat definíciószerűen és a hitelesség
kedvéért az Állambiztonsági Értelmező Kéziszótár
(továbbiakban ÁÉK) alapján oldunk fel.

ÁBTLÁB 842. ÁÉK Operatív - gyors, határo
zott, egyben tervszerű, előre tekintő, célratörő in
tézkedés, ügyvitel. Hatékony végrehajtásra irá
nyuló/ a körülményeskedést, a bürokráciát mellő

ző eljárás. - Műveleti, valamilyen műveletre vo
natkozó, abból folyó, azt kísérő.

5ÁBTLÁB 842. ÁÉK Megelőzés - a társadalom
ra veszélyes magatartás megvalósulásának ellen
intézkedésekkel történő meggátlása. Akkor kerül
végrehajtásra, amikor a bűncselekmény még nem
valósult meg, de az arra utaló magatartás észlelhe
tő. - A bűncselekmény elkövetési lehetőségeinek

szűkítése, a bűnözés felé sodródó személy bűnös

tevékenységének kibontakozását elhárító komplex
tevékenység. A szocialista bűnüldözés elsődleges

feladata a megelőzés és nem a retorzió. - Sajátos
ságai: a támadó jelleg; a hatékonyság; az akcióké
pesség; a megfelelő súlypontképzés; a szervek ko
ordinált tevékenysége. - Fajtái: általános (generá
lis) és egyéni (speciális). - Módszerei - amelyek
a megismert ellenséges elképzelések, tervek meg
valósításának megakadályozására alkalmazhatók:
operatív modell, operatív kísérlet, megnehezítés,
eszközöktől való megfosztás, szignalizáció, befo
lyásolás, megtévesztés, félrevezetés, elterelés vagy
téves objektumra vezetés, elrettentés, lejáratás,
visszatartás, dezinformáció, operatív kombináció,
hálózati beépülés.

6ÁBTLÁB 842. ÁÉK Bomlasztás - az ellenséges
tevékenység büntetőeljáráson kívüli megszakításá-



nak módszere. Az ellenséges csoport egységét, ak
cióképességét, belső rendjét és fegyelmét komplex
ellenintézkedésekkel. a belső emberi kapcsolatok
megbontásával fellazítja. Részintézkedéseihez tar
tozik: lejáratás, a befolyásolás, az elszigetelés, a le
választás.

7ÁBTL ÁB 835. Geréb Sándor: Az illegális szerze
tesrendek operaitu ellenőrzésének tapasztalatai. BM Ta
nulmányi és Kiképzési Csoportfőnökség. 1969.

80lyan eljárás, amely során a célszemélyről a
lehető legtöbb adatot gyűjtöttékössze, azzal a cél
lal, hogy értékelésük után a megfelelő módszert
alkalmazzák az illetővel szemben. (S. m.)

9ÁBTLÁB 1127. Kiss Tibor - Kellermann József:
Operatív bizonyftékok gyűjtése az ügynöki feldolgozás
folyamán. BM Tanulmányi és Módszertani Osztály,
1958, 1.

IOÁBTL ÁB 1127. Kiss Tibor - Kellermann Jó
zsef: i. m. 2.

l1ÁBTL ÁB 1127. Kiss Tibor - Kellermann Jó
zsef: i. m. 2-3.

12Levélellenőrzés.(S. m.)
l>röbb volt operatív tiszt ilyen irányban nyilat

kozott, közvetlenül a rendszerváltoztatás után:
Zolyómi Tamás: Árnyékvilág. Egy állambiztonsági fi
gyelőemlékei. Aura Kiadó, Budapest, 1990., V. Nagy
Arpád: Egy lelkiismeret lázadása. A BM operatfv fő

tisztje megsz6lal. Kairosz Könyvkiadó, Budapest,
2005., Horváth József: A tábornok vallomása. Mezte
lenül a Duna-gate ügyben. Pallas Lap- és Könyvki
adó, PallWest, Budapest, 1990., Losonczy V. Lász
ló: Kézikönyv azoknak, akiket figyeltek, akiket figyelnek,
akiket figyelnj fognak. Pallwest, Budapest, 1990.

14ABTL AB 382. Kiss Ferenc - Lehotkai Gyula:
A figyelés. BM Tanulmányi és Propaganda Csoport
főnökség, 1972, 6.

I~itkos állomártyú ,tisztek. (S. m.)
16ABTL AB 842. AEK Legenda - Hihető és el

lenőrizhető magyarázat egy operatív intézkedés
vagy kombináció legalizálására. A valóság elemei
re épül, és szükség szerint dokumentálható. De
konspiráció esetén is ragaszkodni kell a legendá
hoz.

17Fényképezőgép, rádiótechnika stb.
18ÁBTL ÁB 842. ÁÉK Fedett figyelőhely - az

operatív feladat végrehajtására leplezett módon
megszervezett helyiség; például: szoba, porta, iro
da, raktár stb. Rendeltetése lehet személy vagy ob
jektum megfigyelése, jelzés adása, helyi rögzítés,
műszaki feladat végrehajtása, berendezés elhelye
zése stb. - Jellege szerint lehet: állandó, ideigle
nes, mozgó (például gépkocsi).

Érdemes még megemlíteni:
A fedett figyelő vagy tartózkodási helyeket az

állambiztonsági szervek bérelték vagy esetenként
megvásároltak titkos célokra. Az álcázási eszköz Ie
hetett egy táska, amelybe fényképezőgépet vagy
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rádiótechnikát rejtettek. Álcázási eszközként hasz
nálhattak például egy útépítőbódét, melynek elhe
lyezését több napra, esetleg egy-két hétre is megol
dották - az útépítés során használatos szerszá
mokkal, eszközökkel, sőt anyomozók munkaru
hával való ellátásával együtt. Az álca valósághű

jellegének fenntartása érdekében néha látványos
nak tűnő méréseket is végeztek különböző eszkö
zökkel. (S. m.)

19ÁBTL ÁB 842. ÁÉK Szocialista törvényesség 
jogpolitikánk sarkalatos alapelve, amely szerint a
szocialista államban jogsértés nem maradhat fel
derítetlen és megtorlatlan; ugyanakkor vétlen ál
lamg91gár ~em kerülhet hátrányos helyzetbe.

ABTLAB 343. Plézer Győző: Az operatfv figye
lés. Budapest, Rendőrtiszti Főiskola, Allambizton
sági Tanszék, 1974, 9.

21 ÁBTLÁB 842. ÁÉK Operatfv bizonyfték - a tit
kos nyomozati (operatív) eszközök útján beszer
zett közvetett vagy közvetlen személyi vagy tárgyi
bizonyíték az állam elleni - politikai jellegű 
bűncselekményről vagy a tettes kilétéről. Legalizá
lás nélkül nem szabad felhasználni - a forrás, az
eszköz, a módszer védelme érdekében.

22ÁBTL ÁB 1127. Kiss Tibor - Kellermann Jó
zsef: i. m. 18.

23ÁBTL ÁB 842. ÁÉK Tanulmányozás - az a
munkafolyamat, amelynek során az igénybe vett
titkos nyomozati (operatív) eszközök és médsze
rek révén beszerzett, ellenőrzöttadatok választ ad
nak arra, hogy a kiválasztott jelölt beszervezésé
hez az alapok, továbbá a jelölt alkalmassága, sze
mélyi tulajdonságai és a titkos együttműködés ki
alakításának feltételei milyen mértékben adottak.
- Elvei: konspirált, célirányos, tervszerű és folya
matos.

24ÁBTL ÁB 842. ÁÉK Há16zat ellenőrzése - terv
szerű munkafolyamat, amelynek keretében a tit
kos együttműködésből adódó lehetőségeket és a
rendelkezésre álló titkos nyomozati (operatív) esz
közöket felhasználjuk a hálózati személy munkájá
nak, helyzetének és személyének ellenőrzését a
teljes objektivitás biztosítása és az esetleg dekon
spirálódás vagy az árulás megelőzése érdekében.

25ÁBTL ÁB 842. ÁÉK Beszervezési javaslat - el
készítése a beszervezési jelölt tanulmányozásának
utolsó és abeszervezés végrehajtásának első, elha
tározó jellegű mozzanat. Tartalmazza: a jelölt köz
vetlen és perspektivikus feladatait, a jelölt szemé
lyére vonatkozó jellemző adatokat, a jelölt alkal
masságának és megbízhatóságának indoklását, a
beszervezés alapját és módszerét, abeszervezés
végrehajtásának tervét, a nyilatkozatvétel szüksé
gességének, mellőzhetőségének índoklását, a be
szervező és a beszervezésen résztvevők megjelölé
sét. Engedélyezett javaslat nélkül beszervezést
megkezdeni vagy végrehajtani nem lehet.



26ÁBTL ÁB 842. ÁÉK Biztosít6 figyelés - az ope
ratív figyelésnek csupán a földrajzi tartózkodást
ellenőrző formája. Célja, hogya figyelt személy
helyváltoztatását, mozgását bizonyos területen
azonnal észlelni lehessen.

27ÁBTL ÁB 842. ÁÉK Felderítés - az ellenség és
a közeg, a terep - amely működésévelösszefügg
- megállapítása, azonosítása. A politikai harc
egyik formája, és az erőszak eszközeihez tartozik.
Feltételezi a cselekvés konspirált jellegét. Lehet:
személyes-vizuális, mélységi, széleskörű, távol-,
közel-, légi, elektronikus, kozmikus felderítés.

Felderítési m6dszerek - az ellenségről való adat
szerzés - megismerés - módszerei: megfigyelés.
titkos kikérdezés, meghallgatás, dezinformálás,
operatív kombináció és a hálózati beépülés.

28ÁBTL ÁB 842. ÁÉK Titkos kutatás - az állam
biztonsági szerveknek az a tevékenysége, amely
nek során az ellenséges tevékenység elkövetésével
gyanúsított személy lakását, lakrészét. munka
helyét, szállodai szobáját, ruházatát, csomagját il
Ietve poggyászát átvizsgáljuk. Ebbe a körbe tarto
zik a járművek és szállítóeszközök átvizsgálása is.

29ÁBTL ÁB 842. ÁÉK Társadalmi kapcsolatnak 
nevezzük azt a szocializmushoz hű személyt, aki
felkérésre vagy önként folyamatosan segíti, tájé
koztatja az állambiztonsági szerveket.

30ÁBTL ÁB 842. ÁÉK Informátor - információt
adó, tájékoztatást nyújtó személy. Az állambizton
sági munkát szabályozó, 1973. január l-jéig hatály
ban volt szabályzat szerint a periferiális felderítési
lehetőségekkel rendelkező hálózati személyek el
nevezése volt. A totális elhárítás időszakában 
amelyet a kü1- és belpolitikai helyzet határozott meg
- az informátorok képezték a tömeghálózatot.

31ÁBTL ÁB 1049. Csibra József: A társadalmi kap
csolatok helye, szerepe a hál6zati operatív munkában.
BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, 1961,43.

32ÁBTL ÁB 382. Kiss Ferenc - Lehotkai Gyula:
A figyelés. BM Tanulmányi és Propaganda Cso
portf9nöksé~, 1972, 9,8~

33ABTL AB 842. AEK Legalizál - törvényesít,
hitelessé tesz, igazoló okiratot kiállít. - Az a fo
lyamat, amellyel a titkos nyomozati (operatív) esz
közök útján beszerzett bizonyítékok jogi erejűvé,
törvényesen felhasználhatóvá tesszük.

34A szolgálati jegy egy formanyomtatvány, ame
lyet valamilyen eljárás (levélellenőrzés, lehallga
tás, figyelés stb.) elrendelésének céljából rendsze
resítettek. (S. m.)

35Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei. Euró
pa, Budapest, 1992, 516.
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AZ ,AZONQS NJ~~ŰJ;K "
"HAZASSAGKOTESEROL"
SZÓLÓ "T,ÖRVÉNY"-JAVASL~T
ALKOTMANYJOGI REFLEXIOJA

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil
és vallásügyi bizottsága a 2007. november 6-i
ű l és én megvitatta "az azonos neműek házas
ságkötéséhez szükséges jogi feltételek megte
rernt é s éről" szó ló " törvé ny"-javaslatot, mely
sze rint az azo nos neműek "házasságot köthet
nének" (egyező joghatások kal, mint a k ülönne
műek) . A javaslat értelmében a "törvény" 2008 .
január l-j én lépett volna "hatály"-ba. A Bizott
ság azonban nem szavazta meg a javaslatot; így
azt az Országgyűlés nem tárgyalta.

Véleményem szerint a javaslat alkotmányjo
gi szempontból is eleve alaptalan volt. Az Al
kotmánybíróság ugyanis 1995-ben kimondta,
hogy "a házasság intézménye az Alkotmány
ban k ül ön, nevesített védelmet élvez, és általá
nosan elism ert jogi fogalma szerint a házasság
férfi és nő életközössége". Az ezze l ellentétes ja
vaslat tehát - teljes egészé ben - ellentétben
áll t az Alkotmánn yal.

Az Alkotmánybíróság határozatában hang
sú lyoz ta, hogy "a házasság intézménye kultú
ránkban és jogu nkban is hagyományosan férfi
és nő életközössége. Ez az életközösség tipik u
san közös gyermekek születését és a családban
való felnevelését célozza, amellett, hogy a há
zas társak kölcsönös gondos kod ásban és támo
ga tásban élésének is kerete." Erdemes megemlí
ten i, hogy az Egyházi Törvénykönyv szintén ki
mond ja: a házasság a házasfelek javára, gye r
mekek nemzésére és nevelésére ir ányul.'

A taláros testül et szerint a házasság erede ti
és tip ikus rendeltetéséből adódóa n a házastár
sak különnemüsége a házasság fogalmi eleme
és feltétele. "A házasság intézményé t az állam
arra tekintettel is részesíti alkotmányos véde
lemben, hogy elősegítse a házastársak szá mára
a közös gyermekkel is rendelkező család alapí
tását. Ez a magyarázata annak, hogy az Alkot
mány (.. .) együtt említi a véde lem két tárgyát:
»A Magyar Köztársaság védi a házasság és a
család intézményét.«"2

Az alkotmánybírák ehhez azt is hozzátették,
hogy: "A legfontosabb emberi jogi nemzetközi
egyezmények szövegezéséből is az következik,
hogya házasságot férfi és nő életközösségeként
fogják fel: a házasságkötés szabadságát a férfi

. és a nő jogaként határozzák meg, míg más jo-
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gok vonatkozásában ilyen kü lönbségtétel nél
kül a »szemé lyek« a jogalanyok."

Az Alkotmánybíróság továbbá rámutatott: a
homoszexualitás tekintetében az utóbbi évtize
dekben kultúrkörünkben álta lában bekövetke
zett dekri minalizádó, a homoszexuálisok hátrá
nyos megkülönbözte tése ellen indult mozgal
mak, illetőleg a hagyományos családmodellben
is (elsősorban a házasságok tartósságá t tekintve)
tapasztalható változáso k nem ad nak okot arra ,
hogy a jog eltérjen a házasságnak attól a jogi fo
galmától, amely a mai állapothoz vezető hagyo
mányban mind ig is élt, és amely a mai jogokban
is általános, továbbá amely a köztudat és köz
nyelv házasság-fogalmával összhangban van.

A testület szerint a mai alkotmá nyok és a há
zasság ra és családra vonatkozó rend elkezései
összefüggéséből levezethetően a magyar Alkot
mány is a férfi és nő közötti ház asságot tart ja
értéknek. és azt védi. "A férfi és nő egyenjogúsá
gának addig van értelme, amíg a férfi és nő kö
zötti természetes különbséget elismerjük. s erre
figyelemmel valósu l meg az egyenjogúság."

Az Alkotmá nybíróság végül megállap ította:
"mivel a házasság intézm énye az Alkotmány
ban k ülön, nevesített véde lmet élvez, és álta lá
nosan elismert jogi foga lma szeri nt a házasság
férfi és nő életközössége, a férfiak és a nők kü
lön-k ülön képezik a jogalanyoknak azt a homo
gén csoportját, amelyet az Alkotmánybíróság
állandó gyako rlata sze rint a hátrányos megkü
lönböztetés elkerü lése érde kében azo nos mó
do n kell kezelni. Az Alkotmány csak a k ű l őnne

műek közötti házasságkötés feltételei egyenlő

szabályozásának követelményét támasztja a
jogalkotóval sze mben, ami nem foglalja magá
ban az azonos neműek házasod ásának jogi le
het ös ég ét."?

Az Alkotmány házasság-fogalm át kíván ta
érinteni az a 2007. évi bead vány is, amely a kö
vetkező kérdésben kezdem ényezett országos
népszavazást: "Egye tért-e On azza l, hogy az
Országgyűlés törvényt alkosson annak érdeké
ben, hogy egy embemek egyidejűleg több há
zas társa lehessen?" Ennek kap csán az Országos
Választási Bizottság megállap ította: az Alkot
mány kimond ja, hogy a Magyar Köztársaság
védi a házasság és a család intézményét; az Al
kotmá ny e rendelkezését az Alkotmánybíróság
egy férfi és egy nő jogaként határozta meg; a
kezdeményezésben megtartott ered ményes
népszavazás a "házasság" alanyai számának
növelésével megváltoztatná az Alkotmány ren-



delkezése mögötti tartalmat, és így burkolt al
kotmánymódosítást eredményezne, s ez a hite
lesítés akadályát képezi.'

Az Alkotmánybíróság ennek kapcsán 
2007. októberében - kimondta: "Az Alkot
mánybíróság korábban már értelmezte az Al
kotmány (. ..) házasság fogalmát (oo.) Ebben a
határozatában az Alkotmánybíróság rámuta
tott, hogy »általánosan elismert jogi fogalma
szerint a házasság férfi és nő életközössége
(.oo) Az Alkotmánybíróság szerint e megfogal
mazásból következik, hogya hatályos magyar
Alkotmány egy férfi és egy nő életközösségét
tartja olyan értéknek. amely alkotmányos vé
delmet élvez. Az Alkotmánybíróság ebben az
ügyben - az OVB álláspontjával azonosan 
úgy ítélte meg, hogy burkolt alkotmánymódosí
tást eredményezne az a népszavazás, amely az
Alkotmány (oo.) tartalmával ellentétes szabály
megalkotására kötelezné az Országgyűlést (oo.)
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az
OVB hitelesítést megtagadó (oo.) határozatát
helybenhagyta.r"

A fentiek alapján egyértelműen megállapítha
tó, hogy a benyújtott "törvény"-javaslat általá
nos indokolásában szereplő, a házasság jelenlegi
szabályozásával szembeni, "részleges szabad
ság" -ról, "nem létező szabadság"-ról, "részleges
tolerancia"-ról, "nem létező toleranciá"-ról,
"gyűlölet" és "kirekesztés" "formájá"-ról, "meg
nyilvánulásá"-ról, "megkülönböztetés"-ről szóló
vélemény megalapozatlan.

Az Alkotmánybíróság döntése alapján ugyan
csak egyértelmű, hogya családjogi törvényben
foglalt szabály, mely szerint házasságot nagyko
rú férfi és nő köthet," nem valósít meg kűlőnb

ségtételt és nem érinti a férfiak és a nÓK egyenjo
gúságát. A testület határozatából világosan kide
rül, hogy az Alkotmány házasság-fogalma a férfi
és nő közötti házasságot foglalja magában.

A "törvény"-javaslat előterjesztőinek azt is
tudniuk kellett (volna), hogy az Alkotmánybí
róság határozata az indokolásban foglaltakkal
együtt kötelezi a törvényhozót is. Minden olyan
szabályozás, amely az Alkotmánybíróság hatá
rozatában kifejtett, alkotmányos házasság-foga
lommal szemben a házasságot nem egy férfi és
egy nő kapcsolataként határozza meg: egyértel
műen alkotmányellenes.

A srtörvény"-javaslatban foglaltak tehát pusz
tán már az említettekből kifolyólag sem voltak
támogathatók. A javaslattal kapcsolatban azon
ban érdemes a következőkre is felhívni a figyel
met:

Az Alkotmány rendelkezéséből is követke
zik, hogy az államnak a házasság szabályozásá
val a férfinak és a nőnek egymással az egész
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élet olyan kizárólagos és kölcsönös, szeretettel
jes közösségét, bensőséges egységét létrehozó
magatartását kötelessége és felelőssége elismer
ni, elősegíteni, támogatni és védelmezni, amely
szerint e közösség - miként az Alkotmánybí
róság is rávilágít határozatával - természeté
nél fogva a házasfelek javára, gyermekek nem
zésére és nevelésére irányul. Ez alkalmas
ugyanis arra, hogy megfelelően legyen biztosít
va a házastársak, a férj és a feleség egyenlő mél
tóságának és a kiskorú gyermek érdekének ér
vényesülése, a társadalom jövője, illetőleg az
emberi faj szaporodása és fennmaradása (az
igazságosság követelménye).

Ezek a célok egyértelműen mutatják, hogy a
házasságkötés szabályozása szempontjából a
"heteroszexuálisok" a "homoszexuálisok"-kal
(avagy a férfiak a nőkkel) nem képeznek össze
hasonlítható (homogén) alanyi kört; például:
két férfi ivarsejtjeiből nem származik utód, és
két nő ivarsejtjeiből sem. Ezért nincs - a jelen
legi magyar szabályozás szerint sem - megkü
lönböztetés (különösen alkotmányellenes diszk
rimináció) közöttük (házasságot csak egy férfi
és egy nő köthet egymással), és a jogalkotó nem
fűzhet ugyanolyan joghatásokat az azonos ne
műek életközösségéhez. mint a különneműek

házasságkötéséhez (házasságához).
A jogalkotónak az említett célok érvényesü

lése érdekében kell komoly és hathatós lépése
ket tennie. A megkülönböztetést, egész ponto
san az alkotmányellenes megkülönböztetést az
eredményezné, ha a jogalkotó nem venné figye
lembe - miként az Alkotmánybíróság is utal rá
- a férfi és nő közötti természetes különbséget.
Ennek megfelelően a szabadság - helyes értel
mezés szerint - férfi és nő közőtti házasságkö
tésre terjed ki; ez méltó az emberhez, az emberi
méltósághoz való jog is ezt védi, az a rendelke
zés pedig, ami ellentétes ezzel, az Alkotmányt
is sérti. 7

Azok a vélemények, amelyek szerint az azo
nos neműeknek "joguk van" a házasságkötés
hez, figyelmen kívül hagyják, illetve nem kellő

mértékben veszik tekintetbe ("elmossák") a férfi
és nő közötti természetes különbséget, az előző

ekben hivatkozott célokat és követelményeket.
A férfi és nő közötti természetes különbséget

és az ebből következő követelményeket kellő

képpen figyelembe vevő és nem vevő állás
pontok (a különneműek házasságkötésével járó
joghatásokat az azonos neműek életközösségé
hez kapcsoini nem szándékozó és szándékozó
vélemények) egymást fogalmilag kizárják; még
pedig a fentiekben kifejtettek szerint akként,
hogy csak a férfi és nő közötti házasság alkot
mányos.



A házasságkötés szabályozása nem tartal
mazhat olyan rendelkezést, amely a férfi és nő

közötti természetes különbséget, a házasság
rendeltetését célját figyelmen kívül hagyja,
azaz "megengedi" az azonos neműek "házas
ságkötését". Az a józan észnek is ellentmonda
na, önkényes lenne, a közjó súlyos sérelmével
járna, és a házasság intézményét is aláásná.

A házasfelek (a férj és a feleség) és a gyerme
kek java, az Alkotmány szerinti védendő jogtár
gyak: a házasság és a család intézménye az Al
kotmány egészének értéktartalma szerint is meg
követelik, hogy az állam fokozott védelmet és tá
mogatást biztosítson e közösségnek, mely a tár
sadalom alapvető, lényeges egysége. Az Alkot
mánybíróság megfogalmazása szerint: "A társa
dalmat alkotó polgárok legalapvetóbb és legter
mészetesebb közössége a házasság és a család.:"

A házasság rendeltetése, célja szoros alkot
mányjogi összefüggésben áll azzal a nemzetkö
zi jogilag is jelentős követeiménnyel, melyet a
magyar jogrendszer is "a kiskorú gyermek ér
dekének elsődlegessége" ("a gyermek »minde
nek felett álló" érdeke") alapelveként ír elő.

A családjogi törvény kimondja, hogy "e tör
vény alkalmazása során mindenkor a kiskorú
gyermek érdekére figyelemmel, jogait biztosít
va kell eljárni"." Ezzel a törvényalkotó a kiskorú
gyermekkel összefüggő valamennyi jogviszony
elsődleges rendező elvévé a gyermek érdekét
tette. A "mindenkor" szó a gyermek érdekének
elsődlegességét fejezi ki az őt érintő jogvisze
nyokban, amit a Gyermek jogairól szóló Egyez
mény'" a gyermek "mindenek felett álló" érde
kei (the child's best interests) megfogalmazásban
tartalmaz. Az Egyezmény kimondja, hogy a
szociális védelem köz- és magánintézményei, a
bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a tör
vényhozó szervek minden, a gyermeket érintő

döntésükben a gyermek mindenek felett álló ér
dekét veszik figyelembe elsősorban.II A pream
bulumban az is szerepel, hogy "a gyermeknek,
figyelemmel fizikai és szellemi érettségének hi
ányára, különös védelemre és gondozásra van
szüksége, nevezetesen megfelelő jogi védelem
re, születése előtt és születése után" egyaránt.
Az Egyezmény - egyebek mellett - arról is
szól, hogya gyermeknek joga van ahhoz, hogy
szülei neveljék; az Egyezményben részes álla
mok gondoskodnak arról, hogy ezt a jogot (is)
hazai törvényhozásuknak és a tárgyra vonatko
zó nemzetközi okmányokban vállalt kötelezett
ségeiknek megfelelően érvényre juttassák." A
gyermeknek a családi (mindkét szülőjével 
apjával és anyjával- való) kapcsolatához fűző

dő jogát az Egyezmény egyéb rendelkezései is
kifejezik. 13
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A kiskorú gyermek érdekének elsődlegessé
ge azonban nem pusztán családjogi alapelv. Az
Alkotmány értelmében ugyanis a Magyar Köz
társaságban minden gyermeknek joga van a
családja, az állam és a társadalom részéről arra
a védelemre és gondoskodásra, amely a megfe
lelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szük
séges. Ezeknek a követelményeknek vala
mennyi jogágban és a társadalmi élet minden
területén (például szocíálpolitíka, oktatásügy,
egészségügy) érvényesülnie kell. Az Alkot
mány alapján a szülőket megilleti az a jog, hogy
a gyermeküknek adandó nevelést megvá
lasszák; a Magyar Köztársaság védi a házasság
és a család intézményét, különös gondot fordít
az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelé
sére, védelmezi az ifjúság érdekeit; a Magyar
Köztársaságban a szülök, gondviselők kötele
sek kiskorú gyermekük taníttatásáról gondos
kodní." Véleményem szerint ezek a rendelkezé
sek szintén kifejezik a gyermek "mindenek fe
lett álló" érdekét a mindkét szülőjével, apjával
és anyjával való kapcsolatához fűződő alapvető

jogát. Az Alkotmány is szülőkről, családról,
apáról és anyáról. férjről és feleségről szól, amit
a családjogi törvény számos részletrendelkezé
sében - nem beszélve a gyermekvédelmi tör
vényről - megjelenít, és azt a bírói gyakorlat is
következetesen szem előtt tartja. Az Alkotmány
pedig azt is tartalmazza, hogy a Magyar Köz
társaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi
jog általánosan elismert szabályait, biztosítja to
vábbá a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek
és a belső jog összhangját.'

Az azonos neműek "házassága" - alapvető

értékeket is elhomályosítva - nyilvánvalóan
ellentétben állna ezzel a kötelezettséggel is: a
törvény alkalmazása során mindenkor a kiskorú
gyermek érdekére figyelemmel, jogait - a meg
felelő (egészséges) testi, szellemi és erkölcsi fejlő

déséhez szükséges védelemhez és gondoskodás
hoz való alkotmányos alapjogát is - biztositva
kell..eljární."

Osszefoglalva: az azonos neműek "házas
ságkötését" "megengedő" rendelkezés az Al
kotmány több szabályát is sértené, és a jogálla
miság alkotmányos követelményével sem lenne
összeegyeztethető."

Megjegyzendőnek tartom, hogy az Alkot
mánybíróságnak a családjogi törvény vonatkozó
rendelkezésének ("Házasságot nagykorú férfi és
nő köthet.") alkotmányellenességét állító és
megsemmisitésére irányuló kérelem kapcsán,
ezen indítványrész elbírálásakor - a kérelem
irányultságának megfelelően - csak abban a
kérdésben kellett állást foglalnia (határoznia),
hogy e rendelkezés sérti-e az Alkotmánynak a



férfiak és nÓK egyenjogúságát biztosító, illetőleg

a bármilyen - köztük a nemek szerinti - hátrá
nyos megkülönböztetést tilalmazó szabályát." A
testület tehát azt nem vizsgál hatta, hogy az azo
nos neműek "házasságkötését" .Jehetövé tevő"

"rendelkezés" - amely nem is létezik - az Al
kotmány mely szabályaiba ütközne. A testület
azonban azt egyértelműen megállapította hatá
rozatában, hogy "a házasság intézménye az AI
kotmányban külön, nevesített védelmet élvez, és
általánosan elismert jogi fogalma szerint a házas
ság férfi és nő életközössége". Az ezzel ellentétes
"törvény"-javaslat tehát - teljes egészében 
ellentétben állt az Alkotmánnyal.

Véleményem szerint a fentiekben foglaltakra
a javaslat előterjesztőinek figyelemmel kellett
volna lenniük. Az Országgyűlés Emberi jogi, ki
sebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (tagjai
nak túlnyomó többsége) ezt a figyelmet nem
mulasztotta el. A "Javaslat" elbukott.

'Lésd 1983. évi Codex Iuris Canonici lD55. ká
non 1. §.

2Lásd Alkotmány 15. §.

3Részletesen lásd 14/1995. (III. 13.) AB határo-
zat, Indokolás II.

"Lasd 240/2007. (VII. 31.) OVB határozat.
sLásd 75/2007. (X. 19.) AB határozat.
6Lásd 1952. évi IV. tv. ro. § (1) bek
7Lásd Alkotmány 15. §, 54. § (1) bek
8Lásd 4/1990. (III. 4.) AB határozat, Indokolás

III. 2.; 995/B/1990. AB határozat, Indokolás III.
9Lásd 1952. évi IV. tv. 1. § (2) bek
"Kíhirdetéséröl lásd 1991. évi LXIV. tv.
"Lásd Egyezmény 3. cikk
12Lásd uo. 7. cikk
13Lásd uo. 8-11., 18. cikkek, 27. cikk 2. bek
14Lásd Alkotmány 15-16. §, 67. § (1)-(2) bek,

70/}. §.
lsLásd uo. 7. § (l) bek.
"Lásd uo. 67. § (l) bek
17Lásd uo. 2. § (1) bek, 7. § (l) bek, 15-16. §,54.

§ (1) bek, 67. § (l) bek., 70/A. § (1) bek.
18Lásd uo. 66. § (l) bek., 70/A. §.
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Egy műfaj virágkora

Szent Ágoston vallomásaitól kezdve sok hason 
ló igén nye l írt mű jelent meg a világirodalom
ban, a magyarban is. De talán nálunk még soha
sem lehetett ennyi s ilyen változatos témájú ön
vallomást olvasni. Némelyiket esetleg ripo rtnak
is nevezhetnénk, hiszen a kérdező jelen van, de
a lényeg a személyiség , azaz a kérdezett feltá
rul kozása. Ezért nem is interjú, hiszen olykor az
az érzésünk, hogy nagyo bb, egységes szövegbe
utólag szúrták bele az oda illő kérdéseket.

Term észetesen vannak súlyosabb személyi
ségek, akiknek véleménye iránymutató, a leg
szerencsésebb esetben önvizsgálatra késztető,

követésre hívó. Es vannak olyan önva llomások
is, amelyeket inkább önmutogatáské nt értékel
hetünk. Néha-néha olyanok is akadnak, ame
lyekben az illető m últjának átfestése a cél, ami
persze nem ritka ság. Altalában azonban tanul
ságo kkal gaz dagodva jutunk el az önva Ilomá
sok végé re, ami azé rt nagyon fontos, mert rnos
tani világunkban roppant nehéz az egymásnak
ütköztetett nézetekben egye nsúlyra, megértés
re, a máskén t gondo lkodók tiszteletére és elfo
gadására következtetni. Mivel életünk minden
területére beszürem kedett a politika, a legtöbb
vallomás ban term észetesen erről is szó esik,
olykor nyomatékkal, de érezhető, hogy az iga
zán elkö telezettek szá mára nem ez a legfonto
sabb, inkább az életnek azokat az ér tékeit igye
keznek felmutatni, amelyeket a politika esemé
nyei elha lv ány ítana k. olykor látványosan ta
gadnak. A közéletben a pá rbeszéd hovatovább
ismere tlen, a kommunikáció során pedig nem
az igazság kimondása a fontos, ezért megnő

azoknak az elismertsége, akik éppen ilyesmire
törekszenek, azaz segítenek eligazod nunk a ha
mis sza vak, üres ígéretek között.

Vann ak ennek a műfajnak olyan darabjai is,
amelyek tulajdonképpen interjúk egymásutánját
tartalmazzák, de ezekből végül egységes kép
bontakozik ki, melynek legmarkánsabb vonásai
messze túlvezetnek a hétköznapiságon, ponto
sabban figyelmez tetnek, hogy kialakítható olyan
emberi magatar tás, amely egyre gazdagodva
magasabb régiókba való beha tolás esélyét adja .
Ilyen elkötelezett, figyelmes és nyitott keresztény
szellemet képv isel Jelenits István. "Ha valaki be
szél..." címmel Szigeti László szerkesztésében
vele készített interjúkat és verseit tarta lmazó kö
tetet jelentetett meg a Szent István Társulat.
Jelenits István a legégetőbb kérdéseket is reálisan
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közelíti meg, s bár pontosan látja azoka t a hibá
kat és visszásságokat, amelyek az oktatás- és ne
velésügy romlásához vezettek. és érzékelteti,
hogy a kölcsönösségre törekvő szere tet és szoli
daritás nélkül személyiségü nk lassacskán elsor
vad, mindezt - nem tud ok találóbb jellemzést
- bölcs mértéktartás fejti ki, súlyt és magatar
tásmintát adva mondataival. Hogy pontosan ér
zékeltessem, mire gondolok, egyik vers ét, a Sza
vakat idézném: "Van sz6, van olyan is, [ ha ritka is,
I amelyre ráfelel I az ég,a szél, a szív. I Es swl, szál,
egyrehív. I Perel. I Halállal, ősszel, mindennel, ami I
kemény páncélként sziuünkrefagy . I Van sz6 II hatal
masabb." E hatalmasabb szó meghallására és
megfogadására tan ít Jelenits István, a katedrák
ról, szószékekről és írásaival.

Kezd eteik óta figyelmet érde melnek a
Kairosz soroza ta i. Egyiknek "Miért hiszek?",
másikn ak "Magya rna k lenni" a címe. Mind ket
tő nagyon i dőszerű, hiszen a hit mellett való el
kötelezettség megvallásához erkölcsi szilá rd
ság ra van szükség, a magyarság érzületét pedig
alaposan lejáratták a folytonosa n magyarkodók,
a nemzet sorskérdéseire üres szólamokkal fi
gyelmeztetők.

Nem mindegyik megszólaló hiteles. Vannak ,
akik egyet-mást elhallgatnak előéletükből , né
melyik vallomástevő pedig a rnegsz ólalás alkal
mát öntömjénezésre véli alkalmas nak. Am a kö
tetek többsége bőséges elmélkedési anyagot kí
nál, egyik-másik pedig az egyszerűség adta
emelkedettséggel ajándékoz meg. Ilyen érzésvi
lágot suga ll példá ul az a beszélgetés, amelynek
során Böjte Csaba gondo lataival és életével is
mertet meg Csengey Agota (a "Miért hiszek?"
33. kötete). A hit adta biztonság a legapróbb
eseményekben, a kis sikerekben és a nagy ku
dareokban is megtalálható, talán így lehetne
összefoglalni ars poeticáját. A D év án működő
gyerekeket maga köré gyűjtő, nevelő ferences
páter legszebb gondolatát érde mes idézni , akár
a keresztény életvitel vezé rfonalaként:

"lsten ajándéka a gyermek. Azt gondolom, az a
mi felada tunk, hogy ezeket a gyerekeket kibonta
kozrassuk, szeress ük. Persze ez eléggé sok türelmet
igényel.

[ ézus azt mondia, hogy az eső, ami a Földbe
hull, nem tér oda vissza.anélkül, hogy meg ne hoz
ná a maga gyiimölcsét. En hiszem azt, hogy bánni
lyen nehéz is, kell tennünk a j6t. Ha sötét van, ak
kor gyertyát kell gYlÍjta/Ji, mert egyet/en szál gyer
tya is többet ér a sötét ellen, mint bármennyi vesze
kedés.



Nem a?- emberi bűn fogja világgá tenni, hanem a
'ezeretei. En nem hiszekabban, hogy bárkit jobbá le
het pofozni. (. ..)

Nagy öröm van a szívemben, amiért Krisztus
nem engedi, hogyletérjek a szeretet útjáról. Azt gon
dolom, ez a legfontosabb dolog, amit megtanultam a
gyerekektól, hogy ne adjam fel soha."

Első pillantásra azt gondolnánk, ezek közhe
lyek. Aztán egyre erősebb bennünk az a meg
győződés, hogya hétköznapokat szebbé. embe
ribbé tévő magatartás tulajdonképpen ilyen,
ilyennek kellene lennie. Nem a nagy szavak
tesznek hitelessé, hanem a szeretet egyszerűsége.

Ezt a természetes egyszerűséget sugározza
például Bagdy Emőke is, akivel Ferenczi And
rea beszélget (Lelkemben a templom; XLIII.) A
pszichiátria virágzása idején új és új ismereteket
szerezhettünk az emberi lélekről. E kötetből

megbizonyosodhatunk arról, hogya hit által
annak másféle dimenziói ugyancsak ismerete
sek lehetnek, s a lélekgyógyászhoz forduló eb
ben a térfogatban megtalálhatja a reménységet s
vele lelke egyensúlyát. ,

A "Miért hiszek?" Ujjászületés című köteté
ben Lábady Tamás volt alkotmánybíró gondola
taival és életével Bodnár Zita jóvoltából ismer
kedhetünk meg. Napjainkban e jog iránt tanúsí
tott bizalom alaposan megrendült. A professzor
azonban más oldalról közelít a tudományhoz és
annak gyakorlati alkalmazásához, az értékór
zésre és az emberségre irányítva a figyelmet.
Egyébként ez a kötet igazi önvallomás is, mé
lyen hívő személyiség elkötelezett, ugyanakkor
szerény és alázatos megnyilatkozása.

Jóformán ötletszerűenhivatkoztunk a "Miért
hiszek?" sorozat némelyik kötetére az újabbak
közül. Szerencsére jó néhány olyan ember szólal
meg, akiket eligazítónak nevezhetünk. mert
épp hitük teszi szílárddá, értékőrzővé és érték
mutatóvá őket. S ez a mai világban fontos eré
lye tevékenységüknek. Hasonló portrék sorát
rajzolta meg Bodnár Dániel Találkozások Isten és
ember között (Vigilia Kiadó) című kötetében is,
amelynek az kölcsönöz megkülönböztetett ér
dekességet, hogy a megkérdezett fiatalok több
sége a hétköznapi kereszténység mintáját adja,
azt a reményt keltve, hogy az erények és évez
redes értékek ma is élnek és hatnak.

A "Magyarnak lenni" sorozatból nem mind
egyik kötet győzi meg az olvasót. Nem a legsze
rencsésebb, ha a magyarság fogalmát kisajátítják,
azaz más elnevezéssel ugyan, de tovább éltetik
Németh László egyáltalán nem szerenesés
"mélymagyar" és "hígmagyar" kategóriáit, ame-
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lyek ráadásul olyan értelmezésre is módot ad
tak, amelyek az adott történelmi helyzetben fél
reértésre és - ami rosszabb - félremagyará
zásra adtak alkalmat. Az persze egyértelmű,

hogy évtizedek internacionalista - s egyben
hamis - beidegződésének eltüntetéséhez na
gyon is szükség van a magyarság fogalmának
megtisztítására, még ha e fogalomnak és érzés
nek nincs is kánonja, amelybe bizonyos tulaj
donságok képviselőitbe lehet illeszteni, mások
kal pedig ki kell zárni belőle.

A legmeggyőzőbb válaszokat néhány jól jel
lemezhető típusba sorolhatjuk. Ezekben szeren
csésen ötvöződik a romantikus elkötelezettség,
hűség és az egyéni sors felidézése. Rendkívül
érdekesen beszél Benkei Ildikónak Grosics Gyu
la életéről és hazája szeretetéről (Fekete párduc a
nemzet szolgálatában). A labdázás iránt kevésbé
érdeklődőknek el kell mondanunk, hogy Gro
sicsot, a legendás "Aranycsapat" kapusát ne
vezték fekete párducnak. Vallomásában sokszor
és joggal nevezi a hazaszeretet fontos jellemző

jének az örömszerzést. Akkoriban kevés ok volt
az örömre. A hétköznapok megpróbáltatásai
után közösen szurkoltunk a válogatott csapat
nak, melynek világraszóló sikerei bizonyos
szempontból az örömben való egységet terem
tették meg. A remek kapus életének olykor
kafkai alakulása ráadásul a kor történelmébe, a
terrorral és besúgással átszőtt akkori létbe is hi
telesen világít bele. Hasonló elkötelezettséggel,
meggyőző erővel beszél az örömszerzésről, ter
mészetesen egy másik dimenzióban Reviczky
Gyula színművész (Borbély László az Egy önve
szélyes ember címet adta a könyvnek). Egyéni
sorsának és nézeteinek hátterében láthatóak
azok a súlyos akadályok is, amelyek nem teszik
lehetővé a kultúra kibontakozását és szabad
áramlását.

A magyarságtudat megőrzéséneknehéz fel
adata vár a kisebbségi sorban. tevékenykedő,
olykor a látványos sikerekről lemondó írókra,
művészekre. A kárpátaljai költő, Vári Fábián
László sok figyelemre méltó gondolatot fogal
maz meg erről Kozma Lászlónak (Vereckétől Be
regszászig), A kisebbségi magyarság nemzettu
datának legfontosabb védelmezője a nyelv, a
művészek és egyházak nyelvhasználata. Szép
és elkötelezett verses vallomását idézi ennek bi
zonyítására a költő: "Deleltmárnyakunkon a pen
ge. / Szívünk azóta kőkemény. / De tengeranyánk
méhébe rejtve / lüktetni kezd a költemény."

RÓNAY LÁSZLÓ



CHRISTINE PONSARD:
HIT A CSALÁDBAN

Valóban keresztényként élni csak a mindenna
pokban lehetséges. Mert hiszen mit is érne egy
olyasfajta kereszténység, amelyet nem lehet
megélni a mindennapokban? Ha nem élünk
mindennap keresztényként - vagy legalábbis
nem törekszünk rá, hogy életünk minden nap
ján keresztény hitünk szerint, benne és általa
éljünk -, akkor aligha nevezhetjük magunkat
jogosa n kereszténynek. Ebben a nagyon is ma
gától értetődő és alapvető értelemben a keresz
tény csakis mindennapi lehet. (Ezzel szemben
a "vasárnapi keresztény" nyilvánvalóan nem
igazi keresztény.)

Ugyanakkor éppenséggel a mindennapok
kereszténysége nem egyszeruen előre készen
adott valóság, amiben kényelmesen helyet fog
lalhatunk, hanem sokkal inkább megvalósítan
dó és - tegyük hozzá - sokszor megpróbáló
föladat. Ezért van nekünk, keresztényeknek is,
akik a mindennapokban szeretnénk - keresz
tényként, azaz boldogan - élni, oly nagy
szükségünk azon testvéreink tanúságtételére,
támogatására és vezetésére, akik maguk is a
mindennapok világát járták (járják) és tapasz
talataikkal segíthetnek, szeretetben megőrzött

és megérlelt hitükkel pedig bátoríthatnak ben
nünket.

Talán nem tévedünk, ha azt mondjuk:
Christine Ponsard (1956-2004) ilyen világi ke
resztény volt. Egy családos, hívő asszony, aki
három gyermeket nevelt. 1987-től pedig újság
íróként dolgozott a "Famille Chrétienne" című

hetilapn ál.
Ujságírói munkáj ának és keresztény hitének

gyümölcse a tavaly magyarul is megjelent
könyve, amelynek elején Ponsard asszony fölte
szi a kérdést: vajon a keresztény nevelés kézi
könyvét írta volna meg? Válaszában aztán
őszintén bevallja, hogy nem törekszik teljesség
re: nagy vonalakban tekinti át a keresztény hit
családban való megélésének néhány fontos
szempontj át. Természetesen minden szülö sz í
vesen venne egy haszn álati utasítá st a nevelés
hez, csakhogy ahány gyermek - annyi szemé
lyiség. A szerző szerint a szülői hivatás nagy
kihívása és egyben szépsége pontosan abban
áll, hogy az édesapák és édesanyák lsten hason
latosságára éljenek, aki a szeretet kalandjára
hívja az ember. Nincsenek tehát előre gyártott
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válaszaink és kész receptjeink, sok mindent ne
künk magunknak kell kitalálnunk. A lehetséges
szabályokat és jó tanácsokat is nekünk magunk
nak kell a különböző helyzetekre alkalmaz
nunk. A mindehhez szükséges kreativitás forrá
sa pedig maga a Teremtő.

"Vissza kell térnünk az egyedül lényegeshez,
hogy a sz ép 'keresztény jelzőt ' megszabadüsuk: a
sok-sok előftélet és szabály terhétől , melyekbezárttá
és megosztottá teszik (...) a kereszténységetéppen a
szabadságnak és az egységnek kellene fémjeleznie"
- írja Ponsard asszony az első fejezetben (Mit
jelent keresztény családként élni?). Aztán ebben a
szellemben folytatja: ír a házas életről, az édes
apa és édesanya szerepéről, a szüló-gyermek vi
szonyról, de az imádságról, az Istennel töltött
mindennapokról, a szeretetben való növekedés
ről is. Az érzelmi nevelésről szólva a kamaszko
ri szexualitás és a szexuális nevelés érzékeny,
mégis fontos témáját tárgyalja bátran és tapinta
tosan. Kűl ön fejezetet szentel a keresztény csa
ládban ébredő hívat ásoknak. a megbocsátás
nak, a mások felé való nyit ásnak. az iskolának,
a vakációnak és a családot érő megpróbáltatá
soknak.

így az eredetileg a .Famille Chrétienne" című
francia lap rovatába írt cikkek fejezetekbe szer
kesztve állnak össze olvasói kérésére egy olyan
kötettét, amelyben minden bizonnyal bármelyi
künk fog találni magának érdekes és tanulságos
olvasnivalót. Ne várjunk minden részletre kiter
jedő tárgyalást, arra azonban igenis számítsunk,
hogy értékes szempontokat kaphatunk tőle!

Ponsard asszony stílusa vonzó: mesterkéletlen
hangnemben, női okossággal kezel komoly és
nehéz dolgokat. írása egyszerre tanúskodik
mély hitéről és gyakorlati élettapasztalatáról.
Olyan testvérként, hitben érett n őv érünkként

lép mell énk, aki nem erkölcsi pr édik áelót tart,
mégis buzdít a jóra, figyelmeztet a veszélyekre,
bátorít az úton. Azon az úton, amelyen maga is
járt. A kötetben idéz Szent Agostontól, Assisi
Szent Ferenctől, II. János Páltól, Jean Vanier-t ól,
a Katolikus Egyház Katekizmusából és még sok
más forrásból, de ez mégsem teszi az olvasást
nehézkessé. A fejezetek nyitó oldalát pedig
szellemes rajzok díszítik. - Egyszeru, őszinte

és hiteles könyvet vehet kézbe az olvasó. (Ford.
Kisdi Klára; Nyolc Boldogság Közösség, Homok
komárom, 2007)

BAKOSGERGELY



JACQUES ELLUL: ISZLÁM ÉS
ZSIDÓ-KERESZTÉNYSÉG

Jacques Ellul (1912-1994) kétséget kizáróan a
20. század egyik nagy és besorolhatatlanul önál
ló - ezért tehát zavaró - gondolkodója, akinek
szellemi hagyatékát nemzetközi egyesületek
ápolják, és viszik tovább. Az emberi szabadsá
got védelmező, a divatos áramlatokkal (korszel
lemmel) szembehelyezkedő, a hatékonyságot
abszolutizáló technicista társadalmat élesen bí
ráló francia jogász, történész, szociológus és te
ológus műveit soha nem igyekeztek magyarra
fordítani. Eppen ezért örvendetes és rendhagyó
a pannonhalmi Bencés Kiadó azon kezdemé
nyezése, amely a hazai olvasóközönség részére
elérhetővé teszi J. Ellulnek a "politikailag kor
rekt" gondolkodással semmiképpen össze nem
egyeztethetőfontos és elgondolkodásra sarkalló
művét az íszlámra vonatkozóan. Hiszen napja
inkban sokszor akadozik és ritka a vallások kö
zötti valódi párbeszéd, illetve divat az (elsősor

ban nyugati, és a szocializmusból kíábrándult)
úgynevezett "talajtvesztett" baloldali értelmi
ség kritikátlan elköteleződése az iszlám (a
"béke vallása") mellett.

Ahogy az Dominique Ellul bevezető meg
jegyzéséből kiderül, a szerző rövid, "A konfor
mizmus három pillére" dmű írása, amely a kiad
vány törzsanyagát alkotja, valamikor 1991 vége
felé keletkezhetett, és a tudós hagyatékából ke
rült elő. Elsősorban "az értelmiségiek iszlám
iránti túlzott bámulatának átfogó problémáját
veti fel" (37).Jacques Ellul szerint ennek hátteré
ben az erkölcs és az értékek elsilányulása húzó
dik meg. "Már nem hiszünk semmiben. Nem ta
lálunk magunknak valódi dolgokat - írja -,
hiszen a pénzkereset vagy a sebesség megszál
lottsága nem elegendő ahhoz, hogy értelmet ad
jon az életünknek" (49). Mindez természetesen
felveti Európa jövőjének kérdését is, hiszen
"egyetlen társadalom sem képes fennmaradni
általánosan elfogadott hitrendszer és ideológia
nélkül, amely összetartja" (49). Valójában ebben
keresendő a fejlett nyugati világ és a keresz
ténység gyengesége, illetve az iszlám ereje.

Ellul megítélése szerint a közgondolkodást
meghatározó divatos propaganda, amely az
úgynevezett ábrahámi vallások rokonítható ele
meit hangsúlyozza, valójában megalapozatlan.
Athidalhatatlan szakadék választja el ugyanis a
zsidóságot és a kereszténységet az iszlámtól.
Allítása alátámasztására három alapvető fogal
mat elemez: az ábrahámi leszármazást (amely
nek "önmagában véve semmi jelentősége

nincs", és nem is létesít "semmiféle valódi kap
csolatot"; 66), a monoteizmust (amelyet a legos-
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tobább érvnek tekint, hiszen a Biblia Istene és
Allah között sokkal lényegesebb a különbség,
mint az azonosság), illetve a "Könyv vallásai"
kitételt. Ez utóbbira vonatkozóan több radikális
ellentétre is felhívja a figyelmet: az eredetet ille
tően lényegi különbség áll fenn a "sugalmazás"
(Biblia) és a "diktálás" (Korán) között; valamint
különbözik az Isten fogalma, illetve más és más
az Isten és az ember viszonya. Végkövetkezteté
se - amit mindenképpen érdemes lenne meg
fontolni, és nem szem elől téveszteni - az, hogy
a szavak hasonlósága nem fedheti el azokat az
alapvető különbségeket, "amelyek kiterjednek
mind a Jelentésre, mind a Létre" (101).

A szerző elemzésének nyomatékot ad a Bat
Ye'or könyvéhez (The Dhimmi. Jews andChristians
underIslam, Rutherford - London, 1985) írt elő

szava, amely szintén olvasható a kiadványban.
Ez rámutat arra, hogy az iszlám elsősorban egy
állandéságra törekvő jogi rendszer, amely egy
ségbe olvasztja a vallásit, a politikait, a morálist,
a társadalmit, a jogit és az intellektuálist, Ebből

kifolyólag az iszlám által meghatározott társada
lomban a nem-muzulmánok (dhimmik) csakis al
sóbbrendű státussal rendelkezhetnek. Helyzetü
ket pedig egy olyan "adományozott szerződés"
kodifikálja, amely teljes mértékben az adomá
nyozó önkényétől függ.

J. Ellul gondolatait a francia történész, Alain
Besancon, tartalmas előszava helyezi perspektí
vába, O az iszlám jellegének kérdését boncol
gatja (kinyilatkoztatott vagy természetvallás?),
és a történelmi példák alapján kijelenti, hogy
"ha egy egyház már nem tudja, hogy miben
hisz, sem azt, hogy miért teszi, amit tesz, akkor
észrevétlenül is az iszlámhoz közelít. Igy csele
kedtek tömegesen és rövid idő alatt az egyipto
mi monofiziták, a szíriai nesztoriánusok, az
észak-afrikai donatisták, a spanyolországi ariá
nusok" (28). Vajon hasonló sorsra jut az európai
kereszténység is? J. Ellul munkája segít, hogy
tisztábban lássunk egy időszerű és a jövő szem
pontjából létfontosságú kérdésben! (Ford. Bende
József; Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2007)

JAKAB ATTILA

EGY KÜLÖNÖS ÍRÓ VILÁGA

Írhattam volna azt is, egy nagy író, vagy: a múlt
század nagy színésze. Mindegyik jellemzés érvé
nyes Szentkuthy Miklósra, aki ugyan tisztában
volt azzal, hogy életében nem volt s halála után
sem lesz az irodalmi kanon része - jól is festene
ott bohócsipkában vagy bíborvörös köpenyegé
ben -, de ismerte saját értékeit, és hamiskás mo
sollyal, majd harsány hahotával nyugtázta a ra-



jongók elragadott dicséreteit, s azokból a jelek
szerint nem fogynak ki halála után sem, amiben
oroszlánrésze van a róla elnevezett alapítvány
működtetőjének,Tompa Máriának.

Szentkuthyt előbb ismerni kell, csak azután
olvasni. Az ismeretszerzés leghatékonyabb
módja önvallomásával szembesülni, és végigol
vasni tanítványainak róla szóló emlékezéseit.
Mindkettőre lehetőségünk van, hiszen a Károlyi
Palota Hamvas Intézete Tompa Mária szerkesz
tésében kiadott egy-egy kötetet. Az egyikből

"Fityó tanár úr" arcképe rajzolódik ki, a másik
ból az író tükörarca kacsint ránk.

Az a fajta tanár volt, aki egyszerre a diákok
kedvence és az igazgatók réme. Regényei fegyel
mezetlen és fegyelmezhetetlen írót mutatnak, s
ilyen volt tanárként is. Az órákra érkezve vala
melyest késett, előbb halaszthatatlan dolga akadt
a tanintézet tőszomszédságábanlévő kricsniben,
de biztatóan fölintegetett az ablakból leselkedő

diákjainak: mindjárt ott lesz, előbb azonban
meg kell olajoznia elméjét. S ez a hadművelet

az írót is jellemezte: a kocsmaasztalon szétterí
tette könyveit, jegyzeteit, és írt-írt megállás nél
kül. Szertelen író volt, megjelent műveivel a
kezdet kezdetén döbbenetet keltett, még a nagy
olvasó Babits is riadtan forgatta a Prae-t, de
maga mellé állította a második nemzedék jó né
hány jelentős alakját: Halász Gábort, Hamvas
Bélát, Németh Lászlót.

Kitérője végeztével berobbant az osztályba.
Sajátos hanghordozásával, kaszáló mozdulatá
val és diákszeretetének jeleivel a tantestületek
kivételes figurája lett. Színészi képességével és
hatalmas tudásával még a rosszabb diákokat is
lenyűgözte, csak a rendszeretők és a rendszere
zett tudásra vágyók idegenkedtek tőle. Tanítvá
nyai közül többen kiváló színészek lettek, má
sok jeles sportolók, tanárok. A színészeknek
mindenesetre már a gimnáziumban volt kitől

tanulniuk. Fityó mintha kedves Shakespeare-je
valamelyik darabjából toppant volna a katedrá
ra, tréfálkozott, deklamált, s közben megszere
tette diákjaival az irodalmat, amelyet nem holt
anyagnak, hanem élő organizmusnak gondolt, s
így is beszélt róla, sutba vágva a könyveket,
élővé varázsolva a holtakat és a régi korokat. Ez
lett műveinek is a lényege: bármelyik regényét
olvassuk is, egyetlen állóképre sem akadnak,
minden lávázik, ind ázik és folytonosan moz
dul. Közben pedig festmények, színek, dallamok
sejlenek föl. Zeneszerzőket kelt életre: Handelt,
Mozartot, és otthonosan komázik a legnagyob
bakkal, például Goethével. A művészet zenei
ességét és összhangzatát igyekezett megszólal
tatni, s hogy mekkora elhihető erővel játszotta
szerepeit, bújt bele különféle maskarákba, azt mi
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sem bizonyítja jobban, mint hogy nemzedéke
egyik kiemelkedő esszéírója volt. Lenyűgözően

újszerű képet rajzolt például József Attiláról, s
tanulmányköteteinek mindegyik írásaiban
olyan megfigyelésekre bukkanunk, amelyek a
beleérzés kivételes megvalósulásai. Tompa Má
riával hosszan beszélgetett tervezett Babits-ta
nulmányáról. Elképzelése döbbenetesen újszerű

volt. Nem találkoztam ezzel az esszével, ha
nem öntötte formába gondolatait, fájdalmas
vesztesége a Babits-irodalomnak. Nem monda
nék filológiát, valószínűleg megborzongana e
szó hallatán, pedig elképesztőensokat és sokfé
lét tudott. Neki is voltak ujjgyakorlatai, például
az Angyali Gigi. De ez csak játék olyan monu
mentális művei társaságában, mint a Szent Or
pheusz breviáruma. írói világáról és elképzelései
ről szinte lehetetlen egzakt értékelést adni.
Miközben a szavakat keressük, érezni lehet,
hogy ott áll mögöttünk és szamárfüleket mutat.
Leginkább olyan zongoristához hasonlíthat
nám, aki játszani kezd, és elképedve döbbe
nünk rá, hogy erről a műről eddig egészesen
más emléket hordtunk magunkban, s most
mintha egészen újjászületett volna. Szentkuthy
is újraálmodta a világot, s ha figyelmesen kö
vetjük varázslatát, ráébredünk. hogy vala
mennyi műve mintha magáról is szólna, az ala
kok forgatagában ott sejthetjük őt magát is.
Sajnos én már nem érem meg azt az időt, ami
kor irdatlan mennyiségű naplója hozzáférhető

lesz, abba talán kendőzetlenebbülvallott önma
gáról, de nem lehetetlen, hogy a lapok ezrei
közé rejtőzve nyelvet ölt a naiv és hiszékeny ol
vasókra. Mert mindegyik művében és megnyi
latkozásában érezni ironikus szemvillanását,
amely akkor is kibírhatóvá tette számára a vilá
got, amikor a pálya szélére szorítva figyelte a
tehetségtelenek táncát.

Tizenötezer könyve között bizonyára ott vol
tak a zsoltárok különféle kiadásai is. "Neked
szolgál minden, ami a tiéd" - olvassuk az
egyikben. Szentkuthy többször is elmondja,
hogy az írás abban is segítette, hogy közelebb
jusson Istenhez. Bármire tekintett is, egy virág
csokorra - a rózsa volt a kedvence -, vagy
egy megejtően szép lányra, minden a teremtés
nagyszerűségét bizonyította számára, s arra
ösztönözte, hogy vidáman és nyitottan közle
kedjen az életben. Mindenből képes volt kis
vagy nagy örömet kifacsarni, ezért sejtjük vala
mi titokzatos fény sugárzását még legkomorabb
történeteiben is.

II. Szilveszter második élete című regényéről

megjelenése idején (a hetvenes évek elején lehe
tett) egy nem éppen szárnyaló ismertetőt írtam
e lapban, röstellném újra elolvasni. Azontúl le-



kötelezően kedves ajánlásokkal küldte el jó né
hány új könyvét. Kapcsolatunkat még szoro
sabbra vonta, hogy feleségem Dollyt, az ő

feleségét kezelte. Ilyesformán kettőnket zárt a
szívébe, amely a jelek szerint nagy és mindig
nyitott volt a szeretet befogadására. Akkoriban
kezdtem elolvasni régi és új műveit. Máig Mo
zárt-könyve, a négy kiadást is megért Diverti
mento áll legközelebb szívemhez. Talán azért,
mert Mozart műveiben ugyanazt a derűt érzé
kelem, amely Szentkuthy egyéniségét és alkotá
sait ugyancsak áthatja. Nyilván igaza van ab
ban, hogy sohasem lesz "népszerű" író. De aki
a világ szépségét és az emberséget akarja meg
ismerni és átélni - reméljük, lesznek ilyenek
-, bizalommal fordulhat hozzá. (Egő katedra.
Visszaemlékezések Szentkuthy MikI6sra.; Az élet
taggatottja. Beszélgetések Szentkuthy Mikl6ssal.
Hamvas Intézet, Budapest)

RÓNAY LÁSZLÓ

SUMMA. TANULMÁNYOK SZELESTEI
NAGY LÁSZLÓ TISZTELETÉRE

Recenziót írni in honorem-kötetről több okból is
nehézségbe ütközik. A legnagyobb probléma
az, hogya kötetbe foglalt tanulmányok gyakran
több tudományterületről verbuválódó szerzők

alkotásai, s a közölt írások között legtöbbször
nemcsak tematikai kapcsolódás nincs, de sok
szor műfaji sem. Az éppen folyó kutatások ak
tuális eredményeit közzé tevő tanulmányoktól
a lazább szakmai kritériumok szerint íródó
esszéken át az ünnepelthez kapcsolódó szemé
lyes emlékek felidézéséig terjedő írások olyan
tematikus és műfaji szóródást eredményeznek
ezekben a kötetekben. melyek gyakorlatilag le
hetetlenné (és bizonyos értelemben feleslegessé
is) teszik a kötetek bemutatását.

Szelestei Nagy László hatvanadik szűletés

napjára a Pázmány Irodalmi Műhely Tanulmá
nyok 7. köteteként megjelent Summával most
mégis kivételt teszünk. Ritkán születik ugyanis
olyan ünnepi kötet, melynek szövegei - egyéb
ként megtartva azt a fajta sokfeléséget, ami álta
lában az in honorem-köteteket jellemzi - annyi
ra egy centrum köré szerveződnének.A kötetet
strukturáló "középpont" pedig nem más, mint
az ünnepelt Szelestei Nagy László személye és
tudományos munkássága. Mindez annak a tu
datos szerkesztői elvnek és elvárásnak köszön
hető, mely a kötetbe többségében olyan rövid,
többnyire három-négyoldalas tanulmányokat
válogatott be, melyek módszerükben, témájuk
ban és stílusukban is kapcsolódnak az ünnepelt
fő kutatási területeihez és. módszeréhez, mond-
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hatni: az ő kisugárzását tükrözik. A kötet
számtalan, a régi, azaz 1800 előtti magyarorszá
gi irodalommal foglalkozó nélkülözhetetlen ta
nulmányt, nyomdaszattörténeti. könyvészeti
vagy egyéb filológiai adatot pontosító dolgoza
tot tartalmaz, illetve eddig ismeretlen szöveget
tesz közzé. Ezek között találhatunk a korabeli
kulturális viszonyokat megvilágító leveleket,
16. századi győzelmi énekből eddig hiányzó
szövegrészt és neolatin műveket is. Epp ezért
indokolt a Hargittay Emil kötetnyitó Köszön
tŐJében megfogalmazott gondolat, miszerint a
kötet ismert tudósoktól és fiatal kutatóktól szár
mazó tanulmányai, melyek itt jelennek meg elő

ször, méltán ajánlhatók a szakma figyelmébe.
A kötet írásait figyelmesen végigolvasva

nemcsak azokra a gesztusokra figyelhetünk fel,
melyek az ünnepi alkalomhoz illően exponálják
Szelestei Nagy László személyér, hanem a tudo
mányterületen belüli személyes kapcsolatrend
szer szép példáira is, melyek szintén jó szívvel
ajánlhatók a szakma figyelmébe. S itt nem kizá
rólag a régi magyarországi irodalom kutatói ré
széről megnyilvánuló gesztusokról van szó,
legalább annyira figyelemre méltók ebből a
szempontból azoknak a modern magyar iroda
lommal foglalkozó irodalomtörténészeknek az
írásai is, akik átlépve szűkebb szakterületük ha
tárait, a korábbi korszakok irodalmába tettek
rövid kirándulást az ünnepi alkalomból, vagy
éppen a Szelestei Nagy László által az egyetemi
oktatásban is szorgalmazott irodalmi alapvi
szony értelmezésére tesznek kísérletet.

A kötet nagy érdeme továbbá, hogy a szakte
rületen kívüli, érdeklődő olvasó is fogalmat al
kothat magának a korábbi évszázadok művelő

dési viszonyairól, elgondolkodhat azon, miért
pontosabb kifejezés a régi magyarországi irodalom
a korábban használt régi magyar irodalomnál. A
tanulmányokat olvasva jól kirajzolódik az a kul
turális és intézményi kapcsolatrendszer is, mely
a középkor óta Magyarországot szervesen bekap
csolta az európai műveltség alakulástőrténetébe,

középpontban a könyvnyomtatás korszakos je
lentőségű, művelődési viszonyokat megváltozta
tó és meghatározó elterjedésével. De emellett vi
lágossá válik az is, hogy még a 18-19. század
fordulóján is a hazai irodalmiság meghatározó
kritériumaként a magyar nyelvűségről beszélni
kissé problematikus - jól mutatják ezt azok a
tanulmányok, melyek a korabeli magyarországi
latin nyelvű írásbeliséggel, vagy a német-ma
gyar, illetve magyar-szlovák kulturális és irodal
mi kapcsolatokkal foglalkoznak. Kiszakítva a
korszak magyar irodalmát ebből a többnyelvű

kulturális közegbó1, nem alkothatunk pontos ké
pet a magyar irodalomtörténetről sem. A régi



magyarországi nyomtatványok és kéziratok ku
tatástörténete arra is rávilágít továbbá, hogy mit
jelent a korszak tanulmányozása szempontjából
a közelmúltban lezajló politikai változásokkal
párhuzamosan bekövetkezett fordulat, melynek
révén kutathatóvá váltak a határon túli könyvtá
rak, levéltárak anyagai, s amiatt nemcsak a vizs
gált időszakból származó szövegek számában
mutatkozik ugrásszerű mennyiségi változás, ha
nem az 1800 előtti művelődéstörténetr61 is pon
tosabb képet alkothatunk.

Osszefoglalásképpen tehát elmondhatjuk.
hogy a kötet 69 tanulmánya nemcsak hogy mél
tóképpen köszönti a katolikus egyetem böl
csészkarának dékánját, a régi magyarországi
irodalom jeles kutatóját, de az írások tömörsé
güknél és gazdag ismeretanyaguknál fogva a
szakma és a tágabb olvasóközönség érdeklődé

sére is számot tarthatnak. (Szerk. Maczák Ibolya.
PPKE BTK, Piliscsaba, 2007. Pázmány Irodalmi
Műhely Tanulmányok 7.)

sZÉNÁsI ZOLTÁN

KOLTAI ANDRÁS: BEVEZETÉS
A PIARISTA REND MAGYARORSZÁGI
TÖRTÉNETÉNEK fORRÁSAIBA
ÉS IRODALMÁBA

Az 1989/90-es rendszerváltozást követően az
egyháztörténeti kutatás is lendületet vett, így
ma már egyre nagyobb szerep jut a katolikus
egyháztörténészek XIII. Leó pápa által megfo
galmazott ars poétikájának: "Az egyház legjobb
védelme híven előadott történelme." Tudomá
nyos műhelyek jöttek létre vagy alakultak újra,
egyre több egyháztörténeti témájú szakdolgozat
illetve disszertáció születik - nemcsak az egy
házi egyetemeken, főiskolákon, de szinte az
összes állami felsőoktatási intézmény szóba jö
hető fakultásain is. Ugyanakkor gyakori, hogya
levéltárakhoz forduló kutatók nem ismerik a
vonatkozó szakirodalmat, amely pedig az ered
ményes levéltári kutatás alapfeltétele lenne. Eb
ből a felismerésből született meg az a levéltári
kutatási segédkönyv, melyet Koltai András, a
Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levél
tarának a vezetője állított össze, hogy a magyar
országi piarista rendtartományra. a rendházak
és iskolák történetére, valamint a szerzetesek
életére és munkásságára vonatkozó levéltári
fondok. rendi króníkák, könyvek, tanulmá
nyok, forráskiadványok és kéziratok bibliográ
fusi alaposságú fölsorolását nyújtsa, beleértve a
rend általános és közép-európai történetének
forrásait és irodalmát.
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A minta e kiadvány esetében is Kosáry Domo
kos Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és
irodalmába című többkötetes (mind máig felülmúl
hatatlan) alapműve, ami persze nem jelent szolgai
utánzást, hiszen mind az időbeli, mind a temati
kai elhatárolódás során ugyanúgy érvényre jut
nak a piarista rend sajátságos történetéból és
többrétü hivatásából adódó szempontok. mint az
eredményes kutatás mai kívánalmaknak megfele
lő gyakorlati követelményei. A rend történetének
alapos ismeretét tükröző "telitalálat" például az
egyes történeti korszakok időbeli határainak a
megadása és elnevezése. Tanulságként érdemes
is felidézni őket: A katolizáció szolgálatában
(1642-1711); A barokk fénykor (1711-1777); A
felvilágosodás kora (1777-1848); A liberalizmus
kora (1848-1919); A modem katolicizmus szol
gálatában (1919-1948) és végül: A kommunista
diktatúra kora (1948-1990). De megvalósul az
egyes témák széleskörű, különbözö szempontok
szerinti kutathatósága is, következésképpen a fe
jezetek közti esetleges átfedések korántsem fö
löslegesek, azaz igenis helyénvaló, ha egy-egy
dokumentum szükség szerint több helyen is fel
lelhető (szintén egy jellemző példa: Dávid Ildi
kónak A kolozsvári egyetem építészeti oktatása a
VIII. század végén című tanulmánya éppen úgy
szerepel a felvilágosodás korát tárgyaló fejezet
ben, mint az intézményi részben a rend kolozs
vári működésére vonatkozó szakírodalom. sőt

harmadikként az építészetet, mint a rend tagjai
nak egyik meghatározó kulturális tevékenységét
bemutató bibliográfiai tételek között),

Az effajta segédkönyvek nélkülözhetetlen ré
szén, a Névmutatón felül igen jól használható a
Személyi rész, melyben 184 piarista életére és te
vékenységére vonatkozó irodalom kűlőn is fel
van sorolva. A könyv Függelékében szereplő ku
tatási útmutató pedig a leggyakrabban kutatott
témák gyors és szakszerű feltárásához nyújt segít
séget, nevezetesen, hogy hogyan kell eljárni, ha
valaki egy-egy iskola, illetve rendház történetére
kíváncsi, ha egy-egy szerzetes tevékenységét ku
tatja, vagy ha egy-egy diák iskoláskori adatait
keresi. Ugyanakkor e kutatási segédlet a kellő

helyen és gyakorisággal alkalmazott forrástani
és historiográfiai magyarázatoknak köszönhető

en nem egyszerűen a bibliográfiai tételek száraz
halmaza, hanem olyan eleven ismerettár, mely
ben az információk szinte kerek történetté állnak
össze, feltárva a piarista rendnek a művelődés

és neveléstörténetben immár több mint négyszáz
éve betöltött rendkívüli szerepének minden gaz
dagságát. ("Magyarország piarista múltjából" 1.,
Piarista Tartományfőnökség, Budapest, 2007)

SZENDE ÁKOS
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