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Amidőn a Széchenyi Irodalmi és Művészeti

Akadémia rendes tagjává avatta Budapesten,
2009. október 19-én, az MTA Dísztermében

1992 óta a Magyar Tudományos Akadémia rá
ébred t arra, hogy az 1949-es, kommunisták di k
tálta átalakításnál elveszített valami nagyon fon
tosat. Mégpedig az írókat, akik korábban az
alapító akaratának és az alap szabálynak megfe
lelően mindig is tagjelöltjei. illetve megválasz
tott tagjai lehet tek a nyelvtudományi, később és
jelenleg is nyelv- és irodalomtudományi osz
tálynak nevezett akadémiai szekciónak, az úgy
nevezett I. Osztálynak. 1941elején még Babitsot
is megválasztották akadémikusnak, Márai 1942
től levelező, 1945-től pedig rendes tag lett; a
pá rtá llam azonba n kizárta az írófé léke t a meg
választha tók közü!. A kommuniz mus bukása
után tehát számukra és a művészek szá má ra
hozta létre az MTA azt a Széchenyi Akadé miát,
amely ma büszkén fogadja rendes tagjai közé
Kertész Imrét.

1819-ben,legnagyobb rész t néme tül veze tet t
Napl6ja tanúbizonysága sze rint Széche nyi le
mo ndóan megá llapítja, hogy 1809-től, 16-17
éves korától nevelése a háb orú miatt abbama
radt, sőt örökre befejeződött. Ne ki magának kell
tehát nevelnie és tökéletesítenie önmagát. Ebben
az időben még költőnek, sőt regén yírónak is k é
szü!. Siracusában, április 7-én egy verse t is ír, ter
mészetesen németü!. Jékely Zoltán fordításában
idézzük előbb a költemény kezd etét, majd a hir
telen, villámcsapás-szerű metamor fózist , amely
az idealizált gyerme k- és ifjúkori tájat hirtelen
kihalt sivataggá vá ltoztatja. Ugyan azt a tájat,
ugyanazt a sorsot.

Egy pillantást mertem hennsémbe vetni,
S megdermedtem. Láttam mint ködön át
A [antomoka: - amelyek lelkemben sziilettek.
Levegőtől sodorva lebegtek messzire
Messzire, s legtöbbjük a végtelen terekbe 
Hirtelen tova ragadtatták - mint egy
Idegen hatalomMI,az örvény legmélyebbmélyire,
Sötét lett - s mint örök éjszak - csend
Most jöttek a tavasz álmai, gyemlekkoroméi

És most egy villám mindent eltiintetett 
Előttem sívár pusztaság teriilt el
~Iettelen és fénytelen - Nap nem volt,
Arnye'k sem éséreztem
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Hogyan buzognaka könnyek
Nyitott álmod6 szememből 
De egy léleksem sírt velem -
Ah, mert az a táj volt - most ismertem reá 
Hol mint gyermek éltem s imádkoztam -

És elfordultam, újrael- el
Ez iszonyatosalakokt61,
S láttam magamat - a tenger kiizep én
1viharban, hidegen, mereuen, mint márvány 
Igy tértem újraaz életbe vissza.

(NapI6. Szerk. Oltványi Ambrus. Gondo lat, Bu
dapest, 1978, 101-102.)

A gyermekkori táj és a vissza térés a "sivatagba",
vagyis az egykori otthonba: Köves Gyuri sors ta
lanságának képletét Széchenyi, úgy látszik, át
érez te, örömmel fogadná akadé miájának tagjai
közé a most ünnepelt írót.

Babits sem habo zna. Amikor annak idején
(1919-ben) eltávolították mint nemzetietlent a
Kisfaludy Társaságból, Victor Hugó ra hivatko
zott, akit a franciák gú nyosan német szellemnek
csúfoltak, Adyra, aki természetesen szintén nem
zetietlen volt, Dantéra, vagy Tolsztojra, aki a ha
zafiasságot érzés ként rossznak és ártalmas nak,
doktrínaként pedig ostobaságnak nyilvánította:
de képzeljük el, hogy ha Tolsztojt kiiktatnák az
orosz "nemzeti" kultúrából: "egy nagy irodalom
nak éppen nemzetisége'ből hiányzanék valami fon
tos, ha ő hi ányzan ék" - írja Babits . (Magyar költő
1919-ben. In uő: Ta nulmányok, esszék. Szerk. Jan
kovics József. Kortárs, Budapest, 2005, 437.) Aki
azért sem habozna egy társaságban lenni Kertész
Imrével, mert egye tértene az utóbbi megállapítá
sáva l: "A mi modern mitológiánk egy gigantikus
negatívummal kezdődik: Isten megteremtette a
világot, az ember megteremtette Auschwitzot."
(Eur6pa nyomaszt6 öröksége. Szerk. Hafner Zoltán.
Magvető, Budapest, 2008, 172.) Hiszen már Hitler
hatalomra jutása előtt valamivel megírta az Elza
pil6ta,vagyatöke7etestársadalom című antiutópiáját,
amely az eljövendő örök háború korának 41. esz
tendejében játszódik - a keresztény időszámí

tást ugyan is már régen eltörölték -, és amel y
ben két gyilkos és hazug hatalmi koncentráció
pusztítja az egész földet. Erről a földről pedig ki
derül, hogy nem Isten teremtménye, han em egy
kísérletező tudósé, aki hajdan modeIIáIta a mi
földünket, elültette rajta !lz élet csíráit, majd fel
gyorsította rajta az időt. Es ez a "kis föld" , elsza-



badulva a világfube, most és mindörökre lejátsz
sza azt a világtörténelemnek csúfolt folyamatot,
amely egy olyan földön játszódik, amelyet elha
gyott az Isten. A "kis föld" és a "nagy föld" vi
szonya egy végtelen tükörfolyosót jelképez: meg
számlálhatatlan "földek" sorozata szimulálja egy
valaha talán volt valódi - talán Isten által terem
tett? - föld világát és életét. Szuper-madáchi
ötlet, Lucifer győzelmével, (Arany kísérletezett az
zal, hogy az egész, Adám által álmodott világtör
ténelmet szándékosan torzított, luciferi sugallat
nak fogja fel.) Kiindulópontja - mint ahogyan
Babits maga mondja - az olasz fasizmus és a
szovjet bolsevizmus végiggondolása volt.

Néhány idézet Kertész Imre tanulmányaiból:
"Jegyezzük meg azonban, hogy a kínzás a sarlós
kalapácsos államtotalitarizmusnak sem a véletlen
eleme volt, hanem a lényege. Egyáltalán a kínzás
minden állami szintre emelt kizárólagosság,
minden, a hatalmat egyeduralommá duzzasztó
egyeduralom lényege." (EztJean Améryval vitat
kozva írja;a róla elnevezett irodalmi díjat a minap
vehette át Frankfurtban.) "A Harmadik Birodalom
háborús bukása után (szándékosan nem a náciz
mus bukásáról beszélek, hiszen ez ma is él és vi
rul) gyakorlattá vált a bolsevik rémtetteket a náci
borzalmakkal takargatni, míg ma, a bolsevik rend
szer bukása után Auschwitzot próbálják a Gulag
gal relativizálni, mi több: igazolni. (... ) egyvala
mit azonban tisztán kell látnunk: egyetlen párt- és
államtotalitarizmus sem lehet meg diszkriminá
ció nélkül, a diszkrimináció totalitárius formája
pedig szükségszerűena tömeggyi1kosság."Mikor
pedig arról értekezik, hogy azt a törvényt, amely
nem csak "irányítja szellemünket, de amelyet sza
kadatlanul mi magunk táplálunk eleven életünk
kel, hiszen különben nem létezne" - Thomas
Mann nyomán - az elbeszélés szellemének lehetne
nevezni, így fejezibe gondolatmenetét arról, hogy
hogyan vált Auschwitz a modern kor mítoszává:
"Mindennapi életünk horizontját ezek a történe
tek határolják, ezek a - végső soron - jóról és
rosszról szóló történetek, és e horizonton belüli vilá
gunkat a jóról és a rosszról való kifogyhatatlan
suttogás hangjai hatják át. Megkockáztatok egy
vakmerő kijelentést: egy bizonyos értelemben és
egy bizonyos síkon kizárólag az elbeszélés szel
leme kedvéért élünk, ez a mindannyiunk szívé
ben-fejében szakadatlanul formálódó szellem fog
lalta el Isten szellemileg kitapinthatatlan helyét;
ez az a képletes tekintet, amit magunkon érzünk
s mindent e szellem fényében teszünk vagy nem
teszünk." Végül pedig amikor azt igyekszik meg
értetni, hogy a Gulag miért más elbeszélés, így
érvel: "Mindenesetre a mítosz Auschwitzról szóló
döntése ma már végérvényesnek látszik: az
Auschwitz-elbeszélés átment már a titkos érdek-
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lődés, a látszólagos felejtésazon időszakán, amit a
pszichoanalitikai iskola elfojtásnak nevez. A Gu
lag, ebben biztos vagyok, minden hasonlóság
dacára más elbeszélés. Egyetlen szóval sem mon
dom, hogy kevesebb lenne a bűn, a borzalom,
hogy kevésbé megrázó: de - milyen fájdalma
san sajátságos! - a maradandóság mégsem ezen
múlik, és én úgy érzem, hogy ezen a történeten
még munkálkodik az elbeszélés szelleme, mielőtt
ráüti majd a végső forma pecsétjét. Végezetül, és
ezt ~ szörnyű mondatot, sajnos, sem magam, sem
az Onök számára nem takaríthatom meg: még
mindig nem lehetünk százszázalékosan bizo
nyosak felőle, hogya bolsevik táborokról való
ban befejezett múlt időbenbeszélhetünk." (Euró
pa nyomasztóöröksége, 76, 136,43,52-53.)

Tévednénk, ha ezek után az igazságos bírót,
nem pedig az alázatos írót látnánk a Széchenyi
Akadémia új tagjában. Hiszen azt mondja: "A mű

vészet, ezt hamar megtanultam, nem arra való,
hogy elítélje az embereket, hanem hogy újjá te
remtse a pillanatot." Ezért lehet boldogság-íze a
Weimarba, Buchenwald mellé visszalátogató író
számára az amerikai katonától rendelt rebar
bara-szósznak: ezért tud egy kék szemről és a
szerelemről, mint életben tartó erőről vallani.
Ezért tudja imádni Krúdyt, aki a pokoli 1919-es
évben Dante-ihletűművet, az Asszonyságok díja
című regényét alkotta, ezért hálás a sorsnak,
hogy a HÉV-en Budapest felé utazó Márai ész
revehette őt, az Auschwitzba deportálandó zsi
dó fiút, az óbudai téglagyár kerítése mögött,
ezért tud olyan félreismerhetetlenül Huckleber
ry Finnes kamasznyelven beszélgetni egymással
a táborban Köves Gyuri és Citrom Bandi. Ezért
nem becsüli sokra az értelmiségi gőgöt, amely
utólag próbál megmagyarázni minden kompro
misszumot, ezért tartja többre Márai radikális
emigrációját Thomas Mannénál, mert magyarul
és nem egy világnyelv írójaként vállalkozott,
hogy világ-, illetve európai polgár legyen és vé
gül, mint "nemzsidó zsidó" - hogy őt idézzük,
Kafkát parafrazeálva ilyen paradoxont alkot:
"Szeretek magyarul írni, mert így jobban átér
zem az írás lehetetlenségét." (Európa nyomasztó
örök~.ége, 334.)

Orüljünk tehát és vigadjunk - egy Bach
kantáta ujjongását idézve - a neoakadémikus
nak, üdvözöljük szeretettel a BO. születésnapjához
közeledő írót, köszönjük meg Kertész Imrének
mindazt, amiben az - Isten és az elbeszélés szel
leme jóvoltából- oly gazdagon részesített ben
nünket, egyszóval: gratuláljunk. Isten éltessen,
Kedves Imre!

SZÖRÉNYI LÁSZLÓ



MEGEMLÉKEZÉS HALÁSZ
FERENC PIUS~ CISZTERCI
SZERZETESROL

Halász Ferenc Piuszra, a ciszterci szerzetes pap
ra emlékezünk születésének 100. évfordulóján.
Méltatása előtt röviden ismertetjük életútjának
fontosabb fordulópontjait.

1909.december 19-én szűletett Pécsett, nagyon
meleg, szerető családban. Edesapja kéményseprő,
édesanyja háztartásbeli volt; Ferenc mellett két le
ánygyermeket neveltek fel. A család nem volt kü
lőnösen vallásos. - Ferencet tízéves korában szü
lei a ciszterci szerzetesek pécsi gimnáziumába
íratják. - 1928:Zircen belép a Ciszterci Rend no
viciátusába, Piusz nevet veszi fel. -1929-32 kö
zött Budapesten, a Pázmány Egyetem teológia
karán tanul. - 1932-36: Tanulmányait Rómában
folytatja az Angelieum Egyetemen. -1934: örök
fogadalom és pappá szentelés, -1936-46: Zircen
a szerzetes növendékek tanára és prefektusa, majd
a Rend könyvtárosa. -1946-51: Tizenkét rend
társával elbocsátását kéri a zirci apátságból és
Borsodpusztán alapít önálló, Rómának alárendelt
ciszterci monostort Regina Pacis néven, melynek
ő lesz az elöljárója, perjele. - 1951: a szerzetes
rendek feloszlatásának következményeként a per
jelség megszűnik (1950); 1951-ben a veszprémi
püspök Csatkára helyezi, ahol 1961-ig plébános
ként működik. - 1961-63: börtön, az "államrend
megdöntésére irányuló szervezkedés" círnén. 
1963-65: Csatkán él betegszabadságon. - 1965
68: újra börtön. -1968-70: Pannonhalmán, papi
szociális otthonban tartózkodik. - 197D-85:
Nagykovácsiban nyugalomban van, illetve vasár
napokon kisegit. - 1985-94:betegsége miatt ápo
lásra szorul; szerető kezek gondozzák Szentend
rén. -1990: visszatér a zirci kongregációba. 
1994. június 18-án hal meg és június 28-án teme
tik Zircen, a ciszterciek sírkertjében.

Rövid méltatásunk elsősorbanPiusz írásos
hagyatékára támaszkodik. Közel negyven köny
vet hagyott hátra, és igen sok cikket, tanulmányt
írt, melyek főleg 194D-47 között, különböző fo
lyóiratokban (Papi Lelkiség, Zirc és Vidéke stb.)
jelentek meg. A Vigilia 1988. júliusi számában
közölte egyik írását és egy vele készült interjút;
halála után 1994novemberében, majd a Távlatok
2L számában jelent meg róla egy-egy megem
lékezés Brückner Akos Előd ciszterci rendtársa
tollából. - Összegyűjtött írásai és ezek kataló
gusa a Zirci Apátság könyvtárában megtalálha
tók. Könyvei közül - tudomásunk szerint 
életében csak három jelent meg nyomtatásban:
Orökliturgia (Korda Kiadó, 1943);Maradjatok meg
szeretetemben (OMC kiadás Bécsben. 1965, a szer
ző megnevezése nélkül); Hirdessétek az evangéli-
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umot (A-B-C évekre szóló szentírás-magyarázat,
Ecclesia, Budapest, 1989). Legtöbb műve tehát
csak kéziratban érhető el.

Nagy papi-szerzetesi egyéniségekrőlhaláluk
után csak a legnagyobb tisztelettel és elismerés
sel, néha burkolt "szentté avatási" törekvéssel
szokás nyilatkozni. Biztosak lehetünk abban,
hogy egy ilyen írást Halász Piusz még holtában
is széttépne. Ezért méltatását bizonyos távol
ságtartással fogalmaztuk meg.

Sommásan igaz róla, amit Brückner Előd ír
a Távlatokban: "hig-vérig aszketikus alkatú és
szándékú író. Nem kutató teológus. Minduntalan a
teológia életre váItása érdekli ... Műveiből aligha lehet
egyet is mondani, amelyben nem az egyéniségén át
szűrt hitvallást, életszabályt kínálná." Ezt az alap
vető összegzést szeretnénk most néhány megfi
gyeléssei kiegészíteni.

Piusz igazigyűjtő és integratív ember: sokrétű

személyiség, aki több száz, talán több ezer év szel
lemi kultúrájának értékeit szívta magába. Ezekbó1
alakította ki egyénisége és élettapasztalata alapján
sajátos, koherens világlátását. Szellemisége is több
dimenzióból (szerepböl, síkból) tevődik össze.
Ezek többségében valamilyen poláris feszültség
képezi a dimenzió alapját. Közülük most néhá
nyat, talán a legfontosabbakat vázoljuk néhány
súlyponti gondolat segitségével: aspirituális dimen
ziót,a "magyar Jób" szerepét és a prófétai dimenziót.

A személyes források (levelek, személyes
kapcsolatok, interjúk) intimitása, szűkösségemí
att legfeljebb említés vagy rövid kitérés formá
jában érintjük a (nagyon hangsúlyos) esztétikai,
a közösség- és otthonkeresés dimenzióit, baráti
kapcsolatait, szociális munkáságát, szellemi és
spirituális forrásait, gazdag, de fájdalmas magá
nyosságát. Nem szabad azonban említés nélkül
hagynunk sajátos antropológiai meglátásait és a
misztikához fűződő szoros kapcsolatát sem.Bár a szó
klasszikus értelmében nem volt misztikus, és
magát sem tartotta annak, bizonyos, hogy a
"Belső Várkastély" nem egy szobájának küszö
bét átlépte, és ezekről saját tapasztalataiból me
rített, számos szövegrészt hagyott ránk. Laikus
olvasói számára is fontos lehet az a megjegyzé
se, hogy a lelki élet sokat emlegetett "sötét éjsza
kája" nem papi vagy szerzetesi kiváltság: .min
den kereszténynek át kellesnierajta ... ", mert "ez a
hit, a remény és a szeretet megtisztulásának
egyetlen garanciája." (Csillag után II. 93.)

Teológiai, filozófiai, pszichológiai, biblikus,
művészeti, főként irodalmi érzékenysége és mű
veltsége messze meghaladta pályatársainak átla
gos felkészültségét. Irásainak legnagyobb részét
erős érzelmi töltés kíséri vagy vezérli. Gyakran
úgy érezzük, hogy egy prédikátor hangját halljuk.
- Sokan, beszédeit hallgatva, a második Prohász-



kát látták benne, aki meghatározó benyomást gya
korolt rá. (Kötetnyi írása szól Prohászkáról.)

Spirituális jellegű írásait olvasva (a legtöbb
ilyen) feltűnik, hogy - főként élete első felében
- a transzcendens magasságokban érzi jól ma
gát; szeret Jézus és Mária "közelségében időzni".

Elbűvöli Isten dicsősége, a liturgia szépsége, az
egyház szentjeinek nagysága; a földre csak azért
figyel, hogy ezeknek az értékeknek megvalósí
tásáért küzdjön, főként magyar földön, főként

saját Rendjében. Az "emberi jelenségre" Isten
szemével. felülről tekint (Anselm Grün OSB ki
fejezésével. a "felülró1 induló lelkiség" szellemé
ben). Am rádöbben az eszmék és a valóság, az
értékek és az érdekek áthidalhatatlannak tűnő

távolságára. Mivel nagyon éles megfigyelő, vé
sője főként ezen polaritások közötti hasadékok
mentén hatol a mélyre, a mindennapi profán je
lenségek legaljáig. Ertékválasztásában maxima
lista; ezzel Krisztus megalkuvás nélküli követői
nek különlegesen elkötelezett csapatához tartozik.
(Ez a megállíthatatlan lendület vezette el őt vé
gül a Regina Pacis monostor megalapításához.)

A sorrend későbbi írásaiban jelentősen átala
kul: az ,,alulról induló lelkiség" híve lesz - ám anél
kül, hogy az előbbit leértékelné. Elete második fe
lében, egyre gyakrabban a mindennapi életben,
földközeli élethelyzetekben keresi és fedezi fel a
transzcendencia jelenlétét (vagy annak hiányát).

Ebben az életszakaszban dúsulnak fel a
.szent-proián" dimenzió feszültségéből fakadó ta
pasztalatok, konfliktusok és megoldások is. Piusz
a profánt egyre inkább istentiszteleti formákként
igyekszik értékelni: "MivelmindenIsten teremtmé
nye, és mindennek végső célja, hogyIsten dicsőségét

szolgálja - ezértminden szeni:" (Csillag utánII. 88.)
Problémája (mindnyájunké isl) így fogalmazható:
hogyan lehet kereszténynek maradni, kereszténnyé vál
ni ebben a zajos, transzcendens gyökereitől és távlata
itóimegfosztott világban?

A szent - profán polaritással párhuzamosak
az "örökkévaló - múlandó", "túlvilági - evi
lági", "természetfölötti - természetes", és (külö
nös hangsúllyal) a "szent idő (kairosz) - törté
nelmi idő (kronosz)" polaritásai is. Különösen ez
utóbbi pólusoknak tulajdonít Piusz a transzcen
densre mutató és kiemelkedően fontos helyi
értéket. (Gondolatai Karl Rahneréivel sokban
megegyeznek.) - Ezek mellett még az "élet" fo
galma jelenik meg írásaiban, talán a többieknél
is jelentősebb kulcsfogalomként. Az élet önma
gában is szent, mert Isten "lényegi tulajdonsá
gát" tükrözi. Ezért az életet, isteni minták sze
rint, sokszorozni, óvni, serkenteni és bátran,
krisztusi szabadságban élnikell. Az időben meg
valósuló élet pedig folytonos fejlődést, változást,
változtatást, konfliktusok vállalását, intellektuá-
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lis próbálkozásokat, keresést, merész döntéseket
igényel. Semmi sem idegenebb Piusz számára,
mint az állandóságra, bebetonozott biztonságra
önmagát elsáncoló élet. ,

Piusz spiritualitása ma is megkerülhetetlen. Ele
sen ütközteti a keresztény spiritualitás évszá
zadok, vagy évezredek alatt kikristályosodott
formáit a modern kor kihívásaival (felvilágoso
dás, racionalizmus, nacionalizmus stb.), az em
beriség mai elterjedt életformáival és a bennük
működő értékrendekkel. Ugy látja, hogy ezt az
ütközetet nem a régi formák bástyáinak további
erősítésévellehet megnyerni (ezzel ő maga is kí
sérletezett), hanem úgy, hogya mai, transzcen
denstől távol esőnek tűnő folyamatokban és ér
tékvilágban kell felkutatni azokat az ösvényeket.
amelyek még burkoltan. de már jelenlevőerta
transzcendens, isteni világ főútvonalai felé ve
zetnek. Ezek között az első a szépség világa,
melynek abszolút dominanciáját néhány művé

ben különösen érezni lehet. A szépség világa ~öz

vetlenülérintkezikaz isteniszentség világával. (Irá
sainak jelentős része prózában megírt, hitvalló
költemény; ebben Szent Bernát 20. századi kö
vetőjeként. de nem másolójaként tűnik fel.)

Spiritualitása azért is megkerülhetetlen, mert
a "régit és újat" egymással szembesítve és kien
gesztelve. új tömlőkbe tölti át. Az új tömlő: a tör
ténelmi idő rehabilitálása, a modern tudomá
nyok és gondolkodásmódok megközelítéseinek
(részleges, de tényleges) meghonosítása a ke
resztény spiritualitás kialakításában; az egyhá
zunk múltjának reflexív átvizsgálása és feltárása;
az esztétikai dimenzió és az érzelmi kultúra re
habilitálása; a vallásos formák és kifejezésmódok
"eleven életté erjesztése"r az elavult formák el
hagyása. - Nem szabad elfelejtenünk azokat az
írásait, melyek a szerzetesi, papi élet megújítá
sát szolgálják; ebben Piusz, máig is hatóan, sokat
és l)agyot alkotott. (Papi Lelkiség cikkei, Lélek
és Elet, Apostoli utakon stb.) - Fel kell figyel
nünk arra, hogy gondolatainak és vágyainak egy
része már életté vált az egyházban, főként a II.
Vatikáni zsinat hatására (személyesség, szemé
lyiség méltósága, az etikai felelősség-elv, lelkiis
mereti szabadság, a laikus réteg fokozatos sze
repvállalása, a liturgia nyelvezete stb.), de úgy
látjuk, hogy ebben - hazánkban - Piusznak je
lentős érdemei vannak. Akár csak az írásos élet
művét mérlegelve, Kiss Béla Benedek atyának
(egyetlen túlélő társának a borsodpusztai mo
nostorból) adunk igazat, aki temetési gyászmi
séjén (reméljük, prófétai szóval) így búcsúztatta:
"Piusz atyaéletét nem lehet koporsóba zárni... mert
amúlandó mögött az örökkévalóságra nyílt minden:"

Piusz,a magyar Jób lelkivilágát életének dere
kán éri a legnagyobb törés: egy monostori csend-



ből a papi szószékre rendeli a gondviselés. Bár a
pasztorációban volt már gyakorlata, most kerül
át gyökeresen az "értékek világából" a "felada
tok világába". Most szembesül azzal, hogy hí
veinek többsége csak látogatóba megy Krisztus
hoz vasárnaponként; hétközben megvannak
Nélküle is - jobban, mint Vele. Piusz számára
itt válik egzisztenciálisan tapasztalhatóvá. hogy
a világ két kontinensre szakadt: egy profánra és
egy szentre. Isten országa majd csak "odaát" va
lósulhat meg; az emberi "itt-lét"-et a szorosan
vett evilági értékek (a test kívánsága, az élet ke
vélysége, a hatalom és a birtoklás vágya) ural
ják. A két világ kőzőtt nincs átjárás. A dilemma
feloldhatatlan: egy kisszámú elithez. vagy a mil
liókhoz kell kötődnie? "Keresztényvagyok és em
ber" - írja. "Választanom kellene e kettő között...
A szent emberek messze maradnak az élettó1, hogytö
retlenül őrizhessék eszményeiket. Az élet valóságait
sohasem ismerték meg. [Ebben a vonatkozásban
Prohászkára is gondolll A többieket elkapja az élet
közelsége éseszményeiket tagadják meg... Pátosz nél
kül mondom: a világtörténelem legsötétebb óráin
írtam ezeket a lapokat ... Disszidáljak akoromból?
Nem: elhatároztam, hogy itt maradok: ember az em
berek között ... Vagyembertelenül az embertelenek kö
zött? - Ki tud erre feleletet adni?" (Embertelenül I.
Bevezetés)

Ezekkel a sorokkal jutunk talán a legközelebb
Piusz lelkiségének mélységeit és magaslatait el
választó szakadékhoz, de egyben a 20. és a 21.
századi kereszténység egyik legfontosabb diag
nózisához is. Osszes műve ezt a dilemmát járja
körül- néhol a magaslatok felől, máshol pedig
a mélységek felől nézve - néha más problémák
lepleibe burkoltan. máskor kifejezetten. Ahogy a
spiritualitásról szóló részben hangsúlyoztuk, éle
tének második felében kiérlelt gondolatai éppen
e szakadék fölé építenek hidat.

A magyar Jób nemcsak védekezik, hanem
támad is. Istent vonja kérdőre egy-egy megfigyelt,
sötét emberi élethelyzet kapcsán. Igy ír erről:

"Amilyenmértékben egyre jobban megértem azembert,
annál kevésbé értem Krisztust." (Embertelenül II. 167.)

Szenvedélyes kiáltásai akkor hatolnak leg
magasabbra, amikor lelkipásztorként, vagy ön
magába tekintve Isten megváltói tevékenységé
nek kudarcát éli át. "Borzasztó és reménytelen a
helyzetem, mertigazán pogány márnemtudoklenni.
A hitemésa múltamtisztán mondja, hogynemélhe
tekJézusnélkül. Dea szívem ésaz akaratom idegen.
Milyen borzaszó sors: Isten nélkül nem lehetek bol
dog, - Istennel pedig nem tudokboldog lenni."(Em
bertelenül I. 21.) (Megjegyezzük: e könyvnek
írása közben bukott el az 56-os magyar forrada
lom; Piuszban ez kiheverhetetlen traumaként
csapódott le.) A magyar lelkiségi irodalomban

959

- tudomásunk szerint - senki sem merészelt
Urával ilyen hangon perlekedni. De lehet, hogy
máshol sem találunk erre példát.

Nagy álma - az ősi szerzetes-atyák életfor
májában hívni, lehívni Isten Lelkét a magyar föld
re - szertefoszlott. Mintha a kétszeres börtön sem
vágott volna mélyebb sebet benne. Ám az utána
következő"sehová sem tartozom igazán': otthon
talansága teljesítette be keresztjét. - Eletének
vége felé (1988) mély szárazságban, de hitéhez és
végső reményéhez görcsösen kapaszkodva,
utolsó kiáltással így fordul Istenhez: "Uram, e1etem
végére értem, fe1á, hogy felfal aközöny... Hitem szilárd,
de nincsérzelmi rezonanciája. Csupán élek, de nincs
súlyalétem valóságának... Ne engedd, hogyelhagyja
la~... csupán ebben állaze1etem: légy áldott, Istenem!"
(Aldott legyen az Isten II. befejezése) Mintha Teréz
anyát hallanánk!

Kapott-e Piusz prófétai"elhívatottságot, vagy ér
zett-e magában ilyet? - O bizonyára elhárítaná
ezt a minősítést, és "kanonikus" értelemben biz
tosan nem volt az. Ám úgy véljük, hogy rendel
kezett ilyen karizmákkal, s ezért érdemes életmű
vének ezt az oldalát is vizsgálni. Egész habitusa
már kezdettől fogva mutat egyfajta prófétai jel
leget. Prédikációi sokszor "elvarázsolták" a hall
gatóságot; sokan számoltak be megtérésükről.

Személyes elkötelezödése is vitán felül áll. - Egy
próféta azonban az egyház és a társadalom val
lási-szociálís "mélyszerkezetének" feltárására és
távlatos iránymutatásra is kötelezett. Ilyen jel
legű írásokból is sok található Piusz gyűjtemé

nyében, részben hosszabb tanulmányok formá
jában (például Csillag után I.), részben szétszórva,
más gondolatsorokkal vegyítve. Ezekből csak
két, súlyponti gondolatkört emelünk ki; mind
két gondolatkörre egy-két mondattal vagy idé
zettel utalunk.

Az első a szabadság és engedelmesség, a ha
talom, igazság és életszentség, az ember méltó
sága, az élet és elmélet polaritásai körül sűrűsö
dik. Ezek sarokpontját Jézus szavai jelölik ki:
"Az emberfia nemazértjött, hogynekiszolgáljanak,
hanem hogyő szolgáljon."(Mt 20,28) Más oldalról
azonban "Isten akarata, hogy legyen tekintély.
Ugyanakkor saját képére és hasonlatosságára, tehát
szabadnak teremtette az embert. Innen van,hogyéle
tünk a szabadság és az engedelmesség erőtereven fo
lyik." (Csillag után II. 55.) - Fontos megjegyzése:
"A szeme1yi méltóság tisztelete abban is megnyilvá
nul, hogyjogotadunka kételkedésre, sőt a tévedésre
is." (Csendben csorduló napok, 1976. február 11.)
Távlatos vízió: "Jöjjön elaza kor, amikor az egyház
egyetlen hatalma a~ igazság, egyetlen gazdagsága az
életszentség lesz! Es akkor minden külső hatalomtól
megfosztva ériela lelkek fölötti hatalmának legszédí
tóób arányait." (Csillag után II. 132.)



A második gondolatkör az egyházszervezet,
az egyház jövője, a szentségek értelmezése és ki
szolgáltatása körül forog. Felfogása lényeges
pontjaiban megelólegezte a II. Vatikáni zsinat ál
lásfoglalásait. Az "Isten népe" kifejezés gyakori;
a hívők egységére, egyetemes méltóságára, a la
ikus hívők részesedésére utal a "királyi papság"
ban. (Karl Rahner fogalmazásai nyomon követ
hetők.) - Kidolgozott egyházmodellje nincs. Az
egyház jövőjét a szentségek legősibb gyakorla
tának megújított keretei között, a (tágan értel
mezett) karizmák elterjedésével képzeli el. (Kűlö
nösen sokat és többször foglalkozik a keresztség,
a bérmálás, a házasság és a bűnbánat szentsége
ivel; mondanivalója ezekre vonatkozóan máig
sem vesztett aktualitásából!) - Egy megújuló
egyház az Eucharisztiából táplálkozó, egymást
segítő testvéri közösségek sokaságából fejődik

ki, melyek azzal fejtik ki missziós hatásukat, hogy
ott az emberek .szereiikegymást". (Csillag után II.
151.) - Mivel az egyház Isten népe, ezért tagjait
az gyűjti egybe, hogy egymást személyesen is is
merik, tisztelik, szeretik, egymástsegftik és egymás
sorsában résztvállalnak. Ezért "az igaziéletakiskö
zösségekben lüktet". (uo. 100.) "Nem az [erény- és
vallási] gyakorlatok... nemajogielőírások, hanem a
szeretet leszaz egység elve."(uo. 151.).

Az történelmi idő sajátos hangsúlya a bemu
tatott egyházfelfogásában is szerepet játszik: "Az
egyház, mivelbenne állaz iMben,csak haladó egyház
lehet. Eza haladás belülró1 fakad és nema mindenké
penvalóújításvágyából. Vele szemben a konzervatív
magatartás kilép az időből, s úgy érzi,az a hivatása,
hogymozdulatlanul őrizze azt a világot, amelybe be
leszületett." (uo. 91.)

Piusz már fiatal kora óta érzékenyen reagált
minden visszásságra, melyeket az egyházban
megfigyelt (lásd önéletrajz: Aldott legyen az Isten).
Eles polémiái főként a bürokratizmus, a hatalmi
koncéntráció és a klérus egyes tagjainak laza (li
berális) életfelfogása ellen irányultak. Néhány
idézettel emlékezzünk ezekre is. "Nagy tömegek
vettékfel akeresztény szimbólumokat ésmiazt hittük,
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hogya kereszténységet vették fel. Azóta csaljuk ma
gunkatés a világot." (Embertelenül I. 63.) - "Igen,
hűség Jézus Krisztushoz tűzön vízenát, ezt vallom és
hirdetem. Dearra nem kiiteleztem el magamat, hogy
elavultformákhoz ragaszkodjam, vagy olyankeretek
kiizött kínlódjam, amely márnemisetikai, mint inkavb
patopszichológiai sikon folyik. Valamiképpen abban
látom azegyházi konzervativizmus ésintegrizmus ve
szedelmét, hogyadplgokhoz ésaformákhoz valóhűsé
getazonosftják az UrJézushoz valóhűséggel." (Csend
ben csorduló napok, 1976. február 15.)

Piusz azonban nem intézményeIlenes. "Fel
tétlenülszükségvan az intézményre, mint léleknek a
testre... rr (Csillag után II. 91.) Am figyelmeztet:
"Az életnema csontvázból jön.Az életaz egyházban
sem az intézményből jön. Nem is jött soha! !\z élet
Subiacoból, Citeauxból, Assisiből, Manresaból áradt;
ma Taizevől és Terézia anyábó!." (Csendben csorduló
napok, 1976. február 3.)

Kemény ítéletei miatt Piuszt szükségszerüen
érte az egyházi közvélemény egyik mértékadó
oldaláról az ítélet: kellemetlen, zavarkeltő, "eret
nekgyanús", ábrándokat kergető alkat. Ezért 
néhány ismerőseszerint - életét gyakran kitaszí
tottként élte meg. A próféták sorsát viselte.

Legmegrázóbb ebben a vonatkozásban az Em
bertelenül című könyve, amelyról Brückner Előd a
Távlatokban így ír: "Talán itt érze1elteti anyilvános
ságelőtt az emberiség minden kínját, megváltásra szo
rultságát, az egyház »semper reiormanda« voltát."

Nagy érzelmi hullámai élete végére érve el
simulnak; a Napnyugta előtt című írása, melyet
szinte napi ujjgyakorlatnak szánt, már egy sze
líd, önmagával, betegségével, Istennel is megbé
kélt szerzetest rajzol elénk. - Befejezésül Bene
dek atyához halála előtt néhány nappal írt, de
félbemaradt levelét idézzük: .Leoelemmel együtt
küldöm szeretetemet. Az időeljárt, holj61, holrosszul.
Az idő holáldás, hol büntetés. Jó tudni, hogy így is,
úgy is a Jó Isten törődik velünkgondviselésével."

ASZALÓS JÁNos
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