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Jobb jövőnkért
Érettségi tablókon nemegyszer feltűnik az idézet Arany Jánostól: „Leg-
nagyobb cél pedig itt, e földi létben: ember lenni mindig, minden kö-
rülményben.” Az ódon hangzású mondat az emberi történelem leg-
mélyebb kérdését idézi fel: mit jelent embernek lenni? Platón és
Arisz totelész az erényekben határozták meg az igaz emberség krité-
riumát. Az erény szerintük folyamatos gyakorlás által elsajátított ma-
gatartás, amely képessé teszi az embert arra, hogy az igazsághoz iga-
zodva éljen, s így mind egyéni, mind társas életében elérje a legfőbb
(emberi) jót. Ez az „erénytan”, később kiegészülve az Evangélium sze-
retet-etikájával, az európai embereszmény meghatározó alapjává lett.

Az újkorban az erények helyett a parancsok, a „törvénykövető” ma-
gatartás, illetve ellentéte, a „törvényszegés” emlegetése került előtér-
be. A törvényekkel és tiltásokkal szabályozott életben azonban
könnyen elvész éppen az ember: az, aki tudatosan és szabadon, a va-
lósághoz igazodva törekszik kiteljesíteni önmagát, önmagáért és má-
sokért felelősséget vállaló, érett személyiségét. Ráadásul a kívülről meg-
szabott előírások gyakran csupán egy-egy ideológia vagy érdekcsoport
önkényes elvárásait erőltették rá az emberekre.

Különös hangsúlyt kap mindez a jövő nemzedékek nevelésében.
Hogyan lehet hiteles embereszményt rajzolni eléjük: megmutatni ne-
kik az igazi boldogságra vezető utat, beláttatni velük, hogy minden
más csupán szemfényvesztés? A fiatalok nem a tanításokra figyelnek,
hanem az előttük álló példákat követik. Mennyire tanítható nekik az
étosz, az erényes élet egy olyan világban, amelyben egészen mást lát-
nak: a társadalom tetejétől az aljáig mindenütt agresszív egyéni ér-
vényesülést, mások kárára történő ügyeskedést, haszonlesést. A fia-
talok sajnos nem egészen jogtalanul átvehetik József Attila keserű
kérdését: „Miért legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis.”

Ördögi kör: a társadalom a fiatalokban látja jövője biztosítékát, tő-
lük várja a gazdasági-politikai felszínnél mélyebb, emberi megújulást.
Ők viszont olyan mintákat látnak maguk előtt, amelyek a jelenlegi gya-
korlat folytatására csábítják őket. Már Babits Mihály föltette a kérdést:
„Mennyiben lehet az iskolában hatni a gyermekek erkölcsi fejlődésé-
re?” Válasza: „Van az iskolának erkölcsi hatása, van most is, éspedig
kiszámíthatatlanul nagy. De ez nem a leckék, tanítások hatása, hanem
a jellemek egymásra való hatása. (…) S vajon a szülőké és a tanároké
az egyetlen felelősség? Szó sincs róla. Orvosok, újságírók, kiknek írá-
sait a gyermekek ellenőrizhetetlenül olvassák, színészek, kiknek játé-
kát nézik, s valóban az egész társadalom dolgozhatik azon a nagy mun-
kán, amely: a jövő nemzedék előkészítése. S van-e valami nagyobb
dolog? Ezzel szemben mindent félre kellene tenni. Még egyszer
mon dom: egész jelenünk, minden küzdelmével, elenyésző csekélység
a jövőhöz képest.”

LUKÁCS LÁSZLÓ
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Etika — tanítás?
oktatás? formálás?
Biztos, hogy az etikát nem lehet abban az értelemben oktatni, ahogyan
az iskolai oktatást rendszerint értjük. Igen komoly dilemma húzódik
meg a háttérben, aminek részleteit föl kell tárni és mélyen el kell gon-
dolkodni rajta, mielőtt egyáltalán hozzáfognánk ’az etika oktatásához’.
A továbbiakban ezt a dilemmát kívánom körbejárni és egy lehetséges
megoldást előtárni.

Amikor a hagyományos katolikus szóhasználat szerint „tanítást” em-
legetünk, az egyház tanítói, magiszteriális feladatára és hatalmára hi-
vatkozunk, voltaképpen bizonyos ószövetségi parancsoknak (elsősorban
a tízparancsnak) és Jézus Krisztus újszövetségi igehirdetésének a köz-
vetítését értjük rajta, rendszerint hozzátéve, hogy mindezt mindig
a körülményekhez kell igazítani. Ha van közvetlen parancs, akkor
az alkalmazás részletei az érdekesek (ne ölj — de mit gondoljunk a há-
borúról? a halálbüntetésről?; ne törj házasságot — de megengedhe-
tő-e a válás bizonyos esetekben, lásd például a páli, péteri privilégiu-
mokat?). Ha nincs ilyen közvetlen parancs vagy legalább útmutatás,
akkor vagy mégis megpróbálkozunk az ilyenekre való visszavezetéssel
(adjuk meg a császárnak, ami az övé — jó, de pontosan meddig is ter-
jed a császárnak/államnak való engedelmeskedés kötelessége?), vagy
bonyolultabb hermeneutikával, egyéb teológiai és filozófiai segéd-
megfontolásokkal operálunk (lásd például a természetjogot, a sze-
mélyiségetikát, a közjóra vonatkozó politikai elméleteket). Mindez nem
érinti az alaphelyzetet: a tanítás nem áll másból, mint meglévő, kinyil -
vánított isteni törvények hirdetéséből. A tanító azt a többletet tudja nyúj-
tani a tanulónak, amit a törvények értelmezése, alkalmazása során
fölhalmozott objektív tapasztalatával, azaz a hagyomány mélyebb is-
merete révén birtokol. Ez lehet fontos és jelentős többlet. (Ezért is kár,
hogy — tudtommal — nincs olyan elemzés, amely például a donatista
válság — igaz, másfél ezer éves, de örökké ismétlődő szituációjának,
az egyházüldözésnek — a tanulságait igyekezett volna fölhasználni az
egyházban és körülötte zajló mai morális elszámoltatási vitában.) Mind-
ez azonban föltételezi, hogy a tanulót és a tanítót eleve összeköti el-
sősorban a közös hit, másodsorban az adott hithez tartozó igen fon-
tos letétemény, azaz a hivatkozott értelmezési hagyomány.

A tanítás mint oktatás ettől lényegileg különbözik. Itt a tudomány
racionalitása a közös alap. Természetesen a tudomány racionalitása,
helyesebben az ember ésszerű lény volta is olyan tézis, amelynek óriá-
si teológiai és filozófiai háttere van, az értelem képességeivel kapcso-

BALÁZS ZOLTÁN
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I. A dilemma
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latos kételyek, esetleg a szkepticizmus álláspontja mellett fölsorakoz-
tatott számos érvvel. Ezek az érvek azonban mindeddig alapjában véve
nem rengették meg a világi értelemben vett oktatás helyességébe ve-
tett hitet, néhány kivételtől eltekintve (például teremtéselmélet versus
evolúció, a fizika kozmológiai vonatkozásai). A tanító/oktató–tanuló
viszonya itt abban áll, hogy az oktató olyan objektív ismeretek birto-
kában van, amelyek nem értelmezést, hanem megértést és átvételt igé-
nyelnek. A cél természetesen nem az, hogy a tanuló automatikusan el-
higgyen mindent. Ellenkezőleg: az oktatásnak legalább ennyire célja,
optimális esetben persze, a tudományos fölfedező folyamat elsajátít-
tatása, amelynek szerves részét képezi a meglévő ismeretek folytonos
fölülvizsgálata, a kételkedés módszere. De a kételkedés szigorúan esz-
köz, mint a detektívregényben: azért kételkedünk, hogy biztos(abb) is-
meretekhez jussunk. A világ megismerhető, de még nem ismert. Még
mindig keressük a négy alapvető kölcsönhatás Nagy Egyenletét.

Az etikaoktatás dilemmája tehát a következőkben áll. Vagy meg-
van a tanító és tanuló között a közös hit és morális hagyomány, vagy
nincs. Ha nincs, márpedig a mai szekuláris Magyarországon nincs,
akkor az etikaoktatást a tudományos oktatás mintájára kellene el-
gondolnunk. Ám azt, hogy az etika ugyanolyan értelemben volna
tudomány, mint a fizika, jóval megalapozottabban vonhatjuk két-
ségbe, mint azt, hogy a fizika egyáltalán tudomány. Hiszen amíg egy
katolikus azt tanulja, hogy a válás morálisan úgymond lehetetlen,
addig számos más keresztény azt tanulja, hogy lehetséges. Azt pedig,
hogy a házassági erkölcs kulcskérdése az etikaoktatásnak, nemigen
érdemes vitatni. Így arra jutunk, hogy a dilemma halálos, azaz nincs
belőle kiút: az etikaoktatás az elvárt értelemben lehetetlenség.1

A legtöbb ember valószínűleg nem tartja eleve lehetetlennek,
hogy az iskolának mégis feladata legyen etikai értékek közvetítése.
Ez persze még nem bizonyíték arra, hogy ez lehetséges, csak arra,
hogy mint elvárás valószínűleg erős. Természetesen máshová he-
lyezi a normatív hangsúlyt egy liberális és egy konzervatív. Az
előbbi a tolerancia, az erőszakmentesség, az autonómia, a kölcsönös
tisztelet, az egyenlőség és a szabadság egyetemes értékeit emeli ki;
az utóbbi például a rosszal való küzdelem, a kitartás, az önmegta-
gadás, a közösségiség nem kevésbé egyetemes értékeit hangsú-
lyozza jobban. Ezek az értékbeli hangsúlytolódások aztán egyrészt
kemény, gyakran igazságtalan és a másikat karikaturizáló vitákhoz,
másrészt valóban megosztó, tényleges, az oktatási rendszerre kény-
szerített különféle programokhoz is vezethetnek. Ám abból, hogy
az oktatási rendszertől minden politikai oldal, s a polgárok is el-
várják, hogy saját etikai prioritásaikat képviselje és közvetítse, még
nem következik, hogy lehetséges az elvárt általános és mindenkire
egyformán kiterjedő, azonos tartalmú etikai oktatás. Éppen ellen-
kezőleg, a fenti körülmények inkább a megvalósítás lehetetlensé-
gét támasztják alá. Egy kormányváltás után jöhet tankönyvváltás
— csakhogy ennél jobban lejáratni éppen a legfiatalabbak előtt az

Etikaoktatás az elvárt
értelemben nem

lehetséges

1Most tekintsünk el attól,
hogy az etikaoktatás 

a hitoktatáson kívüliekre
vonatkozik. Ez szabályo-

zási részletkérdés.

Társadalmi és politikai
elvárások
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etika oktatását aligha lehet. Mégsem mellékes tény, hogy létezik egy
fölöttébb körvonalazatlan, de kimutatható társadalmi elvárás arra,
hogy az iskola igenis közvetítsen bizonyos etikai normákat.2

A továbbiakban a fenti megfontolások messzemenő figyelembe
vételével igyekszem egy lehetséges megoldás vázlatát előadni.

Először érdemes meggondolni, hogy nem próbálkozhatnánk-e meg még-
is az etika tudományos, racionális megalapozásával. Ettől a fentiek ér-
telmében azt ugyan nem várhatjuk, hogy minden etikai dilemmára vi-
lágos választ adjon, s még csak azt sem, hogy az összes fontosra (lásd
a válás példáját). De a filozófiatörténet ismer jó néhány heroikus kísérletet
arra, hogy a normálisnak mondható emberi együttéléshez minimáli-
san szükséges alapelveket mégis az értelmi belátás mezejére terelje.
A legnevesebb ilyen kísérlet Immanuel Kanté. Alapgondolata egyrészt
az ismert evangéliumi aranyszabály: amit nem kívánsz magadnak, ne
tedd másnak; másrészt ennek egy másik változata: minden embert te-
kints célnak, sohasem eszköznek. Kant a maga részéről igen részletes
erénytant is épített ezekre az elvekre, amelyből egy kemény, puritán,
fegyelmezett életforma következik; manapság azonban jobbára a liberális
felfogás tartja Kant elveit saját ősforrásának, s a két alapelvből a köl-
csönös tisztelet, egyenlő méltóság, egyenlő értékű életformák világképét
alkotja meg. Egy másik híres okfejtés David Hume-tól indul, aki ugyan
határozottan úgy vélte, hogy az értelem önmagában képtelen ilyesfé-
le alapelveket megállapítani, de pánikra nincs ok, mivel minden em-
ber rendelkezik erkölcsi érzékkel, amely lényegében éppen a kanti ész
feladatát látja el: az erkölcsi érzék ugyanis egyszerűen nem más, mint
képességünk arra, hogy belehelyezkedjünk a másik ember helyzeté-
be (érzéseibe, szempontjaiba). Ezt Hume szimpátiának hívja. Az erkölcsi
érzékünk szűkebb téren is eligazít, a számunkra fontos személyek felé
alapvetően jóindulattal közelítünk. Így az etikai oktatásnak az erköl-
csi érzék kicsiszolása lehetne a feladata.

Mindkét javaslatnak rengeteg részletproblémája van, számunkra
itt elég annak leszögezése, hogy általánosságuk egyszerre előny és hát-
rány. Előny, mivel valóban mindenkire kiterjed; s hátrány, hiszen ke-
vés igazán használható eligazítást nyújt mondjuk középiskolás kö-
zegben, ahol semmiféle komoly filozófiai bíbelődésre nincs mód és idő.
Persze nem szabad a fürdővízzel a gyereket is kiönteni: attól még, hogy
sem Kant, sem Hume neve nem hangzik el az etikaoktatás során, ér-
telmes eszmecsere folytatható arról, hogy a másik ember személye,
megjelenése, puszta jelenléte, a vele való kapcsolatteremtés hordoz-
e etikai igényeket; vagy hogy van-e erkölcsi érzékünk s az miben áll;
s hogy az etikus magatartás mennyiben és hogyan veszi figyelembe
a tágabb és a szűkebb emberi csoportok érdekeit és értékeit.

Másodszor érdemes fölfigyelnünk az előző bekezdésben használt —
persze célzatosan használt — fogalomra, az ’eszmecserére.’ Bár mennyire
is meg vagyunk győződve arról, hogy az etikát szilárd, ésszerű tudo-
mányos alapokra tudjuk fektetni (persze nehezen hihető, hogy ezt so-

2Azt, hogy egy ilyen homá-
lyos, de világosan érzékel-

hető elvárás létezik,
többek között olyan tények

támaszthatják alá, hogy
pl. a büntető törvénykönyv
szigorítása, a büntethető-
ség korhatárának leszállí-

tása egyes esetekben 
a közvéleménykutatások

szerint általános
egyetértésre talált.

II. Megoldási javaslat

Előnyök és hátrányok
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kan gondolnák így), egyszerűen nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy
a ’tanuló,’ akit itt már idézőjelben jelölök, nem egy ’elme,’ akit/amit
meg kell tölteni ismerettel, illetve amit megfelelően hatékonyan föl kell
szerelni, hogy a világról önállóan tudjon további ismereteket szerez-
ni. Az etika oktatásának alanya elsősorban nem az elme, hanem a sze-
mély, akinek szabad akarata van. Mondani sem kell, hogy a szabadakarat
problémája (léte, jelentése) is ősrégi és vitatott, de a mi kultúránkban
— egyelőre? — nemigen van gyakorlati lehetősége senkinek arra, hogy
ezt akár mástól, akár magától megtagadja. Az akaratot természetesen
millió szubjektív és objektív tényező korlátozza, mindazonáltal éppen
attól vagyunk erkölcsi lények, hogy a jót és a helyeset akarni tudjuk,
akkor is, ha egyébként ösztöneink, vágyaink másra indítanak. Az aka-
rat szabadságából egyenesen következik a felelősség és a felróhatóság elve,
s ennek éppen a serdülőkorban van óriási jelentősége. A nehézség ab-
ban áll, hogy a szabadakarat definíció szerint nem ’oktatható.’ Azt szok-
tuk inkább mondani, hogy az akaratot ’formálni’ kell és lehet. A for-
málás azonban más, mint a tanítás vagy az oktatás, a formálás — ha
nem idomításként értjük — szükségképpen aktív részvételt tételez föl
a személy részéről. Ez pedig máris valamilyen párbeszédet, eszmecserét
indít be, s az etikaoktatást bizonyos etikailag releváns témákról foly-
tatott, de irányított dialógussá alakítja.

A fent jelzett kanti és hume-i gondolatok ilyen témák. El tudok
képzelni egy olyan beszélgetést, amely egyszerűen arról szól, hogy
van-e lelkiismeret, s ha igen, honnan tudunk róla, miképpen működik,
van-e tekintélye bennünk. Vagy arról, hogy mit jelent ellenállni a vágy-
nak, az ösztönnek; mit jelent a jót akarni, a helyes mellett kitartani ak-
kor is, ha nehéz, ha fáradságos, ha valamilyen árat kell érte fizetnünk.
Hasonló ’alapozó’ téma véleményem szerint a jellem. Hiszen nem csu-
pán a helyes cselekvés az etika témája, hanem a jó, sőt, a szép jellem ki-
alakítása, amit talán túlságosan is pszichológiai témának fogunk föl ma-
napság. Akár azt is mondhatjuk, hogy az akarat formálása bizonyos
értelemben valóban nem több, mint idomítás, helyesebben akkor és az-
által több, ha a személy önmagát kormányozza. Ez viszont föltétele-
zi, hogy valamilyen iránnyal rendelkezik, azaz van elképzelése ön-
magáról — s ha ez az elképzelés morális tartalmú, akkor a jellemről
beszélünk. A serdülőkor kulcskérdése az önazonosság (ki/mi vagyok?),
s erre a kérdésre talán túlságosan is könnyen adunk tudományos-pszi-
chológiai választ, főleg, ha a nemi identitás kerül szóba. De ha az eti-
ka nem azonos a pszichológiával, akkor a személyiség sem azonos a
jellemmel, noha szorosan összefüggnek. A jellem formálása akarati te-
vékenység is, ami lehet persze aktív és passzív, de a felelősség min-
denképpen az egyénnél marad. Előbb-utóbb kiderül, hogy jó vagy rossz
ember vagyok-e, vagy legalábbis, hogy jobb vagy rosszabb ember va-
gyok-e annál, mint aki lehetnék/lehettem volna. S ez rajtam múlott.

A fontos témákat nyilván sokáig lehetne még sorolni, röviden
összefoglalva: az együttélés alapszabályai, a másik ember, a lelki-
ismeret, az akarat, a felelősség, a jellem adhatnák többek között azo-

Formálás és dialógus
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kat az alapokat, amelyekre egy formálásként felfogott etikaoktatás
építkezhetne.

A formálás, ahogy írtam, interaktív tevékenység. Nem parancsok
hirdetése, nem értelmezések közvetítése, nem ismeretek átadása, ha-
nem nyitott vállalkozás arra, hogy a ’tanulóból’ morális személy le-
gyen. Csakhogy az etika ’oktatója’ nem föltétlenül rendelkezik sze-
mélyes morális tekintéllyel, pláne nem fölénnyel; s ellentétben
például egy egyházi struktúrában mozgó hit- és erkölcstan-oktató-
val, intézményi tekintély sincs mögötte (azt mégsem mondhatjuk, hogy
a magyar állam vagy a magyar nép valamiféle morális szuverén len-
ne), legföljebb az ’emberiség’ mint végső ítélőszék citálható, de ez fö-
löttébb homályos és nem túl teherbíró alap. Ebből az következik, hogy
az ’etikaoktatás’ sikerének alapvető föltétele, hogy az ilyen morális
fölény vagy tekintély birtoklásának a látszatát is el kell kerülni. A ser-
dülő amúgy is érzékeny a képmutatásra, amire azonnal reagál. A re-
lativizmusnak és a cinizmusnak vélhetően gyak ran a képmutatásról
szerzett tapasztalatok a forrásai. Nincs más út, mint az őszinteségé.
Egészen odáig, hogy az ’oktatónak’ akár saját példáján kell bemutatnia,
hogy az általa választott alaptéma a saját életében hogyan és mikor
jelentkezett elemi erővel vagy fontossággal, s abban ő maga hogyan
döntött, viselkedett, miben járt el helyesen vagy helytelenül, jól vagy
rosszul, mit és hogyan tudott meg önmagáról, saját jelleméről.

Ezzel elérkeztünk a dilemma megoldásának harmadik lépéséhez.
A formálásként felfogott etikaoktatás kulcsa a módszer. Az pedig nem
tételek — törvények — katekézisszerű felsorolása és számonkérése;
de nem is sehová sem vezető szőrszálhasogatások vagy éppen rela -
tivizáló elmetornák, a beszélgetés kedvéért folytatott beszélgetések
sorozata, hanem gondosan kiválasztott, az alaptémát megvilágító, ért-
hető és befogadható drámák, példák, események, (valós vagy kitalált)
személyek, szereplők elemzése és személyessé tevése. A magam ré-
széről csak olyan ’etikaoktatásnak’ látom értelmét, ami egyrészt kel-
lően agresszív, azaz alapjaiban ’támadja meg’ a ’tanuló’ személyiségét,
provokálja a lelkiismeretét, mozgásba hozza az akaratát, s ennyiben
a testnevelésre, a testedzésre hasonlít leginkább (talán nem véletlen,
hogy a sport, a közös munka vagy tevékenység gyakran többet tesz a
serdülő morális neveléséért, mint szárazzá vagy híggá tett történe-
lem- és irodalomórák, vagy akár hittanórák, dacára annak, hogy ezek-
ben jóval direktebb módon kerülnek terítékre morális témák);3 más-
részt kellően interaktív, tehát az ’oktató’ — a formáló — nem ítéletet
hirdet, de nem is relativizál, hanem az erkölcsi tények fölismerésére
és velük kapcsolatos személyes döntésre késztet.

Lássunk tehát néhány példát! Mi a lelkiismeret? Olvassuk el Szo -
phoklész Philoktétészét, s gondolkodjunk el azon, hogy a fiatal Neop -
tolémosz milyen dilemma előtt állt: Odüsszeusz a közösség sikere ér-
dekében azt kívánta, hogy hazugsággal csalja ki a görögök által sebe
miatt egy szigetre kitett és ott gyötrődő Philoktétész íját, amelyet Hérak -
lész rá hagyott, s amely nélkül nem győzhető le Trója. A dráma Neopto -

Az oktatók „fölényének”
kérdése

Az etikaoktatás kulcsa
a módszer

3S ezzel is összefügghet,
hogy a serdülőkorban
a testnevelő, az edző

személye gyakran
fontosabb pedagógiai

szempontból, mint
bármely más szaktanáré.

Példák: mi a
lelkiismeret?
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lé moszt nem egyszerűen ábrázolja, mint az Antigoné Kreónt, aki szin-
tén drámai dilemmában vergődik, hanem kifejezetten a lelkiismereti
tusa hősévé teszi. Neoptolémosz most jön rá arra, hogy van lelkiismerete,
amely egyszerre ő, s egyszerre valami, ami tőle független. Az etika ’ta-
nulójának’ nem a drámát kell elemeznie, nem a főszereplők viselke-
dését kell értelmeznie, itt nem elemzés és nem értelmezés a feladat. Azaz
nem a pszichológia, nem a drámaelmélet, nem a görög társadalom és
történelem ismerete a lényeg; s mivel nincs közös hagyomány (leszá-
mítva az említett alapvető föltevést, hogy tudniillik a lelkiismeret olyan
valami, amivel mindannyian rendelkezünk), ezért nem indulhatunk
ki valamilyen vallási vagy szekuláris morális hagyomány elfogadott-
ságából sem (például nem tételezhetjük föl, hogy a ’tanuló’ számára
evidens, hogy a közösség érdeke mindenekfölöttvaló; de azt sem, hogy
a hazugság valamiféle kanti értelemben vett abszolút tilalmát vallja).
A feladat itt az erkölcsi élet tényeinek fölismerése, ráébresztés — ha kell,
ahogy írtam, az ’oktató’ személyes tapasztalatával kiegészítve — arra,
hogy valamit muszáj kezdenie a lelkiismerettel.

Mi a felelősség? Vegyük elő Széchenyi Naplójának néhány részletét!
A száraz, kopogó történelemkönyv-mondatok — Széchenyi nem tud  ta kö-
vetni Kossuthot, a történelem túlhaladt rajta, más volt a politikai-vi-
lágnézeti felfogása, a hosszú évek munkája és feszültsége idegössze-
roppanást okozott nála — egyszeriben megkapják a szükséges és hiteles
morális kiegészítést, ha ugyan nem az igazság nagyobbik felét: Szé che -
nyi mérhetetlen felelősségtudatát és kétségbeesésének morális di-
menzióit. ’Mindenért én és csak én vagyok a felelős, beleértve Kos suthot
is’ — ez persze objektív túlzás és kóros jelenség, de világossá teszi, hogy
a felelősség tétje óriási. Itt sem a történelemkönyvek ’tényszerű’ mon-
datai az érdekesek, s persze itt sem számíthatunk arra, hogy bizonyos
hagyományok eleve eligazítanak minket (például a ’tudva és akarva’
klauzula, vagyis hogy a felelősség csak ezekre a cselekedetekre terjed
ki). Mindez nem vezet sehová az etikai formálás szempontjából, mert
itt az a tét, hogy a felelősség tényére ébresszük rá a ’tanulót,’ arra, hogy
akár tetszik, akár nem tetszik, van szabadsága jóra és rosszra egyaránt,
s hogy ez a szabadság létezik, abból derül ki, hogy mások felelősnek
fogják tartani a cselekedeteiért, viselkedéséért.

Mit követel tőlünk a humanitás? Nézzünk bele Adolf Eichmann pe-
rének dokumentumfilmjébe! S nézzünk szembe önmagunkkal is: elég
rendesnek lenni? Normálisnak látszani? Elvégezni azt, ami, úgymond,
munkaköri kötelességünk? Mit kell észrevennünk akkor is, ha nem fel-
tűnő? S hogyan válhatunk végzetesen vakká? Hogyan lesz belőlünk
vadállat — akár kicsiben, akár (mert a történelmi véletlen így hozta)
nagyban? Kevés tárgy van, amiről olyan gazdag vitát lehet folytatni,
mint az, hogy miben áll az emberségünk; s ehhez a tudományok ha-
talmas adatanyagot szolgáltatnak a genetikától a pszichológiáig.
Ezeknek meg is van a jelentősége, de veszélye is, hiszen pontosan a lé-
nyeget kerülik meg, sőt, tévútra vihetnek: a fajok, nemek megkülön-
böztetése mögött gyakran tudományosnak mondott elméletek hú-

Mi a felelősség?

Mit követel tőlünk
a humanitás?
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zódnak meg. S tudományosnak nevezett tényekre hivatkoznak az em-
beri élet kezdeti és végső stádiumának megítélésében is. Természete-
sen itt sem lehet ezeket a vitákat érdemben lefolytatni. Valószínűtlen,
hogy bármilyen közös értelmezési hagyományra számíthatnánk, ép-
pen ellenkezőleg: a viták itt lesznek a legélesebbek. Amit az etika ’ok-
tatója’ megtehet, az annyi, hogy a felelősség és a lelkiismeret erőteré-
be megkerülhetetlenül odaállítja a humanitás kérdését. Bármit is
gondoljunk arról, hogy mi tesz emberré, mindig válaszolni kell tud-
nunk arra, hogy elfogadnánk-e, ha mások is ugyanezt gondolnák ró-
lunk (Kant: mindenki cél; Hume: egyetemes beleérzőképesség); így ez
a kérdés minden lelkiismeret-vizsgálat mélyén potenciális formában
ott van, s ilyen vagy olyan formában az emberiség mindig számon kér-
heti rajtunk azt, amit — sokszor könnyedén — gondolunk.

Kezünkben van-e a jellemünk? S tehetünk-e valamit önmagunkért
morális értelemben? Hogyan gyakorolhatjuk az erényeket? S hogyan
szabadulhatunk meg az erkölcsi hibáktól? Az illusztrációs-provoká-
ciós lehetőségek tára ezen a téren szinte kimeríthetetlen. Itt nagyobb
szabadsággal kell rendelkeznie a formálónak, szem előtt tartva, hogy
akihez szól, akit ébreszteni, formálni, szembesíteni akar, akit döntés elé
állít, az itt a legszemélyesebb formában áll vele szemben, aki vágyai,
érzelmei, tapasztalatai, élményei, fájdalmai és örömei üstjében már for-
málódó, de még messze nem kész jellem. Minden részletet nyilván nem
lehet megvitatni, pláne nem közösségben, de azért a sokféle erényből
és hibából összerázódó jellem egységes értékelésére mindig ren-
delkezésünkre áll Arisztotelész örökérvényű mércéje: (elég) jó va-
 gyok-e? Azaz: jó fia/lánya a szüleimnek? Jó testvér? Jó barát? Jó-e ab ban,
ami a feladatom? S persze a kérdések kérdése: jó ember vagyok-e?

Mire jutottunk? Azt állítottam, hogy az etikaoktatás gondolata dilem -
mához vezet. Az etikát valószínűleg nem lehet tu do mányként oktat-
ni; tanítani pedig szekuláris formában, azaz közös értelmezési ha-
gyományok híján szintén nem lehet. Viszont létező és teljesítendő
társadalmi elvárás, hogy a szekuláris iskola is tegyen valamit ezen a
té ren is (s tesz is: legföljebb tétován, politikai világnézeti harcoktól be-
folyásoltan). Álláspontom szerint van megoldás a dilemmára és ki-
próbálásra érdemes válasz az elvárásra. Az etikaoktatást formálásként
kell felfogni, nyitott és interaktív módon, őszintén és tekintélyre való
hivatkozástól mentesen; ugyanakkor kerülve a relati vi zá lást és a te-
rápiás-pszichológiai megközelítést is. Vannak ugyanis alapvető etikai
tények és elvek, amelyek ugyan általánosak ahhoz, hogy személyes di-
lemmákban segítsenek vagy minden konkrét morális kérdést meg-
válaszoljanak (az etikai formálás nem lelkivezetés); de amelyek még-
is a személyt, mégpedig a morális személyt szólítják meg, provokálják,
válaszra és döntésre kényszerítik, s ezáltal formálják. Ahhoz pedig, hogy
ezt a feladatot hatékonyan — vagy inkább: jól — elvégezhesse az eti-
ka ’oktatója,’ nem tankönyvet, hanem megközelíthető és befogadha-
tó példákat, történeteket kell használnia. Ezekből pedig nincs hiány.

Kezünkben van-e
a jellemünk?

III. Összegzés
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A szókratészi
párbeszéd
mint az etikai személyiségképzés modellje

Az alábbi rövid tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy vajon
létezik-e az etika oktatásának átfogó értelemben vett módszertana,
amely az iskolai és felsőoktatási személyiségképzés1 mintájául szolgál-
hat. Amellett érvelek, hogy igen, amennyiben a szókratészi párbeszéd
filozófiai-pedagógiai módszerét az etikai személyiségképzés szolgá-
latába állítjuk. Az állítás alátámasztása érdekében a gondolatmenet
először az etikai személyiségképzés fogalmát és funkcióját rögzíti. Ezt
követően a szókratészi párbeszéd módszerének rövid bemutatására
és elemzésére vállalkozik, végül pedig annak előnyeire és alkalma-
zási lehetőségeire mutat rá.

A képzés és nevelés etikai összefüggése sokszor rejtett marad, hiszen
manapság elég divatos, objektivitást emlegetve, az emberképek sok-
színűségéről, értékpluralizmusról vagy értékrelativizmusról beszélni.
Ezek a megközelítések a nevelés vagy egy adott segítőhivatás elfo-
gulatlan viszonyulását lennének hivatottak garantálni. Számos helyen
és összefüggésben többen rámutattak már arra, hogy az értékrelati-
vizmus logikai értelemben hogyan számolja fel önmagát, hiszen en-
nek az álláspontnak a radikális képviselete is egy abszolút értékítéle-
tet foglal magába, nevezetesen azt, hogy nincs biztos kiindulópont a
különféle világnézetek, emberképek és értékek rangsorolásához. En-
nek a kérdéskörnek az elemzésével máris az etika tudományának egyik
fontos témáját érintjük, mégpedig az értékek megalapozásának a prob-
lémáját. Izgalmas és fontos tudományos kérdés ez, de a neveléshez, a
személyiségképzés gyakorlati feladatához csak közvetve kapcsolódik.
Létezik ugyanis egy régi, magára az etikai vizsgálódás természetére
vonatkozó tapasztalat, amely arra figyelmeztet, hogy noha valaki a jót
cselekszi, nem biztos, hogy jó ember; az, hogy a tízparancsolat vagy
a kanti maximák alapján valaki belátja és tudatosítja kötelességét, nem
jelenti feltétlenül azt, hogy annak alapján fog cselekedni; egy konkrét
helyzet értékvonatkozásainak felismerése pedig nem biztos, hogy eti-
kai értelemben vett értékmegvalósítást von maga után. Ugyanez ér-
vényes a nevelés vonatkozásában is: A Nemzeti Alaptantervben rög-
zített és az egyes pedagógiai programokban okosan meghatározott etikai
elvek önmagunkban nem biztosítják az erkölcsi nevelés sikerességét.
A mi a jó?, hogyan éljek boldogan?, mi a helyes és helytelen? kérdésekre adott
tekintélyelvű receptek, vagy a tiszta ész patikamérlegén kimért vála-
szok nagyon könnyen absztrakt elméleti térbe lendítik a gondolkodásra
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nyitott egzisztenciát. Ráadásul a személyes hangvétellel megfogalmazott
„találd ki és valósítsd meg magad” felszólításokban összegezhető di-
vatos kortárs konstruktivista irányzatok, értékek mögé bújtatott ér-
dekeikkel, mindig készen állnak az egyes személyek és közösségek vélt
vagy valós értékmegvalósítási törekvéseink kielégítésre. Ezért teljesen
világos, hogy a mindenkori életfeladatokat átmenetinek értékelő, a fe-
lelősség vállalásának kitolását és a radikális pluralizmust támogató élet-
bölcseletek korában egyre inkább szükség lenne egy jól átgondolt eti-
kai-filozófiai indíttatású oktatásra, képzésre és nevelésre, amely az önálló,
döntésképes és értékek iránt elkötelezett személyiség formálására össz-
pontosít. Hiszen nyilvánvaló, hogy a hagyomány folyamatos meg-
kérdőjelezésével és átértelmezésével az egyén az értékekkel kapcso-
latos ítéletek megalkotásában is magára maradt.

A képzés meghatározása érdekében érdemes a kortárs német ka-
tolikus gondolkodó, Robert Spaemann (született: 1927) szavaiból ki-
indulni: „Képzésnek nevezzük az embernek animális elfogultságából
önmagához való elvezetését, érdekei objektiválását és differenciáló-
dását, és velük az öröm és a fájdalom átélésére való képességének fo-
kozását. Gyakran hallani manapság, hogy a nevelésnek az a feladata,
hogy megtanítsa a fiatalokat érdekeik képviseletére. Ennél azonban
van a nevelésnek egy jóval alapvetőbb feladata, mégpedig az, hogy
megtanítsa a fiatalokat, hogy legyen érdekük a valami iránti érdeklő-
dés. Mert aki megtanulta az érdekeit képviselni, de valójában nem
érdeklődik semmi tőle különböző iránt, az nem lehet boldog ember.
Ezért lényeges eleme a jól sikerült emberi életnek az objektív érdekek
kiművelése, kifejlesztése a valóság értéktartalmának észrevétele.”2

A fenti sorok szerint tehát a képzés a valami iránti érdeklődés fel-
keltése, a valóság értéktartalmára történő rámutatás. Ennek alapján
az etikai személyiségképzés a személy és a világ értékeinek objek -
tiválását, a valóság folyamatos etikai szempontú értelmezésének
képességét és annak belátását jelenti, hogy egy adott társadalom ér-
tékeinek a megvalósítása a benne közösséget alkotó egyének csele-
kedetein és etikai indíttatású párbeszédén múlik. Az etikai személyi-
ségképzés az öndistancia, az öntranszcendencia, az önkorlátozás és az
értékekre törekevés emberi képességeinek előfeltételezésén és fejlesztési
lehetőségein nyugszik. Az emberi viselkedés mozgatórugóit feltáró
pszichológiai és szociológiai vizsgálódások mellett és a nem más,
mint… szófordulatában tetten érhető leegyszerűsítő pszichologizáló
és szociologizáló megközelítésekkel szemben mindenképp szükség
van az etikai szemlélet elsajátítására, amely a cselekedetek értékvo-
natkozásainak felismerési lehetőségeire és értékelésére összpontosít.
Az etikai személyiségképzésnek nyíltan vagy kimondatlanul magába
foglalóan egy olyan emberképet kell érvényesítenie és közvetítenie,
amelynek a sajátosságait a következőképpen fogalmazta meg az oszt-
rák orvos-filozófus Viktor Frankl (1905–1997): „Minden emberi felté-
telekhez kötött, mégis a tulajdonképpeni emberi csak akkor nyilvánul
meg, ha és amennyiben képes felülemelkedni önnön meghatározott-

A képzés meghatározása

2Robert Spaemann:
Erkölcsi alapfogalmak.

(Ford. Maleczki József.)
Egyházfórum, Pécs,

2001, 41–42.

A kapcsolódó emberkép
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ságán — amennyiben túllép azokon, amennyiben transzcendál. Így az
ember egyáltalán akkor ember, ha és amennyiben — mint szellemi
lény — testi és lelki létezésén túlra irányul. (...) Az ember nem azért
van, hogy saját magát megfigyelje, saját magát tükrözze vissza, ha -
nem azért, hogy kiszolgáltassa magát, feláldozza magát, megismerő -
en és szeretve átengedje magát valakinek vagy valaminek.”3

Az etikai személyiségképzés érték- és feladatközpontú, vállalja a
lelkiismeret formálását, és a szabadsággal járó felelősségre nevelés
feladatát tűzi ki célul. Fontos kérdésként merülhet fel azonban, hogy
a megfogalmazott célokat a gyakorlatban hogyan éri el. Az etikai sze-
mélyiségképzés a köznevelés és felsőoktatás rendszerében jól bejá-
ratott és számos összefüggésben alkalmazott technikákra építhet,4

mint például az etikai szempontból releváns irodalmi, filozófiai, val-
lási szövegek és konkrét esetek elemzése; a hétköznapi erkölcsi ér-
velés feldolgozása és az etikai argumentumok megkülönböztetése,
vagy az etikai dilemmákat megjelenítő szerepjátékok gyakorlata.
Ezen kívül az oktatásban fontos szerepet kaphat az esszé műfaja,
amely egy adott társadalmi-etikai kérdéskört dolgoz fel. Végül, de
egyáltalán nem utolsósorban azok a szociális-etikai projektek is ide
tartoznak, amelyek lehetővé teszik, hogy a diákok és a hallgatók,
meghatározott helyzetekhez kapcsolódóan, személyes tapasztalatot
szerezzenek azokról a nevelési és szociális problémákról, amelyek
számtalan etikai kérdés feldolgozását teszik lehetővé. A személyes
tapasztalatból fakadó és meghatározott szempontok szerint reflek-
tált szociális projektek kiváló lehetőséget adnak az etikai szem-
pontok alapján értékelhető cselekedetek gyakorlatára. Ráadásul ez
a foglalkozás egyensúlyozni képes a tanteremi oktatásra sokszor
magától értetődően jellemző elméleti elfogultságot.

Az említett eljárások inkább a pedagógusok és a felsőoktatási ok-
tatók technikai lehetőségeit fogalmazzák meg, de nem tekinthetők
igazi, magából a filozófiai-etikai hagyományból táplálkozó mód-
szereknek. Egy jó módszer ugyanis mindig felkínálja az elméleti
reflexió lehetőségét, s a különböző eljárásokat, oktatási és nevelési
„technikákat” jól körülhatárolható értelem-összefüggésbe rendezi.
Ilyen módszernek tekinthető a platóni dialógusok szókratészi mód-
szere, amellyel ma is modellezni lehet az etika és filozófia oktatását.

A szókratészi párbeszéd (Das sokratische Gespräch) a filozófia és etika
oktatásában használt módszer, amely a platóni dialógusokban sze-
replő szókratészi eljárás alkalmazásából nőtte ki magát. Ennek a pe-
dagógiai módszernek a kidolgozója Leonard Nelson (1882–1927) göt-
tingeni filozófus és pedagógus, aki az elsősorban két személyre
vonatkozó szókratészi dialógust csoportpárbeszéddé dolgozta át,
amely lehetővé teszi a filozófia és etika élményszerű oktatását. Nel-
son módszerét később tanítványa, Gustav Heckmann (1898–1996) to-
vábbfejleszti. A módszer elméletéről és alkalmazásáról több disszer-
táció és tanulmánykötet áll rendelkezésre. Ennek a megközelítésnek

3Viktor Frankl:
Az egzisztenciaanalízis

és logoterápia alapjai.
(Ford. Kalocsai Varga
Éva). In: A logoterápia

alapjai. Kétnyelvű
szöveggyűjtemény.

(Szerk. Sárkány Péter és
Zsók Ottó.) Jel Könyvkiadó,

Budapest, 2010, 63, 45.

Érték- és
feladatközpontúság

4Az etikaoktatásához
ajánlott feladattípusokhoz
lásd az Oktatáskutató és

Fejlesztő Intézet
honlapfelületét:

http://www.ofi.hu/tudastar/
modszertani-seged

anyag/emberismeret-
etika-090617-2 (letöltés

dátuma: 2012.05.25).
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a képviselői Németországban önálló könyvsorozat keretében szá-
molnak be a szókratészi párbeszéddel kapcsolatos tapasztalataikról
és kutatásaikról.5 Nelson és a platóni dialógusok szókratészi eljárása
között fontos hasonlóság — emeli ki Birnbacher —, hogy a filozó-
fiára nem dogmatikus tananyagként tekintenek, hanem a kérdezés
gyakorlatát és az ehhez kapcsolódó megértést és önmegértést helye-
zik előtérbe.6 Ezen kívül mindkettőnél a vizsgálódás az egyes esetből
indul ki, és így halad az általános meghatározás irányába, elfogadva
Nelson azon megállapítását, hogy a filozófia alaptételei nem világos
és meggyőző igazságokon nyugszanak. Az alaptételek inkább a leg-
bizonytalanabbak és legvitathatóbbak. Felfogása szerint egység csak
ott jön létre, ahol ezeknek a tételeknek az alkalmazására kerül sor.7

A két módszer között azonban éles különbségek mutathatók ki.
A platóni dialógusok főszereplője, Szókratész céljának elérése ér-
dekében trükkös eszközöket is felhasznál, sokszor manipulál.
Ehhez képest Nelson módszere a kölcsönös tiszteleten alapul és ki-
zárja a vitázó fél megszégyenítését. Szókratész domináns, a dialó-
gusok során nagyrészt rövid feleleteket vagy egyszerű visszajele-
zéseket enged meg.8 Nelson és Heckmann követőinek módszere
nem két fél dialógusán nyugszik, hanem egy 5–10 főből álló, kb. 3–4
órán keresztül tartó csoportbeszélgetés formájában zajlik. A szók-
ratészi párbeszéd során a csoportvezető pedagógus feladata, hogy
az egyes lépésekhez tartozó útmutatásokat megfogalmazza, és a
beszélgetést vezesse. A szókratészi bábáskodás minden esetben cso-
portmegegyezésen nyugvó meghatározás (definíció) megalkotására
vonatkozik. A szókratészi párbeszéd az alábbi fontosabb didakti-
kai szempontból elkülöníthető lépésekből áll:9

1. A téma megtalálása. Első lépésben a csoport megállapodik arról
a kérdésről, ami aznapi csoportfoglalkozás témája. A kérdésfelvetés
legideálisabb formája a „mi az X?” (Például: mi a szabadság?; mi a fe-
 lelősség?; mi a hitelesség?; mi a remény?; mi a türelem?; stb.).

2. Példák keresése. Miután a csoportban egyetértés alakult ki a
konkrét kérdést illetően, a csoportvezető felszólítja a csoport mind-
egyik tagját, hogy röviden mondjon el egy olyan példát, amely sze-
rinte illik X-re. A példának lehetőleg olyannak kell lennie, hogy
amennyiben szükséges, a csoport előtt bővebben is ki tudja fejteni.

3. Példák elemzése. A csoport újból egyeztetésen alapuló döntés
alapján kiválaszt egyetlen egy példát az elmondottakból, amelyről
úgy ítéli meg, hogy a leginkább elősegítheti a kérdés megválaszolá-
sát. Ezt követően a csoportvezető segítségével az egyik csoporttagot
megkérik arra, hogy újból mesélje el a korábban röviden vázolt pél-
dát, de most, amennyire csak lehetséges, részletesen írja le a konkrét
történéseket. A csoport feladata pedig, hogy a példát lehetőleg apró
lépésekre bontsák, vagyis részletes elemzést végezzenek.

4. A definíció megalkotása. A példa elemzéséből kiindulva a cso-
port, továbbra is a folyamatos párbeszéd segítségével megalkot egy
konszenzusos definíciót a kérdéses X-ről. Majd a meghatározást

5Dieter Krohn – Barbara
Neißer – Nora Walter
(szerk.): Sokratisches

Philosophieren.
Schriftenreihe der

Philosophisch-Politischen
Akademie (PPA) und der

Gesellschaft für
Sokratisches

Philosophieren (GSP),
LIT Verlag, Berlin.

6Dieter Birnabacher:
Philosophie als

sokratische Praxis:
Sokrates, Nelson,

Wittgeinstein. In: Dieter
Birnbacher – Dieter Krohn

(szerk.): Das sokratische
Gespräch. Reclam,

Stuttgart, 2002, 149.

7Uo.

8Uo. 148.

A szókratészi párbeszéd
didaktikai lépései

9Vö. Klaus Draken:
Sokrates als moderner
Lehrer. Eine sokratisch

reflektierte Methodik und
eine methodisch

reflektierter Sokrates für
den Philosphie- und

Ethikunterricht. LIT Verlag,
Berlin, 2011, 32–40.
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mindegyik csoporttag példájára alkalmazzák. Megvizsgálják, hogy
a meghatározás illik-e mindegyik példára. Ha nem, akkor a meg-
határozási folyamat folytatódik mindaddig, amíg a csoport egy
olyan meghatározást nem alkot, amely mindegyik csoporttag pél-
dáját magába foglalja.

5. A beszélgetés lezárása. A módszer lezárásaként a csoportvezető meg-
engedi a megalkotott definícióra vonatkozó feltételes (hipotetikus) kér-
dések és példák megfogalmazását. Ezek a beszélgetés korábbi szaka-
szaiban nem kerülhettek elő. Ha a meghatározás ezeknek a spekulatív
törekvéseknek is ellenáll, akkor a csoportvezető rögzíti a definíciót és
a csoportvezetés általános szabályai szerint lezárja a foglalkozást.

A szókratészi párbeszéd módszerének alkalmazása során Heck mann
szerint a csoportvezető pedagógiai feladatai közé tartozik a saját vé-
leményének és álláspontjának a felfüggesztése, az általános fogalma-
zás és a tapasztalati összefüggés egységbe tartása, a gondolkodásnak
a beszélgetés, a csoportpárbeszéd medrébe terelése, a tisztázandó kér-
dés előtérben tartása és a konszenzusra való törekvés fenntartása.10

A fent röviden ismertetett módszer alkalmazási lehetősége elég sok-
rétű. Külföldön a filozófia-etika oktatásán kívül megjelenik az alkal-
mazott etika területébe sorolható filozófiai praxis módszerei között, de
akár a csoportokkal végzett szociális munkában is.11 Ennek megfele-
lően mindegyik terület a módszer alkalmazását a maga kereteihez
igazítja. A csoportfoglalkozások megtervezése szempontjából ugyanis
nem mindegy, hogy oktatói, személyiségfejlesztő vagy éppenséggel a
szabadidő értelmes eltöltése érdekében szerveződő csoportról van
szó. Természetesen az is fontos szempont, hogy a szókratészi párbe-
széd módszere önkéntes alapon szervezett vagy egy meghatározott
kötelezettség teljesítéshez kötött csoport (például iskola, felsőoktatás)
keretei között zajlik, hiszen az alkalmazásának teljesen mások a lehe-
tőségei egy órarendi struktúrában működő vagy életvezetési tanács-
adást, felnőttképzést és szabadidős szolgáltatást nyújtó intézmény-
ben. Mindezektől függetlenül kiemelhető e megközelítés néhány
általános előnye, amelyek az alkalmazás sikerességét garantálják.

Az első és talán legfontosabb sajátossága a szókratészi párbeszéd-
nek, hogy a csoport tagjai által megfogalmazott személyes tapaszta-
latokon nyugvó példákból indul ki. A foglalkozás végéig fontos sze-
repet kap ez a tapasztalati háttér (fenomenológiai aspektus). A másik fontos
sajátosság, hogy a példákban megemlített fogalmak és értékek mindig
a tapasztalat helyzetének összefüggésében értelmeződnek (hermeneu-
tikai aspektus). A harmadik lépésben a csoportos párbeszéd egy meg-
határozott összefüggés részletes elemzését követeli meg (analitikus as-
pektus), majd a módszer a negyedik lépésében a párbeszéden alapuló
közös meghatározás feladatára tér át (dialogikus aspektus). Végül az utol-
só lépésben a feltételező (imaginatív) kérdések megengedésével helyt
kap az intuitív-kreatív szempont is (spekulatív aspektus). Egyértelmű,
hogy ezek a módszertani aspektusok nem azonosíthatók minden to-

10Vö. Gustav Heckmann:
Lenkungsaufgaben des

sokratischen
Gesprächsleiters.

In: Dieter Birnbacher –
Dieter Krohn: i. m. 73–91. 

III. A módszer alkalma-
zásának lehetőségei

11Lásd például Detlef
Staude (szerk.): Methoden

der philosophischen
Praxis. Ein Handbuch.

Transcript, Bielefeld, 2010.
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vábbi nélkül a filozófiai hagyomány azonos elnevezésű irányzataival,12

de jelzik, hogy a szókratészi beszélgetés kiváló lehetőséget teremt az
etikai kérdésfelvetés és a filozófiai reflexió egységben tartására. Mivel
a módszer fontos hangsúlyt helyez a csoport döntésre, a folyamatos
egyeztetésen alapuló közös meghatározás kialakítására, a szókratészi
párbeszéd segítségével átgondolt etikai sze mélyiségképzés közvet-
lenül vagy közvetve egy adott közösség diskurzusának tiszteletben tar-
tására, valamint felelősségteljes gondolkodásra és cselekvésre nevel.

Mindennek alapján megállapítható, hogy a szókratészi párbeszéd
azért tekinthető az etikai személyiségképzés általános modelljének, mert
a különféle etikai irányzatok elsajátításához gyakorlati segítséget
nyújt és a fent említett eljárások alkalmazáshoz módszertani elveket
szolgáltat, hiszen minden etikai célkitűzésű foglalkozás jól modellez-
hető és értékelhető a szókratészi párbeszéd segítségével. Az erkölcsi
nevelés szempontjából pedig kifejezetten kívánatos egy ilyen szemé-
lyes tapasztalaton nyug vó, közösségi és demokratikus elveket valló,
az egységben a sokszínűséget is magában foglaló módszertani néző-
pont érvényesítése. Ennek hiányában aligha képzelhető el például a
Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott erkölcstan, etika műveltségterület
célkitűzéseinek megvalósulása. Az erkölcstan, etika műveltségterület
ugyanis a következő általános pedagógiai célokat fogalmazza meg: „Az
etika oktatása úgy épül az erkölcsi nevelés rendszerébe, hogy feltárja
és fogalmilag megragadhatóvá teszi azokat az értékelveket, amelye-
ken a társadalmi együttélés bevett normái alapulnak. A helyes maga-
tartás és a jó döntés elveiről kialakított álláspontok párbeszéde vé-
gigkíséri a civilizáció történetét. (…) Nem kész válaszokat kínál, hanem
a kérdések felismerésére és értelmezésére törekszik. Feladata, hogy a
morális helytállás értelmének sokoldalú megvilágításával elmélyítse
a tanulók önismeretét, segítsen különbséget tenni jó és rossz döntés kö-
zött, eligazodni az emberi kapcsolatok bonyolult világában. Fejleszti
a tanulók problémaérzékenységét, erősíti becsület- és igazságérzetü-
ket, és megtanít a lelkiismeretünket nyugtalanító erkölcsi dilemmák
tudatosítására, elfogulatlan vizsgálatára, szabatos kifejezésére.”13

Amennyiben a köznevelési és felsőoktatási rendszer valóban nem
kész válaszokra tanít, hanem az objektívan belátható értékek fel is-
merésére és önismeretre ösztönöz, akkor nem nélkü lözheti a konk-
rét pedagógiai feladatokhoz igazított szókratészi párbeszéd mód-
szerét. Fontos kérdés azonban, hogy az etikai személyiségképzés
módszertani elvei mennyire érvényesülnek a filozófiatanár/etikatanár
képzések és a pedagógiai továbbképzések jelenlegi gyakorlatában. Meg-
győződésem ugyanis, hogy az a felsőoktatásban megvalósuló filozó-
fia- és etikaoktatási gyakorlat, amely kizárólag szövegelemzésre és aka-
démiai viták rekonstruálására koncentrál, és ezt az elméleti-intellektuális
teljesítményt nem kapcsolja össze például egy szociális projekt személyes
tapasztalata és elemzése által, a kortárs életvezetés és társadalmi együtt-
élés etikai-szociális dilemmáival, egy értelműen lemond az erkölcsi
nevelés befolyásolásához szükséges kompetenciák kialakításáról.

12Vö. Klaus Draken:
i. m. 56.

A módszer
modell-értékű

13Nemzeti Alaptanterv
2012 – Nyilvános vita- 
 anyag, www.ofi.hu/nat-
2012 (letöltés dátuma:

2012.05.25).

Jelenlegi gyakorlat
és távlatok
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Az etika mint
filozófiai diszciplína
oktatása
Az etika oktatásával kapcsolatban két kérdéssel szeretnék foglal-
kozni. Az egyik az oktatás feltételeit, a másik pedig az oktatás mód-
ját és tartalmát érinti. Az első kérdést röviden taglalom és általános
evidenciáknál többet nem tudok mondani, a második kérdés vi-
szont talán megérdemel egy bővebb kifejtést. A válasz viszonylag
rövid lesz, de — mint ahogyan oly sokszor megtörténik — az ezt
megalapozni kívánó gondolatmenet az írás kereteihez képest meg-
lehetősen hosszadalmasra sikerült.

Az oktatás feltételeit részben a NAT szabályozza, részben a ren-
delkezésre álló tankönyvek, illetve a magyarul is hozzáférhető for-
rásszövegek terjedelme és változatossága. Egyetemi oktatóként nem
tisztem és a kompetenciámat is meghaladja a középiskolai tan-
könyvek minősítése. Az elérhető forrásszövegek száma és változa-
tossága azonban mindenképpen hagy kívánnivalókat maga után.
Különösen erőteljes hiány tapasztalható a középkori és kortárs eti-
kai írásoknál. Nem annyira az összefoglalók szűkös mivoltáról van
itt szó, hiszen fordítottak le és magyar nyelven is írtak kiváló elem-
zéseket és áttekintéseket a témáról, hanem a primér szövegek hiá-
nyáról, legyen szó akár középkori, akár modern szerzők írásairól.
Az etikai problémák tanulmányozása, mint ahogyan más filozófiai
problémáké is, a primér szövegek elemzésével kell, hogy kezdőd-
jön, és mindvégig ezen kell alapulnia. Mivel a szokásos nyelvvizs-
gák általában önmagukban véve még nem igazolnak olyan tudást
(BA szinten semmiképp), ami elégséges lehet filozófiai szövegek ide-
gen nyelven történő olvasásához, célravezetőbbnek tűnik a fordítá-
sokon alapuló oktatás. Emiatt különösen fontos, hogy magyar nyel-
ven hozzáférhetők legyenek az alapvető szövegek. Erre rövid távon
sajnos kevés esélyt látok, mert a kiadók pénzügyileg indokolt ódz-
kodása az ilyesfajta tudományos művek megjelentetésétől, valamint
a fordítói díjak kínosan alacsony mivolta illuzórikussá teszi azt az el-
várást, hogy a hiány a közeljövőben szűnjön meg, vagy legalább je-
lentősen mérséklődjék. Áthidaló megoldásként talán szöveggyűjte-
mények jöhetnének szóba, amelyek etikai tárgyú értekezésekből vett
szemelvényeket tartalmaznak. A műfaj maga nem ismeretlen a filo-
zófia oktatásában, sem az egyetemiben, sem a középiskolaiban, sem
itthon, sem külföldön, és úgy tűnik, könnyen beilleszthető lenne a
manapság érvényes tantervek olvasmánylistái közé.

LAUTNER PÉTER

1959-ben született. Egye-
temi tanulmányait az ELTE
BTK filozófia, történelem és
ógörög szakán végezte. Je-
lenleg a PPKE BTK Filozó-
fia Intézetének a docense.

Az oktatás feltételei
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Az oktatás módját és tartalmát kívánatos lenne kapcsolatba hozni
azzal az általános és már Platóntól kezdve (Menón, Prótagorasz) tüze-
tesen vizsgált kérdéssel, vajon mennyiben és hogyan oktatható az eti-
ka. Az Állam I. könyvében Platón főhőse, Szókratész felteszi azt a kér-
dést, hogy mit jelent az igazságosság. Az egyik beszélgetőpartner felveti,
hogy az igazságosság annyit jelent, hogy mindenkinek visszaadjuk azt,
ami az övé. Erre Szókratész megkérdezi, hogy ez a szabály vajon ak-
kor is érvényes-e, ha az illető időközben megőrült és most visszakö-
veteli a régebben kölcsönadott fegyvert (331c). A válasz nyilvánvalóan
nem. Még csak igazságos sem lehet az, aki visszaadná neki. A beszél-
getés során még több kísérletet tesznek arra, hogy az igazságosságot
egyfajta egyetemes szabály követéseként határozzák meg, hiszen vagy
az derül ki, hogy nagyon könnyen felvethetők ellenpéldák, amelyek
a szabály univerzális mivoltát kérdőjelezik meg, vagy pedig a szabály
megfogalmazásával kapcsolatban merülnek fel logikai és definíciós
problémák. Ezzel összefüggésben ez az erény nem a cselekedeteket
minősíti elsősorban, hanem azokat a motivációkat, amelyekből a cse-
lekedetek erednek. Hasonló mondható el a többi erényről is; a mér-
tékletesség, a bátorság és a bölcsesség bizonyos motivációk kiváló
mivoltát jelentik, és nem feleltethetők meg univerzális cselekvési sza-
bályoknak. Mivel az igazságosság a legfőbb sarkalatos erény, mint-
egy az erény foglalata általában, s csak akkor jelenik meg, ha a többi
sarkalatos erényekkel rendelkezünk, az erény egésze nem feleltet-
hető meg semmilyen egyetemes cselekvési szabálynak.

Platón elgondolása tanítványain keresztül nagy hatást gyakorolt a
közvetlen utókorra. Ennek a legfontosabb, és számunkra leginkább
megfigyelhető jele Arisztotelész elmélete, aki ugyan sok tekintetben
eltér a mestere tanításaitól, de megőrzi azt az alapvető belátást, hogy
a morális értelemben vett jó elsődleges helye a lélekben van, és az
ebből eredő cselekvések morális szempontból nem ítélhetők meg
egyetemes cselekvési szabályok alkalmazásával. Az erkölcsi jó el-
sődlegesen egy stabil lelki diszpozíció. A cselekedetek morális meg-
ítélésekor pedig nem törekedhetünk olyan precizitásra, ami bizonyos
tudományok és mesterségek esetében joggal követelhető meg.

Mint azt a Nikomakhoszi etika II. könyvében írja: „Azt azonban bo-
csássuk előre, hogy a cselekvésekre vonatkozó összes elmélkedésnek
nagy vonalakban, nem pedig szigorú pontossággal kell haladnia,
mint ahogyan kezdetben is említettük, hogy az elmélkedéseknek a té-
mához kell igazodniuk. A cselekedetekkel és a ránk nézve hasznos
dolgokkal kapcsolatban, szilárd elvről sohasem lehet szó, aminthogy
az egészség kérdésében sem. S ha már általánosságban is ilyen ter-
mészetű ez [a gyakorlati tudást illető] kérdés, még inkább híján van
a szabatosságnak az egyes esetekre vonatkozó fejtegetés, hiszen sem
a mesterség, sem az előírások körébe nem vonható, hanem minden
egyes esetben magának a cselekvőnek kell meglátnia, hogy az adott
helyzetben mi a megfelelő, akárcsak az orvoslásban vagy a hajókor-
mányzásban” (II 2, 1104a1–10, vö. 1107a28).1

Az oktatás módja
és tartalma

— Platón nézete

Arisztotelész
elgondolásai

1Arisztotelészre a
következő kiadás alapján

hivatkozom: Aristotelis
Ethica Nicomachea.
Recognovit brevique

adnotatione critica
instruxit L. Bywater.

Oxford University Press,
Oxford, 1894 (repr. 1984).
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Az itt olvasható megállapítás tehát egy további érvvel szolgál az
etika szabályrendszerként történő értelmezése ellen. A hangsúly
nem azon van, hogy bármely szabály alól találhatunk kivételt, ami
a szabály egyetemes jellegét kérdőjelezi meg, hanem azon, hogy az
etikai ismeret és tapasztalat maga nem foglalható szigorú szabá-
lyok közé. Eltérően a matematikai tárgyak és a csillagok világától,
az emberi gyakorlat világa nem rendelhető a természettörvények-
kel azonos státuszú társadalmi törvények hatálya alá. Ebből adó-
dóan az etika — hasonlóan a politika és az akkoriban a ház körüli
dolgok intézését jelentő oikonomika tudományához — nem hagyat-
kozhat ilyen szabályokra, és emiatt nem tarthat igényt arra a preci-
zitásra sem, ami a természettudománytól és az arisztotelészi „első
filozófiától”, a mai értelemben vett metafizikától elvárható.

Arisztotelész nézetei a 13. századtól kezdődően köztudottan erő-
teljesen formálták a középkor filozófiai gondolkodását. Az etika te-
rületén történtek fontos újítások, például az arisztotelészi erény-
lista kiegészül az úgynevezett teológiai erényekkel, de az etika
módszerével kapcsolatban a legtöbben osztották Arisztotelész vé-
leményét. Aquinói Szent Tamás a következő kommentárral látja el
Nikomakhoszi etika fent idézett helyét:

„258. Majd pedig az »Azt azonban bocsássuk előre…« szöveg-
részben meghatározza az ilyesfélék kutatásának módját. Mint mond -
ja, először is fel kell tételezni, hogy bármely elmélkedésnek (sermo),
ami a cselekvésekkel kapcsolatos (mint ahogyan ez is), nagy vona-
lakban, vagyis példák alkalmazásával, vagy pedig hasonlóságok
alapján kell haladnia, s nem a teljes bizonyosság igényével, mint aho-
gyan azt az egész értekezés bevezetőjében mondja. Ez azért van, mert
az elmélkedésnek a téma adta feltételekhez kell igazodnia, ahogyan
ezt ugyanott elmondja. Mármost azt látjuk, hogy az erkölcsi cselek-
vésre, illetve az ehhez hasznos dolgokra, például a külső javakra, vo-
natkozó tényezőknek semmiféle szükségszerűen szilárd jellegük
nincs, hiszen az összes ilyen esetleges és változásoknak kitett. Ugyan -
ez a helyzet az orvosi tevékenységeknél is, amelyek az egészséggel
kapcsolatosak, mert maga a gyógyítandó test állapota és a gyógyí-
táshoz vezető eljárás sokféleképpen van kitéve a változásnak.

259. Az erkölcsökről szóló elmélkedés pedig még általános jelle-
gét tekintve is bizonytalan és változásnak kitett. Még nagyobb bi-
zonytalanság van azonban akkor, amikor az egyedi esetek tárgya-
lásához jutunk el. Ez ugyanis se a mesterség, se a történetmesélés
(hagyomány — narratio) hatálya alá nem esik, mert az egyedi cse-
lekvések okai végtelenül változatosak. Ezért az egyedi esetekkel
kapcsolatos ítélet az egyes ember gyakorlati belátására van bízva.
Vagyis a cselekvőknek maguknak kell gyakorlati belátásuk segít-
ségével kell meglátniuk azt, hogy a jelenlegi helyzetben mit helyes
tenni, miután minden egyedi körülményt figyelembe vettek. Így
kell az orvosnak is cselekednie a gyógyítás során, és a kormányos-
nak is a hajó irányításakor. Noha az elmélkedés általános jellegét

Aquinói Szent Tamás
kommentárja

2Tamásra a következő
kiadás alapján hivatkozom:

Sancti Thomae de
Aquino, Opera Omnia.
Iussu Leonis XIII P. M.

edita. Tomus XLVII.
Sententia libri ethicorum.
T. II, lectio 2, c. 258–259.

Cura et studio fratrum
praedicatorum. Vol. I,
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tekintve bizonytalan, az egyedi esetekben pedig nem tévedhetet-
len, tanulmányoznunk kell azért, hogy az ilyen ügyekben némi se-
gítséget (aliquod auxilium) tudjunk nyújtani azoknak, akik cselek-
véseikben iránymutatást várnak.”2

Az etikának szabályrendszerként történő felfogásával szembeni
érvek a modern korban kiegészülnek azokkal az ellenvetésekkel,
amelyeket általában az etikai rendszeralkotás ellen fogalmaznak
meg. A rendszeralkotás során ugyanis elkerülhetetlenül kiemelünk
bizonyos vonásokat, amelyeket fontosnak vagy lényeginek tekin-
tünk, miközben másokat elhanyagolunk. A lényeginek tekintett vo-
nások sokszor éppen azok, amelyek a rendszerezni kívánt jelensé-
gek mindegyikében vagy többségében előfordulnak. Ezeknek a
segítségével tudunk rendszert alkotni. Az eljárás azonban nagyon
sok esetben önkényes, illetve torzít. Bármennyire is jelentéktelennek
tartsuk őket, ha a rendszeralkotás során eltekintünk bizonyos vo-
násoktól, akkor ezzel tapasztalatunkat szegényítjük el. Pontosan ez
történik az etikai rendszerezés során is. Az etikai tapasztalat gaz-
dagsága mesterségesen leszűkül azáltal, hogy csak bizonyos je-
gyekre figyelünk és így kíséreljük meg egy normatív etikai rend-
szer kidolgozását. Az etikai tapasztalat leszegényítése pedig torzító
elméletekhez vezethet.3 Ezzel szoros összefüggésben válik kérdé-
sessé az etikának mint deduktív rendszernek az elképzelése. Arisz-
totelészi alapokon érvelnek amellett, hogy a morális értékek nem
piramisszerű rendszert alkotnak, amelynek csúcsán a legfőbb mo-
rális jó (a Szent Ágostontól eredő középkori terminussal a summum
bonum) helyezkedik el. Ezt a legfőbb jót sokszor „uralkodó ténye-
zőnek” is nevezik, és ebből vezetnek le minden egyéb morális ér-
téket. Ilyen uralkodó tényező lehet a hasznosság, az örömérzés, a
kötelesség és az erény. Amikor egy ilyen elmélet mellett kötelezi el
magát, akkor a morálfilozófus minden jelenséget egyetlen kritérium
alapján ítél meg, legyen ez például a hasznosság vagy az örömér-
zés. Ezzel viszont leegyszerűsítő sémákat alkalmaz, amelynek
során az etikai tapasztalat sokfélesége veszik el. 4 Az alternatív ja-
vaslat szerint több, noha korlátos számú önmagában vett, másból
levezethetetlen érték létezik; a fentiek mellett — szerzőktől függően
— ide tartozhat még az esztétikai tapasztalat vagy a társas kapcso-
latokból eredő elkötelezettség is. A javaslat előnye, hogy teret ad a
művészeti alkotásokból is jól ismert morális konfliktusnak, ami két
önmagában vett, tehát másra visszavezethetetlen érték közti vá-
lasztás dilemmáját jelenti, s nem egyenlő azzal, ha a cselekvő alany
nem ismer fel vagy az adott helyzetben nem akar elismerni egy ön-
magában vett értéket, és ezért nem ennek megfelelően cselekszik.

Ezekből a gondolatokból a levonhatjuk azt a következtetést, hogy
az etika nem tanulható meg úgy, mint ahogyan egy szabálygyűjte-
ményt sajátítunk el. Ha más okokból létezhet is rendkívül korlátozott
számú szabály (például az ártatlanok megölésének tilalma), az etika
tanítása nem pusztán abban áll, hogy a különböző morálfilozófiai el-

Praefatio — Libri I–III. Ad
Sanctae Sabinae,

Roma, 1969, 80–81.

Modern elképzelések

3Nem teljesen véletlen,
hogy ennek a nézetnek

egyik modern képviselője,
Bernard Williams saját
etikai nézeteit sokszor

nem is más filozófusok
elméleteit vizsgálva,

hanem antik irodalmi
(hiszen klasszika-filoló-

giát is végzett) szövegek
elemzésén keresztül

fogalmazza meg, lásd
Shame and Necessity.
University of California
Press, Berkeley – Los

Angeles – London, 1992
(ahol az athéni tragédia-

költők és a homéroszi
szövegek értelmezése

játssza a fő szerepet), és
Truth and Truthfulness.

An Essay in Genealogy.
Princeton University

Press, Princeton – Oxford,
2002 (ahol részben

Thuküdidészt elemzi).

4Ennél is messzebb
megy Williams, aki szerint:
„Nem lehetséges túlságo-

san érdekes, jól sikerült
és önmagában megálló
elmélet arról, hogy mi a

moralitás, sem pedig
— annak ellenére, hogy

néhány mostani alkalma-
zója rendkívül aktív —

etikai elmélet egy olyan
filozófiai szerkezet értel-

mében véve, ami némi
empirikus ténnyel társítva
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méletek megismertetésén túl egy fajta szabálygyűjteményt adjunk át
a hallgatóknak. Az etika távolról sem azonos egy társadalmi etikett
elsajátításával, s ezzel történő helyettesítése mondhatni a diszciplína
megcsúfolásával egyenértékű. Az etikai reflexió elősegítése és az
ehhez szükséges fogalmi és argumentatív eszközök átadása az, amit
a diszciplína tanítása során célul tűzhetünk ki. Ezeknek a segítségével
a tanuló kellő érzékenységgel viszonyulhat az éppen adott szituáció-
hoz, átláthatja azt, és megtanulja igazolni választásait. Fontos ered-
ményt érünk el, ha sikerül átadnunk ezeket az eszközöket, hiszen az
etikai reflexió hiánya, mint azt Platón óta többen is hangsúlyozták,
legalább kettő, de lehet, hogy három problémával jár együtt. Egyfelől
morális önelégültséghez vezet. Ha pusztán mechanikus szabálykö-
vetésre rendezkedünk be, akkor kétely nem merülhet fel azzal kap-
csolatban, hogy helyesen cselekszünk. Rendkívül egyszerűvé válik
annak a felismerése, hogy az adott helyzetben kínálkozó cselekedetek
közül melyik a helyes. Nem kerülünk szembe olyan erkölcsi dilem-
mával, amelynek eldöntése túl sok szellemi erőfeszítést igényelne.
Ebből adódóan azonban — hiszen az adott helyzetben nem mérle-
gelni kell, hanem felidézni a megfelelő szabályt — a morális cselekvő
híján lesz az intellektuális megalapozásnak, és egy Szókratészhez ha-
sonló vitapartner könnyen ostoba helyzetbe hozhatja. Végezetül, az
intellektuális háttér hiánya miatt az efféle beszélgetések eredménye a
morális kiüresedés lehet. Ha ebből nem azt a következtetést akarjuk
levonni, hogy a Szókratész-szerű figurákkal mindennemű kontaktus
kerülendő (ezzel, itt ki nem fejthető indokok miatt jóval többet vesz-
tenénk, mint nyernénk), akkor az marad, hogy az etika tanításának
legfőbb feladata a konkrét elméletek megismertetésén túl az etikai ref-
lexióra való készség kialakítása kell, hogy legyen. Tanárként nem vá-
laszolhatjuk meg a hallgató morális kérdéseit, hiszen nem szabályo-
kat közlünk vele, de némi segítséget (aliquod auxilium) nyújthatunk
számára abban, hogy megválaszolja azokat.

döntési eljárást nyújthat a
morális érvelés számára.

Ez utóbbi vállalkozás
soha nem tudott, és soha

nem is tudhatott választ
adni arra a kérdésre, hogy
milyen jogon ad törvényt a
morális érzületek számára.

A ‘racionalitás’ absztrakt
és sematikus felfogásai,

amelyeket ennek kapcsán
általában alkalmaznak,

még csak nem is néznek
ki úgy, mintha a kérdés

szempontjából relevánsak
lennének — legalábbis

mihelyst a moralitást úgy
tekintjük, mint aminek a

valódi létezése a szemé-
lyes tapasztalatban és a
társadalmi intézmények-

ben kell, hogy nyugodjon,
nem pedig tételek halma-

zaiban.” Moral Luck.
Philo so phical Papers

1973–1980. Cambridge
University Press,

Cambridge, 1981, ix–x.
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA
Timothy Radcliffe:
MIÉRT JÁRJUNK MISÉRE?
Az Eucharisztia drámája
A neves domonkos teológus a szentmisét közelebb hozza azok-
hoz, akik rendszeresen járnak templomba, de azokhoz is, akik in-
kább távol maradnak tőle, mert unalmasnak és értelmetlennek
tartják. Radcliffe a szentmisét hatalmas drámaként mutatja be,
amely átalakítja emberségünket, és bevon bennünket Isten végte -
len életébe és szeretetébe.
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Angyalzsoltár
Uram ne bennem bízz bízz angyalodra
helyezzen ő szívem helyére klárist
építsen ő kezemmel katedrálist
angyal vezess ahogy az Isten mondja

kívánkozzam mint szarvas a patakra
mint szárny után égről-szakadt madártoll
átkelni híd porból a parttalanba
nincs út megfutni vadak pásztorától

föld alól zúg a tenger szívverése
elhallgatok mikor a nyelv beszélne
angyal te ismersz tudod amit más nem
üsd rám pecséted légy számon az ámen

Kamra a szívben
Aki a fényt megkeresztelte
s a kerteket borral locsolta
mielőtt belépett a kertbe
s belekortyolt a borba

aki a vizeken hajóhad
de virágpor a szélben
s egyszer látta a holdat
szabadesésben

ki nincs sehol mert mindenütt
mindenben ott van
és ő hoz borúra derűt
és ő a cél az okban

szárnyas ló bicegő madár
kékre festett vihar
láthatatlan medál
az őrület ábráival

HALMAI TAMÁS
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az eszmélő idő alatt
rejlő időtlen pillanat

vakfolt a csillagképeken
kamra a szívben
ha találkozás szerelem
ha öröm Isten

Konzílium
Vizslathatják vaksin sokan
vetkőzzön le derékig
a Jónak ezer sebe van
de egyikből se vérzik

Karthauzi
A hallgatáshoz kék hiányból
keverne tintát enciánból
de túljár-e a nyelv eszén aki
a szó helyett az Istent mondja ki?

Angyaloknak nyelvén
Sziklák között gazdátlan sóhaj
szél fú tétova és törékeny
imára kulcsolt mondatokkal
áll a vers a világ tövében

A madarak nyakában súlyok
zuhan az égbolt szakadatlan
de angyalnyelven suttog
akiben szeretet van

S mert hallani akarjuk
mit mond a tiszta szépség
elhallgatunk hogy halljuk
a fák beszélgetését
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„A szép mama…”
Pilinszky és édesanyja

Nagymamám, Pilinszky édesanyja valóban — és, ha a szónak nem
lenne ide (és rá) egyáltalán nem illő pejoratív íze is, azt mondanám,
hogy feltűnően — szép asszony volt. Régi családi fényképeket nézve
egyértelmű, hogy a Baitz lányok, a négy testvér között ő volt a leg-
szebb. Máig emlékszem egy őszi délutánra, amikor anyám odahívott
a Molnár utcai második emeleti lakás ablakához. A sarkon nagymama
közelgett hazafelé. Hosszú, lefelé harangszerűen bővülő világos,
szürke kabátot viselt felhajtott, széles gallérral, fején könnyű kis fe-
kete kalappal. Baljával mintha a kabát szétnyíló szárnyait fogná össze
maga előtt, jobb karján fekete retikül, kesztyűs kezei éppen csak ta-
lálkoznak egymással. — Milyen szép! Rúzst, festéket nem, csak egy
kevés púdert használt az arcán. Haját viszont — ilyenkor diszkréten
a fürdőszobába zárkózva — rendszeresen szőkítette, vigyázva, hogy
a választéknál se bukkanjon elő egy-egy őszes folt. Nagyon egysze-
rűen és valami észrevétlenül úrias természetességgel volt szép. Sár-
közi Márta 1948 januárjában írta a Válasz ifjú munkatársának Rómába,
hogy „A szép mama megint bent járt [a szerkesztőségben] és elújságolta,
hogy a fiának mekkora honvágya van”. Egy másik, ugyancsak Rómába
címzett levelében (mindkettő, és a továbbiakban idézett levelek is, ha
külön nem jelzem másként, az MTA Kézirattára Pilinszky-hagyaté-
kában találhatóak) az izbégi házáról szólva mondja: „Ha még élünk
nyáron, és a kis Pilinszkyt elengedi a szigorú mama, majd kimegyünk ví-
kendezni.” Sárközi Márta — mint gyakran és szívesen — persze itt is
szarkasztikusan fogalmaz, de nem a „mamát”, csak a fiát csúfolja, aki-
nek — jól látja — mindennapi hivatalos ügyeiben is a gondos, örökké
aggodalmas mama igyekszik eljárni.

Nagymama — Baitz Veronika — 1892. október 6-án született sok-
gyermekes iparoscsaládban az első háború után Romániához került
Zsombolya közeli sváb faluban, Kiskomlóson. Több, még csecse-
mőként elhalt fiú után született négy leány közül ő a harmadik volt.
A keresztségben édesanyja, Martin Veronika nevét örökölte. A falu
— és még néhány környéki település — a tizennyolcadik században
elzászi, eredetileg francia nyelvű földművelőkkel népesült be, akik
csak az itteni vidéken németesedtek el. Nagymamám elbeszélése
szerint még az ő nagyanyja sem beszélt németül. Az édesapa, Baitz
János jó nevű kádármester volt a faluban, akinek távoli helyekről is
voltak megrendelői. A szülők a már kamaszodó lányokat — a men-
tálisan sérült második, Borbála (Bébi) kivételével — Szegedre adták
magyar nyelvre, cseregyerekként. Hogy a kiskomlósi német tan-
nyelvű elemi után Veronika, vagy ahogyan testvérei szólították mind-

KOVÁCS PÉTER

1939-ben született Buda -
pesten. Művészettörténész. 

Itt szeretnék köszönetet
mondani azoknak, akik mun-
 kámban támogattak, így
Ko valovszky Mártának, Dá -
vid Annának és az MTA
Kéz irattára készséges mun-
katársainak. (K. P.)
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 végig, Veron ezen túl még milyen iskolát végezhetett — talán pol-
gárit? — iratok híján nem tudjuk. Valahol okvetlen kellett tanulnia.
Édesapjuk halála után, 1913-ban a testvérek — magas rangú kato-
natiszt rokonuk támogatásával — Pestre költöztek, ahol Erzsébet (a
legidősebb, később a magyarországi szervita nővérek alapítója) és
Veron postáskisasszonyként helyezkedtek el.

Nagyszüleim a kórházban ismerték meg egymást, ahol az idősebb
Pilinszky János fronton szerzett sebesülésével feküdt, későbbi fele-
sége pedig önkéntes ápolónővér volt. Házasságot a régi világ össze-
dőlésének napjaiban, 1918. november 17-én kötöttek. Édesanyám —
Pilinszky Veronika, akit azonban mindig csak Erikának szólítottak
— egy esztendővel később, 1919. szeptember 25-én, öccse, János két
évvel utána, 1921. november 27-én született. (Itt jegyezném meg,
hogy Pilinszky születésének ez a helyes dátuma. Egy régi, valamelyik
lexikonban elkövetett elírás minden jobbító igyekezet ellenére ma-
kacsul tartja magát és sokfelé, még tavaly, 2011-ben is november
21-én emlékeztek meg születése 90. évfordulójáról!)

János még nem volt egészen tizenhat éves, amikor édesapja 1937.
augusztus 6-án — feltehetőleg orvosi műhiba következtében —
meghalt. Az apa — ahogyan elsősorban bátyám, meg más család-
tagok elbeszéléséből tudom — alapvetően csendes, békés természet
volt, de katonásan szigorú és adott esetben szinte mértéktelenül hir-
telen haragú is. Lányát, bármivel szolgált volna rá, elvből soha nem
bántotta; helyette is — mintegy őt fegyelmezve — nem egy alka-
lommal, fiát verte meg igen keményen. Ennek nyomasztó emléke
évtizedekkel később is elevenen élt Pilinszkyben. Egyik, Mári nén-
jének szóló levelében (1979. július 26. In: Kovács Erika: Pilinszky és
a család. Nap Kiadó, Budapest, 2009) ír erről: „Sheryl-könyvemben
megnevezve édesapám ökléről írtam, hogy eltört valamit bennem, s még ma
is álmodom róla, csurom vizesen ébredve. Ez azonban egy morzsányit se
változtat iránta való mélyülő szeretetemen.” Az apa szigorát az anya
veleszületett — saját gyermekkoromból is ismerős — szeretetteljes,
nem mindennapi lágyságával igyekezett ellensúlyozni. Szüleim
nagyapám halála előtt alig néhány héttel házasodtak össze és köl-
töztek saját lakásukba. Így váratlanul ők ketten, anya és fia, teljesen
egyedül maradtak. Az Élet című katolikus lap 1938. május 22-i szá-
mában jelent meg az Anyám című vers, amelyben a fiú résztvevő
szeretettel, mégis szókimondó pontossággal fogalmazza meg látle-
letét özveggyé vált édesanyja helyzetéről: „Az életed kihült üveg, /
csiszolt és készre alkotott, — kezdi, majd lejjebb, a második versszak-
ban így folytatja: Magadba vagy, s csupán a fák, / az áldott, ázott, őszi
fák, / csupán a fák a híveid.” A veszteséget még nehezebbé tette, hogy
a szűkös özvegyi nyugdíj bizony alig-alig volt elegendő kettejük
megélhetéséhez. Jancsi ekkor még gimnazista volt, s hogy folytatni
tudta tanulmányait tovább, az egyetemen is, az édesanyjának ra-
gaszkodó szándékán túl, leginkább a Baitz nővérek, elsősorban
pedig Mári támogatásának volt köszönhető.
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Első emlékem nagymamáról és Jancsiról négyesztendős koromból
maradt meg. Ahogy máshol már írtam, szüleim Váradról — sza-
márköhögés miatt — Budapestre küldtek levegőváltozásra. Márinál
és Bébinél, nagymama testvéreinél laktam. Már az első nap délután-
ján villamosra ülve ellátogattunk a Domonkos utcai postás nyugdí-
jas otthonba, ahol ekkor ők éltek. Ahogyan emlékszem, nagy abla-
kos, tágas és világos szoba volt. Balra a fal mellett sorakozott a két
fekhely, jobbra beépített szekrény és a fürdőszoba ajtaja. A nagyon
egyszerű, inkább csak ételmelegítésre alkalmas közös konyha kívül,
a szállodaszerű folyosó végén volt. Jancsi — akkor már egyetemi
hallgató — csak később jött haza. Közeledtekor nagymama a szek-
rénybe bújtatott, hadd legyen majd meglepetés előkerülésem. Emlé-
keimben ők mindig is így: ketten voltak. Nyaranta Kenesén a kis ház-
ban is mi voltunk, a család, édesapa-anya, húgom, a Kiserika, az első
öcsém, a ’45. január első napjaiban bombatámadásban életét vesztett
Vöcsök, azaz András, meg ők, Jancsi és nagymama. Később is így volt,
amikor ’44 nyarának végén Budapesten a Deák Ferenc utcai közös
lakásba költöztünk, s ’45 után a Molnár utcában is nagymama halá-
láig. Együtt éltünk, kölcsönös szeretetben a nagy család, de mégis,
mindig mi és ők. Gyerekként így volt természetes számomra, s így
látom visszamenőleg ma is. Biztosan tudom, hogy nem arról volt szó,
hogy talán kevésbé szerette volna fiánál a lányát, akár bennünket,
unokáit! Ragaszkodó, óvó, figyelmes szeretetének emléke máig kísér.
Jancsi mégis másként tartozott hozzá, mint mi mindannyian. Össze-
tartozásukat nyilván az apa korai halála is szorosabbá tette. Úgy hi-
szem, jól gondolom, hogy már korábban, a fiút különös igaztalan-
sággal is sújtó apai szigor, amit az anya — merthogy nem volt őt
megvédeni módja — belső lelkifurdalással követett, egyfajta látha-
tatlan, egyre erősebb, ösztönös belső egységet teremtett köztük. Meg
aztán — úgy érezte és úgy tudta, rajta kívül ezt senki sem teheti meg
— Jancsiról a mindennapokban is egyedül neki kellett gondoskodnia
életének egészen az utolsó hónapjaiig! Emlékszem, hogyan töltötte
neki a háború utáni szűkös években az így olcsóbb cigarettákat, me-
legítette előre és készítette oda a mosdóra reggelenként kis tálkában
a borotválkozó vizet, járt honoráriumok után a rádióba, lapok szer-
kesztőségeibe, hogyan próbálta kimenteni apró vagy bonyolultabb
hivatalos ügyekben a megkívánt „személyes” megjelenéstől, mint
ment egyedül türelmet kérni lejárt kölcsönzés ügyében egy könyv-
tárigazgatóhoz, hogy igyekezett eljárni helyette egy lehetséges állás
ügyében. Amikor Jancsi az Új Ember laphoz került, eleinte újonnan
megjelent könyvek beszerzésével bízták meg, s az egyes kötetekről
rövid, néhány mondatos, szinopszisszerű ismertetést is kellett írnia.
Erre a lapnak — ahogyan emlékszem — nem is lehetett igazán szük-
sége, inkább Pilinszky odakerülésekor átmeneti időre és személyének
szóló, afféle látszatmegbízás lehetett. A könyveket nagymama ol-
vasta, s jegyzetelte is gondos részletezéssel ceruzával írt sűrű olda-
lakon, hogy a „szinopszis” minél kisebb gondot okozzon Jancsinak!
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1958-ban már nagyon beteg, s akkor éppen lábadozóban lévő édes-
anyját hívja maga után pihenésre, Szigligetre, az alkotóházba. „Drága
Anyukám! —Még mielőtt nem késő: szeretném, ha másodikától Te is lejön-
nél. — olvassuk a május 28-án kelt levelében, s nyomban megbízást
is ad számára: — Számítsd ki, mennyi pénzre van szükségünk, s ha egy
mód van rá, gyere! Telefonálj be a Nők Lapjához, s kérdezd meg Galsai
Pongrácot, mikor tudják küldeni a pénzt. Vagy add el a könyveket, s kérj
kölcsön Máritól. (…) szóval, ha egy módot találtok rá, gyere le, (…) Anyu-
kám, ha lejönnél, hozd magaddal a kávéfőzőt, meg kis petróleumot, vagy mi
a fenét, amivel főzni lehet a szobában.(…) sok-sok szeretettel: Jancsitok” 31-i
soraiból érezhető az öröm és az aggódás, mindemellett most is a leg-
természetesebben tudja édesanyját apróbb-cseprőbb intézni, tenni
való dolgokkal megbízni: „Drága Anyukám! — Rettenetesen örülök,
hogy jössz. Ha lehet, hozz magaddal kávéfőzőt és főzőalkalmatosságot, kis
kávéscsészémet. Érdeklődd meg az Alapnál, hogy külön szobát kaphatsz-e,
hely ugyanis van elég! Hivatkozz arra, hogy én éjjel dolgozom, — de ha nem
megy, az se baj. — Hozd el a körömkefét, s egy tubus c-vitamint. Takarót
nem kell hoznod, az én barna kabátom is felesleges. Törölközőt is adnak ket-
tőt. Szódabikarbonát hozz magadnak, s 2 csomag hashajtót is. A Balatoni
anthológiát, ha tudod, nyomozd ki! — Szóval nagyon várlak; a vonaton kér-
dezd meg a kalauzt, mielőtt leszállnál; az állomáson várlak. Az útra vegyél
újságot, képeslapot, mert nagyon hosszú az út, s hozz magaddal valami kevés
ennivalót is. Mindenkit ölelek: Jancsi” (Az általa írt leveleket, ha másként
nem jelzem, az Osiris Kiadónál 1997-ben megjelent Pilinszky János
összegyűjtött levelei című kötetből idézem.)

1944 őszén Jancsit behívták katonának. „Karpaszományos” (meg-
különböztető csík az érettségizett bakák kabátujján) honvédként lett
légvédelmi tüzér. Nagymama örült ennek, úgy gondolta, a „légvé-
delemre” itthon van szükség, nem fogják fiát messze vinni. Pi lin -
szky az édesanyjának címzett, legelső ismert, a hagyatékban fenn-
maradt postai levelezőlapját éppen a „4. légvédelmi tüzérütegtől”
keltezi október 25-én: „Drága Anyukám, — írja érezhető sietséggel —
Itt vagyunk Pesthidegkúton. Ha meglátogatsz, a 83-as végállomásától gyere
ide, vagy 2–3 kilométert kell gyalogolnod. Nem messze van tőlünk a reme-
tei kegytemplom, innen tájékozhatsz a legkönnyebben. Keresd a légvédelmi
tüzérüteget, majd Hidegkúton eligazítanak. Egy kis dombon kell feljönni,
az egyik fabarakkban lakom, (…) Hétköznap 5-kor vagy vasárnap reggeltől
estig jöhetsz. Hozz nekem cipőrongyot, és gumicsizmában gyere, egészen föl
az ütegig. Amint tudsz gyere! Pálinkára meg egy kis kenőkefére, meg cipő-
rongyra lesz szükségem. Smirglipapírt, gyufát is szerezz. Ennivalót hozz!
Sok-sok csók: Jancsi. Erit, Bandit és a gyerekeket is csókolom.” A látoga-
tásra én is elkísérhettem nagymamát. Emlékszem a dombra, amely-
nek aljába érve egy éppen szembejövő katonától érdeklődtünk, aki
készségesen fordult vissza, hogy szóljon Jancsinak. Nem kellett vár-
nunk, ő szinte repült felénk — általam csendesen irigyelt durva uni-
formisában — lefelé a lejtőn. Ezen túl többre sajnos, nemigen em-
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lékszem, leginkább még a csak távolról csodált, földhányás mögött
kucorgó „boforc” ágyúkra. Egy másik alkalommal a Rác fürdő előtt
találkozhattunk, amikor „tisztálkodni” vezényelték oda századu-
kat. Gyalogosan mentünk át az akkor már robbanószerkezetekkel
sűrűn fölszerelt Erzsébet hídon. Nagymama kezemet szorosra fogva
igyekezett távol tartani a korláttól. Egyszer — mindannyiunk örö-
mére — néhány órára még haza is szaladhatott Jancsi. Aztán, Nagy-
mama szomorú csalódására, de valójában isteni szerencsére az „üte-
get” még a budapesti ostromgyűrű bezáródása előtt Győrbe, majd
tovább, Németországba vezényelték. Ágyúik hamar elmaradtak
tőlük, s mire Majna-Frankfurt közelében céljukhoz értek, már kézi-
fegyvereik sem voltak. A repülőteret „védték”, azaz a mindennapos
bombatámadások nyomán keletkezett krátereket kellett nekik, a ma-
gyar tüzér bakáknak mind reménytelenebbnek mutatkozó igyeke-
zettel és egyre kevesebb eredménnyel újra és újra betemetni.

Míg Jancsi távol volt, bennünket kibombáztak, a ház maradékát a
Pestről Budára visszahúzódó németek még föl is gyújtották. Szó sze-
rint annyi vagyonunk maradt, ami éppen rajtunk volt. A romok alól
előbújva előbb nagymama testvérének Nefelejcs utcai zárdájában lel-
tünk menedékre, aztán a Molnár utcában, egy csendőrezredes hát-
rahagyott lakásában kerültünk új otthonba. Semmink sem maradt,
nagymama azonban — most el nem tudom képzelni, hogyan tette
— valahogy csak megőrizte Jancsika érettségire kapott fekete szö-
vetöltönyét! Máig megmaradt emlékeim közt a kép, ahogy ’45 nya-
rán nagymama szalmiákos vízzel kefélgeti a ruhát, s ahogy — már
vasaltan — az ajtónk előtti teraszon szellőzni kilógatta a friss leve-
gőre. (Az emlék bennem talán azért maradt meg ennyire élesen, mert
’57-ben, érettségire én is ezt a ruhát ölthettem magamra, s bizony ez-
után évekig még ez volt, ez maradt bátyámmal felváltva közös ün-
neplő ruhánk!) A ruha gazdájáról azonban csak nem érkezett semmi
hír. Nagymama keze ügyében szinte mindig ott volt a rózsafüzér, ha
éppen nem a kezében, hát a ruha vagy kötény zsebében, éjszaka a
párnája alatt. Nem tüntetőleg és nem is látványosan, csöndben és ma-
gában, de folytonosan imádkozott. Emlékszem nővérére, az apáca
fejedelemasszonyra: ha ő mondta imáit, akkor nem lehetett szólni,
közelíteni hozzá. Sokszor láttam őt rózsafüzérrel kezében föl-alá
sétálva nyáron a rákosszentmihályi rendház kertjében, később Mári
nénénk Petőfi Sándor utcai lakásában: ilyenkor senki, semmivel se
zavarhatta őt. Nagymama azonban azt hiszem, folyamatosan imád-
kozott, akár a konyhában kavarva az ételt vagy mosogatva a szeny-
nyes edényt, akár velünk beszélgetve, ügyeket intézve, s talán még
vidám, oldott, társaságban is. Imáiban semmi sem tudta megzavarni.
Bármi jelentős vagy jelentéktelen dologban, bármikor, bármi kérdés-
sel vagy kéréssel nyugodtan fordulhattunk hozzá, soha sem mutatta,
hogy egy percre is terhére lennénk. Ez az imádságos folyamatosság
éltette, hiszen ugyanakkor nagyon sokat, szinte szüntelenül szenve-
dett. Emlékszem sűrű, fájdalmas epegörcseire, állandó és nem titkolt
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mindennapi aggodalmára Jancsiért, amíg hír nem jött felőle, míg
maga is meg nem érkezett, és aztán is, kicsi és nagy dolgokban érte,
meg értünk, a gyerekekért, mindannyiunkért. Akkor, ’45 kora nya-
rának egy meleg napján elindult a Molnár utcából egyedül, gyalog ki,
Máriaremetére, hogy ott a templom csodatevő Szűz Mária-képe előtt
fohászkodjék fiáért. „Drága kicsi fiacskám — írta hónapokkal később,
november ötödikei levelében, amikor Jancsinak Wiesbadenből, még
a nyáron feladott sorai végre elérték — (…) Kicsi szívem gondolhatod
milyen lelki állapotban voltam 5 hónapig semmit nem tudtam Rólad, akkor
gyalog mentem ki Máriaremetére 30º melegben oda vissza és a Szűzanya
csodálatosan megsegített. Öt napra rá, május 18-án kaptam Rólad az első
hírt Csébitől, hogy március 15-én váltatok el egymástól egészségesen (…)
Ismét egy hosszú csönd állt be és ugyancsak a Szűz Anya hozta meg a má-
sodik hírt aug. 12-én, mikor ugyancsak Remetére mentem könyörögni, ez a
Te saját kezed írása volt június 10-ről keltezve. — A harmadik üzenetet Tóth
hozta október 7-én (…) istenem csak már itthon lennél, soha többé el nem en-
gedlek vagy pedig megyek Veled akár hová mész…” A remetei zarándok-
latokat aztán — fogadalmáról soha nem elfeledkezve — évről évre
megismételte, még élete utolsó évében is, amint ezt Jancsinak ’58.
május 26-án a hűvösvölgyi Balázs vendéglőből (ahol a túra után
édesanyámmal megpihentek) írt levelében említi: „Kint voltunk Re-
metén, a szokásos évi utam volt és dacára a nagy fáradtságnak idegileg jót
tett.” (Az édesanya leveleit az MTA Kézirattára őrzi, az idézetek
innen származnak.) Anya és fia között nem folyt sűrű levelezés. Igaz,
az sem volt gyakori, hogy az 1945-től nagymamánk haláláig, 1959.
február 21-ig tartó mintegy másfél évtizedben egymástól hosszabb
időre távol lettek volna. Jancsi igazán hosszan csak az 1947–48-as
svájci és római ösztöndíjas hónapokban maradt el otthonról. A ha-
gyatékban mindkettejüktől ebből az időből maradt fönn a legtöbb
levél, Jancsitól 21, nagymamától 12.

Jancsihoz írt leveleit olvasva döbbenek rá, hogy mennyire egy-
szerű lélek volt. Szinte mint a mentálisan sérült Bébike. Nővére,
Erzsébet meg a húga, Mári mennyire mások! Annak határozott szi-
gorúsága, sugárzó magabiztossága, ennek komplikált lelke, termé-
szetes intellektusa! Gyerekként és alig felnőtté válva se vettem észre
ezt. Nekem, testvéreimnek nagymama a NAGYMAMA volt. Úgy
teljes, és úgy fontos, úgy kihagyhatatlan az életünkből, ahogyan volt,
ahogyan szerettük, ahogyan szeretett. De Jancsi hozzá való ragasz-
kodásában is — és ezt csak most kezdem fölismerni igazán — volt
valami egészen ősi, szinte primitív őszinteség, hit és szeretet, amely-
nek megragadóan izgalmas lenyomata, bizonyítéka az a sorozat
„levél” halott, üdvözült édesanyjához, amelyről majd lentebb lesz
szó. (Ezek a „levelek” is az MTA Kézirattárában vannak. Nyom tatás-
ban megjelent: Vigilia, 1996. szeptember, 651–655.)

Pilinszky 1947. november közepén repülőgépen indult a nagy útra.
Mindannyian, az egész család kikísérte a budaörsi repülőtérre. Fe ri -
hegyet ekkor még — azt hiszem — az oroszok használták. Szorongva
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figyeltük a billegő szárnyakkal fölemelkedő gépet, amely aztán lassan
eltűnt a szemközti kis hegyek mögött. Az első híradás Prágából érke-
zett, képeslap a Szent Vitus-katedrálissal: „Édesem! Szerencsésen itt va-
gyunk, nagy az olcsóság. Levélben többet: Jancsi” A következő levél —
„Drága Anyukám!” megszólítással — amelyben részletesen beszámol
utazásáról a budapesti indulástól a másnapi zürichi érkezésig és első
svájci élményeiről, már Genfből érkezett. November 25-én Montreux-
ből ír, érzékletes leírást adva a környékről és ottani pompás ellátásá-
ról. Ebben a levelében olvashatunk először már korábbi elhatározá-
sáról, hogy hazatérve Hódmezővásárhelyre, Németh László közelébe
költözne és ott vállalna állást. Terve, bár nem volt ismeretlen a család
előtt, most mégis meghökkent tiltakozást váltott ki. Édesanyja no -
vem ber 28-án a születésnapi köszöntés után erre is kitér: „Drága kicsi
fiacskám! Kimondhatatlan nagy volt az öröm, mikor leveled megjött, szá-
momra ez mindig nagy boldogság. — Tegnap úgyis úgy fájt a szívem, hogy
születésed napján nem tudtalak magamhoz ölelni és egy ici picit legalább ba-
busgatni azt a nagy 26 éves fiamat. (…) Hanem nagy szívfájdalmat okoz
mindnyájunknak, hogy mégis el akarsz menni Hódmezővásárhelyre. (…)
nem tudjuk mit hoz a jövő (…) Meg aztán, ha valami baj lesz mégis csak jobb
ha mindnyájan együtt lennénk.(…) — Azt én is mondom, hogy a számve-
vőség [Pilinszky munkahelye a Kultuszminisztériumban] nem való
neked…” — Néhány nap múlva, december 5-én már elfogadja fia dön-
tését, s a továbbiakban, mint a sorjázó levelekből kiderül, maga is utá-
najár a vágyott („ha nem a Szabadművelődésnél, hát hol dolgozhatnék” —
olvassuk Jancsi előző levelében) vásárhelyi állás ügyének. Tartalmá-
ban és hangjában egyaránt szemléletesen dokumentálja nagyma-
mánknak ragaszkodó, egyszerre megértő, gondos és aggodalmas sze-
retetét fia iránt a ’48. január 26-án kelt levél: „Drága jó kicsi Fiacskám!
Olyan nagyon nagyon boldog vagyok valahányszor levelet kapok Tőled, min-
dig csak a postást várom, Istenem de nehéz távol lenni egymástól, különösen
egy anyának, aki olyan nagyon szereti gyermekét. Kicsi Jancsikám tele va-
gyok aggodalommal (…), hogy fogysz, félek szívem hogy az egészséged meg-
sínyli az ottani gyenge táplálkozást. — Édesem nagyon kérlek, amennyire
lehet igyekezzél pótolni a kosztot, nehogy még soványabban kerüljél haza,
mint ahogyan elmentél (…) Édesem nagyon megnyugtat, hogy most már
külön szobád van, úgy sajnáltalak mert tudom mit jelent Neked az mással
együtt lakni, nagyon féltem végleg ki fogsz merülni…” — majd részletesen
beszámol a vásárhelyi állás ügyének állásáról, aztán tanácsot ad, mit
vásároljon magának Rómában, s végül röviden a hazai pénzügyi ne-
hézségekről ír: „Úgyhogy jelenleg az itthoni kiadások rád eső részét én fe-
dezem, míg valahonnan pénz bejön, pedig úgy szerettem volna egy kis pénzt
spórolni Neked, hogy legyen, ha haza jössz. — Kis szívem arról soha nem
írsz, a holmid megvan-e? (…) Annyira aggódom, mert nem tudjuk pótolni,
ha valami elvész (…) Kicsi Jancsikám, olyan nagyon hiányzol anyukádnak,
mióta elmentél az idő csigalassúsággal múlik, ha pedig egy jobb falatot eszem,
fáj a szívem, hogy Neked mért nem adhatok belőle. — Lélekben mindig Veled
vagyok, azt hiszem azt meg is érzed és sokszor bizony nagyon nehezen vise-
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lem el a távolléted. — Kicsi fiacskám nagyon nagyon vigyázz magadra, ké-
sőre jár az idő és olyan nagyon fáradt vagyok. Jó éjt édesem sok ölelést és csó-
kot küld a Téged nagyon szerető Anyukád.”

Leveleiben Jancsi visszatérően különböző „titkárnői” feladatokkal
bízza meg édesanyját, hogy hol, kit keressen meg, miért, mit intézzen
el. Új verseinek kéziratát hozzá küldi, kérve, melyiket hol próbálja el-
helyezni. Egyszer-egyszer néhány sorban magyarázatot fűz az írás-
hoz, ahogyan sokszor otthon is tette — persze szóban — később, ami-
nek alkalmanként magam is hallgatója lehettem. A január 8-i levélben,
amelyhez Pieta és Kihült világ című verseit mellékelte, az előbbit így
magyarázza édesanyjának: „Mária ölében fekszik Jézus. Az eleven ideg-
rendszer, az eleven érzékek nem tudnak mit kezdeni a halottal, s keserűen a
gyászoló ellen fordulnak, mivel életre születtek és csakis az élettel szemben bi-
zonyulnak engedelmes szolgálónak. Az anyának minden érzékit meg kell ölnie
magában, a puszta, dermedt gyászba kell kövülnie, hogy méltó társa lehessen
az ölében fekvő halottnak. S most minden fejtegetés nélkül a vers befejező sora:
s ő, mármint Jézus, harmadnapra föltámadott. Tehát ki nem mondottan azt
akarom szuggerálni, hogy az anya áldozata a megtagadott életerőt mintegy
átmenti a fiúba, s egy ilyen feneketlen szeretet kell ahhoz, hogy a fiú dicsősé-
gesen életre keljen.” Nagymama válaszlevelében (január 12.) azonnal
reagál: „Kicsi Jancsikám mindkét verset megkaptam, köszönöm. — Ugye
szívem tudod milyen boldogan olvasom őket, szinte nem tudok betelni velük.
— A Pieta szintén egy remekmű olyan nagyon, nagyon szép, nekem is
talán a harmadik szakasz tetszik a legjobban, de az egész együttvéve és
minden egyes szakasz külön külön gyönyörű és bizonyára nemcsak nekem,
hanem másnak is mindig élményt jelent tőled Jancsikám valamit olvasni.
(…) Sennyey és Timár igazán remekül mondták a verseket [a rádióban]
(…) ritka nívós előadás volt és nem csodálom, hogy Tőled olyan szívesen
hoznak.(…) Ép most beszéltem Sárközynével (…) Ő is ugyanazt mondja
amit én, hogy szerénységi kórságban szenvedsz és ugyancsak olyan nagy
tehetségnek tart. — Na Jancsikám hogy vagy velem megelégedve mint ’tit-
kárnő’ ugye milyen szépen intézek el mindent…” Hasonló figyelemmel
és föltétlen elismeréssel fogadta mindig fia írásait. Egy hónappal
későbbi levelében a végül Mire megjössz címmel megjelent vers első
elolvasásának élményéről számol be: „Drága jó kicsi Fiacskám! Végre
megjött a két leveled (…) Kicsi szívem a ’Csak tollpihék’ nem hogy szép
gyönyörű, annyira tetszik, valahányszor olvasom a meghatottságtól sír-
nom kell, tudod hogy ez nálam mit jelent. — Szerintem a legjobb versed
azt hiszem ennél nagyobbat nem lehet írni…”

Pilinszky az édesanyjának szóló leveleiben csaknem mindennapi
pontossággal számol be találkozásairól, a cigaretta, a kávé, a bor
meg a ruházkodási cikkek árairól, saját anyagi lehetőségeiről, talál-
kozásairól, beszélgetéseiről, egyszóval szinte naplószerű pontos-
sággal beszél kinti élete minden részletéről. „Különben, drágám —
írja még Genfből ’47. december 14-én —, rájöttem, hogy végképp nem
vagyok utazó. Úgy érzem magam, mint a mélyvízi búvár. Az élmények,
mint a tenger iszapja, teljesen elnehezítenek. Idegen, végzetesen idegen
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világ ez számomra, s csak most tudom, mi az, hogy kelet: Móricz Zsigmond,
Tolsztoj, Ady, Dosztojevszkij! (…) Például Svájcnak nem lehet nagy költője.
Túl puha világ ez! Elolvad az ember kezében.

De ugyanakkor (…) csodálatos (…) ez az ország: az emberek nem hazud-
nak, pontosak nem csapják be egymást. Csak a szívek vernek lustábban,
mintha nem éreznék az életük szorítását. Nálunk sokkal oxigénesebb a levegő.
Csak Rád, Erikára, Péterkére, magamra gondolok: mindannyian egy-egy
szenvedélyben élünk állandóan, ha nem is vesszük észre, de egy itteni embert
elriasztanánk magunktól!” Nagymamám december 18-i levelében va-
lószínűleg erre válaszol: „Édes Drága kicsi fiacskám! Kétségbe voltam esve
hogy 2 hete nem kaptam tőled levelet már minden félére gondoltam, úgy hogy
mikor leveledet megláttam sírógörcsöt kaptam az örömtől, viszont amikor ol-
vastam megint [olvashatatlan] hogy Te is édesem úgy vágyódól utánunk
mint én…” Jancsi december 27-én Rómából keltezett levelében, ottani
napjainak praktikus ismertetése közben tűnik fel az a mondat, amin
később Sárközi Márta, a Válasz szerkesztőasszonya csúfolódott: „Édes,
roppantul gyötör a honvágy utánatok.” Az édesanya ’48. január 4-én
örömmel nyugtázza az új híradás megérkezését, majd így folytatja:
„…mert nagyon nagyon nehéz öreg anyukádnak kicsi fiacskája nélkül. —
De jó is lesz mikor újból itt fogsz ülni az ágyamon és mesélni fogsz arról az
élményről amiken most keresztül mész…” Január 14-i levelét így fejezi be:
„Kicsi szívem mindig olyan nagyon nagyon várom leveledet és kimondha-
tatlan boldog vagyok ha írsz egy levelet számtalanszor olvasom el addig ol-
vasom és tartom magamnál, míg a másik megérkezik. (…) sok, sok szeretet-
tel ölel csókol lélekben mindig Veled levő: Anyukád” Az édesanya nem kis
aggodalmára a római híradások néha bizony késtek. ’48. február 5-én
írja: „Drága jó kicsi fiacskám! Szörnyen nyugtalan vagyok, hogy semmi hírt
nem kapok Tőled szívem holnap éppen két hete, hogy az utolsó leveled meg-
jött. — Kicsi Jancsikám mi van Veled, úgy félek, hogy beteg vagy, se éjje-
lem, se nappalom, azt hiszem menten elájulok mikor nap nap után hiába
várom a postást, mindig csak az a válasz nincs levél. — Jancsikám ez már
a 3-ik levél és egyre sem jött válasz, szinte hihetetlen, hogy nem írtál volna
mikor ismersz mennyire aggódom miattad. (…) Kicsi szívem ha ezt a le-
velet megkaptad írj azonnal, mert már olyan vagyok mint egy őrült és min-
denféle rémképeket látok…

Jancsikám édes sok sok szeretettel ölel, csókol a Téged nagyon szerető,
Érted aggódó: Anyukád.”

Nagymamánk nem kevés aggodalommal fogadta a fiától érkező,
a mindennapi praktikumot meghaladó, nemegyszer vallomásos
hangú beszámolókat. Jancsi ’48 január végén Rómából, egyik bizony -
talan keltezésű levelében így ír magáról: „Ami állapotomat illeti, meg-
lehetősen ideges és szétszórt vagyok. Én nem tudom miért, de előbb-utóbb ál-
dozata leszek a környezetemnek. A szobám gyülekező helye az egész
aka démiának. Tegnapelőtt este huszan voltak nálam a három székemre, éjjel
háromig. Egészen mágikus beszélgetésben voltam Kerényivel, ő is bejött!
Azonkívül műtörténészek, költők, festők és muzsikusok! Például: egy cso-
port számára ciklikusan ismertetem a modern lírát, viszonzásul Szervánszky
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hegedül. Ő különben igen kedves fiú! Legutoljára hagytam az alvilágot.
Ezekről senki sem tudja [olvashatatlan], hogy és mint? Ezek rendszerint
nem is az akadémián, csak a perifériáján élnek. Egészen ruináltak 20–25 éves
korukra, az életük, a múltjuk egy-egy rémregény. De van köztük egy-két egé-
szen megható. Hát igyekszem nekik tanácsot adni, s valami emberit. Olya-
nok, mint az átfázott kis didergő állatok. Az emberi fauna mindennél gaz-
dagabb! Bár semmi bajom, mégsem vagyok a legjobb színben. De hát ismered
a fiadat, mit is várhatsz tőle? Hajammal és húsommal nem szoktam törődni.
Mindenkit ölelek csókolok, a javulást újra csak ígérve! Szerető Jancsitok”

Február 8-i, ugyan nekem címzett, valójában azonban szintén és
leginkább édesanyjához szóló levelében vallomásos sorokat olvasha-
tunk: „Kedves kis Péterke! (…) Különben mostanában túl ideges vagyok.
Valahogyan úgy érzem: nem sok jó vár rám: nagyon szegény és terhes öreg
leszek. A világ roppantul kuszáltnak tűnik előttem, s nem tudom, lesz-e erőm
kibogozni és megfejteni a magam számára. Nagyon nehéz, irgalmatlanul
nehéz részt választottam, s alapjában gyenge, nyűgös, szétszórt, védelemre
szoruló a természetem. A költő végül is hírmondó. Idáig csak behatoltam egy
bizonyos világba, s megtanultam a bizonyos szavakat, melyekkel most valla-
nom kell. A botrányok, a nehézségek, a haragok még hátravannak. Most derül
ki: mivégre vagyok a világon. S ha ez kiderül: a barát elpártol s az ellenfél el-
lenség lesz. A ti bizalmatok is meginog bennem, s legfőképpen saját magam-
ban. Akkor már nem számíthatok senki segítségére, az ifjúságnak is vége:
megindulok a lejtőn vagy az emelkedőn. Mindkettő egyformán nehéz, s hogy
melyikre jutottam. Én már soha nem tudom meg. Ezért vagyok egyre szo-
rongóbb: az érkező évekkel a próbatétel is egyre nagyobb lesz! S ki adhat kezet
hozzá? Jancsid” Nagymama január 11-én válaszolt a neki szóló levélre:
„Kicsi szívem — írja — látod, Te elmehetsz akár a világ végére, mindenhol
megtalálnak, pedig édesem ismerve Téged abba lassan teljesen tönkre fogsz
menni, úgy hogy nagyon nagyon kérlek, az én kedvemért a vitákat és a ta-
nácsadást sürgősen szüntesd be, mert szörnyen félek a következményektől…
— Kicsi szívem sok sok szeretettel ölellek, csókollak gondolatban mindig Veled
levő: Anyukád.” — Persze azonnal, ’48. január 19-én reagált a nekem
címzett levélre is: „Drága jó kicsi Jancsikám! Szörnyű hatással volt rám
Péterkének írott leveled, az a sok szomorúság és lelkibánat ami ebből kiáradt
ólom súllyal nehezedik szívemre. (…) Édesem úgy kérlek Kerényivel hagyd
abba a vitákat, félek a végén még ebből is bajod lesz, pedig erre semmi szük-
séged nincsen. — Jancsikám édes pihenj, egyél, napozzál és megfelelő módon
szórakozzál, de ne gyötörd és emészd magadat, mert akkor tényleg csont és bőr
leszel mire megjössz. — Most már számolom a napokat, biztosra veszem,
hogy a jó, finom húsvéti vacsorát és ebédet köztünk fogod elkölteni jó ét-
vággyal, vígan és boldogan (…) Kicsi szívem most búcsúzom bizony nagyon,
nagyon várlak már haza számolva a napokat, hogy ismét magamhoz ölelhes-
selek, addig is sok szeretettel csókol Téged nagyon szerető Anyukád.”

Pilinszky február 24-én kelt levelében jelzi közeli hazautazását. Írja,
hogy már nagyon várja a találkozást, miközben azt is bejelenti: „Egy
új meggondolás alapján” mégsem költözne Hódmezővásárhelyre. „Min-
denesetre — fejeződik be a levél — moziba szeretnék menni a családdal,
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részt venni egy nagy családi ebéden-uzsonnán, beülni valahová egy közös sö-
rözésre! Mindenkit ölel-csókol: Jancsitok”. Utolsó, Rómából március 2-án
postázott levelének végén írja: „Az érkezésemről (a családtagokon kívül)
senkit se értesítsetek. Ha lehet: a gyerekek szombaton ne menjenek iskolába!”

A későbbi években igencsak megritkult kettejük levelezése. ’48
nyaráról egy ceruzával írt levelezőlap maradt fönt nagymamánktól
a hagyatékban, amelyet a néhány napig Esztergomban pihenő fiá-
nak írt: „Itthon üres a ház és szörnyen lassan múlik az idő, de tudod azt,
hogy Neked most mennyire jót tesz ez a nyaralás engem is megnyugtat. —
Kicsi fiacskám használd ki az időt és addig maradjál míg jól érzed
magad…” 1950 nyarán Pilinszky egy hónapot Hódmezővásárhelyen
töltött Németh László vendégeként, aminek alig néhány levelező-
lapnyi emléke maradt a hagyatékban, aztán még egy-egy levelező-
lap ’55-ben Balatonfüredről és Szigligetről, s egy 1956-ból Bécsből.
Utolsó levelét Jancsihoz édesanyja ’58. május 29-én írta Szigligetre:

„Drága jó Jancsikám! Hiába Te a meglepetések embere vagy, oly várat-
lanul ért a meghívás, hogy első percben lehetetlennek tartottam, de aztán
Erikával hamarosan nyélbeütöttük a dolgot. (…) A keddi júni 3iki vi-
szontlátásig sok szeretettel ölel, csókol: Anyuka.”

Késő ősszel kettesben pihenni ismét Szigligetre utaztak. Nagy-
mama onnan írta utolsó, a család különböző tagjaihoz címzett leveleit.
November 20-án írta Erzsébet nővérének: „Ma egy hete érkeztem (…)
— írja és beszámol róla, hogy korábbi műtéti sebét naponta három-
szor teszi tisztába. Az „sajnos még mindig eléggé gennyezik (…) Azért
nem igen tudok járni, mert minden mozdulat dörzsöli…” Továbbiakban
beszámol arról, hogy Jancsi még mindig köhög, „láza azonban nincs —
írja — első nap volt neki 37’1. — 10. 1/4 11kor Jancsi gondosan becsomagol:
télikabát, 2 fekete kendő, jól amit csak el lehet képzelni és kiültet az ő erké-
lyére, ahonnét gyönyörű a kilátás. — ott ülök egy jó órát és imádkozom a ró-
zsafüzéremet. (…) — 1kor van az ebéd, Jancsi hála Istennek most már meg-
eszi az egész adagját. (…) Jancsi szegény olyan gondos, naponta többször
megvizsgálja az arcomat jobban nézek-e ki, azt szeretné, hogy jó kövéren ke-
rüljek haza. — Itt minden nagyon szép és jó teljes a nyugalom és csönd, csak
az otthoniak miatt nyugtalankodom [s itt sorra veszi a család tagjait]…”

A levél végén két sor Jancsitól: „Tegnap óta kissé ideges vagyok, mert
anyuka meghűlt újra. Ma ágyban marad, remélem rögtön kilábol.”

A lábadozó, de inkább elfogyó édesanya képét a Novemberi
elízium című ismert, megrendítő versében rajzolta meg Pilinszky,
amelynek itt csak utolsó sorait idézem: „És olyan is, mint ama sze -
lidek, / kik mint a gyermek, igen, olyan is vagy / oly boldog is, hisz sem-
mit sem akarsz már, / csak ragyogni a novemberi napban, / és illatozni
toboz-könnyüen. / Csak melegedni, mint az üdvözültek.”

Az édesanya elvesztése Pilinszky számára haláláig nem gyógyuló
sebnek bizonyult. 1959-ben Németh László kondoleáló soraira vá-
laszolta: „Igen tisztelt kedves Barátom! Végtelenül jólesett leveled, s kü-
lönösen anyukára vonatkozó részei. Anyuka nagyon szeretett Téged, s bi-
zonyára nem is sejted, mennyit beszélgettem vele, egy-egy könyvedről vagy
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látogatásodról. Nem láthattad őt betegen. A sok láz és kínlódás, műtét és
rosszullét elgyötörte, de számomra valahogy egyre fiatalabb és kimondha-
tatlanul megható lett. Egy héttel a halála előtt felvette az utolsó kenetet, s
attól fogva tudta, hogy meghal. Csodálatosan halt meg, szinte testetlenül és
kimondhatatlan szeretetben. Nekem nagyon nehéz, és nehéz lesz mindad-
dig, amíg valami új kapcsolat nem épül ki közöttünk. (…) Nagyon tétová-
nak érzem magamat, mint akinek kezéből minden erő elszállott. A halál,
mióta ő meghalt, vele van kibélelve, csak az élettel nem tudom hányadán
állok. Nagyon kérlek, ne felejts el egészen, örökre hű barátod: Jancsi”. 1961-
ből maradt fönt egy Törőcsik Marinak szóló levél fogalmazványa a
hagyatékban: „Utoljára anyám halálakor mérkőztem a valósággal. Rákban
halt meg, s háromnegyed éven át asszisztáltam az agóniájához. Utaztam
vele, amikor műtét után jobban lett, s ez az utazás néha még csodálatosan
ki is nyílt, mint valami vakáció. Máskor pinpongozás közben arra eszmél-
tem, hogy nincs is velem, egyáltalán nincs is, soha nem is létezett. Fölfu-
tottam a szobánkba, ült az ágyában és gyanútlanul olvasott. Ez volt az
utolsó reális emberi kapcsolatom, amit még volt erőm nyomon követni. Na-
gyon sokat kellett tévelyegnem, míg végképp eltévedhettem. (…)

Kézcsókkal: Pilinszky János”
Pilinszky kéziratos hagyatékában — ugyancsak az MTA Kézi-

rattárában — fennmaradt egy „levél”-sorozat: karácsonyi levelek
édesanyjához 1963 és 1967 között. Azzal az egyszerűséggel és ter-
mészetességgel szinte, mint az írni éppen megtanult kisgyermek,
fordult évről évre Karácsony előtt édesanyjához fölsorolva, hogy
mire lenne szüksége: „Édesanya, 63 karácsonyára a következőket kérem”
— írja, s 17 pontban sorolja vágyait Oratóriumának bemutatójától
kezdve új művek megírásának a lehetőségét, „Egy magnót”, „Par-
kettázást”, „Meszelést” meg: „Párizsi utat, viszontlátni Annát”, „Szent-
gyónást”, „Érzelmi életem tisztulását vagy valódi szerelmet”. A papírlap
hátoldalán aztán sorolja, mit kapott meg, mit köszön nagyon.

’64-es kéréseinek első pontjában ezt olvassuk: „Úgy érzem, eljött
az órám. Adj hozzá erőt. Lényeges fejlődést, ugrást a költészetben és Is-
tenhez való viszonyomban, Bőséget és emelkedést. Édes, eljött az órám.”

„Mindent nagyon köszönök, drágám!” — írja a ’65 Karácsonyára ka-
pott ajándékok fölsorolása után; „Édesem, nagyon köszönöm közben-
járásodat. Nagyon kérlek, imádkozz értem. Jancsi”. Az utolsó levélben,
1967 Karácsonyán mindössze három dolgot kér: „Kötetemet”, „Dön-
tést”, „Isten szolgálatának kiszélesítését” — a felsorolás alá írta még:
„Édesem, nagyon kérem segítő imádat, Jancsid.”

A sorozathoz tartozik egy külön lapra tintával írt szöveg is:
„Anyukám! Kár fölsorolnom bűneimet, te már tisztábban látsz nálamnál.
Nem szeretem a begyógyult sebeket, sebesíts meg szereteteddel. Te ma már
látod azt is, milyen szerény morzsányi a tehetségem. (…) Kérd számomra
Isten kegyelmét. Élni és halni ugyanaz, értesd meg velem. Könyörögd ki,
hogy találkozzunk. Jancsi”

Székesfehérvárott, 2012. április
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Ami árva
Ez az első tél, amiben nincsenek
magyarázatok. Az újszülöttek
persze minden felesleges mondatod
majd megbánják. De téged nem érdekel
ki fázik meg miattad. Én láttam mért
lila a testük, hosszú sorokba fektették
őket az ablak alatt, csak miattad, csak érted. 

De mondom ez az első tél, amiben
nincsenek magyarázatok. Hiába figyelem
a sírást, hiába látok, mindent, ami szorítás.
Ami első, amitől megdermed a hús, és a vér,
amit magukba szívtak gazdátlan folyadék csak.

Ez az első tél, amiben nincsenek magyarázatok
és az újszülöttek felelnek majd minden
felesleges mondatunkért: egy intenzív osztály
kék kabinjaiban az ablak alatt mind felsírnak.

Utána kinn pontjaiban egy tökéletes kép.
Üres fák, még üresebb napsütés.
Aztán éles vonalak a tetők felett.
Ez minden, ami természetében felesleges.
Mert nincs elágazódás. Gazdátlan húsból szorítás
lesz, és a folyadékból, amibe minden, ami bűn
átpréselődött szöveteiden most magukat táplálják.

Ez tart egy ideig. De nem tudom látod e,
nem tudom érted e, ez az első tél, amikor
nincs bűn, amit meg lehetne magyarázni.
Hisz kinn pontjaiban tökéletes kép, üres fák,
még üresebb napsütés, éles vonalak egy tető felett,
hiszen ez minden, ami természetében felesleges és
tanuld meg végre: ami árva, az nem enged, ami árva
az mindig utolsó.

LÁZÁR BENCE ANDRÁS
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Kopogtatás nélküli
bentlét

„Ha megszeretlek,
kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,

de gondold jól meg,
bántana, ha azután sokáig elkerülnél.”*

József Attila érzelmei alapján egyértelmű: a szerelem a kopogtatás
nélküli bemenetel, a bebocsájtás nélküli ottlét, lakozás. Folyamat és
állandó ismétlődés. Nem úgy, mint a beteg, aki lázasan fekszik
ágyában, mert az ő állapota csupáncsak fennáll, valamikor meg-
fertőződött és betegségének következménye mindaz, amint érzi
magát. A szerelem viszont nem ilyen, nem egy „megfertőződött”
állapot fennállta, a szerelem az örökös bebocsájtás, amint a szakítás
elkerülés, egyfajta távolmaradás, válasznélküliség. „Ha megszeret-
lek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám” — a bemenetel kizáróla-
gos és visszavonhatatlanul igaz. A szakítás távolmaradás, az elke-
rülő többé nem kíván élni lehetőségével, nem akar a kopogtatás
nélküli bentlétben időzni. Távol marad hát, fájdalmat okoz.

A kopogtatás nélküliség ígérete az egyetlen másiknak szól, mert
nem úgy van, hogy mindenki, akit megszeret egykor majd az ember,
bejárhat hozzá, hanem van valaki egyetlen, akit ha megszeret, ő
majd kopogtatás nélkül nyer bebocsájtást, akitől többé nem kérde-
zik meg, miért akar ott lenni nálunk. Többé nem kell zörgetnie az
ajtón, mert tudjuk, miért jön, miért van ott, miért időzik a bentlétben.
Ellenben megkérdezik tőle: hol járt, miért marad el oly soká?

Felelősséggel tartozunk azért, akihez így járunk be, kopogtatás
nélkül. Az állandó bebocsájtás felelőssége ez: „gondold jól meg,
bántana, ha azután sokáig elkerülnél”. Amikor így szólunk a má-
sikhoz: „ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám”,
még nem tudjuk, ki ez a másik, nem tudjuk, megszeretjük-e, még
akkor sem, ha szeretnénk, ő járna be hozzánk kopogtatás nélkül. Ki
hát a másik — ki az, akinek tiszta papírt is adunk tányérul, amikor
éhes? Ki az, akit arra kérünk, hagyjon nékünk is? Ki az, akivel
együtt kívánunk enni, minden alkalommal, „amikor akad más is”?

„Nagy csönd a csönd, néked is szólok” — mert a csönd a távol-
maradás közelsége, amikor lehetősége van a kopogtatás nélküli
bentlétre, azonban ő sokáig elmarad. Mégsem ezzel kezdi a költő,
utólag szólt, akkor ad minderről számot, amikor már késő, mert a
lányt megszerette. Akkor figyelmeztet, amikor kér: „ha éhes vagy,
tiszta papírt kapsz tányérul, / amikor akad más is, / hanem akkor
hagyj nékem is, én is örökké / éhes vagyok”.

OLÁH TIBOR

1981-ben született Buda -
pesten. Tanulmányait az
ELTE BTK filozófia szakán
végezte.

*József Attila:
Kopogtatás nélkül (1925).
— A továbbiakban a nem

hivatkozott idézetek
József Attila Kopogtatás

nélkül című versének sorai.
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Egészen más dolognak látszik bejárni valakihez kopogtatás nél-
kül, mint egyfajta lehetőséggel élni, és más együtt enni valakivel,
aki arra kér: „hagyj nékem is”! Mégis úgy van, amit már mondtunk,
a kopogtatás nélküli bentlét éppolyan felelősséget hordoz, mint
odafigyelni a másikra, kérését meghallgatni és felelni rá. Itt „gör-
nyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod”. Mert valakihez feljárni
kopogtatás nélkül éppen olyan, mint valakivel együtt enni. Hagyni
a másiknak, ott, ahol a lány csak a mi ruhánkat foltozhatja. Ez ugyanaz
a hely, ami a kopogtatás nélküli bentlét, a hely, ahol ketten vagyunk,
ahol az én egyetlen székemre ül le a lány.

A felelősség ellenére is joga van az elkerülőnek a távolmaradásra,
még akkor is, ha ez fáj mindkettőjüknek, hiszen „nagy csönd a
csönd”. „Mert a csönd, amelynél fogva beszélünk, kétségkívül nem
idegen attól a nem-választól, amellyel Lévinas gyakran a halottat
határozza meg, egy halált, mely nem a semmit jelenti. Ez a nem-vá-
lasz, a válasz e megszakítása nem csak úgy várja a halált, megritkít
és megszakít minden mondatot.”1 Az érzelmek drámája mégsem az
elmaradás. A fájdalom ott esik meg az emberrel, amikor kérnie kell:
„hanem akkor hagyj nékem is, én is örökké éhes vagyok”. A pa-
naszkodás vádja, amiről a másik nem tehet, ezért ő nem vonható fe-
lelősségre. Ő úgy tudta, mielőtt elmegy, cipőjét letörlik, friss vizet kap a
kancsóba. Ő nem elvenni kívánt.

Mindenki, aki kér, elégedetlen, valójában menekülő. Elégedetlen
a bentlévővel, aki kopogtatás nélkül időzik nála. Aki csak megkapta
ajándékul — ha tényleg megkaphatta a kopogtatás, kérés nélküli ott-
létet. Megkaphatta, mert a szerelem kér, követel és örökké elégedet-
len a másikkal. Az tehát a bizonyság, hogy megszerelmesedtünk va-
lakivel, hogy együtt kívánunk vele enni, hogy ő a másik, az egyetlen
másik, akitől kérünk még, mert megszerethettük, akivel örökké elé-
gedetlenek vagyunk, és követelésünk oka: „bántana, ha azután so-
káig elkerülnél”. A kérésben mindannyian egyedül vagyunk. Saját
világunk zár magába. Mindenki, aki kér, egyedül maradt, kérésének
súlypontja énjének világa. A kérés bennünk a legemberibb, szavak
nélkül is gyakran megnyilvánul a Más világa felé történő menekülés,
tekintés. Rosenzweig a kérés kapcsán mutat rá az isteni világ, avagy
a másik világának elvesztésére. Az elvesztés, mely egykor még a ven-
dégszeretet élvezetét jelentette, többé már nem nyújt menedéket, az
elérkezett távoli jövő immár egyedül elvesztettként, kiűzetettként en-
gedi definiálni a kopogtatás, feltétel nélküli lakozást. „A kérésben
egyedül volt, csak ember, egészen önmagánál. Ments meg Uram,
mert torkomig érnek a vizek! Istenem, Istenem, miért hagytál el
engem? De a köszönetben kiterjeszti magát az egész világra.”2

„A szeretet a másikkal való kapcsolat marad, miközben szük-
ségletbe csap át: e szükséglet továbbra is előfeltételezi a másnak, a
szeretettnek teljes, transzcendens külsődleges jellegét. Ezért szűrő-
dik át az arcon az arcon túlról jövő homályos fénye annak, ami még
nincs, egy sohasem eléggé távoli, a lehetségesnél távolibb jövő.”3

1Jacques Derrida:
Istenhozzád Emmanuel

Lévinasnak. (Ford. Boros
János, Csordás Gábor,
Orbán Jolán.) Jelenkor,

Pécs, 2000, 155.

2Franz Rosenzweig:
Könyvecske az egészsé-

ges és a beteg emberi
értelemről. (Ford. Tatár

György.) Atlantisz,
Budapest, 1997, 102.

(Vö. Zsolt 69 és Mt 27,
46, Mk 15,34.)

3Emmanuel Lévinas:
Teljesség és végtelen.
(Ford. Tarnai László.)

Jelenkor, Pécs, 1999, 216.
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Az elégedetlen, menekülő visszavonul az önmagához, amely me-
nedékföld számára. Kopogtatás nélküli vendégszeretet az otthon me-
legének vágyában lakozik. Önmaga vendégszeretetének vágya, a
kérés nélküli bebocsájtás, az otthon melege, a nő tekintete, ami in-
timitást ad, kizárja az őséget, a harmadik személy jelenlétét. „A be-
fogadó először otthon befogadott. A meghívót meghívottja hívta
meg”4 — jegyzi meg Derrida. A felelősség a viszonosság gondjával
terhelt,5 a befogadó feleletre vár, kötődése már több, mint a feleba-
rát szeretete, ami a kölcsönviszony nélküli viszony.

„A ház, mely a birtoklást megalapozza, nem ugyanabban az ér-
telemben birtoklás, mint a benne összegyűjthető és őrizhető ingó-
ságok. A ház — birtokolt, mivel eredendően vendégül látja a tulaj-
donosát. Ez visszairányít minket a lényege szerinti belsőjéhez,
ahhoz a lakóhoz, aki minden lakót megelőzően lakik, a par excel-
lence befogadóhoz, az önmagába fogadóhoz — a női léthez.”6

A nő ház és lakozás, az otthon melege, amelyre a vendéglátó
szükséggel tekint. A kopogtatás nélküli bentlét a vendéglátó szük-
sége. Nem mindig vesszük észre, ki tartozik kettőnk közül köszö-
nettel — „üres kézzel állok hát előtted immár az adakozás után —
és most! Most azt mondod nékem bánatos mosollyal: »Ki tartozik
vajon köszönettel kettőnk közül? — vajon nem az adakozó-e, hogy
a másik elfogadta, mit néki adott?« …”7

Aki kopogtatás nélkül időzik a bentlét melegében — „melegben
levethetsz nyakkendőt, gallért” —, képes felelni a kérés vágyára,
az idegen kizárására, a hallgatag nyelv állandó értésére. Fogadni a
ko pogtatás nélküli bentlétet, az otthonosságot is lakozás. A nő így
a me nedékföld, aki fogadja a vendégszeretetet. „Létezni ennélfogva
annyit jelent: lakozni.”8

A befogadás a Más igenlése. Az én szabadsága azáltal tűnik el,
hogy az igenlés megközelíti, amivel már korábban az én összekötötte
önmagát. Az én többé nem rendelkezik idővel ahhoz, hogy megelőzze
bármely más akarat által fenyegetett igenlésének vágyát (befogadás)
vagy meghiúsulását (elkerülés). Az őség kizárása, amelyet a Más nyújt
számomra, emiatt a Más foszt meg szabadságomtól, amikor vendégül
lát otthonomban. Amikor a kopogtatás nélküli bentlétben időzik. „Fo-
gadni a Másikat annyi, mint megkérdőjelezni a szabadságomat.”9 Az
elkerülés fájdalma az otthontalanság börtöne, amikor a vendéglátót
többé nem fogadják saját otthonában. A távolmaradás a Más döntése,
amin nem áll szabadságomban változtatni, a nyelv idegensége. „Csak
a Másik, s nem az én mondhat igent.”10 A távolmaradás a válasznélkü-
liség. Az elkerülés a máshol levés, a lényegi nemet mondás, az őség
választása, amely mindig jelen van: „a harmadik mások szeméből
tekint rám”.11

Mit tehet az én, ha nem akarja a passzivitását elszenvedni? Hol
az ember szabadsága, miképpen hozhat felelős döntést a másik, a
Más mint nő, mint felebarát, mint Isten nélkül?12 Hol az ember fe-
lelőssége, amely Isten elvesztésekor öröklődött reá? — kérdezi a

4Jacques Derrida: i. m. 63.

5Vö. Derrida elgondolkodik
Lévinas Isten-hozzád áhí-
tatán. A másik ember és a
felebarátunk szeretetének
kötődésében a felelősség

eltérített. „Felelősség a
viszonosság gondja nélkül:

felelnem kell a másikért
anélkül, hogy a másik

irántam való felelősségé-
vel foglalkoznék.

Kölcsön viszony nélküli
viszony, avagy a felebarát

szeretete, mely erósz
nélküli szeretet.”

Jacques Derrida: i. m.
139. 4. lábjegyzet.

6Emmanuel Lévinas:
i. m. 129.

7Friedrich Nietzsche:
Így szólott Zarathustra.

(Ford. Kurdi Imre.) Osiris,
Budapest, 2001, 268.

8Emmanuel Lévinas:
i. m. 127.

9I. m. 65.

10I. m. 72. Vö. Descartes
amikor az apodiktikus

igazság létét Isten eszmé-
je által találja meg, nem

hagyja hátra a kételkedés
momentumát, mert „e gya-
korlat tagadása továbbra is

a gyakorlat állítása” —
mutat rá Lévinas —, tehát

amikor a kételkedés
gyakorlatát Descartes

megtagadja, akkor ő
csupán egy döntést fogad

el, és nem ő dönt. Ha
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nietzschei bölcselet. Egyáltalán, miként beszélhetünk mindezek
után etikáról? Lévinas az etikát nem a filozófia egyik ágaként látja.
„Az erkölcs nem a filozófia egyik ága, hanem az első filozófia.”13

Mégsem a nyelv hordoz felelősséget, hanem a vendégszeretet.
Nem az igen a felelős döntés, alapja sokkal inkább a tekintet, amely
kérdőn kér és feleletet vár. Az elsődleges a befogadás mozdulata,
még akkor is, ha mindez passzív mozgás. A vendégszeretet dialek-
tikájában az én kötődést, szükséget vél felfedezni a Mással kapcso-
latban, feleletre vár, azonban a vendégszeretet mégsem függés a
Mástól, mint Hegel úr–szolga kötődésének dialektikájában,14 tehát
nem a másikból élés.

A szeretet képtelen a vendégszeretet tételezésére. A vendégsze-
retet, mint menedékföld, mint városkapu, mely a kegyelemre nyit
és több mint ígéret: a Más feltétlen befogadása. Ebben a befoga-
dásban, vendégszeretetben az én összeköti magát a Mással — a női-
vel, sajátjára talál. Öröme vagy fájdalma a Más érzéseinek kísérete,
azonban közel sem együttérzésből vagy részvétből, hanem mindazt
önmaga élményeiként éli meg.

„A Más mint általam megélt, mint az élvezetem tárgya kínálko-
zik. Ezért ingadozik a szerelem, mint mondottuk, a vágyon túli és
a szükségleten inneni között, s ezért van helye a szerelem élveze-
tének az élet egyéb örömei és vígságai között.”15

A szeretet, mint felebarátunk szeretete, mentes az erószként éb-
redő vágytól. A kopogtatás nélküli bentlét kölcsönviszonnyal ter-
helt felelősség. A szerelem nem a barátság különös esetét jeleníti
meg, amiért is nem intencionális viszony. Az én önmagában ismeri
fel vágyát, azaz érzelmeinek traszcendenciáját. A másik befogadása
vágy 16 és nyelv.

„Bántatna, ha azután sokáig elkerülnél.” A megszeretlek utáni el-
kerülés az idegen nyelv szava, amely érthetetlen felelet az elmara-
dótól. A hegeli úr–szolga viszony kölcsönös függőség, ahol annyi-
ban birtoklom a másikat, amennyiben ő is birtokol engem. Az efféle
függőségi viszony esetén nézőpont kérdése, ki az úr, vagy épp ki a
másik szolgája. A birtoklás kölcsönös. A szerelem képtelen a bir-
toklás érzetét nyújtani. Semmi sem távolítja el jobban erószt, mint
a birtoklás, így sohasem lehetek biztos a kopogtatás nélküli befo-
gadás ártatlanságában. Ez a nyitott érzékiség sebezhetőség volta,
amelyet mindig szükséges vállalnia a befogadónak, és amelynek
mindig kitett a menedékességet nyújtó város is. Ezt az egyszerre
összeolvadást és elkülönülést nevezi Lévinas kéjnek.17 Miért szen-
ved a költő, József Attila? Mert a megszeretlek után már elvesztette
a befogadás szabadságát, és tudja jól, bántaná az idegenség szava, a
kérésére adott elkerülés.

„A kéj magát a szubjektumot változtatja át, akinek azonossága
ennélfogva nem a kezdeményezés képességén, hanem a kapott sze-
retet passzivitásán múlik. Azonossága szenvedély és zavarodott-
ság, állandó bevezetés egy rejtélybe, s nem kezdeményezés.”18

Descartes döntése lenne,
Isten eszméjének igenlése

egyszerű önkényként
hatna. Descartes fogadja

a Más igenlését.

11I. m. 178. Jelentéktelen-e
az arc epifámiája által

megnyíló harmadik fél,
akiért a Más korábban

viselt felelősséget a
viszonosság gondjával?

A tulajdonképpeni
ipszeitás.

12Minderre Derrida hívja
fel a figyelmünket.

„Lévinas biztosan nem
így mondaná, de nem

tartható-e, anélkül, hogy
mentegetném magam,

hogy ekkor a döntés és
felelősség mindig a

másé?” Jacques Derrida:
i. m. 41.

13Emmanuel Lévinas:
i. m. 261.

14Vö. G. W. F. Hegel:
A szellem fenomenológiája.

(Ford. Szemere Samu.)
Akadémiai, Budapest,

1979, 101–107:
Az öntudat önállósága és

önállótlansága; uralom
és szolgaság.

15Emmanuel Lévinas:
i. m. 232.

16„Itt a Vágy, melyet e mű
első oldalain szembeállí-
tottunk a szükséglettel, a
Vágy, amely nem hiány,
hanem az elkülönült lét

függetlensége és transz-
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„Bántana, ha azután sokáig elkerülnél.” Itt az azután azt a jelent
mutatja, amikor elköteleződött a Más iránt, az én feltárulkozott, bol-
dog, lényegében önmaga. A megtörténttel terhelt lét elkülönült. Az
ember ipszeitását nemcsak a boldogsága rajzolhatja ki, hanem a
megélt boldogtalansága is. Mindannyian feltárulkozunk a Más szá-
mára, amikor ekként szólunk, vagy mikor kérünk, és együtt kívá-
nunk enni valakivel. Egyedül a feltárulkozó képes a feltétlen ven-
dégszeretetre, a kopogtatás nélküliség adására. És így lehet ő
egyedül befogadott, saját földjén otthon. A lét tehát a lakozás, és
nem a személytelen Dasein formájában ismer önmagára. Ez a
lévinasi felismerés szükségszerűen elvezet minket az élet esztéti-
kai igazolásának lehetőségéhez. Az igazsághoz, ahol Istennel szem-
ben, a Másikkal szemben, a női Mással szemben igaza lehet az em-
bernek. A művészet élvezetének feltáruló jelen, a megértett és
befogadott megtörtént, a lakozásként tételezett lét igazolhatja a min-
den csalódását. „A létezés valójában nem szabadságra ítéltetett,
hanem szabadságként beiktatott.”19 Az embernek többé nem kény-
szere a szabadság sem, hanem eszköze, szabadságában áll a halál-
hoz menekülni, de mindezt csak az életért vagy a már Másikkal vi-
szonyban állóért teheti, mert az élet az élethez menekül 20 és tőle kér
menedéket.

A boldogság tehát az individuáció alapja, és így az embert ért
bánat is az. A bánatban nem szenvedő lény túl van a boldogságon,
mert az élet az élethez menekül, a szükség éppúgy az élet része.
Lévinas említi valahol,21 hogy az életnek az önkényes élvezete még
egyáltalán nem élet, mert létezni annyit jelent mint lakozni.

A Másra irányuló vágy mégiscsak a pillanatban átélt szükség-
ként határozódott meg, amelynek a központja nem az én, viszont
ezzel egyáltalán nem kívánjuk azt állítani, hogy ez esetben éledő
vágy kevésbé volna kényszerítő vagy éppen gyötrő az egyén szá-
mára. Szükséglet voltát nem a kielégülésben vallja meg. Az elsza-
kító fenyegetésnek állandó közelsége kihallik a költő verséből is:
„bántana, ha azután sokáig elkerülnél”. A sohasem elég távoli jövő
homályos fénye ez; a kétség. Nem kényszerített szabadság, hanem
szabadságként beiktatott, mert esély volt rá és végül megszerette
őt, aki kopogtatás nélkül lakozhatott a bentlétben.

„Az élvezet boldogságában játszódik le az ön individuációja, az
ön megszemélyesítése, szubsztancializációja és függetlensége, a
múlt végtelen mélységeinek és az azokat újratámasztó pillanatnak
a felejtése.”22

Az elkerülés tehát felejtés. A várakozás és a felejtés hiábavalósá-
gával kell megküzdenie minden egyedül maradtnak. Várni az
időre, ami kellő távolságba helyez és lehetőséget nyújt majd idővel
megelőzni az erőszak fenyegetését. A pillanatban tartott szükség
elmúltával számol a felejtés. Itt úgy áll a szerelmes a Mással, mint
a menedékföldre vágyó Jeruzsálem kapuival szemben. A közös nyelv
legfájóbb mondata ez: „és te nem akartad”.23

cendenciája, beteljesedik:
nem úgy, hogy kielégül és
így megvallja szükséglet-

voltát, hanem hogy
önmagát meghaladja

azáltal, hogy a Vágyat
nemzi.” Emmanuel
Lévinas: i. m. 230.

17„A kéj mint a szerető és
a szeretett egybeesése

kettősségükből táplálkozik:
egyszerre összeolvadás

és elkülönülés.”
Emmanuel Lévinas:

i. m. 231.

18Uo.
19I. m. 64.

20„A léttel való szemben-
állásban az Én magától a

léttől kér menedéket.
Az öngyilkosság azért

tragikus, mert a halál nem
megoldás a születéssel

adódó problémákra,
képtelen lealacsonyítani a

föld értékeit.” Emmanuel
Lévinas: i. m. 118., vagy:
„Az ember az élet elől az

élethez menekül.
Az öngyilkosság a

Másikkal már viszonyban
álló, a másikért élethez

felemelkedett lény
számára adódik

lehetőségként.” I. m. 122.

21I. m. 127. — Lévinas
szavaival: „A pusztán

valamiből élés, az életele-
mek spontán kedvelése

még nem lakozás.”

22I. m. 120.
23Mt 23,37.
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Rablók
Abban az évben rendkívüli hideg volt februárban. A fák recsegtek
a fagytól, és az emberek lassan, csúszkálva vánszorogtak a fagyott,
havas utcákon. A település lustán ébredezett az ünnepek nyugal -
ma után.

Varábi néni már korán reggeltől izgatottan motoszkált a kis,
vörös tetős ház helyiségeiben — ezen a napon hozták a nyugdíjat.
Söprögetett a konyhában, hogy tisztaság legyen, ha behívja Miskát
egy kupica pálinkára. Kiszellőztette a szobákat, az ablakba tette az
ágyneműket, hogy elszálljon az éjszaka halálszaga, aztán csende-
sen nyögdécselve hajolgatás közben, begyújtott a cserépkályhába.

Nyolcra már mindennel elkészült. Elővette a spájzból a kenyeret,
meg egy kis kolbászt. Leült a konyhaasztalhoz és várt. „Most sike-
rülni fog, érzem. Álmomban a disznómat etettem.”

Aztán főzött egy kávét, tejet melegített, szelt egy fél karéj ke-
nyeret, és kolbászt karikázott hozzá. Közben megfeledkezett a tej-
ről, ami duzzadó púpot növesztett, és sisteregve kifutott az alumí-
nium lábasból. Varábi néni felugrott, és gyorsan, fejét csóválva
elzárta a gázt. Egy bögrébe töltötte a tejet, aztán rá kávét, megcuk-
rozta, és visszaült az asztalhoz.

A postás fél tíz körül csöngetett. Varábi néni mosolyogva döcögött
elé a kapuhoz.

— Jó napot, Miska! Hogy van?
— Jó napot, Marika néni! Hoztam a nyugdíjat.
— Jaj, hála-istennek! Jöjjön be, Miska, igyon egy kupicával!
Miska leült az asztalhoz, Varábi néni pedig decis poharat tett elé

és töltött. A postás felhajtotta a pálinkát, és fújt egyet.
— Ej, de jó erős! Hogy van Marika néni?
— Köszönöm, édes fiam, jól, jól, csak hát ez a pénztelenség.
— Hát, igen, nehéz mostanában, de mikor nem volt nehéz? Nagy-

 apám idején is nehezen éltek az emberek, meg apám idejében is. Az
egyszerű ember mindig nehezen él.

Eltársalogtak egy ideig, aztán a Miska elővette bőrtáskájából az
iratokat, leszámolta a pénzt az asztalra, aztán felemelkedett, indulni
készült.

— Na, Miska, igyon még egyet — mondta Varábi néni, s teletöl-
tötte poharát. A postás megint felhajtotta, aztán búcsúzott. Kifelé
menet, a néne még adott neki egy kétszázast.

Sötétedett már, mikor Varábi néni sietve kiosont házából, körül-
kémlelt az üres utcán, s mikor látta, senki sincs kint, megkönnyeb-
bülten indult útnak. Óvatosan lépkedett, de így is többször meg-
csúszott. Jobbra-balra tekintgetett, hogy figyel-e valaki a függöny

SEMBERY GÁBOR

1976-ban született Buda -
pes ten. A Tan Kapuja Budd-
 hista Főiskolán végzett
szanszkrit és ind kultúrtör-
ténet szakirányon. Jelenleg
hírszerkesztő egy hírügy-
nökségnél. Legutóbbi írá-
sát 2011. 6. számunkban
közöltük.
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mögül, de ezen a napon még a Kovácsné sem leskelődött a kony-
hából. A sötétben kékes derengésben játszott a havas út, és a hideg
kora estébe sárga fényt szórtak a házak szűk ablakai.

Dobogó szívvel nyitott be a Tulipán presszóba. Kissé fejbe vágta
a sűrű füst, de e kellemetlenség nem szegte kedvét, sietve a pulthoz
tört, rendelt egy likőrt, fizetett, majd a sarokban álló három játék-
automata közül a középsőhöz lépett. Kortyolt a likőrből, mélyet lé-
legzett, és becsúsztatott egy ötezrest a résen. A gép zenélni és villog -
ni kezdett. Forgott a kerék, szikráztak a számok, pergett a pénz.

Varábi néni feszült figyelemmel nézte az automata képernyőjét,
és növekvő aggodalommal pillantott minduntalan a jobb felső sa-
rokban lévő mezőre, ahol a bedobott pénzösszeg változását követ-
hette. Arca halovány volt a homályos kocsmai fényben. Alig más-
fél óra leforgása alatt elvesztette nyugdíja felét, de már nem volt
megállás többé, mert mindig csak egy egészen kevés hiányzott —
egy kis elbizonytalanodás az utolsó pillanatban, és megremegő
keze a másik gombra üt. Mellette egy kis polcon, két gép között a
falra szerelve, már három likőrös pohár sorakozott. A keserű ciga-
rettafüst befészkelte magát ruhájába és hajába.

A szokottnál később ébredt. Mintha rossz álomból. Ahogy elméje
megtisztult az éj varázsától, elszörnyedt. Remegés rázta meg ben-
sőjét és összeszorult a torka, ahogy valósággá sűrűsödött a rémisztő
gondolat. Szégyenkezve mászott ki a paplan alól, kirázta a hideg.
Sietve kapta fel hálóingére a kötött kardigánt és kiszaladt a kony-
hába.

Az asztal közepén feküdt a kopott, barna bőrtárca. Reszketve bá-
multa az ajtóból. Nem merte megmozdítani és kinyitni. A bizonyos -
ság mint éles fájdalom hasított tudatába, ahogy nézte a tárcát, és az
elmúlt este emlékképei, láncszemekként rendeződtek egységgé,
attól a pillanattól, mikor benyitott a Tulipán presszó alumíniumaj-
taján. Bár tudta, ha kinyitja, a buksza zsíros, üres belsejét látja majd,
mégis reménykedett, hátha nem történt meg a borzalom. Óvatos, de
határozott mozdulattal emelte föl az erszényt, és súlyából próbálta
megbecsülni tartalmát. Mikor kinyitotta, eltűnt előle a világ, és hir-
telen vakító fehérség töltötte be a teret.

Kinyitotta a szemét. Egy szék támláját látta alulról. Egy röpke
pillanatig nem fogta fel hol van, és megdöbbenten nézte a széket,
majd a plafont. Aztán a világ kipörgött tudatából. Feltápászkodott
a padlóról, kezében az üres pénztárcával. Leült az asztalhoz, és gon-
dolkodott. Aztán sírva fakadt. Keserű váladék folyt le torkán, ami-
től köhögni és öklendezni kezdett. Végül kisírta összes könnyét, és
már csak bámult ki az ablakon, nézte a havas fenyőt, ami a ház előtt
nyújtózott a hideg napsütésben. Egyszerre felállt, a tálalóhoz lépett,
lassan mozgott, mint a szedált beteg, kihúzta a fiókot, kivett egy
kést, és lendületes mozdulattal belevágta mellkasába.
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— Nem láttam az arcukat, mert fekete sapka volt a fejükre húzva,
csak a szemük látszott ki. Kiabáltak… Azt kiabálták, hogy hol a
pénz, mama? Elő a dohánnyal… Aztán megpofoztak. — Ekkor el-
sírta magát. Felszisszent a mellkasába hasító fájdalomtól. — Nyu-
godjon meg, kérem. Hozzak egy pohár vizet? — Köszönöm, na-
gyon kedves. — És aztán mi történt? — Aztán már nem emlékszem
sokra… Rángattak, és azt ordították, ha nem adom elő a pénzt,
megölnek… És akkor én odaadtam az erszényt, amibe a nyugdí-
jam volt, és… — Megint zokogni kezdett fájdalomtól eltorzult arc-
cal. — Kitépték a kezemből, és kivették a pénzt… És azt üvöltötték,
csak ennyi?, és újra megpofoztak. És akkor sírva kértem őket, hogy
ne bántsanak, nincs több pénzem, ez a havi nyugdíjam. Feldühöd-
tek, és akkor az egyik… felkapta a kést az asztalról, és… belém
vágta. Többre nem emlékszem. Csak, hogy itt ébredtem föl a kór-
házban. — Mennyi pénz volt a tárcájában? — Hatvanezer forint.
A nyugdíjam. Csak egy kevés hiányzott, mert este ittam két likőrt a
Tulipán presszóban. — A fiatal férfi mindent leírt egy noteszba,
aztán megsimogatta a néni kezét, jobbulást kívánt, és elment.

Eltelt egy hónap. A tél kezdett enyhülni. Egyre gyakrabban sütött a
nap, éles, de még erőtlen sugaraival lassan nyalta fel az utcákon hal-
mozódott havat. Varábi néni szépen javult a súlyos mellkas műtét
után. Még nagyon nehezen mozgott, de már el tudta látni magát.
Óvatosan topogott a szobákban és a konyhában; a ruhákat még nem
tudta kirázni, a nehéz dunyhát megemelni sem, ezért az ágyon hagy -
ta kiszellőzni reggelenként. Az eset óta valami tompa mélabú szállta
meg, többé nem nevetett, és a postással sem beszélgetett el, csak meg-
kínálta pálinkával, aztán adott neki egy kétszázast. Szomorúság és
szürkeség ülte meg a házat, és a valaha gyakran látogató szomszédok
elmaradtak. Varábi néni hosszú délutánokat üldögélt végig a kony-
haasztalnál, és bámult a homályosodó levegőbe. Várt.

Azon a délutánon is, amikor a fiatal nyomozó becsöngetett, ott ült
a konyhában és merengett.

— Ugye nem voltak rablók — kezdte a fiatalember. A kis öreg-
asszony ráemelte tekintetét az űrből. Szemében nem látszott sem
riadalom, sem döbbenet, fáradt volt és üres.

— Hogyan jött rá? — kérdezte.
— Sokáig tartott. A végén tízen dolgoztunk az ügyön.
— Megbüntetnek?
— Ezt majd a bíróság dönti el. Mondja el, kérem, mi történt.
— Tudja, a lányom nem szeret. Hibbantnak tart. Pedig kislány ko-

rában nagyon szerettük egymást, aztán, amikor az uram meghalt,
megváltozott a kapcsolatunk. Elhidegültünk egymástól… Nehezen
élek meg a nyugdíjamból, és ő soha nem segített. Azt mondja, ez
nem az ő gondja, neki már van saját családja, amiről gondoskodnia
kell. Hja, tudja, most már máshogy mennek a dolgok, mint amikor
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én voltam fiatal. Azelőtt is próbáltam nyerni. Mindig lottózom is.
Egyszer nyertem a játékgéppel húszezer forintot. Nem szoktam töb-
bet játszani, mint tízezer, de aznap elvesztettem az józan eszem.
Előző este disznóval álmodtam, tudja? Mindent elvesztettem. És,
ugye a számlák meg jönnek… Két évvel azután, hogy az uram meg-
halt, beszedtem egy doboz altatót, mert nem akartam tovább élni, és
akkor a lányomék elvitték az összes gyógyszert, meg beszéltek az or-
vossal, hogy többé ne írjon föl. És hát, ha felkötöm magam, vagy fel-
vágom az ereimet, azonnal kiderül, hogy megint öngyilkos akartam
lenni. Tudja, ezért találtam ki az egészet, hogy ne szégyenüljek meg
újra a lányomék előtt. Azt hiszem, most, hogy minden kiderült,
szóba sem állnak velem többé. Egyedül fogok meghalni.

A fiatal nyomozó együttérzéssel tekintett az öregasszonyra, aki
mereven nézett előre, amíg beszélt. Szemében nedvesség csillogott.
A rendőr szeretett volna valami kedveset mondani neki, amivel
megvigasztalja, de semmi sem jutott eszébe. Csönd kúszott a sza-
vak közé. A nyomozó fészkelődni kezdett.

— Jöjjön velem, kérem, az őrszobára, fel kell vennünk hivatalo-
san is a vallomását.

Az asszony összerezzent a hangtól, ami felszakította a hallgatás
szövetét, és ránézett a fiatal férfire.

— Mi lesz velem most?

Áldásküldő
Képzelj egy térképet
szállj fölé
tekints le a magasból
keress egy várost
gyűjts marokba
minden áldást
mit összekotorsz
az égen
morzsold el
a felhők fölött
szitáljon le
mint könnyű
nyári zápor
házra szobára
fuldokló légutakra
kettéhasított arcok
tágranyílt pupilláira

B.TÓTH KLÁRA
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Sorslétra
Mászni egyre feljebb,
kapaszkodni fokról fokra,
nem nézni, hogy zsugorodnak
a tárgyak, ami fontos,
úgyis besűrűsödik,
pingpongasztal zöldje beépül
a növényzet klorofilljébe,
visszaépíti a természet,
benne zöldell tovább, hálója
összetartja a Földet,
nem számít már játszmák izgalma,
pulzus lüktetése, arcok lázrózsái,
nem számít, ki nyeri a meccset —
fölfelé nézni, tartani a fényirányt.

Ha visszafordulnál, látnád
tekintetek aljanincs gödrét,
az örökös viaskodást, fekete,
fehér szárnyak csapkodását,
suhogásokat és reccsenéseket,
pepita tollakból szőtt kavalkádot,
látnád a kiüresített, sóvárgó
emberedények nyitott fejtetőit,
ahogy összegyűjtik magukba
Istent — látnád a sötétedő
létrafokokat, amint behatolnak
a föld áttetsző testébe,
látnád, hogy az út lefelé is
éppolyan végtelen.
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Válogatás Pilinszky János cikkei ből és esszéiből, melyek egy költői fi-
gyelem belső alakulását követik nyo mon, egyúttal a magyar irodal mi
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Tiszta szeretet,
tiszta szabadság
A szeretet, a szabadság és a szenvedés különös háromszöget alkot. Szá-
munkra úgy tűnik, hogy minden teremtett élőlény ebből a háromfé-
le „minőségből” építi fel létének alapszerkezetét, innen meríti fejlő-
déséhez a szükséges erőt, motivációt, s nyeri el létének „értelmét” is.
Ebben a rövidre fogott írásban azonban csak a szeretet és a szabadság leg-
fontosabb, közös összefüggéseire mutatunk rá; a szenvedés problémáit
csupán érintjük.

A szeretet és a szabadság kapcsolata egyfajta burkolt feszültséget
sejttet. Mert aki szeret, az valamiképp leláncolja magát a „másikhoz”,
esetleg úgy, hogy moccanni sem tud. (Ezért szabunk néha ösztön-
szerűen határt a szeretetünknek; nem kívánunk szeretetünknek rab-
jai lenni.) Következő sorainkban azonban — sokak írásait nyomon
követve — a szeretet és a szabadság olyan formáira szeretnénk rá-
mutatni, melyekben a szeretet minden konkrét megvalósulása ismé-
telhetetlenül egyedi, és szükségképpen bontakoztatja ki a szabad-
ságnak egy (szintén) egyedi, és az előbbit pontosan „fedő” formáját.
Ezeket az egymáshoz rendelt formákat „tiszta szeretetnek”, illetve
„tiszta szabadságnak” fogjuk nevezni.

Mindkét jelenségkörnek létezik a közbeszédben is használatos, min-
dennapos interpretációja. A mi jelen közelítésünk inkább antropoló-
giai, filozófiai, ezen belül ontológiai szempontok szerint ácsolt konst-
rukció, mely összességében inkább tanúságtételt, kérdéseket, és nem
tanítást rejteget. Igazságértéke vitatható, korrigálható vagy elvethető.

Hogy mondanivalónk magjához elérjünk, a fenti két fogalmat pon-
tosabban meg kell határoznunk. Ám már most hangsúlyozzuk, hogy
sem a szeretetre, sem a szabadságra nem tudunk mindenki által elfo-
gadható és pontos definíciót adni. Ezért inkább a „körülírás”, esetleg
a „meghatározás” kifejezéseit használjuk. (A továbbiakban — a rövidség
kedvéért — a „tiszta” jelzőt elhagyjuk, hacsak a szövegkörnyezet ezt
meg nem kívánja.)

Beszélhetünk két személy közötti, de kiterjesztett és analóg értelemben sze-
mély és közösség közötti, illetve közösségek közötti szeretetről. Ebben az írás-
ban elsősorban (de nem kizárólagosan) a személy–személy közötti
(az úgynevezett „én–te”) kapcsolatokra figyelünk, ám néhol egy-egy
kitérőt is teszünk az önmagára reflektáló önszeretetre és az istensze-
retetre is. (Az Isten–ember szeretetkapcsolatot egyébként mindezek
ősmintájának tekintjük.) Bár ezek a kapcsolatok alapvetően és lénye-

ASZALÓS JÁNOS

1931-ben született Szege-
den. Matematikus. Leg u-
tób bi írását 2011. 7. szá-
munkban közöltük.

A tiszta szeretetről
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gükben szimmetrikusak — illetve annak kell(ene) lenniük, főképp a
személyek közötti kapcsolatok tekintetében —, ebben az írásban csak
az egyik félre figyelünk, akit a továbbiakban „szubjektum” kifejezéssel
azonosítunk; a másik felet pedig a „másik” kifejezéssel.

A szeretet fogalmának — számunkra kedvező — meghatározásá-
hoz a mindennapi, „evilági” élet tapasztalataiból és kifejezésmódjából in-
dulunk ki. Legáltalánosabban valamilyen vágyakozást értünk ezen.
Ha emberekről van szó, akkor inkább vonzódásról beszélünk, sokféle
motivációval: barátság, szeretet, hosszú távú együttlét, közös sors-
vállalás, együtt-munkálkodás stb. Belefér ebbe a sorba, hogy szeret-
jük önmagunkat és Istent is. Csakhogy néha (vagy gyakran?) szere-
tetünknek ezek a „tárgyai” idővel színüket veszthetik, megszűnnek
stb. Elmúlásukkal figyelmeztetnek saját elmúlásunkra is. Most azon-
ban olyan szeretet nyomait keressük, amely — a fentiekkel szemben —
garantálja, hogy megismételhetetlen („egyetlen”), egyszerű és örök.

Ha ez a három ismérv együtt áll egy szeretetkapcsolatban, akkor tiszta
szeretetről beszélünk. Ezt az alapvető kritériumrendszert megpró-
báljuk most egy fogalmi keretbe ágyazni, s a pontos „definíció” he-
lyett így írjuk körül: a (tiszta) szeretet egy érett személyiség maradék
nélküli ráirányultsága egy „másik”-ra. Mit rejt ez a körülírás?

A szeretet fogalmának horizontja — ebben az írásban — csak a Föl-
dünkön élő embereket foglalja magában, ahol a „személyiség” az ember
megismételhetetlen magánvalóságának központja, reprezentánsa.
Közöttük az „érettekre” figyelünk. Azokra, akik a biológiai és pszi-
chikai fejlettség már kialakult (bár nem föltétlenül befejezett) fokán
állnak: fejlett ön- és éntudattal, de önmagukon túllátó (transzcen-
dens) látókörrel, vágyakkal és morális értéktudattal rendelkeznek.
Döntéseikért felelősséget éreznek. Képesek mások személyiségének
bizonyos fokú, de lényeges más-ságát is elfogadni, és néhányukkal
átmeneti, másokkal tartós kapcsolatot teremteni, velük együtt élni,
és ezeket a kapcsolatokat értékként elfogadni. A szeretethez tehát a „ter-
mészetes” képességek igen magas szintű együttállása is szükséges.

A személyiség fogalmával szorosan összetartozik a „méltóság”; ez nem
választható el a teremtettség tényének transzcendens vonatkozásától:
Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk, amely sarkalatosan bele-
épült ember-létünk (lényegünk) fundamentumába — függetlenül
attól, hogy erről tudomást szereztünk-e, elfogadtuk-e. Isten ebben
megnyilvánuló szeretetét a mi (ember)szeretetünk mintájaként, egy-
fajta „teremtő erő” jogosítványaként, Isten „aláírásaként” fogjuk fel.

A „ráirányulás” fogalma sokoldalú és igen kényes. Az ember pszi-
chológiai én-központúsága egészséges személynél adott és mozdít-
hatatlan. Ez önmagában természetes („szeresd felebarátodat, mint
önmagadat”), de létezik — s ezt keressük — olyan kapcsolódás is,
mely a kapcsolat súlypontját (érték-pontját) a másikra tolja át (pél-
dául a szülő kapcsolata a gyerekéhez).

A „maradék nélkül” megkötés azt jelenti, hogy a szubjektum csak
annyit tart meg magának, mely szükséges szeretetének fenntartá-
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sához és folytonos növeléséhez, és azt, hogy az ilyen kapcsolat (leg-
alábbis a szubjektum részéről) nem szűnik meg soha, mert már „be-
épült az ontológiai szerkezetébe”. Egy hasonlattal élve: a szeretet a sze-
mélyiség „csontszerkezetének” a kapcsolatokért felelős oszlopát
alkotja. Az ilyen ember már nem is tud másként gondolkozni,
érezni, cselekedni, mint a szeretetétől indítva, a „másik” érdekében,
önmagát elengedvén. (Sietve hozzátesszük: az ember földi életében
ezt az állapotot tökéletesen soha el nem érheti — a „csontozat” itt
nem szilárdul meg teljesen.) Ezért szemléletünkben a szeretet el-
sődlegesen ontológiai fogalom, s nem egy nélkülözhető attribútum.

Most tekintsük át a szeretet néhány igen fontos jellegzetességét. Ezek-
kel párhuzamosan néhány merész — esetenként csak valószínűsítő,
máshol csak hipotetikus szintű — állítást is megfogalmazunk.

— A (tiszta) szeretet transzcendens: olyan létbeli minőséget jelez,
mely túlemelkedik a természetesnek gondolt emberi képességek,
tulajdonságok halmazán.

— Mindez abból a meggyőződésünkből ered, hogy „Isten képére
és hasonlatosságára” való teremtettségünk nemcsak egy emlékez-
tetőül kiakasztott kép a lélek falán, hanem Isten valóságos jelenlé-
tére figyelmeztető tény. Mivel Istent a Szeretetével azonosítjuk,
mely minden emberre irányul, ezért az ember létét ezen Szeretet által
alkotott és formált létnek gondoljuk.

— Igyekszünk igazolni, vagy legalább valószínűsíteni az olvasó
számára, hogy ennek az állapotnak felfedésére és fejlesztésére nem-
csak törekednünk lehet és kell, hanem meg lehet közelítenünk úgy,
hogy az foglyul ejtsen bennünket (mintha egy másik planéta vonzás-
körébe kerülnénk).

— A szeretet lényegileg személyes „szerkezetű” és azonos szintű
kölcsönösségre váró „kettőscsillag”, mely lényegénél fogva választ, vi-
szonzást vár. Vár — de nem „elvár”. A viszonzatlan szeretetben is ki-
tartó hűség az emberi szenvedés egyik legtisztább formája; isteni mű,
mert Istennek az ember utáni szenvedélyes vágya testesül meg benne.

— Tranzitív, abban az értelemben, hogy azon is maradandó nyo-
mot hagy, akit szeretnek — akkor is, ha erről neki nincs tudomása, s
talán akkor is, ha ezt a „nyomot” tudatosan elutasítja. Az embertől
emberre irányuló szeretet tehát önmagában is üdvösségre indító
aktus; nemcsak teremtett, hanem teremtő erő is.

— Más és több, mint amit a „szeresd felebarátodat, mint önma-
gadat” parancsban elfogadunk. Inkább ahhoz hasonlít, amit János
evangéliumában olvasunk: „Amint én szerettelek titeket, úgy sze-
ressétek egymást ti is” (Jn 13,34).

— Ha az embert, mint pusztulásra született lényt szemléljük, akkor
azt mondhatjuk, hogy az ember éppen ezt a tényt (halandó mivoltát)
képes saját „hasznára” fordítani, amennyiben a (tiszta) szeretetének
állapotát és folyamatát mások életének elindítására és megsokszoro-
sítására fordítja. Ő maga elpusztul ugyan, de mások éppen ezáltal fog-
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nak élni (Jn 12,24). Teológiai fogalmazásban éppen ezt nevezzük üd-
vösségnek, más szóval Jézus halálában való részesedésnek.

— A szeretetünk legfontosabb alakító formája a „másik”, akit
egyedi mivolta, saját egyénisége, kultúrája (természete, szokásai)
figyelembevételével kell megítélnünk és elfogadnunk.

— A fentiekből következik, hogy a szeretethez szükségképpen tár-
sul a szenvedés valamilyen formája.

— Gyökeresen egyedi; olyan, mint az aláírás: utánozható, de nem
másolható.

— A másokra irányuló szeretet és az önszeretet egymással arányos ál-
lapot-pár. Egyikből következik a másik. Annyira szeretem a másikat,
amennyire önmagamat. (Ez fordítva, sőt Istenre vonatkoztatva is áll.)

— Mivel a (tiszta) szeretet Isten jelenlétére utal, ezért a jogtalan-
ságnak, az erőszaknak, a birtoklásnak, semmilyen formáját nem ismeri, a
„jog” fogalmával pedig hadilábon áll. (Döntő estekben még a szubjek-
tum védelmében sem: ezek példáiért nem kell sokáig kutatnunk.)

— Legszokatlanabb állításunk — amit a Biblia egyes részeiből és a spi-
rituális irodalomból is sejtünk —, hogy a tiszta szeretet állapota (ha
ugyan kiérett már akár egyetlen „másik”-ra vonatkozóan is) lényegi-
leg megegyezik azzal, amit az üdvösség evilági formájának ismerünk.

— Akármennyire elterjedt is a kifejezés, a szeretet „nem üdvösségszerző”
saját magunk számára, hiszen lényegileg mások „érdekei” felé fordul.
(Itt természetesen csak a kifejezés alkalmatlanságára gondolunk.)

— És mégis: az emberből a halála után csakis a szeretete marad meg.
— A szeretet előbb-utóbb, de szükségszerűen különböző (külső il-

letve belső, effektív illetve affektív) tettekben, magatartásformákban
nyilatkozik meg; ezeket a szeretet tetteinek vagy cselekedeteinek nevezzük.

A tiszta szeretet (szükségképpen megjelenő, és kívülről vagy belső refle-
xiók során tapasztalható) tetteinek összességét a „tiszta szabadság” teré-
nek nevezzük. A tiszta szabadság (ezentúl itt is elhagyjuk a „tiszta”
jelzőt) a szeretet terét első lépésben a belső döntések és a tevékenységek
terére „képezi le”, mely — a következő lépésben — a szeretet lát-
ható tetteit rejtő forrásokat fakasztja fel. Ez sokféleképp nyilatkoz-
hat meg: így rutinszerű „jócselekedetek” formájában, azaz másol-
ható, utánozható köntösben is, de most azokra a jellegzetességekre
hívjuk fel a figyelmet, melyek éppen a szeretet egyediségéből következnek.

— Azt állítjuk, hogy a szubjektum szeretete a személyi szabadságnak
egy egyedi, személyre és konkrét kapcsolatokra szabott és ugyancsak vég-
telen (de nem korlátlan) terét nyitja meg. A tiszta szeretet és a tiszta
szabadság (összegző nagyvonalúsággal) ugyanazon érem két ol-
dala. Nincs tiszta szeretet sajátos szabadság nélkül és tiszta sza-
badság sajátos szeretet nélkül.

— Ez a szabadság nem a szükségszerűséggel szemben vívja szabad-
ságharcát. Analóg kapcsolatban áll a mindennapi életben érvénye-
sülő jogi, erkölcsi, fizikai szabadsággal, azok lehetőségi tereivel —
de nem azonos velük. Ezek mintegy „kívülről érkező” törvények mód-

A tiszta szabadságról
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jára szabályozzák az ember személyiségének cselekvési terét; a sze-
retet szabadsága pedig az ember személyiségének legbelsőbb réte-
geiből, központjából teremti meg azt.

— Ha a szeretetben élünk, akkor ennek (szükségszerűen!) megfelelő
küldetést (missziós hivatást) is kaptunk; ez jelöli ki szabadságunk
kreatív terét. Néhány „profán”, de valójában nagyon is szent példa
segíthet ennek értelmezésében. Ami mindig elsőként jut eszünkbe: az
anyai vagy apai hivatás. Elvileg bárki, akit a jézusi hit vezérel, képes
lehet olyan életmodellt kidolgozni, mely nem kötődik egyetlen „be-
járt” klasszikus életpályához sem, és analóg, de valóságos módon,
egész habitusában egyedi és teremtői karakter birtokába kerül.

— A küldetésével járó feladatokat mindenkinek saját természete
és adottságai terében, ám azon belül különleges, zseniális módon
kell teljesítenie; gyakran úgy kerülve döntéshelyzetbe, hogy semmilyen
előírás, szabály, törvény, példa nem áll rendelkezésére, csak a szeretete által
motivált lelkiismerete — ráadásul ezek egy (vagy sok) ember életét alap-
vetően meghatározó döntések lehetnek! Ez a tiszta szabadság lényege.

— Bármennyire sok emberre terjed is ki a szubjektum szeretete,
a hozzájuk tartozó szabadság-terek mégis egyre inkább egymáshoz
hasonulnak, és egyre egyszerűbb teremtői karakterré  nemesednek.

— Egy szubjektum szabadságát három oldalról veszi körül korlát.
A „má  sik” részéről, aki a felé irányuló szeretetnek ellenáll: Mk 6,5:
Jézus nem tudott szülőfalujában csodát tenni. A legerősebb korlát
éppen a szubjektum oldaláról fenyeget: a kishitűség, a restség, a ku-
darctól való félelem (Péter süllyedni kezd a Genezáreti tó vizében),
a szeretet tisztaságának vakfoltjai miatt. Végül az „objektív” akadá-
lyok (betegség, távolság, eszközhiány stb.) következtében.

— Ezek a korlátok azonban nem zárják le minden oldalról a sze-
retet szabadságát; mindig marad egy nyitott tér, ahol szabadsága —
metaforikusan szólva — végtelenbe tágul. (Geometriai analógiával:
a félegyenes egyik irányban korlátos, de a másik irányban végtelen.)
Ezt a teret a szubjektum szeretetének egyedisége formálja és bizto-
sítja; ezen a téren belül a szabadságnak sincs határa, mert hiszen nem
is akar mást, mint amire a szeretete indítja. Mintha másfajta irányokra,
értékekre, minőségekre „süket és vak” lenne, de a saját terén belül
mindig egyedi (néha zseniális) tetteket hajt végre. Itt akár vakme-
rőnek is bizonyulhat (lásd Judit vagy Eszter könyvét).

— Az indítás nem garantálja, hogy a „másik” ezt el is kívánja fo-
gadni. A szubjektumnak ilyenkor hosszú és bonyolult küzdelemre
kell számítania.

— Akiben ez a szeretet él, az előbb-utóbb olyan területre jut
(helyzetbe kerül), ahol még senki sem járt; ezt az üres teret neki kell
elsőként — találékonysága, „ízlése” szerint — betöltenie. Amint
említettük, ez a szabadság — az emberi lehetőségeket meghaladó
— teremtő erő is, ezért teherbíró képessége sokszorosára nő, a szerete-
tet nem ismerő ember számára elképzelhetetlen hatékonysággal.
(Ilyekor mindig Teréz anyára gondolunk.)
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— Az eszközök szűkössége, hiánya, a nem-cselekvés a (tiszta) szabad-
ság hitelesítő jele, s egyben a másik döntő sorsfordulatának (megté-
résének) okozója lehet. (Gondoljuk végig ebből a szempontból Jézus
szenvedéstörténetét.)

Most néhány következményt sorolunk fel, rövid állítások formájában.
— A szeretetet a morális szakkönyvek az erények sorába iktatják:

tanulható, tanítható, „gyakorolható” stb. Ez részben igaz is — bár
a vele kéz-a-kézben járó szabadságról alig esik szó. Pedig a szeretet
szabadsága nem a jócselekedetek mértéken felüli halmaza, és az eseményei
mégsem pusztán „erénygyakorlatokból” állnak.

— Ahogy a szeretet, úgy az annak megfelelő szabadság-tér is ki-
zárja a birtoklás, a hatalomgyakorlás és az erőszak fizikai, lelki és szel-
lemi formáit, melyek nem értelmezhetők a szeretet terén belül.
(Jézus életének megváltó erejét éppen ezzel a „hiánnyal” szokták
összefüggésbe hozni.) Hasonlóképpen nem társítható a „jutalom”,
az „érdem, érdemszerzés” semmilyen formájával.

— Ám a szelídség és a szigor gyakran párban járó megnyilvánu -
lások. („Takarodj előlem sátán!” — mondja Jézus kitörő haraggal
Péternek: Mk 8,33.)

— Néhány meglepően újszerű, de hiteles és karakterisztikus tu-
lajdonság is megjelenhet szabadságunk eszköztárában. Ilyen pél-
dául a találékonyság, a biztonságunk feladása, egyfajta „szent vakmerő-
ség” (lásd Salkaházi Sára életét).

— A következő fontos megfigyelés Joseph Moingt SJ tollából
származik: „Isten előtti szabadságunk akkor növekszik, ha már
nem érezzük szükségesnek a szertartások vagy a törvények bizto-
sítékát” (lásd Mérleg, 2006/4, 468. — az idézet helyes értelmezésé-
hez a cikk teljes szövegét is ismerni kell!).

— A szeretet szabadságtereinek főútvonalait a keresztény beszéd-
mód a „karizmák” gyűjtőnévvel azonosítja, mint a Lélek által javasolt,
garantált tevékenységeket, magatartási- és beszédmódot, kommuni-
kációs módszereket. Ezek azonban nem általános érvényűek, hanem
inkább egy-egy személyre, adott helyzetekre, kultúr közegre szabottak.

— A karizmák adott történelmi-társadalmi környezetben formá-
lódnak, nem egyforma súlyúak, és aktualitásuk („érvényességük”) idő-
tartama is különböző. Úgy gondoljuk, hogy az egyház történetét mint
a különböző korokra és helyekre jellemző karizmák történeteként is meg
lehetne írni.

Zárszóként két mondatba kívánjuk sűríteni a legfontosabbakat: A sze-
retet az emberi szabadságnak végtelen terét nyitja meg a szeretet szub-
jektuma számára, mely messze meghaladja természetes lehetőségei-
nek kereteit, és teremtő térré nemesíti azt. Embernek lenni azt jelenti, hogy
egyre „természetesebbé” válik az ember számára, hogy mások létének súlyát
(értékeit, érdekeit, szenvedését) megosztva, „életét adja barátaiért” (Jn 15,13)
— úgy, hogy baráton bárkit, sőt mindenkit értünk.
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TÉNYEK ÉS GONDOLATOK 
A ROMÁNIAI ISKOLAI
HITOKTATÁS KÖZELMÚLTJÁRÓL
ÉS JELENÉRŐL

Az elmúlt huszonkét év iskolai hittantanításának
vizsgálata során nem kerülhető meg a kapcsolódó
törvényi szabályozás történetének áttekintése. Írá-
som első részében azt veszem nagyító alá, milyen
módon alakult a hittanóra iskolai státusza a jelzett
időszakban megalkotott romániai tanügyi törvé-
nyekben. Az egyházak több esetben tiltakoztak és
módosító javaslatokat fogalmaztak meg a terve-
zetekhez kapcsolódóan,1 ezek ismertetésére is ki-
térek. A törvényi szabályozás „evolúciójából” egy-
értelműen látszik az iskolai hittan „védettsége”
Romániában, ami önmagában örvendetes, de nem
mentesít a felelősség kérdése alól. A romániai ál-
lami iskolákban tehát „kötelező” módon ott van
a hittanóra, de — a jelzett összefüggésben — meg-
határozó fontosságú, hogy ki, mit és hogyan tanít
(vagy taníthatna) a heti egy órában. Ezek a kérdé-
sek további súlypontok felé terelik a vizsgálódást.

A hittantanítást szabályozó törvénykezés
1990-től napjainkig
A Tanügyminisztérium és a Vallásügyi Államtit-
kárság között 1990. szeptember 11-én megkötött
protokollumnak2 megfelelően az 1990–91-es is-
kolai évben „erkölcsi-vallási nevelés” címmel ve-
zettek be fakultatív módon választható, önálló
opcionális tantárgyat az általános iskolai és a
gimnáziumi osztályokba. A kéthetente egy alka-
lommal tartott órán nyújtott tanulói teljesítményt
minősítésekkel osztályozták. Ugyanezen tanév
második évharmadától (akkor még három egy-
ségre osztották az iskolai évet) lehetővé vált e
tárgy heti egy — szintén fakultatívan választható
— órában tanítása. A hittanórák órarendben való
megjelenését a tanulók, az egyes felekezetek vá-
lasztása, valamint az iskolák lehetőségei hatá-
rozták meg.

Az 1991. december 8-án kihirdetett új Alkotmány
így fogalmazott a kérdéssel kapcsolatosan: „Az ál-
lam biztosítja a vallásos oktatás szabadságát, min-
den egyes vallásfelekezet sajátos követelményei sze-
rint. Az állami iskolákban a vallásos oktatást a
törvény útján szervezik meg és garantálják” (32. sza-
kasz, 7. bekezdés).3

Az 1993–94-es tanévtől kezdődően — az or-
todox egyház vezetőinek kérésére — a tantárgy
címét erkölcsi-vallási nevelésről „vallásra” (religie)
változtatták, az értékelésnél pedig a minősítést a
jegyadás cserélte fel.

Az 1995. július 31-én életbe lépett 84-es számú
Tanügyi Törvény 9. cikkelyének első bekezdése ki-
mondta: „Az elemi, gimnáziumi és líceumi okta-
tás tanterve tartalmazza a vallást mint iskolai tár-
gyat. Az elemi osztályokban kötelező, a gimnáziumi
szakaszban opcionális, a líceumi és szakoktatásban
pedig fakultatív annak oktatása. A tanuló szülője
vagy hivatalos gyámja beleegyezésével választja
meg a felekezetet és a vallásórát.”4 E megfogalmazás
ellen erőteljes hangon tiltakoztak a történelmi
egyházak. Az ortodox egyház kezdeményezésére
módosító indítvány született, ami mellett több mint
egymillió romániai keresztény állt ki aláírásával.5
Az akció sikeresnek bizonyult, hiszen az 1997. jú-
lius 10-én kiadott Sürgősségi Kormányrendelet6

eltörölte a törvény 9. cikkelye első bekezdésének
második mondatát. Ilyen módon az 1998–1999-es
tanévtől a hittan kötelezően oktatandó tárggyá
vált a líceumokban és szakiskolákban is. A tárgy
„kötelező” jellege meghagyta a tanuló abbéli sza-
badságát, hogy maga — szülője, gyámja belee-
gyezésével — válassza meg, melyik felekezet hit-
tanóráján kíván részt venni.

Az 1995-ös Tanügyi Törvény további módosí-
táson esett át 1999-ben. A július 30-i 151-es számú
törvény ekképpen rendelkezett az iskolai hittanó-
ra státuszáról: „Az elemi, gimnáziumi, líceumi és
szakiskolai kerettantervek törzsanyaga magában
foglalja a vallást mint iskolai tárgyat. A tanuló szü-
lője vagy törvényes gyámja beleegyezésével választja
a tanulmányozni kívánt felekezeti hittanórát. A szü-
lő vagy törvényes gyám írásban kérheti gyermeke
hittanórától való távolmaradását. Az ilyen tanuló
iskolai átlagát e nélkül a tárgy nélkül számítják ki.
Ugyanígy járnak el annak a tanulónak az esetében
is, akinek objektív okokból kifolyólag nem volt le-
hetősége részt venni az iskolai hittanórán.”7

Alig két évvel később, 2001. április 11-én az Ok-
tatásügyi és Kutatási Minisztérium 3638. és 3670.
számú rendelete (2-es, illetve 5-ös cikkelyek) to-
vábbfűzi a korábbi rendelkezést: a hittanóráról tá-
vol maradó gyermeknek önálló opcionális tárgyat
kell választania a hittanóra helyett. Néhány év múl-
tán az alkotmányi szöveg is módosításra került.
A 2007. január 8-án kihirdetett (2006/489-es számú)
törvény8 szerint csak az államilag elismert feleke-
zetek számára biztosítottak a hitoktatás törvé-
nyes keretei. Ezt a megszorítást újabb követte
vol na az egyetem előtti oktatást szabályozó új tör-
vénytervezetben. Az Oktatási, Kutatási és Ifjúsági
Minisztérium által 2007 végén nyilvános vitára bo-
csátott tervezet már csak az elemi és a gimnáziu-
mi osztályok kerettantervéhez sorolta a hittant (10.
cikkely, 1. bekezdés), a líceumba járó tanulók szá-
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mára pedig fakultatív módon választhatóvá tette.
Utóbbi esetben a középiskolások csak előzetes írás-
beli kérésre részesülhettek (volna) iskolai hitokta-
tásban. Az ortodox egyház azonnal ellenkam-
pányt indított Nem akarunk líceumot Isten nélkül!
címmel, melyre 2008 folyamán közel 140 ezer
megerősítő üzenet érkezett az egész ország terü-
letéről.9 Az említett kampányt a patriárkátus Ba silica
nevű sajtóközpontja népszerűsítette a médiában,
elsősorban a Szentháromság Rádió, a Szenthá-
romság Televízió és a Világosság című ortodox új-
ság által. A kampány során beérkezett üzenetek, le-
velek egy része ma is elérhető a patriárkátus
internetes oldalán.10 A kérdésben nyilatkozók kö-
zött számos egyetemi és iskolai tanár, közéleti sze-
mélyiség és érintett korú tanuló van. E helyen csak
Constantin Cucoş egyetemi tanár, a jászvásári
Ale xand ru Ioan Cuza Egyetem Pszichológia és Ne-
veléstudományok Kara dékánhelyettesének leve-
lét emelem ki, aki az iskolai szentmisék, vallásos
szertartások mellett érvel, hangsúlyozva a vallási
élmény személyiségfejlődésre gyakorolt hatásának
fontosságát és a vallás identitásformáló erejét.
„Egy iskola kultúrája bonyolult szövet, amelyet az
alapvető értékek mentén kell »gerincesíteni«. (...)
Az az iskola, amelyikben az önkényességet és aka-
ratlagosságot folytatnak, szabadság és »lelkiis-
meret« nélküli intézmény” — írja Cucoş.11 Az em-
lített törvénytervezetről 2008. február 29-én a
történelmi egyházak képviselői is tanácskoztak
Bukarestben, majd tiltakozásukat nyilvánosan is
közzétették.12 Az Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Mi-
nisztérium következő év márciusában kiadott tör-
vényrendelete ennek figyelembe vételével jelent
meg, így az elméleti és az úgynevezett vokacionális
líceumok XI. és XII. osztályainak kerettantervében
a törzsanyag része maradt a hittan.13 Ezzel együtt
az új oktatási törvény 2009. április 30-án közzétett
tervezete újra kihagyta a hittant a líceumi keret-
tantervből… Az ortodox egyház fellépése most sem
késett. A bukaresti ortodox patriárkátus határozott
közbelépésének köszönhetően a Román Kormány
Képviselőháza és Szenátusa 2009. szeptember 15-i
közös gyűlésén a középiskolai hittanóra kerettan-
tervben tartása mellett szavazott bizalmat az új Ok-
tatási Törvénynek. A 2010 áprilisában Parlament elé
került törvénytervezetben a hittanóra státuszára vo-
natkozó rész így hangzott: „A hittanóra helyett a
tanulók, kérésre, tanulhatnak vallás-, kultúra-
vagy művészettörténetet, vagy más, az erkölcsi, szo-
ciális vagy közösségi viselkedés alakítását célzó tár-
gyat.” Az ortodox egyház patriárkátusa ismét til-
takozó levelet juttatott el a Képviselőház elnökéhez,
így az egy hónappal később megszavazott Okta-
tási Törvény már ennek figyelembe vételével jelent
meg.14 A hittanóra — minden szinten — maradt a
kerettanterv törzsanyagának része, azzal a meg-

jegyzéssel, hogy kérésre lehetőség van attól távol
maradni. Románia jelenleg érvényben lévő Okta-
tási Törvénye ugyanakkor leszögezi azt is, hogy a
tárgy csak szakképzett, államilag elismert diplo-
mával rendelkező tanerők által tanítható.

Az iskolai hittanóra státuszával kapcsolatos
törvényi szabályozás történetének számbavétele
során jól kidomborodik, hogy az ortodox egyház
azonnali fellépései nyomán született döntések és
változtatások minden történelmi egyház szem-
pontjából előnyösek. Az ortodox egyház tekinté-
lye és a törvényalkotást befolyásoló képessége
tehát egyelőre „garanciának” tekinthető a hittan-
óra iskolai státuszának megőrzése szempontjából.

Ezen a ponton érdemes röviden áttekinteni a
Román Választási Tanulmányok program kereté-
ben végzett Vallás és vallásos magatartás című ku-
tatás eredményeit, melyekről a Soros Alapítvány
készített részletes elemzést.15

„Még konzervatívak vagyunk”
A 2011-ben elvégzett kutatás tudományos mód-
szerekkel kívánta vizsgálni, milyen arányú az is-
kolai kerettanterv törzsanyagaként megjelenő
hittanóra támogatottsága. A kutatás az ortodox egy-
 ház kampánya során tapasztaltakat igazolta vissza:
a román lakosság 86 százaléka helyesli a hittanó-
ra jelenlétét az iskolában, és csak 8 százaléknak van
ezzel ellentétes véleménye.16 Utóbbiak nagyobb há-
nyada főként városon élő értelmiségi férfi. Az élet-
kor viszont már nagyobb szórást mutat: a 18–29 év
közötti lakosság 16 százaléka nem támogatja a hit-
tan jelenlétét az iskolában (ez éppen duplája az or-
szágos aránynak). A következő három kérdésre
adott válaszok alapján az elemzők „konzervatí-
vakra” és „haladó szelleműekre” osztották az or-
szág lakosságát. Első csoportba sorolták azokat, akik
a következő három válasz közül legalább kettőt vá-
lasztottak: 1. a hittan kötelező tárgy legyen; 2. a ta-
nuló csak saját vallásáról tanuljon a hittanóra ke-
retében; 3. hittant csak papok, lelkészek tanítsanak
az iskolában. A haladóbbaknak nevezettek legalább
kettőt választottak a következő három közül: 1. a
hittan opcionális tárgy legyen az iskolában; 2. a ta-
nuló saját vallásán túl más vallásokat is ismerjen
meg a hittanórán; 3. a tárgyat „vallástörténelem”
tanítására szakosodott tanárok tanítsák. Ilyen be-
sorolás szerint — írja az elemző — a román lakosság
43 százaléka mondható konzervatívnak, 35 száza -
léka haladónak és 22 százalékot tesz ki azok szá-
ma, akik nem tudtak dönteni.

A mérések alapján a román lakosság fele köte-
lező, 40 százaléka pedig opcionális tárgyként lát-
ná a hittant az iskolában; 52 százalék szerint csak
a saját vallással kapcsolatos ismeretekre van szük-
ség, 32 százalék pedig a többi vallásról való taní-
tást is fontosnak tartja. 38 százalék csak papokat,
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lelkészeket képzel el iskolai hittanárként, 46 százalék
pedig a vallástörténet tanítására képesített peda-
gógusokat. Bár a kutatás ilyen feltételek mellett po-
zitív eredményeket hozott az iskolai hittan státu-
szával kapcsolatosan, megjegyezzük, hogy annak
kérdései (illetve a rájuk adható válaszok) finomí-
tást kívántak volna. Az egyes felekezetek jelenleg
használatban lévő hittankönyvei ugyanis általában
kitérnek más vallások bemutatására is (a római ka-
tolikus tanulók éppen vallástörténet nevű tárgyat
tanulnak IX. osztályban), és a leendő papok és hit-
tanárok is szereznek vallástörténeti ismereteket
egyetemi tanulmányaik során, külön ilyen szako-
sodású pedagógusra tehát még a vallástörténet ta-
nítása esetén sincs szükség.

A „haladó szelleműek” 46 százaléka 30 év
alatti, 49 százaléka főként a Bánátban vagy Mold -
vában élő nagyvárosi, 47 százaléka felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezik és magas (44 százalék), il-
letve nagyon magas (59 százalék) jövedelmű.
A bukaresti lakosság 25 százaléka „konzervatív”,
14 százaléka „haladó” és 61 százaléka nem dön-
tött a felkínált lehetőségek között.

„Még konzervatívak vagyunk, de a tárgyalás
nyitva marad” — fogalmaz az elemzés írója,
ugyanakkor megjegyzi, hogy míg egy 2006-ban
elvégzett, hasonló jellegű mérés során a lakosság
71 százaléka vallotta, hogy a hittanórának köte-
lező módon ott kell lennie az iskolai kerettan-
tervben, addig 2011-ben már csak 50 százalék nyi-
latkozott így, a hittanóra ellen voksolók száma
viszont megduplázódott az elmúlt öt év során.

Ovidiu Voicu programmenedzser a felekezetek
szerinti vizsgálatot is elvégzi a haladó– konzerva-
tív tengely mentén, és a következő eredményt pub-
likálja: az ortodox egyház tagjainak 34 százaléka
mondható „haladónak”, 44 százalék „konzervatív”
és 22 százalék nem tud dönteni a felkínált válasz-
adási lehetőségek között. A görög katolikus egy-
háznál a „konzervatívok” oldalára mozdul el a mér-
leg nyelve (50 százalék), míg 37 százalék haladó és
13 százalék nem tud döntés hozni. A római kato-
likus egyház hívei 36 százalék, 46 százalék, illetve
18 százalékban „haladók”, „konzervatívak”, il-
letve „határozatlanok”, protestáns oldalon ez 36
százalék, 47 százalék, 17 százalékos, neoprotestáns
részen pedig 25 százalék, 57 százalék, illetve 19
százalékos megoszlást mutat.

A vizsgálat — vonja le a következtetést az elem-
 ző — főképpen arra mutat rá, hogy jelenleg Ro má -
nia lakossága inkább konzervatív szemléletű abban,
hogy a hittanra mint tantárgyra szükség van az is-
kolában, a vallási ismeretek tartalmával, átadási
módjával kapcsolatosan viszont meglehetősen ha-
ladó módon gondolkodik. Az ismeretek dogmati-
kus szemléletű átadását utasítja el, a vallástörténe-
ti vagy a vallást mint szociális tényezőt bemutató

ismeretek iskolai elsajátítását elfogadhatónak tart-
ja. Ilyen meggondolásból te hát hiábavalóak a hit-
tan iskolából való teljes kiűzésére irányuló civil-
szervezeti kezdeményezések, hiszen azok úgyis
széles körű ellenállással fognak találkozni. Ehelyett
inkább a tárgy szerkezeti és tartalmi szempontjai kel-
lene a vizsgálódás közép pontjába kerüljenek, s azok
változtatására látszik is lehetőség — írja az elemző.

A kutatással kapcsolatosan azért megjegy-
zendő, hogy annak megtervezésében és lebo-
nyolításában csak szociológusok vettek részt,
bár a vizsgálni kívánt kérdések komplexitása
szükségessé tette volna az egyházi szakértők be-
vonását is. Ennek — érezhető — hiányában a kö-
zölt elemzés során megfogalmazott következte-
tésekkel sem érthetünk teljes mértékben egyet.

„Indoktrinálás”?!
Az említett civilszervezeti kísérleteket példázva áll-
jon most itt az a kampány, amelyet tavaly febru -
árban indított az ASUR (Asociaţia Secular-Umanistă
din România) nevű humanista egyesület az isko-
lai hittantanítás — éppen — tartalmi változtatása
érdekében. A Megállj a vallásos doktrínáknak az is-
kolában! című kampányt — amint azt sajtóközle-
ményében is közzétette az egyesület — azért hir-
dették meg, mert „az új oktatási törvény életbe
lépésével egyidejűleg az állami iskolákban megnőtt
a veszélye a gyerekek vallásos tanokkal való fel-
vértezésének”.17 A programot meghirdető szerve-
zet véleménye szerint az új oktatási törvény több
ponton sérti a lelkiismereti szabadságot, a gyermeki
jogokat és ellentétben áll az ország Alkotmányával,
a Munka Törvénykönyvével és magával a Feleke-
zeti Törvénnyel is. Ezt elsősorban azzal teszi —
hangsúlyozza —, hogy megfosztja a tanulókat a hit-
tanóra szabad választásától. Mivel nem biztosít szá-
mukra akarati döntési lehetőséget, de facto módon
kötelezi őket a hittan tanulmányozására. Az ASUR
egyesület szerint „ahelyett, hogy szigorúan meg-
tartanák vallási semlegességüket, a hittanórák
vallásos tanokkal vértezik fel (»indoktrinálják«) a
tanulókat”. Itt elsődlegesen a bűnnel, pokollal, ör-
döggel, isteni parancsolatok meg nem tartásával,
örök kárhozattal kapcsolatos tanításokra hivat-
koznak, kiemelve, hogy ezekben a tanárok kötelesek
saját egyházuk dogmatikai tanítását követni, el-
lenkező esetben az visszavonhatja a részükre ki-
állított működési megbízást. Mindezek szem előtt
tartásával az egyesület azt javasolja a szülőknek,
hogy írassák ki gyermekeiket az iskolai hittanórá-
ról, és az ehhez szükséges nyomtatványt is elér-
hetővé teszi számukra.

Az ASUR egyesület hiányos ismereteken, téves
értelmezésen alapuló, csúsztatásokkal, s még több
rosszindulattal teli felhívására az ortodox egyház
azonnal megfogalmazta a válaszát, pontonként
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visszaverve minden ellene, illetve az iskolai hit-
tanóra ellen felhozott vádat.18

A kiemelt példa jól mutatja, hogy az iskolai hit-
tanóra státuszának megőrzése folyamatos ébersé-
get követel az egyházak részéről. A kémiával, fizi-
kával és a többi tárggyal ellentétben tehát a hit tan
iskolai tanítása sajnos Romániában sem evi dencia.
A vizsgált események jól mutatják, hogy az — egy-
előre megelégedéssel nyugtázott — státusz bizto-
sítása kapcsán mind komolyabban mérlegre ke-
rülnek a tárgy tartalmi és módszertani kérdései. Bár
a szavaztok, döntések szintjén abszolút többségben
lévő ortodox egyház ilyen irányú szemléletét nem
ismerjük, ez nem mentesíti hittanárainkat (és az ő
megbízóikat) annak felelőssége alól, hogy isko-
láinkban heti egy alkalommal a mai kor kihívásai-
val számoló, a gyermek lelkét valóban megérintő
és azt a Jó irányába lendítő, minőségi hittanórákat
tartsanak.

OZSVÁTH JUDIT

1Ezeket főként az ortodox patriárkátus kezdemé-
nyezte, vagy — amint az a későbbiekből kiderül —
maga szervezte a különféle kapmányokat.

2A protokollum iktatási száma a jelzett intézmé-
nyeknél: 150052/11.09.1990, illetve 7758/11.09.1990.

3Az 1991-es Alkotmány magyar nyelvű szövegének
internetes elérhetősége: http://www.mtaki.hu/docs
/cd2/Romania/Roman_alkotmany_1991hu.htm
(2012. április 25.)

4Az 1995/84. számú Tanügyi Törvény internetes
elérhetősége (román nyelven): http://legislatie.resurse
-pentru-democratie.org/84_1995.php (2012. április 25.)

5A 2011-es népszámlálási adatok szerint Romániá nak
jelenleg 19.042.936 lakosa van, ennek 88,6 százaléka
román, 6,5 százaléka magyar anyanyelvű. (http://www.
recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2012
/02/Comunicat_DATE_PROVIZORII_RPL_2011_.pdf)
A vallási megoszlással kapcsolatos adatokat még nem
közölte a Nemzeti Statisztikai Hivatal. Korábbi — nem
hivatalos forrásból származó — adatok alapján a lakos-
ság 87 százaléka ortodox, 5,4 százaléka római és görög
katolikus, 3,7 százaléka protestáns. 

6A Sürgősségi Kormányrendelet a Hivatalos Közlöny
1997.07.10/36. számában jelent meg. A Kormányrendelet
szövegének román nyelvű internetes elérhetősége: http://
www.legex.ro/OUG-36-1997-11452.aspx (2012. április 25.)

7A törvény román nyelven olvasható a http://www.
legex.ro/Legea-151-1999-18224.aspx internetes oldalon.
(2012. április 26.)

8A törvény román nyelven olvasható a http://www.
legex.ro/Legea-489-2006-76077.aspx internetes oldalon.
(2012. április 26.)

9Egyértelmű, hogy ebben az esetben — az amúgy is
sűrű iskolai program mellett — sok tanuló nem igényelte
volna az iskolai hittanórát. Ez a lelki értelemben vett
„veszteségen” túl a tárgy iskolai státusának gyengülését

és több hittanár állás nélkül maradását eredményezte
volna.

10Lásd http://www.patriarhia.ro/ro/administratia_
patriarhala/nvlfd.html (Utoljára ellenőrizve 2012. ápri-
lis 28-án.)

11Lásd http://www.patriarhia.ro/ro/administratia_
patriarhala/sriss.html (Utoljára ellenőrizve 2012. április
28-án.)

12http://www.basilica.ro/ro/stiri/comunicat_de_
presa_patriarhia_romana_isi_manifesta_ingrijorarea_
fata_de_statutul_disciplinei_religie_in_planurile_cadr
u_ale_invatamantului_primar_gimnazial_si_liceal.ht
ml (2012. április 26.)

13Az iskolai hittanórától való távolmaradás lehető-
sége továbbra is biztosított maradt azon tanulók szá-
mára, akik szüleik, illetve hivatalos gyámjaik belee-
gyezésével kérték ezt. A hittant nem igénylők nem
voltak kötelesek más opcionális tárgyat választani.

14A 2011. január 10-től érvényben lévő Oktatási Tör-
vény szövege román nyelven olvasható a http://www.
dreptonline.ro/legislatie/legea_educatiei_nationale_leg
e_1_2011.php internetes oldalon. (2012. április 26.)

15Az Ovidiu Voicu programmenedzser által készített
elemzés az interneten is elérhető: http://media.
hotnews.ro/media_server1/document-2011-09-9-
10077510-0-cercetarea-religie-comportament-religios.pdf
(2012. április 30.)

16A mérés 2011. június 1–21. között zajlott 1204 sze-
mély megkérdezésével, +/- 2,9 százalékos hibapont-
lehetőséggel, 95 százalékos megbízhatósági szinten.

17http://www.asur.ro/campanii/stop-indoctrinarii
(Utoljára ellenőrizve: 2012. április 30-án.)

18Az ortodox egyház Visszautasítjuk a spirituális légü-
res tér felajánlását című nyilvános válasza a http://www.
basilica.ro/ro/documente/brefuzam_oferta_vidului_
spiritualb_6840.html internetes oldalon olvasható,
román nyelven. (2012. április 30.)

RÓMAI KATOLIKUS ISKOLAI
HITOKTATÁS A GYULAFEHÉRVÁRI
FŐEGYHÁZMEGYÉBEN
Az 1989. decemberi változásokat követően a hit-
oktatást — s ezen belül a római katolikus hitok-
tatást is — beiktatták az iskolai törzsanyagba
mint tantárgyat, s így a ’90-es évek elején a hittan
elfoglalta az iskolai didaktikai folyamatban —
hiánypótlóként, több mint 40 év száműzetés után
— a jól megérdemelt helyét.

Eufórikus hangulatban történt mindez, nagy
lendülettel, igazi tömegjelenségként… Egy csa-
pásra megteltek a templomok, látványos „Canos -
sa-járásoktól” sem volt mentes az egyházi élet,
melynek értelmében nemrég még kommunista
tisztségviselők, templomozás ellen (gyakorta szín-
leg) hadakozó tanügyiek is beültek az első pa-
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dokba a megtérés szándékával (vagy elképzelésé-
vel)… Ennek őszintesége csakis a kérdéses sze-
mélyekre tartozik, megkérdőjelezhető ugyan, de
igazán senkinek sincs joga erkölcsileg ítélkezni.

Az iskolai hitoktatás bevezetését illetően, a kez-
deti bátortalan, tétova araszolást egyre merészebb
és határozottabb lépések követték, mind közpon-
tilag — a tantervek kidolgozása, hittanári karok el-
indítása, tankönyvek kiadása —, mind iskolák
szintjén, a hitoktatás gyakorlati megvalósítása terén.

Jelen eszmefuttatás főként ez utóbbit — az is-
kolai hitoktatást —, annak különböző vetületeit,
aspektusait, megvalósítási módozatait, aktuális
sajátosságait kívánja megvilágítani.

A hitoktatás megvalósulásának területei
A hitoktatás két színtéren valósul meg: plébánián és
az iskolában. Eleve megjegyezhető e pontosítás
kap csán, hogy napjainkban a hitoktatás előbb em-
lített helyszínei közül az átfogóbb az iskolai, első-
sorban azért, mert órarendileg biztosított, mint aho-
gyan a tanulók részvétele is. A plébániai hitoktatás
— ha szabad így fogalmaznom — esetlegessé
vált, beszűkült (főként városon), ennek oka első-
sorban a szabadidő megszervezésének, az extra cur -
riculáris tevékenységeknek polivalenciájából fakad,
s csupán másodsorban lehet az olyan motivációt
említeni, mint: szülői hozzáállás, közömbösség, vi-
lágnézeti másság, távolság lakóhely és plébánia kö-
zött, közlekedési akadály, egyéb plébánosi elfog-
laltság… s hosszan lehetne folytatni a sort.

A ’89-es változások előtt a hitoktatást főként a
templomokban, plébániákon, hétvégén lehetett
tartani, néhol „nikodémusi” módon, hiszen a tanu -
lóifjúság vallásos nevelését intézményesen tiltották,
s igyekeztek megakadályozni a hittanórákon tör-
ténő részvételét. Ennek ellenére a Gyulafehérvári
Római Katolikus Főegyházmegye — de ugyanúgy
a Szatmári, Nagyváradi és Temesvári Egyházme-
gye — (túlnyomórészt magyar nyelvű) területén a
plébánosok, káplánok, más egyházi alkalmazottak
rendszeresen tartották a hitoktatást, minden tiltás
ellenére — mainál jelentősebb részvétellel.

1990-től kezdődően a plébániai hitoktatást már
nem korlátozta senki, nyíltan és szabadon lehe-
tett végezni. A határok nagyrészt virtuálissá vál-
tak, lehetőség nyílt a vallásos — hitre és a lelki élet-
re vonatkozó — (szak)irodalom megismerésére,
tanulmányozására, a vallásos meggyőződés fel-
vállalására, gyakorlati kinyilvánítására, az egyéni
és közösségi vallásgyakorlásra. A bevezető mon-
datokban említett kezdeti fellángolás azonban ha-
marosan lankadni kezdett. Míg a megszorítások-
kal teli időszakban a rendszerrel szembeni csendes
ellenkezés nonkonformista megnyilvánulásokban
vált valóra, addig a korlátozások megszűntével az
ilyenfajta lázadás értelmét veszítette.

Az iskolai hitoktatás a 90-es évek elején — ál-
talában — zökkenőmentesen indult. Az állam az
oktatás folyamába az iskolai dokumentumokban
vallás (religie) néven szerepelő tantárgyként ve-
zette be a vallásoktatást, heti egy órában (tagoza-
tonként és periódusonként eléggé változó módon:
kötelezően, választhatóan, fakultatívan).

Kezdetben a legtöbb igazgató teret engedett a
nagyszámú diákság miatt sokszor „ad hoc”-
megoldásokban sem szűkölködő vallásóra-szer-
vezéseknek, ám akadtak — s néhol, különösen
vallásilag s ugyanakkor etnikailag vegyes vidé-
keken, szórványhelyzetekben, akadnak még ma
is iskolavezetők, akik megnehezítik a hittan is-
kolai kibontakozását.

Törvényes alapját az iskolában megvalósuló
hitoktatásnak 1995 előtt különböző szabályozá-
sok adták, melyek deklarálták a vallásnak isko-
lai curriculumba történő belefoglalását. Az első
igazán átfogó rendezése ennek a területnek a
84/1995-ös Tanügyi Törvénnyel valósult meg,
ám ez, a rá következő időszakban többszöri kie-
gészítésre, pontosításra szorult.

A hitoktató, hitoktatás és vonzatai
A közelmúltban, éppen az 1990 óta eltelt idősza-
kot kiértékelendő egyre erőteljesebben körvona-
lazódott annak igénye, hogy egyfajta látleletét, ke-
resztmetszetét adhassuk mindannak, ami a római
katolikus hitoktatás terén a hittanár — más szakos
tanárkollégák — szülők — diákok — helyi plébános kap-
csolatát, hatását-visszahatását jellemzi. Ehhez egy
felmérést végeztem, amelynek során 75 katolikus
hittanár töltötte ki az űrlapot (Név:… Intézmény:…
Helység:… Megye:… 1. Végzettsége:… 2. Mióta hit -
oktat?… 3. Milyen korcsoportokat hitoktat?… 4. Ho-
gyan viszonyulnak önhöz a nem vallás-szakos kollé-
gái?… 5. Hogyan viszonyulnak önhöz a tanulók
szülei?… 6. Hogyan viszonyulnak önhöz a hittanórá-
ra járó tanulók?… 7. Milyen a kapcsolata a helyi plé-
bánossal?… 8. Véleménye a tananyagról, tanmenetről:…
9. Hogyan vesz részt a plébániai/templomi liturgikus
megnyilvánulásokban?… 10. Hányassal osztályozná sa-
ját didaktikai/nevelői tevékenységét 1-től/leggyengébb
— 10-ig/legjobb terjedő skálán?)

A válaszolók megyék szerinti megoszlása álta-
lában jól tükrözi a katolikus hitoktatók tömb-, il-
letve szórványjellegét is területi megoszlás szem-
pontjából. Így a gyulafehérvári főegyházmegye
esetében — csökkenő sorrendben — Hargita, Ko -
vászna, Maros, Kolozs és Hunyad megye követi
egymást; a szatmári egyházmegye területén szám-
arányban — Szatmár és Máramaros – Belső-Er dély -
hez viszonyítva jóval kevesebb, míg a váradi egy-
házmegye — Bihar megye — még kisebb számmal,
a temesvári egyházmegye egyetlen személlyel
képviselteti magát. Ez nagyjából megfelel a tény-
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szerű helyzetnek: míg Belső-Erdélyben — a Szé-
kelyföldön — a katolikusság tömbjellegű, s szám-
szerűen a legtöbb hittanárt foglalkoztatja iskolai
szinten is, addig — ahogyan távolodunk nyuga-
tabbra — egyre inkább szórványjellegűvé válik a
helyzet mind konfesszionális, mind etnikai szem-
pontból. (Például az egyetlen temesvári hittanár né-
met tannyelvű iskolában tanít. A szatmári egy-
házmegyében románul is folyik hitoktatás. Ugyanitt
jegyzem meg, hogy a gyulafehérvári főegyház-
megye esetében Csíkszeredában és Hunyad me-
gyében folyik román nyelvű hitoktatás is — ter-
mészetesen a jelen vizsgálat válaszadóira szűkített
helyzetet véve alapul.)

Ha a végzettséget nézzük, örvendetes, hogy a
75 válaszadó közül csupán 4 pedagógusnak nincs
meg az államilag elismert hittanári diplomája (vi-
szont ők is elvégezték az egyházilag elismert hit-
tanárképzőt), és egyetlen pedagógusnak van ta-
nítói oklevele — aki hitoktatást is végez.

A hittanárok túlnyomó többsége „tizenéve”
végzi a hitoktatást, mely időszak jó tapasztalat-
szerzési lehetőséget nyújtott mindannyiuknak. Ez
különösen fontos volt ebben az esetben, amikor
mondhatni „halottaiból támadott fel” az iskolai
katekézis, s az ezt a tevékenységet vállalóknak —
képletesen szólva — „teljesen kitaposatlan ösvé-
nyeken” kellett elindulniuk. Mindenki lelkese-
déssel fogott ehhez a nehéz és felelősségteljes
munkához, melyet nem az anyagi juttatások mo-
tiváltak, s melyet olykor ellenséges szemmel né-
zett a viselkedésmodelljeiben a letűnt rendszerhez
idomult pedagógus-társadalom — szerencsére
nem meghatározóan többségi jelleggel. Szép pél-
dákat őriz a közelmúlt ebből a hitoktatást az is-
kolában újólag meghonosító időszakból, melyek
az önzetlen segítségről, odaadásról szólnak — nem
vallás-szakos kollégák részéről.1

Kimondottan alsó tagozaton kevesen tevé-
kenykednek, mindössze 5 százaléka a hittanárok-
nak, legtöbben I–VIII. osztályban hitoktatnak (kb.
50 százalék), I–X. osztályban nagyon kis arányban
(3 százalék), míg I–XII. osztályban a hittanárok össz-
számának 25 százaléka. Ez az eléggé disszonáns
helyzet természetesen azzal magyarázható, hogy
iskoláinkban nem jön ki csupán elemi, gimnáziu-
mi vagy líceumi szinten a teljes katedrának számító
18 óra. Ezért kénytelen a hittanár, lévén a vallás heti
1 órás tantárgy, sokszor I–VIII-ig, vagy I–XII-ig vé-
gezni a katekézist. Ez nyilván nemcsak próbára te-
szi az illető pedagógus empátia-készségét, külön-
böző — egymástól intellektuális, lelki és testi
fejlettségben nagyon eltérő — korcsoportok esetén
a gyors „átállást”, hanem messzemenően feltéte-
lezi is azt. Kimondottan gimnáziumi osztályokban
szintén kevesen tevékenykednek, alig hárman a 75-
ből, akárcsak V–XII. osztályban. Népesebb vi-

szont a IX–XII. osztályokban hitoktatók csoportja,
s ez főként a nagyobb tanulólétszámú líceumok,
vagy a szaktárgyakat magasabb óraszámban ok-
tató, úgynevezett „vokacionális” teológiai közép-
iskolák — illetve teológiai tagozattal is rendelke-
ző elméleti líceumok — esetében lehetséges.

Az iskolai hitoktatásban részt vevő papság és
számos hitoktató (alaptevékenységüket kiegészít-
ve) fél katedrával vagy katedrafrakcióval (óraa-
dóként) működik. Néhány esetben a katedrának
megfelelő óraszám több iskolából jön össze. Mind-
ez nehezíti, bonyolítja a hitoktatás zökkenőmentes
megszervezését.

Az aktív hittanárok ellenőrzése jól meghatá-
rozott módon történik: a megyei tanfelügyelő-
ségek szaktanfelügyelői, valamint módszertani fe-
lelősök révén. A gyulafehérvári érsekségen, és az
Erdélyen kívül eső püspökségeken működő tan-
felügyelőségek, tanügyi megbízottak úgyszintén
kiveszik részüket a hitoktatás területi megszer-
vezésének, megvalósulásának munkájából.

Felmérés, értékelés és a „hittanuló”
A felmérés, értékelés sarkalatos pontját képezi az
iskolai hitoktatásnak. Különösen az első perió-
dusban sok vita folyt arról, hogy miként helyesebb
a vallásórákon a felmérés: érdemjegyek, avagy mi-
nősítés alkalmazásával. A vita azóta elcsitult, de
maga a kérdés nyitva maradt. Tény azonban,
hogy nem helyes ugyanolyan mércével mérni, mint
más tantárgyak esetében, hiszen a vallásoktatás jel-
legéből fakadóan inkább hitre nevelésről, mint ok-
tatásról van szó, természetesen nem tagadva az el-
méleti hittani tudás fontosságát, mely biztosítja a
vallási igazságok megismerését ahhoz, hogy élet-
vitelében Krisztus tanítványává lehessen a hittanos.

A vallásoktatásban részesülők túlnyomó több-
sége a hittant „kimondottan” tantárgyként kezeli.
Ebből a jelenségből ugyanaz következik, mint
minden más tantárgy esetében: egyes tanulók az
elméleti ismereteket kifogástalanul elsajátítják,
mások meg kevésbé, vagy egyáltalán nem tanul-
ják meg. Megfigyelések szerint a tanulók túl-
nyomó többsége otthon nem tanul, érdektelen,
nem készül rendszeresen, kevés időt fordít a tan-
tárgyra. Vannak, akik főként a jó osztályzat elérése
céljából tanulnak, hogy emeljenek általános je-
gyükön, avagy ne rontsanak rajta. Tény, hogy sok
diáknak nem tetszik az osztályozásos felmérés,
azért sem, mert rájönnek a hitoktatás kettős cél-
jára (vallási igazságok megismerése — életvitel-
ben Krisztus tanítványává lenni), s lelkükben úgy
érzik, hogy ennek nem felel meg az osztályzattal
történő értékelés. Ugyanakkor az is igaz, hogy itt
is megvannak azok a tanulók, akik csak akkor fog-
nak hittant tanulni, ha erre az osztályzat készteti
őket — akárcsak bármely tantárgy esetében.
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Az úgynevezett „vokacionális” teológiai líceu-
mokban megvalósuló katekézis eleve más szer-
vezettséget mutat, s ebből adódóan számos kü-
lönbséget is tartalmaz/feltételez. Ezen hitvallásos
líceumok évfolyamonként 5–7 órában tartalmaz-
nak teológiai szaktantárgyakat, melyek a 2010–2011-
es tanévre a következők: 9–10. osztályban – ószö-
vetségi biblikum, egyháztörténelem, katekizmus, vallásos
művészettörténet, spiritualitás, egyházzene; 11–12.
osztályban — újszövetségi biblikum, alapvető hittan,
erkölcsteológia, spiritualitás, egyházzene; mindezekhez
adódik minden évfolyamon a latin nyelv. Ezekben
a középiskolákban már másként tevődik fel a fel-
mérés/értékelés kérdése, itt indokolt az elméleti is-
meretszerzés mértékét osztályzattal is értékelni.

Szintén a felmérés folyamatához tartoznak azok
a versenyek, amelyeket hittanból a tantárgyolim-
piák mintájára tartanak, utóbbi három esztendőben
(2008, 2009, 2010) a bukaresti tanügyminisztérium
szervezésében. Ezenkívül a gyulafehérvári főegy-
házmegyében, valamint a szatmári és váradi egy-
házmegyékben is (hogy csak a magyar nyelvterü-
letet említsük) évente tartanak tantárgyolimpiákat.
Mindezek a versenyek hozzájárulnak a hittan mé-
lyebb elsajátításához, felkeltik a tárgy iránti fi-
gyelmet, érdeklődést.

Tankönyvek
Kezdetben, tankönyvek hiányában, a magyar
tannyelvű hitoktatásban nagy segítséget nyújtot-
tak a magyarországi hittankönyvek, különösen
Rédli Elemér, illetve Bajtay Zsigmond által írt
könyvek. Ezeknek hazai elismertetésük iskolai se-
gédtankönyvek (manuale auxiliare) címén történt.

A megfelelő hitoktatási programok2 körvonala-
zódásával, elkészültével lehetővé vált hazai kiadású
római katolikus hittankönyvek írása/kiadása. Ami-
kor viszont a költségvetés is lehetővé tette, megin-
dulhatott a tankönyvkiadás, igaz, hamarosan le is
állt. Sikerült azonban négy évfolyamnak — 3., 4., 9.
és 10. osztálynak — a tanügyminisz té rium által jó-
váhagyott tankönyveket kiadni a következő szer-
zőktől: Gál László (3., 4.), Baróti Lász ló-Sándor (9.),
illetve Nemes István (10.). Ugyan akkor további tan-
könyvek íródtak az 5., 7. és 11. osztálynak — Ho -
dor Erika, Gál László hittanárok, illetve Jitianu Liviu
szerzőcsoportja (Nagy Gabriella, Robu Magda, Tó-
 falvi Emese) közreműködésével, a Gyulafehérvá-
ri Római Katolikus Érsekség kiadásában. A többi év-
folyamokon tartalmilag érvényessé váltak — a
programok utólagos hozzáidomításával — a már
előbb említett segédtankönyvek.

Hitoktató és plébánosa
A hitoktató, hitoktatás és vonzatai pontnál említett
felmérés egyik sarkalatos pontja a hitoktató és plé-
bánosa kapcsolatának az értékelése. Az iskolai hit-

oktatás megfelelő megvalósítására a helyi plébá-
nosnak a főhatóságtól (érsekség, püspökség) van
megbízatása. Rendkívül fontos, hogy jó együttmű-
ködési, munkatársi viszony valósuljon meg az érin-
tettek között.

A hittanárok meghatározó többsége ismeri és
elfogadja ezt a hierarchikus helyzetet, amely sze-
rint — ha tanügyileg a hittanár az elfogadott —
mégis helyi szinten a plébános az egyházmegyei
hatóság képviselője, s ezen státusából adódóan ő
hivatott az iskolai hitoktatást is figyelemmel kí-
sérni, hitoktatói kinevezések kérésénél az egy-
házmegyei hatósághoz ajánlást küldeni (mely
alapján a főpásztor a kinevezést megadja), s nem
utolsósorban — ha alapos indoka van — erköl-
csi okok miatt a hitoktató felmentését kérni.

A hittanárok általános értékelése szerint az en-
nél a pontnál vizsgált kapcsolat jó vagy nagyon jó
— mely rendkívül örvendetes tény a hitoktatás zök-
kenőmentes megvalósulása céljából. Óhatatlanul
kisugárzik a hittanos közösségre is a hitoktató és
plébánosa közti felhőtlen, munkatársi viszony
nyugodt atmoszférája, ám ez fordított előjellel is
igaz. A hitoktató a plébánossal harmonikus együtt-
működésben fejtheti ki hatékonyan a tevékenysé-
gét a hitoktatottak körében — semmiképpen sem
a plébános mellőzésével vagy ellenében.

�

A hitoktatás iskolai jelenlétével kapcsolatosan
fontosnak tartom megjegyezni, hogy hazai vi-
szonylatban szerencsésnek kell neveznünk a
helyzetet — például a magyarországival párhu-
zamban, ahol a tan- és segédkönyvek bősége a
jellemző. Ez azonban mindhiába, ha arányszá-
mában a hitoktatásban részesülők jóval mögöt-
tünk maradnak… Ugyanis nem mindegy, hogy
itthon a szülőnek a hitoktatás alóli felmentést
kell kérnie (pályafutásom során még nem talál-
koztam ilyennel), míg az anyaország iskolái ese-
tében a szülőnek azt kell kérnie, hogy gyermeke
hitoktatásban részesüljön. Mondanom sem kell,
kevesen veszik a fáradságot — úgymond: „Ne
terheljük szegény gyermeket!”… A gyerek pedig
tényleg szegény/szegényebb marad annál, aki
hitoktatásban részesül.

Túlzottan liberális, vallástalan, keresztényte-
len hangok a hitoktatással kapcsolatban olykor
tájainkon is elhangzanak. Azoktól, akik ateisták-
nak vallják magukat, közömbösek a vallással
szemben. Vagy azoktól, akik túlságosan hamar el-
felejtették, hogy a huszonkét évvel ezelőtti idő-
szakban a templom, a vallásgyakorlás maradt az
egyetlen hely és alkalom az anyanyelv-haszná-
latra akkor, amikor még parányi remény sem csil-
lant, hogy ez áldatlan helyzetnek változnia kell…
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Retorikus a kérdés: Ilyen rövid lenne az emberi
emlékezet?

S a válasz sem különb: Isten óvjon egy újabb
vallástalan kor elmezavarától…

GÁL LÁSZLÓ

1Gál László: Az iskolai hitoktatás helyzetének kereszt-
metszete oktatók és oktatottak, előmozdító és akadályozó tényezők
együtthatásában. Keresztény Szó, 2007. szep tember 1–6.

2A római katolikus felekezet esetében eléggé diffúz
helyzet alakult ki. Eleinte sehogy sem értették a buka-
resti hivatalosságok, hogy a magyar anyanyelvű litur-
giát követőeknek miért kell másabb tanterv, tankönyv
— hiszen a kultusz — szerintük — egy és ugyanaz… Ki-
tartó következetességgel azonban sikerült bevinni a hi-
vatalos tanügyi köztudatba az indokolt különbözősége-
ket, melyeknek következtében manapság hivatalos
vallás programokon ez állhat: „Cultul romano-catolic de
limba română — Cultul romano-catolic de limba ma ghi -
ară — Cultul greco-catolic”.

SZLOVÁKIA: A HITTAN
KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ
TANTÁRGY
A Szlovák Püspöki Konferencia 2008. október
30-i plenáris ülésén a Szlovák Köztársaság és a
Szentszék közötti, a katolikus nevelésről és ok-
tatásról szóló szerződés alapján elfogadta a hit-
tan/vallási nevelést érintő új kerettantervet az
alapiskoláknak, a középiskoláknak és a gimná-
ziumoknak azokra az évfolyamaira vonatko-
zóan, amelyek belépnek az új iskolareformba.

A 2009/2010. iskolai évtől ezekben az évfo-
lyamokban érvényét veszítik a hittan/vallási ne-
velés korábbi tantervei. Így határozott a Szlovák
Püspöki Konferencia a 63. plenáris ülésén 2009.
június 16-án. A reform-évfolyamokban és az utá -
na következőkben azok a tervek érvényesek,
ame lyeket a SZPK jóváhagyott 2007 októberében.
A hittanhoz kapcsolódó alternatív tantárgy az
etika/etikai nevelés.

Az 1. és a 2. fokú alapiskolák állami oktatási
programja
Az elsőfokú alapiskolákat az 1–4. évfolyamok al-
kotják. Kötelező dokumentumuk a Szlovák Köz-
társaság Állami oktatási programja, ez az ISCED
1, az elsődleges oktatás.

A másodfokú alapiskolákat az 5–9. évfo-
lyamok alkotják. Kötelező dokumentumuk a
Szlo vák Köztársaság Állami oktatási programja,
ez az ISCED 2, az alacsonyabb másodlagos ok-
tatás; e dokumentum alapján oktatják a tanuló-
kat az 1–4. évfolyamban a nyolcéves gimnáziu-
mokban.

Az állami oktatási program meghatározza a
kötelező tantárgyakat. Az iskolai oktatási program
keretén belül minden iskola kialakíthatja a saját
oktatási tantárgyait (a szabad órák felhasználásá-
val). Az oktatási tantárgyakon kívül vannak olyan
közös követelmények, amelyek minden oktatási
körzetben érvényesek.

Az állami oktatási program az elsőfokú alap-
iskolák (elsődleges oktatás) és a másodfokú
alapiskolák (alacsonyabb másodlagos oktatás)
tekintetében egyaránt 2008. június 19-én került
jóváhagyásra az oktatásügyi miniszterrel tartott
testületi értekezleten. A kiinduló dokumentum
módosítására az Állami Pedagógiai Intézetben
2011. március 1-jén került sor.

A vallási nevelés indoklása
Az alapkérdés, hogy miért kell az iskolákban hit-
tant oktatni. Egyrészt: az európai társadalom mo-
dernizálódásával bekövetkezik a vallás hanyat-
lása, egyesek szerint a vége is. Ma már látjuk a
vallás és a hittan pluralizmusát, a keresztény val-
lás már nem kizárólagos. Másrészt viszont: a val-
lás továbbra is jelen van a mai társadalomban, és
sok ember tekinti magát hívőnek, s ez azt jelenti,
hogy a vallás valójában ismert dimenzió, ezért
joggal tanítható az iskolákban. Az ember, aki ke-
resi az élet értelmét és a reményt, választ talál kér-
déseire a keresztény hitben, a vallási nevelésben.

2004. május 13-án 11 regisztrált egyház és be-
jegyzett vallási társulat a 308/1991 sz. törvény
alapján, valamint a vallási hit szabadságáról és az
egyházak és vallási társulatok jogállásáról szóló
394/2009 sz. törvény értelmében a következők-
ben egyezett meg a Szlovák Köztársasággal:

— A vallási nevelés tantárgy, amelyet ugyan-
úgy oktatnak más iskolákban is, mint az egyházi
iskolákban. Ez megfelel az egyházi iskolák hit-
tan tantárgyának, ha azt olyan személy tanítja,
akit megbízott a regisztrált egyház vagy a be-
jegyzett vallási társulat.

— Az iskolák igazgatói lehetőséget adnak a
szülőknek vagy a törvényes képviselőknek arra,
hogy a tanulót az iskolába történő beiratkozása-
kor beírassák vallási nevelésre úgy, hogy ez sem-
milyen diszkriminációt ne okozzon a tanuló is-
kolai tevékenységében.

— A Szlovák Köztársaság lehetővé teszi a val-
lási nevelést az óvodákban is, összhangban a
szü lőkkel vagy a törvényes képviselővel. A val-
lási nevelést mint az egyik kötelezően választ-
ható tantárgyat tanítják az alapiskolákban és a
középiskolákban, összhangban a Szlovák Köz-
társaság törvényeivel.

— Az egyházak és a vallási társulatok közös
megegyezés alapján közös csoportban taníthat-
ják a hittanra vagy a vallási nevelésre különbö-
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ző évfolyamokból és vallásból jelentkező tanu-
lókat. A hittant és a vallási nevelést az órarendek
és tantervek alapján oktatják, ezeket az egyházak
és a vallási társulatok hagyják jóvá a Szlovák Köz-
társaság Oktatásügyi Minisztériuma határozata
alapján. A hittan és vallásnevelés tantárgy tan-
könyveire, módszertani kézikönyveire, amelyek
megkapták az engedélyt az illetékes egyháztól
vagy vallási társulattól, ugyanazok az alkotói,
publikálási és terjesztési szabályok vonatkoznak,
mint a többi általános tantárgyra. A hittan és a val-
lási nevelés állami iskolai felügyeletét azok a sze-
mélyek végzik, akiket a főtanfelügyelő bíz meg
az illetékes egyház vagy vallási társulat hatósá-
gaival történő közös megegyezés alapján. Az is-
kolák igazgatóinak biztosítaniuk kell e tevé-
kenység elvégzését.

— Az iskolák igazgatóival történő megegye-
zés alapján az illetékes egyház vagy vallási tár-
sulat az iskola területén szervezhet más, taní-
táson kívüli tevékenységet a vallási nevelés
kiegészítésére.

— A hittant és a vallási nevelést olyan tanítók
tanítják, akik rendelkeznek szak- és pedagógiai
képesítéssel a Szlovák Köztársaság törvényei
alapján, s rendelkeznek egyházi megbízatással is
az illetékes egyház vagy vallási társulat részéről.

— A szakmai, módszertani továbbképzést a
hittan és vallási nevelés tanítóinak, valamint a hit-
tan és a vallási nevelés irányítását az egyházak
és a vallási társulatok biztosítják.

A legújabb pedagógiai és nevelési utasítás a
2011/2012 tanévre a vallási nevelés/etikai neve-
léshez a következőket közli:

— A hittan/vallási nevelés vagy etikai neve-
lés kötelezően választható tantárgy tanítására
össze lehet vonni a tanulókat ugyanazon évfo-
lyamok különböző osztályaiból, és csoportokat
lehet alakítani maximum 20 fővel. Ha a vallási
nevelésben vagy etikai nevelésben részt vevő ta-
nulók száma egy adott csoporton belül 12 fő alá
csökken, akkor a tanulókat össze lehet vonni el-
térő évfolyamokból is.

— Az iskolai tanév alatt a tanuló nem léphet
át a kötelezően választott vallási nevelés tan-
tárgyból az etikai nevelésre, és fordítva.

— A kötelezően választott tantárgyak — val-
lási nevelés vagy etikai nevelés — tanítását a kö-
vetkező iskolai tanévre vonatkozó előzetes ér-
deklődés alapján biztosítják, a tanuló 15 éves
koráig erre a törvényes képviselő jogosult. A ta-
nulók számát az egyes évfolyamokban az iskola
igazgatója legkésőbb június 15-ig jelenti az ala-
pító fenntartónak, és az érdeklődés alapján biz-
tosítja a tantárgyak oktatását a következő iskolai
évre.

— Az iskola igazgatója abban az esetben, ha
a tanulók száma kevesebb az előírásban meg-
szabottnál, megengedheti a vallási nevelés taní-
tását mint kötelezően választott tantárgyat az
egyház vagy vallási társulatok kérvénye alapján
más egyház vallási, illetve etikai nevelésén, vagy
a többi tantárgy tanítása után.

A tananyag tartalma
A tananyag bemutatja a megváltást egyéni éle-
tünkben és a történelemben is. A történelem
megváltását spirálszerűen bontakoztatjuk ki, az
adott évfolyamnak megfelelően. A válogatás és
az évfolyami téma elrendezése az erényekről
szóló céltudatos nevelést követi. A diákok így nö-
vekedhetnek a teljes érettségben a mindent át-
fogó szeretet ismerete által. A fejlődés folyama-
tának kezdetén tudatosítjuk bennük, hogy Isten
szereti őket (A – 1. osztály). A szeretetben megélt
élet küldetésének felfedezése után törekszünk az
azonosulásra a keresztény életstílussal. Az alap-
iskola első osztálya az élet örömére irányul. Az
elsős az örömből és a mindenség teremtéséből
megismeri azt, aki mérhetetlenül szereti. Csak az
tanul meg bízni, aki tudja, hogy szeretve van (A
– 2. osztály). A bizalom útja vezet a hithez. Aki-
ben az ember megbízik, abban hisz (A – 3. osz-
tály). A hit reményt hoz az életbe (A – 4. osztály).
A negyedikesek folyamatosan csatlakoznak az
isteni kiengesztelődés szentségéhez, ez ad új re-
ményt az élethez. Aki reménységgel nyitott az
élet iránt, az képes párbeszédet folytatni ember-
rel és Istennel. A párbeszéd emeli az élet színvo-
nalát (A – 5. osztály). Párbeszédet kezd azzal, aki
felülmúl minket, felfedezzük az igazságot — az
igazságot a világról, emberről és Istenről (A – 6.
osztály). Az igazság felszabadítja az embert (A –
7. osztály). Csak a belsőleg szabad ember szerez
tudomást a méltóságáról, s ezt Istenben fedezi fel
(A – 8. osztály). A szabad ember az, aki ismeri az
ember értékeit, képes és kész felelősséget vállalni
nemcsak önmagáért, hanem másokért is (A – 9.
osztály).

A középiskolás egyedül kezdi kiválasztani és
építeni a kapcsolatokat, ezért vállalja a felelős-
séget (K – 1. osztály). Maga határozza meg az ér-
tékrendjét. Választ, hogy milyen értékekkel ért
egyet, melyeket fogad el a szülőktől és a többi
nevelőtől, és melyeket választja (K – 2. osztály).
A fiatalember az önazonosságát keresi. A viszo-
nyok felelősségteljes építésével, az igazi értékek
kiválasztásával fedezi fel saját azonosságát (K –
3. osztály). Aki tudatában van annak, hogy saját
azonossága abban rejlik, aki felülmúlja őt, az fel-
fedezi az ember küldetését: szeretetben élni az
életet — mély kapcsolatban az emberekkel és
Istennel.
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A tantárgy tartalma évfolyami témák és célok
szerint:
Alapiskolák:

1. osztály. Téma: A szeretet útja. Cél: Megis-
merni az embert szerető Istent, az ő szeretetét a
világ és az emberek iránt. Pozitív viszonyulást
létrehozni Istenhez, az emberekhez és a világhoz.
Elsajátítani a szeretet külső megnyilvánulását.

2. osztály. Téma: A bizalom útja. Cél: Bemu-
tatni Isten törvényét és a bibliai történeteket
olyan emberekről, akik bíztak Istenben. Építeni
az Isten iránti bizalmat. Ápolni a bizalmas vi-
szonyt Istennel és az emberekkel.

3. osztály. Téma: A hit útja. Cél: Megismerni
Isten népének hitbeli útját a Szentháromság Is-
tenhez. Fejleszteni az Istenbe vetett hitet a lelki-
ismeret alakulásával. Építeni a hitet a Szenthá-
romságos egy Istenben.

4. osztály. Téma: A remény megismerése. Cél:
Megismerni a reményt, amely Istentől ered. Ér-
tékelni a remény szükségét a magánéletben. A re-
 ménység erényének a formálása a szentségek, az
imádság és a liturgikus ünneplések által.

5. osztály. Téma: Megismerés dialógus által.
Cél: Megismerni az Isten és ember közötti kom-
munikáció módszereit. Örömmel fogadni az Is-
tennel való kommunikációt a szentségek által, a
liturgikus ünnepléseken, az Isten igéjének olva-
sásán keresztül. A kommunikáció által köze-
ledni Istenhez és az emberhez.

6. osztály. Téma: Az igazság megismerése.
Cél: Megismerni Isten igazságát. Értékelni az
igazság változhatatlanságát, ami az isteni böl-
csességből származik. Orientálódni az igazságos
élethez. Gyakorlatot szerezni az élet igazságá-
ban a lelkiismeret által.

7. osztály. Téma: Az ember szabadsága. Cél:
A személyi szabadság határának megismerése.
Jézus Krisztus felszabadító erejének észlelése.
Elsajátítani a keresztény életmód főbb szokásait.

8. osztály. Téma: Az ember méltósága. Cél:
Definiálni az ember törvényeinek eredetét az
élethez, az emberi méltósághoz és a tisztelethez.
Az ember személyi értékének észlelése. Viselke-
dési szabályok elsajátítása és azok értéke a ke-
resztény magatartásban.

9. osztály. Téma: Az ember felelőssége. Cél:
Véleményezni a felelősség értékét. Ráébredni a
személy felelősségére önmaga és mások iránt.
Formálni a keresztény életmódot a családi és a
társadalmi életben.

Középiskolák:
1. osztály. Téma: Kapcsolatok és felelősség.

Cél: Az ember azonosságának megismerésével
reflektálni saját önazonosságára. Ráébredni a
döntések jelentőségére világnézeti állásfoglalá-

sainkban. A hármas dimenzióban építeni az em-
beri kapcsolatok mértékét, mint ami az élet ér-
telmének beteljesülése. Elmélyíteni az emberek
közötti kapcsolatokat a kommunikáció színvo-
nalának emelésével.

2. osztály. Téma: Az értékek és a döntések. Cél:
Felfedezni az ember értékét, aki Isten képére lett
alkotva. Megindokolni a teljes értékű élet építésé-
nek szükségességét. Formálni a kritikus gondol-
kodást, s értékelni a pozitív és negatív jelensége-
ket a társadalomban és az egyházban. Értékelni az
egyház feladatát az értékek átadásában. Észlelni
a saját elkötelezettség szükségességét az ember-
arcú Európa kialakításában. Megszerezni az alap-
vető jártasságot a keresztény értékek viselkedési
szabályaiban.

3. osztály. Téma: Identitás (önazonosság) és az
ismeret. Célja: Megindokolni az ember méltósá-
gának eredetét az egyház tanítása alapján. A tör-
ténetekben hangsúlyozni a hívő ember azonos-
ságát, az Ószövetségben és az Újszövetségben
felfedezni önazonosságunkat. Fejleszteni a pozi-
tív hozzáállást az ember szellemi kiteljesedése te-
kintetében.

4. osztály. Téma: A szeretet és az élet. Célja: El-
mélyíteni a tudást az egyház szociális tanításáról
és az életről a társadalomban. Felfedezni a szere-
tet ajándékát az emberben. Bensővé tenni az ön-
zetlen szeretet értékét jócselekedettel mások iránt.

Az etikai nevelés tantervi tananyaga 
és követelményei
Az etikai nevelés tartalma azokra a tulajdonsá-
gokra irányul, amelyeket a gyerekben fejleszteni
kell, hogy a nevelési célokat elérjük. Ezek a tu-
lajdonságok tíz alaptémára és hat alkalmazási
témára épülnek: Nyitott kommunikáció, Az
ember méltósága, önbecsülés, önmaga pozitív
értékelése, Mások pozitív értékelése, Alkotóké-
pesség és kezdeményezés, Az érzelmek kifeje-
zése, Empátia, Aszertivitás, Reális és ábrázolt
példák, Pro szociá lis viselkedés — segítség, aján-
dékozás, megosztás, együttműködés, barátság,
Komplex proszo ci alitás, Etika — a proszociális
viselkedés gyökereinek keresése, Etika és a gaz-
dasági értékek, Etika és a vallások — tolerancia
és tisztelet, A család, amelyben élek, Házasságra
és családi életre nevelés, Természet- és környe-
zetvédelem.

Az etikai nevelés mint kötelezően választható
tantárgy célja az elsődleges (általános iskolák 1–
4. osztálya) oktatásban az, hogy:

— elvezesse a tanulókat az önbecsüléshez, az
autonóm érzésre és gondolkodásra,

— megtanítsa a tanulót értékelni, állást fog-
lalni, felismerni a jót és a rosszat,
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— megtanítsa felismerni a hatásos kommu-
nikáció elemeit, a proszociális viselkedés elemeit
és indokait az életkornak megfelelően,

— lehetővé tegye a tanulók számára a jó em-
beri viszonyok elveinek megismerését,

— lehetővé tegye a tanulók számára a pro -
szociális értékek, állásfoglalás és szociális nor-
mák közelebbi megismerését,

— támogassa a tanulóknál a szociális készsé-
gek fejlődését,

— közösséggé alakítsa-formálja az együtt-
működő tanulókat.

Az etikai nevelés mint kötelezően választható
tantárgy célja az alacsonyabb, másodlagos (álta-
lános iskolák 5–9. osztálya) oktatásban az, hogy:

— a tanulóknak ösztönzést és pozitív tapasz-
talatot nyújtani, amelyek alátámasztják az alap-
bizalmat, autonómiát és kedvezményezést,

— lehetővé tenni, hogy elsajátítsák az alap-
kommunikáció készségét, a társadalmi viselke-
dés alapműveletét, megtanítani őket saját ma -
guk és mások pozitív értékelésére, az emberi
viszonyok mindennapi helyzeteinek alkotó meg  -
oldására,

— a tanulóknak megmagyarázni a fogalma-
kat: empátia, aszertivitás, együttműködés és
proszociális, szociálisan pozitív viselkedés,

— lehetővé tenni, hogy elsajátítsák a többi
szociális készségeket, például az érzelmek kife-
jezését, empátiát, asszertív viselkedést,

— lehetővé tenni, hogy elsajátítsák az alapállá-
sokat, amelyek a serdülést feltételezik, megtaní-
tani őket arra, hogy megismerjék önmagukat, fel-
fedezzék identitásukat, fejlesszék önértékelésüket,

— megismertetni és elsajátíttatni a jogaikat és
kötelességeiket a családban, megtanítani a saját
véleményük kinyilvánítását, azt, hogy fokoza-
tosan vállalják a felelősséget a döntéseikért, egy-
úttal tiszteletben tartsák a szülőket, és konst-
ruktív párbeszédet folytassanak velük,

— lehetővé tenni a tanulóknak, hogy ráéb-
redjenek a szexuális identitásukra, hogy megért-
sék a barátság, a szerelem, a házasság és a család
pozitív értékét, hogy ráébredjenek a korai sze-
xuális élet veszélyeire, megindokolni az alapvető
erkölcsi normákat, helyes álláspontot kialakítani
e kérdésekkel összefüggésben a szexualitásról,

— fejleszteni a tanulóknál a pozitív állásfogla-
lást a sérültekhez, betegekhez, és más csoportok-
hoz, akik rászorulnak a segítségre és megértésre,

— elmagyarázni a tanulóknak az alapfogal-
makat az életcél választásával, világnézettel, val-
lással, etikai értékekkel és normákkal kapcsolatban,

— lehetőséget adni a tanulóknak, hogy meg-
értsék azokat az etikai alapproblémákat, ame-

lyek összefüggésben vannak a gazdasági érté-
kekkel, az igazsággal és a jó hírnévvel,

— elmagyarázni a tanulóknak az alapfogal-
makat a természetvédelemről és a környezetis-
meretről,

— megtanítani a tanulókat arra, hogy tiszte-
letben tartsák az emberek másféle véleményét,
egyúttal önmaguk maradjanak; megfogalmazni
az életcélokat, ellenállóképesnek lenni a nem
megfelelő ajánlatokkal szemben, szabadnak ma-
radni a függőségtől, amely elértékteleníti és ve-
szélyezteti az életünket, fejleszteni az emberi
méltóság és értékek tudatát, kritikusan értékelni
a tömegtájékoztató eszközök hatását, kritikus
nézőt nevelni.

Szlovákiában 1997-től ismét 10 évig tart a köte-
lező iskolába járás. A középiskolákban a hittan
és az etika kötelezően választható tantárgy a má-
sodik évfolyamig. A 3. és a 4. évfolyamban már
nem kötelező, de választható. Ezekben az évfo-
lyamokban a tanulók már készülnek az érettsé-
gire, ezért sokan elhagyják a nem kötelező tan-
tárgyakat.

Természetesen más a helyzet az egyházi alap-
és középiskolákban. Az alapiskolákban hetente
kétszer van hittanóra, a középiskolában pedig le-
hetőség van érettségizni is hittanból. Szlová kiában
működnek magán középiskolák is, amelyek saját
szabályzatuk szerint működnek. Ezekben az is-
kolákban többnyire etikai nevelés folyik.

A hittant már felkínálják az óvodákban is, de
ott nem igazán elterjedt. Az egyházi óvodák ter-
mészetesen közvetítik a vallási értékeket a saját
alapszabályuk szerint.

Hitoktatás vagy etika? Vannak országrészek,
ahol többségben van a hittan, és fordítva. Mivel
Szlovákia hagyományosan keresztény ország,
nem áll messze az igazságtól, ha 60–40 százalék -
ra becsüljük az arányt a hitoktatás javára. Hiva-
talos felmérések nincsenek.

Az iskolákban végzett hitoktatást az állam
anyagilag támogatja. Ugyanakkor a plébániai
hitoktatás is nagyon fontos feladat. A kis közös-
ségekben általában a szentségek vételére, illetve
a szentségeket előkészítő találkozásokra korlá-
tozódik. A nagyobb közösségekben, városokban
rendszeres hitoktatások vannak, mint például je-
gyesek iskolája, katekumenek kurzusa stb. Ösz-
szefoglalva elmondhatjuk, hogy a plébánosok, a
hitoktatók és az iskolaigazgatók kommuniká-
cióján és készségén áll vagy bukik a hitoktatás
az iskolákban és a plébániákon egyaránt.

ŠUŠKO MIHÁLY
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Ötven évvel ezelőtt, 1962. október 11-én kezdődött
el a II. Vatikáni zsinat, a 20. századi egyház törté-
netének legfontosabb eseménye. A korabeli fel-
jegyzésekből tudjuk, mekkora megdöbbenést vál-
tott ki, amikor XXIII. János pápa 1959. január 25-én
bejelentette, hogy egyetemes zsinatot kíván ösz-
szehívni. A zsinat maga pedig bővelkedett válto-
zatos eseményekben, olykor igen éles vitákban: a
világegyház püspökeinek hatalmas tanulási fo-
lyamata volt ez. Ahogy Joseph Ratzinger, aki a zsi-
naton peritusként vett részt, már az első ülésszak
végén megállapította: „A püspökök már nem
ugyanazok, mint akik a zsinat megnyitásakor vol-
tak.” E rovatunkban a zsinat néhány résztvevőjé-
nek naplójából, emlékezéseiből válogatunk rész-
leteket, hogy felidézzük e „pünkösdi esemény”
légkörét. (A szerk.)

UMBERTO BETTI, 
A ZSINAT MEGHATÁROZÓ 
FERENCES TEOLÓGUSA

Umberto Betti 1922. március 7-én született Pieve
Santo Stefano faluban, amelyhez a legközelebbi is-
mert város Arezzo, de még közelebb van hozzá a
ferences zarándokhely, La Verna. A toszkánai fe-
rences provinciába lépett be, ahol 1946-ban pap pá
szentelték. 1951-ben doktorál a Ferences Rend ró-
mai egyetemén, az Antonianumon, majd Leu ven -
ben tanul. 1954-től tanít fundamentális teológiát az
Antonianumon, a teológiai fakultás dékánja 1966–
1969 között, rektor 1975–1978 között. A zsinaton elő-
ször a teológiai előkészítő bizottság konzultora, az-
után Ermenegildo Florit firenzei érsek személyes
peritusa, majd önálló peritusnak is kinevezik, több
szakbizottságnak tagja lesz. Komoly része van a Lu-
men gentium és a Dei verbum szerkesztésében. A bi-
zottságok mun kájában részt vevő többi teológus
egyként méltatja Betti kiegyensúlyozottságát és köz-
vetítői erényeit. A zsinat után a Hittani Kongregá-
ció, a Püspöki Kongregáció és az Államtitkárság kon-
zultora. 1991–1995 között a Lateráni egyetem
rek tora. 2007. november 24-én XVI. Benedek bíbo-
rossá kreálja. Elhunyt a firenzei Fiesole kolostorban,
2009. április 1-én. A naplóból főleg azokat a rész-
leteket válogattuk ki, amelyek a Dei verbum zsina-
ti dokumentum létrejöttéről szólnak.A Hagyományt
nagybetűvel írtuk, amikor teológiai alapfogalom-
ként használják. (Várnai Jakab)

1962. október 11.
XXIII. János pápa megnyitja a II. Vatikáni Egye-
temes Zsinatot.

Nem vagyok jelen. Az előkészítő Teológiai Bi-
zottság konzultoraként, bár csak 1961. október
3-tól, többek között szerkesztője voltam az egy-
házról szóló tervezet V., szerzetesi fejezetének.
A zsinat szakértői közé azonban nem soroltak
be. Mondják, a „numerus clausus” miatt.

Nem sokkal később viszont meglepetésemre
hívat Ermenegildo Florit firenzei érsek, római
rezidenciáján, a Santa Marta nővérek házában a
via Virginio Orsini 15. sz. alatt. Nem ismerem őt,
és azt sem tudom, ki adta meg neki a nevemet.
Minden bevezető nélkül kér, hogy legyek az ő
személyes teológusa, és le is teteti velem a titok-
tartási esküt.

Később elmondta aggodalmait a két fő terve-
zet, „A kinyilatkoztatás forrásai” és „Az egyház”
dolgában. Az előbbit november 14–20 között vi-
tatták meg a zsinati aulában, a másodikat de cem-
 ber 1–7. között: mindkettő megbukott.

1963. január 8.
Írt Mons. Florit, és megküldött 4 szöveget a
Szentírás és a Hagyomány viszonyáról. A kér-
dést a „Források” (de Fontibus) vegyesbizott -
ságban fogják megtárgyalni, amelynek ő is tagja,
de ezt ma már pontosabb lenne „Kinyilatkozta-
tási” (de Revelatione) bizottságnak nevezni. Kérte,
hogy „ebben a tárgyban küldje meg nekem te-
kintélyt jelentő véleményét, február 21-ig írás-
ban, Rómában.” Így is történt.

1963. március 25.
XXIII. János pápa kinevezett a zsinat peritusai
közé. Ügyiratszám 90498, aláírás: A. G. Cicog na -
ni bíboros államtitkár. Megkapom, még aznap,
a zsinati belépőkártyát, H. bíboros aláírásával.

1964. január 9–12.
Táviratilag hívtak Firenzébe 7-én, Florit érsek-
hez. Kemény munka, összegyűjtjük a szálakat és
kidolgozunk egy terjedelmes bemutatást a ki-
nyilatkoztatásról: megjegyzések, kiegészítések,
javaslatok, főleg pedig egy új szövegrész a Ha-
gyományról. 17 oldal lett, a lapok fejlécén pedig:
„Firenzei Érsekség”.

1964. január 13.
Dátum nélküli levél Florit érsektől. Sokszorosí-
tották a 9–12-én készített expozét, és elküldik a
zsinat titkárságára, Mons. Castelli és Mons. Giu -
liani révén pedig a CEI titkárságára, az olasz
püspökökhöz.

Az érsek viszont aggódni kezdett az egyik ki-
fejezésem miatt, amely a Hagyományt úgy ne-
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vezte, hogy a Szentírás kiegészítése. „Nem vitat-
ható esetleg ez a beállítás?”

Látni, hogy igen nehéz neki elhagynia azt a
meggyőződést, hogy a Hagyomány közvetít
egyes olyan kinyilatkoztatott igazságokat, ame-
lyekről a Szentírás semmilyen módon nem ta-
núskodik. Nekem se volt könnyű. A zsinat azon-
ban egy iskola is, sőt, többet ér, mint bármely
iskola, ahová eddig jártunk vagy ahol tanítot-
tunk. Ha azt gondolnánk, hogy már nincs mi újat
tanuljunk, ez olyan lenne, mintha a jégre tennénk
az eszünket, vagy idő előtt nyugdíjba küldenénk.

1964. április 20.
17.50: első ülését tartja a „Kinyilatkoztatás és
Hagyomány” albizottság. Florit érsek üdvözlő
szavai.

P. Tromp azt javasolja, hogy a jelenlegi elő-
szóból csináljunk fejezetet. Hozzáteszem, hogy
emellett szól az I. Vatikáni zsinat egy kijelentése
is, miszerint ami egy konstitúció előszavában
áll, az nem tartozik bele magába a konstitúció
tanításába. Nem mindenki osztja ezt a nézetet,
de mindenki egyetért, hogy a mostani előszóból
legyen fejezet, a döntést viszont a szöveg tanul-
mányozása utánra halasztjuk.

1964. április 21.
16–19.15: A „Kinyilatkoztatás és Hagyomány” al-
bizottság második ülése. Átnézzük az előszó első
három pontját, P. Smulders expozéja alapján.

Az 1. pontban két dolog kelt figyelmet. Először
is a rövid említés a természetes istenismeretről.
Florittal egyetértésben kifejtem, hogy ez így nem ele-
gendő, és utalni kellene szó szerint az I. Vatikáni zsi-
natra, ahol bővebben tárgyalták a témát. A javas-
latomat elfogadták, de azzal, hogy áthelyezik az
egészet az 5. pontba. Sokkal inkább megmozgatta
a kedélyeket az a kijelentés, hogy a kinyilatkozta-
tás nemcsak szavakkal (verbis), hanem tettekkel (ges -
tis) is történik. Határozottan ellenzi a gestis-t P. Tromp,
aki szerint a tetteknek csak olyan mértékben van ki-
nyilatkoztató értékük, amennyire ismeretessé vál-
nak és a szavak közvetítik; emiatt az egész keresz-
tény hagyományban a kinyilatkoztatást azonosítják
„Isten beszédével”. Smulders és Rahner ellene ve-
tik, hogy a bibliai nyelvezetben a „beszéd” nem me-
rül ki a szavakban, hanem az eseményeket is jelenti.
Butler pedig hozzáteszi, hogy a tettek mindig fon-
tosabbak a szavaknál; például az, hogy Isten a sze-
retet, nemcsak azért igaz, mert Szent Já nos ezt le-
írta, hanem főleg azért, mert ő szeretetből meghalt
értünk a kereszten. Mons. Cerfaux, aki végig ott volt,
ugyanebben az értelemben kifejti, hogy az Ószö-
vetségben a kinyilatkoztatás két lépcsőn halad: elő-
ször egy homályos látomás, azután egy angyal ki-
fejti azt. A döntést későbbre halasztjuk.

A 2. pontnál Congar kéri, hogy a kinyilat-
koztatást kezdjük Ábrahámmal, és nem Ádám
bűne után: akkor elkezdődik ugyan az üdvtör-
ténet, de a kinyilatkoztatás története még nem.
Florit és Rahner ellenvéleményt képviselnek,
mondván: nem bizonyítható, hogy Ádám előtt
nem volt kinyilatkoztatás. Congar kérését nem
fogadják el, marad a szöveg.

A 3. pontnál Ramirez helyteleníti ezt a Krisztusra
vonatkozó kifejezést: egész személyével beteljesítvén
tökéletessé teszi a kinyilatkoztatást, mert Krisztus
személye, mivel isteni és ezért láthatatlan, nem le-
het konstitutív eleme a kinyilatkoztatásnak. Philips
úgy válaszol, hogy itt a persona az egész Krisztust
jelöli, ugyanabban az értelemben, mint az egyházról
szóló tervezet 5. pontjában. A szöveg marad. 

Én helytelennek tartom a szavakat: és érvényes
(valido) tanúságtétellel erősíti meg, mert Krisztus
tanúságát mi „érvényesnek” csak apologetikus
szempontból mondhatjuk, objektíve azonban
ennek „abszolút” értéke van, mert isteni. Eldönt-
jük, hogy valido helyett divino (isteni) álljon a szö-
vegben.

1964. április 22.
9.30–12.15: A „Kinyilatkoztatás és Hagyomány”
albizottság 3. ülése. Végzünk az előszóval. Nincs
nehézség.

10.45-kor ismét előkerül a kinyilatkoztatás fo-
galmának kérdése, amit tegnap este érintettünk.
A megoldás érdekében Philips és Smulders ezt a
megfogalmazást alkották meg: „a kinyilatkozta-
tásnak ez a rendje szavakból és tettekből áll”. Butler
éktelenül kifakadva reklamálja a tettek (gestis)
elsőbbségét a szavakkal szemben. Példának fel-
hozza a szentségeket, ahol az elemeknek termé-
szetes jelentésük van, míg a szavaknak konven-
cionális, ezért kevésbé jelentősek az elemeknél.
Megjegyzem neki, hogy a példa kissé sántít, mert
a szentségekben az elemek is konvencionális jelek,
és éppen a szóbeli formulától nyerik el szentségi
jelentésüket. Mivel a vita egyre hevesebbé válik,
az elnök, Florit érsek azzal akarja lecsillapítani,
hogy szavazásra bocsátja a Philips-Smulders for-
mulát: 3 mellette, 1 ellene, aki Butler.

Ezután rögtön döntés arról, ami már előke-
rült, hogy a jelenlegi előszó legyen az I. fejezet.
Philips javaslatára a címe lenne „A kinyilatkoz-
tatás természete”. Előzetesen jóváhagyják az ál-
talános előszó új szövegét is, amelyet felolvas-
tam. Florit kérésére fogalmaztam meg előtte, a
firenzei érsekség fejléces papírján.

1964. április 24.
Santa Marta vendégház, 9.30–12.10: Az albizott-
ság plenáris ülése a kinyilatkoztatási tervezetről.
Mons. Charue elnököl.
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„A kinyilatkoztatás természete” című I. feje-
zetnél a vita ismét fellángol a 2. pont megfogal-
mazásánál: „a kinyilatkoztatásnak ez a rendje sza-
vakból és tettekből áll”. Butler, akárcsak 22-én
reggel az albizottságban, itt is követeli, hogy a
gestis kapjon elsőbbséget. Ugyanezen a vélemé-
nyen van Smulders, Rahner és Semmelroth is, és
közösen hangsúlyozzák, hogy a tettek azért fon-
tosak, mert végbementek, és nem azért, mert
írtak róluk. 6 zsinati atya közül 5 a megcserélés
mellett szavaz, Florit tartózkodik.

1965. október 1.
16.30–19.20: A tanbizottság ülése. P. Agostino
Trapè, aki eddig peritus volt, most zsinat atya-
ként vesz részt, mert rendjében megválasztották
generális priornak.

Hasznos változtatás a Sacrosancta Synodus kez-
 detű tervezet kezdőszavaiban. Mons. Volk javas-
latára, akit Philips támogat, eldöntjük, hogy tegyük
be eléje a Dei verbum religiose audiens et fi denter
proclamans („Isten igéjét vallásos tisztelettel hallgatva
és bizalommal hirdetve”) kifejezést, egyrészt mert
ezek a szavak jobb felütést adnak a dokumen-
tumnak, másrészt mert egy másik zsinati doku-
mentum, a Sacrosanctum Concilium liturgikus kons-
titúció már hasonló szavakkal kezdődik.

Ahogy számítani lehetett rá, bonyolultabb
feladat volt a módosítási javaslatok megvizsgá-
lása a II. fejezethez: „Az isteni kinyilatkoztatás
továbbadása”. A bizottság kezében ott volt az al-
bizottság jelentése: 9 oldal, sokszorosítva.

A bajok a 9. pontnál kezdődtek. A viszály almája
e szavak beszúrása volt: „ennek következtében nem
minden katolikus tanítást lehet a Szentírásból köz-
vetlenül bizonyítani”. Az albizottság jelentésében a
„közvetlenül” (directe) szónak olyan értelmezést ad-
tak, amelyet nem lehetett nem aggályosnak tarta-
ni, 7. oldal: „viszont mindent közvetetten bizonyí -
tani lehet a Szentírásból, amennyiben a Szentírás
nyíltan tanítja a Tanítóhivatal létezését és az Egy-
ház fogyatkozhatatlanságát”. Ha még maradt vol-
na kétely, P. Tromp gondoskodott eloszlatásáról,
mondván, hogy ezzel a beszúrással állítjuk a kons-
titutív vagy additív tradíciót. Ugyanilyen érte-
lemben szólalt fel P. Fernández és P. Gagnebet.
Mons. Parente még rátett egy lapáttal, azt állítva,
hogy a katolikus tanítást a Szentírás non totaliter tar-
talmazza, vagyis mennyiségileg nem az egészet, és
ebben ellenvéleményt képviselt P. Boyer-vel, aki-
nek éppen ő adta meg a szót, és aki csak annyira
szorítkozott, hogy a katolikus tanítást a Szentírás
non sufficienter tartalmazza, vagyis úgy, hogy abból
nem lehet egészen megismerni.

Megint belegabalyodtunk a kettős forrás kér-
désébe. Hogy kikeveredjünk belőle, Mons. Phi -
lips azt javasolta, hogy csak a 10. pontban beszél -

jünk arról, hogy a Szentírás nem elegendő a tel-
jes kinyilatkoztatás megismertetésére, mégpedig
az „amit isteni kinyilatkoztatásként, hogy higy-
gyük, elénk ad” szavak után, és megígérte, hogy
megfogalmazást is ad majd. Én és Florit bíboros
ragaszkodtunk ahhoz, hogy a kérdést a 9. pont-
ban kell megoldani, a már bemutatott formulá-
val, de megszabadítva azt a directe által okozott
bonyodalomtól; így a megfogalmazás kellőkép-
pen kifejti a szöveget, de nem változtat rajta.

A hangulat viszont túlságosan zaklatott volt,
és nem kevésbé untuk is már a dolgot, különö-
sen azt, hogy Mons. Henriquez állandóan ismé-
telgette, hogy „non licet, non licet”, a többségre
hivatkozva, amely egyszerűen placet-tel szava-
zott. Ezért hát szavaztunk: tizenöten tíz ellené-
ben amellett voltak, hogy ne legyen beszúrás.

Kifelé menet P. Tromp már alig tudott járni,
érthető módon. Látszott rajta az ingerültség, irá-
nyomban is.

1965. október 4.
16.30–19.20: Tanbizottság.

Még mindig a módosító javaslatok a II. feje-
zethez.

Nem lehetett mellőzni, már lefutottnak te-
kinteni az előző ülés döntését, hogy ne legyen
sem milyen beszúrás a Hagyományról, legalább
mint a Szentírás megismerési kiegészítéséről.
Mons. Colombo hozta fel ismét a kérdést, Mons.
Heuschen és Butler apát nevében is szólva. Ahe-
lyett, amit én és Florit bíboros javasoltunk, de ve-
lünk egyeztetve, ezt a megfogalmazást javasolta,
ugyanúgy a 9. pont megfelelő helyére beszúrva:
„ennek következtében a Katolikus Egyház az isteni
kinyilatkoztatásra vonatkozó bizonyosságát nem
egyedül a Szentírásból veszi”. Már úgy látszott,
hogy kezd kialakulni az egyetértés erről, főleg hogy
Mons. Poma indítványára a de divina Revelatione he-
lyébe a de veritatibus revelatis szavakat tettük („a ki-
nyilatkoztatott igazságokra vonatkozó…”). Ek-
kor megint előkerült Philips javaslata, hogy a 10.
pontba illesszük be, és ahogy tegnap ígérte, már
meg is fogalmazta: „a keresztény misztériumok a
Szentírás egészére utalnak, mert minden kinyilat-
koztatott igazság nincs benne expresse (=kifejezet-
ten) kimondva (vagy: formálisan)”.

Heves vita az expresse vagy a directe jelentésé-
ről Florit bíboros részéről, majd Mons. Colombo
megfelelő kifejezéseiről, Mons Parente általános
ellenkezése, mert senki nem hajlandó kellő he-
lyet adni az additív tradíciónak.

Végül König bíboros próbálja meg kibogozni
a dolgot. Két szavazást kér. Egyet arról, hogy a
10. pontban legyen-e a beszúrás a 9. helyett: a 10.
mellett tizenhárman, a 9. mellett tizenegyen sza-
vaznak. Egy másikat pedig arról, hogy a 10. pont-
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hoz elfogadjuk-e Philips megfogalmazását: 14
igen, 10 nem.

A történet látszólag itt véget is ért.
De csak látszólag.
Ma reggel ugyanis, Florit bíborossal megbe-

szélve, elkészítettem egy emlékeztetőt a szent
Hagyományról szóló tanításról Az isteni kinyi-
latkoztatásról szóló dogmatikai konstitúció ter-
vezetének II. fejezetében. Három oldal. Amellett
érvelek, hogy pontosítani kell a Hagyomány
szerepét a teljes kinyilatkoztatás biztos megis-
merésében. Az ilyen pontosításhoz a legjobb
szöveghely a 9. pont, a legjobb megfogalmazás
pedig az, amely a 111 zsinati atya neve alatt fut:
„ennek következtében nem minden katolikus ta-
nítást lehet csupán a Szentírásból igazolni”. Ez a
megfogalmazás egészen összhangban van a szö-
veggel. Nem érinti a lényegét, de hasznosan ki-
egészíti. Mialatt elismeri a Szentírás elégtelensé-
gét ismeretelméleti szinten, nyitva hagyja az
elégtelenség kérdését konstitutív szinten.

Az emlékeztetőt ma átadtam Florit bíboros-
nak, aki bizonyára kezd vele valamit.

1965. október 6.
16.30–19.30: A tanbizottság ülése.

Az egybegyűlteket mindjárt elszomorítják
Mons. Parente lelkiismereti aggályai. Hogy ezek-
től megkönnyebbüljön, nekiáll vitatni Philips for-
muláját, amit negyedikén este fogadtunk el, az -
zal vádolva, hogy azt a kijelentést támasztja alá,
miszerint minden kinyilatkoztatott igazságot tar-
talmaz a Szentírás, még ha nem is mindegyiket
kifejezetten. Ki kell tehát cserélni egy olyan meg-
fogalmazásra, amely explicit módon állítja a
Szentírás elégtelenségét az egész keresztény ta-
nítás megismerésében.

Ezen a ponton kitör a kavarodás. Egyik oldal-
ról König, Charue, Butler és, mint mindig, Hen -
riquez tiltakozik kiabálva, mondván hogy egy már
megszavazott szövegre nem szabad visszatérni.
A másik oldalról hideg zuhanyként érkezik McGrath
és Spanedda véletlenül egybehangzó megjegyzé-
se: a negyedikei szavazás, amin Philips formulá-
ját elfogadtuk, érvénytelen volt, mert nem szü letett
kétharmados többség, amit pedig a zsinati rend-
tartás 39. cikkely 1. bekezdése előír új szövegrész
felvételéhez. Az érvénytelenségi kifogás nyilván-
valóan megalapozott. Ezt szavazás is megerősíti:
18-an 5 ellen, 1 tartózkodással. A szöveg tehát úgy
néz ki, mint annak előtte: beszúrás nincs.

1965. október 12.
Ebéden Florit érseknél. Mutatja Mons. Franič le-
velét, aki panaszkodik, hogy tegnap este a je-
lentésben előnyben részesítették azoknak a zsi-
nati atyáknak az extremista nézeteit, akik úgy

tartják, hogy az egész kinyilatkoztatás benne
van a Szentírásban, mint Döpfner bíboros is, aki
a zsinaton azt mondta, hogy „a Szentírást és a
Hagyományt nem illeti meg azonos tisztelet”;
miközben az ennek ellenkezőjét tartó atyák ezt
támadják, sőt olykor kigúnyolják. Ezért azt ja-
vasolja „alázatosan, hogy a jelentésben ez álljon:
a tervezet szabadon hagyja, vagy ténylegesen
bennfoglaltan tartalmazza azt az állítást, hogy
nem minden kinyilatkoztatott igazság bizonyít-
ható a Szentírásból”.

A másik levél Mons. McGrathé, szintén a teg-
napi beszámolóhoz. Egyetlen kifejezéssel nem ért
egyet: hogy a Hagyomány latius patere („széleseb-
ben feltárja”, ti. a kinyilatkoztatást). Igaz ugyan,
hogy a beszámolóban ez a kifejezés a „mi -
nőségre”, és nem a „mennyiségre” vonatkozik.
Mégis törölni kellene ezt a két szót, „mert ezeket
a szavakat az Atyák leginkább a mennyiségi kü-
lönbség kifejezésére használták”, míg ugyanakkor
„az a különbség, amire a szöveg utal a Szentírás és
a Hagyomány között, inkább minőségi, mint
mennyiségi, vagyis a Szentírásban a kinyilatkoz-
tatás szövegszerűen van bemutatva, míg a Ha-
gyományban szavakkal és tettekkel fejeződik ki”.

A De divina Revelatione átdolgozott tervezetét
éppen ma küldték el a pápának, hogy ismertesse
velünk a véleményét mind a beszúrt kiegészíté-
sekről, mind pedig a kért, de a Bizottságban nem
támogatott kiegészítésekről.

1965. október 16.
13 órakor ebéd Florit érseknél. Említi, hogy talál-
kozott a pápával 12-én este, 20.15–21.15-ig. A pá -
pa interveniálni fog, hogy szúrjanak be egy for-
mulát a kinyilatkoztatásról szóló tervezet 9.
pontjába. Döpfner bíboros is mondta neki, aki ép -
pen kijött a pápai audienciáról, miközben ő meg
bement.

1965. október 19.
Palazzo Apostolico, 18.15–19.45: a tanbizottság
gyűlése, amelyet Cicognani bíboros tegnapi,
Ottaviani bíborosnak írt levele tett szükségessé:

„A Legfőbb Pásztor fölöttébb óhajtja, hogy a
tanbizottság ismét összeüljön, hogy újból és még
gondosabban megvizsgálja az isteni kinyilat-
koztatásról szóló tervezetet.” Ami a Hagyományt
illeti, „Őszentsége úgy találja, hogy jó volna, ha
a bizottság, minden szabadsága mellett, alkal-
masnak tartaná a hagyományról szóló rész mó-
dosítását, ily módon: az »…és terjesszék« szavak
után illesszék be a mellékelt oldalon található
formulák egyikét, vagy más, hasonló értelmű
formulát.”

Hét formula volt a lapon. Az első a 111 zsinati
atyáé, amit a bizottság október 1-én támogatott:
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„ennek következtében nem minden katolikus ta-
nítást lehet a Szentírásból bizonyítani”. A máso-
dik ugyanaz, csak a directe („közvetlenül”) szó
van beszúrva, amit P. Tromp igen hevesen akart.
A harmadik a Mons. Colombo által október 4-én
javasolt, kissé módosítva: „ennek következtében
az egyház a kinyilatkoztatottakra vonatkozó bi-
zonyosságát nem egyedül a Szentírásból me-
ríti”. A negyedik Colombo formulájának egy ke-
vésbé szerencsés átfogalmazása volt. Az ötödik
és a hatodik Philips október 4-i formulájának két
változata volt. A hetedik, a bizottság számára új
változat Döpfner bíborostól jött, aki október 14-i
levelével adta át azt a pápának: „nem lehet bi-
zonyossággal meríteni minden katolikus igaz-
ságot csupán a Szentírásból, a Hagyomány és a
Tanítóhivatal segítsége nélkül”.

A pápa utasítására, ahogy Cicognani bíboros
levelében ez szerepelt, Bea bíboros is jelen volt.

Éppen ő volt az, aki, talán előzetes megegye-
zés alapján, a megbeszélést elindította és annak
irányt szabott. Azt mondta, hogy csak az első és
a harmadik formula érdemel mérlegelést, és a
harmadikat kell előnyben részesíteni. Miután
mind a hétről szavaztak, a legtöbbet csakugyan
az első és a harmadik kapta: hat és tizenhat sza-
vazatot. Amikor pedig e kettő között kellett vá-
lasztani, az első 8, a harmadik 19 szavazatot ka-
pott. Így hát eldőlt, hogy a 9. pontban az „…és
terjesszék” szavak után helyet kapjon ez a for-
mula: „ennek következtében az egyház a ki nyi -
latkoztatottakra vonatkozó bizonyosságát nem
egyedül a Szentírásból meríti”.

Így értünk végül révbe, nagy késéssel, mikor
sokkal előbb is odaérhettünk volna, és a pápát
sem kellett volna kényelmetlen helyzetbe hozni.

1965. október 20.
Átadom Florit érseknek a „jelentést az Atyák
módosító javaslatairól, amelyeket a tanbizottság
fontolóra vett az Isteni kinyilatkoztatásról szóló
dogmatikai konstitúció előszavához és első két
fejezetéhez”, amelynek ma reggel fejeztem be a
fogalmazását.

Ahhoz képest, amit 11-én felolvasott a Bizott-
ságban, beszúrtam a tegnap este kért módosítást
a 9. pontba. Csiszoltam továbbá néhány kifeje-
zésen, figyelembe véve Franič és McGrath 12-i
le velét, valamint Congar 16-i levelét.

1965. október 29.
155. zsinati gyűlés, 10.10: Florit bíboros felolvas -
sa a 20-án készült jelentést. Hozzátett néhány
szót, de csak a leírtakat ismételte vele.

Lezajlott a szavazás a módosítási javaslatok-
ról a De divina Revelatione tervezet II. fejezetéhez,
melynek címe De divinae Revelationis transmissi -
one, ilyen eredménnyel: 2185 szavazóból 2123
placet, 55 non placet, 7 semmis. Azután szavazás
az egész tervezetről: 2115 szavazóból 2081 placet,
27 non placet és 7 semmis.

Mons. Felici főtitkár bejelenti, hogy a szava-
zás lezárult, a kinyilatkoztatásról szóló dogma-
tikai konstitúció kihirdetésére pedig november
18-án kerül sor.

1965. november 15.
161. zsinati gyűlés. Mons. Felici közli, hogy a ki-
nyilatkoztatásról szóló dogmatikai konstitú-
cióra, mely promulgálás előtt áll, ugyanazt a teo-
lógiai minősítést kell alkalmazni, mint a Lumen
Gentium dogmatikai konstitúcióra.

1965. november 18.
VIII. nyilvános zsinati gyűlés. Kihirdetik a Dei
verbum kezdetű dogmatikai konstitúciót az is-
teni kinyilatkoztatásról.

A kihirdetést megelőző szavazás szinte köz-
felkiáltásként ható eredményt hozott: 2350 sza-
vazó, 2344 placet, 6 non placet. Egy fiatal papocska
odasúgja nekem, hogy sikerült lefényképeznie
Mons. Carli remegő kezét, amellyel behúzta a
sokadik non placet-et. Történelmi fotó lesz.

Igazi történelmi súlya viszont annak az ak-
tusnak van, amellyel az általa elnökölt Eucha-
risztia után VI. Pál kihirdette a Dei verbumot.
Most már minden érdeklődés a dokumentumra
irányult, amely már újszülöttként is nagykorú-
nak bizonyult. Kihirdetésével úgy látszott, véget
ért a zsinat, abban az értelemben, hogy átfogó
konnotációt ad neki, amely örökre jellemezni
fogja. Erre utalt a pápa, amikor azt mondta, hogy
a zsinat megünneplésében a lelkesedés mozza-
nata után eljött a munka ideje, és az azt jellemző
problémák sokasága, most pedig eljött a harma-
dik mozzanat, amelyben lezárul a vita és elkez-
dődik a megértés.

Várnai Jakab fordítása

Forrás: Umberto Betti: Diario del Concilio, 11
ottobre 1962 – Natale 1978. Dehoniana, Bologna,
2003.
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HARMINCADIK ÉVFORDULÓ

Ma 30 esztendeje, hogy azonnali hatállyal elbo-
csájtottak a kalocsai egyházmegye papnövendé-
kei közül, s egyben a szegedi Hittudományi Fő-
iskoláról és Papnevelő Intézetből. Az eltelt
harminc esztendő alatt sokat változott bennem
ennek az eseménynek és főképpen az ebből fa-
kadó következményeknek az értékelése. Az év-
fordulón arról szeretnék számot adni, hogy ma
mit jelent nekem ez az egykori esemény.

A március 15. akkor nem volt állami ünnep, a
főiskolán sem ünnepeltünk. Engem behívott a
rektor, Kemény Lajos és közölte velem a kalocsai
érsek, Ijjas József, döntését, hogy azonnal be kell
fejeznem a tanulmányaimat. A miértre nem tu-
dott és talán nem is akart egyenes választ adni.
Társaim megdöbbentek, a baráti szeretet számos
szolidáris gesztusával ajándékoztak meg. Taná-
raim közül különösen Turay Alfréd, filozófia
tanár volt megértő és segítő a döntés politikai in-
dokainak megismertetésével. Az épületből 24
órán belül kiköltöztem. A kalocsai érseket kér-
tem, hogy vonja vissza döntését, de a megbe-
szélésen már nem ő vitte a szót, hanem irodai-
gazgatója, Naggyörgy László.

Még három évig éltem és dolgoztam úgy,
hogy intézményen kívül a papságra készültem,
majd 1985 tavaszán úgy döntöttem, hogy a civil
életet választom.

Mielőtt folytatom az elbeszélést, szeretném
leszögezni, hogy utólag szerencsésnek tekintem
magam, semmiféle elszámoltatás, számonkérés
netán bosszú nincsen bennem. A történet meg-
értése és elbeszélése azért szükséges számomra,
mert tanúskodik valamiről, aminek ma is van
üzenete, úgy vélem, nem csak számomra.

Amikor ma — a magyar szabadságharc év-
fordulóján — Bécsben beszálltam a liftbe és be-
lenéztem a tükörbe, úgy festettem, mint egy idős
török úr, kabátján kokárdával. Akkor határoz-
tam el, hogy ma megírom ezt a történetet, ebben
a sokféleség által megnyitott erőtérben, az értel-
mezések tágas mezején. Attól függ ugyanis en -
nek a történetnek is az értelmezése, hová szú-
rom le azt a karót, ahonnan nézve tájékozódni
akarok. Három ilyen kísérletet teszek most, egy
politikait, egy időbelit és egy érzelmit. Kezdem
a legegyszerűbbel, a politikaival.

Annak idején a kádári béke országában az
egyház szabadságával kapcsolatban Mindszen -
ty bíborosnak kellett igazad adnunk: hogy a ka-
tolikus egyház nem szabad. Hiába engedmé-
nyek, hiába kapcsolattartás a Vatikánnal, hiába

enyhülő sajtó, az egyház működési szabadsága
rendkívüli mértékben korlátozott volt. Úgy is
mondhatjuk — mára számtalan adattal, szemé-
lyes és dokumentumokban hozzáférhető infor-
máció alapján megalapozottan —, hogy az egy-
ház nyilvánosság előtti megnyilatkozása és
működése voltaképpen csupán annak az állami
egyházpolitikának kirakata volt, amit az állami
hatóságok működtettek. Felvethető természete-
sen, hogy az állami hatóságokat pedig a Szov-
jetunió illetékes szervei mozgatták, de erre nem
érdemes most kitérni. Az egyház annyira sem
volt szabad, hogy még az ügynökei sem a ma -
guk döntéseit követték, sőt az egyházon belüli
ellenzék vagy második nyilvánosság is — bele-
értve a Bulányi György körüli mozgalmat is,
amelybe tartoztam, s amelyre hivatkozva bocsá-
tottak el — csupán a politikai rendszer által te-
remtett strukturális mintázat keretei közötti
szűk mezőben dönthette el szabadon, hogy mit
tesz. Mindez nem menti fel az akkoriakat a sze-
mélyes felelősség alól — bármilyen pozíciót is
töltöttek be annak idején. Ám az akkori erkölcsi
mérlegelés kontextusa rendkívüli óvatosságra
inti azt, aki valamely személyről vagy cseleke-
detről véleményt fogalmaz meg.

2000 környékén két éven át kutattam a II. Va-
tikáni zsinatra kiutazó magyar küldöttség tag-
jaira vonatkozó állambiztonsági aktákat. A több
ezer oldal átolvasása és feldolgozása után nyu-
godtan állíthatom, hogy a teljes magyar katoli-
kus hierarchia az állami hatóságok bábszínháza
volt. Ez a politikai struktúra minden akkori hely-
zet kulcsa: a megnyilatkozásoké, a személyzeti
politikáé, a teológiai műveké, a pasztorális cse-
lekvésé — vagyis valóban az egyház teljes való-
ságáé. Nem beszélek nyilván most arról, amit a
hívő ember az egyház kegyelmi dimenziójának
nevez, annak a kimondhatatlan és felfoghatatlan
titoknak, hogy az egyház minden állapotában
mégis tudja és képviseli Isten hatékony jelenlétét.

Akkor, 1982-ben tudhattuk mindannyian, hogy
az egyház nem szabad, de nem láthattuk át,
hogy a szabadság hiánya teljes. Abban a hitben
éltünk, éltem én is, hogy vannak, akik együtt-
 működnek a hatalommal, és vannak, akik ellen-
állnak. Ez a kétosztatú politikai felfogás helyes
volt, de nem volt elég mély és következetes.
Nem jutott, akkor nem is juthatott el odáig, hogy
az egész rendszer strukturális logikájából kö-
vetkezve azok is, akik nem működnek együtt a
hatalommal, szintúgy a hatalom eszközei.

Ha tehát az értelmezés kiindulását jelentő jel-
zőkarót a Kádár-rendszer politikai struktúrájá-

547

EMLÉKEZET ÉS KIENGESZTELŐDÉS

Kéthasábos:Layout 1  2012.06.14.  13:14  Page 547



nál szúrjuk le, akkor a harminc évvel ezelőtti tör-
ténés politikai és egyházpolitikai tanulsága az,
hogy kiszolgáltatottak cselekedtek. Az egyházon
belüli megosztottságnak azonban nemcsak a
nyilvános területen (ad extra) volt totális hatása,
hanem az egyházi hivatalviselők belső azonos-
ságának területén is (ad intra). Minden hivatalvi-
selőnek valamilyen mértékű kompromisszumot
kellett kötnie saját magával. Valahogy odáig kel-
lett magában módosítania a saját normarendsze-
rét, hogy képes legyen egyszerre megfelelni az
egymásnak teljességgel ellentmondó érdekek-
nek. A folyamatos tragédia kódolva. Az akkori
politikai rendszer elsősorban nem a külső intéz-
kedések révén okozott sok kárt a társadalomban
és az egyházban egyaránt, hanem a belső meg-
hasonlottságban. Ennek megértése és feldolgo-
zása a legnehezebb feladat, ez a legsúlyosabb
teher, amely azóta is nyomasztja az egyházi éle-
tet, emlékével és következményeivel máig erő-
teljesen kihat az egyház minden lényeges meg-
nyilvánulására. Amíg ezt a területet nem sikerül
feldolgozni, addig az egyház továbbra is a pót-
cselekvések hagyományát folytatja.

Nagyra értékeltem az azóta eltelt időben
mindazokat a megnyilatkozásokat, amelyekben
az akkori illetékesek megvallották, hogy dönté-
seiket gyakran nem szabadon hozták, s hogy
gyakran nem álltak ki elvárható mértékben a
hitük miatt üldözött keresztények mellett. Sajná-
lom és a mai napig megbotránkoztat ugyanakkor,
hogy milyen sokan próbálják a bűnbánat keresz-
tény tanúságtevése helyett szerecsenmosdatással
elodázni az egykori viszonyoknak és következ-
ményeiknek valódi megismerését és feldolgozá-
sát. Miközben mélyen megértem, milyen súlyos
belátásokkal és következményekkel jár a feltárás,
ugyanakkor fájlalom, hogy e feltáratlanság több
mint húsz esztendővel a rendszerváltás után is
beárnyékolja a mai egyházi jelent, és paralizálja
küldetésének hatékony megvalósításában.

Ha az értelmezés kiindulópontjául valamely
időpontot választunk, akkor egyben azt is tud-
nunk kell, hogy ez a választás döntés, ugyanis
más időpont is választható lenne. A választást
meg kell indokolni. Úgy is mondhatnám, meg kell
vallani azokat az érdekeket, melyek miatt az adott
időpont választása mellett döntünk. Az eltelt har-
minc esztendő arra tanított meg, hogy az egykori
esemény megértését tudatosan a jelen időbe le-
szúrt karó mellől nézve kíséreljem meg, s ne hi-
tessem el magammal azt, hogy lehetséges lenne
ma is viselnem a 30 évvel ezelőtti szemüveget.

A visszatekintés első fordulatát az hozta,
hogy a 20. éves évfordulón összehívtam azokat
a barátaimat, akik akkor tanúi voltak az esemé-
nyeknek és jól ismertek engem. Azt a kérdést tet-

tem fel nekik, amit magamnak is, hogy azonos-
nak tudnak-e tekinteni akkori önmagammal.
Sokféle választ kaptam, hiszen mindannyian
magunk mögött tudtuk már ugyanazt a húsz
esztendőt. Kérdésem mögött az a félelmem hú-
zódott, hogy vajon az egykori ellenállás és rizi-
kóvállalás után a mai beilleszkedettség nem tor-
zította-e el a személyiséget. Nem vesztek-e ki
belőlem az egykori normák.

A beszélgetés során számos szempont felme-
rült, megélhettem az érzékeny és intelligens ba-
ráti kör differenciált véleményalkotásának erejét,
amely nem ilyen vagy olyan választ fogalmazott
meg, hanem a dilemma árnyaltabb fenntartását
segítette. Ami azonban még ennél is lényegesebb
volt: a figyelmeztetés, hogy ne a hierarchiához
való viszonyom legyen lényeges számomra, ha -
nem éppen az, amit akkor 20 éve részben tőlem
is mindig hallhattak, elsősorban az egyház és a
társadalom civil területével szemben határozzam
meg magam.

Visszagondolva erre a tíz évvel ezelőtti talál-
kozóra, most látom, hogy ma egészen más kérdés
foglalkoztat. Számos oknál fogva, melyeket itt
szükségtelen lenne részleteznem. Az utóbbi idő-
ben egyre több posztmodern, dekonstruktivista
szerzőt olvasok. Tőlük tanulván vagy rájuk hivat-
kozván szinte élvezettel engedem a bizonytalan-
ságokat elhatalmasodni. Elsősorban a fogalmakét,
az alapvető összefüggésekét. Évekkel ezelőtt a
személy, az individuum modern fogalmának kri-
tikájával kezdődött ez a stabilitásokat fellazító ref-
lexió. Majd folytatódott a vallás, a kommunikáció,
majd a kereszténység fogalmaival, most éppen a
politika és a demokrácia fogalmainál tartok. Az el-
méleti munka mellett óhatatlanul a személyes fo-
galmak is megmutatják sokrétűségüket számom -
ra. Derridát olvasva a hitről és a tudásról olyan
sokat jelentő, hogy szövegében csak bevezető és
csak utószó található, maga a tárgyalás elmarad.
Igen, annyi minden megelőző feltétel tisztázására
van szükség, mielőtt valamiről nyilatkoznánk,
mielőtt az áhított biztos tudásra, egyértelmű tájé-
kozódásra jutnánk. S mire odaérni vélünk, ami a
dolog belső logikája miatt lehetetlen, akkor üre-
sen kell hagynunk az állítások lapjait, és legfeljebb
annyit tehetünk, hogy a vita lecsendesítése, sem-
miképpen nem bezárása, érdekében néhány kom-
mentárt fűzünk ahhoz, hogy amit nem tudunk ki-
mondani, annak mi a jelentősége

A tájékozódó karó kitűzése az idő síkján arra
figyelmeztet, hogy nem szaladgálhatunk vele
előre-hátra, mint részeg figuráns a jelzőléccel. Meg
kell nyugodtan állni és el kell időzni azon a he-
lyen, ahonnan kiindulva szemlélődni akarunk. S
ha igaza van az időről elmélkedő szerzők nek,
mint Kosellecknek vagy Ricoeurnek, akkor a múlt
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eseményeinek megalkotásával egy re inkább ma-
gunkra ismerhetünk. Ma a harminc évvel eze-
lőtti kicsapatásom inkább kérdéseket tesz fel, az
akkori, az azóta változó és mai állapotában jelen
való egyéni és közösségi érdekekre vonatko-
zóan. S éppen azért, mert a múlttal való foglal-
kozás alkotó jellege lelepleződésekkel jár, ezért
van szüksége mindenkinek valamire, aminek
biztonsággal nekivetheti a hátát. A legközelebb
álló személyek és hitek nyújthatnak kapaszko-
dót, akik az irgalom megelőző meglepetésével
veszik körül a vizsgálódót. S ha a múltat — bárki
legyen is az — sematikusan, tendenciózusan, a
saját álláspont és érdekrendszer tisztázása nélkül
kezeli, voltaképpen saját magát leplezi le. Azt,
hogy mennyire híján van a rejtettségnek és a hit-
nek. Gyakorta tapasztalni a nyilvánosságnak
szánt megszólalásokban — az egyháziakban is
—, hogy az idő vonalán az értelmezés kiinduló-
pontját a múltba helyezik, s minél inkább így van
ez, annál világosabb, hogy az önmagukkal való
szembenézés esélye minimális.

Végül a visszatekintés érzelmi húrokat is
érint, s mindig ki van téve az érzelgősség kísér-
tésének. Ezt igyekezvén elkerülni meg kell val-
lanom, hogy mára elmúlt belőlem a méreg, de
ez nem történt meg olyan hamar. Kezdetben az
elbocsájtásommal kapcsolatos hamisságok sér-
tették az igazságérzetemet. Még nagyobb fáj-
dalmat jelentett, amikor a politikai alaphelyzet
megváltozásával kilencven után nem történt
semmi. Amikor gyakorta kellett tapasztalnom,
hogy azért nem veszik igénybe szolgálataimat,
mert egykor elbocsájtottak, miközben aligha-
nem minden érintett illetékes jól tudta, hogy ab -
ban nem én voltam a vétkes — ha szabad hasz-
nálnom ezt a szót kivételesen és kacsintva mellé
egyet, kerülvén az ítéletalkotásnak még a látsza -
tát is. Volt, amikor szégyelltem dühömet, más-
kor elégtelennek tartottam. Szégyelltem, amikor
számos kutatásban találkoztam a magyar egy-
ház közösségeinek és tisztségviselőinek elesett-
ségével. És elégtelennek, amikor a nyilvánvaló
farizeusi makacsságokkal kellett találkoznom,
vagy amikor a politikában a klerikális köpö-
nyeg  forgatás undorított.

Mára egy egészen más érzés vesz erőt rajtam:
az idetartozásé. Összefügg ez azzal a folyamattal
is, amit a magyar politikai helyzettel kapcsolatos
össztársadalmi és nemzetközi fibrilláció mutat, s
amitől sokakkal együtt jórészt tehetetlenül ma -
gam is szenvedek. De még inkább azzal, hogy a
20. század magyar líráját olvasva, különösen Ba -
bitsot, Illyést, Pilinszkyt, Nemes Nagyot, Szilá-
gyit, Bakát, Oraveczet — de gyönyörű hosszú sor
— a legmélyebb emberi értékek szenvedélyes ki-
fejezése és a belőlük fakadó kritika kimondása
egybeötvöződik, és ettől semmiképpen el nem
választhatóan, az idetartozásról vallanak, ezt
tartják, szenvedik. Lehet, hogy csak a nyelv miatt
van, hiszen egyebe sincsen a magyar lírának,
mint az a nyelv, amelyen megszólal, s más sem
viszi annyira távolra minden nagy nemzet(köl-
tészeté)től, mint ez a minden szempontból egye-
dülálló ragos-toldalékos nyelv.

Az összetartozás alapélményét és egyben a
múlttal való foglalkozás módszertani-etikai alap  -
állását fogalmaztam meg egyszer egy előadá-
somban, s értettem meg ennek révén egy bizo-
nyos ókori krisztológiai tanításnak mély értelmét.
A krisz tológiai viták végére, melyben a mo no -
fizita és a doketista álláspont feszült egymásnak,
végül az egy személy és két természet formula
vált normatívvá. A vita a szenvedés lehetőségé-
ről szólt akkor, amikor Isten fiáról, Krisz tusról
van szó. A monofizita fél azt vallot ta, a szenve-
désben csak az ember szenvedhet, mert Istenhez
nem fér a szenvedés. A doketista pedig azt, hogy
a szenvedés csak látszat lehetett, hiszen Isten
nem szenvedhet. A normatív megoldás pedig
azt vallja, a titok éppen a paradoxonban van,
abban, amit nem értünk egészen. Ez a nem egé-
szen értés tölt el ma, amikor visszagondolok
arra a harminc évvel ezelőtti eseményre. Mond-
hatom szabadságnak is, ha nem azért, mert ez a
személyes napom egybeesik országom szabad-
ságának nagy napjával.

Bécs, 2012. március 15.
MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS
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„KREATÍV KISEBBSÉGEK”
Városmisszió Pozsonyban 
és Európa evangelizációja

A kommunista társadalmi rendszer az egyház
életét ugyan föld alá száműzte, de semmiképpen
sem tudta kioltani. Habár az akkori Cseh szlo -
vákiában a „Pacem in terris” papi szervezet nek
felügyeletet kellett gyakorolnia a hívők felett, a
„kisebbségek mozgalma”1 olyan erős volt, hogy
Isten kegyelme éppen általuk teremtette meg a
hit elmélyítésének gyümölcsét. A szerzetekbe
való titkos belépéseken kívül főként a kisközös-
ségek voltak azok, amelyek határozottan tovább
hordozták a hit lángját.

A berlini fal ledőlése és az általa előidézett
változások a materialista és kommunista ideo-
lógia rabszolgaságában szenvedő kelet- és kö -
zép-európai országoknak a vágyott szabadságot
hozták meg. A kelet- és közép-európai társa-
dalmi és vallási fejlődés számára ez irányváltást
jelentett. Holott nyugaton a helyzetet már poszt-
szekulárisnak2 nevezik, a kelet- és közép-európai
országok 1989-ben kezdték el útjukat a szekulari-
záció felé. Azóta általánosságban érvényes, hogy
Európa már nem ismeri és nem éli keresztény
identitását.3 A határok megnyílása által támoga-
tott szekularizáció és a vele járó új materializmus
tűnik a jelenlegi fő kihívásnak: a kommersz és a
konzum egy újkapitalista társadalmi rendszer-
ben, a sokfajta „spirituális” utak különféle aján-
lata és az effajta formák és mozgalmak iránti
nyitás új feladatok elé állítja az egyházat Szlo -
vákiában is.

Az egykori Csehszlovákia keleti része, mely
1989-ben csak 4 millió lakost számlált, 1993-ban
levált a nyugati részről, és 2004 óta tagja az Euró-
pai Uniónak. Szlovákia polgárai számára ez egy
új lehetőség, hogy túlszárnyalják határaikat és a
régi ideológiát. Ez viszont egyben azt is jelenti,
hogy az újonnan nyert szabadsággal érett szemé-
lyiségekként kell bánniuk egy új társadalomban.
A kommunista rezsimben a felügyelet alatt álló
tiltások kollektív lelkiismeretként működtek vi-
lágos előírásokkal. Megfosztották a lakosokat az
egyéni felelősségüktől, sőt, úgy tettek, mintha tö-
rődnének az egyénekkel. Az ország mint „apa”
ma már nem törődik az egyénnel; az egykori be-
biztosított pontok: munkahely, rendszeres fizetés,
szociális biztosítás különféle formáiban teljesen
bizonytalanná lettek. Ezért sokan magukra hagy -
va érzik magukat, az egzisztenciális gondok fe-
lülmúlják képességeiket. Ennek eredménye egy-
részt a munkanélküliség, másrészt pedig a magas

teljesítményt követelő társadalomban a munka
mennyisége és követelményei elnyomják őket.
Szegények és gazdagok közötti növekvő különb-
ségek, valamint a hajléktalanok növekvő száma
következik ebből a jelenségből.

A felmerülő új kérdés ebben a helyzetben a
kereszténység önértelmezése és feladatai a vál-
tás után, miközben Szlovákiát sokkal inkább
népi jámborság jellemezte a már szekularizáltabb
Csehországgal és Morvaországgal szemben. Ez
a követelmény tartalmazza az egyház lényegé-
nek vizsgálatát: mi által valósítja meg önmagát,
és milyen időszerű célokat kell kitűznie magá-
nak, milyen célkitűzésekre van szüksége ahhoz,
hogy az egyház Szlovákiában a II. Vatikáni zsi-
nat szellemében éljen?

1. Pozsony, a városmisszió helyszíne
A mai Szlovákia Ausztriától Ukrajnáig terjed, ha-
táros Lengyelországgal és Magyarországgal, és a
levált Csehországgal. Fővárosa Pozsony, három
ország — Ausztria, Magyarország és Szlovákia —
közepén fekszik, és történelme következtében
sokrétű kultúra nyomta rá a bélyegét. A mai hely-
zet megértésének alátámasztására rövid törté-
nelmi visszatekintésre van szükség. Az első,
szentté avatott király 1000/1001-ben kapta a ko-
ronát Szilveszter pápától. A pozsonyi kapucinus
templom oltárképét neki szentelték: István királyt4

ábrázolja, amint Szűz Máriának szenteli király-
sága koronáját. Utódait a székesfehérvári Mária-
templomban koronázták meg, ahol Szent István
el van temetve. A virágzó királyság a 16. század-
ban a törökök célpontja lett. 1526-ban legyőzték
Mohácsnál a magyarokat, akik ekkor elvesztették
királyukat, II. Lajost. A törökök röviddel ez után
megostromolták Székesfehérvárt és Esz tergomot:
Magyarország legmagasabb egyházi képviselőjé-
nek székhelyét. Ezért a magyar nemeseknek volt
a feladata, hogy új uralkodót válasszanak, és szá-
mára az elfoglalt területeken kívül új rezidenciát
és koronázási várost válasszanak. A Habsburg
házból származó I. Ferdinándot a pozsonyi Fe-
rences templomban választották az elhunyt II.
Lajos utódává. Még Székesfehérvárott megko-
ronázták, de ezután a Duna-menti Pozsony lett
(Bécs közelében) koronázó várossá. A Márton
dóm, a hegyre épített királyi vár és a város Duna-
menti fekvése megkönnyítette a választást. Po -
zsony (Posonium) fővárosi ideje alatt, 1563 és 1830
között a Szent Márton dómban 19 koronázásra ke-
rült sor: tíz magyar király és nyolc feleség, vala-
mint Mária Terézia mint uralkodó császárnő. Fer -
dinánd fiát, I. Maximiliant 1572 óta a Főtéren,5 a
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régi Városháza előtti szökőkúton álló szoborral
örökítették meg.

A Duna-monarchia szétesése és az „első”
Csehszlovákia megalakulása után soviniszta erők
szétverték a Duna-parton Fadrusz János, jelentős
pozsonyi szobrász Mária Teréziát ábrázoló, már-
ványból készült művét. Az osztrák–magyar la-
kosság hirtelen a bevándorló szlovákokkal szem-
ben kisebbséggé lett, és a többség és kisebbség
közötti viszony azóta is feszült maradt.6 Ez nem
utolsósorban a jelenlegi nemzetállam még folya-
matban lévő stabilizálódási folyamatával és iden-
titásának keresésével, valamint a szlovák nép vi-
szonylag rövid történelmével függ össze, melynek
nemzetalapító írott nyelve a 19. századi népi for-
radalmak idejéből származik.

A német és magyar lakosság erőszakos kiűzése
a lényeges sebetek ejtő konfliktusok közé tartozik.
A kiűző gyűlöletet sokan máig nem dolgozták
fel magukban, és továbbadták a következő nem-
zedéknek, ami reflektálatlanul hat és tovább él
bennük. Hasonlóképpen, mint a nemzetállamok
keletkezésének elején, bizonyos intolerancia
érezhető, amely eddig főleg a személyes kapcso-
latok szintjén veszített erejéből, illetve szűnt meg.
Politikai szinten ez a probléma még nem oldódott
meg, ami nyilvánvalóan látható annak a törvény-
nek a példáján, amely 2009. szeptember 1-én meg-
tiltotta a hivatalokban a magyar nyelv használatát
azon községekben, ahol a magyar lakosság 15 szá-
zalék alatt van. Erős az arra irányuló tendencia,
hogy csak a szlovák nyelv legyen az egyetlen hi-
vatalos nyelv. Hogy milyen nehezen viseli Szlo -
vákia a „másságot”, arról tanúskodik az a tény is,
hogy Szent István nem örvend közkedveltségnek,
sem tiszteletnek,7 habár jelentősen hozzájárult
saját országának és Európa keresztény gyökerei-
nek terjesztéséhez és megalapozásához.

A közeli fővárosokhoz viszonyítva — Bécs,
Budapest — Pozsonyban kevés idegen kultúrájú
migráns él. Eszerint nem beszélhetünk kulturális
vagy vallási pluralizmusról (a roma lakosságtól
eltekintve).8 Szlovákia számára a kihívása abban
rejlik, hogy földrajzi adottságai és történelme
alapján többnemzetiségű állam legyen, melynek
keretében Pozsonynak különös történelmi hely-
zete nyomán messze ható jelentősége van.

Az erkölcsi helyzetről
Az etikus az, amiben megegyezünk9 — így hang-
zott az elnöki széket megpályázó Iveta Radičova
kijelentése a 2009-es kampányban. Ezután Besz -
tercebánya nemrég elhunyt püspöke felhívást in-
tézett a lakossághoz, hogy ne válasszák meg azt,
aki nem ellenezi az abortuszt. A közben minisz-
terelnöknővé választott politikus felkereste a püs-
pököt, és egy tisztázó dialógus után Radičova mó-

dosította a kijelentését olyan értelemben, hogy az
állami törvényhozás kölcsönös megegyezés függ-
vénye. A püspök válaszában hangsúlyozta, hogy
Hitler példáján látható, hogy a gyilkosság nem er-
kölcsös, habár előre megegyezett a parlamentben
terveiről.10 A püspök mindenképpen pozitívan
megerősítette állásfoglalásával a közvéleményt. Az
a tény, hogy Szent Cirill és Metód hagyatéka be-
került az alkotmányba, még nem biztosítja azt,
hogy a polgárok ahhoz igazodva éljenek. Ezért for-
dul elő, hogy több közéleti személyiség tanúságot
tesz a kereszténység mellett, mégis az abortuszt hir-
deti. A szlovák törvény megengedi az abortuszt a
12. hétig, „szükség esetén” később is, sőt ingyenes
szolgáltatásként támogatja. Az élet védelme nem
tartozik természetes módon a társadalom elveihez.
Családi krízistanácsadás formájában kevés se-
gítséget nyújtanak, és a mintegy 50 százalékos vá-
lási statisztikák tükrében a válás túl gyors és túl
gyakori „konfliktusmegoldásnak” tűnik. Elsza-
porodtak a játékkaszinók és éjjeli bá rok, s a lakos -
ságra való tekintet nélkül engedélyez ve működ-
tethetik üzletüket; jogi vagy erkölcsi gátak nem
akadályozzák működésüket. Évek óta eldöntetlen
kérdés egy megakaszinó megépítése Pozsonyban,
külföldi vállalkozók terve, amely állítólag több száz
munkahelyet biztosítana, mindeddig a többi ke-
let- és közép-európai ország mégis elhárította
magától. A fiatal szlovák állam erkölcsi alapjai még
nem olyan erősek, hogy egyértelműen és gyorsan
állást foglaljon egy ilyen romboló tervvel kapcso-
latban. A vasárnap megünnepléséből adódó le-
hetőségeket a közélet nem veszi figyelembe — az
áruházak hosszú nyitva tartási idejükkel és az áru
állandó elérhetőségével elmossák az ünnepnap és
a hétköznap közötti különbséget. Ebben a hely-
zetben hirdették meg a városmissziót.

2. A városmisszió
A koncepció
Az új evangelizáció nemzetközi kongresszusa
(ICNE) nyomán, valamint a párizsi, lisszaboni,
brüsszeli, bécsi és budapesti városmissziótól ih-
letve a redemptorista szerzetesrend hívta életre,
mint „kreatív kisebbség”. 2010-ben a szerzet vi-
cetartományának provinciálisa, Michal Zam kov -
ský bemutatta a városmisszió tervezetét az érsek
helyettesének és a szerzetesrendek elöljárói kon-
ferenciájának, együttműködésre hívta meg őket.
Stanislav Zvolenský érsek erre a célra előkészítő
bizottságot alapított, és felelősséggel ruházta fel.
A redemptorista kongregáció tagjai, laikus har -
madrendi munkatársaikkal együtt koordinálták
a kéthetes rendezvényt 2010. október 10-től 24-ig,
melynek első hetét az egész városnak szánták, a
második pedig a plébániák missziója volt. Emlí-
tésre méltó, hogy az evangelizáció röviddel az

551

Kéthasábos:Layout 1  2012.06.14.  13:14  Page 551



„Ubicumque et semper”, az Európa evangelizá-
cióját témájául választó pápai motu proprio megje-
lenése után történt. Mottója: „A remény evangé-
liumában nem csalódhatunk”, a poszt-szino dális
írás, az Ecclesia in Europából származik.11 Továbbá
a püspöki szinódus „Második különleges talál-
kozó Európáért“ (instrumentum laboris) szándé-
kának felel meg 1999-ből: „Jézus Krisztus egyhá-
zában él, a remény forrása”.

A városmisszió célja az volt, hogy az egész vá-
rosnak reményt hozzon, kétségbeesetteknek és
magányosaknak közösséget nyújtson, és a jó hír-
rel megszólítsa. Az egyházközségi misszió szán-
déka a hívők megerősítése és buzdítása volt.12

Stanislav Zvolenský, Pozsony érseke a misz-
sziót egy pásztori levéllel iktatta be, amelyben a
hívőket ima, megtérés és bizonyságtétel általi
részvételre hívta meg. Az Ecclesia in Europa 121.
pontjában előforduló szavakat idézte: „Ne félj!
Az Evangélium nincs ellened, hanem érted. Bíz-
zál!” Az előkészítő fázisban az animátorok szá-
mára kurzusokat rendeztek. Mintegy 400 ön-
kéntes és 22 csoport működött együtt.

A misszió első hetének célja az egyház és a tár-
sadalom, valamint a nyilvánosság találkozása
volt. Kiscsoportok azon munkálkodtak, hogy az em-
bereket az egyház közösségébe hívják meg, kü-
lönböző úton-módon: személyes bizonyságtétel,
koncert, kiállítás, színház, pantomim, versolvasás,
beszélgetési fórum, sport. Az utcán megszólították
az embereket, és Lukács evangéliumát ajándékozták
nekik. Az igehirdetés a homíliákon kívüli formá-
ban is történt, mint a Szentírás négynapos, szünet
nélküli hangos felolvasása. A misszió rendezvényét
szentségimádás kísérte. A korosztályokat illetően
a fiatalokon és a felnőtteken volt a hangsúly; az idő-
seknek egy előadást szenteltek. Több iskolát ke-
restek fel beszélgetés és bizonyságtétel céljával.
A plébániák missziója alatt a magyar lakosságot és
az angol ajkú külföldieket külön megszólították.
Ezen kívül célcsoportok voltak a süketnémák, a haj-
léktalanok és a függőségben lévők. Tematikus
előadásokat kaptak a katekéták; a Caritas szerve-
zetről, a médiáról és a vértanúkról. Menedzse-
rekkel, orvosokkal és elváltakkal való beszélgetés
egészítette ki a programot. Külön említést érde-
mel a kultúra terén a háromnapos nemzetközi Gre-
gorián-fesztivál 10 szkóla részvételével; hiszen a
gregorián az igehirdetés legmagasabb, művészi
formája. A második heti, plébánia misszióból kü  -
lönösen a „Fedezd fel Krisztust” című kurzuso -
kat említhetjük ki, amelyek az Evangélium első
hallása után a hit elmélyítését ajánlották fel.

A városmisszió visszhangja a médiában
A televízióban és a rádióban elhangzott néhány
felhíváson kívül a „Sme” című napilap hirdette

röviden a városmissziót, mely az emberekben az
Isten iránti kérdést akarta felébreszteni, hogy
gondolkodjanak el az életükön.13 Az egyik heti-
lap interjút készített a redemptoristák vicepro-
vinciájának elöljárójával, melyben a városmisszió
létrehozásának indítékát kutatta. Az interjúból
kiderült,14 hogy szerzetének missziós karizmája
van, és különféle területeken gazdag missziós
szolgálatra, tapasztalatra tekinthet vissza. Az
emberek sokrétű problémái ezért nem állnak
tőle távol.

A társadalommal és a médiával folytatott dia-
lógus eddig nem nagymértékben sikerült, és a
jelen feladata a digitális generáció számára az
Evangélium hirdetésére új utakat keresni, nyi-
latkozott a fő koordinátor, Michal Zamkovský.15

A Comenius Egyetem teológiai fakultásának dé-
kánja, Marián Šuráb a katolikus hetilapban a lai-
kusokat dicsérte, elismerte munkájukat, és kife-
jezte feltételezését, mely szerint talán néhány év
múlva a papoknak is majd velük együtt ki kell
menniük az utcára.16 A kreatív alternatív prog-
ramok egyike volt a „Reményteljes futás”, amely
egy sportújságban lett meghirdetve.17 Mintegy
500 gyermek és felnőtt vett rajta részt, akik így
hívták fel a figyelmet a kereszténységre.

3. Értékelés és távlatok
A városmisszió kezdeményezőinek kreatív ki-
sebbsége az evangelizáció klasszikus formáin
kívül megpróbált új utakon is járni. Ennek ér-
demi reflexiója még nem történt meg, pedig se-
gíthetne jobban felismerni az idők jeleit, hogy az
igehirdetés figyelembe vehesse a társadalom
szükségleteit. Ugyanis „komoly probléma a jö-
vőre vonatkozó víziók hiánya az egyház és kép-
viselői részéről Szlovákiában. A hagyományos
lelkipásztori szolgálat megadja neki a lényeges
erőt, viszont a víziók hiánya úgy a papokat, mint
a hívőket sztereotip gondolatokhoz, fáradsághoz
és rezignációhoz vezetheti. Pozitív szempontok
és dinamika hiányában — hasonlóképpen, mint
az európai Egyház — nem fog tudni megfelelni
a jövő elvárásainak.18 Szlovákia egyházának a II.
Vatikáni zsinat tükrében kell megmérettetnie.
Azért, mert „természetes vallásosság és a papok
általi nagyon hagyományos lelkipásztori szolgálat
jellemzi, amely főleg a szentségek kiszolgálásán
alapszik, inkább hierarchikus légkör uralkodik
benne, mint testvéri hozzáállás”,19 így minden-
kinek a saját helyén kell hozzájárulnia a megúju-
láshoz. A laikusok és a nők méltóságát illetően
Szlovákiában még sok a lemaradás: II. János Pál
pápa az új evangelizáció jövőjének nevezi őket
(lásd Vita conscrata 57), ezen kívül az a vágya,
hogy „a nők együttműködjenek a jövő papjainak
kiképzésében” (ugyanott 58).
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További feladatok a jövőre nézve
A szlovákiai egyháznak jól kiképzett teológu-
sokra van szüksége, akik a világgal folytatott
dialógusban (vö. GS) a hit okosságát20 képesek
kibontakoztatni és a „logike latreia” iránti meg-
hívásukkal érvekkel tudják alátámasztani.21

Csak így tudja a gondolkodás tisztító feladatát
elvégezni az erkölccsel kapcsolatban, és vissza-
hatóan az erkölcs a maga részéről a gondolko-
dásnak határokat szab ni.22 Ennek az intellektuá-
lis dimenziónak a fejlesztésére szóló ajánlatok a
városmisszión úgymond hiányoztak. Az intel-
lektuális diszkurzus hiányához számíthatnánk
az ökumenikus közeledés kívánalmát is (lásd a
8. lábjegyzetet). A nem katolikus keresztények
aktív részvétele ellenére a városmisszió kulturá-
lis ajánlatain számos tisztázatlan és az egységet
gátló előítélet és igaztalan információ terjedt el.
Az összekapcsoló igazságok kölcsönös elisme-
rése továbbra is fontos személyes és intellektuá-
lis kihívás. A vasárnap hiányos megszentelése a
társadalomban, valamint a liturgikus művelő-
dés szükségessége nem került szóba. Az egyház
számára nyereség lenne, ha a liturgia méltósága
és szépsége (vö. SC 112–116) jobban kifejezésre
jutna. „Magacsinálta liturgiák”23 Szlová kiá ban
még nem alkotják a problémák nagy részét, ha-
csak nem soroljuk ide a még kevéssé fejlődött
egyházi zenét. A családvédelem az újraházaso-
dott elváltakhoz intézett rendezvény keretében
kapott impulzust. Ez a lelkipásztori hozzáállás
a jövőben mindenképpen kívánatos.24

A városmisszió gyümölcsei között kellene
szerepelnie a nemzetiségek közötti feszültségek
és kölcsönösen ejtett sebek feldolgozásának. Ezt
az impulzust a misszió közvetlenül nem adhatta
meg, ennek ellenére Isten Lelke a Jó Hír erejében
kimunkálhatja az emberi szívekben egymás nagy-
lelkű elfogadását.

A szemrehányások folytatása megakadályozza
a népek emlékezetének tisztulását és megszente-
lését25 Pozsonyban és Szlovákiában.26 A Johann
Bap tist Metz teológiája szerint értelmezett „me -
mo ria” segítene tudatosan rálátni a történelem
igazságára, és mindkét részről előmozdítaná az
Isten igazságára irányuló megtérés keresését. Eb -
ből egy objektívebb, a nacionalizmust pontosab-
ban meghatározó fogalom adódhatna, hogy a
naci o nalista viselkedést világosabban lehessen
megnevezni, el lehessen kerülni, és cselekedni le-
hessen a békés együttélés érdekében. Ennek kez-
deményezője éppen az ezen célt maga elé tűző
nemzetiségi kisebbség lehetne — a „kreatív ki-
sebbség” értelmében —, ami egész Szlovákia szá-
mára meghozhatná a béke evangéliumát. A múlt-
tal való kibékülés jelent és jövőt hoz, és kölcsönös
tisztelet által lehetővé teszi egy kis föld egymás-

sal való megosztását, amelyet Isten mindenkinek
csak mint mulandó otthont adományozott.27

GLORIA BRAUNSTEINER

1Vö. Joseph Ratzinger: Werte in Zeiten des Umbruchs.
Herder, Freiburg – Basel – Wien, 2005, különösen 80, 88.

2Vö. Jürgen Habermas: Säkularisierung in der post -
säkularen Gesellschaft. In: Wozu Gott? Religion zwischen
Fundamentalismus und Fortschritt. Insel, Frankfurt,
2009, 137–147. Niko Toš véleményével nem érthetünk
egyet, mely szerint míg a nyugat szekularizációt és
dekonfesszionalizációt mutat, a keletre de szekula ri -
záció és a konfesszionalizáció jellemző. Vö. Ni ko Toš:
Gesellschaften und Kirchen in Mittel- und Sü dosteuropa im
Übergang nach 1989. In: Johann Marte – Vin cenc Rajsp
– Karl W. Schwarz – Miroslav Polzer (szerk.): Religion
und Wende in Ostmittel- und Südosteuropa 1989–2009.
Tyrolia, Innsbruck – Wien, 2010, 17–27.

3Vö. Joseph Ratzinger: Ohne Wurzeln. Sankt Ulrich
Verlag, Augsburg, 2005; Werte in Zeiten des Umbruchs,
i. m.; Wendezeit für Europa? Johannes Verlag, Einsiedeln,
1991. stb.

4Pozsony keresztény vonatkozású történelméhez
tartozik a legenda, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet,
Endre király lánya ott születet, és első 3 életévét ott töl-
tötte. Kultúrtörténeti szempontból jelentős az első
pannóniai egyetem alapítása Pozsonyban Mátyás ki-
rály által 1465-ben, és a magyar Országgyűlés színhe-
lye Pozsonyban.

5Vö. Štefan Holčík: Korunovačné slávnosti, Bratislava
1563–1830. Ikar, Bratislava, 1986, 79–82.

6Száz évvel ezelőtt Pozsonyban német és magyar la-
kosság volt, köztük csak 5 százalék szlovák élt. Konk rét
problémák, tények és viselkedési formák említésekor a
szerzőnő tudatosan igyekszik kitérni az általánosítás
elől, viszont célja egyértelmű tapasztalatok megneve-
zése, melyeket társadalmi és egyházi szinten még nem
dolgoztak fel.

7Ján Slota politikus Szent István királyt következő-
képpen nevezte meg: „valamiféle magyar lovas bohóc
Budapestről”. Vö. http://tv.sme.sk/v/4053/slotu-za -
ujal-nejaky-madarsky-saso-na-koni-z-budapesti.html

8Említésre méltó az ökumenikus dialógus állapota
Szlovákiában, az evangélikus egyháznak egy hivatalos
állásfoglalása alapján: 2009-ben az evangélikus püspök
ismételten kifejezte, hogy elítéli a katolikusok Máriával
szembeni bálványimádását, ami sajnos a katolikus teo-
lógia nem megértésén alapszik. Miloš Klátik: ECAV
odmieta kult uctievania Panny Márie, 2009: http://cs.chris
tiantoday.com/article/biskup-milos-klatik-ecav-odmi
eta-kult-uctievania-panny-marie/15730-2.htm. 

9Vö. http://prezidentka.wordpress.com/2009/02/
24/radicova-sa-s-biskupom-balazom-stretne/

10Vö. http://prezidentka.wordpress.com/2009/02
/24/radicova-sa-s-biskupom-balazom-stretne/ Ezzel
kapcsolatban megjegyezzük, hogy a katolikus hetilap,
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a Katolické noviny a beszélgetés eredményét a válasz-
tások előtt túl pozitív fényben tűntette fel.

11A városmissziót inspiráló további forrás például
Joseph Ratzinger: The New Evangelization, http://www.
christlife.org/evangelization/evangelization.html

12Vö. Michal Zamkovský: Bratislavské misie ako požeh -
naný čas milostí, http://online.katnoviny.sk/clanok.
php?id_cl=12449

13Vö. http://bratislava.sme.sk/c/5582874/ misie-
maju-v-ludoch- vyvolat-otázky-o-bohu.html

14Vö. http://www.tyzden.sk/casopis/2010/40/
preco-robime-misie.html

15Vö. Bratislavské misie odkryli silu viery a tímovej
práce, http://online.katnoviny.sk/clanok.php?id_cl=
12537

16Vö. Obdiv a vďaka, http://online.katnoviny.sk/
clanok.php?id_cl=12482

17Vö. Beh s nádejou, http://www.denniksport.sk/
article/150686/beh-s-nadejou-pre-habovstiakovu-a-
robertsona

18František Mikloško: Katholische Dissidenz, „Sanfte
Revolution” und die Situation danach. Vierzig lange Jahre
des Fastens und zwei Jahrzehnte der Freiheit in der Slo wakei.
In: Johann Marte – Vincenc Rajsp – Karl W. Schwarz –
Miroslav Polzer (szerk.): i. m. 240–247, itt: 247. Szeret-
ném megjegyezni, hogy morális felszólítások, melyek a
prédikációk alkalmával gyakran elhangzanak, és a
népi jámborság lelkületéből származnak, a mai embert
már nem tudják elérni. Az igehirdetés célja és feladata
az Isten iránti hit szépségét teológiailag kifejezni.

19Vö. uo. 247.
20Vö. Joseph Ratzinger: Einführung in das Christen -

tum. Kösel, München, 1968, 43–52.
21Vö. Joseph Ratzinger: Der Geist der Liturgie. Her -

der, Freiburg – Basel – Wien, 2002, 38. és további
művei.

22Vö. Joseph Ratzinger: Wendezeit für Europa? i. m.
20–29.

23Vö. Joseph Ratzinger: Das Fest des Glaubens. Jo -
han nes Verlag, Einsiedeln, 1993, 60 sk. Az egyházi

zene művészi fejlődését, valamint minőségét szüksé-
ges támogatni, különben az a veszély, hogy az ala-
csony színvonalú zene negatívan önmagára mutat.
Csak kimagasló helyeken alkalmaznak hivatásos és fi-
zetett zenészeket, ezért többnyire csak amatőr módon,
ingyenesen művelhető. Ez a helyzet az előző rezsim
következménye is, ezért több viszonylatban beszélhe-
tünk posztkommunista struktúrákról.

24A városmisszió idejében megjelent egy gyűjtemé-
nyes kötet az elvált újraházasodottakról, egy kutatási
pályázat eredményeként a Nagyszombati Egyetem
Teológiai Karán, mely Pozsonyban székel.

25Vö. „az emlékezet megtisztításáról”: Johannes
Paul II.: Incarnationis mysterium. Verkündigungsbulle
des großen Jubiläums des Jahres 2000. Verlautba run -
gen des apostolischen Stuhls 136, (1998) Art. 11: „Eine
solche Reinigung des Gedächtnisses vollzieht sich als
ein Prozess, das auf die Befreiung des individuellen
und gemeinschaftlichen Gewissens von allen Formen
des Ressentiments und der Gewalt zielt, die histo rische
Schuld und Verfehlung hinterlassen haben.” Az emlé-
kezet e megtisztítása folyamatként történik, melynek
célja az egyén és a társadalom lelkiismeretének meg-
szabadítása a rossz emlékek és az erőszak minden for-
májától, melyeket a történelmi bűn hagyott maga után.

26Lásd a népek kölcsönös megértésének problémá-
jához például a német gyökerű, magyar szlavista,
Käfer István életművét. A 70 éves születésnapjára kia-
dott kötet címe: A Duna vallomása.

27A nemzeti identitás értelme keresztény kontex-
tusban az, hogy Isten Igéjének hallgatója legyen. Lásd
ehhez a témához Joseph Ratzinger: Die Einheit der
Nationen. Eine Vision der Kirchenväter. Pustet, Salzburg –
München, 2005, különösen 31–37; Wendezeit für Europa?
i. m. 87–89. Az Európai Unió püspökkari konferenciá-
jának (COMECE) célja 2005-ben „Die Zukunft der EU
und die Verantwortung der Christen” című kiadvá-
nyában (20. cikkely) az volt, hogy a nemzeti kötöttségből
az egység és szolidaritás felé vezető kiutat keresse, amely
a csupán gazdasági célkitűzéseken messze túlmutat.
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HÓNAPRÓL HÓNAPRA

A KÖLTÉSZET VARÁZSLATA I.
Sokszor merül föl a kérdés:  mi a magyarázata, hogy
az egyik író a feledésbe merül, a másik pedig meg-
marad? Talán az is a maradandóság záloga, hogy
akad  elkötelezett kincsásó, aki önfeláldozó kuta-
tó munkával felszínre hozza az elsüllyedt (vagy el-
süllyesztett) kincset, ami talán nem olyan igéző
fénnyel kápráztat el, mint a legnagyobbak költé-
szete, de érték, amelyről nem volna szabad le-
mondanunk. Ilyen sokáig rejtve maradt érték pél-
dául György Oszkár lírája, amelyet Sebők Me lin da
állít az érdeklődés homlokterébe (A Nyugat árnyé-
kában. György Oszkár pályája.Argumentum). Egy haj-
dani bírálatot idéz — az egyetlent György Oszkár
első verseskönyvéről —, amelynek szerzője úgy ítél-
te meg kora líráját, hogy annak vezéregyénisége
Ady, Babits és Kas sák. Úgy vélem, György Oszkár
akkor sem illenék közéjük legelőre, ha több bírá-
latot írtak volna ró la.

Saját korában nagyobb elismerést szerzett for-
dításaival (Baudelaire, Verlaine), s ez sem a vélet-
len műve. A „szép hűtlenekkel” egy  időben indult
felfedező útjára, amely e nemzedék számára hódító
útnak minősült. Ekkor tágult ki igazán a magyar
költészet (és az olvasók) szemhatára, ismeretlen írók
újszerűsége mellett a már ismert, de teljességében
még csak homályosan rajzolt költők sorának for-
dításaival gazdagodott irodalmunk, s ha ezek fö-
lött a fordítások fölött el is járt az idő, a maguk ide-
jében igen fontosak voltak. Ezt lehet állítani György
Oszkár tolmácsolásairól is, s még teljesebb volna
a szerző róluk alkotott véleménye, ha az összeha-
sonlításukkal is kísérletezett volna.

A felfedezésnek fontos ösztönzője a szeretet.
Sebők Melinda szereti György Oszkárt, s érezhe-
tően azonosul sok költeményének mondanivaló-
jával. A mondandót valóban párhuzamba lehet ál-
lítani akár Babitséval is, a kifejezésmódját azonban
kevésbé kiérleltnek vélhetjük, s inkább kötődik a
századvég olykor közhelyesnek érzett kifejezési for-
máihoz. Ám lehet hivatkozni ellenpéldákra is. A pá-
lya kép szerzője jó érzékkel idézi például a költő
hajó-szimbolikájának szép megfogalmazását: „Rö-
pül a hajó. Nézzük a vizet. / Zene hullámzik, zene
ringat; / Kis gyertyák víg seregét: / Felgyújtjuk ál-
mainkat… // Bukik a nap. Áll a hajó. / Oda a fény,
a tánc, a dal; Ég, föld, víz, végtelen, / Sötét ravatal.”

Ilyen, s hasonló sorok igazolják: jól tet te Sebők
Melinda, hogy kiléptette kedves költőjét a Nyu-
gat árnyékából, s belehelyezte (visszahelyezte) az
irodalom folytonosságába. Levelezése kiadatlan.
Méltó és igazságos volna megjeleníteni belőlük

antológiát, hozzásegítenének egyénisége és kora
irodalmának alaposabb ismeretéhez.

Antal Barnabás Hárfa (Kráter) című kötetének
verseit olvasva azzal a kérdéssel is szembesülnünk
kell: mit ad írójának a költemény? Például mene-
déket. Sok példája van annak, hogy az író művei
bástyája mögé húzódik az ellenséges korban.
Antal Barnabás számára bizonyára reményt is
adtak a művek börtönbüntetése idején. Nem ada-
tott meg számára az irodalmi élet közege, de talán
vigaszául szolgált, hogy kiváló költők biztatták kö-
tetei megjelentetésére. Kétségtelenül igaz Veres
Miklósnak az a megfigyelése, hogy Antal Barna bás -
ra érezhetően hatást tett Babits, József Attila, s má-
sok mellett leginkább Pilinszky, de ezek a költők jó-
részt csak elindítói saját versvilágának, amelynek
egyik legfontosabb jellemzője az „olthatatlan szom-
júság”, a folytonos előre jutás és vele a gazdagodás
vágya. Sokszor „egyhangú az út” — hogy őt ma-
gát idézzem —, még „a szeretet fehérsége” is lehet
az, de a homályba bevilágító szeretet mégis biz-
tonságos útmutatója. S mint az igazi lírikusok, Antal
Barnabás is a szeretet forrásáig vágyik eljutni kö-
nyörgő imának is beillő Hívásában: „te, akinek por-
szem a föld / kék csepp a mennybolt / te parány
te hatalmas / kérlek szólíts meg engem”.

A modern líra uralkodó jellemzőjének sokáig a
kételkedést véltük. Mára észrevehető, hogy a bi-
zonytalanságában tájékozódni vágyó író mind
határozottabban törekszik a biztonságos pont felé,
amelyet nem feltétlenül a hétköznapi létben, hanem
önmagában fedezhet föl. Számomra fontos útmu-
tató e vonatkozásban Jan Twardowski Egy remete
skrupulusai című kötetének jó néhány mellbe vágó
verse (a költőt Sajgó Szabolcs kalauzolásával is-
mertem meg). Könyörgésének befejezése tökéletes
kifejezése ennek a törekvésnek: „Te adj menedéket
kérlek /emberi tenyered csöpp rejtekében /a for-
mulák falkája elől.” Mert a mai embert mintha meg-
 béklyóznák ezek a formulák, paragrafusok, előí-
rások, kényszerek. A függetlenségét védelmező író
föllázad, s többnyire maradandóbbat alkot, mint az
igazságtalan hatalmak kiszolgálói. A modern köl-
tészetre nemcsak a formák keresése jellemző, ha-
nem a konformisták és lázadók meg-megújuló
küzdelme is. Ebben a harcban is ott a folytonos bi-
zonytalanság, amelyet Antal Barnabás így fogal maz
meg kétsoros Fohászában: „innensőtúlsó / tapasz -
talhatunk-e”. Kézzelfogható tapasztalatokra alig-
ha tehetünk szert, de arra a meggyőződésre eljut-
hatunk, hogy „ismeretlen hang dalol a homály ban”,
s a figyelmes író lekottázhatja: „ez az ének az Uni-
verzumról / halhatatlan sugár a csönd küszöbénél
/ lebegő pára születésért és halálért / a csillag lo-
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bogásáért a ködben / és a ritmusért ami elém jött
az éjszakában” (Panda Orbis VI.). Az újabb magyar
költészetben Pilinszky Já nos lépte át „a csönd kü-
szöbét”. Antal Barnabás már eljutott a kapuig.

Ebben a virtuális térben különösképp megnő a
távlatokat rejtő csillagok szerepe. Se szeri, se szá-
 ma azoknak a verseknek, ciklusoknak, amelyekben
a homályba vagy a világ reménytelennek látszó sö-
tétségébe belevilágít egy csillag beteljesedést ígé-
rő fénye. A csönd és a csillag — ezek adják az új líra
terét. A napi gyász vigaszai, hogy Kiss Benedek új
kötetének címére (Napi gyász, napi vigasz.
Széphalom Könyvműhely) utalják. Igazolásul
idézném a kötet egyik legszebb versét, A legna-
gyobb titoknokot: „Miért is vigyázom ezt a csendet?
/ Katona, össze nem taposd köreimet! / Hiszen
a csönd mondja a legtöbbet, / a csönddel beszél-
getni lehet. // Milyen ravasz a csönd — minde-
nekből kiforgat, / s mikor már magunkkal is be-
érnénk, / fellázad, kurváz, lábunkhoz kushad, /
suttog és ordibál, nem hagy békét. // A csön det
meg kell tanulni annak, / aki édesanyára vágyik.
/ Mert ha éjfél után az órák suhannak, / elkísér
majd a hajnali ágyig. // S utána csöndességgel be-
takar, / s halálba pólyáz tíz órára. / De addig mind
beszél, susgál, valamit akar, / pedig tudom, nincs
nagyobb titok nála.”

Képes lehet a költő egységet teremteni a szét-
szakított országban, az egymásnak feszülő in-
dulatok között? Csodát tehet a vers? A csönd tér-
fogatában, a csillagokra tekintve kiküzdhetjük a
lélek egyensúlyát? Kiss Benedek megpróbálja, bár
átéli „a bárdok kínját”. Nem a napi politika har-
sogó terében, hanem a történelemben, a sírhalmok
és kopjafák emlékeztető, felelősségünkre éb-
resztő valóságában. De az „odvas kopjafák” nem-
csak a múlt megbecsülésére intenek, hanem haza -
szeretetre is. Ha, mint a költő, évezredekbe látunk,
nemcsak Trianon „dübbenti” szívünket, hanem a
jelen is a külföldön szerencsét próbáló fiatalok ez-
rei láttán, akik már nem hallják „Bartók, Kodály,
Dohnányi… harsonáit”, nem érdekli őket „Kós
Károly hol nevelte körtefáit”, s hogy „Mikes hova
vágyott Törökországból”. Szomorú látleletét adja
a költő az utolsó évtizedeknek A bárdok kínjában:
„Húst vág a bárd / de nem mindenkinek, / s a
csontból fröccsen a velő. / Nyalja a pultot, a hús he-
lyét / sok semmirekellő.” Mit jelentenek ezeknek
a percembereknek, mezváltóknak azok a kopjafák?
Ők nem  érzik a lesújtó bárdok okozta kínokat, s hiá-
ba nevezi „az élet aljának” a látványt a költő, ideá-
lok és felelősség nélkül tolonganak a lehullajtott
koncok közül. Nemcsak a történelem „rokkantot-
ta meg szegény Magyar országot”, hanem a múlt
és az elvek föladása méginkább. Ezeket pereli vissza
kivételesen szép, olykor döbbenetes erejű versei-
ben Kiss Benedek.

Menedéket, kitartást és reményt ad a tiszta sze-
relem is. Ezt bizonyítják Csoóri Sándor harminc
év bensőséges kapcsolatát ábrázoló, idilli érzés-
világot, ugyanakkor sodró, magával ragadó szen-
vedélyt sugárzó versei. A kötet sokatmondó cí me:
Már én se volnék (Nap Kiadó). A kölcsönös szere-
tet érzése és megvalósulása nélkül valóban el-
vesznénk. Ha nincs, akibe belekapaszkodhatunk,
s fordítva, ha nem vagyunk biztonságos pontjai
társunknak, az emberi lét üressé válik. A költő szép
metaforája szerint hegyre kapaszkodunk, s cipeljük
azt a tiszta érzelmet, amelyet megmutathatunk Is-
tennek, amely nem romlandó, mert szívből fakad,
s ráébreszt arra, hogy életünkben vannak még cso-
dák, amelyek az egymás iránt érzett, tanusított sze-
retetből fakadnak. Egy kivételesen szép és hiteles
képet emelnék ki a Krétai futamból: „megviselt ar-
cunk / a teljes ég bolton akar otthon lenni, / ki-
mosakodva földi szé gyenekből”. Nap nap után
szembesülünk ezek kel a földi szégyenekkel, ame-
lyek sokszor szürkítik hétköznapjainkat, kihűtik ér-
zelmeinket. Csoóri Sándor versei azt bizonyítják,
hogy kiszakadhatunk a megszokásokból, és egy-
másba kapaszkodva eljuthatunk a teljes égbolt ál-
tal kínált otthonos érzéskörbe. Meglehet, a hajdan
felcsapó érzéseket megszelídítette a múló idő, de
az igazi szeretetet nem koptatta el. Olykor-olykor
idézzük csak föl a vadlovak hajdani robogását, s a
mindent tudó, átélő bölcsességével kapaszkodha-
tunk a biztonságot adó kézbe, amelynek melegét
mindig érezzük, a távollét is jelenlétet sugall: „Ha
nem vagy itthon, én se vagyok itthon / Csak azt
nem tudom, hol vagyok ilyenkor. / Vonatra várok,
vagy talán az őszre / egy hegy lábánál hűvös al-
konyatkor? // Valami csattog: madárszárny vagy
függöny, / egy por tör lőrongy vagy égdarab. / Így
vagy jelen, ha messze vagy is tőlem: / hallomás-
ként, hogy mindig várjalak” (Ha nem vagy itthon).

A költemények egymásutánjából egy verses re-
gény bontakozik ki, amelyekben nem az esemé-
nyek egymásutánja a meghatározó, hanem az
érzés életformáló ereje. Gróh Gáspár finom jel-
lemzése szerint Csoórinak „nem is kell műfaji ér-
telemben szerelmes veset írnia ahhoz, hogy erről
az élményről szóljon”. Tegyük hozzá: az élmény
erkölccsel átszőtt. Amikor szenvedélyes viták kö-
zéppontjában áll az erkölcsi nevelés, ez a kötet is
azt bizonyítja, hogy életünk, környezetünk telí-
tett erkölcsi tanulságok levonására alkalmas ér-
zelmekkel és jelenségekkel, amelyeket fölis-
merve sokkal közelebb kerülhetünk létünk
leglényegesebb adottságainak felismeréséhez,
mint különféle tananyagok bemagolásával,
„Gyer mekkoromban — mondják — Krisztuska
voltam, / nagy csizmás, vásott, megváltó kölök,
/ ki a hullámzó sarak és vizek föflött / ámuldozva
és könnyedén lépegetett” — olvassuk az Írnám a
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leveletben, s a folytatása ekként hangzik: „Van-e
még hozzám tegnapi szemed, / hogy ezt a boldog
megváltót is meglásd bennem, / kinek ragyogását
néha még hazaviszem, / haza, haza a hazátlan
időből.” Ezt a szemet, látást kell megőriznünk,
hogy a nekünk rendelt társban felismerjük a sze-
retet csodáját, amint a költő is felismerte az eltelt
harminc esztendő gyönyörű ajándékaként.

RÓNAY LÁSZLÓ

FEHÉR BÉLA: KOSSUTHKIFLI

Februárban jelent meg Fehér Béla, Prima Pri mis -
si ma és Magyar Pulitzer-díjas szerző új regénye,
a Kossuthkifli. Nem csalódik, aki elolvassa, hihe-
tetlenül szórakoztató, nevettető, olykor meré-
szen kritikus olvasmányt vehet kezébe a nagy-
érdemű.

Swappach Amadé őrnagy menyasszonyával
igyekszik Debrecenbe, végigszeli Észak-Ma gyar -
országot, hogy megbizonyosodjon arról, meny-
asszonya édesapja, Vödric Demeter cukker -
bak ker osztrák kém-e. De miért vállalkozik e
veszélyes útra az ifjú pár és kísérőik? Bosszú?
Hazaszeretet? Vagy a kalandvágy vezérli őket?
Van-e titok egyáltalán, amit fel kell fedniük?

Utazás ez a regény mindenféle szempontból.
Visszakalauzol minket a múltba, az 1848–49-es ma-
gyar szabadságharc idejébe, a korabeli magyar tá-
jakra, Magyarország rejtett zugaiba, fogadóiba.
A regényírást megelőző, minden kétséget kizáróan
alapos kutatómunkának hála, nem csak a zöld de-
lizsánszban utazók útitársaként lehetünk szemta-
núi a Pozsonyból Debrecenbe tartó út során észlelt
magyar táj eredetiségének. A magával ragadó
könyv nyelvezete is a múlt század szokásait, ízét
csempészi jelenünkbe. Ritkán olvasni hasonlót, ilyen
választékos, eredeti, humoros nyelvváltozatú, ér-
dekes, olykor morbid eseményekkel átszőtt törté-
netet, de épp ettől lesz kellemesen sokszínű.

Amellett, hogy a regény mindvégig megőrzi a
nyelvisége által keltett izgalmas hatást, más szem-
pontból is valódi rejtvény. Az intertextualitást
könnyen lehetne iskolában tanítani e történet se-
gítségével. A Bibliától kezdve Petőfi munkáin át a
regényidőhöz képest anakronisztikus történelmi
személyiségek kijelentéséig a magyar sors számos
sajátosságát, illetve történelmi baklövéseket juttatja
eszébe a tájékozott olvasónak. Nagy szerepet ját-
szanak az irodalmi utalások, Petőfi verseinek szó
szerinti megjelenésétől Kukorica János alakjának fel-
bukkanásáig. De egy-egy esemény, szereplő Vö rös -
marty drámáit is felidézheti.

Hiánypótló irodalmi alkotás a Kossuthkifli: uta-
zóregény, történelmi regény, vérbeli kalandre-
gény, krimi, gasztronómiai körkép. Ugyanakkor tö-

kéletesen átlátható, követhető a tér- és időkezelé-
se, a cselekmény párhuzamos vezetése. Képet ad
egy régmúlt világról, de az üzenet, amit hordoz,
nem elavult, sőt meglehetősen aktuális. Ponto-
sabban: a regény lehetőséget ad az áthallásokra,
mert a „legtökéletesebb álca, ha valami az, ami, de per-
sze mégsem az” (133.).

Nem szűkölködik meghökkentő kijelentések-
ben sem. Alig észrevehető, jól elrejtett, találó mon-
datok ezek, melyek megállásra, illetve időnkénti
visszalapozásra késztetik az olvasót, mert ízlel-
getni, kóstolgatni kell; meg kell értenünk. Íme, né-
hány falat ízelítőnek: „Ha pedig a királyok össze nem
vesznének, a katonák se haragudnának egymásra”
(151.). Oly messzire vezethet ennek a mondatnak
a jelentése, oly sok jelen korunk tapasztalataiból,
félelmeiből táplálkozó asszociációra is lehetőséget
ad. Csak merengjünk el rajta!

„Szánalmomra méltó, aki azért vár hálát ivadéká-
tól, mert ő nemzette. Az alkotó mindig jobban szereti
művét, mint amaz őt! (…) Ha boldogságra törekszik,
nyelje le a szívét!” (156.). Kommunikálni kezdünk
ezzel a regénnyel. Vitázunk a kijelentéseivel, vagy
helyeslünk, mert 2012-ben is megszólít minket a
népi bölcsesség; a mindennapjainkat juttatja
eszünkbe. És a politikát, ami rajtunk kívül álló(?),
mégis jelentősen befolyásolja az életünket. „A nép-
nek nem fáj, ha nincstelen, ha nyomorog, nem bánja,
ha kenyerét elveszik, azt se, ha a teste véréből is tizedet
szednek. Miért nem bánja? Mert Magyarországért te -
szi, büszke rá! (…) De azt nem tűri, hogy drága hazája
földjét ellenség csizmája gyalázza” (172–173.). Hogy
ennek a gondolatébresztőnek, kissé provokatív ál-
lításnak ma melyik része és mennyire igaz, azon
szintén érdemes eltűnődni.

Sokrétű regény ez, sokféleképpen értelmezhe-
tő üzenettel. Hogyan is lehetne mindezt röviden
összefoglalni? A történelem ismétli önmagát. Ez le-
het az egyik tanulság. A szereplők tettei ebből kö-
vetkezően hiábavalónak tűnhetnek: elveszíti egy-
mást szülő és gyermek, menyasszony és vőlegény,
s hogy a titkos rakomány semmi titkot nem rejt,
még az úton kiderül, de mindenki titokban tartja.
És még van csattanó bőven… va nitatum vanitas.

Másfelől viszont a szűnni nem akaró tettvágy,
az elhivatottság bármilyen fokú regénybeli je-
lenléte József Attila A Dunánál című versét is
eszembe juttatta. A szabadság fenntartása, a be-
csület megőrzése, a szeretet kimutatása nemes
kötelességünk mind az élők irányába, mind ha-
lottainkkal szemben. Ezek azok az erők, melyek
valahol a széttartó céloknak is közös metszés-
pontot adnak. Fehér Béla a regényben elhalálozó
szereplők lelkét láthatóvá teszi, szellemek kísér-
tenek, megszólítják az élőket, beszélnek velük,
ott repdesnek körülöttük, de mindez a félelme-
tessége ellenére is megnyugtató érzés; hogy nem
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veszítettük el teljesen a múltat: „Ránézek, és szoba
sarkában ácsorgó halottaimat látom” (31.).

Vegyük hát elő az örökölt magyar dicsőséget,
csepegtessünk bele szabadságot és akaratot, ve-
gyítsünk bele némi méltóságot, öntsük meg jelen
tapasztalatainkkal! Jól keverjük össze, szórjuk
meg egy marék józan ésszel és kitartással, de ne
hagyjuk ki a becsületet sem! A tetejét hintsük
meg szorgalommal és reménnyel! Lássuk, mi sül
ki belőle! Jó étvágyat a Kossuthkiflihez! (Magvető,
Budapest, 2012)

PÉNTEK VIKTÓRIA

MIRCEA CANTOR:
A BOLDOGSÁG NYOMÁBAN

Az Európai utasok. Kolozsvári képzőművészet az ez-
redforduló után című kiállítás (Műcsarnok, 2012. áp-
rilis 19. – július 1., kurátora Angel Judit) a társa-
dalmi visszásságokat és a közelmúlt történelmét
erős kritika alá helyező, éleslátással, a legkülön-
bözőbb módon megformált alkotásai között egy,
látszólag a magánszférára koncentráló rövidfilm
is látható volt, amely megjelenésében videoinstal -
lá cióként hatott. Mircea Cantor művét először 2009.
augusztus 27-én mutatták be a Kunsthaus Zürich -
ben: A boldogság nyomában című film fehér felüle-
ten kis rózsaszínes-lilás-szürkés pontok imboly-
gásával indít, amelyek egyenletesen vibráló,
közepes ritmusú mozgással különböző szabá-
lyossá alakuló, majd szétváló és újjárendeződő alak-
zatokat vesznek fel. A kamera fokozatosan köze-
lít a pontokhoz, képbevágások sejtetik a vibráló
formák kilétét, amelyek alakot öltenek, és foko-
zatosan felismerhetővé válnak.

A néző szeme előtt lassan áll össze, hogy a tá-
voli kis pontok felülről filmezett női fejek, fehér
talajon, fehér ruhás alakok, mezítláb cirokseprű-
vel egyenletesen söpörnek; köröket írnak le, mély
lábnyomokat hagynak a hófehér szemcsés tala-
jon — ami lehet hó, homok vagy só is akár —, de
azt a mögöttük söprő eltörli, mint ahogy ők is el-
söprik az előttük mezítláb járó társuk lábnyomait.
Maguk elé néznek, és csak söpörnek ütemesen
jobbról balra, balról jobbra. Közvetlenül ott jár-
nak valami nyomában, amit vélhetően keresnek,
de rögtön meg is semmisítik a nyomot. Mintha az
emberi állapot képszerűen beszédes képtelensége
jelenne meg ezen a kisfilmen. A mű az erőteljes
fehér mellett néhány visszafogott pasztellszínt al-
kalmaz: a haj sötétjét, a testrózsaszínt, a seprűk
fakósárgáját, de a fehér ruha és a fehér szemcsés
felszín, amelyen mezítláb, ütemesen, egymás mö-
gött mennek, szinte ütemesen menetelnek, min-
dent felülír. A film részletekre közelít rá: képeket
látunk a mozgó karokról, a nyakszirtekről, a fehér
ruhák redőiről és a hófehér szemcsébe taposó lá-

bakról, amelyek alighogy nyomot hagytak, máris
eltünteti őket a következő seprő mozdulat. A ’con -
dition humaine’ nehézségeiből fakadó rövidlá-
tásnak, majdhogynem vakságnak a megmutatása
ez szelíd, csendes, egyszerű eszközökkel.

Mintha a boldogság keresésének hiábavalósá-
gát és az ebből fakadó felkavaró tenni vágyást je-
lenítené meg a film. Az emberi ittlétnek arra a
csapdájára és illúziójára mutat rá, amely a bol-
dogság elérését olyan életcélként állítja be, mintha
az valami konkrét, kellemes, könnyen elérhető,
nyugalmas, örömmel és kiegyensúlyozott bizton-
sággal telt érzésekhez való eljutás lehetősége len -
ne. Holott sem Arisztotelész Nikomakhoszi etikája,
sem az Evangélium nyolc boldogsága nem er ről be-
szél. Arisztotelész boldogság-fogalma, az eudai -
monia a szélsőségek kerülésén alapuló közép, a ki-
egyensúlyozottság, a mértékletesség erénye, az
értelem kontrolláló szerepe a szenvedélyek és a
szenvedések embert meghaladni látszó sűrűjében.
Ezt a gondolatot szinte alapprincípiumként ké-
sőbbi európai etikák is megőrizték. Az Evangé-
lium szeretet-etikájában a boldogság gyötrelmes
úton megszerezhető szelíd és tisztaszívű egy-
szerűségből és a megtapasztalt szenvedésekből
bontakozhat ki. Egyetlen átgondolt etika sem
feltételez könnyű utat hozzá, és azt sem, hogy a
boldogság az emberi életben mindenki számára
mindenképpen megadatik.

Mircea Cantor kisfilmjének hófehér ruhás,
sze líd, engedelmesen és kitartóan söprögető nő-
alakjai — akik égben sétáló angyalokra is emlé-
keztethetnek, de földi, nagyon profán eszközzel
attribúciót nyerve — a szépség mellett az etika(i)
érvényesíthetőségének lehetőségére vagy lehetet-
lenségére is utalnak: némán, lehajtott fejjel kon-
 centrálnak a kötelességre, de ennek meghaladá-
sára, az öröm felé túllendítő keresésre is. Azonban
paradox helyzetbe kerülnek: mivel az előttük járó
lábnyomait (saját és egymás boldogság-lehetősé-
geit?) semmisítik meg, mintha ugyan azzal a moz-
dulattal törölnék el az esélyét annak, hogy rá talál-
hatnak a boldogságra. Hiába keresnek, a lehajtott
fej, a felpillantás hiánya, a másik (nyomainak) el-
törlése nem az egyéni utat megtaláló kitöréshez,
hanem ismétléshez vezet, és az is kér désessé
válik, vajon van-e, létezik-e nyoma a boldogság-
nak. Vagy ha létezik is látható boldogság-nyom,
akkor vajon képesek vagyunk-e észrevenni? És
ha észre is vesszük, vajon nem mi magunk sem-
misítjük-e meg szabálykövetéssel, kötelességtel-
jesítéssel, monoton tevékenységekbe menekü-
léssel? Ugyanakkor az is kérdés, vajon ez a szép
együttmozgás, összehangolt tevékenység nem
boldogság-e önmagában is? Ta lán tanulása an -
nak, hogy megszeressük, és azt szeressük, ami a
miénk, ami megadatott?
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A jeleneten a furcsa táncnak ható szabályos
mozgás és a finomhangolású, Adrian Gagiu által
írt filmzene ritmusa, hangeffektusai harmonizál-
nak egymással, meditatív diszpozícióba ringat-
nak-hangolnak. A lassan, ütemesen pergő képek a
lét észlelés előtti elrejtettségére, rejtőzködő észre-
vétlenségeire is utalnak, amelyek még számtalan,
szavakba talán nem is önthető kérdést formálnak
a nézőben. Vajon a kitörölt boldogság-lehetősé-
gek világában merre tarthat az ember, mi végre,
miképpen, és vajon maga a ’boldogság-észlelési
képességünk’ nem került-e veszélybe?

MÁTHÉ ANDREA

EMBEREK ÉS ISTENEK

Xavier Beauvois filmje az algériai Atlasz-hegy-
ségben, Maghreb környékén található tibhirine-i
Miasszonyunk kolostorában történt eseményekre
épül. 1996 tavaszán muzulmán fundamentalisták
elrabolták az ott élő hét trappista szerzetest, akik-
nek lefejezett holttestét több mint egy hónappal
később találták meg. Máig tisztázatlan, hogy el-
rablóik végeztek-e velük, vagy mások.

A muzulmán többségű faluban béke és nyuga-
lom uralkodik. A szerzetesek dicsőítik Istent, ének-
 kel és imával, emellett gazdálkodnak, megter-
melt áruikat értékesítik a piacon, segítenek a
hozzájuk forduló muszlimoknak a hivatalos iratok
kitöltésében, ellátják a betegeket gyógyszerekkel,
ápolják, gyógyítják őket. Ha szükséges, cipőt, ru-
hát adnak nekik. A szerzetesek nem csupán hirdetik,
de naponta élik meg a szeretetet, azzal, hogy má-
sokat szolgálnak. Ez pedig hat a muzulmán kör-
nyezetre is. Az egyik fiatal mozlim férfi meghívja
a trappistákat kisfia körülmetélési szertartására. Szá-
mára ez teljesen természetes, mint ahogy az is, hogy
a szerzetesek elmennek a muzulmán imaházba. Ke-
resztények és mozlimok együtt énekelnek a me-
csetben, ki-ki a saját szent énekét. Egy tizenhat éves
kislány még a szerelmi gondjait is megosztja az
egyik szerzetessel, az orvos Luckkal. A légkör már-
már valószerűtlenül idilli, amikor látszólag vá-
ratlanul tragikus események történnek. Szélsősé-
ges radikális muzulmánok megölnek egy mozlim
lányt a buszon, mert a szerelem jogáról beszélt az
iskolában, majd elvágják az építkezésen dolgozó
horvát vendégmunkások torkát.

A békebeli állapot egyszer s mindenkorra
véget ér. A nyugalom szigetén a félelem és a bi-
zonytalanság lesz az úr. A terror elől menekülő
családokat látunk. Megbomlik a szerzetesek kö-
zötti egység is abban a kérdésben, hogy mit te-
gyenek: menjenek el vagy maradjanak? A két szél -
ső pólust a rendfőnök, Christian, illetve az egyik
testvér, Christopher képviseli. Utóbbi egyértel-

műen fogalmaz: „Azért lettem szerzetes, hogy éljek.
Nem azért, hogy lelőjenek vagy elvágják a torkom.”
Christian viszont, bár elismeri a veszély valódisá-
gát és nagyságát, Isten akaratára hivatkozik: „Az
Úr szólított, hogy itt éljünk, ebben az országban, ezzel
a néppel.” Christian ezért a végsőkig való maradás
mellett áll ki, még azt is elutasítja, hogy katonai
védelmet kérjenek a kormányerőktől.

Christian a hitét teljesen Istenbe veti. A film
egyik legszebb jelenete, amikor gondolataiba
mélyedve sétál a hatalmas fák között, a végte-
lennek látszó mezőn keresztül, a háttérben a szé-
lesen elterülő hegyek, végül megpihen a folyó-
parton, nézi az alig rezdülő hullámok lassú
vonulását. Éles és feloldhatatlan ellentét van az
Isten által megteremtett természet örök szép-
sége, méltóságteljes nyugalma és a világban
tomboló erőszak között. Christian tekintete sze-
líd, derűt sugároz, mintha erőt merítene Isten-
ből a rájuk váró megpróbáltatások elviseléséhez.

A hét trappista szerzetes valódi szeretetközös-
séget alkot. Nem azt jelenti ez, hogy mindenben
egyetértenének, komoly viták vannak közöttük a
menni vagy maradni kérdésében. Ám képesek
egymás fejével és szívével gondolkozni, érezni, s
így végül hatalmas vívódások után harmóniába
kerülnek önmagukkal, és igent mondanak Isten
akaratának. Nem céljuk, hogy vértanúk legyenek,
de nem menekülnek el sorsuk elöl. Christian
ebben a kritikus vészhelyzetben felelősen gon-
dolkodó elöljáróként viselkedik. A szerzetesi élet
rendkívüliségére, a hétköznapi életviteltől alap-
vetően eltérő jellegére mutat rá, amikor a vele kez-
detben szembenálló, majd félelmeit megosztó
Christophert vigasztalja: „Itt maradni olyan bolond-
ság, mint szerzetesnek állni. Egyet ne feledj: az életedet
már odaadtad. Arra áldoztad, hogy Krisztust kövesd,
és mindent magad mögött hagytál, az életed, a csalá-
dod, a hazát, a meg nem született gyerekeidet… A mi
küldetésünk itt, hogy testvérek legyünk. És ne feledd,
hogy a szeretet mindenen túljuttat. A szeretet kiáll min-
dent…” Az Istenhez kétségbeesetten imádkozó
Christopher végül, megkapva az Úr kegyelmét,
legyőzve rettegését — többi testvéréhez hason-
lóan —, eljut az önfeláldozás vállalásig.

Gyönyörű és sokértelmű a szerzetesek elhur-
coltatásuk előtti utolsó estéje. A béke és a derű tölti
be a helyiséget, lemezről Csajkovszkij A hattyúk
tava című szerzeménye szól. Az asztal dúsan terí-
tett, étellel, itallal. Az utolsó vacsora juthat eszünk -
be, a poharakban vöröslő borról Jézus kiömlő
vé re, értünk meghozott önkéntes életáldozata.
A szer zetesek boldogan kacagnak, nevetnek, te-
kintetük derűs, vidám, sugárzik belőlük az életö-
röm, majd éles kontrasztként fokozatosan fagy le
arcukról a jókedv, s vesz erőt rajtuk a bánat, a ko-
morság, a fájdalom, a félelem mindattól, ami rájuk
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vár. Ahogy Jézus is gyötrődött a Getszemáni-kert-
ben a szenvedések éjszakáján.

A hét trappista szerzetes vértanúságának filmes
feldolgozása példázat is. Az erőszakra épülő vi-
lágban mindig fokozott veszélynek vannak kitéve
azok, akik a békességre törekedve a szeretet hirdetik
és élik, ahogy azt már Jézus is megmond ta tanít-
ványainak, az utolsó vacsorán: „A világ gyűlölni fog
benneteket…” (Jn 15,18–19). Ám az emberiséget nem
az örökös ellenségeskedésre épülő erőszak, nem is
a GDP növekedése, hanem kizárólag a mindenki-
re kiterjedő irgalom és szeretet tarthatja meg. Az a
szemlélet, amit Christian testvér fogalmazott meg
a búcsúlevelében, amelyben köszönetet mond Is-
tennek és felebarátainak — még az ő és szerzetes test-
vérei életét kioltó gyilkosnak is —, hogy közöttünk
lehetett: „Igen, neked is címzem a hála szavát, és a bú-
csúét is. Isten hozzád, te, ki Istenhez küldesz. Adja az Ég,
hogy majd újra találkozzunk, mint két gyarló lator a pa-
radicsomban, ha Isten is úgy akarja, Atyánk, mindket-
tőnk Atyja. Ámen. Insallah.” (Francia filmdráma, 122
perc, 2010; Rendezte: Xavier Beauvois; Írta: Xavier
Beauvois, Etienne Comar; Főszereplők: Lambert
Wilson: Christian, Olivier Rabaurdin: Christopher;
Kiadja: Új Ember Kiadó, Budapest, 2012)

BODNÁR DÁNIEL

TUDOR-KORI HOMÍLIÁK

A könyv a „Kora Tudor irodalom és vallás” sorozat
második köteteként jelent meg. A sorozatot Fabiny
Tibor és Tóta Péter Benedek szerkeszti, a gyűjte-
ményt Mudriczki Judit állította össze. A kötetben
szereplő homíliákat a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem angol tanszékének hallgatói fordították,
akik elsősorban a tudományosság igényét tartot-
ták szem előtt, és csak másodsorban alkottak szép-
irodalmi szövegeket, még ha emiatt az idegen-
szerűség látszatát kellett is helyenként vállalniuk;
vagyis az úgynevezett honosító fordítási eljárás-
sal szemben az elidegenítő módszert alkalmazták.

Fabiny Tibor bevezetőjét Mudriczki Judité kö-
veti, majd a bibliográfia tételek után következik
a tizenkét beszéd, melyeket tartalmi szempontok
alapján két részre oszthatunk: az első hat a hit
doktrinális kérdéseiről szól, a második hat pedig
az előbbiek gyakorlati alkalmazásáról. A sort a ti-
zenharmadik szöveg, az 1570-ben az engedetlen-
ség és a szándékos lázadás ellen írt homília zárja.

A homília és a sermo definíciói közti párhu-
zamból kiderül, hogy a kötetben szereplő szövegek
csak cím szerint homíliák (postillák) — előre meg-
írt beszédek, melyek az adott vásár-, illetve ün-
nepnapra rendelt evangéliumi részletet magya-
rázták, ezeket felolvasták —; valójában ser mok: a
korabeli híveket foglalkoztató kérdésekről külön-

böző forrásokból összeállított prédikációk. Tema-
tikailag sokszínűek, találunk köztük az igaz hittel,
az elöljárók iránti tisztelettel, a szeretettel, szitko-
zódással és hamis esküvel, illetve az Istentől való
elfordulással; a szajhasággal és a tisztátalansággal
foglalkozó szöveget.

A gyűjtemény fontos, újszerű és hiánypótló kiad-
vány, hiszen a beszédek nagy része eddig nem volt
hozzáférhető magyar fordításban. A Tho mas
Cranmer érsek által összeállított gyűjtemény első
ízben 1547-ben, majd 1559-ben jelent meg Certain
Sermons and Homilies (Prédikációk avagy homíliák köny-
ve) címmel. Edward Seymour, VI. Edward király
nagybátyja és régense elrendelte, hogy a papok nem
prédikálhatnak mást, csak a király, Seymour és
Cranmer aláírásával ellátott homíliás kötet szöve-
geit, a rendelet az egyénieskedés és a tévtanítások
kiküszöbölését szolgálta a Szentíráson alapuló
igehirdetés elterjesztésének jegyében. Fabiny Tibor
az angol reformációtörténet egyik legjelentősebb do-
kumentumát látja benne, John Henry Newman bí-
boros pedig a 19. században a hitvallások legitim
kommentárjának mondta a kötetet. Jelentőségét mu-
tatja, hogy a mai anglikán vallási gyakorlatnak is
része, felolvasását az 1571-ben kiadott harmincki-
lenc cikkely egyike írja elő.

A kiadványban szereplő szövegek eredeti al-
kotóinak azonosítására is sor került — ma egy
részüket katolikusnak, a többieket protestánsnak
tekintenénk —, néhol több lehetőséget felso rolva
a szakirodalom alapján; ez csupán a nyol cadik és
a tizedik homília esetében nem sikerült. A szin-
taktikai elemzés a lineáris kohéziót biztosító ele-
mek szemléletes példáinak kiemelésével bi zo-
nyítja, milyen fontos szerepet játszottak az eredeti
beszédek retorikájának kibontásában a többszö-
rösen alárendelt vonatkozói mellékmon datok,
az ismétlések különböző formái, az anafora és az
epifora.

Mudriczki Judit végül lefektette azokat az alap  -
elveket, melyek alapján ő és munkatársai fordítá-
saikat végezték: ilyen az indokolatlan archaizálás
kerülése — jóllehet lexikai szinten igyekeztek
megtartani a források latinizmusokban gazdag ter-
minusait —, az eredeti alárendelő körmondatok és
kötött szófordulatok megtartása, illetve a ven-
dég szövegek egységesítése a Patrologia Latina és
Graeca, valamint a Káldi-féle és a Magyar Biblia-
társulat által kiadott Szentírás alapján.

A fordítók az angol történelem és művelődés-
történet iránt érdeklődőknek ajánlják munkájukat:
teológusoknak, lelkészeknek, a homil etikával el-
méletben és gyakorlatban foglalkozóknak, illetve
mindenkinek, aki saját személyes érdeklődése mi -
att veszi kézbe a kötetet. (PPKE BTK, Piliscsaba, 2010)

ADONYI JUDIT
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