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IMÁDSÁG, ASZKÉZIS, MISZTIKA

Lehet-e még értelme korunkban a fönti három szónak? Van-e még a ma!
ember számára is élhető tartalma ennek a három fogalomnak? S nem vala
milyen belső körbe, vagy egy már számunkra minden tápláló ere.iét elv~szí

tett történelmi múltba vonulunk-e vissza a ma valóságos p1'oblémái és föl
adatai elől, amilcor ezekkel a dolgokkal foglalkozunk?

Nem. Éppen ellenkezőleg. A technikai kor nagy kísértése, az elszemélyte
lenedés a hivő emberre is leselkedik Minél jobban és tartalmasabban kimun
kálja személyiségét - s lévén hivő, ez egyben Istennel való kapcsolatinak
bensőségét is jelent'i - annál értékesebb tagja lehet társadalmának is. Ha
ezt meglátjuk, föltáruI előttünk az imádság, aszkézis és szemlél.Ődés, vagy
ecntet'en foga/am Ion siír(h'c' a /(>lld pIet táTsariaJmi távlata és jelentősége.

Vagyis hogy az Istennel való kapcsolat nem elidegenít a világtól, hanem ín
káoo integrál a vi.ágba; hogy - dialektikusan - a mélyebb magunkba for
duIás egyúttal mélyebb beleál/ás is a világba; és - régi szép kifejezésseI 
az istenes élet nem a világ ellen, haneni a világért való élet, Meg kell tehát
tisztHanunk a címben említett fogalmakat a hozzájuk tapadt évezredes ma
n'icheus örökségektől, és meg kell találnunk az imádság, aszkézis és misztika
- a lelki élet, az istenes élet - korszerii, új útjait. Amelyek persze sokkal
leevésbé újak, mintsem gondolnánk; az "új" itt voltaképpen az eredetinek a
rehabílitálása: a tiszta, evangéliumi forrasok föltárása a mai hivő számám.

Szereinénk: remélni, hogy e hosszú előkészítő munka eredményeként lét
rejött számunk tájékoztatást is, táplálékot is tud nyújtani a személyileg és
társadalmilag egyformán termékeny lelki életünk lcialakításához.

VAlDA J6ZSEF pü"pök

KORSZERŰ ASZKÉZIS
Az "aszkézis" szó érteímének pontos meghatározása nem kőnnyű, mert értelme

az évszázadok folyamán többször változott.

A görögöknél a testi-fizikai gyakorlatok fegyelmezett végzését jelölték vele;
azokét a gyakorlatokét, melyek a testi erő növelését szelgálták. Ennek az aszké
zisnek jellemzője volt a módszeres ismétlés. Ehhez a fizikai jelleghez járult azu
tán a lelki-erkölcsi jelleg: az értelem és akarat nevelése, az igazság keresése, jó
cselekedetek, jámborság. Az aszkéta került míndent, ami a külső és belső fegyel
met zavarta volna.

Vallásos értelmezésben az aszkézis ugyanezt jelenti, tehát erőkifejtés, önmeg
tagadást, önnevelést. Az ember célja és feladata Krisztus parancsa szerint egyrészt
az Isten megismerése, és iránta való szerétetünk keltegetése. másrészt a felebarát
szeretete, A kettős cél elérésének eszközei az elmélkedés, az imádság, az eré
nyek gyakorlása, a bűnbánat, az önmegtagadás. Ebből alakult ki a keresztény asz
kézis fog'alma. Azokat a cselekedeteket jelöljük meg vele, amelyek hozzásegíte
nek bennünket ahhoz, hogy a Krisztus által tanított és ránk hagyományozott kfr-
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resztény tökéletességet megszerezzük, Döntő motívuma az aszkézisnek az önmeg
tagadás, ami mímdenre vonatkozhat. Tehát nemcsak ételben, italban, szórakozás
ban, érzéki vágyainkban tagadhatjuk meg magunkat, hanem például azáltal is,
hogy türelmesen elviselünk egy számunkra ellenszenves embert, becsülettel elvég
zünk: valamilyen munkát akkor is, ha semmi kedvünk sincs hozzá, de tudjuk, hogy
másoknak használunk vele.

Az egyházban az aszkézis fogalma gyakran változott aszerint, hogy a lelki élet
ben és megszentelődésben mí kapott hangsúlyt. Az ősegyházban az aszkézis a pa
rúzíával kapcsolódott össze. Később, az evilági örömök hajszolását látva, sokan
bűnösnek bélyegeztek mirident, ami összekapcsolódott az anyagi világgal, az érzé
kek világával, az evilági örömökkel. Ezen a téren sokan már eretnekségbe estek.
Azt hirdették ugyanis, hogy az élet örömeinek keresése mindig bűn, az anyagi ja
vak birtoklása is bűn, a házasság is bűn. És bármilyen furcsán hangzik: a szer
zetesi eszmény is rneritett ebből a forrásból azzal a különbséggel, hogy az anyagi
javak birtoklását ugyan nem mondták bűnnek, de Isten iránti szeretetből a maguk
életeszményének a szegénységet választották. És ugyanígy nem mondták bűnösnek

a házasságot sem, de ők maguk, az evangéliumi tanácsokat követve, a cölibátus
állapotát választották,

A keresztény aszkézis értelmezését míndig kísértették a végletes álláspon
tok. Az egyik véglet elvetette az aszkézis szűkségességét, mondván, hogy sem
mi őrikínzásra és ön gyötrésre nincs szükségünk, még jó cselekedetekre sem, hi
szen Jézus Krisztus megváltása nyomán üdvözülünk. Ahhoz pedig semmit sem ad
hatunk a saját erőnkből. A másik véglet az örök reformátorok vélekedése, akik
szerint az ember életében az egyetlen mentség a szélsőséges és túlzó aszkézis. Ez
nemcsak imádságban, böjtölésben és önmegtagadásokban nyilvánul meg, hanem
a külső fizikai öngyötrésektől sem riad vissza, Jellemzője ennek az aszkézisnek.
hogy szakít a józan humanizmussal. Ezek az aszkéták nemcsak önmagukkal. ha
nem embertársaikkal szemben 18 embertelenek.

Az igazi keresztény aszkézis, ami az evangélíumí szeretet szelleméből folyik,
a két véglet között található meg. Nem nehéz kitalálni, hogy mí jellemzi ezt az
aszkézist: Krísztus követése; életünk középpontjában Jézus Krisztusnak kel: áll
nia, az ő példáját kell követnünk. ami nem míndig könnyű, Önmegtagadás, ön
legyőzés nélkül nem is tudjuk megvalósítani. És szükség van persze bűnbánatra

és a vezeklés szellemére is.
Pál apostol az első korintusi levélben beszél a versenyzők fegyelméről. önmeg

tagadásairól : "....a pályán a versenyzők mínd futnak ugyan, de a dijat csak egy
nyeri el. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. A versenyzők valamennyien megtartóz
tató életet élnek, minden tekintetben. Ok hervadó koszorúért, mi pedig a hervad
hatatlanért. Én is futok, de nem céltalanul, az ökölvívásb-an nem a levegőt csap
kodom, hanem megzabolázern és, rabságba vetem testemet, hogy míg másokat ta
nítok, magam méltatlanná n:~ váljak" (9,24-27). Az apostol a keresztény aszkézis
értelmét és célját is megmagyarázza nekünk az efezusi levélben: "Korábbi élet
módotokkal ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kí
vánság romlásba dönt. Újuljatok meg lélekben és érzületben. s öltsétek magatok
ra az új embert, aki az Istenhez hasonlóvá alkotott, megigazult és valóban szerit
teremtmény" (4,22-23). Szent Jakab apostolnál találjuk a következőket: "Az Isten
és az atya szemében ez az igazi, tiszta vallásosság: látogatni nyomorukban az ár
vákat és özvegyeket és tisztán megmaradni a világ szennyétől" (1,27).

Jézus tanítása szerint az evangélium a szerétet evangéliuma. Megkérdezi, ki
nek a szeretete a legnagyobb? Annak a szeretete a legnagyobb, aki életét is oda
adja barátaiért. Az életet azonban nemcsak úgy adhatjuk oda barátainkért, ahogy
O végül is odaadta, tehát hogy meghalt értünk, hanem úgy, ahogy már előbb

odaadta szeretetben, szolgálatban "aszkézist" gyakorolva. Ha nézzük az erényeket,
melyeknek gyakorlását Jézus követelte, ha valaki végigelmélkedi a hegyi beszé
det, megtalálja a keresztény aszkézis forrását.
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Az aszketikus élettel kapcsolatban napjainkban is sok félreértéssel találkozunk.
Akik kifogásolják vagy elítélik, rendszerint arra hivatkoznak: itt élünk ebben a
világban, amit Isten adott nekünk. Nem szabad tehát megvetnünk ennek a világ
nak örömeit. Élveznünk kell rnindent, amí "Isten ajándéka". Az ilyen felfogást
vallék szerint: "az áldozatvállalások és önmegtagadások egy középkorí vallásosság
maradványai. A külőnf'éle imádságok és bűnbánati gyakorlatok idejétmúlt gon
dolkodás jelei!" Néha még magukat vallásosnak nevező emberek is kétségbe von
ják a keresztény erények és jó cselekedetek értékét. Szerlrrtük ha korszerű aszké
zisről beszélünk, nem lehet szó sem az alázatosságról, sem az engedelmességről.

Az önmegtagadásoknak sincs értelme, h'szen Isten nem azért teremtett minket, hogy
gyötörjük magunkat, hanem azért, hogy már itt a földön megtaláljuk életünk bol
dogságát.

Az ilyenfajta elméletekben csak az a hiba, hogy megfeledkeznek arról, hogy
még a földi boldogságót sem lehet önmegtagadás és áldozatvállalás nélkül elérni.
Hallgatom, hogy egy rádióelőadás keretében a boldog házasságról beszélnek, Ki
derül, hogy az állítólag boldog házasság nem boldog. A házasfeleket még a testi
szépség varázsa sem tartja össze. Azt is mondják, hogy próbálgatják szeretní egy
mást, ha másképpen nem megy, legalább "fogvicsorgatva". A beszélgető házastár
sak nem veszik észre, hogy nem fogvicsorgatásra van szükség, hanem történetesen
éppen aszkézisre. Arra, hogy a másikban ne önmagamat szeressem, hanem őt sze
ressem úgy, amint van, elnézve hibáit, megbocsátva gyengeségeit, áldozatos szere
tettel.

Az állami és társadalmi életben sem található más megoldás. Itt is szükség van
az aszkézisre. Mert mi más az, ha megtartom a büntető törvénykönyv paragrafu
saít, ha pontosan figyelembe veszem a kőzlekedésí szabályokat, abban a biztos tu
datban, hogy fegyelem nélkül nem élhetünk együtt, nem tudjuk egymást óvni,
egymást szolgální,

Rónay György tanulmánya Szalézi Szent Fereneről (Szentek, írók, irányok,
SZ€II1t István Társulat, 1970) pontos és mély elemzése az igazi jámborságnak és a
korszeru aszkézisnek,

Külön vizsgálatot érdemelne, rnilyen értelemben használja Szalézi Szent Fe
renc a fogalmakat: jámborság, életszentség, Istennek tetsző élet, önmegtagadás,
aszkézis. Az biztos, hogy nála ezek a fogalmak nem míndíg azonos jelentőségűek.

Ezért beszél kolostori jámborságról, zord aszkézísről, sőt a mísztíkus élmények
vágyával szembeállított míndennapí aszkézisről.

Ez is bizonyítja azt a korábbi megállapításunkat, amely szerint az egyházban
gyakran változott az aszkézis fogalma aszerint, hogy a lelki életben és megszen
telődésben mí kapott hangsúlyt. Szalézi Szent Ferenc "olyan egyéneket akart ok
tatni, akik a világban, a családban, 'esetlelg a királyi udvarban élnek, és akik ál
lásukból kifolyólag a külső világnak tartoznak élni ..." Tehát aztakarl.a leírni,
hogyan élienek jámbor életet azok, akik nem szarzetesek. Ez a megokolás jó és
helyes. De talán nem következik föltétlenül belőle, hogy olyan nagy különbséget
tegyünk a zord aszkézis. és a rnindermapi aszkézis között, Minden aszketikus gya
korlat zord míndaddig, amíg valaki nem őszinte örömmel és derűs lélekkel ki
vánja a kegyelmi életet. Mindennaplvá válnak viszont abban a pillanatban, amikor
valaki őszinte jószándékkal törekszik a jámborságra és lelki tökéletességre, füg
getlenül attól, hogy a világban él, vagy egy szerzetesí közösségben.

Szalézi SZJeIlt Ferenc végső következtetése is lényegében ugyanez. És ha figye
lembe vesszük, hogy Gemf püspöke 1622-ben halt meg, tehát aszketikus tanítása
még a XVII. század elejéről kelt, és mégis korszeru, akkor rájövünk, hogy talán
nem is kellene .Jcorszerű aszkézísről" beszélnünk, Hiszen egy merész lépéssel még
korábbra is visszaléphetünk. a XIII. századba. Ott találjuk Árpádházi Szerit Erzsé
betet olyan aszketikus gyakorlatokkal, amelyek ma is medernnek és korszerűnek

tűnnek. Fejedelemasszony volt, és úgy is visekedett férje oldalán. Jó feleség volt
és jó édesanya. A szegények és betegek ápolója, a nyomorultak támasza, mínden
kinek mindene volt.

147



És most lássunk még néhány aszketikus alapelvet.

1. Aszkézis nélkül nincsen lelki élet.

2. Az aszketikus gyakorlatokban a lelkület a fontos, ami azt is jelenti, hogy
erkölcsileg kifogástalan legyen az, amit teszünk.

3. A felebaráti szeretet gyakorlatait előnyben kell részesíteni.

4. Az egyéni kívánságok szeríntí aszketikus gyakorlatok csak akkor alkalmaz
hatók, ha a szerétet erényében való megerősödésünket szelgálják.

5. A Jézus által ajánlott gyakorlatok míndíg jobbak, mint azok, amelyeket va
laki maga talált ki.

6. Nem szabad alkalmazni olyan gyakorlatokat, amelyek bármilyen formában
az evangélium szelleme ellen volnának és ellentétben lennének a parancsolatok
kal, a tanácsokkal, Krísztus példaadásával.

7. Ma is érvényes Szalézi Szent Ferencnek az az alapelve, amely szerínt: azok
a gyakorlatok a legmegfelelőbbek, amelyeket az ember nem szívesen vállal. Van
valami csalafintaság abban, ha valaki böjtöl, mert fogyni akar, de az italozásban
nem fékezi magát. Még rosszabb, ha valaki fogyasztja magát, és emiatt rosszked
VŰ, ideges és pokollá változtatja a családi otthont.

8. Előnyben kell részesíteni azokat a gyakorlatokat, amelyek a közösség ér
dekeit szelgálják. A böjtölésnél fontosabb a felebaráti szeretet, leülönösen a betegek
és öregek türelmes ápolása, gondozása. Jézus is világosan megmondta ezzel kap
csolatban: ne áldozatot mutassatok be, hanem öreg szüleíteket istápoljátok.

9. A keresztény ember életében nélkülözhetetlen aszketikus gyakorlat: kerülök
míndent, ami másnak kellemetlen hangulatot okozna.

10. Ha valaki beteg, gyógyíttatja magát. Aszkézis az is. ha szoktatia magát
azokhoz az önmegtagadásokhoz, amelyek szükségesek, (Gyógyszer és diéta éppen
úgy, mint az, hogy igyekszik miriél kevésbé terhére lenni azoknak, akik gyógyítják.)

11. Fontos helyet foglalnak aszketikus gyakorlatainkban azok az erőfeszíté

sek, amelyekkel ellenállunk a kísértéseknek, nemcsak a bűn kísértéseinek, hanem
sokszor a látványosságok, a technika bizonyos kísértéseinek is. (F'iatal lelkipásztorok
jó, ha meggondolják, vajon munkájuk hatékonyabb végzéséhez, vagy esetleg csak
saját szórakozásukra kell nekik a motor, a magnetofon.)

12. Mínden körűlmények között utat mutat nekünk Jézus példája. Az igaz,
hogy mí nem tudnánk negyven napon át böjtölni, csodákat sem tehetünk, nem ren
delkezünk Jézus istenemberi hatalmával, de nevelhetjük magunkat arra, amit Jé
zus így fogalmazott meg: annak akaratát teszem, aki engem küldött. Tanulhatunk
Jézustól szelídséget, szerétetet. megbocsájtást. Megszívlelhetjük a hegyi beszéd, a
nyolc boldogság tételeit. Vágyakozhatunk a boldogság után, amit szem nem látott,
fül nem hallott, és amit Isten azoknak készített, akik Ot szeretík.

Senkinek sem ajánljuk, hogy a régi századok aszketikus gyakorlatait használ
ja. A "küli~nleges" aszketikus gyakorlatokban mindig van valami, ami nem Isten
gondolata, hanem önmagunk keresése. Ma nincs szükség arra, hogy valaki befa
laztassa vagy véresre korbácsólja magát, felálljon egy oszlop tetejére és így kín
lódjék. Soha nem olvastam. hogy Jézus korbácsolta volna magát. (Mások korbá
csolták meg őt keresztre feszítése előtt.) Egyébként is az volt a kifogás ellene, hogy
nem alkalmazta az Oszövetség különleges aszketikus gyakorlatait (az ősök hagyo
mányát).

Számunkra az egyedüli út: Krisztus követése. O a példaképünk, róla másol
hatjuk a "korszeru aszkézist". Jézus kéri tőlünk a szenvedések türelmes viselését.
Kéri tőlünk a kereszthordozást, Kéri tőlünk az erények gyakorlását... leülönösen
a hitet, reményt és a szerétetet. Kéri tőlünk az imádságot, a kötelességteljesítést,
a hűséget és m'ndazt, amit istenszeretetnek és felebaráti szeretetnek nevezünk.

íme a korszeru aszkézis.
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GÁL FERENC

BENSŰSÉG A VILÁG ZAJÁBAN
Kempis Tamás Krisztus követése című könyve évszázadokon át a vallásos lel

kület klasszikus forrásának számnou az egyházban. Az elmúlt két évtizedben azon
ban észre lehetett venni, hogy egyre kevesebbet forgat ják, s a belga Vandenbroucke
a Concilium HI71 novemberi számában felteszi a kérdést: Miért nem olvassák
manapság a Krisztus követését? A feleletet abban látja, hogy Kempis 'a XIV-XV.
szazad fordulójának túlhangsúlyozott pietista szemléletét nyújtja, továbbá kissé
egyoldalúan hangoztatja a befelé for-dulást, az elmélyedést. viszont a világ pozitív
értékeit észrevehető pesszimizmussal nézi. Korunk gyermekét ezzel szemben "az
emberbe vetett misztikus hit jellemzi". Mindent maga akar megvalósítani. azért
az Istenre való ráhagyatkozást unalmas vagy a magában nem bízó ember maga
tartásának veszi. A szekularizált és a technika lendületétől áthatott szellem alkotni
akar, nem szcmlélődni. Kempis idejében az egyházról vallott felfogás sem kristá
lyosodott ki úgy, ahogy azt a II. vatikáni zsnat megfogalmazta. Ma az egyház
nem annyira az egyéni üdvösségről beszél. mint inkább Krísztust, a népek világos
ságát hirdeti. örömet és reményt akar ébreszteni a bajokkal küzdő világban. A
rnaí ember értékeli a világ javait, uralkodni akar a természeten. s a keresztény
hivő nem menekülni akar a világtól. hanem belevinni Istent, hogy ismerjék meg
és szeressók. Mindehből az következik. hogy a reform igénye nemcsak az egyházi
Intézményekkol kapcsolatban lépett fel, hanem a "lelki élet szabályaival" szem
ben is.

A kritika azonban sokszor az új lélektani és szocíológiaí meglátások mellett
teljesebb teológiai Ielfogásra is támaszkodik. Az amerikai L. Schneider és S. M.
Dornbush (Popular Religion: Inspirational Books, 1958) kb. 50 olyan vallásos köny
vet elemzett. amelyek 1875 és 1955 közott jelentek meg, s amelyek a keresztény
közösség előtt úgy szerepeltek, mint a legkelendőbb lelki könyvek Közös fogyat
kozásuk az, hogy Istent nem úgy mutatják be, mint felfoghatatlan misztériumot,
akinek szereteto és gondviselése is mísztérium, hanem szinte kizárólag a gyer
mekek katekétikat és pedagógiai síkjának megfelelően beszélnek róla. O a meg
értő és segítő Atya, az ő tisztelete az embert lelki békéhez és vállalkozásának si
keréhez vezeti. A vallás végeredményben a testi-lelki kiegyensúlyozottság, az' erő,
a hatékonyság, az igazságosság és a társadalmi rend biztosítéka. Az elgondolás
érthető abból az apologetikai törekvésből, hogy a vallás ésszerűséget ilyen ter
mészetes hatásokból magyarázzák. A veszély viszont azoknál jelentkezik. akik nem
érzik a lelki békét vagy akiknek a gondviselés nem hozza meg a nyugalmas éle
tet. azok hajlandók Isten létét vagy szeretetét kétségbe vonni. Mí ért foglalkozzék
olyan Istennel, aki az ő életében nem szerepzl ? Ma az ateizmus ellenvetései míatt
többször kell gondolnunk arra, hogy a kinyilatkoztatás beszél Isten "balgaságáról"
és a kereszt botrányáról is. Isten transzcendenciája miatt a jelenléte összeegyez
tethető a legnagyobb elhagyatottság érzésével, szeretete pedig a keserű megpróbál
tatás kínjával.

A világ zaja

Minden vallási közösségben hagyományos volt a meggyőződés, hogy az 1."1
mélyüléshez időnként szükséges a csend és az összeszedettség. Ebből a szempont
ból a modern világ megváltozott körülöttünk. Zaj rníndig volt a világban, de csak
a természetnek vagy az embernek a hangja. A régi kultúrákban a természet hang
ja és tobzódása az istenség erejének. haragjának a megnyilatkozása volt. Ezért
még az ószövetségi zsoltáros is áhítattal szemléli a vihart: Az úr szava cédru
sokat tördel, táncolni készteti a hegyeket, megremegteti a sivatagot, az úr a
háborgó vizek lelett trónol, de népének erőt ad és megáldja békességgel (28-29.
zsolt.). Az emberi hang is általában személyes megnyilatkozás volt. Kifejezte az
együvé tartozást, az örömet, bánatot vagy akár az ellenségeskedést. A hang mö
gött mlndig konkrét személy állt. akihez lehetett közéledni vagy akitől el lehetett
fordulni, vagyis a szót mímdig megszólításnak lehetett venni.

Az újdonság most az, hogy a hang elszakad a természettől vagy a beszélő

személytől és önálló tényező lehet. Része annak a mechanizmusnak. amely viszi
magával a társadalmat. A gépek zúgnak, mert a termelés folytcnosságanem szakad-
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hat meg, a közlekedés nem állhat le. A városi ember már alig hallja a természet
szavát. Amellett az emberi és a zenei hang mechanikai formát öltött: raktáron
van, mírit megvásárolható és bármikor elővehető cikk. A rádió, televízió, hangle
mez és hangszalag ott és akkor áll rendelkezésemre, amikor akarom. Eljutottunk
oda, hogy a munkaídő, az iparrá fejlesztett szórakozásí lehetőség és a kommuniká
ciós eszközök segítségével beprograrnozhatjuk az életünket. Megvan a lehetőség,

hogy állandó tárgyi befolyás alatt álljunk s kikapcsoljuk az egyéni keresést, a lét
ígazi értelmének s a személyes kapcsolatok értékének kutatását, Nem kétséges,
hogy a gépi módszerrel közvetített hang alkalmas eszköz lehet a tanulásra, gon
dolatok és érzelmek keltésére. de mindez ma már olyan tömegben jelentkezik, hogy
képes elnyornní az önálló személyíséget, A világ zajához sorolhatjuk a reklámo
kat is, akár hang, akár fény formájában szaporítják a hozzánk érkező benyomá-

, sokat. Meg lehet állapítani, hogy a gépesített hang miatt kevesebb az igazi párbe
széd a családban, a barátok között s talán Isten és az ember közott is. Igaz, hogy
telefonon hamarabb elérjük egymást, érdeklődünk is egymás terveiről vagy egész
ségi állapotáról, de akárhányszor az ilyen könnyebb módszerrel nyugtatjuk meg
magunkat arra nézve, hogy a szerétet követelményének is eleget tettünk,

A városokba és az ipari gócokba való tömörülés nyomán kialakult az új szo
elológtat fogalom, az "urbanizáció", amely minden üdvös hatása rnellett azt is ma
gával hozta, hogy az emberek sokkal több szállal kötődnek egymással, illetőleg

kénytelenek megosztani egymással a helyet, az időt, az anyagi és szellemi java
kat. Ilyen körülmények között az egyén csak úgy biztosíthatja magánéletét. ha bi
zonyos szempontból védekezik a közösség rivomása ellen. Mások érdekeire és kü
Iöncködéseire tekintettel kell lenni az iskolában, a közlekedésben, a munkahelven,
a szórakozóhelyeken, sőt még a kórház termeiben is. Biztos, hogy a szülőotthonok

ban több a higiénia és a szakszerű segítés, de kérdés, hogy az anya megtapasztal
hat ja-e úgy a bensőséget, mínt a családi környezetben? A napközi otthonok is
biztosíthatják a gyermekek kalória szerint való táplálását és a szülők kenyérke
reseti munkáját, de nem pótolhatják az anyai szeretet megnyugtató és bontakoz
tató hatását. A mechanizált élet következtében a természet és a személyes kap
csolat egybehangoltsága egy fázissal eltolódott, s ez új pedagógiai, szocíolögíaí és
vallási feladatok elé állított bennünket. A világ zajából, a tárgyi benyomások
özönéből meg kell tanulni kíválogatnl a személyes szavakat, a személyes hatást,
mert csak pzek ébresztenek rá arra, hogy magunk is felelősséget hordozó szemé
lyek vagyunk.

A bensöség lélektani szempontjai
A külvilággal szemben megismerő és cselekvő alanynak érezzük magunkat. Be

felé nézéssal. reflexióval tökéletesítjük ezt a tudatot: felmérjük testi és lelki erőin

ket, s az alkotás, a cél, a tökéletesedés szolgálatába állíthatjuk őket. A bensőség ott
kezd kialakulni, ahol az ember magára talál, telismert hivatását, küldetésért, kö
telességét. Ezzel együtt jár a vágy, hogy célokat tűzzünk ki és megvalósítsuk őket.

A bensőség tehát ebből a szempontból sem elfordulás a világtól, nem görcsös ma
gábazárkózás vagy idegenkedés, hanem felismerés és számvetés. illetőleg az erők

rendezésének folyamata. A külső hatások ugyan mindíg a szétszórtság veszélyét
hozzák, de amint Heidegger megjegyzi, a szétszórtságra való hajlam nem fogya
tékosság, hanem az emberi lehetőségek tere, amelyet rendezni kell és felhasználni.
Ilyen értelemben a bensőség nem problémátlanság, hiszen a cselekvő alany és a
külső adottságok között megmarad a feszültség, s azt okos válogatással kell egyen
súlyba hozni.

Mivel azonban az ember személy, vagyis én-te közösségben és társas kapcso
latokban valósítja meg életét, azért a bensőségbe ezek a kapcsolatok is beleját
szanak. Sőt annyira belejátszanak, hogy a "bensőséges" jelző a személyes kapcso
latok eszményi fokára utal. Ezért beszélünk bensőséges barátságról, szerelemről,

családi életről stb. Benne van a személyes kitárulás, egymás értékeinek felisme
rése és elfogadása, a kölcsönös tapintat és egymás javának munkálása. Nem elég
hozzá az érzelmi egybecsengés, bár az nagymértékben elősegíti kialakulását. Nem
ritkán tapasztaljuk, hogy nagy szerelemmel kötött házasság mílyen rövid idő alatt
felbomlik. A felek elhidegülnek, nem jelentenek semmit egymás számára, legföl
jebb elviselhetetlen terhet. Valószínűleg azért, mert kapcsolatuk nem maradan
dó értékekre épült, hanem futó érzelemre. A bensőséges kapcsolat kialakulásához
szükséges az azonos erkölcsi felfogás és felelősség, mint a bizalom alapja, s olyan
szellemi egybehangoltság, hogy az élet alapvető kérdéseire egybehangzó választ
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tudjanak adni. Csak így remélhető, hogy az élet terhének hordozásában is egyek
maradnak. Ma, amikbr a házastársak rendszerint különböző területen dolgoznak
és más a szakképzettségük vagy érdeklődési körük, kell. hogy legyen elegendő

személyes mondaní valójuk egymás számára, s úgy szerepel]en ek, mínt ellentétes
szellemi pólusok, amelyek tartalmi gazdagságukkal vonzzák egymást.

A vallás területén túl kell mannünk a lélektani megállapításokon. Itt abból
indulunk ki, hogy az ember egész létében függ Istentől mint teremtőjétől és vég
ső céljától, Ezért csak akkor éli át feladatait, ha ezt a függést is elismeri. Vagyis
nem egyszerűen természeti képzodménynek tudja magát, hanem teremtménynek,
akit az örök isteni szerétet tart a létben és a Gondviselés vezet célja felé. Erőit

sem úgy tekinti, mint véletlen adottságokat. hanem mint értéket. amelyet kamatoz
tatnia kell. Célja sem egyszerűen a földi és közösségí létbe való beilleszkedés, ha
nem azonfelül az erkölcsiség kialakitása és az örök élet adottságaiba való be
öltözés.

A keresztény teológia a vallásos bensőségnek még további jegyeit sorolja fel.
Nem elvont isteneszméről beszél, amelyre a világból következtethetünk, hanem at'
ról az Istenről, aki a kinyilatkoztatásban természetfölötti módon kitárult az em
ber előtt, s nekünk is megadja a lehetőséget, hogy hittel, reménnyel és szerétettel
válaszoljunk közeledésére. Az apostol azt nevezi "benső embernek". aki a hitben
magára öltötte Krisztus lelkületét és gyökeret vert a szerétetben (Ef 3,16). Ami
kor ma a vallásos gondolkodás szekularizációjáról beszélnek, az ilyen ,...mélységek
elvesztésére" gondolnak (Paul Tillich).

Az utak keresése

Komoly teológusok és felelős egyházi vezetők már a zsinat idején hangoztat
ták, hogy a liturgia reformja, az egyházi élet dinamizmusa és nagyobb demokrá
ciája vagy akár a világ felé való szélesebb kitárulás végeredményben nem azt cé
lozza, hogy az egyház egy legyen az emberiséget boldogítani akaró mai intézmé
nyek közül, hanem hogy tagjaiban több legyen az Isten iránt való és az emberek
iránt való szerétet. A hagyományos vallásokban míndig visszatér a kísértés, hogy
szaporítsák "az ima nélküli beszédet" (Hans Urs v. Balthasar), vagy hogy impo
záns külsőség alá rejtsélc a lelkület hiányát. A "lélekben és igazságban megvaló
sított ima" nem is olyan egyszerű dolog.

A bensőség legtöbbször függvénye a vallásos élménynek. Népies formában
az erős érzelmi hatás számít élménynek, s ilyen értelemben beszélnek "megható
:ste:ntiszteletről", "könnyekig megindító történetröl" stb. Külső indító ok lehet az
ilyen tapasztalás, de ami a lélekben végbemegy, az nem csupán érzelem, hanem
a szeritnek és a végtelennek olyan megsejtése, amely személyes döntésre, állás
foglalásra késztet. A feltűnő megtérésele ilyen élményből születnek, de hozzá kell
tenni, hogy már megelőzi őket a belső vívódás. ahogy azt Szent Agoston vagy
Claudel esetében k;kristályosodva látjuk. Az egyházi liturgia mindig is számolt az
érzelmi hatásokkal. s a mcstaní egyházi reform az istentiszteletet kifejezetten is
élményszarűvé akarja tenni, Egyesek egyéni kezdeményezéssel az utolsó vacsora
családias hangulatát tartják döntőnek. azért szerétnék az eucharisztikus áldozatot
minél gyakrabban családi vagy baráti körben, spontán formák között megünne
pelni. Az Amerikában elterjedt "pünkösdi mozgalom" pedig az- improvizálásra, a
lelkület és a hangulat közvetlen megnvilatkozására törekszik. Abból indul ki, hogy
a vallási közösséget mindig áthat ia Krisztus Lelke. az ő megnyilvánulásait pedig
nem szabad elfojtani. s a prófétai beszédet nem szabad megvetni (vö. 1 Tessz 5.20),
A katolikus egyházon kívül még merészebb kezdeményezések születnek, Harvey
Cox az Evilági városról írt könyvében (1965) méc úgy mutatkozott be, mint az
Isten halála teológiájának és a szekularizált kereszténységnek az apostola. Ma. mint
a Harward egyetem teológiai karának tanára úgy jellemzi munkásságát, mint "a
fantázia, az ünnep és ünneplés laboratóriumának vezetését". A Newsweek Maga
zin (1971. május ll.) beszámolója szerint ,.diákok, hippik, fehérek és feketék. mű

vészlelkek. lelkészek és klváncsiskodók" részvételével rendezett kísérteti istentisz
teletet. éjszaka az egyik parkban. Volt benne valami a katolikus körmenetből. a
táncoló dervisek szertartásából, a hindu], révületéből és az ószövetségi tömjén
áldozatból, A hatás természetesen különböző volt. Az éjszakai nyugalomért felelős

ír származású rendőr így nyilatkozott róla: ez nem vallás, hanem istenverte zűr

zavar.
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Mások éppen fordított útat járnak. Az amerikai Maslow pszichológiai iskolája
a vallásban előforduló "csúcs-élményeket" (peak-experiences) tanulmányozza, s
azt keresi, hogyan lehetne a mí ndennapí életben állandósítani azt a lelkiállapotot,
amelynek kialakulását az emberek eddig a vallástól várták. Vagyis hogyan lehet
lélektani eszközökkel szert tenni a lélek békéjére, rnegnyugvásra, örömre, megelé
gedottségre, vagy hogyan lehet megszabadulni a bánattól, szorongástól, halálféle
lemtől. Ennek a törekvésnek ma teriahzált kiadása talaiható meg a kábítószerek
kedvelőinél. Az úgynevezett LSD tablettakkal (pszilocíbin, meszkalín, marijuana
és hasis) extázisba ringat ják magukat, 5' ez megadja nekik az emelkedettség, a
gondtalan öröm, a könnyűség és nagyszerűség élményét. Innen ered a megneve
zés: a míndenség hullámlovasai. Az ifjúság körében elterjedt Jézus-rnozgalom sok
tagja él ezekkel a szerekkel.

Komolyabb törekvés az, amely a zen-buddhizmus elméleti elgondolásait és
az ősi jóga-praxíst akarja rclhasználnt arra, hogy segitse a keresztény ember elmé
lyülését. Testi-lelki összetettségünk míatt biztos, hogy megfelelő testi előkészítés

hozzájárulhat a szellemi összeszedettséghez. A nyugati ember különben is elszo
kik attól, hogy tudatos önfegyelmezéssel győzze le keüemetíen érzéseit. Szíveseb
ben fordul ídegcsí llapítókhoz és más orvosságokhoz. A zen szó gondolkodást, a
gondolatnak egy dologra való irányítását jelenti. Vallásos értelemben az elmélke
désben való megnyugvást értik rajta. A jóga pedig az érzékek És a belső vágyak
fölött való uralom megszerzése, a testi és szellemi frisseség kialakítása, amely al
kalmassá teszi az embert arra, hogy egy gondolatot élménnyé tegyen és részesévé
váljék a mindenséget betöltő örömnek. Keresztény alkalmazása természetszerűen

nem kozmíkus erők és érzések megszerzését célozza, hanem előkészítőnek akarja
felhasználni az elmélkedéshez, a hit tartalmának mélyebb átéléséhez. Az utóbbi
években a zen-buddhizmus keresztény felbasználásával főleg a jezsuita H. M.
Enomíya-Lasalle és W. J'ohnston, a iógával pedig a bencés J. Déchanet és H.
Le Saux foglalkoztak. A kezdeményezés azonban a korán elhunyt trappista szcr
zetes, Thornas Merton nevéhez fűződik. Nvuzat-európai és amerikai lelkigyakorla
tosházakban és szerzetes központokban állandóan rendeznek ilyen elmélkedő na
pokat és elméleti megbeszéléseket.

A míndennapl lehetőség

A hivő közőriség számára a különleges próbálkozások ismerete inkább csak
érdekesség. Az egyéni vallásosság szempontjából az a döntő, amit saját életkö
rülményeink között megvalósíthatunk. A bensőség azoknak is igénye lehet, akik
egészen benne állnak a világ zajában. A bensőséget úgy fogalmaztuk meg, mint
reflektálást az Istentől való személyes függésünkre. amelyből az emberek iránt
való elkötelezettség is szükségszerűen folyik. Tehát csak az a bensőség jöhet S7..á
mításba, amely táplálja az istenszeretetet és az embertárs szerétetét. Ahogy Claudel
mondta: a magunkra öltött lelkület nem fojthat ja el a lelket.

A lelki könyvek sokat hangoztatják, hogy az elmélyedéshez csend és magány
kell. Ez következík lélektani struktúránkból. De az is következík, hogy csak ak
kor keressük a csendet, ha szükségesnek tartjuk valamilyen cél eléréséhez. Vala
milyen formában időnként mindenki vtsszavonul. Vagy azért, hogy érzelmeinek
utórezgését élvezze, vagy pedig azért, hogy feldúlt lelkében szabad folyást enged
jen elégedetlen gondolatainak. A vallásos csend nem ösztönös félrehúzódás. Néha
jelentkezik, mínt Istentől kapott jutalom, béke és vigasztalás, de legtöbbször ke
resni kell. Nem úgy, hogy magunkba zárkózunk, hanem úgy, hogy beszélni aka
runk azzal az Istennel, akit a hitben megismertünk. Számítanunk kell arra is, hogy
az ilyen csend legtöbbször bajainknak, panaszainknak a feltörésével kezdődik. Is
ten színe előtt is eszünkbe jut elhagyatottságunk. megaláztatásunk és minden felsü
lésünk. Akkor nem kaptunk segítséget, amikor legjobban vártuk, akkor semmisül
tek meg terveink, amikor legtisztább volt bennünk a lelkesedés. Nem volnánk em
berek, ha nem így kezdenénk imáinkat. Az Isten előtti kitárulás nem panaszaink
elfojtasát követeli, hanem azt, hogy őszinték legyünk. A panaszkodás más, mint
a zúgolódás. Bajaink felsorolásában Istent Te-nek szólít juk, a zúgolódásban pedig
Ű-róla beszélünk. Az egyikben feléje fordulunk, a másikban elfordulunk tőle, Amíg
a szomorúság és az elégedetlenség az ima hangulatában jelentkezik, addig nem
tértünk el a helyes iránytól. Előbb-utóbb megtapasztaljuk. hogy a magunk farag
ta bálványoknak el kell hallgatniuk ahhoz, hogy Isten szavát meghalljuk. A val
lásos csend lehet küzdelem, csak arról nem szabad megfeledkeznünk, hogy olyan
valakivel küzdünk, aki nagyobb nálunk, aki maga a felfoghatatlan misztérium,
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Dc egyúttal Ő a mindent átható világosság is. A hivő embernek vívódása közben
is eszébe jutnak a hegyi beszéd súlyos kijelentései, a keresztút állomásai és a hús
vét gyozelme, s kezdi megérteni, hogya kűzdelmes élet összeegyeztethető Isten sze
rotetcvet. Sőt a földi élet végződhet fel nem oldott krizisben, de a húsvét akkor
ls magasabb es végleges megoldást hoz.

A csend kereséséhez tehát eleven, személyes hit kell. Ha a hit világa nem von
zó, nem tud kiszabadítani abból a kötöttségből, amit a színes világ nyújt az érzé
keknek. Sót benne kell Ienriie annak a meglátásnak, hogy a rossz legyőzése csak
Istentől várható. Sokszor emlegetik, hogy J. S. Bach talán túlzott érzelmi aláfes
téssei szólaltatja meg műveíben a halál mísztíkáját. Nála ez meggyőződésből fa
kadt: csak akkor hihetünk a szenvedés és az elmúlás legyőzésében, ha a rnegvál
tás a szet-etet alakjában közeledik. Több ez, rnint Camus kívánsága: ha tudnám,
hogy a nundenség képes szeretni, akkor ktengesztelödnék az élettel. A hivő em
ber tudja, hogy a mindenség teremtője maga a szeretet, azért ki tud engesztelőd

ni a szonvedéssel és a halállal is. Nem automatikusan, hanem a hitnek abban a
tudatositásában, amelyet Csak a vallásos magunkba szállással szerezhetünk meg.
Krísztus az Atya végérvényes döntését teszi meg a remény alapjának: Isten úgy
szerette a világot, hogy egyszűlött Fiát adta érte (Jn 3,16). Ez egyúttal az egyet
len lehetséges alap, amely Isten és az ember között a személyes párbeszédet le
het/ivé teszi.

A hagyományos lelki könyvek a tökéletesedés folyamatát a tisztulás, a megvi
lágosítás és az egyesülés útjával jelölték (via purgativa, illuminativa. unitiva). A
módszr-r ma is helvtálló, ha vigvázunk arra. hozy a p-davó-riaí technikában a szo
mélycs hit jusson kifejezésre. A tisztu ás útja a bűnbánat szellemének elsajátítása
akart lenni. A hozzá hasznárt kép: Isten végtelen nagysága és az ember porszem
nyi kicsinysége. önmagában ez igaz, és a középkor saátos szemléletőnek meg is
felelt, de nem tükrözi maradék nélkül a szentírás szellemét. Isten a kinyilatkoz
tatusban nem azért közeledett, hogy ránk bizony.tsa kicsinységünket és gyarlósá
gunkat, hanem azért, hogy az üdvösség rendjében felelős partnerré tegyen. A szent
írás olyan bűnbánati jeleneteket ír le, ahol az ember ráébred emberi mívoltának
lealacsonyításáru és az üdvtörténetben m sgtapaszt'1lt isteni szerétet visszautasítá
sára. Az Ószövetségbon még töt b a pátosz, a költőiség, de ennek a retorikának
pedagógiai célzata volt. A legszebb emlékek Ezdrás- imája (9.6 kk) és az 51-50 bún
báriatt zsoltár. Az Újszövetségben a bűnbánók maj inem némák. Zakeus csak jóvá
tételről beszél, Mária Magdolna úgy érzi, hogy könnvei míndent elárulnak. Pé
ter hallgatagon bánkódik az éjsz3ka' csendj ~beri, a jobb lator egy fohászba öl töz
teti bele hitét és vágyakozását, Saul-Pál pedig azt kérdezi: Uram, mít kell ten
nem? Mindenütt arról kapunk bzonyáaot, hogy Isten Í"lemelni akarja az embert,
nem meaaláznj és megszégyenítení. Éppen azok menek ülhetnek hozzá, akiket az
élet megaláz.

A vezeklő szellem a megvilágosítás útját is hajlandó volt Ieszűkíteni erre a
megállapításra: a földön minden mulandó hiúság. csak egy a fontos. a lélek meg
mentése. A mulandóságot ma sem szabad kétségbe vonnunk. de érezzük, hogy a
teljesebb igazság így hangz'k : a mulandó él ,tben minden erőnkkel Isten országát
kell építenünk azáltal, hogy követjük Krísztust. Ez az iga7.Bág s'7abaddá tesz ben
nünket (Jn 8.32), mert ráébreszt arra. hogy Isten gyermekei vavvunk. Pál apostol
a Szeritlélek kiáradásának célját is abban btja, hogy megvyőzzön bennünket er
ről a kiváltságról (Róm 8,16; Gal 4.6). A megvilágositás annak meglátása, hogy a
megváltás következtében a természefölötti erők hatékonvan működnek életünk
ben. Krisztus a mennyek országát azoknak ígért, akik kitartanak mellette megpró
báltatásaiban (Lk 22,29). Az Atya azosat szeretí. akik életté váltják az evangélíu
mot, az imádságtól a tevékeny szerétet parancsáig (Jn 14,23). Ebből kiindulva
rnondhatjuk, hogya csend keresésének célja nem is a macunkba szállás, hanem a
világosság felé való fordulás. Annak a tanulmányozása, aki "út, igazság és élet"
lett számunkra.

Az egyesülés útjába lehet legjobban beiktatmí az önfeavelmezésnek azokat a
kellékeit. amelyeket akár a hagvomanyos keresztény aszkézis megjelölt, akár a
mai lélektan vagy Kelet nraxísa fe-lkínál. Ma-ját az ezvesülést szeretiük Úgy emle
getni, mint misztíkus kiváltságot. Az adományok valóban lehetnek különfélék, de
sokkal fentosabb azt tudni, hogy Isten mindenkié akart lenni. A vele való közös
séget ő teremti meg, nem pedig mi. Az aoostolí tanítás következetesen tanítja,
hogy a keresztségben Krisztust öltjük magunkra (Hóm 6,3-4; Gal 3,27) s az ő tes
tének tagjai leszünk azáltal, hogy kiárasztja ránk a Szentlelket, A lelki vezetésben
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nem megyünk- sokra azzal, ha a misztikusok élményét, mínt különlegességet han
goztatjuk, Isten szerétetére az vet világot, hogy ő mindenkit be akar vonni saiát
életének légkörébe, s akik válaszolnak erre a szeretetre, azok még több kegyelmet
kapnak.

Viszont a Krisztussal való egység olyan lefoglaltság, amely egészen természet
fölötti marad. Nem szüs.ítí le a természetes élete. és semmit sem szorít ki a he
lyéből. Ebben az üdvrendben nunden adomány egyúttal küldetés: amint engem
küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket ... Krisztus egészen egy volt az Atyá
val, mégis egészen a világé, egészen az embereké tudott lenni, Eletének tartalma
az volt, hogy az Atya szentségét, hatalmát, irgalmát és szeretetét továbbadja az
ernbereknek. Nemcsak tanítással, hanem munkával és áldozattal. O viszont azért
van velünk, hogy tanítását, példáját, kegyelmét és tevékeny szeretetét közvetítsük
minden ember felé a világ végéig, Ezt a feladatot a modern világ adottságai között
is meg kell tennünk. A liturgikus istentisztelet, a szentírás olvasása, az időnkénti

elmélkedés, a szentségek vétele mind arra való, hogy ezt a küldetést teljesítsük,
A világ zaja ma nemcsak az egyes embennél okoz szétszórtságot, hanern az egész
egyháznak is próbatétele. Csak azok maradnak meg a hivő közösségben, akikben
tudatosul a hit, a remény és a szeretet, Nem nehéz észr-evenni, hogy útban va
gyunk ilyen bensőséges egyházi közösség felé. Akiknél a vallásos külső csak csa
ládi hagyomány vagy társadalmi forma volt, azok lassanként elmaradoznak. de
akik keresztények maradnak, azok érzik, hogy Krísztus személye és evangéliuma
köti őket össze. Az ilyen közösség már maga ic> a lelki bensősós ápolója és bizto
sítéka. A földi élet ezernyi kötöttségében. a szellemi és flzlkai erők dlnamikájában,
sőt a szívek elnehezülése közepett is ébren tartja azt a gondolatot, hogy Krisztus
által a Szeritlélekben útban vagyunk az Atyához (Ef 2,18).

NylRI TAMÁS

A KÉRŰIMA ÉS A HIT
Manapság sokat bajlódunk az imádsággal.

Nem akarjuk abbahagyni, mert tudjuk, hogy
hitünk akkor válik valóságosan hihetővé szá
munkra, ha szavakba foglalja. kimondja, ak
tualizálja az lma. Mégis kevesebbet imádko
zunk, mint régen. Mindenekelőtt a kérillma esik
nehezünkre. Úgy érezzük, hogy gondolkodá
sunkkal ellentétes önértelmezést kényszerit
ránk. Mi az oka ennek?

A kéróima bírálata
Irodalmilag hatásosan fogalmazta meg a problémát Bertolt Breclit a ,,Kurá

zst mama" című darabjában. Katonák vonulnak a védtelen Halle ellen, Néhány
parasztnak végig kell néznie, mínt ütnek rajta a szomszéd városon. Egy megfélem-

. Iített parasztlegény hajlandó megmutatni a Hallébe vezető utat. A többiek aggód
nak a városért. de csak ugyanoda lyukadnak ki: "Nem tehetünk semmit". Ebből

vonják le a következtetést: "aki nem tehet semmit, az legalább imádkozhat", Az
imajelenet alatt lép színre a néma Kattrin, dobot szerez, fölmászik az Istálló te
tejére és megszállottként dobol. A leányt szitává lövik, de a lakosok fölrtadnak,
s elűzik a katonákat. A város megmenekül. A kérőima ellen emelt természettu
dományos vád a természeti törvények determinált rendszerére hivatkozik: az ima
önáltatás, nem egyeztethető össze a zárt természettudománvos világképnel. A pszi
chológiai ellenvetés szer-nt az önzés legdurvább formája az ima, mivel föltételezi,
hogy Isten egyéni érdekektől teszi függővé a világ irányítását. Tál'sadalmi-efik.ai
bírálat a harmadik: súlyos erkölcsi visszaélés a kérőima. a társadalmi felelősség
vállalás és az embertársakért végzett munka helvett képzelt vílácba menekít. A
tudománvtalansáz. az egoizmm, a f'elelőtlonséz Iölnanaszolása mösött az istenf'o
galmunkat kikezdő é~ az ember világi helyzetét érintő mély teológiai problémák
rejtőznek - írja J, Bommer (678. o.),
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Megszólítható-e Isten? Személyként fordulhatunk-e hozzá. beszélhetünk-e ve
le, ahogy bizalmas barátunkkal. vagy az idegennel is szoktunk? Elsőként Fichte
vetette föl a kérdést 1798-ban, a [enaí ateizmus-vitában. A személy különbséget
jelent, fogalma nem gondolható el végesség nélkül, tehát nem alkalmazható Is
tenre. "Ezzel a prédikátummal véges, hozzátok hasonló lénnyé teszitek, s nem
Istent gondoltátok el - mint akartátok -, hanem csak tenmagatokat sokszoroz
tátok meg gondolatban" (Werke, V. Un. o.), Isten személyessége csakugyan prob
léma, a tagadó válasz azonban nem vezet ki a zsákutcából. Nyilvánvalóan nem
olyan személy, mint te vagy én. A valóság legvégső értelme nem egy személy a
sok közül, De semmiképpen sem személytelen. biztosan nem kevesebb a személy
néL Isten lenne-e még szellem és értelem, szabadság és szeretet nélkül? A sze
mélyesség szintje alatt miképpen támogatná meg a szellemet és az értelmet, a
szabadságot és a szerétetet a vílágban és az emberben? Az értelmesség és betel
jesülés reményét az emberi személyben nem az a meggyőződés ébreszti-e, hogy a
valóság mélységesen személyes jellegű? Az ember és a világ viszonyáról alkotott
képünk megváltozása is nehezíti az imát. A "hézagpótló" Isten fölöslegessé vált:
az új valóságfelfogásban nincs rá szükség erkölcsi, politikai, tudományos munka
hipotézísként, Szálljunk magunkba: melyikünk gondolja komolyan, hogy Isten sze
mélyes beavatkozása vetett véget a vietnami háborúnak, s ha eleget kérjük, ak
kor nem lesz többé szökőár a bengáli öbölben, sem földrengés NIcaraguaban ? Bár
tagadhatatlanul történnek megmagyarázhatatlan gyógyulások Lourdesban - egy
értelműen klvf áglik A. Olivieri kritikus tanulmányából -, a gyógyíthatatlan rá
kosok nem gyógyulnak meg a kérőima hatására, akinek a vonat elvitte a lábát,
annak még a lourdesi zarándoklat sem adja vissza, s az öntözőrendszert sem he
lyettesíti a jótékony esőért végzett litánia.

De akkor mí értelme van a megszekott formában a kérőimának? A többség
azt mondja : semmi - állapítja meg Ranner (80-81. o.), Nincs aki rneghallgatná,
Vagy ha van, megközelíthetetlen fényben lakik. Olyan, mint a többi hatalmas: dl
csőségéért vérrel áztatja a földet. Aki nem panaszkodik éppen, kapásból bizonyít
ja, hogy Isten végtelenűl felülmúlja a kicsinyes világi ügyeket. Ha csakugyan az,
akkor nem igazgatja utólag az órát. A kisebbség máskénit beszél. Azt tartják, hogy
csak lelki javakért imádkozhatunk: tiszta szívért, nagvlelkűséaért, türelemért. Is
ten akaratának az elf'ogadásáért, nem pedig hosszú életért, egészségért. jó időért

és m'ndennapí kenyérért. A kérőima kezdetleges kifejezése annak, hogy rnínden
képpen megnyugszunk Isten kifürkészhetetlen akaratában. Nem azt kérjük, hogy
távolítsa el a rosszat, hanern adjon erőt az elviselésére. Eltekintve néhány cso
dától - igazán nem számíthatunk rájuk -, az Imameghallgatások a szív mélyén
történnek, s nem a kérlelhetetlen törvények érzéketlen világában. A végeredmény
ugyanaz: mindkét tábor elutasítja a kérőimát. Az egyik, mert nem remél az ég
ben, a másik, mert küzdelem nélkül menekül a földről. Van azonban egy harma
dik nézet is: jól megvetve lábát a földön, remél az égb€ll1 és Jézustól tanul imád
kozni.

Az ima gyermeki közvetlensége

A tankönyvek imateológiája az imádkozás töretlen hagyományával számol 
jegyzi meg J. Bomtner (679-680. o.). Azokra a hivőkr-e gondolnak, akiknek ma
gától értetődő az ima és nem gond az imádkozás: a lélek fölemelkedése Istenhez,
s a beszélgetés Vele. Úgy látszik. sokkal többen vannak, mint első pillanatban
vélnénk. Például a nyugatnémet katolikusok 39-56 százaléka rendszeresen imádko
zik. s meg van győződve arról, hogy imájában találkozik Istennel - mondja W.
Nastainczyk (20. o.). A hagyományos imafelfogás föltétele. teológiai kifejtésének ki
indulópontja Isten közvetlenül megtapasztalható. vitathatatlan személyessógn, amely
megnyilvánul Jézus Krisztusban, A végtelenűl jóságas Atya bármikor meghall
gatja gyermeke kérését. "Ha tehát ti, bár rosszak vagytok, tudtok jót adni fiaitok
nak, mennyível inkább adja mermyeí Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik
tőle" (Lk, 11,13). A problémátlan bizalom légköre ez: "Kérjetek és adnak nektek,
keressetek és találtok. zörgessetek és ajtót nyltnak" (Mt 7,7). S a gyermeki egysze
rűségé : "Hiszen tudja mennyeí Atyátok, hogy minderre szűkségtek van" (Mt 6,33),
Az ember a menmyei Atya kezébe helyezi életét. s előre elfogadja a sors különös
fordulatait. A "Jézus nevében" mondott ima okvetlenül meghallgatást nyer, mínt
hogy az ember eleve beleegyezik Isten akaratába. Egyéni vágyaink és. reményeink
kiigazítój aként minden esetben hozzáfűzzük kérésünkhoz a "ha" szócskát: ha ké-
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résern beleillik Isten tervébe, ha helyesen - Isten szemével - látom a dolgo
kat és esemenyéket. Akaratunk Iölretelességeben nyilvánul meg legtisztábban a
hit, egyetlen kérés sem hiabavaló, mert 19y, vagy úgy, mindenxéppen teljesíti a
mennyeí Atya.

Az elsodíegesen közvetlen ima is a míndermapí kenyérrel kezdi. Innen emel
kedik föl a megingathatatlan bizalomhoz, s beteljesül az Atya akaratanak föltét
len vállalásában. Isten közelségere. jelenlétének az átélésére támaszkodik. A min
dennapi élet igazolja erejét: a. lourdesi zarándoklatok mindig bekövetkező cso
dájaként azok is megvigasztalódnak, akik nem gyógyulnak meg. Az imádság, a
bizalom és a hit szava - amennyire csak lehetséges - visszavonul a világtól,
és a hagyomány, a vallásos intézmények védőfalai, a vallásos tér oltalmában rej
tőzik el. A tartalmak változhatnak, az ima szituációja - Isten és az ember kap
csolata - változatlan. A másokért végzett könyörgés a hit szelidaritását fejezi ki, azt,
hogy nemcsak egyénenként állunk Isten előtt, hogy felelősek vagyunk egymásért
(Kol 1,24; l Kor 12,12). A kérés és könyörgés elismeri az ember szükségét, Isten
elé terjeszti az emberiség gondjait, s meghallgatást vár mások és a maga szá
mára. A kérés előterében személyes vonatkozások állnak. Azt várjuk, hogy Isten
megérintse szívünket, irányítsa gondolatainkat, fölébressze felelőssógtudatunkut,

növelje tettrekészségünket. Ha nem bocsátkozunk mesterkólt magyarazatokba. nincs
sok értelme esőért, bő termésért, gyógyulásért esdenünk. ,.Ha valaki beteg. nem
csodát kell várnia, hanem az orvostudomány igénybevételével kell keresnie a gyó
gyulást" - írta Schütz A. (I. 480.

c

o.). Ha a kérőima nemcsak az elet tapasztalatait
gyűjti össze, ha nemcsak fogékonysagát kívánja növeini az ember, hanem valódi
segítséget vár, akkor - a mai világfelfogás szerint - kéréséből ki kell hagynia a
tál'gyi vonatkozásokat. Nem könyörög azért, hogy Isten óvja meg a víllámcsapás
tól. hanem villámhárítót szerel a házára. nem esedezik esőért. hanem öntözőbe

rendezést épít, s oltással védekezik a járvány ellen. A földi vonatkozásokban sa
ját kezdeményezésére és nem lsten segítségére támaszkodik az is, aki egyébként
hagyományos nézeteket vall az imáról.

A hagyományos ima nem felel meg mai tudásunknak és tapasztalatunknak.
Melyikűnk tudná elfogadni, hogy a híd szilárdsága a helyes tervezésen és gondos
építésen kívül még az érte mondott ima erejétől is függ? Az elsődlegesen közvet
len imádság hívei többnyire visszavonulnak a lélek. mélyére, vagy az ég magasá
ba. Eltekintve attól, hogy az állandó visszavonulás az ima és a hit bátortalanná
válását jelzi, a spiritualista imafelfogás helytelenül fordul az időbeli Jézus helyett
az időfölötti javak Jézusához. A keresztény imát a remény jellemzi. a várakozás
arra, akinek még jönnie kell. hogy beteljesítse az időt és a történelmet. A spiri
tualista ima nem könyörög Jézus eljöveteléért. hanem az é-rí Jézusnál időzik. Az
ima emberhez nem illő megtlsztitására törekszik. s a kérőimát - ami amúgyis
kezdőknek való - megfosztja valódi emberi aktivitásától és lendületétől.

A szekularizált ima

A hagyományos teológia megfutamodik a világ kemény tényei elől, a radiká
lis teológia Isten személyességéről mond le. A személy kategóriája nem alkalmaz
ható az abszolúturnra, mível inkább kérdés az, mínt válasz, inkább megfogalmazha
tatlan titok, mint kimondható szó. Az imádságban nem a világ Urával kerülünk
kapcsolatba, hanem a hegeli míntára felfogott abszolútummal : nem szólíthatjuk
meg, minthogy nem állunk szemben vele. A személy kategóriája végessé tenné és
tárgyiasítaná az embert is magában foglaló és körülölelő végtelent. Az imádság
nem dialógus, nem a világ Urához és Teremtőjéhez fordulunk. hanem életünket
gyűjtjük benne össze. "Magát imádkozza" az ember - mondja D. Solle. Mi kerü
lünk szóba a Míatyánkban, mi, akiknek messze, az égben van az atyánk. mí, akik
nélkülözzük Isten nevét, országát és akaratát, mí, az éhesek, a bűnösök, a megkí
sértettek. A Míatyánk az embert szedi össze (l09-111. o.). A kérés nem a meghall
gatásra, hanem az érzékenység növelésére irányul. Nem akarunk hatni Istenre,
hiszen ez mágia lenne. Ehelyett önmagát: rászorultságát, megpróbáltatásalt. remé
nyét fejezi ki az ember, azt, hogy nem adta föl a kűzdelmet. Mivel Jézus Isten
emberszeretetének a jele•. és a kérőima a legemberibb jelenség, ez, és nem a hála
vagy a dicséret áll Jézus életének a középpontjában, A kérőima szóba foglalja az
egész embert, odavaló tehát, ahol az ínség. a tehetetlenség és a remény -honol.
A másokért való esedezés nem cselekvéspótlék. A tettek elől nem menekülhetünk
jámbor beszédbe. A könyörgés Isten elé terjeszti, átgondolja, az érdekeltekben
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tudatosítja feladataikat. Szolidarítás nyilvánul meg, összetartás és közösség való
sul meg benne. Nem közvetlenűl, közvetve hat: emberibbé, a nyomorúság iránt fo
gékonyabbá, a segítésre készségesebbé teszi a könyörgőt. Ajánlatos tehát a mér
seklet. Az esdeklő a világnak azért a részletéért könyörög, amelyért másokkal
együtt felelős, amelyet együtt alakit velük.

A nem vallásos, szekularizált, világi imádság jellegzetes képviselője J. A. T.
Robinson anglikán püspök. Azért szükséges az "isten" szó - mondja -, mert lé
tünknek olyan mélységeí vannak, amelyeket nem hajlandó elismerni sem az evo
Iucion.sta, sem a mechanista, sem a dialektikus naturalizmus. "Abban rejlik az is
tenkérdés. hogy valóság-e vagy önáltatás a létnek ez a mélye, s nem abban, hogy
a cstllagsátor fölött vagy egyebütt egzisztál-e i<;teni lény" (62. o.). Isten az, "ami
föltétlenül érint" (ultírnate concern), mondja Tillich nyomán a Woolwich-i püs
pök. "Aki szcretetében föltétel nélkül a másik emberre bízza magát, együtt van
vele Isten jelenlétében. s ez a kérőima szíve. Kérni annyi, mínt magamat és őt

létünk közös alapja elé állítant. érdekét annak a világosságában nézni, ami föltét
lenül érint minket, tehát bevonni Istent a kapcsolatunkba. A fohászkodás együttes
elmélyülés: a hallgatásban, a könyörületben vagy a cselekvésben. A könyörgés
embertársunk meahallgatása. s másvoltának komolyan vétele, nem fohász Isten
hez mint harmadik személyhez. Bár a megszólított ,Te' az embertárs, olyan el
mélyülten beszélhetünk vele s felelhetünk neki. hoov elmondhatjuk : Istenben is
mertük meg őt. s benne Istent ... Az imádságban 1elles valónkat átadjuk a másik
embernek; készek vagyunk találkozni a föltétlennel a föltételesben : számítunk rá,
hogy ezen az úton találkozunk Istennel, s nem akarunk kitérni előle. Minden egyéb
felkészülés erre, vnav elmélyült összeszedettség" (103-104. o.). Az elmélyülés és a
meditáció nem a világfölötti személyes Istenre irányul. az ima tárgya a világ. az
ember, Isten csak közeg. mélvdlmenzió. amelyben föltétlenül érint az embertárs
(Kasper, Bl. o.). A radikálls teológusok közös meggyőződése. hogy az imádság nem
Istent szól ítia meg, hanem az embert tájékoztatja saiát állapotáról. G. Otto az Új
szövetségre hivatkozik. A szentoálí .szüntelenüí imádkozzatok" (1 Thessz 5;}7) ki
ragadja szakrális összefüazéséből, s az élet ezészébe integrálja az elkülönült imát.
A szüntelen imádság megfelelő él-trnódot jelent: az imának nincs külön helye az
életben. az ima magatartás és él-tvitel. az élet egészét meghatározó valóság,
amelynek csak nyomatékot kölcsönöz a kifejezett imádkozás. "Az ima nem a jám
borság kezdete, sem bizonyítéka, nem a jámborság dokumentálása, mint általá
ban gondolják. Inkább az összeszedottség helye, ahol megfontoljuk a lelkiismeretes
élet alakját és módiát" (Bommer, 6B2. o.),

Aligha tagadhatjuk, hogya hit (a hivők számára is) a világi feladat teljesí
tésében. a szeretetben. az önzetlen szolzátarban lesz hihető. A radíkálts teológia
jogos követelménye. hogy az ima szárnyalása ne kerülje ki a földet, ne menjen
el az emberek mellett. leülönben partikuláris. szűkkörű szembenállónak. véges lé
tezőnek tekintené Istent. Isten csakugyan hézagpótló lenne, ami ellentmond az is
ten- és emberszeretet evangéliumi ezysévének, a jézusi mazatartás és üzenet alap
törvényének. De aki nem hagy külö-i helyet életében az Imádkozásnak. nem lesz-e
hasonló csalódás áldozata, mint aki csal-nem k'.zárólag az imádságban keresi Is
tent? Elég-e a hívőnek a társadalm! elkötelezettség és az emberi kapcsolatok Is
tene? A radikális teológia újabb változata a hegelinek. Hegel a felvilágosodás ateiz
musát kívánta meshaladní. Azt mondja, hogy az újkor ateista közérzetét a nagy
péntek értelmezi. Ezt úgy kell felfognunk, mínt az abszolútum nagypéntekét. va
lamennyi létező Istentől való elhagyatottságát, amit az eszme magához térése szün
tet majd meg az abszolút tudásban. A hegel i abszolútum nem egyszerű egész, ha
nem az Isten és az ember ellentétét is magába záró, önmagában különböző és kü
lönbözőségében azonos szellemi teljesség. A fenomenoíógíából kiviláglik, hogy Is
ten világiassága nem azonos a világ istenségével. hogy Isten világ és mégsem vi
lág, hogy a világ - bár Isten külső ruhája - rettenetesen ístermélkűlí. A fejlő

désben kíüresedő Isten elidegenül a világba, s ezáltal visszavezeti magához: exitus
a Deo - reditus in Deum tanították az újplatoníkusok és a skolasztikusok. Hegel
istenfogalma csakugyan abszolút, a megismerés dialektikája azonban nem váltja
be a hozzáfűzött reményt. A megismerés "tárgyaival" nemcsak fogalmi-intellektu
ális síkon kerülünk kapcsolatba; a lét, a valóság, a személy, a szeretet, a szabad
ság nem tárul föl egyedül az ész oldaláról. A megismerés föltételezi az alanynál
nagyobb lét iránti odaadást, amely - ha nem vall kudarcot az alany. ha nem
zárkózik szűkkörűségének az élvezetébe - a szeretet odaadásához visz. A radiká
lis teológia nem veszi figyelembe, hogy a szerétet dialektikája - a hegeli logika
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nélkülözhetetlern kiigazításaként - feloldja az abszolutum merev szükségszerüsé
get, s biztosreja lsten es az ember ontetet, szabausagat és as.aratát a tcrjessegen
beíul. Fokent lsten személyességet. folLeve, hogy az anszoíút megismerést és sze
rétetet nem az emben szerneíy szintjen iéyo, nanem személy roiotti szemeíykent
gondoljuk eL A megismeres es a s<leretet dralektrkája az elő Istent kozveu u a
szekuiarizált viiágban is. Aki nem hezagpótlo, aki nem idegeniti el az embert, a:<.i
nem narkotikum a létezés fájdalmára, nem testi-lelki félelmeink visszatükröződése

és kivetítese, aki Iultetlenkent jelenik meg életünk SOKSZOros Iüggöségeben, aki
létünk végső értelmességieként érint minket, aki Iölszínes létünktől végtelenűl tá
voli és mégis közelebb van hozzánk, mirit mí önrnagunkhoz, aki létünk alapja, s
isteni szabadságában az emberi szabadság föltétele, célja és megváltója,

A radikális teológusok többnyire elfelejtik, hogy ha van valami, ami nem vi
tatható az 0- és Újszövetségben, akkor az az, hogy Isten .hívja, megszól.ítja, vezeti
az embert, szabadon és logikailag nem Ievezethetően viselkedik vele. Ahhoz ha
sonlóan találkozi!k az emberrel, mint aswmélyek szoktak egymással. A személy
kategóriájanak hiányosságai és félreérthetősége ellenére sincs jobb szavunk, amely
alkalmasabban foglalna össze a szentírás tanítását Isten és ember kapcsolatáról. .

Az ima másodlagos közvetlensége

A harmadik csoport nem fogadja el sem az első tábor maximális, sem a má
sodik minimális válaszát: optimális megoldást keres. Helyteleníti Isten és az em
ber én-te viszonyának és az imának gyermekien naiv felfogását. A hagyományos
imateológia nincs tekintettel a nagykorú, gondolkodó hívőkre. Az említett statisz
tikákból kiderül, hogy bár a megkérdezettek 86 százaléka imádkozik, 68 száza
lékuk hisz csak Istenben, s 64 százalék abban, hogy imája eléri Istent. A mű

veltséget és az életkort tekintve még rosszabb az arány - állapítja meg W. Nas
tainczyk (20. o.), A radikális teológia elhanyagolja az Istenhez fűZ1Ő vertikális kap
csolatot, jelszavakkal (Isten halála) helyettesíti a krítíkus gondolkodást, 8 önkénye
sen bánik a szeritírás tanúságával: egydimenziós légköre fulladással fenyegeti az
embert.

Mielőtt a tulajdonképpeni megoldásba fognánk, el kell távolítanunk a teoló
giai kilátás filozófiai akadályait. Az abszolutum személyességének a kérdésére az
előbb feleltünk, de nem válaszoltunk arra, hogy van-e értelme az imának a ter
mészeti törvények által determinált és zárt világban? A kérőima lehetősége azon
dől el, hogy a valóság legmélye történelmi-személyes folyamat-e? A világ Ura-e
Isten? Megváltoztathatjuk-e imánkkal az eseményeket, megakadályozhatjuk-e azt,
amitől félünk, előmozdíthatjuk-e, amit kívánunk? A világot nemcsak fizikai, ké
miai, biológiai törvények alkotják, a természeti törvény absztrakció, a realitás jó
val több mennyíségí meghatározásoknál, Hozzátartozik az értelem, az érték és a
szabadság: a világ alapvetőerr történelmi. Amit sorsnak mondunk, az éppen e ket
tőnek, mennyíségnek és mínőségnek, determináltságnak és szabadságnak a föl old
hatatlan egysége. Az ember saját sorsa kovácsaként beavatkozik a világ rendjébe,
megváltoztatja. átalakítja, más irányba tereli a fizikai, kémiai, biológiai folyama
tokat: bekapcsolja a villanyt, eloltja a gázlángot. A természeti törvényeket nem
függeszti föl, de erre nincs is szükség, mert nem 'determinálják egyértelműen az
események folyamát. A világ hierarchikus fölépítése következtében a fizikai tör
vények nyitva állnak a kémiai, a kémiai törvények a biológiai, a biológiai tör
vények a pszichológiai minta szeríntí elrendeződés, s míridez a szellem előtt. Lép
ten-nyomon tapasztaljuk, hogy "pszichikai erő" fizikailag észlelhető változást hoz
létre, bár a szabad elhatározás hatásmechanizmusa a természettudományos ma
gyarázat számára nem hozzáférhető. Ha az ember átalakíthatja a természetet,
miért ne tehetne valami hasonlót Isten? Nem úgy, hogy Iölfüggeszti, hanem úgy,
hogy igénybe veszi a maga alkotta törvényeket. A marxi és freudi valláskritíka
jogosan leplezte le a "gyermekes vigaszt", amit (tehetetlenségében) a vallásban ke
resett az ember. Isten csakugyan nem hézagpótló: nem teszi meg helyettünk, amit
mi is megtehetünk. De nincsenek-e magának az emberi egzisztenciának hézagai ?
Nem partíkulárts-kategoríálís hiányai. (a tudomány, a technika stb. fejletlensége),
hanem az emberi létezés végességéből adódó hézagok? Helyesen állapítja meg
Schillebeeckx, hogy van olyan .Jstení vigasztalás", amely nem a kategoríálís hé
zagok betömésére való, s amelyet nem érint a valláskrit.ika. A hézagpótló jelző

vel is óvatosabban kell bánnunk. Aki elfogadja Isten és ember személyes kapcso
latát - mivel az abszolutum nem lehet. kevesebb a személynél -, s meg van
győződve arról, hogy Isten emberszeretete nem csupán elgondolt, hanem reális
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transzcendentális vonatkozás - az ember konkrét valósága -, annak egyáltalán
nem nehéz elgondolnia, hogy néha meglepő fordulatokat teremt Isten az őt sze
rotökért. Ha abból indulunk ki, hogy csakugyan személyesen törődik azzal, aki
szereti, nem nehéz belátnunk, hogya tudományosan elmaradott világban más ala
kot ölt gondoskodása, mint fejlett kultúránkban, s hogy ma is megtapasztalhatók
váratlan kezdeményezései. Máskülönben nem vesszük komolyan Isten és ember
párbeszédét. A kifejezett csodák esetében sem helyes a természeti törvények föl
függesztéséről beszélnünk - állapítja meg B. Weissmahr -, leülönösen nem az
ímameghallgatásokkor. Már csaknem négyszáz éve rájött Bacon kancellár, hogy
"a természetnek csak úgy parancsolhatunk, ha engedelmeskedünk neki". A repü
lőgéppel akkor történ-k az, amit a pilóta akar, ha engedelmeskedik a fizika törvé
nyeinek. A repülőgép kőzömbös a tervező meg a pilóta szándéka iránt: ezen a
szin.ten az anyag vak törvényei érvényesek. Az ember nem varázsló - eltekintve
néhány parapszichológiai j,"lensiÉl6től -, nem kényszerítheti akaratát a természet
re: ez mágia lenne. A technika azon nyugszik, hogy az ember vállalja saját tehe
tetlenségét, s engedelmeskedik az anyagi világ törvényeinek. Isten sem viselkedik
varázslóként ; nem szüntetí meg egy pillanatra sem a természetet (nem függeszti
föl törvényeit, nem bontja meg azt a rendet, amit és amennyit maga helyezett
belé) sem az ember alkotta történelmet, s mégis az történik a világgal és a tör
ténelemmel - miként a pilóta repülőgépével -, ami az Ot szeretők javára szolgál
(Ró. 3,26). Aki nem ért egyelt ezzel a filozófiai okoskodással, fontolja meg Szent
Tamás szavait: "minél közelebb van Istenhez valami, annál inkább irányul ön
maga megvalósítására" (De veritate, q. 22 a. 4). Minél hatékonyabb és önállóbb a
teremtmény, annál jobban közvetíti Isten működését a világban.

De ha csakugyan megteheti Isten - mert személy, s mert a világ nyitva áll
akarata előtt -,miért teljesíti oly ritkán kérésünket? Hol marad segítő keze? Azt
kell tapasztalnunk, hogy bármilyen buzgó is a fohászkodásunk. a dolgok ugyan
úgy mennek, mint azelőtt: ha valami sikerül, az saját erőfeszítésünknek köszönhető,

ha nem sikerül, akkor nincs mit tennünk. "Pedig imádkoztunk, de Isten nem vá
laszolt. Kiáltottunk, de ő hallgatott... Bebizonyíthattuk volna neki, hogy igénye
ink szerények és teljesíthetők is, ha O míndenható" - írja Rahner (77. o.). Hogyan
segítsünk magunkon? Úgy, hogy a kérőimával kapcsolatos kérdést, esetleg kételyt
hitetlenségnek mínősítsük, s az imán kívülre utasítsuk? Vagy úgy, amint RahneT
(86-92. o.) ajánlja, hogy a kérdést és a kételyt nyíltan és őszintén integráljuk az
imába? Úgy tűnik, hogy a gondolkodó hivőnek a második út járható. A kísértés,
kétely, hitetlenség, panasz, sőt lázadás kibogozhatatlanul összefonódik a hittel,
a bizalommal, a megnyugvással. Ezen az úton járt Jób és Jeren'úás, s valami ha
sonlót tanít Jézus imája is. "Krisztus halandó életében hangos kiáltással és könny
hullatással imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Is
tenfélelme miatt meghallgatásra is talált" (Zsid 5,7). .Iézus kérésé egészen realista:
"Abba, Atyám, szólt, neked minden lehetséges: Vedd el tőlem ezt a kelyhet" (Mk
14,36). A haldokló félelmével fohászkodik nem magasztos lelki [avakért, hanem
a legközönségesebbért, ami a földieknek a legdrágább; az életért. Hogy mentse meg
Isten gyötrelmeítől, a bitófa szégyenétől. Teljes bizalommal kér: "neked minden
lehetséges", és "tudom, hogy mindenkor meghallgatsz" (Jn 11,42). Föltétlen odaadás
sa; esedezik: "ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd" (Lk 22,42). Kereszt
reteszltetten, Istentől elhagyottan (Mt 27,46), sikertelenül és elárultan is ki tudja
mondaní : "Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet" (Lk 23,44). Hogyan Illenek össze
Jézus szavai? Míndhalálig harcol Isten akaratával, bár eleve elfogadta. Az égre
kiál.tja nyomorúságát, noha biztos abban, hogy már meghallgatták. Tudja, hogy
bármit kérhet, mert mindig meghallgatják, mégsem akar mást, csak Isten fölfog
hatatlan akaratát. Halálos komolyan esdekel életéért, míközben éppen az életet ld
nálja föl a halálnak. A kérőima Isten és ember találkozásának mísztéríuma, Jé
zus titkának - az isteni és az emberi elválaszthatatlan és összekeverhetetlen egy
ségének - a folytatása. A keresztény ima egészen emberi. Földi gyötrelemtől való
félelem, földi boldogság utáni vágy szólal meg benne: a vajúdó teremtmény kiált
Istenéhez. Az életösztön felj~jdulása, elemi jajkiáltás az életért és a szükséges
kenyérért. Egészen isteni is: mikor a Föld érdekében szólunk, mindent átadunk
Istennek, megfellebbezhetetlen akaratára hagyátkozunk. Az életért könyörgünk, de
nemcsak mindennapí kenyerünkért, hanern akaratálnak teljesüléséért is. Isteni és
emberi az ima. Az lobbantja lángra, hogyaMindenhatóhoz fordulunk, hogy az Ö
ígéretében bízunk: minél közelebb kerülünk Hozzá, annál földibb, annál emberibb
az imánk. Nem rnondunk le akaratunkról. Fölemeljük vágyainkat Isten szereteté-
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be, ahol áttetszik rajtuk a legvégső értelem. Imánk áramlása Isten elé sodor mín
dent: sikert és balsíkert. életet és halált. Akarata fölemeli, megszüntetí és meg
őrzi akaratunkat, szétválaszthatatlanul és összekeverhetetlenül egyesül az övével,
s így biztosan meghallgatást nyer.

Elméletben tökéletesen igaz, hogy az ima a hit szava Istenhez, csakhogy nem
az elméleti hitet kell szavakba foglalnunk. hanem a keresztény ember konkrét,
megkísértett hitét: "Hiszek Uram. segíts hitetlenségemen" (Mk 9,24). Ha nem té
rünk ki a megpróbáltatás, a kétely, a bizonytalanság elől, ha nem álmodozunk
olyan biztonságról, amely nem lehetséges a Földön, hanem imárikba foglaljuk va
lamennyi kísertósünket, akkor új közvétlenséggel ajándékoz meg Isten. Az érett
ember hite és bizalma a gond, a lemondás, a kétely kohójában tisztul meg. A leg
több embernek át kell mennie az egzisztenciális kétségbeesés (a végesség átélése,
az értelmesség eltűnése, a létezés üressége stb.) tísztítótüzén, hogy kiégjen belőle

a hamis remény, a naivitás és a gyermekiség, hogy újra megtalálja metafizikai
súlypontját - szögezi le Ph. Lersch (252. o.). Odaadás és bizalom nemcsak a gyer
meki naivitás, hanem a kritikus reflexió szintjén is lehetséges. Az, aki sohasem
gondolt arra, hogy fölülvizsgálj a bizalmának az alapját, nem hivő, hanem hiszé
keny. Az egzisztenciális kétségbeesésben rejlő pozitív lehetőség az egzisztenciális
újjászületés: a létezés megbízható alapjának, tulajdonképpeni értelmének fölfede
zése, újra megtalálása. Az imának is fejlődnie kell. A gyermek imájából ki kell
alakuLnia Isten felnőtt fia és leánya könyörgésének. A naívitást felváltó, másod
Iagos közvétlenség magába emelve szüntetí meg a felnőtté váláshoz nélkülözhetet
len kételyt, kísértést és hitetlenséget. A gondolkodás, a kétkedes és a remény köz
vetítette világosságban belátjuk, hogy nem adhatunk megfelelőbb választ Isten üd
vözítő tetteire a hagyományos, szóbelí imádkozásnál, bár a módján sokat kellene
változtatnunk, A gondolkodó hivő megérti, hogya hivatás és az emberszeretet az
Istennel való találkozás kitüntetett helye. Világosan és meggvőzően él benne vi
lági felelősségének a tudata. Tudja, hogy az Úr példájára vállalnia kell a világot.
el kell fogadnia történelmi helyzetét. szelgálma kell ott, ahová hivatása állította.
Tudja, hogy Istennel főként áz embertársért vállalt gondoskodásban találkozhat
Az az Isten lebeg szeme előtt. aki távollevőként van jelen életünkben, aki elrej
tőzve működík az emberek révén, s így akarja kibontakoztatni a történelmet. Mind
azokra érvényes ez, akik őszíntén elkötelezik magukat a világban. Ott találj uk
meg Istent, ahol értelmet kap a földi élet. Arra való a kifejezett imádkozás, hogy
összegyűjtse életünk tapasztalatait, s megvilágítsa bennük a személyes Istent. Meg
halljuk hívó szavát, felismerjük feladatunkat: emberi világunkra kiárasztani a hit,
a remény és a szerétet megváltó erejét. Az életére reflektáló hivő találkozik a
személyes Istennel. Nem tagadja a filozófiai problémát, a pozitív válasz sem kü
szöbölí ki a kétely lehetőségét, de megtapasztalja Isten jelenlétét: a kivívott nyu
galomban, türelemben, békében és bizalomban, az embertársak felé való fordulás
ban. A szív átalakulása, Isten jelenlétének az átélése imára készteti: fohászkodik,
könyörög, panaszkodik és hálálkodik. Megköszöni. hogy Isten meghallgatta kéré
seit, hálát ad a míndennapí csodákért: hogy egészséges, hogy vannak barátai, a
tudomány haladásáért. hazánk Ielvtrágzásáért, a nemzetközi kapcsolatok javulásá
ért, Európa békéj éért, a vietnami fegyvernyugvásért. S a többi kis csodáért : kol
légákért, akik nem gáncsoskodtak, barátokért. akik mellé álltak, a sok váratlan se
gítségért és szerétetért. Hogyne kérné ezeket a jövőben is! Attól az Istentől: aki
nem tárgy, nem visszhang nélküli üres míndonség. nem az emberek közötti név
telen valami. hanem igazi Te. Hozzá fordul kérésével, hozzá könyörög - adja
Isten olyan bizalommal - mínt az a varsói zsidó, aki a gettó falára írta:

Hiszek a Napban, akkor is. ha nem süt.
Hiszek a Szeretetben, akkor is, ha nem érzem.
Hiszek Istenben, akkor is, ha nem látom.

Felhasznált Irodalom: F. Wulf: Mérleg 7/1971/245-252. o. A. OHvh'rl: Y a-t-il eneore de mí
racles il. Lourdes? 18 dossíers de guértsons (1950-1969), Paris 1969. J. Hommer: Concilium 8/1972/
673-663. o. K. Rahner: Von der Not und dem Segon des Cebetes, Freiburg 1964. W. Nastatn
czyk: Diakonia 4/1973/19-2B. o. Schütz. A.: Dogmatika. Budapest 1937. I-II. D. Sölle: Die Wahr
neít ist konkret, ülten 1969. J. A. T. Robinson: Gott ist anders, München 1964. W. Kasper:
Einführung in den Glauben, Mainz 1972. E. scníuobeeckxr Gott, die 7:ukunft des Menschen,
Mainz 1969. B. Weissmahr: Stimmen der Zeit 9[;/1973/47-61. o. I'h. Lersch: Aufbau der Person.
München 1956.
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TEILHARD IMÁDSÁGAIBÚL
Válogatta és fordította: REZEK ROMAN (Sao Paulo)

Tizennyolc év múlt már et Teilhard. halála óta. Lényegében igen egyszerű,

részleteiben az egén modern valóságot átfogó "látomását" még ma sern ismerik
eléggé. Csak: részben a "ma embere", sokkal inkább ,,4 jövő zarándoka", akinek
eg'ymás ut(~n megjeleThŐ írásai szüntelenül nógatnak az Isten "fölfedezésére", elámu
lásra, imád.~ág1'a, szemlélődésre.

Akinek Teilhal'd ímádságos lelkiilete a "mlndennapi kenye'l'e", az új formájú
lelkiéletre s szinte új emberi magatartásm Wlál, amely bátran néz szembe a jö
t'Ő minden árnyával és fényével. Ezért közöljük ezt a kis florilégiumot, a sok-sok
Teilhard-ima Icözül néhányat, olvasóinkra bízv,a, .hogy visszhangra balál-e bennük
karunk és jövőnk .egyik legnagyszerűbb szellemének látomása.

A térdhajtás

"Első célom ez: szerétném kiáltani: lássatok, érezzetek! Hitet akarok vallani,
izzó bizalmat szertekiáltani: hiszek a Világ termékenységében és értékében.
Ezzel a hitvallással állok ki azokkal szemben, akik gúnyosan mosolyognak va.,rry
fejüket csóválják, ha arról a homályos nosztalgiáról beszélek nekik, ami rejtetten
ott szunnyad lelkünk mélyén s húz valami felé, ami messze túl van rnirajtunk s
minket beteljesít. Meg is akarom győzni az ilyen fejcsóválókat. .. : öntelt egyéni
ségük csak szalmaláng azoknak az energiáknak ölén, amelyekről tudni sem akar
nak, s amiken gúnyosan mosolyognak, amikor ezt mondom nekik: ezekből építünk
nektek templomot. Ha az ember el akarja érni saját termetét, tudatár,a kell ébred
nie, hogy mily végtelenbe ér kí saját mag'a. Ennek kötelességét és részegítő bol
dogságát kell felismernie. Félre kell dobnia az individualizmusnak rninden déli
bábját. Ki kell tárnia szívét a Világmindenség méreteíre. Ezt kell megtennie. még
ha meg is szédítí új nagysága, s azt hiszi, hogy birtokolja az istenit, vagy, hogy
ő maga az Isten vagy az Istenség mesterembere." (A kozmikus élet, p. 4.)

.4. kísértés

" ... Egy szép napon, ott a sivatag széles nagy korongján,
hol a fennsíkok lépcsős emellcedőí vesznek viola egekbe,
szinto túlnyújtózva látóhatáron is, vad s egzotikus tájak felé ...,
vagy feneketlen tenger végtelenjével nézve szembe,
melynek hullámai szüntelenül s ezer mosollyal hullnak egymás ölébe ...;
vagy erdő mélyén, melynek árnyain élet remeg,
s mély meleg lombjába akarna olvasztani, -
talán engem is megsuhintott a vágy:
gyerünk, emberektől s erőfeszítéstől szabadultan
találjunk rá a végtelen terekre,
dajkáljanak s öleljenek át örökre,
hogy sok nvögős küszkődésom szűnjék meg egyre jobban,
engedjen szétterülni, a végtelenbe ...

S akkor minden idegszáiam remegni kezdett:
mintha könnyed boldogság s szédítő részegség istene lépegetett volna felém:
az Anyag közeledett és hívott: gyere velem!

Igen, engern is ő szólított, mínt minden anyaszülte embert,
felém is azt a szót lehelte, amit hall mínden nemzedék:
azt akarta, hogy mindenképp csak vele menjek s imádjam őt ...

De hát miért ne Imádjarn őt, a Szilárdat, a Nagyot, a Gazdagot, az Anyát, az
Istenit?
Hiszen - igen - ő az örök s a maga módján végtelen ...
Képzeletünk, nem tudja elgondolni távollétét:
rnindenütt ő van ott: a tér szélső határain sa századok végnélküli partjain.
Ugye, hogy ő az egyetlen és egyetemes szubsztancia?
a nunden dologban ott leledző éteres folyam?,
s ugye hogy sosem apad és nem szakad meg sohasem?
Ö <17, abszolút termékeny anyaöl, a Terra Materv az Anya-Föld,
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akinek méhe hord mínden vetőmagot:

az életét is, meg a boldogságnak minden táplálékát;
ő mínden létezőnek közös kezdete,
de mindnek ő egyetlen végpontja is.
Alrnodhatunk-e ennél nagyszerűbbet?
Romolhatatlan ősi lényeg ő,

minden belőle származik és tér is vissza hozzá;
kiindulópont minden növekedésre
s a szétrnorzsálódás végső határa is ...

így duruzsolt fülembe az a hang, amely már sok bölcset megigézett,
ringatta elbűvölt szívemet, elámította eszemet. szívomnek cinkosat.
Az a pogány óra volt, mikor Szirének dala száll fel
a Míndenség alsó régióiból ..."

"S akkor az mentett meg, hogy hiszek az Eletben ... Ha mínden biztosságunk
meginog, ha dadogni kezd nunden szavunk, ha kétessé válik mínden elvünk, ugyan
mirele hitbe horgonyozhatjuk veszni induló benső énünket? Csak ebbe: a növeke
désnek abszolút értéke van s ennek irányába kell terelnünk önmagunkat ... Per
sze maga az Elet értelmi síkon nem határoz meg nekünk Istent, meg dogmát. De
megmutatja, mílyen utat követnek a tények, amelyek nem hazudnak: s nem agyag
bálványok. Jelzik, hogya látóhatár melyik tája felé kell hajóznunk, hogy hajnalra
leljünk s meglássuk a fény növekedését. Minden tapasztalatom alapján s nagyobb
boldogságra vágyó szomjas hitemmel vallom: van abszolút több-lét, abszolút jobb
lét, amit így nevezhetünk: tudat-növekedés, egyre nagyobb szabadság és teljesebb
erkölcs ... A Kozmosz igazi hívó szava ez: tudatosan vegyünk részt abban a mun
kában, amely őbenne folyik. A dolgoknak egyetlen lelkével nem úgy egyesülünk,
hogy árjuk ellen úszunk, hanem velük együtt küzdünk egy Végpont eléréséért"
(A kozmrik~ élet, pp. 12-13.)

Te vagy az élet forrásánál s a vonzás végpont ján

" ...Tehát életemben talán először (én, akiről azt szokták gondolni, hogy na
ponta elmélkedem!) fogtam lámpámat, és elhagyva napi teendőírn és viszonyaim ví
lágosnak látszó mezeiét, leszálltam önmagam legbensejébe. abba a feneketlen sza
kadékba, ahonnan - zavarosan érzem - kiárad cselekvőképességem.Nos hát, ahogy
távolodtam a megszokottan nyilvánvaló dolgoktól, amelyek felületesen megvilágít
ják a társadalmi életet, olyan mértékben tapasztaltarn. hogy énem kicsúszik kezem
ből. Minden, lefelé tartó lépcsőfokon más személyt fedeztem föl magamban, aki
nek nem tudtam többé pontos nevet adni, s aki már nem engedelmeskedett ne
kem. S amikor abba kellett hagynom kutatásomat, mert nem volt már út a lábam
alatt, feneketlen mélység tátongott előttem, amelyből - nem tudom honnan fől
fakadva - ered az a folyam, amit úgy merek nevezni: az én életem.

_ Mily tudomány volna képes valaha is fölfedni az Ember előtt az életét alkotó
akarat és szeretet tudatos képességének eredetét, természetét. rendszerét? Világos,
hogy ezt a folyamatot nem a mí erőfeszítésünk, nem is közülünk valaki másé indí
totta el. Nem is a mí gondoskodásunk vagy bárki barátunké akadályozza csökke
nését vagy fokozza pezsdülését. Lépésről lépésre, nemzedékek hosszú során meg
tudjuk rajzolni a minket hátán hordó zuhatag részleges előzményeit. Még arra is
képesek vagyunk, hogy bizonyos fegyelmi gyakorlatokkal, különféle fizikai vagy er
kölcsi ösztönzőszerekkel szabályozzuk vagy tágítsuk azt a rést, amelyen át belénk
ömöl és tovafut ... De sem ilyen föltérképezéssel, sem pedig ezekkel a mesterkedé
sekkel sem elméletben, sem gyakorlatban sosern leszünk képesek elfogmi az Élet
forrásait. Sokkal inkább kapom, míntsern alkotom magamat. Az Ember - mondja
az Irás - egy hüvelyknyit sem adhat termetéhez. Még kevésbé növelheti - akár
egyetlen egységgel is - a szeretet-képességét, s egy fokkal sem gyorsíthatja azt
az alapvető ritmust, amely szelleme és szíve érését szabályozza, Végeredményben:
a mély élet, a fakadó élet, a szü1etőélet teljesen kisiklik kezünkből.

Elámultam e fölfedezésemen. és vissza akartam kerülni a napfényre. A meg
szokott dolgok kényelmes környezetében szeréttem volna elfelejteni ezt a nyugta
lanító rejtélyt, újra a fölszínen élni, nem fürkészve balgatagon a szakadékokat. De
íme, még az embert tülekedésele közepett is megint csak megjelent figyelő tekin
tetem előtt az Ismeretlen, aki elől szökní akartam. Ekkor már nem valami szaka-
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dék mélyén rejtőzött, Most már az egymást keresztező véletlenek tömkelege mögé
bújt, amely a Vi ágmindenségnek s az én kis egyéníségemnek vásznát szöví, De
ugyanaz a titok volt, fölismertem. Szellemünk megzavarodik. ha megmérni pró
bálja az alattunk sötétlő Világ mélységét, De akkor is szédül, ha megszámlální
igyekszik azokat a kedvező eshetőségeket, amelyeknek osszjátéka minden percben
biztositja a legkisebb élőlény fönnmaradását és sikerét. Míután annak tudatára
ébredtem, hogy én másvalami vagyok s egy nálamnál nagyobb valami, - e másik
tény miatt is szédület fogott el: mily szörmyű kicsi annak eshetősége, mily óriási
annak valószíndtlensége, hogy én egyáltalán létezem, s Hit vagyok a megvalósult
Világ ölén.

Ekkor én is, mínt bárki más, ha óhajtja megtapasztalni ezt a belső élményt,
éreztem mint nehezedik rám a Világmindenségben elveszett atom lényegbevágó
nyomora, az a szörnyű végzet, mely napról napra zuhantat emberi akaratokat az
élőlények és a csillagok örületes tömegébe. S ha valami megmentett, hát az Evan
gélium volt az, amelyet isteni sikerek biztosítanak s amely az éj feneketlen sötét
jéből így szólt hozzám: Ego sum, noli timere : én vagyok, mit félsz?!

Igen, Istenem, ezt hiszem, ezt fogom hinni annál erősebben, minél inkább nem
csak megnyugvásomról. hanem teljességem eléréséről van szó: Te vagy ott az élet
erő lendületének forrásánál és annak a vonzásnak végpontján. amelynek első löké
sét és kifejlődési állomásait egész életem folyamán én csak követem vagy tovább
segítern. S megint csak Te vagy, aki mindenütt jolon'éteddel (sokkal inkább mint
én az Anyag számára, amelyet lélekkel hat át szellemem) számomra élettel telí
ted azt a rengeteg hatást, amely engem ér minden pillanatban. - A bennem föl
buggyanó Életben és ebben az Anyagban, amely engem a hátán hord, még aján
dékaidnál is többet találok: Veled találkozom, T'éged talállak ott, aki részesítesz
Létedben s meggyúrsz engem. Igen, életerőm szabályozásában és kezdeti kiméré
sében, a másodrendű okok kedvezően folyó menetében - lehető legköz.elebbről érin
tem alkotó tetted két arcát; kezedet találom ott, s megcsókolom a Te két csodá
latos kezedet: azt, amely oly mélyen markol belénk, hogy összefonódik bennünk
az Élet forrásaival, - és azt, amely oly messzirehatóan ölel. h~ lezkisebb szorí
tására egyszerre összhangban hajlik meg a Világrnindenség minden rugója ... Hogy
bennük Veled egyesüljek gyökeres egyesüléssel (az Élet forrásaihoz tapadva), csak
fel kell hogy ismerjelek bennük Téged, és kérnem kell, hogy mindinkább Te légy
bennük.

Te, akinek hívó szava megelőzi legelső mozdulatunkat, Istenem, Te add nekem
a vágyat, hogy lenni akarjak, - azért, hogy ez a Tőled kapott isteni szomjúság
tarja ki bennem a nagy vizeknek megnyíló kapukat. Ne vedd el tőlem az élet szent
vágvát, ezt az ősi energiát, ezt az első támpontot, ahol megvethetjük a lábunkat:
Spi.ritu principali confirm.a me: nagy lelki alappal erősíts en!J'em. S ismét csak Te,
akinek szerető bölcsessége alakít ki engem a Föld minden erejéből és minden vé
letlenéből kiindulva, Te add nekem, hogy elkezdjem azt a mozdulatot, amelynek
teljes ereje a hanyatlás és a halál hatalmaival szemben mutatkozik majd meg:
add nekem, hogy vágyam utáln nagy legyen a hitem. hogy lángolva higgyem, higy
gyem jelenlétedet mínden dolog fölött." (Benne élünk, pp. 54-57, stb.)

A nagy Jelenlét sosem néma

"A Megrestesülés a Világegyetem minden erejének és minden hatalmának meg
újítása, Krisztus a tetjes élő és anyagi valóságnak, a Teremtésnek eszköze, Központ
ja, Célja... Mindent O teremtett, mindent O szentel meg, mindent O éltet... Az
első Karácsonyt megelőző csodálatos korokból sem hiányzik Krisztus. Fogantatá
sát készítik elő a kavargó kozrnikus tömegek, és számára rendeződnek a bioszféra
első életárjai. Születésének előkészítése miatt gyorsul meg az ösztön fejlődése, s
a Földön érte feslik ki a gondolat virága. Balgatag módra ne botránközzunk meg
amiatt, hogy időtlen időkig kellett várnunk a Messiás eljövetelére. Hogy Jesse
törzse kihajthasson s az Emberiség kivirágozzék, ahhoz sok rnínden kellett: az ős

ember gigászi és névtelen küszködése, Egyiptom hosszan érlelődő szépsége, Izrael
nyugtalan várakozása, a keleti misztíkák lassan Iölszálló illata, a görögök kifino
mult bölcsessége. Mindez az előkészület kozmíkusan, biológiailag szükséges volt,
hogy Krisztus az Emberiség színpadára léphessen. S mindezt a munkát az O lel
kének aktiv és teremtő hajnala serkentette, mert ez az emberi lélek volt kiválaszt
va, hogy új élettel [árja át a Mindenséget, Amikor Krísztus megjelent Mária kar
ján, az egész Világot emelte magasba." '(A kozmikus élet p. 25.)
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"Igen, Jézus, igen, hiszem és világgá akarom kiál taní háztetőkről és városok
teréről, hogy Te nemcsak a dolgok jogi ura s a Világmindenség utánozhatatlan fé
nye vagy, hanem ennél sokkalta több: Te vagy a minket lenyűgöző EI1Ő, mely át
jár, vonz és fogva tart legégetőbb s legmélyebb vágyaink velej éig. Te vagy az a
kozrnikus Létező, aki beburkol és beteljesít miriket Egysége tökéletességével. Igen.
így és ezért szeretlek mindenekfölött! ... Emberi lélek vagy, amely úgy érez és
vibrál, akárcsak én: a Te Lelked, jó Jézusom. S Te még rám is hajolsz, - befe
jezetlenül adod át nekem am a felmagasztosult és végleges Világot, amelyet Te
összpontosítasz és őrzöl Tenmagadban . " íme, én adok Neked egy keveset - Ten
magadból. - Itt van tehát az a nagy,abszolút és kézzel tapintható érték, amiről

álmodtam. " Benned nemcsak azt szerethetem egész szívemmel, .Ilki van, hanem
azt is, Aki növekszik. Mí más kellene még, hogy leszálljon lelkemre a végleges
béke, hiszen minden reményt túlszánnyal, ahogy beteljesednek elképesztő kozmi
kus-élet-vágyaím ?

De még valamit, Uram, csak egyetlen kis kérdést! - Igaz, hogy ez a legne
hezebb mindegyík között... S ami a legszörnyűbb: lehet, hogy Te már meg ;8
válaszoltad. NEM-mel ... Csak azt szeretriém mégis, jó Uram, hogy ne kelljen tel
jesen félrelöknöm ezt a ragyogó Világot, amelynek nagyszerű célja felvirradt sze
memben ..." (A kozmikus élet, p. 22.)

lma az e(J1JTe nagyobb Krisztushoz

"Uram, mínden ösztönörarnel. mínden szerenesés véletlenben, egész életemen
át sosem szűntem meg Téged keresni s Téged állítani az egyetemes Anyag szívé
be, ezért úgy fogom lezárni szememet. hogy a míndent átragyogó és míndent láng
ra gyújtó Egyetemes hatalom fog elkábítani ...

A minket hátán hordó Világ érinthető és érinthetetlen két pólusát, a külsőt

és a belsőt közel hoztam és összekapcsoltam. Ezért szinte minden lángra lobbant
és fölszabadult.

Jézus, gyermeklelkemben megvetetted lábad, mint .egészen kicsinyke', Anyád
karján ülő, követve a Születés nagy Törvényét. S íme, ismételve és bennem is
folytatva Egyházadban növekedésed körút ját, palesztinai emberséged lassan-lassan
mindenüvé kiáradt, mint solc-sok szivárvány, amelyet Jelenléted átjárt. de nem
rombolt le, hanem magasabb lelki fokra emelt körülöttem minden más jelenlétet...

Azért volt míndez így, mert az összpontosulás útjárn járó Míndenség tárult
elém, melyben Te - Feltámadásod jogán - annak a teljes Központnak helyét
töltöd be, amelyben mínden egybegyűl!

... Egy szép napon, nem is oly régen, fígyelmeztettél, hogy amikor eljegyez
ted magad az Anyaggal, akkor nem csupán Mérhetetlenségét és Szervességét ÖI'
főtted magadra, hanem magadba szívtad, összevontad és magadnak kötötted le ie
neketlen lelki erőkészletét is ...

Annyira. hogy azóta már úgy látlak, úgy érezlek, hogy Te vagy, aki nemcsak
volt és nemcsak van, hanem 90kk&1 inkább Az, aki eljövendő...

Uram, 'néhány szolgád szemébon a Világ, a mi Új Világunk, az atornmagoké,
az atomoké, a géneké. állandó szorongás forrása lett, mert most már olyan moz
gónak, annyira ellenállhatatlannak és szörnyű nagynak tűnik l Folyton növekszik
annak lehetősége (s efölött nyakasan szemet hunyunk), hogy egünkön előbukkan

nak majd más gondolkodó bolygók ... Világosan látjuk, hogy az egész emberiség
munkájának köszönhetőerr mint szökik előre az a fejlődés, amely már önmagát irá
nyítani és meggyorsítani képes. S az ultrareflexió hatására mint ornelkedík látó
határunkon valami Emberen-Túli ... Míndez talán elrémítí azt, aki még ingado
zik, hogy az Anyag árjaiba vesse magát, s fél attól, hogy szétrobban Isteni), ha
egy dimenzióval többet juttat neki ...

De az én értelmem és szívem számára, Uram, semmi sem tehet Téged annyira
szeretetre méltóvá, - egyedül méltóvá, hogy szeresselek, - mint éppen az, hogy
úgy látlak, mint aki mindi.g nyitva 'Vagy saját mélységeid felé s ezért folyton erő

sebbé válsz, színed egyre égőbb és tüzesebb. ahogy önmagad szívébe gyűjtesz és
hatalmad alá hajlítasz egyre többet a Világmindenségből (»egészen addig, míg majd
vissza nem térsz s a Világot magaddal nem viszed annak ölébe, Akitől [öttél«) és
így .pléromízálod' majd önmagadat, eléred Tested teljességét.
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· .. Az Emberiség öntudatra ébredt abból a mozgásból, amely őt tovasodorja.
Mindinkább szüksége van, hogy rátalá jon önmaga előtt és önmaga fölött valami
olyan értelmes Válaszra és Megcldásra, amiben végre egészen bízhat.

BizOInyez az Isten már nemcsak az öreg Kozmosz Istene, hanem az új Koz
mogenezisé (abban a mértékben, amint a kétezer éves misztikus munka oda jut
el, hogy Benned, a Betlehemi Gyermek és a Megfeszített alakjában, magának a
Világnak Első Mozgatóját és egybegyűjtő Központját tünteti fel). Ezt az Istent, akit
annyira vár a mí nemzedékünk, ugye Jézus, éppen Te képviseled és hozod is el
nekünk?

Szilárd Állandóság és Egység Istene, arról ismerhetünk fel Téged s az a Te
lényeged, hogy végtelenűl, alakváltozás és szakítás nélkül növekedhetsz annak a ti
tokzatos Anyagnak mérete szerínt, amelynek Szívét Te foglalod el s amelynek
végső fokon Te ellenőrzöd minden mozgását, Gyermekségemnek és életem alko
nyának Ura, számomra beteljesült s számunkra mégis megszületní sosem szűnő

Isten, aki ezentúl már egyes-egyedül elégíthetsz ki minket, mert imádó vágyunk
számára .kibontakoztatónak' és .kíbontakozónak' mutatkozol, szakíts szét végre
minden felhőt, amely Téged elrejt, az ellenséges előítéletek ködét, meg a hamis
vélekedések felhőit is.

S átragyogó Tüzed árja egyszerre fakassza fel egyetemes Jelenlétedet.
0, egyre nagyobb Krísztus!" (Az Anyag Szipe, pp. 23-24.)

A V Hág = a nagy Ostya

"Istenem, amikor az oltárhoz közeledem szentádozáskor, add, hogy ezentúl
együtt lássam azokat a végtelen távlatokat, malyeket magába rejt az ostya pará
nyisága és közclsége, amelyben Tenmagad rejtőzöl. Ahhoz már hozzászoktam, hogy
a merev kenyérdarabkában fölismerjelek mint lángjával fölemésztő lángot, amely
.- legnagyobb hittudósaid szerint - önmagához alakít engem sokkal inkább, mínt
sem én alakítanám magamhoz. Segits, hogy legyőzzem a képzelgésnek azt a ma
radékát is, amely elhítetní akarná, hogya Veled-érintkezés körülírtan határolt és
csak pillanatnyi.

Már kezdem érteni: a szentségi színek alatt, elsősorban az Anyag .akcídensein'
M, de másfelől visszatérő hullámokként.: az egész Mindenség közreiátszásával tör
ténik az, hogy Te megérintesz engem abban a mértékben, ahogy ez a Míndenség
rám ömlik és hat rám, a Te első kézmozdulatod befolyására. Bizony igaz: a Te
kitárt karod és felém megnyíló Szíved nem is kisebb valami, mint a Világ min
den ereje együtt, amely - velej éig áthatva akaratoddal, tetszéseddel és Lelked
ritmusával - ráhajlik lényemre. hogy formálja, táplálja, magával ragadja egé
szen Tüzed központi lángjaiba. Az Ostyában az én éleiemet ajánlod fel nekem,
Jézus.

Mit tehetek, hogy e rám boruló ölelés karjait. jól fogadjam? Hogyan válaszol
hatok erre az egyetemes csókra ? Hogyan öleljek úgy, ahogyan Te fogsz át engem?
_. A felém hajló teljes odaadásra csak teljes elfogadással válaszolhatok. Tehát az
cucharisztíkus érintésre életemnek egész erőfeszítésével »átaszotoíc. a mai s a hol
napi életem, az egyéni és a mások életéhez kapcsolódó életem mínden Idegszála
val. Időnkint talán eltűnhetnek bennem a szentságí Színek. De mindig egy kicsit
mélyebbre merítenek Mindenütt-Jelenléted áriaiba.: élve vazy halva folyton előbb

I'€' jutok Benned minden pi.llanatban... Míndíg és míndenütt egyesülni kell! Kell,
hogy az Oltáriszentség hódítsa meg életemet, hogy határtalan érintkezés legyen
Teveled: a Világ által Veled való Egvesü.és. Az Élet Szentsége, Életem szentsége:
az én kapott, átélt és Rád bízott életemé ..." (Benne élünk, pp. 116-117.)

Munkánk - "átm.entve ,az örökkév,alóságba"

"Ha szeretjük Istent, akkor valami mindig megmarad belső tevékenységünk
ből, ,operotio'-nkból. De a fejünk. szívünk és kezünk rnunká ia is, az eredményeink,
alkotásaink, az ,opus'-unk maga is - nem lesz-e valamiképp átmentve az örök
kévalóságba'? ...

Igen, Uram, igen, akaratom legmélyére éppen Te oltottad ezt a merés_z szán
dékot: így leszl Akarom, kell nekem, hogy így legyen!

Akarom, mert ellenállhatatlanul szeretem azt, amit a valóságra szülnöm en
ged míndennap a Te állandó közreműködésed. Mírit szülő a gyermekeit. úgy dé
dolgetek egy-egy gondolatot, ezt az anyagi tökéletesedést, ezt az összhangot, a
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szerétetnek sajátos színámyalataít, egy-egy mcsolynak vagy tekintetnek nagysze
rű gazdagságát, míndazt a sok új szépséget, amely bennem és körülöttem először

csillan fel a Föld emberi arcán, - és nem birom elhinni, hogy testük teljesen
meg fog halni. Ha elhínném, hogy ezek mindörökre elhervadnak, leheltem volna-e
beléjük valaha is életet? - Minél inkább elemzem magamat, anná' jobban föl
fedezern ezt a lélektani igazságot: még a kisujj át sem emelné föl senki, hogy
bármiféle csekélyke dolgot is tegyen, hacsak nem serkentené az a többé-kevésbé
homályos meggyőződés, hogy végtelen picinyke mértékben (legalábbis kerülő úton)
valami Véglegesnek a fölépítésén fáradozik, azaz a Tenmagad rnűvén, Istenem, Ezt
talán leülönösnek vagy túlzottnak vélik azok, akik úgy szoktak cselekedni, hogy
nem vizsgálják át magukat véges-végig elemezve. Pedig cselekvésüknek ez az
egyik alapvető törvénye. Nem kevesebb kell, mint annak vonzása, akit Abszolút
nak nevezünk, - nem kevesebb kell, rnint Tenmagad, Istenem, hogy mozgásba
hozza azt a -törékeny szabadságot, amelyet Te adtál nekünk. S ezért míndaz, aml
gyöngíti a munkám eredményeinek égi értékébe vetett biztos hitemet, gyógyít
hatatlanul gyöngíti tetterőmet.

Uram, mutasd meg mínden hívőnek, hogy a szó valóságos és teljes értelmé
ben miként követik őket tetteik a Te országodba: "Opera sequuntur Illos". (Benne
élünk, pp. 28-29.)

"Így hát földi élete folyamán minden embernek nemcsak fogékonynak kell
lennie, hanem a saját maga legtermészetesebb fokáról kiindulva föl kell épít:enie
egy művet, egy ,opus'-t, amelybe valami belejut a Föld minden eleméből. Maga. ala
kítja ki s,aját maaa lelkét, földi napjainak egész során végig. S ugyanakkor köz
reműködik egy másik munkában, egy másik ,opus'-ban is, amely - bár szorosan
irányítja. de végtelenü! túl is szárnyalja egyéni sikerének távlatait. Ez a mű a
Világ beteljesítése oo." (U. 0 0 p. 34.)

"Isten erős fénye nem bágyasztja el földi céljaink részleteit, hiszen a Vele
egyesülésünk bensősége éppen hajtóerő, hogy pontosan teljesítsük még legkisebb
munkánkat is. Szüntelenül gyakoroljuk, éljük át ezt az alapvető igazságot, amíg
csak oly családiasan megszokottá nem válik, mint a tárgyak felületének tapintása
vagy a szavak olvasása. Istennek legélőbb és leginkább megtestesült ereje nincs
távol tőlünk. nincs az érinthető szférán kívül. hanem minden pillanatban ránk
vár, a tettben, az éppen akkor esedékes munkával. Valamiképp ez az erő van itt
tollam hegyén. csákányern vasán, ecsetern szálain, varrótűrn fokán, szívem és
gondolatom idegrostjain. A végső Célt, amely felé akaratom legmélye tör, úgy ra
gadom meg, hogy legszélső természetes határáig meghúzom a vonalat, leütöm a
csákányt, pontot teszek mindig arra, amivel éppen fogtalkozom . oo" (Uo o. p. 38.)

Világunk = Krisztus Teste, vajúdva nöt'ekszik

"Igen, a Világ, az Élet (a mi Világunk, a mi ÉletünT~) mindegyikünk kezében
úgy fekszik, mint ostya, s készen áll. hogy isteni befolyással telitődjék, vagyis a
Megtestesült Ige valóságos Jelenlétével. Aztán a mísztérium beteljesül. De csak
akkor, azzal a föltétellel, ha hisszük, hogy ez a mí számunkra az a tevékenység
akar lenni és lehet is, ami nem más, mint Krísztus Testének kitágulása, növelése.
Hisszük ezt? Akkor körülöttünk minden fénybe borul és határozott formát ölt:
elrendeződik a véletlen, a siker romolhatatlanul teljes lesz, a fájdalom pedig Is
ten látogatásává és simogató kezévé válik. Avagy íngadozunk ? Akkor száraz ma
rad a kőszikla, fekete az ég, veszélyt rejtő és viharos minden víz. S elvetélt életünk
fölött hallhatnánk a Mester szav'át:"Kicsinyhitű emberek, míért kételkedtetek?"

Uram. segíts hitetlenségemen! Igen, Uram, jól tudod ezt Tenmagad is, hiszen
emberségeddel magadban hordtad aggodalmát. Néhanap a Világ szörnyűségesnek

tűnile hatalmas. vak. brutális. Közönyösen lökdös minket ide-oda, elragad, megöl.
Az is biztos, hogy az Ember hősiesen eljutott már oda, hogya hideg és fekete
nagy vizek között lakható zónát teremtett. ahol úgy-ahogy világos van és meleg,
ahol látni tudnak a létezők, puha a kezük, és szívük szeretni képes. De bizony
mily kezdetleges ez az otthonunk! Minden pillanatban, minden eresztékén át be
tör az a szörnyűséges nagy Valami, aminek szüntelen jelenlétét nyakasan elfelej
teni akarnánk, pedig csak vékonyka fal választ el tőle mínket : tűz, pestis, vihar,
földrengés, sötét erkölcsi erők veszett tombolása viszi el kíméletlenül és egyetlen
szempillantás alatt azt, amit fáradságosan építgettünk és szépítgettünk egész ér
telmünkkel és szívünkkel.

Istenem, mivel emberi méltóságom tiltja nekem, hogy mint az állat vagy mímt
a kisgyermek szemct hunyjak ezek felett, hogy ne essem abba a kisértésbe, hogy
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elátkozom a Világmindenséget Alkotójával együtt -, add, hogy leboruljak e Vi
lágmindenség 'előtt, mert Téged látlak benne elrejtve. Uram, ismételd nekem a
megszabadító nagy szót, amely egyszerre kinyilatkoztató és alkotó is: Ez az én
Testem. - Bizony, ha éppen úgy tetszik, hát Te vagy a szörnyű és sötét Valami,
a fantom, a vihar! - "Én vagyok, ne féljetek!" - Míndaz, ami elszörnyít életünk
ben; minden, ami Téged is levert az Olajfák hegyén, igazában csak Színek, vagy
Látszatok, ugyanegy Szentségnek anyaga.

Csak higgyünk' Higgyünk annál erősebben és minden reménytelenség ellenére
is, minél fenyegetőbbnek és minél inkább leküzdhetetlennek látszik a Vaóság, S
akkor látjuk majd, hogy lassan-lassan mint foszlik szét az egyetemes Borzalom,
aztán ránk mosolyog és az emberinél végtelenü' erősebb karjára vesz.

Nem, a Világegyetem szrlárdságát nem az Anyag rideg determinizmusa, nem is
a nagy számok törvényei biztosítják, hanem a finom változatokat szövő Lélek.
Aki hisz. annak számára a végnélküli véletlen és a Világ szörnyű vaksága csak
látszat, illúzió. Mert a dolgok lényege a hit."

Isten arca a másílc emberen

"Istenem, ragyogtasd fel számomra a Másik életében a Te Arcodat. Szemed el
lenállhatatlan fénye, amely a dolgok mélyén gyullad ki, már belevetett minden
munka vállalásába, minden fájdalom átvészelésébe. Add meg nekem azt is, hogy
Téged vegyelek észre ernbertestvéreimben - sőt éppen ott -, lelkük legbenső,

legteljesebb, legtávolibb zucában is ... Te azt akarod, hogy Eucharísztíád segítsé
gével az Emberek és énköztem megmutatkezzék az az alapvető nagy vonzódás
(halványan megérezhető már mínden erőssé vált szeretetben), amely a rengeteg
szellemi teremtményből misztíkusan szinte ugyanegy Monádot alkosson Benned,
Jézu'> Krísztus. Azt akarod. hogy a csak személyes szimpátiánál valami magasabb
rendű vonzzon enzern a ,Másik' felé: az a lelki rol<J()nság. amelyben összefonódnak
a világnak önmagáért és e világn.ak az Istenért egllbeszövődó szálai!

Jézus, Megmentőis az emberi aktivitásnak. amelynek Te adsz értelmet; Meg
váltója az emberi szenvedésnek, amelybe Te lehelsz éltető értéket ... Légy az em
beri egység üdvössége, arra szorítva minket, hogy elhagyjuk kicsinyességeinket s
hogy Terád támaszkodva ki merjünk kalandozni a szeretet ismeretlen óceánjára."
(Benne élünk, pp. 140-142.)

HA külső sötétségek"

"lVIinden egyes lélek, amely a kegyelem hívásai ellenére elvész és ezzel le ke~

lene, hogy rombolja a közös Egyesülés tökéletességét, - szembetaíálja magát Ve
led, Istenem, s Te azonmal elvégzel egy újraöntést. és ezzel mínden percben új fris
seségbe és új tisztaságba állítod vissza a Világmindenséget '" Van a semmi által
bezárt Világmindenség, azaz valamiképp a zéróra állított nagyságok létrája... Is
tenem, szétszakítod a Világegyetem alsó árnyait és arra tanítasz, hogy lábam alatt
egy másik félgömb nyílik, a legalábbis lehetséges létezőknek valódi tere, amely
határ nélkül nyílik lefelé ... Ugye, Uram. a Világ ilyen negatív pólusának való
sága kell hogy megkettőzze hatalmad sürgősségét és végtelenségét, amellyel Te zu
hansz ránk?

Jézus, rettenetesen szép és magadnak lekötő Mester, bezárva szememet afölött,
amit emberi gyöngeségem még nem képes megérteni, tehát elviselni sem, - nem
kutatva, hogy valóban vannak elkárhozottak, legalább a Világról alkotott állandó
és gyakorlati látásomba akarom iktatni az ítélet mindig fenyegető súlyosságát ...
- nem azért, hogy féljek Tőled, Jézus, hanem hogy egyre szenvedélyesebben tiéd
legyek. " A poko) tüzei és az ég tüzei nem két különböző erők, hanem ugyan
annak az energiának ellentétes megnyilvánulásai ...

Mester, bárcsak a pokol lángjai ne érnének el hozzám, s ne kapnának el sen
kit sem azok közül, akiket szeretek... Senkit se érjenek el, Istenem (- megbo
csátasz, tudom, hogy ily esztelenül könyörgök '), De sötét víllogásuk, a fölvillantott
minden szakadékkal együtt, míndegyikünk számára még csak növelje az Isteni
Erőtér patakzótűzű teljességet," (Benne élünk, pp. 142-146.)

Esteledik ...

"Maradj velünk, Urunk, mert már esteledik ...
Alakítsam át, használjam fel az évek múlásáva' növekvő árnyakat: a gyön

gülést, az elszígeteltséget, amikor nem tárulnak elém új távlatok ...
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Krisztusban, az Omegaban találjak lehetőséget, hogy [iata; maradjak, vidám,
lelkesedő, vállalkozó kedvű,

Még ne tekintsem .bölcsességnek' azt, ami csak melankólía, közömbösség, ki
ábrándultság.

Adjak helyet a közelgő vágnek, fölemelő szerepet szárijak hanyatló napjaimnak..,
Ahányszor csak ezt mondtam : "Készen vagyok", mindig ezt jelentette: "Neki

feszülök annak, ami előttem van" ...
. . . Fogadjam a halált úgy, ahogyan az Omega-Krisztusban jön pl, azaz fejlő

désem érdekében ...
. . . .Belül is, kívül is mosolyogva, szívesen fogadjam, ami rám vár.
Omega-Jézus, add, hogy hátralévő napjaimma. s főleg halálamm.al Téged szol

gáljalak, hírdesselek, mutassalak meg az embereknek, mindig és míndvégig! ...
Jézus, szívszakadva bizom Rád utolsó munkás éveimet, halálomat. El ne gyön

gítsék azt, amit vágyva-vágytam Teérted befejezni ...
A kegyelmek kegyelme az az ajándék, hogy jól érem meg a véget: ahogy leg

hathatósabban szolgálhatom az Omega-Krísztus dicsőségét!

Egyetlen szenvedély uralja életemet: növelj em Krisztus és a Világ szintézisét.
'I'ehát szeressem mindkettőt, különösen az Egyházban élő Krísztust, a legfőbb Ten
gelyt ...

Egyesülés a Halál által, az egyesítő Halál ...
Végül az ímádásrarnéltó vár reánk ...
Megyek Öelébe, aki jön felém ..." (LelkigyakorLatos jegy~tek. 1944-1945),

CSELÉNYI ISTVÁN GÁBOR

EVANGÉLIUMI ASZKÉZIS
Jóval a zsinat előtt, 1933-ban írta G. Marcel: "Az az Isten, aki egyes lelki ve

zetők szerint a világ ellen fordul s tagadja tulajdon művét, szememben nem más,
mint bálvány". - Nagyon eljött már az idő arra, hogy megtisztítsuk aszkézisün
ket e bálvány árnyékától, s hogya pozitív tartalmú evangélíumí aszkézis utat
törjön magának.

Kritikai elemzésünk középpontjában két fogalom áll: a "világ" és a "test".
Ahhoz, hogy ezt az evangélíumí aszkézist helyreállítsuk életünkben, mindenekelőtt

a "világ" és a "test" fogalmát kell végre tisztán látnunk. Félreértésele ugyanis
ezeken a pontokon igen könnyen adódtak.

A "világ" magukban az evangéliumokban is ugy szerepel, mtnt Isten országá
nak ellen pólusa. Ha kicsit utána gondolunk, rájövünk, hogy "evilágon" Krisztus
nem a kozmoszt, az anyagvilágot vagy a társadalmat érti, hanem a magával meg
elégedő embert, a bűnnel átitatott emberiséget. A "világ" tehát nála nem ontoló
giai, hanem teológiai-erkölcsi fogalom. A Krísztus által ostorozott "világ" azok
összessége, akik el zárkóztak nunden továbblépés elől (vö. O. Kuss: Paulus, Re
gensburg, 1971. 289. o.),

A mai teilhard-i értelemben vett világ azonban: az emberséggel, szellemmel
eltelt teremtés, mely a teljesebb felé halad, minden zökkenő ellenére, n>em ellen
tét,e az evangéliumnak. A Krísztus-követő nem azzal valósítja meg a tökéletesedés
követelményét, hogy kivonul ebből a világból, hanem úgy, hogy mindenekelőtt ön
magából igyekszik kiűzni az önzést, a belső ernbertelenséget, és é:ppen a világot
ragadja a tovább-bontakozás felé. Ennek a folyamatnak a lépcsői adják az asz
kézis Iokozatait és jelentik a tökéletességre törekvést nemcsak a beavatottak, ha
nem minden ember számára.

Élő példa is van manapság arra, hogy mennyíre nem megoldás a világból va
ló kivonulás. Mint szélsőséges példa, a hippi-mozgalom csődje igazolja előttünk,

társadalmi síkon, hogy a világ megváltoztatására. még egy-egy adott társadalom
belső ellentrnondásaínak kiküszöbölésére sem elég a társadalomból való kiszaka-
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dús, Az embereken-kívüliség eredménye előbb-utóbb elembertelenedés lesz, Meg
oldás társadalmi síkon csak a belülról fakadó átalakulás lehet.

Ugyanez a he yzet a vallásos élet síkján is. Krisztus minduntalan visszaté
rő alaptétele: "tagadd meg magad", nem arisztotelészi értelemben vett "tiszta ta
gadás", hanem, hegeli szóval, "megszüntetve-megőrizve" végbevitt belső átalakí
tás, Mint másik analógtát, hadd említsük: amint a sartre-i .,semmizés" (néantíza
tion) sem a s,zi'> S7.0l."OS értelmében vett megsemmisítés, hanem él személytelennek
szcmélyessó-szellemtvé való felemelése, úgy a krísztusí "önmegtagadás". ..le
mondás", a kereszt sem világmegvetés, hanem él természet, az ösztönök, a létlehe
tőségek új szimtre emelése: emberlvé-kiisztusivá való átmernesítése,

Legalább ennyire ügyelnünk kell a szentpáli "tJesteneThesség" értelmezésére is.
Biztos, hogy a "testi ember" (anthróposz szarkrkosz) [eeriti nála a lelki emberség
f'llentétét. De szavait nem szabad a görög filozófia nyelvez-stére letordítanunk.
Szerit Pálnál a test, a testi ember ugyanúgy az egész err-ber, ahogy a lelki ember
is, de olyan ember, aki nem építette ki igazán személyíségét,

Ha például megfigyeljük, hogyan rajzolja meg az apostol a testi ember jelle
mét (Kol 3.4-11), feltűnik. hogy a hagyományos értelemben vett "testi" bűnökkel

(tisztátalanság, érzéki vágyak stb.) együtt sorolja fel Szerit Pál a kapzsiságot és
olyan, ugyancsak lelki tényeket. mint a harag. a bosszúvágy. a rosszíridu'at, má
sok szídása-átkozása - egyszóva! a szeretetlenség mindenfajta társadalmi meg
nyilvánulási formáját.

így értjük meg, hogy a bűnben nem az a probléma, hogy testből, lélekből (a
tudat összetevőiből) fakadt-e (metaflzikaí.lag), hanem hogy minden formájában az
egész embert embertelenítí el. rekeszti el a személylséggé válástól. sőt teszi társa
dalmiatlanná. Ha már Szerit Pál ssm fogalmaz a merev dualista antropológia szó
haszná atával, megvan a lehetősége annak is, hogy a mai aszkézis vonalán is al
kalmazzuk a modern antropológia meglátásait.

A legfelső, amit a mondottak alapján megjegyezhetünk az, hogya .Jelki élet"
kifejezés a valós élet mezkettőzésének lát-zik és örökös fé'reértések forrása, ezért
csak megszorított értelemben használhatjuk. Éppen vélt erénygyakorlataink vál
hatnak ugyanis könnyen - mint Michel Quoist írja - az önzés és képmutatás ta.,.
karojává. Helyesebb tehát, ha nem azt keressük, hogyari tudunk elvonuini és .Jel
ki életet élni", hanem azt, hogyan tudjuk krisztusi személyiségünroet kialakítani a
modern élet keretei között. (Az igazi lelki élet persze rnindig is ezt jelentette, s
ilyen értelemben továbbra is használhatjuk a szót!)

Azzal, hogy a személviség kialakítását állttjvk aszkézisünk középpontjába, nem
l;l;",sítj,uk meg a Icinyilatkoztatás szellemét. Amint Szent Pálmát a "lelki ember",
úgy magánál Krisztusnál a "lélek" kif ej szés is az egész szemé:yiség-et jelöli. Dr;
nem az individualista elméletek "Pour-soi"-ját, önmagáért-létezőjét (Sartre), ha
nem a mások felé megnyílt én-t. A vámos és a farizeus, a levita és a szamari
tánus, a tékozló fiú és bátyja Kríszbus példabeszédeiben mírid annak a két el
lentétnek a megjclenítői, hogy míg az értékek felé (és elsősorban embertársai fe
lé) megnyílt személy.ség egyúttal élete mindcn mozzamatával nyitott Isten felé
is, addig ezzel szemben az, aki ezt a kitárulást elmulasztotta, nem valósította meg
személyiségét, nem léphet Isten elé.

Önzés vagy örrzetl en ség. társadalrniatlanság vagy nyitottság, elszemélvtelene
dés vagy személyisóagé válás - ez tehát az aszkézis a.lap'(érdése. Az a ,.Krisztus
ban való lét", amelyről Szerit Pál beszél, nem más, mint a többiek felé meg
nyílt én Iétrehozása a test, az ösztönök, az érzelmek, lelki folyamatok mímden
síkján és mímden területén.

Az az új emberség, melyet az Újszövetség meghirdet, nem merül ki a bűn

ellent küzdelemben, Jellemző, hogy Krisztus nem elégszik meg a Tízparancsolat
negatív normálval (ne ölj, ne lopj). Nem tagadja ezek igazság-tartalmát, de töb
bet követel. A negativitás, az elfojtás, a "Them" kevés. A jóság - tett. A szemé
lyiség kiáradása.

Mégsem tagadhatjuk, hogy szernélyiséggé válásunk - úgy is mondhatnánk,
emberré válásunk - fontos lépése a bün elLeni küzdelem, egyéni és közösségí vo
natkozásban egyaránt. Ez az a metanoja (megtérés), melyet Krísztus követel: a
személyiség gyökeres átalakítása, rendezése.
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Ezen a ponton kell elejét vennünk ezy esetlezes ú iabb (ellenkező előjelű) fél
reértésnek. Az, hogy átértékeljük az aszkézis antropológiai tartaimát s hogy nem
tesszük többé elsőrendű kérdésse a lélek test ellent harcát, nem jelenti azt, hogy
nem lenne probléma a személyiség-alkotó elemek összhangjának kiépítése. Szük
séges az. ösztönswbályozás (Triebsteuerung) is, nem kell ezt mindenestől kivet
nünk hagyományos aszkézisünkből.

De az ösztönök, tudatalatti tényezők rendezése nem jelenthet többé tisztán el
fojtást, erőszakos önsanyargatást. A helyes megoldás a rejtett. belső törekvések
nek - részben, mínt kisérő tényezőknek. részben mint eszközöknek - magasabb
értékek sZQlgálatába állítáro. A modern pszichológia arról beszél, hogy a betel
jesülés- és öröm-elvet (Lustprínzíp) s az erre való törekvést nem egyszerűen a
valós értékek (Realprinzip) alá, hanem mellé kell rendelnünk. mint kisérő-ösztön

zá erőket, s akkor nem fognak szüntelenüí előtömi és nom törnek erőszakkal pri
mátusra.

Belső, testi-pszichikai virágunk mellett másik ütközési pont személyiségünk
kialakításában a környezet. Ma már csak azért sem törekedhetünk valamilyen min
denkitől elszigetelt tökéletesség-eszmény felé, mert sorsunk jobban összefonódik a
másokéval, mint bármikor azelőtt. Létünk falán zörgetnek embertársaink: vagy
velük, vagy sehogy sem haladhatunk előre.

Nem kell tehát azon aggódnunk, hogy a modern élet körülményei között "asz
kézis nélkül" maradunk. Ha annak a Krisztusnak "praxisával" szembesítjük val
lásos gyakorlatunkat, aki a mlndennapí élet erőpróbait ajánlotta fe' imádságként
az Atyának, mikor a palesztinai falvakat járta - akkor megtalál juk korunk asz
kézisét: az élet-aszkézist. Krisztus óta mínden cselekedetünk, a leghétköznapibb is,
vallásos tartalmú, része az Istennel való találkozásnak.

Ezt az élet-aszkézist úgy kell elképzelnünk, hogy nem öncélú erénygyakorla
tokat és kereszteket keresünk, hanem az élet adta nehézségeket építjük át ke
resztre és a közösség ezerkezetén belül keressük meg a szükséges olajozási ponto
kat: az erények helyét.

Alljon itt példa gyanánt Erich Fromm négy "sarkalatos erénye", melyek fel
tétlenül szükségesek szerínte a modern életben (Die Kunst des Liebens, Ullsteín,
Berlin-Dannstadt, 1971, 141-152. o.) :

1. A fegyelem. Enélkül nem tudunk sem munkahelyűnkön, sem a közlekedés
forgőszínpadán társainkhoz alkalmazkodni. A szabadság legtöbb ember szótárá
ban a lazítást, a könnyedebb életet [elentí, Pediz a szabadság a belső fegyelem,
melyben hozzáigazodunk az élet: a munka, az otthon, a hétköznapok rítmusához.
anélkül, hogy ezek rabjaivá válnánk.

2. Másik erény az összpontosítás. Enélkül nincs munka, sem szeretet. De fj
gyelnünk kell önmagunkra is. Eldologíasodunk, ha nem hagyunk minden nap né
hány percet a befelé-nézésre.

3. A türelem paradox módon azért szükséges, mert "soha nincs időnk". Nap
jaink rohanó tempója mellett kicsúszik kezünkből az idő, ha nincs bennünk kész
ség a nagy értékek kivárására.

4. Végül az érdeklődés a legjobb gyógyszer a rnegszokás, a rutinná csonto
sodás ellen. Az érdeklődés nemcsak a technikai újdonságok, a napi események.
hanem a környezetünkben élők bajai, érdeke iránt is.

Ilyen egyszerű és hasonló apró lépések indítanak el bennünket az evangéíumi
aszkézis útján. Kizárólag az egyéni érdek érvényesülésére épülő gondolkodás köny
nyen egymásra vicsorgó ordasok vadászterületévé változtatja a társadalmat. A
keresztény embernek azok közé kell állnia, akik nemcsak szóval, de tettekkel ls
az altruizm«st képviselik. Míndig legszebb feladata (és joga) marad, hogy betölt
se a só, a kovász, a fény - a krisztusi emberség katalizátorának szerepét,

Azzal a külsődleges vallásossággal szemben, amelyben hit és cselekedet eli
degenedik egymástól - s rnelybe bizony sokszor mí is visszahullunk -, ebben
1.\ kinyilatkoztatás alapján vállalt élet-aszkézisben a cselekedet is "hittani" rnély
séget nyer. A személyiségét kiépítő ember (a szentpáli lelki ember: a Lélek ke
gyelmétől áthatott s épp ezért Krísztus képére formálódó ember) a modern élet
körülményei között i.. megt,alálja Istent, hiszen "aki szerétetben él, Istenben él".
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SOMOGYI GyOR: GY

AZ ASZKÉZIS ÖRÖMÉRŰL

Ha egy atléta szüntelenül még gyorsabban akar futni, még nagyobbakat akar
ugrani vagy dobni, és ennek éraekeben renoszeresen edz - akkor egy sok Iizí
kai megterheléssol járó, sajátos élettormát valaszt. Szerenesés ebetben egyszerűen

azért, mert szeret futni, ugrani vagy dobálózni, és az ezzel járó megterhelést is
végeredményben szivesen vállalja. Előfordulhat azonban, hogy mondjuk sokkal
szívesebbcn Iebzselne valami mulatóhelyen, de részben az eredményes sportolással
járó társadalmi elönyökért, részben a sikér, hírnév, jutalom és hason ók reményé
ben Lemond arról, inkább áldozatot hoz, és kitártó önuralommal fut, ugrik vagy
dobál. Ez a két véglet persze ilyen vegytiszta módon sohasern jelentkezik - de
a sportpszichológusok a megmondhatói, hogy két ilyen alapmotívum (korántsem
mindig tudatos l) létezése mennyire szembetűnő. Tulajdonképpen ezek a motivumok
döntik el azt - függetlenül attól, hogy valaki a sportból él-e meg vagy sem -,
hogy szivo mélyén ki "amatőr", és ki "hivatásos" - bármily képtelenség is ezt a
gyakor atban megállapítani. .

A görög "aszkein" ige (melyből az "aszkézis", "aszkéta" szavak is származ
nak) először ezt az atlétikai fölkészülést, a sportteljesítményre való készség be
gyakorlását jelentette - és ennek analógiájára kezdték (valószínű eg Xenofon és
kortársai) a bölcsesség meg az erények elsajátításának jelölésére alkalmazni.
Szent Pál aztán - Szent Lukács tanusága szerint - amikor Felix he'ytartó előtt,

Cezareában védte magát honfitársainak vádaskodása ellen, kifejezetten erkölcsi
értelemben használta: "Magam is arra tórekszem (=aszkó), hogy lelkiismeretem
mlndlg tiszta legyen Isten és az emberek előtt" [ApCs 24,16]. A szó Ielentéstarta'
mának ez a gazdagodása azért is volt szerenesés. mert az "aszketikus" magatar
tásnak eredetileg mínden vonatkozásban megvan az a kettős motívácíója, ami a
sporttal kapcsolatban jellemzi. Vagyis olyan testi-lelki gyürkőzést je ent, ami egy
szer le-mondás és önmegtagadó áldozat lehet, másszor viszont szívesen választott,
szerétett tevékenység. Az erkölcsiségnek is megvannak a maga "profijai" és ..ama
tőrjei' - rnost mellékes, hogy melyík elnevezést melyík típusra alkalmazhatnánk.
Az viszont egyáltalán nem me Iékes, hogy ki-ki melyik típust közelíti meg. Mert
a sportban - már amennyiben a sportolónak egy rnérhető fizikai teljesítményt
kell nyújtania - édes mindegy, hogy az eredményt ki-ki "játszva" vagy kínlód
va éri el, a morál terén viszont éppen maga a sziemély számít. és ezért nem mínd
egy, hogy ki-ki szívből teszi-e azt. amit tesz, vagy kellő kárpótlásért vállalt ön
megtagadásból.

Az "as7kézis" legtöbbünk szóhasználatában már-már az "önsanyargatás" szi
nonimája lett, de legalábbis kizárólag lemondással, áldozathozata lal és önmegta
gadással függ össze. Az aszketikus magatartást manapság legszelídebb formájá
ban is csak olyannak tudjuk elképzelni, hogy az ember va. amelyest féken tartja
kívánságait, és mértéktartóan veszi ki részét az ,.élet örömeíből". Az emberi ter
mészet viszont már a legapróbb lemondás gondolatával is csak úgy tud megba
rátkozni, ha tüstént valami jutalom reményével kárpótolja magát. Amikor tehát
azt hisszük, hogy Isten mindeneke őtt lemondásokat kíván tőlünk, kívánságát nagy
általánosságban csak azért méltányoljuk, mert megbízható "fedezetnek" tartjuk az
örök élet ígéretét. Ekkora kárpótlásért már képesek vagyunk időnként például
koplalní és hosszú imákat elmondani, olykor alamizsnát is osztunk. sőt esetleg
még a másik arcunkat is odatartjuk - de természetesen alig várjuk, hogy túl
legyünk rajta. A böjt percei - a nem-evésnél föltétlenül lényegesebb ,.jó cse-eke
deteket" is beleértve - tulajdonképpen kínos percek számunkra, melyeket nem
szeretünk, s csak valamilyen érdemszerzés hátsó gondolatával körítve fogyasztunk
el. Ugy érezzük, közben valamit veszítettünk, valamiről lemaradtunk - egyszóval
áldozatot hoztunk, amiért méltán elvárhat juk, hogy Isten kárpótoljon bennünket.
Elvárjuk. hogy amit elvesztünk az evilági réven, azt megnyerjük a túlvilági
vámon. Az "aszkézis" végeredményben kirívó epizód marad az életünkben.

Szenvedélyeinknek viszont többnyire maradéktalanul átadjuk magunkat. Amit
igazán szeretünk, azt nem va ami egyéb jutalomért. hanem önmagáért szerétjük,
mert úgy érezzük, csakis önmaga - egyre kiteljese<iő önmaga - lehet a fJjutal-
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ma", hiszen azt, ami igazán jó, a világért sem cserélnénk el valami másra. Mind
ahhoz, amit az életben ilyen igazán jónak tartunk, a viszonyunk egyértelműen po
zitív, és nem is lehet más. Ezért nem is nagyon tudnám belátni, hogy az "élet
örömeiről" való lemondás hogyan segíthetné e16 a világ-, a többi ember - és ön
magam - kibontakozását jobban, mínt hogyha testestől-lelkestől atadnám ma
gamat mindannak, ami a létben jó és szép, Meggyőződésem, hogy Isten a .,ja
vakkal" szemben éppen nern tartózkodó magatartásra, hanern szenvedélves rajon
gásra buzdít - csakhogy azt a figyelemre méltó dolgot közlí velünk, hogy való
jában nem azok a "java!k", ame yekről gyakorta azt képzeljük. A SZíVOOl mélyén
mtndig is éreztem, hogy valami nincs rendjén azokkal a "javakkal", amelyeket
önfeledt vonzalmammal olykor kitüntetek. Mert hol van az a mámor, amely nem
a csömörnek vet ágyat, hol az a kincs, amit a rozsda és a moly meg nem emészt?

Nem ott tehát a hiba, hogy féktelenül vonzödnánk a jókhoz, hanem ott, hogy
nem az igazi (mondhatnánk : a természetfölötti) jókhoz vonzódunk, Az evangélium
végre annyiszor megcsalt vonzalmainkra méltó értékrendet ígér. Olyan értékrendet,
amelyben valóban nem az a legény, aki adja, hanern az, aki állja; amelyben va
lóban különb dolog szolgálni, mínt uralkodni, megbocsátani, mint "elégtételt ven
ni", vádlottnak lenni, mínt bírónak, edzettnek lenni, mint kényeztetettnek. Ez az
evangéliumi értékrend viszont fölöttébb különös - hiszen ez menthetetlonül azt
jelenti, hogy az embernek jóformán egész él~ben ár ellen kell úsznia. Ezt nem
nagyon lehet "jómnul" belátni - de lehet hinni benne, mert van valami csodá
latosan vonzó is ebben a "fordult értékrendben",

Azok a morálís "szakkifejezések", amelyek folytonosan a lemondás, az áldo
zat, a mértékletesség és az engedelmesség gondolatával vannak rokonságban, va
lahogy míndíg azt a pesszímizmust sejtetik, hogy az ember a hamis, csalóka, lat
szat-javak miattí földhözragadtságát úgysem tudja fölszámolni - az ember úgyis.
míndíg rossz felé kacsíngat, hát legalább küzdjön önmaga ellen, és "engesztelés
képpen" engedelmesen tagadja meg önmagát. Ezt viszont csakis érdemszerzés és
jutalmazás - illetve ellenkező esetben büntetés - szem előtt tartásával képes
megcsinálni. Míndezeknek a fogalmaknak persze valóban fontos értéke és jelen
tősége van az életünkben - de az igazi "erkölcstan" mégiscsak nundeneke őtt a
szeretet gyakorlására épül. Az áldozat-központú gondolkodás mintha erről ís ki
csit megfeledkezne, és a megigazulást szigorúan magánügyként kezélné. Pedig pon
tosan a mások felé való kitárulkozás és vonzalom átélése képes meggyőzni arról.
hogy a mások javára szerétetből történő lemondás mennyire nem egyértelműen

"áldozat" - hanem sokkal inkább szívesen választott lehetőség. A keresztény
"aszkézisnek" elsősorban az lehet az értelme. hogy általa a szerétet növekedjék
bennünk, és belső vonzalmunk a valódi jóra irányuljon, tehát éppenséggel ne kell-.
jen önmagunkat megtagadnunk ahhcz, hogy ,ll valódi jót kövessük.

Míndaddig ugyanis, amíg át nem éljük, mi is az igazi jó, indokoltan ragasz
kodunk a vélt jóhoz, és még legnagyobb fogadalmainkat is óhatatlanul azért tesszük,
hogy ezt ne kelljen föladnunk. Mintha önsanyargató jellegű lemondásainkkal gyak
ran az üdvösségünket akarnánk megváltani anélkül, hogy lényeges-en meg kellene
változnunk, Elég jellemző emberi vonás, hogy üdvösségünkért tulajdonképpen bár
milyen nehéz dolgot hajlandók vagyunk megtenni - csak ne kelljen megváltoz
ni. így cselekedeteink sokszor csaki céltudatos mutatványok maradnak, amelyek
kel a Jóistent -akarjuk elkápráztatni. Mindaz ugyanis. amit nem önmagáért, belső

vonzalomból teszünk, hanem csak egy remélt kárpótlás miatt, semmit sem változ
tat rajtunk. Megváltozni csak olyan döntések révén lehet, amelyeket elsősorban

nem áldozatképpen hozunk, hanem azért, mert ezt igaz lelkünkre pompás dolog
nak találjuk. Minden aszketikus tettnek csak akkor van igazán értelme, ha fölt é
telezzük, hogy az a tett önmagában nagyszerű: olyan szenvedély, amire érdemes
rászokni.

Az aszkézis alapja tehát minden látszattal szemben nem a mértékletesséa, ha
nem a szenvedélyesség. Hiszen a megbocsátás és az irgalmasság sem azt jelenti,
hogy az örök élet jutalmáért fogcsikorgatva lemondunk az édes bosszúról vagy a
kéjes szőrösszívűséaről, hanem egyszeruen azt. hogy szeretetünk által lelkesítve a
lehetséges magatartások közül ezt az egyet szívesen választjuk. és szívesen .mon
dunk le" mínden más lehetősézről. Hasonlóképpen egy aszketikus étrend és élet
rend meííettí döntés sem feltétlenül lemondás, hanem tetszés szeríntí váZasztás.
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Mégpedig-- ahogyan Maurice Béjart, a világhírű táncos-koreográfus megfogalmaz
ta - "a lényeges választása mínden pillanatban",

Nem valószínű, hogy üdvösségünkkel valami olyan "ellenértéket" nyernénk.
amire életünkben sem nem vágytunk igazán, sem nem törekedtünk. Úgy sejtem, min
denekelőtt önmagunkat kapjuk majd "jutalmul" vagy "büntetésül": tökéletlenül
megvalósított, de törekvéseinkkel jellemezhető önmagunkat. A kegyelem minden
bizonnyal azon fáradozik bennünk, hogya látszat-javak helyett az igazi értékeket
szerettesse meg velünk - so amennyiben ezeket éljük is, annyiban van közöttünk
Isten országa már itt, a földön.

RÉKY GEUÉR'l'

MISZTIKA TEGNAP ÉS ~IA

Manapság nem kevés azoknak a papoknak és szerzeteseknek a száma se, akik
nek vajmi kevés, vagy szinte semmi fogalmuk sincs a misztíkáról és mísztikusok
ról. Ha már a szerzetesek ennyire tájékozatlanok a misztíka világában, mít tud
hatnak híveink a misztikusokról? Aki pedig tudni vélí, mí a misztika, nemegyszer
megreked a rnisztikával jogosan vagy alaptalanul kapcsolatba hozott nagyon is
mellékes, járulékos jelenségeknél (látomások, elragadtatás, lebegés, stigmák stb.).
AnnyitInár előre elárulhatunk, hogy az efféle szemkápráztató jelenségek nélkül
is lehet valódi mísztíkus valaki. Különben is az ilyen és hasonló járulékok inkább
éber elővigyázatra kell serkentsenek bennünket, semmint hogy Bo szóban forgó mísz
tíkus valódiságát igazolnák félreérthetetlen bizonyossággal.

A zsurnalísztíkában is sokszor találkozunk a .aníszttkcs'', "misztika" szavak
kal. Rendesen a maradiakat, tudatlanokat, reakciósokat, [avíthatatlanokat akarják
ezzel és hasonló kifejezésekkel megbélyegezni, Azt akarják velük rnondani, meny
nyire elmaradott, mennyire zavaros, ködös, álmodozó valaki. Nem tudományos,
nem elég realisztikus, esetleg hasznavehetetlen, sőt ártalmas.

A félreértések kiküszöbölése végett már most elöljáróban négy fontos tényt
szerétnék leszögezni: 1) Itt kizárólag a keresztény mísztikáról van szó, amint lÜJ

az egyház kétezer éves történetében megbízható források alapján áll előttünk (pél
dául Szent Bernát, Mechtild, Avilai Nagy Szent Teréz, Keresztes Szent JánOIS,
Loyolai Szent Ignác, csak hogy egypár nevet említsünk). 2) Az így körülhatárolt
mísztíka középpontja és csúcsélménye a Krísztussal éS a Jé".lUS Krisztus Istené
vel (Atya, Szentlélek) való személyes találkozás, igazi istenélmény. 3) Éppen ez
az Istennel való "találkozás", személyes Istenélmény a keresztény hit legragyogóbb
pontja és megnyilatkozása. Ugyanakkor azortban a hit legnagyobb paradoxona, a
hit világának kollőképpen sohasem kifejezhető, megnyugtatóari ld nem elemezhető

[elensége. A "ki az Isten?" nagy kérdésének izgatóan szép, kellemesen kínos dilem
mája. 4) A mísztíkusok világa se nem a számító ész, Sie nem a vak érzelem szü
lötte, hanem a szerétetből fakadó és szeretetre ösztönző imádság világának nagy
valósága. A hitből, reményből, szeretetből élő, imádkozó, szemlélődő lélek birodalma.

A.) A MISZTIKA VILAGA

1. Hol van a be Istened? (42. zsoltár, ll. vers)
Vannak még ma is olyanok, akik az Énekek énekének szeretetélményével a

szívükben őszintén kérdezik: .Láttátok-e, akit az én lelkem keres, szeret?" (Én. én.
3,3). Akik akkor sem hagynak fel a kereséssel, ha nem kapnak kielégitő választ;
vagy ha válasz helyett melléjük szegődnek a kérdezettek: "Ugyan hová fordult a
te szarelmesed. hogy keressük őt veled együtt?" (Én. én. 5,17). Ennél nagyobb si
kerük a misztikusoknak nem is lehet az istenkeresésben.

Mert a mísztíkusok éppen ilyen emberek voltak: a történelem nagy istenkere
sőí. Am nem csupán céltalan keresői, afféle isteni csodaszarvas megigézett űzőí,

hanem olyan keresők, akik csakugyan - Istenre találtak. akiknek valóban "megje
lent" az Isten. A misztikusok az egyház istenélményének legmegbízhatóbb bizo
nyítékai fl történelemben.
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Fölösleges itt most külön hangsúlyozni, hogy az Isten országa nem a "test ér;
vér" világába tartozik (Máté 16,17). Következésképpen a misztika birodalmát nem
lehet egyszerűen az emberi munkával, haladással, vagy akár magával az egyházi
intézményekkel se azonosítani. Isten országa a hit és szeretet világába tartozik és
elsősorban "igazság, béke és öröm a Szentlélekben" (Róm 14,17). Éppen ezért na
gyobb a látható, mérhető valóságnál.

2. Ti énbennem és én tibennetek ... (Ján 14,20)
Az Úr Jézus szívesen beszélt arról, hogy amint az Atya őbenne és ő az Atyá

ban van, úgy a tanítványoknak is az Atyában és a Fiúban kell lenniök, amint
azok őbennük vannak (Ján 14,20-21; 17,21-23). Éppen ez a háromságos Istennel
való titokzatos szeretetközösség jelképe és záloga a hívek egymás közöttí egysé
gének (1 Ján 1,3).

Az Írások ígérete szerint eljön majd az idő, amiko.' mí is ismerni fogjuk az
Istent, ahogy ő ismer mínket (1 Kor 13,12). "Meg fogjuk őt Látn i, amint van" (l
Ján 3,2), ti. "színről színre" (1 Kor 13,12). Magában az isteni természetben va'ó
részesülés kegyelme vár azokra, akik kitartanak a Benne való hitben (2 Pét 1,4).

Senki sem akarja állítana, hogy már itt, ebben a földi életben juthatunk az
Istennel való teljes egyesülés szeretetközösségére, Viszont azt sem szabad elfelej
teni, hogy az örök élet már elkezdődött, már jelen van: bennünk, velünk érik, fej
lődik, halad az egyre nagyobb teljesség felé. A misztikusokban szinte kézzel ta
pínthatjuk, szemrnel láthatjuk, bámulva észlelhetjük ezt az érési folyamatot.

3. A ra.gyogó pHLanat.
Stephan Zweig az emberiség "Sternstunden"-einek nevezi a nagy felfedezések

dicsőséges pillanatait. És méltán,
A hit világának tündöklő csillagfénye a mísztíkusok istenélménye. A szentek

életének messzíre ellátszó fénypont jai, az Istennel való meg nem érdemelt találko
zás, a Vele való szótlan társalgás édes pílanataí.

Mózes az Úszövetség Iegklmagaslóbb alakja: a nagy vezér, szervező, az Egyip
tomba sodort, testi-lelki ínségbe süllyedt nép megszervezője, felemelője, szabadí
tója. Élete művét látja ebben a szent, de egyúttal hálátlan munkában, Rendít
hetetlenül kitart az üdvösség forradalmának isteni eszméje mellett, akkor is, ami
kor maga a nép se érti, nem akar benne hinni, sőt fellázad ellene. Mózes igazi
próféta és valódi "Tatmensch", a cselekvés, az óra embere.

Éppen ez a Mózes a mísztikusok példaképe. Élete jutalmául, életművének ko
ronájaképpen nem kér egyebet Istentől (akit olyan hűségesen szolgált sikerben és
ellentmondásban), mint Isten nevének ismeretét és szent Arcának látását. Az
Exodus egyik legszebb epizódja ez a pár soros töredék, amelyben Mózes viaskodik
az Istennel, mint ahogy a szerelmesek szoktak tusakodni egymás egyre nagyobb,
egyre maradéktalanabb birtoklásáért (Ex 33,11-23). Nisszai Szent Gergely nem tud
betelni ezzel az erkölcsi nagysággal. Nagy volt Mózes, mint S7.eTVeZŐ, nagy mint
vezér, de a legnagyobb mégis akkor volt, amikor Istent magát óhajtotta (Vita
Moysis, 401 D).

A misztikusok jól ismerik em a vágyat, ezt az "örökös éhséget Isten után"
(Ruysbroeck), ezt a soha nem szűnő szomjúságot: de már nem ételre-italra, gaz
dagságra, nem hírnévre vagy testi gyönyörökre. hanem magára az élő vizek for
rására, a lélek el nem múló eledelére, Istenre.

A nagy misztíkusok Isten országának erős, szorgos munkásai voltak, akik mín
dig az élen jártak, akik folyton "túlteljesítették" a kispolgári élet által kiszabott
szokványos normákat (Pál, Bernát, Assziszi Ferenc, Sziénaí Katalin, Nagy Szent
Teréz, Loyolai Szent Ignác stb.). Ugyanakkor készek voltak kicserélní legjobban
magasztalt műveiket is az Istennel való találkozás, az Isten "arcára" való nézés
boldog pillanataival. Ilyenkor csak "szalma" (Aquinói Szent Tamás'), "szemét"
(Fil 3,8), "semmi" (Keresztes Szerit János) volt nekik minden, amit tettek és al
kottak: de Uruk, kedvesük, Megváltó Istenük szérűjének szalmája, amely nélkül
- ezt jól tudták valamennyien - nincs beteljesülés, nincs mennvek országa. Épp
ezért örömmel folytatták tovább Isten rendelése szeríni a megkezdett munkát,
Megtehették, hiszen "látták" az Istent, találkoztak Vele. És éppen ez a látomás,
ez a találkozás a mísztíkusok munkabírásának, munkatempójának, teljesítményé
nek igazi titka és magyarázata.

4. Krisztus titkainak sorsosct.
A mísztíkusok vállalták a Krisztussal való teljes sorsközösséget. A Krísztus

misztikus Istenélményének. Istennel (az Atyával és a Szentlélekkel) való szerétet
közösségének részesei ók (1XLrticipes experientiae Christi).
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Mert az igazi nagy rnisztikus Krisztus, Az egyház, e nagy misztíkus titok
zatos teste tagjaiban, azaz a hívekben, a szeritekben és főképp a mísztikusokban,
szüntelenü osztozik Krisztus misztikus Istenélményében. Az egyes tagok, az egyes
misztikus szentek, ki-ki a maga hivatásának, karizmájának, a kapott kegyelem
rnértékének - sokszor testi-lelki adottságainak - megfelelően kapcsolódik bele
Krísztus egyes mtsztériumaíba,

Van, aki a názáreti béke és harmónia áldott boldogságának kegyelmét kapja
szfvtísztaságának, őszinte felebaráti szeretetének, hűséges munkájának hitelesítése
Iejében. Másoknak meg a nyilvános élet Krísztusának istenélményében való ré
szesedésre szól a meghívás. Krísztuséra, aki legnagyobb elfoglaltságában is talált
időt az imádságra, a magányra, az Istenbe marülésre. Aki éppen ebből a szün
telen lstentapasztalatból meritette az erőt, vigasztalást, ihletet, bölcsességet mun
kájához és emberszeretetéhez. Krisztus személyében már nem Mózes áll előttünk.

Mózesnél is nagyobb ő: nagyobb, mint "Tatmensch", nagyobb, mint misztíkus. Egy
különbség azért mégis van közte és minden idők misztikusai között, Nála nincs
hasadás, nincs különbség a "rendes" és a "misztikus" állapot között. Nincsenek
nála "misztikus" jelenségek, aminthogy a nagy misztikusoknál is egyre keve
sebb ilyen meJléikjelenséggel találkozunk, minél teljesebb és minél "természete
sebb" az Istennel való szeretetközösség és minél bizalmasabb az egymáshoz való
viszony.

Ismét másoknak a Krisztus gyalázatában. elhagyatottságában, keresztjében va
ló részesedésre van hivatásuk. Nekik adatott meg a nagy kegyelem, hogy ne csak.
higgyenek benne, hanem hogy szenvedhessenek is érette (Fil 1,29); hogy ne csak.
ismerjék Öt és feltámadásának erejét, hanem hogy szenvedésében, a halálához való
hasonlatosság kegyelmében is osztozzanak (Fil 3,10). Kiüresítik. alaktalanná
teszik magukat (vö. Fil 2,7), hogyannál hasonlóbbakká legyenek az Isten Fiához.
Ez a rnísztíkusok sötét éjszakája (Keresztes Szent János), a szenvedés nyers, mez
telen megtapasztalása ("nudo patire" : Keresztes Szerit Pál), a misztíkus megsem
misülés kálváriaja. Az ílyeneknek nemegyszer testébe is bele van égetve a ke
reszt formája, az Isten Fiának szenvedése (Szent Iraeneus), Az Úr Jézus "bélye
geit" hordozzák testükben, halálát hordják magukban (Gal 6,17; 2 Kor 4,18l. Is
ten hallgat bennünk, a nagy Halott várja a sötét csend homályában a föltáma-
dást, testének teljes és végleges megváltását (Róm 8,23). .

Nincs mísztíkus, aki valamiféle formában meg ne ízlelte volna a Krísztus ha
lálában való részesedés keserű kegyelmét. Aminthogy olyan mísztikus se igen
van, akinek ne adatott volna meg a Krísztus dicsőségébe való "belekóstolás" gyö
nyörűsége. Túl a sötétségen. túl a halálon, ott ragyog a Föltámadott dicsőségé

nek édes bizonyossága, a Szentháromság szeretetének kiáradása. Csak a vőlegény

tud így örülni a menyasszonyának (lz 62,5), ahogy a lélek örül Teremtőjében.

Csak egy anya képes fiát úgy vigasztalni, ahogy Isten elárasztja vigasztalásával a
tiszta lelkeket (Iz 66,13). Ezért használják az istenélménynek erre a fokára e'ju
tott rnísztíkusok tapasztalataík érzékeltetésére az Énekek énekének szerelmes képeit
és meghitt hasonlatait. Bút feledten, mínt a boldogan játszó gyermek: Istennel, a
Szentháromsággal játszik, dalol, táncol az "anima mystíca" (Assziszi Szent Fe
renc, Szent Mechtild). Az aszkézis játékká lesz, az imát a dal váltja fel; a test
szent, tiszta táncba kezd: nevet az ég, mosolyog a teremtés, együtt játszik az egésll
természet, ha Isten fiai és leányai örülnek Megváltójukban, Teremtő Istenükben
(vö. Példabeszédek 8,30-31).

5. Harc Istennel.
A misztikusok útját nem rózsák szegélyezik. Vagy ha igen, az út bíztos tö

visekkel van kikövezve. Nagy, hosszú harc az ára az Istenbarátságnak. A mísztí
kusok hosszú küszködés, tétova tapogatódzás, lassú érés eredményeképp jelennek
meg előttünk, Avilai Szent Teréz szerint három feltételhez van kötve a mísztí
kus sikere: a szívből jövő alázatossághoz, kendőzgetés nélküli felebaráti szeretethez
és a folytonos önmegtagadás olvasztókemencéjében megtisztult lélek benső szabad
súgához.

A Teremtés Könyvében olvassuk, mint küzdött Jákob egy álló éjszaka reg
gelig tartó nagy harcolással - mínt később kiderült - magával az Istennel. Vég
re is a titokzatos Valaki, mikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, megillette csí
pőjének forgócs ontját, mire az kificamodott a Vele való tusakodás közben. És
mondta neki: Bocsáss el engem, mert feljött már a hajnal. És mondta Jákob:
nem eresztelek el téged, míg meg nem áldasz engemet. És mondta neki: mí a te
neved? Ö felelte: Jákob. Míre amaz: nem Jákobnak mondanak ezután téged,
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hanem Izraelnek, mert küzdötté' Istennel és győztél. Mire Jákob kérte őt monda
ná meg neki ő is a nevét De az Ititért a kérdés elől: Ugyan miért kérdezed az
én nevemet? És megáldotta őt (Gen 32,24-29). És sántított ettől kezdve Jákob a
csípőjére (32,31).

A mísztíkusok harca Istenért, Istennel való harc volt. Istennel tusakodtak,
bár a nevét sle tudták. Ehelyett ők maguk kaptak új nevet: ők az igazi Izrael, az
Isten választott népe. Ne csodálkozzunk ezért, ha nemegyszer sebet kaptak az
ismeretlen Istennel (Apcsel 17,23) folytatott küzdelemben, A Krísztus sebhelyei van
nak beleégetve testükbe-Ielkükbe (Gal 6,17). Az Istenért való onfeláldozó harc
közben sokszor szemtől szembe kerültek a bűnnel, a gonoszság misztériumával
(2 Tessz 2,7). Nem csoda hát, ha annyit hallunk a szentek történetében - kezdve
II puszták remetéitől korunk szentjeiig - a rosszal, a gonoszság titkával, az "ör
döggel" való kíméletlen harcról. Ami természetes is: hisz ők voltak legjobban ki
téve a gonosz lélek támadásainak, mível az élen, a középpontban voltak az Is
tenért vívott szüntelen küzdelernben. ÉS ráadásul míndnyájukat megsebezte sze
retetével az Isten utáni vágyódás olthatatlan tüze (Én. én. 4,9; 5,8)..

6. A misztikusok paradoxona.
A mísetíka világa tele van lángoló paradoxonnal, látszólagos ellentmondással,

A mísztíkus érzi, tapaszta ja Isten [elenlétét, Az Istennel való gyákori találkozások
folytán az "élő Isten" bizalmasa, ő tudja igazán, mi a fény, béke, öröm, tiszta
gyönyörűség; Am a szív "drága vendégével" való felejthetetlen együttlét óráí sem
képesek a hit paradoxonát feloldani.

Nincs izgalmasabb s ugyanakkor kétségbeejtöbb kaland az istenkeresésnél.
Megjelenik, míkor rá se gondolunk, s újra eltűnik előlünk, míkor legjobban érez
zük magunkat Nála (vö. Szent Bernát, Sermo 74 super Cantica). Hátul jön be, a
"kiskapun", a kert alján, nem a főbejáraton (vö. SZEll1t Ignác Lelkigyakon atos
könyve, 330). Nem tesz különbséget öreg és fiatal, felnőtt és gyermek között:
Mechtild még csak tizenkét éves, amikor a Szentlélek először [öbt el hozzá "lá
togatóba" (Das flíessende Tzicht, IV. 2). Kimondhatatlan jelenlétével betölti a lé
lek mélységeít (Seelengrund) ; körüllengi a legfelsőbb magasságokat is (apex men
tís), mint ahogy a felhők szoktak rászállni a nagy hegyek ormára ("ein Hagen
Gottes im obersten Teil der Seele"; Ruysbroeck : Das Reich der Liebonden, Kap. 25).

Máskor meg magára marad a 'élek, szinte kong benne az Isten távollétének
üressége. Hívhatjuk napról napra imádsággal, sóvárgó vágyakozással, türelmet
len fájdalomban: hallgat és tiltó csend takarja (Lucie Chrístíne, Keresztes Szerit
PáL) Istenre igen sok esetben az evangéliumi. hasonlat illik rá legjobban - "fé
nyes felhő", (Máté 17,5), fény, ragyogás, világosság, de ugyanakkor felhő. köd, ho
mály, sötétség. A mísztíkusok éjszakája igazában fényesség (Keresztes Szent Já
nos: a "noche" valójában "lumbre divina", Noche OSCUl'a del alma, II. 5.2), de
olyan fény, amely a csupa isteni raeyogástól nem látszik. napfényes pi~7.aka, éjféli
világosság. A Jiény Istene (1 Ján 1,5: Jakab 1,17) a hit homálvosságában szekta
látogatni a választottakat, Akkor rejtőzik el igazán, amikor Iegközr-lebh van a lé
lekben. Innen a mísztikusok szókincsének pazar paradoxona, a mer-ósz hasonlatok,
egymásnak ellentmondant ,'átszó kiiclentések, a túlzó. szokatlan szóhasználatok.

B.) KORUNK ÉS A MISZTIKUSOK

1. Istennek élni (Róm 6,11).
Cassiánusnál olvassuk a következő történetet: volt egyszer egy szerzetes, aki.

míndíg elaludt társalgás közben, valahányszor a beszélgetés holmi üres tereferévé.
időpocsékoló, semmitmondó szószaporftássá fajult. De magától felébredt, míhelyt
valamí értelmes, hasznos témáról kezdtek beszélgetni. Akkor nyílt szemmel fi
gyelt és a világért se mulasztott volna el egy szót is. Ekkor élt igazán. Halottja
vo't a rágalmazó, kétértelmű, hivőhöz nem illő beszédeknek. de új életre támadt,
eleven lett, mlhelyt jó irányban folyt tovább a társalgás,

A "világ fiai" erejük teljében vannak, meglf'[odnak, megsokszorozzák önma
gukat, virrasztanak, ébren vannak, erőt vesznek magukon, ha a test és vér. az ön
szeretet dolga forog szóban, de közömbösek, álunosak, alvók, halottak, ha Istenről,

a lélekről, üdvösségről. örök életről. erényekről. felebaráti szeretetről stb. van szó.
A szentek, a mísztíkusok fordítva tették: ők a szó szoros értelmében meghal

ták már a bŰJJ.iTIek, a világ hiúságainak, a test, a szemek kívánságának (1 Ján 2.16).
Ök végigalusszák a hiábavalóság cifra kirakodóvásárának nagy "alkalmait", De
éberek és nem restek felkelni. ha Istenről, az Isten országával kapcsolatos dol-
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gokról van szó, Ök azok az emberek, akikről igazán elmondhatjuk. hogy Istennek
éltek. Akik akkor éltek igazán, amikor igazán Istennek éltek.

2. Szemlélődő élet? Aktív élet?
A szemlélődö életet sokszor kijátszották már a tevékeny élet róvasara. Mária

nemegyszer volt már ütőkártya a történelemben Márta ellen, az Úr akarata el
lenére. Se az Ószövetség, se az Újszövetség, se az ősegyház nem ismerte ezt a
(hamis) dilemmát. Legalábbis biztosan nem ismerte olyan mértékben, ahogy azt
a későbbi korok keresztényei, főleg szerzeteseí maguknak kigondolták. Az Úr Jé
zus nyilvános életében is hiába keresnék ezt a lélektani ellentmondást az ima vagy
a szerotetgyakorlat, a szemlélődés vagy a tevékenység, Isten vagy a felebarát stb.
páros kérdéseiben. .

Keleti és görög befolyásra divattá vált a keresztények között dilemmát látni
ezekben a pontokban, amelyek nemhogy ellenkeznének egymással, hanem inkább
egymást kell kiegészítsék, föltéve, hogy helyesen értelmezzük őket. Főleg Evagríus
Ponticusé (t399) és Cassianusé (t435) az "érdem", hogy összeegyeztethetetlen lett
sokak számára például a szemlélődés és a tevékenység, Isten és a felebarát, a ter
mészet és a kegyelem világa. Még Szent Tamás se tudta magát egészen kivenni
az akkor már bevetté vált felfogás alól. A- janzenizmus aztán mindent meatett,
hogy meggyőzze a híveket az említett dilemma fontosságáról. A Bérulle-i. nagyon
is klerikális és erősen korabeli (francia) lelkiség csillogó, zord mélysége egész máig
éreztette hatását, főleg a szerzetesí közösségekben (vö. Gannon & Traub, The De
sert and the City).

Régen az ember nemegyszer az apostoli tevékenység, a gyakorlati felebarátí
szeretet, a természet mellözésével, kikapcsolásával akarta megoldani li kérdést.
Máriát a főhelyre ültették. ahol kedvére kíímádkozhatta, kielmélkedheUe magát,
mialatt Márta az "alacsony", kétségkívül szükséges munkákban forgolódott. Ma en
nek éppen az ellenkező végletébe estünk: Máriát fölmagasztalj uk, míg Máriának
örülnie kell, ha meghúzhatja magát a munkától, tevékenységtől hangos egyház va
lamelyik sarkában anélkül, hogy szemére hánynák neki ,.tétlenségét".

Nincs könnyebb a végleteknél. Am ember legyen a gáton, aki egybe tudja
tartani a két ellentétesnek látszó pólust, A mlsztikusok éppen ebből a fajtából va
lók voltak. Náluk, legalábbis érett korukban, az egyensúlyba jutott állapotban egyet
jelentett az isten- és felebaráti szeretet, a szemlélődés és cselekvés, a természet
és a kegyelem világa. A nagy mísztikusok gyakran az egyháztörténelem legtevéke
nyebb, leghódítóbb egvéníséeeí (Pál. Bernát. Katalin, Assziszi Szent Ferenc, Loyolai
Szent Ignác, Avilai Szent Teréz. Szalézi Szent Ferenc stb.). Furcsa is volna, ha
valaki mindenáron Krisztust akarná követni az apostoli szellemben. az Isten or
szártáért való éjet nappallá tevő lankadatlan buzgóságában. a felebarát szereteté
ben, anélkül. hogy ugyanazt a Krisztust az Atyával és a Szeritlélekkel való szün
telen egyesülésében utánozná,

3. A könnyű siker ördöge.
Aki csak egy kicsit is komolyan veszi az evangéliumokat és általában a lel

ki életet; akiinek van már valamelyes tapasztalata az Isten dolgaiban, az tudja,
mennyire nem pillanat műve az Isten országa. Az evangélium állandóan érésről.

nővekedésről, fejlődésrlől beszél és türelemre, hűségre, kitartó hitre buzdít, ha az
Isten országának titkairól beszél (vö. Márk 4,26-29).

A gyors, könnyű siker álma és mámora könnyen elfeledteti velünk a kereszt
komoly realitását, ti., hogy "sok háborúságon által" kell bemennünk az Isten or
szágába (Apcsel 14,2'2). Elég legyen eszünkbe idéznünk ezzel kapcsolatban a mlsz
tikusok temérdek szenvedését, önkéntes pcnitenciáit, évek (nemegyszer évtizedek)
tűrő várakozását, készülését. testi-lelki "éjszakáját", hogy meggyőzzük magunkat a
"könnyű és gyors siker" hazug voltáról.

Aki tapasztalta, tudja, hogy a hit útja nemritkán "ohne Brüeke, ohne Steg"
(Mechtild, Das fliessende Licht, VI. 15); se út, se híd nincs rajta; úttalan utakon,
kapu nélküli. bejáratokon át vivő híd, amit azonban a hitnek, szerétetnek és re
ménységnek kell felfüggeszteni szüntelen a parttalan partok között.

4. A testvér.
Bűnbánó vallomással el kell ismernünk, hogy az istenimádás és istenszeretet

jeligéje alatt nagyon is sokszor arcul csaptuk az Isten képére és hasonlatosságára
teremtett embert (rabszolgaság, gyarmatok, kizsákmányolás stb.). Viszont ha tet
tük, nem a Krisztus szellemében tettük. Ha meg istenszeretetünkre hivatkozva tet
tük, hazudtunk (1 Ján 4,20; Jakab 1,26-27); legjobb esetben szárialmasán tévedtünk
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és elferdítettük a szerétet tanítását a pogányok botránkozására és a keresztényele
gyalázatára.

Azt is el kell ismernünk a tárgyilagosság kedvéért, hog')' azért volt testvéri
szeretet is a világban az elmúlt 2000 év alatt is, a legtöbb igazán krisztusí szeretet
éppen a szeritekben. A misztikusok itt is az élen járnak. Ok jól tudták, mivel tar
toznak Istennek a felebarátban, ismerték jól az evangélium "királyi törvényét"
(Jak 2,8). De nemcsak ismerték, élték is. Vallották, hogy enélkül nincs, nem is le
het Istennel való barátság, imádság, mísztíkus kegyelem. Aki Istennel találkozni
akar, ainnak ragaszkodnia kell az Istentől kijelölt "helyhez" és időhöz. Ez pedig
nem más, mínt a felebarát, a testvér. Benne kell keresni, megtalálni az Istent- Ha
ott nem leljük. sehol se akadunk rá.

Tauler szavai - a békeszerető emberről van szó - minden igazi misztikus
ra ráillenek: az Atya ereje van bennük és a Fiú bölcsessége. A Szentlélek szere
tetébe vannak itatva; akárhol nyúljunk hozzájuk, akárhol érintjük is meg őket,

csupa szeretettel, kedvességgel, nyájassággal válaszolnak (71. prédikáció). Egys.GÓval:
a misztíkusok a történelem nagyemberbarátai, humanístáí, mert Isten barátjá
nak nem lehet nem szeretnie azt, akit az Isten szeret ...

5. A teremtés szívével.
A létező világ igazi oka Isten szeretete (Bölcs 11,24). Lehetetlen nem szerétnie

a világot annak, aki Istent szereti. Az tudja igazán szeretní a világot, aki szeretí
az Istent. Már Sziénai Szent Katalin megmondta: csak a tiszta szívű embernek 
az Istent látó embemek - szép igazán a rózsa A virág az ilyennek jelenti ki ma
gát teljesen. Aki Istent látja, látja a teremtést, úgy ahogy Istenben van, szépsé
ge pompájában, egyszerűségének igézetében. A nagy mísztíkusok mísztikus ke
gyelmének egyike szekott lenni a teremtés nagy "víziója" (Pál, Teréz, Ignác).

A misztikusok feje, Krísztus jár elöl jó példával e téren. Jézus otthon van a
réti vadvirágok, a csiripelő verebek, égi madarak társaságában. Öt másolta, utá
nozta öntudatlanul is Assziszi Szent Ferenc, amikor barátkozott állatokkal, fák
kal, füvekkel. Nemcsak az embert érzi testvérének: testvér a bárány is, de az, a
farkas is. Ránevet a csíllagokra, vizekre, virágokra. prédikál a madaraknak. A
szentírás szerínt az ilyen lélek még az oktalan állatok nyelvét, "érzellffiét" is meg
érti. Érthető tehát, haa mísztíkusok közt annyi a költői lélek.

A mísztíkusok megalkuvást nem tűrő önmegtagadásai, penítencíái, az örökös
elválás, elszakadás, lemondás mindarról, ami nincs benne az isteni akaratban, egy
egész élet áldozata korántsem öncélú fakírkodás. Ki ne ismemé Keresztes Szetü
János hires szavait: "Nem azt, ami könnyű, ami pompás, ami ízletes stb. keresem,
hanem azt, ami nehéz, ami nem vonz, aminek nincs íze stb. Nem a vigasztalást,
kielégülést, megbecsülést kell kívánni, hanem az elhagyatottságot, megvetést, rnel
lőzést ..." Am kevesen tudják, hogy a nagy szent számára ez az abszolút érvé
nyűnek látszó kemény út csak "út". Út a teremtéssel való biztos, zavartalan ba
rátságra; a mindenség tiszta birtoklására, a teremtmények teljes ízlelésére. "Para
venir a gustarlo todo... a poseerlo todo ... a serlo todo" (Subida del Monte Car-o
melo, I, 13/6 áll).

A hármas szerzetesí fogadalomra is áll a föntebbi igazság. A szegénység - ha
helyesen éljük és értjük - az egész teremtés Istenben való zavartalan birtoklá
sártak legbiztosabb útja már itt a földön. A tisataság célja nem más, mint a ma
radéktalan istenszeretet birtoklásában való, minden létezőt átfogó nagy, tiszta sze
relem, legyen az ember vagy tó, hegyek vagy állatok, gyennek vagy felnőtt, férfi
és nő. Az engedelmesség a krisztusi szabadság kétségkívül nehéz, de fáradságot
megérő, "rövidebb" útja. A lemondás, az áldozat még nem meríti ki a fogada
lom teljes értelmét, Csak eszköz, csak út. Vagy még helyesebben: az Isten Fiával
való minél szerosabb kapcsolat igényéből eredő szeretet parancsa: Krisztusért, az
Isten országáért. A kereszt szerelrnese, Keresztes Szent János kereken kimondja:
nem kell neki Krisztus a kereszt nélkül! "No busque a Christo sin cruz" (egy le
vélből, 1590). Viszont egy mísztikusnak se kellene a kereszt Krisztus nélkül.

Krisztus pedig, ahogy az evangéliumok és az apostoli levelek festik őt előt

tünk, igazi "kozmikus" Krisztus, aki halála és föltámadása által békét, harmó
níát, örömet, üdvösséget hozott az egész teremtésnek (vö. Róm 8; Kol 1; Ef).

A misztíkusok nem alakeskodnak. nem ismerik a hízelgést és a keridőzgető két
színűséget. Nevükön nevezik a dolgokat, a valóságot. Az Énekek énekének ártat
lan magától értetődöttségével fejezik ki mondanívalójukat: a gyermek ártat
Ianságával nézik a világot, és a megváltottak biztonságával mozognak a terern-
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tésben. Ők már a "föltámadás gyermekeit" juttatják eszünkbe, akikről az Úr Jé
zus beszélt (Luk 20,36).

Sok misztikus szent a vidámság, a humor, az örökös játékos szív igazi példá
ja. Isten örök Fiának gyormokdod megnyilatkozása (Assziszi Szent Ferenc, Mechtild,
Néri Szent Fülöp). Talán innen van a mísztíkusok nemegyszer csodálatos realiz
musa, gyakorlati érzéke, színte kézzel tapintható "evilágisága". Ezért olyan hasz
nosak az egyháznak is, a kortársaknak is.

A nagy "látók" ők. Mintha valami új érzékük volna; a kegyelem kozmíkus
fogékonysággal ruházta fel őket. Rájuk teljes mértékben áll Tem~ard szava (ő ál
talában a keresztény emberről beszél: a misztikusok a kitéljesült keresztények):
"A la fois le plus attaché et le plus détaché des humaíns (A legragaszkodóbbak.
de egyúttal a legönmegtagadóbbak), ILe divín milieu, 66.) Ez ősrégi keresztény
igazság Alexandriai Szerit Kelemen "kosmios kai huperkosmíos" (evilági és más
vüágij-ámak modern megfogalmazása; a nagy szentignáci elv a Lelkigyakorlatok
ban korunkra alkalmazva.

Aki eljutott erre az állapotra, annak mínden .Jstenszínű'' (Ruysbroeck) : az
egek is az Istent hirdetík, Róla beszélnek a füvek, a tenger; őt tükrözik a gyer
mekszemek és az O himnuszát dalolja az anyag, a munka ritmusa is.

C.) A JÖVO SZENTJE

Ma sokkal nagyobb erőpróbát áll ki az egyház. Anyagi, szellemi téren egyre
gyorsul, egyre diadalmasabb a haladás. Az egyház csak akkor képes lépést tartani
a korral, ha éltető, pozitív tényező, egyensúlyozó, egyesítő erő és erjesztő kovász
lesz; ha a lélek, a kegyelem vonalán is új erők, új felfedezések serkentik, vonzzák.
Ma új típusú, a régieknél is nagyobb szabású .Jcorszerű" szentekre, valódi mísztí
kusokra van szükség, szentekre, akik .rnéltó partnereí az új kor emberének, akik
ben egyre jobban láthatóvá lesz az Isten a célt, értelmet kereső emberiség számára.
, "Hol van a te Istened?" Ma sokkal aktuálisabb ez a kérdés, mint valaha. Ma
már nem lehet Agostonból. Szent Bernátból. Szent Tarnásból, sőt magából a szent
írásból vett idézetekkel elíntézní a kor nagy kérdéseit. Holmi citátumok nem ké
pesek megnyugtatrit a kételkedő, kereső embereket. Új Tamások, új Agostonok,
új Bernátok. Terézek kellenek. A régi Keresztes Jánosok, Igmácok nem tudják már
maradéktalanul kielégíteni karunk türelmetlenül tapogatódzó, bizonyítékok után ki
áltó igényeit. A régi mísztíkusok bármennyire is nagyok, akármennyire is az örök
kévalóság nyelvét beszélik: stílusuk, kifejezésmódjuk, képeik, hasonlataik nem a
mí nyelvünket tükrözik már. Ma új mísztíkusokra van szükség, akik előtt megáll
majd az új kor embere is egy-két percre. Akikre érdemes hallgatni, ha míndjárt
kételkedik is az ember. Teilhard-nak sikerült megállítani egy pár percre a kor ke
reső, gondolkodó szellemeit. Outána már nem lehet egyszerűen ignoráini a lélek,
az Isten titokzatos ,,fenoménjét".

A második vatikáni zsinat óta új, friss éltető levegő fúj az egyház hajója kö
rül. Nemegyszer még víharszerű, rakoncátlan módon, Elavult intézmények, -kívén
hedt szokások, fölösleges rendelkezések, értelmetlen szabályok, a lelket fojtogató ke
retek tűnnek el, sodródnak le a Szentlélek viharában. Egyre jobban kihangsú
lyozzák az egyéni felelősségtudatot. lelkiismereti szabadságot, a személyes döntés
fontosságát, a személyes kezdeményezést. Amit eddig a keret, a kőzösség, az elöl
járók, a szabályok, a szokások biztosítottak, elvégezték: azt most kinek-kinek ma
gának kell saját hitének, nagylelkűségének, szeretetének, szabad elhatározásának
kincsesházából pótolnia.

Éppen ez az "új" lelkiség új szeriteket, vérbeli misztikusokat tételez fel. Ma
már nem lehet a közösséggel, a szabályokkal takarőzni. Nem lehet minden egyes
esetben a feljebbvalókra hárítani a felelősséget. Mindenkinek a tulajdon hitéből,

istenélményéből kell tudni merítenie, a maga Istenéből kell megélni tudnia: Nem
elég ezután a mások, az egyház, a rend. a közösség hitére, Istenére mutatni. Ki
nek-kinek magának kell saját maga Istenét felmutatni tudnia a kérdezők "Isten
hol vagy?"-ára.

A jövő szentic, a jövő buzgósága, a jövő hivő emberének a sikere attól függ
majd, ki milyen mértékbon misztikus a fenti értelemben. Mert mint Karl Rahner
nagyon is helyesen látja: "Der Fromme von morgen wírd ein .Mystíker' sein, einer,
der etwas erfahren hat, ader er wird nicht mehr sein." (A holnap igazi hívője

.misztikus' lesz, olyan ember, aki megélt valamit - vagy nem lesz többet igazi
hívő.) (Schriften zur Theologie, VII. FrÖffimdglkeit früher und heute,22.)
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HEGYI BÉLA

IMÁDSÁG ÉS ASZKÉZIS MA
A Magyar Nyelv Ertelmcző Szótárában ez

áll:

Aszkézis (Vall): Vallási tanítás, amely sze
rint az embernek harcolnia kell a test "ér-

zékl vonzalmai" ellen, hogy elérje az er
kölcsi tökéletességet.

Imádság (Vall): Istenhez gondolatban vagy
fennhangon intézett kérés, hálaadás és ma
gasztalás, illetve az ezt. tartalmazó szöveg,

Evtizedekkel ezelőtt Ernst Troeltsch heidelbergi vallásfilozófus és szoclológus
megformálta az "evilági aszkézis" kifejezést. Szemben a világtól elzárkózó, a világ
elől menekülő aszketikus magatartással. az önsanyargatással, ő a világ elfogadá
sát, az élet minden területén megnyilvánuló erkölcsileg felelős tevékenységet ér
tette rajta. Troeltsch és vele együtt Max Weber is megállapította, hogy ez' a vi
lág felé nyitott, pozitív magatartás elsősorban a kálvinizmust jellemezte, míg a
katolikus magatartásra a világtól való tartózkodás, vagy legalábbis egyfajta ho
mályos elkötelezetlenség nyomta rá bélyegét. Ezért váltak a kálvinista jellegű or
szágok az újkor gazdasági haladásának képviselőivé, míg !il katolikus országok gaz
daságilag általában visszamaradtak.
. A II. vatikáni zsinat után - állapította meg Wilhelm Weber professzor a
münsterí egyetem katolikus karán tartott előadásári - már nem mondhatjuk, hogy
a római egyház a világtól való elfordulás egyháza. Ellenkezőleg: a "világon be
lül gyakorolt aszkézis" mint hivatalos program győzelmesen vonult be a katolikus
egyházba. A zsinat tanítása elindította az aszkézis forradalmát: az egyén jelen
tőségének és szerepének, az egyes ember cselekvési és választási szabadságának
felismerését, valamint a józan önérdek érvényességét az egyházban és a társada
lomban. A mínősített, azaz a megszekott rnértéket túlszárnyaló kötelességteljesítés
a gazdasági, társadalmi és politikai életben ma már nem gyanús magatartás töb
bé, hanem a korszerű aszkézis leghatásosabb kifejezése.

A korszerű aszkézis és a mai imaéLet példá.it kerestük, a zsinati keresztény ma
gatartás megfogalmazását és a világgal vállalt szolidaritás gyakorLati igazolását.

KORFORDULÖHOZ JUTOTTUNK

(Esztergom. A szemmárium végzős nö
vendékeivel, 24-26 éves fiatalokkal be
szélgetünk)
- A korszerű aszkézis kérdését az
teszi időszerűvé, hogy sok minden
megváltozott körülöttünk és ezált-al
bennünk is. MáSJQk letMk az életben
való helytállásunk szükségletei és mo
tivumai.

- A múltban a vallásos ember egy
keresztény társadalom keretében élt.
Vallásossága tehát az áhítatgyakorla
tok felé tolódott el. mert az életben
való helytállás nem látszott olyan szük
ségesnek. Ösztönösen érezte azonban,
hogy a világ lényegében távol van
Istentől, s azért, hogy önmagát meg
védje tőle, az igazán jámboran élő el
vonult a világtól, esetleg szerzetbe lé
pett. Ezért rníndaz, amit ez a kor az
aszkézisről elméletben vagy gyakorlat
ban tanított, elsősorban ezeket a ke
resztényeket vette figyelembe.

Valaki nagyon találóan mondta
nekem errol a korról: "Egyetemre jár-
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tam, ott velünk együtt tanultak szer
zetesek is. Külön dolog volt az. hogy
valaki szerzetes és valaki világi. A
szerzetesek odaadták magukat Isten
nek, s ezzel a dolog el volt intézve.
Mi megtartottuk a vasárnapi mísehall
gatást, a pénteki böjtöt, az évi gyónás
áldozást, s a dolog ezzel is el volt in
tézve." Ma azonban gyökeresen meg
változott a helyzet. A társadalom val
lási szempontból közömbös, sőt gyakran
ellenséges is. Nem ad biztos keretet a
vallásos ember számára. Kénytelen te
hát belsőleg folytonosan erősíteni isten
kapcsolatát ahhoz, hogy vallásos ma
radhasson. S mivel a keresztény lénye
géhez tartozik - ha nem is mindig
tudatosan -, hogy a világhoz szóló kül
detése van, a ma embere egyre szorí
tóbban érzi: nem elvonuln] kell az élet
től, hanem ellenkezőleg - beleállnia.
Az élet pedig a következő kérdéseket
veti föl az igazán vallásos ember szá
mára: 1. Hogyan lehet a világ forga
tagában élve istenkapcsolatomat állan
dóan mélyítení, erősíteni? 2. Milyen le
gyen az a sokirányú kapcsolat, ami az



LÁSZLO hosszabb időn át
közösség tagja volt. Miként
az imádság és aszkézis kap-

emberekhez fűz? 3. Hogyan értékeljem
magát az anyagvilágot, a munkát, az
anyagi értékeket?

- Ma már mindenki eWtt viLágos,
hogy folyamatban élünk:. ~.. múlt ér~~
keit a jdenb'en tokéletesitjiik, az elJo
vendő idők ígéretéért. TudjUik azt is,
hogy semmi sincs készen, a világmin
denség sem. Mag1a az ember is fejlő

dik nő. A vallásos ember előtt ez a
per~pektíva a végtelenig tágul ki. Mi
nél messzebbre tudunk nézni, annál át
fogóbb szempontok segítenek megolda
ni napjaink feladatait.

- Ahhoz, hogy az ember ezt a fel
adatát betölthesse, ki kell alakítania
azokat a magatartásformákat, amelyek
ebben a folyamatban állandóan Isten
hez kapcsolják őt. Igy istenkapcsolata
élő dialogikus kapcsolat lesz, amely Is
ten' felhívásaim adott válaszaiból áll,
életének legkülönbözőbb eseményei kö
zepett. Mert a ma keresztényének éle
te folytonos készenlét kell hogy legyen
a. dolgokban, eseményekben, emberek
ben jelentkező feladatok megoldására,
melyekben Isten mutatja meg magát.

- A modern világ az önellátó, kis
közösségekből szinte ugrásszerűen fej
lődött bele a sokszorosan megszervezett
nagy közösségekbe. Ma már altg van
feladat amit az egyes ember a többi
től el~zigletelten, vagy akár egy nép
más népektől elválasztva egyedül meg
oldhat. Az egyén belekerült a társada
lom áramkörébe, végső fokon az em
beriség közösségebe. A hírközlő eszkö
zök jóvoltából kénytelen is az egész
világ problémáival állandóan foglalkoz
ni. Ez a sokrétű kapcsolat az emberek
kel [ótékonyan hat a keresztény hivő

vallásosságára, mert kézzelfoghatóan
tapasztalhatja azt a szeros összefüggést,
ami a titokzatos Testben való kapcso
latunk földi előkészítése. Igy egészen
más megvilágításba kerül a szerétet
parancsa. Nemcsak az egyes esetekben
való segítésben nyilvánul meg, hanem
az élet sokszínű összefüggéseiben állan
dóan rnélyülő és egységesítő kapcsola
tok ápolásában. Az emberiség egysége
keresztény eszme, melynek egyúttal esz
katologikus kicsengésa is van. A ke
resztény nem azért választatott ki Is
ten részéről, hogy egymaga üdvözüljön,
hanem hogy a világ is üdvözüljön ál
tala. Igy már pusztán a keresztény
mivolt is feladat és felelősség.

- Másképpen látjuk az anyagvilá
got is. Az anyagból növünk ki a szel
lern irányába Az anyag adja életfelté-

teleinket. és együttműködik .velünk eb
ben a fejlődésben. A befejezetlen te
remtést kell az emberi munka által a
teljesség és befejezettség felé vinni,
ami szantéri eszkatologikus gondolat. Ez
állandó készenlétet és készséget tételez
föl arra, hogy pillanatonként! állás
foglalással míndíg újból és újból bizo
nyítsuk Isten iránti szeretetünket, Igy
válhat az ember fokozatosan Isten tel
jességének formájává. A lelki élet ed
dig ismert gyakorlatait pedig úgy kel
lene beleépíteni életünkbe, hogy ez
szeretetkapcsolatunk mélyülését segitse
elő. Hiszen ezek kegyelemközlő eszkö
zök. A kegyelem célja: teljessé tenni
Isten és ember közösségét, felemelni
az embert, aki csupa erő és tehetség,
ha önmagát a végtelen felé továbbal
köthatja.

(SZEDÖ
szerzetesi
látja ma
csolatát?)

- Hogyan imádkozom? Nagyon sok
féleképpen; papi hivatásomból kifolyó
lag imádkoznom kell, amellett megma
radtam embernek, sőt gyermeknek is.
Inkább azt kérdezte volna, drága szer
kesztő uram, melyik imát szeretem a
legjobban? arra azt feleltem volna, az
egyszerűség imáját.

Annyi szennyeződés éri el tudatun
kat hogy tisztálkodnunk kell. - A
gy.e~meko Kodályt a nagymosást végző
néni fateknőbe ültette, mely tele volt
hófehér szappanhabbal. "Egész életem
ben nem volt ennél jobb fürdőm" 
mondotta Kodály.

Akik hiszünk, az imában találjuk
meg ezt a szeunyektől szabadító, fris
sítő fürdőt. A karmelita rendben is
merős kifejezés az ,.egyszerűség imája",
a nyugalmi ima. Mikor a lélek már
telített. vagy fáradt. Bele kell ülnünk
az egyszerűség fateknőjébe, szappan
habjába. Gondolj reám, és én gondo
lok rád. f;n nézem öt, és Ö néz 00
gem.

- Az aszkézisnek kétségkívül szel
lemibbnek kell lennie, mint régen volt.
Öreg.: bölcs Elizeus testvérünk sokat
forgolódott papi körökben, és egy íz
ben valamelyik jókedvre hangolt plé
bános - mellesleg kitűnő szónok 
megkérdezte tőle: "Mondja meg, test
vérem. hiszen maguk olyan szent éle
tet élnek a kolostorban: hol kezdjem
el. hocv szentté lehessek?" Az öreg
gondolkodott egy kissé és azt felelte:
,.Hát. főtisztelendő uram, beszéljen ta
lán kevesebbet, kezdje azzal"
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AZ EMBER ViDELMeBEN

(Az alábbiakban a hétköznapok em
bereit szélaltatjuk meg, akisembert,
aki az élet cselekvő részese és megva
lósítója. Aki naponta szembetalálkozik
a hit megélésének problémáival és a
jó lelkiismeret örömeivel.)

Gál Istvánné nyugdíjas, volt varradai
dolgozó: - Az aszkézis semmiképpen
sem az, ha a testet sanyargatjuk: ép
testben ép lélek. Az igazi az, ha amit
Istentől kapunk, jó szívvel tudjuk
megosztani arra rászoruló embertársa
inkkal.
Gyurcsik Károlyné háztartásbeli: - Az
imádság legelőször is Atyánkkal, Jézus
Krisztussal való beszélgetésünk, kéré
sünk, de imádság még a szeritekkel va
ló beszélgetésünk is, rajtuk keresztüJ
kérjük Isten segítségét, velük együtt el
mélkedünk minden ügyes-bajos dolga
inkban.

Lehoczki László körzeti orvos: - Nem
imádkozom. Dolgozöm. Becsülettel. Úgy
tudom, közmegelégedésre. Gyógyító
munkámban Miatyánkok és üdvözlé
gyek százai vannak. Csinálják utá
nam . " Az aszkézisem ? Éjszaka mély
álomból felzavarnak, beteghez kell
menní, Hajnalban rohanni a kórházba.
Napközben kísmíllíó panaszt, fájdalmat
végíghallgatni, és sohasem feledkezni
meg arról, hogy orvos vagyok.

Nagy Zoltán főiskolai hallgató: - Ho
gyan akarom megísrnerní és szeretní
az Istent, ha testveremmel nem törő

döm? És hogyan akarok eljutni Hozzá,
ha nem viszem magammal mellettem
élő, másik gyermekét is? Ha Istennek
tetsző életet akarok élni, figyelj em em
ber-testvérem kívánságait, próbáljak az
ő érdekeihez is igazodni, vállaljam társa
ságát és osztozzam gondjaiban. És nem
kell félnem, hogy közben tökéletlen ma
radok, nem csiszolódik az egyéniségem,
nem faragom jellememet hlbátlanná !
így épülök. így teljesedek ki, s leszek
egyre inkább a magarn ura. A keresz
tény aszkézis nem hordozza a tökélete
sek gőgjét. Nincs benne semmi, ami
különcködővá tesz. Természetesség jel
lemzi, rnert alázatos. A munka, a mín
dennapi élet légköre, az igénytelenség
és az egyszerűség tetszik neki. Az ilyen
embert nemcsak a magány egyesíti
Istennel. hanem azok szeretete is, akik
kel együtt él.

Szabó Péter könyvesbolti dolgozó: 
Az imádság a cselekvő nyitottság ál
Iapota, míkor az ember "nyitva tart-
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ja" magát a számára felfoghatatlan
valóság befogadására. Az imádság bel
ső cselekvés, mely külső csendet és
nyugalmat kíván. Lényege sohasern le
het kész szöveg elmondása, leülönösen
nem szövegek isrnételgetése, Az így tör
ténő imádságnak csak specíálís hely
zetben, különleges körűlmények között
élő emberek számára lehet értelme, ak
kor, ha az "életszentség" egészen ma
gas Iokún állnak. (Pl. különösen szigo
rú szabályok szerint élő szerzetcsek
esetében, ha ki van zárva a mágikus
gondolkodás lehetősége.) Jézus csak
egyetlen "előre elkészített" imát ismer
el: a Miatyánkot, De ezt sem szabadna
késznek, befejezettnek felfognunk, nem
szabadna megelégednünk a szöveg el
mondásával. A szövag csak imádsá
gaink tartalmát jelenti, nem annyira
konkrét imádság, mely a szöveg gya
kori ísmétlését kívánná, hanem Isten
nel való kapcsolataink, vonatkozásaink
gyűjteménye. Mankó. A mankóra ak
kor van szükségünk, ha "bete~'ek" va
gvunk, ha nélküle mozdulni se tud
nánk. Akkor van szükségünk a szö
vegre, ha valamiért megszűnik a .,lé
lek kimondhatatlan sóhajtozása" ben
nünk.

Tehát aktív nyitottság, készségünk
erősítése a Másik elfogadására, a vele
való azonosulásra. Ebben benne van
Isten végtelenségének és végtelen sze
retetének el- és felismerése. A vele
való azonosulás vágya pedig együtt jár
mínden földi érték, különösen a másik
ember kíteljesftésének vágyával. hi
szen a másik ember is az O szeréte
tének tárgya.

Az aszkézis az elfogadott üzenet,
vagyis az elfogadott szeretet gyakor
Iata, megvalósítása. A szerétet kisza
kadás önmagunkból, a másikért. Mín
dig a konkrét, személyes kapcsolataink
és viszonyaink döntik el, hogy mít kell
tennünk, Döntési lehetőségeink közül
míndíg az a nehezebb, amit a szere
tet megkiván, mivel a szerétet tetteiért
míndía le kell győznünk önmagunkat.
Az aszkézis ennek tudatos gyakorlata,
A Iamondásnak csak valakiért szabad
történnie. csak személyes kapcsolatok
ban Veli! értelme. Az öncélú gyakor
latok értelmetlenek.

Bist,ei Miháluné nyugdíjas: - Nem
tudnétk ima nélkül élni, mert csak úgy
érzem magam biztonságban egész nap,
ha reggel felajánlom imáimban mín
den munkámat, gondjaimat, örömeimet
Istennek. Legyen velem, ne hagyion
magamra ... Napközben az imáím (ró-



zsafüzért, vagy amit fogadalomból vég
zek naponta) sajnos nem nyugtatnak
meg, Úgy érzem, szórakozott vagyok,
nem figyelek oda, az agyarn elkalan
dozik. Többször megf'ogadorn, hogy ösz
szeszedett lélekkel, jól fogok imádkoz
ni, azonban ez csak nagyon ritkán si
kerüL pedig tudom és érzem, hogy Is
ten előtt csak a jól végzett ima szá
mít, a többi nem sokat ér. Legkedve
sebb imám ez a kis fohász: Jézusom,
szeretlek, szeress Te is engem !

Bistei Mihály nyugdíjas: - Gyermek
koromban a napnak befejezése, az ott
hon, a család kérése a mindennapí ke
nyérért. Ifjúkorban kapcsolatkeresés
az ismeretlen Hatalommal. Egy szi
lárd támaszpont szükségessége, a hoz
zá való ragaszkodás, Később. az éret
tebb korban - az élet értelmének ke
resése közben - lelki igény. Változó
buzgósággal. A háborúban a bajokban
elmélyülten, bízakodón. De sokszor
csüggedten, szinte reményt vesztve. De
azért mindig megújulva, hol könyör
gés. hol hálaadás. Ma - a korban elő

rehaladva - kapcsolattartás, beszélge
tés az Istennel. A belenyugvás szelle
mében. Az életben való sok botladozás
után inkább engesztelés akar lenni az
imádságom. . . Mindig különösen bíz
tam Szerit JÓ'L:sef közbenjárásában.
Őhozzá fordultam, mint az iparosok, a
család védőszentjéhez. Életem mínden
szakaszában éreztem segítségét, párt
fogását. Ma a jó halál kegyelméért
imádkozom hozzá, teljes bizalommal.

- Az aszkézist mint fogalmat, úgy
határoznám meg: rossz tulajdonságaink
önként vállalt fegyelmezése valamilyen
cél érdekében. Lemondás bizonyos
örömökről, élvez~J:~kről. Az én ríata;
éveimben a versenyszerű sportolás, a
jobb eredmény elérésére való törek
vés adott alkalmat az önmegtagadás
gyakorlására. Az érzéki örömök házas
ságon kívülí önmegtartóztatásában is
döntően hatott. Foglalkozási körörnben,
a fodrász szakmában évtizedeken ke
resztül gyakran szükség volt az rönmeg
tagadásra. Például, hogy ne éreztessem.
ne mutassam ki ellenszenvernet egyik
másik személlyel szemben. Az előírt

böjti rendeletek betartása sem okozott
nehézsége-t, a mértéket be tudtam tar
tani. Mai életemben, a korral járó be
tegségek miatt kell némi önmegtaga
dás pl. az étkezésnál. Be kell valla
nom azonban, odáig nem Jutottam,
hogy mondjuk valamilyen felajánlást
egy magasztosabb. természetfeletti cél

érdekében vállaltam volna.

Szekerdi László közgazdász: ~ Úgy kel
lene élni, hogy se imádkozni, se asz
kézist gyakorolni ne kelljen. Persze ha
vétkezünk, megpróbáljuk .Jeímádkozní-'
a bűneinket. Ha mértéktelenek vagyunk,
nyilván "elvonó kúrára" kell fognunk
magunkat. Minek a mankó? Tessék
szabályosan élni, akkor majd nem lesz
szükség "segédeszközökre"! Tud] unk
uralkodni magunkon! A tudomány ma
mínden problémankra válaszolni tud:
hogyan étkezzűnk, mennyl kalóríát fo
gyasszunk naponta, hogyan alakítsuk ki
szűkebb környezetünket stb. Ha mégse
megy, ott vannak a gyógyszerek: rnín
denre találunk megfelelő szert. Majd
azok szabályoznak mínket,

Kis Ferenc agronómus: - Az imádko
zást felesleges dolognak tartom. De az
aszkázís! Ez korunk nagy menedéke: az
egyéniség védelme a manipulációktól.
nienekülés az ún. civilizációs ártalmak
tól (rádió. tv stb.). vissza a természet
hez. .. Igazi aszkézisre ma már csak
vidéken van lehetőség: munka, levegő,

maaánv. Azt mondja, hogy elidegene
dés? Na és, ez nem korszerű?

Pünkösti Pálné pedagógus: - Már nem
imádkozom. Elfáradtam. Szuggesztió
volt. Önmagammal hitettem el, hogy jót
tesz, megkönnyebbülök tőle. Pszichózis
volt. Az aszkézisben hiszek. Egyálta
lán: el lehet-e bármit is érni az élet
ben lemondás, áldozatvállalás és küz
delern nélkül? Van-e hitele, értéke an
nak, amit nem energiák felhasználá
sával, következetességgel valósítunk
meg? Az ember egész élete ebből áll.
A szülők lemondásaiból a gyermekeik
kedvéárt. a házastársaknak egymás sze
retetéárt, a rnunkahelyen pedig a má
sik em ber elviseléséért. Lemondás. le
mondás, De az ember nem kénvszer
ből teszi. ha valóban él elegendő sze
retet benne,

K.ableha József régész: - Az aszkézis
az ember fejlődésének egyik legfonto
sabb mozzanata, hiszen aszkézis kell
mínden tevékenységhez, amely telj e
sebbre és tökéletesebbre törekszik. Nem
lehet egyéb, mint a "lényeges válasz
tása minden pillanatban". Az önsanyar
gatás káros, mert legtöbbször elfojtás
sal iár. és míndí« tartalmaz olyan sa
[át-ásokat, amelyek könnyen az éppen
ellentétes élvezethajhászásba csaphat
nak át. Az önsanyargatás nem segít az
emberi kibontakozásban. A kibontako
zás lelki irányba indulhat el, amely
olyan aszkézísen, lemondáson alapul,
ami nem negatív kényszer, mint az
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önsanyargatás. Az aszkéták sokkal mér
tékletesebben tudnak élni, mint azok,
akik sanyargatják magukat. De rníg az
aszkézis egyfajta tökéletes elernyesz
tés, Ielszabadultság, addig az önsa
nyargatás mindig megkötöttséget jelent.
"Nem tehetem meg ezt, nem tehetem
meg azt." Ezzel szemben aszkézis 
vallom Mauríce Béjart-ral - örülni és
megelégedni egy pohár vízzel, egy ka
réj kenyérrel, és élvezettel s gyönyö
rűséggel ízlelni azt. A kenyér és a víz
az élet lényege, egyébre végső soron
alig van szükségünk, Ha ellenben a
kenyér meg a víz az önsanyargatás esz
köze, akkor száraz kenyérre vagyunk
ítélve, és a vizet is büntetésnek érez
zük. Az aszkézis tehát öröm, amit ap
ránként fedezünk föl, az önsanvaraa
tást viszont fájdalommal kényszerít
jük magunkra.

Vágó Julianna egyetemi adjunktus: 
A testet alaposan meg kell dolgozni
ahhoz, hogy eljusson a szabadságra.
De ez a szabadság már a fegyelmet
meghaladja, nem pedig tartozéka an
nak. A testnek, akárcsak a léleknek,
különféle tisztulási szakaszokon kell
keresztülmenníe, s csak ezután veheti
ki részét az örömből és a szabadság
ból. A mai világ azonban még messze
van ettől. Korunk tragédiája, hogy a
fogyasztói társadalmakban elhitetik az
emberekkel, hogy ha növelik igényei
ket, örömük is több lesz. Valójában
csak szenvedésük és a tárgyakhoz való
kötődésük erősödik. Megfigyelhetjük
azonban a tömegízléssel szemben egy
bölcs életszemlélet jelentkezését is,
amely arra int, hogy ha józanok va
gyunk, sokkal boldogabbak lehetünk
kocsi, nyaraló és míndazon értékek
nélkül, amiket rnegszerezní akarunk,
mert csupán a saját szükségleteink ki
elégítésére törekszünk. Ez nem ember
hez méltó törekvés. Az egész ember
élet küzdelem, de annak érdekében,
hogy mindenkor s minden helyzetben
az értelem maradjon fölüL

Csengerdi Akos református lelkész: 
Az emberi élet értelme: szeretní, meg
érteni és alkotni. Az aszkézis: e há
rom célért latba vetni minden képes
séget és erőt, szükség esetén még ön
magunkat is föláldozni e célok eléré
séért, Az ima az aszkézisünket végig
kísérő szellemi mozgás, töltekezés a
végső szellemi valóságból és kitárul
kozás a végső szellemi valóság felé.
Mert ne felejtsük el: az ember csak
annyiban képes önmagát megvalósítaní,
amennyiben teljesíti élete értelmét. Még
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a szenvedésben is láthatunk értelmet,.
és emberi síkon teljesitrnénnyé neme
sithetjük. ha tanúságot teszünk arról,
amire az ember még sikertelenségében
is képes - embernek maradni.

Vikár Géza bölcsészhallgató: - A ha
gyományos ima, amely a világ Ura fe
lé irányult, az életünkbe közvétlenül
beavatkozó isteni hatékonyság hívása,
kérése volt, egyre inkább elvész szá
munkra, nem tudjuk többé gyakorol
ni. Nem felel meg többé ismeretünk
nek és tapasztalatunknak. Az az ima
azonban, amely új ismereteinknek és
napi gyakorlatunknak megfelelne, még
nem kapott formát és helyet az élet
ben, éppen csak hogy kezdjük felfe
dezni. A miridennapok valóságos ta
pasztalásaival szemben a hagyományos
vallásos szókincs üresnek tűnik, az egy
házi hagyomány dogmatikai állításai pe
dig csak kevéssé Illeszthetök bele a
mai ember gépesített világába. A má
sik probléma, hogy az információk ára
dása, a különböző szintű és erejű kom
munikációk olyan feszültséget, kime
rültséget hoznak létre bennünk, hogy
egyre nehezebben. jutunk benső nyu
gal omhoz, egyre kevésbé tudjuk össze
szedni magunkat, uralkodni SetJP. sike
rül önmagunkon: enélkül pedig mít
sem ér az imádság. Az imádsághoz
magunkba kell szállni, rendet terem
teni, tisztázni élményeinket. De már
megállunk a puszta befogadásnál.

Ullrich Agoston technikus: - Ha az
imádság párbeszéd, akkor arról is kel
lene szólní, mit mond az Isten a be
szélgetés során. Erről azonban képte
lenség bármit is mondani, Sőt, sokszor
azt is nehéz kifejezni, amit az ember
közöí az Istennel. Hiszen a lélek imád
kozik bennünk "kimondhatatlan S 7.a
vakkal", s így azt is állíthatnánk. hogy
a Szentháromság tagjai társalognak az
emberi lélekben egymással. Minden
ima az imádás egy formája. A legtö
kéletesebb imádság Isten minden elő

re nem látható gondolatára már most
azt kiáltani: Igen. A hála olyan érzelmi
túltelítettség, amely csak sete-suta ki
fejezéseket talál. Az imádás szavak nél
küli. Magatartás. Talán leginkább a
muzsikáláshoz hasonlít.

- Ahhoz, hogy minél jobban átél
hessern a Misztikus Test igazságát, a
hit minden közösségí megnyilvánulá
sá ban részt kell vennem, igy a közös
imádságban is, mely egyike a legönzet
lenebb mozzanatoknak ... Ha nincs gon
dolat a fejemben, legyen gondolat a
kezemben, a térdemben, a derekamban.



a lépésemben, a szemhéjarnban. Isten
talán azért tűrí el, hogy Hozzá be
széljek, mert azt mondom neki: bo
csásd meg, hogy nem különb ember
kéri, bocsásd meg, hogy jobb híján én
kérlek. Ne azt tekintsd, ki szólít meg,
hanem hogy kiért. De még vágyva várt
Isten-találkozásunkról is lemondhatunk
- másokért, .. Úgy kellene élnünk Is
tenben, mínt a magzat az anyaméh
ben: teljesen kiszolgáltatva, ráhagyat
kozva, csak belőle táplálkozva ... Van
úgy, hogy hosszabb időn át el kell vi
selnünk Isten "tettetett" némaságát is,
azt, hogy a világegyetem hideg, sze
mélytelen sötétsége mögé rejtőzik.

Ilyenkor a lélek összeszedi mínden ere
jét, és torka szakadtából kiáltozik,
szüntelenül, Meg kell, hogy hallgassák.

NEMISÉG ÉS ASZKÉZIS
(A Balassa-kórház egyik emeleti orvos
szebájában találkoztunk A, Róbert fő

orvossal, D. Sarolta pszichológussal, K.
Armand szocíológussal és T. Károly
gimnáziumi tanárral.)
- Ha igaz ,az, amit Freud vanít, hogy
"van valami a nemi ösztön természeté
ben, ami ellensz.egül a teljes kielégü
lésnek", mit mondhatunk az aszkézis
ről s;;:exuális vonatkozásban?

A. R.: - Freud ehhez hozzáteszi,
hogy "a fiatal, önmegtartóztató tudós
példája bizonyára nem ritka. Önma
gát fegyelmezve fölszabadítja erőit

tanulmányai és kutatásaí számára",
K. A.: - Ez azonban olyan sajátos

nevelést, az aszketikus magatartás olyan
kiépülését kívánna, amit nem a tiltás
és elfojtás irányít, hanem a helyesen
felismert önérdek, a fiatalok érzelmi
életre való felkészültsége és a tudatos
bánásmód önmagukkal. A szenvedélyek
kormányzásának. - hogy Arisztotelész
és Aquinói Tamás hasonlatával éljek

nem a rendőrállam elnyomásáról
kell példát vennie, hanem olyan demok
ráciáról, amelynek az a szándéka, hogy
folyvást tevékenységre serkentsen. fel
szabadítsa az alkotó energiákat, mert
ebből a közösségnek származik haszna.

D. S.: - Azaz arról van szó, hogy
a testet hozzásegítsük ahhoz, hogy fia
talkorban mindent mozgósítson - ha
alkalmazhatjuk itt a szublimácíó freudi
fogalmát - annak érdekében, hogy a
szexuális erőket a nem-szexuálís cé
lok szolgálatába állítsa. Mert az ma
már tudományosan is igazolt tény,
hogy a szerelmí élet örömeit senki
sem érheti el, senkiből sem lehet ki
egyensúlyozott, boldog házastárs, ha

előtte, ifjúsága idején nem tanulta meg
élvezni a szellemi örömöket.

T. K.: - Lenin is elvetette a futó
kapcsolatok minden formáját, amelyek
nem ismerik "a szerelemben a komoly
érzelmeket". Iriyessza Armandnak adott
válaszában azt tanácsolta a fiatalok
nak, hogy egyéniségük kiteljesedése ér
dekében mindenekelőtt művelődjenek,

sportoljanak, készüljenek föl az élet
naay feladataira: a társadalomban vál
lalt szerepük és helyük betöltésére, a
gyermeknevelésre, a családalapításra.

K A.: - Az ember befelezetlen a
világban, "emberré válása" egész élete
során folyik, amit a modem szocioló
gi.a mint személvesülést, társadalrníasu
lást és kulturálódást fr le. E "homini
záció" folyamán a nemiségnek a sze
mélvíséabe történő beépítése különös je
lentősózű. Az embert nem határozzák
meg ösztönei és vele született tulajdon
ságai szexuálís viselkedésében és nemi
ségének tárgyait illetően.

A. R.: - Ezér-t kell formálni a sze
xuális ösztönt: kulturální és humani
zálni. Ezért nem lenne szabad az if
júságnak korunkban túl korán meg-érett
szexuális képességét elcsígáznía, célta
lanul gyakorolnia, hanem személyesen
kellene irányítania nemi ösztönelmé
nyelt és erkölcsileg is felelnie érte,
vagyis a jó és rossz mértékével szemlél
nie. Az ösztön 'vakságából és többérté
kűségéből következik ez a követelmény,
melyet megoldhatóvá tesz a szexuálís
ösztön lélektani jellegzetessége: plasz
ticitása és alakíthatósága.
- Freud azt magyarázza, lwgy az át
fogóbb e,gységl'e törekvő részleges ösz
tönök közötti f'eszültségekaz egészsé
ges embernél kedvetlenséget és kon
[lilctusokat okoznak. Az egyes ösztönö
ket, ametuek. a maqasabb egység felé
irányulnak és céljaikban összeegyez
vethetetlenek, meg kell szabaditani ere
deti törekvéseiktöl és maga.~abb síkra
kell emelni: átalakíthatók, "szublimál
lwtók", energiacitadók lesznek ezzel.

D. S.: - Freud szerint a pszichózis
ísrnérve, ha valaki korlátlanulidelégíti
ösztöneit, anélkül, hogy tekintettel len
ne az én átfogó érdekére. egység iránti
igényére és rendezett társadalmi-kör
nyezeti viszonyokra való ráutaltságára,
H. Seholsky mutat rá ezzel kapcsolat
ban arra, hogy a szublimálás a mű

vészt, sport- és kulturális tevékeny
ségekben nemcsak kielégülést talál, ha
nem az új cselekvési lehetőségek tör
vényeinek elfogadásával véghez viszi a
vitális igények átalakítását, így például
az ösztönrendszer deszexualizálását is.
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A. R.: - A szublímálással - a rész
ösztönök rendezésével a valósággal össz
hangban - lesz a fiatalember nemi ké
pességének ura. Felszabadul. Az integ
rált ösztön elősegíti a fi,atalt személyí
ségének megvalósításában. éppen a
társsal való találkozásban, a kommu
nikációban és a szerelemben. Az előre

haladt szublimálás során megváltozile
a fi.atal öntudata és ezzel együtt a tár
si kapcsolat jellege is.

T. K.: - Hogyan törekedjünk a szub
limálásra, hogy ne legyen elfojtó ha
tása? A nemi tudatlanság és a szexuá
lis tabuk korunkban csak hamis kí
váncsiságot okoznak.

D. S.: - A fiatalok alkotásvágyára.
érték- és közösségígényére kell épite
nünk. Mély élmények, társadalmi mun
kák vállalása, eszmények szolgálata
olyan öntudatra nevelnek, amelynek
nincs szüksége rövid ideig tartó geni
tális kielégülésre ahhoz, hogy a tizen
éves önbizalmat el ne veszítse. A
Sclwf~eid-jelentés eredményei meggyő
wen bizonyítják, hogy az egész embert
megmozgató szellemi igényekkel és tö
rekvésekkel lehet a nemi ösztönöket sza
bályozní. A jelentés ugyanis egyértel
mű összefüggést állapít meg a nemi ak
tivitás és az iskolai teljesítmény, a
szellemi érdeklődés, a hivatás megtala
lása, a sportolás, valamint a megértő
szülőí szeretet érzése között, Az angol
vizsgálat szerint e téren a vallási elkö
telezettség és általában az erkölcsi in
dítékok is nagy szerepet játszanak.
Mindent összevéve: e magatartást nem
lehet aszkézis nélkül elsajátítani, mert
amint G. Schmidt kimutatta, az élve
zetek korlátozása és a nemi aktivitás
pozitív korrelációban állnak egymással.

K. A.: - Az aszkézisben, különösen
a nemi aszkézisben az ember az ösz
tönök kielégítésével ellentétes ösztön
struktúrát teremt, amelyen minden ma
gasabb társadalmi és kulturálís szerve
zet alapul. Ezt a másféle lelki folya
matokban is felismerhető összefüggést
az ösztönök "szublimálásának" (Freud),
az életösztönt hatályon kívül helyező

"aszketikus tettnek" (Scheler), az "ösz
tönös irányulás megfordításának" (Geh
len), és ezért gyakran az embert mint
kulturálís lényt alkotó teljesítménynek
írták le (H. Schelsky). Ebből az követ
kezik, hogy ahol a nemiséget már nem
Integrálják. a társadalom kulturális
színtje süllyed, az emberi érés megre
ked az infantilitás állapotában és a
társ nemi funkciók végrehajtójává deg
radálódik.
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A "MEGVALTOTT" ASZK~ZIS

(Végezetül fratal papokat, teológusokat
kértünk meg, fejtsék ki nézeteiket a
korszerü aszkézis témájával kapcsolat
ban. Alább a nézetek összegezésére vál
Ialkoztunk.)

- Modenn ? Modern az, ami Abra
hámban a kivándorlás, Pálban Damasz
kusz, Asszisziben a Naphimnusz, XXIII.
Jánosban a Zsinat. Kevésbé költőien

így fogal mazhatnánk meg: modern az
elkötelezettség, a teljes odadobottság, a
kiszolgáltatottság; modern a végletes, a
halálos - modern a megváltott. Ezek
szerínt a korszerű aszkézisnek egyetlen
alapelve lehet: "Csak nagyban érdemes.
Csak a végletesben, elkötelezettben. ha
lálosban csak a megváítottban."
Még érthetőbben: "Istenem, én rnínde
nem". Ezen alul nem érdemes.

- Betegsége korunknak - bár lehet,
hogy nJinden kornak emberi betegsége
- a frázisgyártó, közhelypufogtató gon
dolkodás. A progrumbeszédek. mivel va
lódi megoldást őszinteség híján nem
ajánlhatnak. rakásra gyárt ják és dob
ják be a köztudatba gyönyörű, de vé
gig nem gondolt, üres vagy éppen ha
mis szóvirágaíkat, Meg kellene szüntet
nünk azt az ellentmondást, hogy állí
tunk valamit, amit nem veszünk ko
molyan. Nagy hangon hirdetjük, hogy
kérem, az egyház volt az első azok kö
zött, akik f~lemelték szavukat a szoci
ál.is igazságosság kérdésében, hangsú
lyozva az egymás iránti felelősséget

azon az alapon, hogy az ember közös
ségí lény, "ens sociale". Ugyanakkor
pedig azok, akik komolyan töreked
nek a vallásos életre, sokszor tá vol
maradnak ettől a gondolattól. Mert
például amikor elmélkednek, csak ket
ten vannak: Isten és az elmélkedő.

Amikor áldozom, lelkem csendjében
kettoo vagyunk Urammal... - és ha
sonlók. Egész mentalitásornat úqy ala
kítom, hogy ,.csak Istenre" figyelek.
Lelkemet "maszek" alapon építgetern.
Mikor már ezen túl vagyok, akkor kez
dődik a közösségí életem, kb. így: ki
lépek lelkem csendiéből! Megvék az em
berek közé erényeket gyakorolni. Nem
velük élni. nem neki.k jót tenni, ném
elfogadni-befogadni őket, hanem - gya
korolni rajtuk az én erényeímet. Ma
gamnak. Hogy én haladjak a lelki élet
bon. Tudorr-ásul kellene vennünk. hogy
ezen a téren is végképp befellegzett a
inaszek iparnak, az eeséni vállalkozás
nak. s nemcsak a jövő, de a jelen is
a .Jcözös gazdasáaé".

- Nagy probléma a konformízmus
veszélye. Legszembetűnőbben ez a ge-



nerációs problémában jelentkezik, de
érezhető a vallásos életben is: típus
emberek, típus-szentek, típus-életfor
mák, típus lelki élet stb. Minél jobban
hangsúlyozzák bizonyos vonatkozásban a
közösségí szempontot. annál nagyobb
az egY,én igénye. Ez így természetes.
De akkor vegyük is tudomásul. S ha
sokban megváltozott az egyházról és
a szabadságról vallott nézetünk, és fel
nőttebbek lettünk, akkor tegyük meg
ugyanezt kicsiben is. Jussunk el "Isten
fiainak dicsőséges szabadságára", és az
életszentség ne egyenruha legyen, ha
nem testhez álló, jól szabott, az egyé
niséghez igazodó, annak életteret és ki
fejezést biztosító öltözék. Persze, az

PARANCS JA/VOS VERSEI

ÉJs'tiuhai uta'tiris

Nem rólad és nem rólam.
1!;s nem másvalakiről.
Hiszen nillC8en senki más.
Egymásba kapaszkodva
röpüWnk át a szobán.
Almomban mindig egyedül.
Mocorognak és lassan
megolvadnak a tárgyak.
Mellettem [uuioko.sz.
Szoronqva rád ta,áHam.
A barbár ismeretlen
ajtónk el.ótt szuszoq,
A falon át ki-bejárunk.
Magunkr,a hagyatva,
egymásnak vetve hátunk.
A szúrós hig kiizeqben:
A külvilág bársony csobogás4.
A hajszálrepedések ből a vér.
Ömlik a képlékeny tájból,
ömlik a forró pám.
Formátlan aLakzatok,
lebegő foszlányok oa levegőben.

Az ·egyformaság fonnyadt halmai.
Évente háromszázhatvanötször.
Gyarló mivoltunk torz gubancai.
Alattomos lassú lávaöm!és.
Vveges puha testek kavargása.
A f,alakkal együtt zuhanunk,
forgunk és sodortatunk.
Hömpölyögnek az egykori tárgyak.
Csapkodunk a folyékony szélben.
Evezőink csonkjai e.gyre sebesebben.
]<'úszálak a kavargó lomha viz,ekben.
Omlik a föld és süpped a szikla.
Mindenfelől a fuldoklók sóhaját.
Mi.fél:e mocskos játszmába keveredtünk?
Elériiik-e úszó távoli szigetünket,
az ég opál fényben ragyogó csarnokát?

életszentség nem ruha, az maga az em
ber, de ez csak alátámasztja és hang
súlyozza a gazdag változatosságot. Ez
megoldaná azt a problémát is, hogy úgy
fejezzem ki magamat, ahogyan az be
lülről, spontán jön, Az őszinteség már
eleve kizárja a felületes, felszínes vagy
pózoló vallásosságot.

- Mindvzt Prohászka röviden és ma
is korszerűen így fogalmazta meg: "Mi
nem mondjuk jó kereszténynek, aki
misére jár és böjtöl, de Krisztus szel
lemét nem bírja. Mi nem érjük be áj
tatosságí gyakorlatokkal. . szentelt víz
zel. skapulárékkal. olvasókkal ; mí krísz
tusi életet kívánunk."

ln memoriam El-délyi Attila

oa 1'ue de Seine-en hiába kószál
téged nem talál ott már soha
a rue Brantbme környékén hiába
indulhat vaktában akárhova

megkínzott hamgvó arcod elmerül
hiába capta: föl az emeletre
utoljára a Hotel de Ville-nél
nem találkoztok már soha

te lettél hát mégis az első

keserű és indulatos buzogány
évek óta készülődtél haza
a magánytól többé nem vizionálsz

hangod egyre távolabbról
mintha víz alól 'Vagy belülről hangzana
rövid csillogás aztán zuhanás fejjel" le
felé
s nem ér véget már soha

A::; út

gyerünk gyerünk csak a játék
kavarotmak a színes cserepek
indulj el minden útra
egyszerre minden útra
noha maga ,az út soha
valami éhség ostora
ha megérkez,el az úton sehova
visszafelé már ugyanoda
indulj hát bátran akárhova
félni már nem érdemes
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VASADI PÉTER VERSEI

Ahi bűnös

Kormos Istvánnak

Mert nem f ogadok szót
arcom aranyba ve r i k
k i oly kev eset hazudik
hallgatnia . ke ll

, pedig ének erei égnek
már szent fa la inkban !

Aki lát, fusson
behunyva szemét

aki j ó, 1ne1lJeküljön
a me gvak i totthoz

aki bűnös, árva szívébe
hosszú tórt vet a fé ny

végig metszi , kifolyat ja sar át
a lámeríti az {) csobogó

pillanatában, s kiakasztja
a lélek fújta szelekbe

roggyant pajta elé
szárad ni, mint a teritőt

melyben megtÖTetett
a kenyér.

Nagy András illusztrációja

I gen , én azt hiszem ,
király va gyok, mint
te, ti vagy ó.

1

Tódul felé n k a föld

2

űtnek s íltö lc. V érzek, de
vért nem ontok. Fura király.
k icsor bult koronával.

188

Betoncölöp, kerítés, póz
na sor ország om at nem ö
v ezi. Csak némi fény

a f ák mögöt t: amarra
m ély m or aj van. Maj d
szállni kell utolsó

sziirkillet ko r , G ya logló
angyalok f ölött. A hegyre
vak sere g k apaszkodik.

Magunkkal ránt juk az időt,

mint nagy madár k ihttl lt
fa 1'k tollait.

Majd fúj a szél. Abla k
csör ög. T ódu l f elénk a
f öld, hogy széttöre ssék,

s tú l élv e ú j r a széttöressék.
Mi van, ledől. S ki van,
átlép aroncsokon.

Tarlóm " a semmim sincs"
k irályi szőnyege. Túz
f észkek füs tölögnek ;

győzelmeim kioltom. S egy
mási kat szülök. Ür es
vemhem lesz gödre is

e"eszkedő . napomnak, ki
visszasüt a f öl d ·alól.
Addíg a csend gyümölcse

számban. N övény kezemről

bontanak virágot vétkeim,
addig csis zolt kővekké

é1' lelem szava m , hogy
egy siko ltás lobbantson
bele a Sem mibe, ki

fölruház.



Látogatás a druidá k szigetének VI. századbeli
püspökénél

Napl6töredék Man szigetéről. II. rész
Irta IJJAS ANTAL

A MANX-MUZEUMBAN. A Manx-múzeum a múlt század középí antik stílű épü
let a város egyik ormán. Alant a zölden ködlő. haragvó tajtéksáncokkal a szíget
partját ostromló tengerár. Udvarán XVII. századi vén ágyúk. A szigetet akkor
nem valami külhatalomtól kellett őrizni, hanem inkább lőni, ha netán föllázadna.

Fél kettőkor rnegyek be a sima, klasszicista előcsarnokba, s délután négy óra
kor utolsóként támolygok ki a termekből. Nem is véve észre, hogy aznap először
és utoljára a repülőn ettem. Háromezerötszáz évet - még ha benyomásait magába
is tudja fogadni az ember - nem lehet "csak úgy" pár sorba vagy néhány oldal
ba beszorítani. Mit láttam? El lehet-e mondaní a szigetnek akár csak a jégkor
szakát ? A skandináv-földről a jégár-idesodorta vándorköveket. s például a két öl
magas, gigászi szarvast, amelynek csontvázat itt ásták ki. Utolsó példányait ta
lán Konnon püspök is látta, amikor Skóciából vagy a Magna Scottiának hívott
Ir szigetfőldről ideérkezett. vadbőr ruháiban. De nyilván látta a sziget körül zaj
ló tengerben legelésző bálnákat. Egyiküknek húszmáteres csontváza itt függ a leg
nagyobb terem mennyezetén. Kardhalakat látott, bálnánvi óríáscápákat, A hul
lámokon görgő delfincsordákat. Az ő idejében befagyott néha a jég ezen az ak
kori hideg beltengeren. mondhatni az Ir Jegestengeren. A fókák Szent Patrik
szirtjéig ereszkedtek le. A partokon a sarki madarak - csak az újkori puska
tűz irtotta ki őket. S az emberek... Azok, nos, mennyifélék voltak. Aztán a kő

szürke bőrű, szíkár, neolit-korszaki ősemberek. Majd rejtélyes okok folytán a mí
noszt kultúrából a Gibraltáron át tengeri evezőgályákori idevándorolt pellasg-ős

görögök. Azután meg a kelták. akiknek a kontinensen megdagadt hulláma a Csa
tornán át áradt a brit népről "pretanni" elnevezésű szigetre, majd Manxra és tr
országra. Manx lett a druidák egyik legfőbb központja. és innét próbálták nem
annyira megszervezní és vezetni, mínt inkább megálmodni - és magunkról tud
juk, egy álombirodalom mílyen törékeny - azt a Nagykelta Birodalmat, amely
még mielőtt kialakult volna, megszállta a Pó-völgyet, Rómára tört, a Nagy Sándor
utáni makedón királyokat szerongatta a Balkánon, Athént ostromolta, a Kisázsi
ában alapított egy galata-kelta országot. s először az egyiptomi Ptolemaioszoknak
adott húszezer zsoldost. majd Szent Pálnak vált először meatéritett népévé, s hoz
zájuk íródott Korlnthoszból a Galata levél. És kelták tartották majdnem ezer éven
át elfoglalva a szülőhonomat, Pannóniát.

A régészek még ma is vitatkoznak, honnét. eredtek és mint szívárogtak-ömlöttek
szét azon az óriási területen, amely ha a mai Európa térképére vetítenók, a Gib
raltártól és az tr sziget tál az Alpok fölött egészen a Dunakönyökig s Délpannó
nláíg érne. Ott egyik legsűrűbben lakott kőzéppontjuk Szombathelytől a kőszegi

hegyek oldalán a mai Velemszentvidig ért. Ezt a területet a Krísztus előtti IV.
századtól a Kr. u. második századig lakta egyik törzse, a bójok, a sáncaival ke
rített várost úgy hívták a rómaiak "Civitas Boíorurn", és' még Nagy Károly ide
jében is .Deserta Boirum" volt a neve, "a boiok elhagyott mezőí", Szombathelyí
diákkoromban, amikor még mint hatodikos gimnazista kijártam a velemszentvidi
ásatásokhoz. soha nem gondoltam volna, hogy elvetődöm egyszer valamikor ide,
Man szígetére, Ahonnét majdnem az összes kelta törzsekre kisugárzott valamikor a
druidák vallási kultúrájának és kultuszainak lelki hatalma.

Ez utóbbiakról meghökkentő dolgokat ír a Kr, e. r. századi görög tudós, Pozeí
doniosz. A druidízrnus nemcsak papság volt, de evilági kulturálís vezetőréteg is.
Rendkívül nagy eszmei területekre kiterjedő titkos tudásukat Pozeidoniosz még az
élőszóbeli hagyományok írásba-foglalatlan állapotában érte. Bár ismerték a görög
és az etruszk ábécét, a maguk .,rejtett tudását" írás nélkül hagyományozták át
egymásnak a nemzedékek, húsz-harminc évnyí noviciátus-szerű tanulás után. En
nek legfőbb mestereí olyasíélék, mint a hindu "guru"-kazaz oktatórnesterek. Mint
ahogyan lehetetlen föl nem tételezní, hogy a kelta ősvallást is nem kötötték össze
titokzatos, de a m.i korunk számára jól szemlélhető szálak Indiával

189



Miben hittek? Elsőül mint a kőkorszakl világvallás örökösei, hitték a lélek
halhatatlanságát. A halottaknak azért építettek halomsírokat. vagy szállították
tölgyszálakba zártan őket éppen a Man-sziget tengerjáró hajósai a Hebridákra és
az Orkney-szírtekre, De még ha el is égették őket később, akkor is összegyűjtöt

ték hamvaikat az urnatemetőkben. Az élők titkos tudása pedig kiterjedt arra.
hogy ma már feledésbe merült gyakorlatokkal biztosítsák a lélek uralmát a test
fölött. Pozeidoníosz töredékeiből tudjuk: a beavatott druidák képesek voltak élet
működéseiket (tehát még a lélegzést és vérkeringest is) akaratukkal fölfüggeszteni,
magukat eltemettetni, megállapított időben kiásatní, Ilyenkor közölték a rettegő

és csodálkozó néppel, hogya "jövőjükben" jártak; s ebben is van az indiai beava
tottakkal közös - vonás. Julius Caesar, Pozeidentosz nyomán, ide teszi, a brit szí
getekre. a druidáknak mint titkos szervezetnek fő központjait. Ezek legbefolyásó
sabbja lett végül a Man szigete. A rómaiaknak, bár maguk is kíváncsiak lettek
volna a druidák titkaira, Julius Caesartól kezdve a Krísztus utáni Il. század vé
géig törvényekkel tilalmazták, hogy beavattatast nyerjenek a druida rnísztériumok
ba. Ezeket egy Róma hatalmát szétrombolní kész szabadkömüvességnek tekintet
ték. Lélegzeteláll ítóan érdekes az, hogy ennek kikutatása éppen Rómában folyik;
a szakkörök az egész világon ismerik tudósaik nevét!

Mit hittek még? Pozeidoníosz ezután is kutatott Galliában és a Brit szige
ten, és töredékei megdöbbentik a modern ethnológíát s vallástörténetet. Hittek
egy, talán szintén indiai míntájú ístenháromságban. Valamiféle teremtő-hatalom

ban, amelynek jelképe - de csak jelképe - volt a Nap. Hittek egy egész mín
denséget átható Világértelemben, tehát afféle "Isten Igéjében". Végül pedig hit
tek egy az egész világot élettel átható principiumban, afféle Szentlélekben, amely
nek jelképe - szintén csak "jelkép" - az élő fák között a legszebb, a leghatal
masabb, a leghosszabb életű. A tölgy. Ennek ősi nevéről - "druys" - vették a
saját nevüket.

Meglepő teológiájuk még megdöbbentőbb élet- és halál-bölcsességgel társult.
Heves, harsány, vidám, borissza, jól enni szerető, élénk képzeletu, művészetekre és
elvont gondolkodásra egyaránt rendkívül tanulékony népüket (amelyet mint köz
vetlen utódaik, a középkori franciák állítanak elénk a legmegfoghatóbban) : egé
szében a halál bűvöletében tudták tartani. Ezt minden teórianál jobban ábrázol
ja Man saigetének szerepe. Ez volt az a szíget, ahová az tr és Brit-szígetről, de a
tehetősek még Gallíából is, el szállíttatták nyers tölgy-törzsekbe zárt halottaikat,
mégpedig azért, hogy a szagetföld halászai vitorlát bontva vigyék el őket bárkái
kon az Orkney-szírtekre és a Hebrídákra, ott tegyék ki őket magányos, kicsiny
szíklaszigetekre és ott feküdjenek a tenger morajában,

Igy hát a Man-szíget egyszerre volt a drutdizmus szellemének és hatalmának
középpontja és ugyanakkor a holtak tengertől körülhömpölygött alvilágának szi
gete is. Ebben az utóbbiban van valami görögös beütés. Szombathelyi diákkorom
ban megbámultam, hogy miért találtak a kelta koponyák alatt a később földdé
emésztődött nyelvek alá helyezett bronz és ezüst tetradrakmákat, sőt aranypénze
ket is. (Az Alpok fölötti Közép-Európában legeslegelőször a kelták vertek pénzt.)
Hát ezért: nem tudták őket elszállítani ide. Man szígetére, de azt akarták, hogy
lelkeik mégis adhassanak némi pénzt az útjukért az alvilág révészeinek. Még az
az emlék is szülőhazámhoz kapcsol, a gyerekkoromhoz, s ugyanakkor ide von
zott a számomra kimondhatatlan varázsú szigethez,

Hát ide érkezett a Szent Patrik utáni században, a druidák egyre szűkülő

körű és már aláhanyatló hatalmának szigetére, vagy a skóciai felföldről vagy a
"Magna Scotiá"-ból, tehát az Ír szigetről egy Kennon nevű és már érkeztekor püs
pökké főlszentelt pap. Életlegendájából azt, hogy ő egy "királynalk" lett volna a
fia, nem kell szó szerint értenünk. Akkoriban mindenki "király" volt, aki a skót
felföld erdeinek tisztásain vagy az tr sziget terjengős legelőin nem hódolt sen
ki másnak, s pár száz lélek - aggokkal és csecsemőkkel együtt, vagy száz-száz
húsz család és ugyanannyi harcos - engedelmeskedett neki. De végül ezek a
törzsfők vagy nemzetségfők is engedelmesen tértek Krísztus hitére. Kennonnak az
apja is. És az ellen sem volt kifogása, hogy egyik fia, éppen Konnon, csatlakozzék
a népét megtérítő vándorpüspökhöz. annak környezetében tanulja meg mindazt, amit
egy papnak tudnia kell, s az végül is fölszentelje püspökke. Ez a Konnon nem
azért jött Mari szigetére, mert feltehetően már mint ifjú férfi püspöki szentelést
kapott, hanem azért kapta püspökké szentelését, mert elhatározta. hogy idejő.

Az is valószínű, hogy mi sem volt számára ismeretesebb. mint a Mam-szigetnek
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és varázslóinak híre. Innét eredhetett az elhatározása, hogy pusztán szellemi esz
közökkel megtöri ezt a hatalmat.

Amikor erre gondolt, legföljebb azzal számolhatott. hogy egyik úttörője lesz
a szigeten a kereszténységnek, talán annak itt első vértanúja majd. És itt hat be
le az eseményekbe á származása; az, hogy az apja mégiscsak törzsfőnök, s még
ha százszor keresztény, akkor is kötelezi a fegyveres megtorlás joga. Tehát őt, mínt
itteni térítőt és püspökét, az atyai törzs fegyvereinek idevetülő árnyéka védte.
Az életadatait szolgáltató, VI. századi frank-birodalmi breviáriumok a Skóciai Fel
földről valónak mondják, amíg ide nem jöttem, magam is ezt hittem. De most, hogy
itt vagyok, inkább látszik valószerűbbnek az ír-szígetí származás, És Szent Patrik
szándékainak onnét való átvétele.

A Man-sztget egyik legősibb saját keresztény hagyománya, hogy az ír-orszá
got megtérítő Szent Patrik is áihajózott még Konnon előtt ide, szemügyre vette
a helyzetet, de a helyi nehézségeket akkor alig leküzdhetőeknek látta. Elidőzött

egy darabig az ősi Peel kikötőrév rnellett, a közvetlenül annak partja mellett ál
ló kopár sziklaszirt-szigetkén, információkat szerzett be, és noha azokat nem lát
ta kedvezőknek: apró, kerek fatemplomot épített a később az ó nevéről elneve
zett szlrt-zátonyon, s az később szentélyévé lett a neki szentelt katedrálísnak. S
kolostorféle települést is hagyott itt, és Mari-sziget minden mástól független tradí
ciója szerínt, ez a kolostor később, Korinon idejében a térítés tűzpontjává vált. A
fiatal douglesí plébános azért kötötte lelkemre, keressam föl a Szent Patrik szír
tet, mert neki is az a véleménye, ami a Man-sziget köztudata. hogy erről a Szent
Patrik szikraszirtről telepedett át a szíget első püspöke, ugyancsak az tr-ország
felé néző partok mentén a Peeltől kissé északra fekvő Bishopscourtba.

Életadatai közül tehát mí a kétségtelen? Mmdenekelőtt a származása. Akár
hol is született, skót-kelta volt. Kelta az anyanyelve, annak fogalmai szerint gon
dolkodott; ha ő maga nem is volt sohasem druida, mégis belülről értette át a
druidízmus gondolatvilágát, gyermekkora óta belé ivódott és átérzett benső isme
retekkel.

Másodsorban, noha latinul nyilván csak mísézní tudott s értette a zsoltáro
kat mint mindennapi imádságait: tökéletes volt a keresztény tudása, mert hite mín
den alapfogalmát teljesen feldolgozta és a származásával adott "druida ideológia"
ellen tudta fordítani. Szintén világosan átlátva azt, ami abból teljesen valótlan
vagy korrekcióra szorul, Tehát értelmi lényét teljesen áthatották a keresztény
igazságnak nemcsak az ismeretei, de élményei is. Ez tette elsősorban szentté, ugyan
akkor azonban azoknak a keresztény igazságoknak teljes életével - még életve
szélyével is - vállalt szolgálata. Ez utóbbi vonatkozásban az sem csökkenti nagy
ságát, hogy néhány év múlva meg kellett látnia, hogy nemcsak az apja fegyvere
seitől féltükben nem teszik őt vértanúvá a druídák. A druidizmus "teológiájának"
papsága akkor még éppoly szkeptíkusan nézhette tanaiknak vallási jövendőjét.

mint ahogy politikai gondolkozóinak is le kellett mérniök a kelta népek még álla
mokká való szerveződésük előtti hatalmi megsemmísülését,

Ismerniök kellett - és a kontinensre ányúló kapcsolódásaik szerínt ismerték
is - az akkor még nagyjából közös nyelvet beszélő kelta törzsek és kelta "fél
nemzetek" helyzetét. A szudéták hegynégyszögéri belül már-már állammá terve
ződött bójokat kiszorították onnét egyéb népek nyomásai, Pannónia pedig előbb

római lett, majd a népvándorlás népei vonultak rá. A későbbi Ausztriában még
aránylag elég jól megmaradtak elzárt völgyeik és járhatatlan erdeik oltalmában,
de ottani egész népességükre előbb-utóbb mégis önmaguk feladása várt. És ez ké
sőbb be is következett. Az egységesen összefüggő kelta tömbök egyike - a PÓ
sikságé - már Julius Caeser idejében előbb latinná lett, azután pedig gót, majd
Iongóbard függést kapott; hajdani kefía köznépe pedig már majdnem félezer év
óta latinná és kereszténnyé olvadt. A még ennél is nagyobb kelta egység, Római
Gallia pedig már útban volt afelé, hogy - a szintén keresztényekké vált germán
törzsekkel együtt - először a frank birodalom, majd a későbbi Franciaország
nemzetévé váljon. Julius Caesar korában még arról a bizonyos kelta népről "pre
tanní't-nak elnevezett brit-szigetet germán angolszászok foglalták el. A Brit-szi
get északi részének skóciai kelta törzsei a kereszténység útján voltak, akárcsak
az Ir-sziget,

Mijők maradt meg a Man-szíget druida varázstevőinek s hajdan aholtakáit
az innét ezer kilométerre fekvő Hebrida és Orkney-szigetére szállító révészeinek?
Éppen ezek a majdnem lakatlan szírtek, amelyek a távolság ellenére őhozzájuk
tartozóknak számítottak. És éppen ezért volt később egészen természetes, hogy
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Konnon püspöksége azonnal kiterjedt azokra is, amikor Man-szigete keresztény
lett az ő több rnínt húsz évnyi műkődése után. Püspökségének ideje elég hosszú
volt ahhoz, hogy azalatt a druídízmusnak az ő érkeztekor még élő parazsa tel
jesen elhamvadjon. Elhamvadt míndenekelőtt lélektanilag. Kihaltak elvénült kép
viselői. A reménytelen célokra pedig nem akadt utánpótlás. De meg nyilván el
árasztotta a szíget népét a kereszténységre való térés hulláma is.

Korinon térítési módszereí - ha ugyan egyáltalában megfordult a fejében az
a fogalom, hogy "módszer" - mai szemmel nézve is meglepőerr medernek lehet
tek. Nem erőszakkal térített, hanem meggyőzéssel, és abban is aligha nyilvános
vitákkal. A meggyőzés a druídízrnus gondolatvilágának legbensőbb nézeteiből in
dult ki; a "háromalakú" Isten fogalmából. De azért mégsem lehetett egészen köny
nyű ezt a fogalmat a Szentháromság világos és szilárd körvonalaivá rajzolni át, ég
meggyőznie azokat a druida főpapokat és papságukat, akik talán maguk is mu
tuttak be valamikor, noha talán nagyon ritkán, ernberáldozatokat. hogy az egész
emberiség bűneiért való engesztelő áldozat maga az általuk is homályosan imá
dott Logosz volt. Az Ige, az Isten Fia, aki a Názáreti Jézusban megtestesülve va
lóságos emberré lett. Az Emberifává, és mint ilyen, valóban "emberáldozattá". S
ő volt az egyetlen olyan emberáldozat. aki mint Isten: egyszeri, végleges és töké-
letesen lezárt tényét tudta adni az áldozatnak.

Az is történelmi bizonyosság Konnon püspök felől, hogy nilután püspöksége
alatt többször megfordult a Hebridákon és az Orkney-szirteken, őutána már nem
történik említés a druídizmusnak őelőtte még uralkodó létéről a Man-szigeton. Ez
a változás előbb-utóbb óriási feltűnést keltett a frank birodalomnak akkor már
katolikus keltái között, Ok még népnyelvként ismerhették a régi kelta nyelvet;
földrajzi és egyéb Ismeretek csatornám át tudtak az ott történtekről, tudtak Kon
non püspök működéséről. S annak élete és halála azonnal mint szonté került be
le a frank birodalom breviáríumába. A szövegek közül nem egy napjainkig fönn
maradt, és mínt a francia nép frank és kelta múlt jának legbecsesebb öröksége,
ki is van nyomtatva. Ú gy őrzik Konnon püspök alakjának történelmi hi telességét,
és életszentségét, akár az Északi-tenger megkövült borostyángyanta darabjai a be

'léjük zárult hajdani élőlényeket.

Kétségtelen, hogy szerit volt. Nemcsak a kereszténység szentje, hanem a ben
ne megszentelődött druidizmusé is. Alakja nemcsak a kereszténységben tündököl,
hanem az egyetemes vallástörténelemben is. Sőt betekintést nyújt a mai. legmoder
nebb vallástörténeti módszerekbe és ismeretekbe. Valamikor a vallástörténet a ke
reszténység számára arra adott alkalmat, hogy elrtasszon mlndenkít, mily rémüle
tesek voltak a "pogányság", sőt az állítólagos "bálványimádás" hitelvei. kultuszai
és babonái. Ma azonban már tudjuk, hogy például "bálványimádás" - külön ösen
embercsinálta alkotásoknak imádása - valójában sohasem volt; azok, akik kultusz
tárgyakként tiszteltek ilyeneket, a bennük élő fogalmi isten-képet vetítették belé
jük. Különben hogyan lehetne, hogy az ilyesmiket kultusztárgyakként még míndig
tisztelő afrikai törzsek szívesen "eladják" az általuk faragott "bálványaikat" euró
pai gyűjtöknek és vallástörténészeknek. Azután újakat faragnak és azokban tiszte
lik tovább lelkük isteneit. Azonkívül ma már tudjuk, hogy az emberiségnek való
jában csak egyetlen teológiája volt, egyazon rendszer alapkérdéseivel, s legfel
jebb az azokra adott válaszok tértek el egymástól a történelem Iolvamán más és
más változatokban. Ma éppen ilyen vonatkozásokban íródik át az emberiség egye
temes vallástörténete.

Douglasból autóbusszal átkelek Bishopscourtba. Illetődöttert nézem a romokat,
bár azok csekély kövei, falmaradványai legfeljebb kora középkoriak. Szent Korinon
fatörzsekből rótt szerény püspöki udvarházában lakott és fatemplomot, épített ide
(nyilvánvaló: a maga és papjai kezemunkájával; földjeit is maga turta néha, de
hát ez volt püspöki működése és életszentsége). Igen, fatemplomot, s ezt egyebek
közt az is igazolja, hogy még az ezredforduló után is a püspökség ez egyszeru kör
"bazilikáját" utánzó kerek fatemplomok épültek itt a Szígeten, később épitettek
nekik kőfalakat. A Sziget belsejében még ma is vannak olyan volt fatemplomok,
amelyeket maga Kennon püspök szentelhetett föl, hogy bennük ismétlődjék meg a
gyorsan feledésbe merült emberáldozatok helyett a vértelen Örök Áldozat eucha
risztikus csodája.

Ugyamilyen fatemplomoknak vannak maradványai a Hebridákon és az Orkney
szir"eken is, a Man-szíget századokon át ideszállított holtjai révén annak míntegy
"hitbizományán". Kűlönösen itt - a Hebridákon - él ma is Konnon tisztelete.
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Utána egy idő rnúlva a normannok jöttek és foglalták el azokat s tették az fr
tenger elfoglalásának támaszpontjává. Majd sárkányfejű gályáikon megrohanták a
szíklazátonyt, elfoglalták onnét Peelt, majd a szíget partvidékét. fölégették Bi
shopscourtot, s a püspökök itteni gerendaházát. Ez egy ideig elhagyatott lett. Majd
azután, hogy a hódító pogány viking-normannok is megtértek. Man a másik két
szigetcsoporttal együttesen maradt mégis egyazon egyházmegye, s a skandináv fél
szigetről kapta keresztény püspökeit.

Azután csak úgy áradtak ide az új és új népcsoportok. De hogy Korinon és
színtén szeritként tisztelt püspökutódai mílyen jól dolgoztak, erre van egy nagyon
jellemző, szintén látható és megtapintható régészeti bizonyíték. I. Erzsébet an
gol királynő csak nagy nehezen, a XVI. század végére tudta itt valamiképpen biz
tosítani a lord-püspökök egyházkormányzatát. Ezt a népkeveréket csodálatos mó
don egyesítette a maga őskeresztény egyszerűségü hite. A néphitté is vált közép
kori katolicizmus. S bár a XVI. század közepére már régóta protestánsok voltak
a püspökei, a nép és papjai még sokáig kitartottak régi hitük mellett. Mert kü
Ionben miért hívták volna 1648-ban (ll - tehát százhúsz évvel az angol protes
tantizmus kezdetei után - "Ave Maria" néven egy halászhajót, amelynek váza ki
csinyben megvan a manxi múzeumban? Peel kikötője volt horgonyzóhelye, ez a
mindössze háromezer lakosú kikötőváros öble, és kanyargó, ódon sikátorai ma is
ellátják az ír partokkal való hajózás központi szerepét.

Persze, hogy meg kell Látogatnom Peelt is. Leginkább a Szent Patrik-szíget
ért, amelyet ma már móló és vashíd köt össze Mán-nel. Szent Patrik gótikus ka
tedrálisa ma már rombadőlt, de a roppant erődítmény hatalmas bástyái - ez
jellemző - még a XVIII. században is az érzelmileg dacoló szíget felé fordítot
ták ágyúnyílásalkat és rnesszehordó ágyúikat. Összelőni a várost, ha föllázadnak.
Nyugat felé az tr szíget látszik a délutánban, éles, fekete-zöld partjaival. De mí
vel itt találkoztam a [elennel, és egyáltalában találkoztam vele: el kell mondaní
ezt is. A jelent.

Egy Douglasból éppen ezekben a napokban Peel-be látogatott angol házas
párral találkozom. Látták rólam, hogy nem némi szakszerűség nélkül nézegetem
Szent Patrik rombadőlt katedralisának szentélyét - mínt mondaní szoktam, .Jcé
szültern" erre is mint valami szigorlatra -, hát megszólítottak. Aztán gyatra an
golságomat hamarosan németre váltva egyet-mást el tudtam magyarázni nekik,
és az is kiderült, hogy a férfi nyugalmazott katonatiszt, A második világháború
előtt a gyarmatokon szolgált, alatta pedig részt vett a normandiai partraszállás
ban, majd pedig évekíg Németország angol zónájára szólt a beosztása, és innét
tud jól németül. A kalauzolásért persze kíváncsiak lettek rám is, meghívtak va
csorára, s autójukon készek voltak visszavinni Douglasba. S én sohasem feledem
el ezt a hosszú-hosszú alkonyatot, a vendéglő üvegfalával szemközt feketéllő, kes
keny ír partokat, a tüzes naplementét. Vörös fénye még azután is jó két óráig
szökött föl és lángolt az ézkupola közepéia. A kikötőbe Belfastból éppen akkor
futott be egy teherhajó, amelyen ide és ekkorra időzített bomba robbant; idelát
szott a tűz szökőkútja. A haragvóari lángoló alkonyatban s a sötét ír partokkal
maga mögött : szimbolikus háttér volt ez a detonáció. Persze, hogy arról is be
szélgettünk, mí lesz az írekkel, Ulsterrel és az ottani katolikusokkal. Megismerem
a páratlanul bonyolult ulsterí helyzetet és az ír köztársaságát is. Meghökkenve,
sőt elképedve értesülök olyan dolgokról, hogy a múlt század ir katolikus szabad
sághősét, a nagynevű O'Conriel-t nem szeretik, sőt nem tisztelik a mai írek. fr
volt ugyan, de angoles életvitelü földesúr a maga idejében s angliai földesúrak
kal békítette meg a hozzájuk hasonló, erősen kisebbségi ír földesúri vezetőréte

get, - de a mai ír köztársaság demokratikus vezetése erősen szocialista érzésvilá
gú. Közben a lángoló égkupola s a bíborvörös alkonyat alatt átbárnulunk a szem
közt feketedő Ir-szigetre. A társalgás azonban újra és újra visszatér Man szíaeté
hez. Meatudom. hoav a katonatiszt és felesége azzal a szándékkal vannak, hogy
letelepedjenek itt. Nincs semmi közük a szigethez. Nem élnek itt rokonaik.

A tenger tajtékzik és dörög a Peel-kikötő móló ián. A .szél és víz és tajték nem
szűnriek erre áradni a Hebridák és az Orknev-szirtek felől. Az angol házaspár
áhitattal hallgatja. A kelta varázslat ez, a druida-varázslat, amely megfogja és
nem engedi el és arra ösztönzi őket. hogy életük végét itt töltsék, a druíd-szíget
örökzaiú tengerének moraiában, Szent Konnon szígetén ...

(V é g e)
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BORSOS MARGIT VERSEI

A mikor az életem/ről akarok: beszélni, egy út jelenik meg előttem, kanyarog felém
a száraz, köves bakonyi, ftennsík zmdesbarna hullámain.

Nem jelkép ez az út, hanem valóság.
18 éven át tanítottam osztatlan ískolában ,egy "Isten háta mögötti" kis pusz

tán és napí 6 km-t gyalogoltam a városi lakástól a pusztai iskoláig porban, sárban,
hóban, oda-vissZ\a, mint ,az eleven inga.

23 OOO km-t tettem. meg, ,amí több, mint az egyenlítő [ele.
Végiggyalogolhattam volna a fél világot.
De én egy egész világot jártam be: az út örök vílágát, mentem rajta és hor

dozott, vele éltem, bennem élt és él ma ís,
amikor a fennsik kövei helyett a nagyváros házai fognak körül,
amikor már évek óta íráss,al dolgozom a g'yermekek ernben'é formálásáért.

Szel'etném őket ráébreszteni arM, hogy
gyalogolni jó az úton, az "emberélet útján", ahol csak előre mehetilnk, mert ez

belső törvény. .
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Találkozás

álmomban
egy út

jött felém
kő lábakon

felhőfákgyümölcsét tépte
s ,az ágakon
folyott a víz
a göröngy szájba
itta az arca ránca
fű haját
szél cibáU,a
fején fénykoronája
teste ,a testemet várja
szép a porSZlemek tánca
a Nap alatt
az út

megy
az ember

halad

Magvetés

ne vess földedbe
pmliasz magot
nagym nő akkor is
ha nem akarod
eliakarja.
a Napot

engedd
hogy mások vessenek
türelmed fáján

nőjenek

az irgalom gyümölcsei
a másik is ember

segits neki

Zene

szavak nélküli beszéd
a lélek beszéde önmagával
és 'a világgal '
a csend tengerpartján
Stonehenge
az Akropolisz
A Notre Dame
kövei között
a Nap nyelvén
a víz nyelvén
a szél nyelvén
hangok tűzmadarai

repülnek az éjjel fénysötét egén
hangok halai úsznak
a világűr parttalan óoeánjában
lumqok: létrája
a földtől az égig
az ember megy raita

a
végtelenségig

.ti l O Jn

merülö kő

az álom tlizéoen
már nem tudom
hogy voUam éltem
csaksülly,edek
a szürkeségben
nincs fent és lent
csak vízfalak
ls a szav,ak
mint a halak
kicsúsznak agyam
hál6jából



RUNDEV·l'ODOROV ILONA

EGY TEMPLONI MODERN MŰVÉSZETE
Léderer Tamás szobrászművész alkotásai a pilisborosjenői

műemlék-templomban

A pilisborosjenői római katolikus plébániatemplom mai formájában 1756-ban
épült, kőzépkori alapokon. (A helységnév 1284-től szerepel okleveleinkben.) Az is
meretlen építőmesterek nagyszerű érzékkel "helyezték tájba", a Nagykevély hát
tere elé, teraszos emelkedőra az épületet. A barokk stílusú templom nemesen egy
szerű homlokzata, zömök, négyélű f'ém-hagyrnasisakos fedett tornya, és egyenes záró
dású szeritélve kellemes, egységes térhatású ínterieurt foglal magában: ívsugarú
dongaboltozatos, sima falpillérekkel tagolt háromszakaszos hajót, s az ehhez dia
dalívvel csatlakozó szentélyt, Az egységes térhatású belső az alapvető liturgikus cé
lokat szolgáló berendezési tárgyakban is érvényesült - 1971-ig. A belső bérende..;
zést ismert nevű hazai és külföldi mesterek alkották a budai klarissza apácák,
illetve 1800-1847 között József nádor kegyúri megbízásából.

Főoltára 1841-00'11 készült, azonban művészí formáját illetően kimondottan
gyenge darab volt, amelyet a hat későempire sárgaréz gyertyatartó és Gierql AZa
.ios 1857-ben festett bájos, későbiedermeier Szent Vid oltárképe sem tudott kellően

ellensúlyozni. A rokokó Mária-oltár és keresztelőkút viszont kvalitásos darabok.
A kőből faragott keresztelőkút fa fedelén a Krisztus keresztelését ábrázoló szo
borcsoport szintén művészí munka, A berendezés legművészíbb darabja kétségtele
nül a szószék, amelynek négv evangéüstáját és szímbólumaíkat Huld Frigyes (Mün
chen, 1801) faragta népies színezésű-ihletésűkésőbarokk formában. A liturgikus cé
lokat szolgáló kisebb tárgyak közül kiemelkedik a két barokk kehely, Pasberger
Józsefé (Pest, 1766) és Sz,acztauer Mátyásé (Nagyszombat, 1770), valamint az Úr
mutató (Augsburg, 1700 k.) és Szerit Vid empire ereklyetartója (Prága, 1800 k.).

Ezt az aránylag egységes stílusú, a hagyományos liturgia szellemében készült
és annak céljait szolgáló berendezést kellett a zsinat utáni új liturgikus szellemnek
megfelelően átalakítani, illetve olyan új liturgikus berendezési tárgyakat létrehoz
ni, amelyek nemcsak funkciójuknak felelnek meg művészí formában, hanern az
adott térhez harmonikusan illeszkednek, és a régi műtárgyak körében modern mű

vészí formájuk ellenére sem hatnak zavaróan.
A mai, modern egyházművészet alapkövetelménye a "vizuális teológia" funk

ciója (vö. Boda László: Egyházművészeti szempontok a zsinat után. Vigilia, 1972/2)
az, hogy "szinkronban legyen a teológiával, s alkotásai a természetfeletti igaz je
le! és képei legyenek". Summázva: . " "az: egyházművészetnek (is) alapproblémája
az érzékfelettinek az érzékelhetőben való olyan ábrázolása, amely az adott korlá
tok között a lehető legigazibb és leghitelesebb, egyben pedig kellően korszeru". Es:
.,13 ma hivő embere és teológusa Krisz:tus emberségén keresztül akar rásejteni Krísz
tus isteni voltára."

Hogyan valósult meg mindez Pilisborosjenőn? Az új liturgia leglényegesebb
berendezési tárgya a szembemiséző oltár. A viszonylag kisméretű szentély, a temp
lomhajó arányai és a régi oltár gyenge művészi kvalítása kézenfekvövé tették an
nak eltávolítását, s helyébe - megfelelően előrehozva a hajó, a hívek felé - az
új, vörösmárványból készült szembemíséző oltár felállítását. Ez az oltár tartalmilag
maradéktalanul kifejezi az új Iíturgíkus szellemet: az emberin keresztül megkö
zelíteni az istenit; ugyanis a mintegy 30 cm széles, tömör menzalapot három ol
dalról a 12 apostol fej-relief je díszíti, szimbolíkusan utalva a lényegre - az utol
só vacsora eseményére, az Eucharisztia szerzésére, amely minden nap megújul a
hívek számára itt, ezen az oltáron, a mise keretében.

Az alkotó művészi tehetségót próbára tévő, igazi nehézséget nem a tartalom
kifejezése okozza az egyházművészet területén. hanem annak a formai kettősség

nek a legyőzése, amelyet egy szigorúan funkcionális jellegű mú egyéni megformálá-

195



sa jelent. Ez a forma szempontjából "strukturális jellegű, tehát a terv szerkezeti
elemeiben mutatkozík meg" (Boda i. m.), Ebben az esetben tökéletesen megvaló
sult a fenti kitétel, mert a művész elvetette a hagyományos kőoltár-szerkezet meg
oldást: nem a szokványos, tömör középső talapzatot alkalmazta a menzalap alá
támasztására, hanem két, a közepén széles tompaszögbemetszéssel díszített oldal
lábazatot. S formailag szintén szép megoldás az apostol-fejek egyénített arcvoná
sú, szakállas, profilból vagy szembefordulva mintázott ízokefálíás sora. Sötétre pá
colt szilfából készült a hasonlóan szögletes vonalú sedília, egy különálló, magas
hátú karszék, valamint az alacsony, támla nékülí, egybeszerkesztett mínístráns
széksor.

A szentélyt két méter magasan fenyőfa burkolat borítja, amelynek világos hát
tere jól érvényre juttatja mind az oltárt, mind a sediliát. Az oltár két gyertya
tartója fából készült, és így jól harmonizál a régi, XVIII. századi kis álló feszület
tel. A húsvéti gyertyatartó méternyí magas, középen elkeskenyedő, talapzatában
felsőrészében arányosan kiszélesedő formájával már vörösrézből készült, kék zo
máncos-betét díszítéssel, hasonlóan a templom különleges, nemesen egyszerű felső

világítótesteihez.
A művészi stílust illetően Léderer Tamásnak sikerült önálló, egyéni forma

nyelvet kialakítania, és az általa készített új berendezési tárgyakat stílusegységbe
hoznia. A gyertyatartó és a világítótestek hasonló áttört formájára, valamint a se
dilia és az oltár-lábazat azonos, szögbemetszéses vonalvezetésére kell itt elsősor

ban utalnunk. Az utóbbiaknál mintha egyiptomi reminiszcenciák is érződnének,

mint stílusképek. A legnagyobb formai bravúr azonban kétségtelenül az apostol
fejek mintázása': Léderer rendkívüli forma- és arányérzéke ezeknél mutatkozott
meg maradéktalanul.

További tervek: mindenekelőtt egy nagy fafeszület a szentély főfalára (a rosz
szul sikerült "modern" freskó helyére), valamint fareliefeken az oldalfalakra a
keresztút-ábrázolás. S végül szóljunk a régi, művészí berendezési tárgyak új funk
cionális felhasználásáról : a Márta-oltár egyúttal szentségí oltár is, s a legérté
kesebb, legszebb darab a szószék, mely a hajó és a szentély találkozási pontján
új, nyitott feljárati lépcsővel illeszkedik bele a szertartások változott rendjébe; s

a keresztelőkút a kórus alatti, kis kápolnaszerűen kiképzett térben nyert elhelye-
zést a régi oltárképpel együtt.

Léderer Tamás szobrászművész 1968-ban végezte el a Képzőművészeti Főis

kolát, Mikus Sándor tanítványaként. A fiatal művészek szokványos megbízásain
- érmek, portrék, fali zománc-plasztika, stb. - kívül életnagyságú cseresznyefa
feszülete készült a kőtelkí templom számára. Eddigi legnagyobb méretű műve a
pilisborosjenői templom szobrászí és belsőépítészt feladata volt, amellyel kapcso
latban fogalmazta meg ars poeticáját : "Az a gondolat vezetett, hogy egyszerű, tisz
ta formákkal hangsúlyozzam a megújított liturgikus rend [elentőségét". A leegysze
rűsített tiszta formák és tökéletes arányok - Léderer művészí tehetségének alap
komponensei - itt valóban művészí fokon érvényesültek, a számára lehetőséget,

teret biztosító "mecénás", Lauber Benedek esperes értő, az úiért lelkesedő támo
tásával.

A kő
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Ki szól elhallgatja,
mit akar.
Csak: zenq; minek?

A főlkenfről hallgatni,
szólni. nem lehet.
Föl/cent nem él, sugárzik.

Itt csak a puszta ör
vénylő szívébe vetett kő

szoent és tehetetlen.
VASADI PF;TER



UTAZÁS AZ ÖCSÉMMEL
I. Irta THURZÖ GABOR

Az a sok város, amit láttunk, a tájak, térségek és az utak l Va
lahol mínd találkoznak és új édenné válnak.

EJlas Canetti

Amit Amerikáról a messzí európai elképzel - az vagyok én is, messzí európai
a tömegek, egy falatnyi zöld szem, felhőkarcolók egymás mellé préselve. Af

féle tultömött. eleven falanszter - vagyis az East Coast.
Én a lakatlan Amerikában jártam. Az amerikai nyugaton.

Frankfurttól Hollywoodig; találkozás F. atyával; hogyan fogad Hollywood

Frankfurttól, kis kerülővel Zürichen át, tizennégy óra a repülőút Los Ange
les-ig. Nyílegyenesen, az angol nyugati partok mentén, Izland fölött Bangórtg. Ez
már az Egyesült Államok: a határ Kanada és az USA között. Egy repülőút, .10
kilométer magasan, egy félelmetes leviathán. a Douglas DC-8F belsejében. Most
is zsúfolt a leviathán, charter fly ez, vagyis bérelt út. Alattunk köd, mást
sem látunk, csak ködöt, majd fantasztikus felhöalakzatokat. nyugodtan, mozdulat
lanul. Végre Labrador fölött kitisztul váratlanul az ég. Reménytelen, lakatlan ha
vas világ odalent, befagyott tenger, csillámló-mozdulatlan öblök, a lankákon ha
lovány, penészes zöld, valami moha, elhozta ebbe a jégvilágba az élet szomorkás
ígéretét. Eltűnik Labrador, újra felhők, párák fölött szállunk, kilenc órája már;
úgy szállunk, rnintha mirid a kétszázötvenen egy hotel halljában ülnénk, meg sem
rezzennek az asztalon a viszkis poharak. Egy amerikai, de Németországban élő fi
átalasszony ül mellettem. Lelkes zongoratanárnő és - mutatja a fényképeket, hadd
lássam! - öt gyerek anyja.

- Most kicsit nyugtalanul repülünk, - mondja.
- Nyugtalanul? - Ez a repülés! mintha jégen siklanánk vagy parketten, és

nem odafent tízezer méter magasban.
- Hallotta? - kérdezi. - Tíz perc múlva leszálJunk Bangorban.
És már ereszkedünk lefelé, át a felhő-alakzatokon. Most elvesztik képtelen

formájukat, már csak gomolygó valódi felhők. A nap hirtelen felragyog, és oda
lent, a nagyon-mélyben még, csodálatos zöld legelők, karcsú utak, szelíd, ezer
ágba szakadozó folyócska, elszórtan házak, az egyik előtt autó, a motorházban bab
rál - ezt már tisztán látjuk - az első eleven amerikai, az öblöcskékben halász
hajók, süllyedünk, egyre szélesebb, süllyedőbb kanyarok, már feltűnik Bangor,
nemsokára a repülőtér.

- Segítene? - kérdezem a zongoratanárnőt.

Mert most következik az útlevél- és a vámvizsgálat, és vajon értem-e az ame
rikai angolt?

Persze, hogy segít. És ezután az első ..falanszter-benyomás" és az utolsó is
az Egyesült Allamokban - egy áttekmthetetlen fahodály, de akkora mint ideha.'
za a Bazilika, keresztül-kasul szelve érthetetlen, szűk folyosókkal. A Vidám Park
elvarázsolt kastélyában érzem magam. Később megtudom. ez valaha katonai re
pülőhangár volt, csak célszerű, semmi más. És az útlevél-vizsgálat, a sorban ál
lás. A kedves, pufók zongoratanárnő a repülés alatt megviselt szőkés fürt jeivel,
mellettem, Hisz megígérte, majd vigyáz rám.

- Hungarian ? - kérdezi, angliai angolsággal hálistennek az útlevélvízsgálónő,

- Yes, - feleltem boldogan, mert megértettem. És ez az első angol szavam
Amerikában. Sikerül-e majd a többi?

A szikár, szürka arcú, tárgyilagos frizurájú határőrnő bólint. Majd végigbön
gész egy sokszorosított Iistát, keresi a nevemet. Hisz én vagyok az egyetlen, talán
kétszázötvenegy közül a kétszázötvenegyedik, aki egy olyan fura, messzí ország
bór jött. A többiek svájciak, nyugatnémetek. Rettegek, - de minden szabályos.
A határvizsgálat végetért.

- Welcome in the United States! - nyújtja át az útlevelemet.
És egy kedves mosoly, lekötelező. Akár idehaza az amerikai konzul, aki em

berségesen töri a magyart, a tévében folytatja a tanulást, és meg akart ismerni
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_ fél perc a vízum -, mert én írtam, Míkszáth jóvoltából "A fekete város" for
gatekönyvét. Nagyon tetszett neki, gratulált, én a dicséretet áthárítottam Mikszáth
ra de a konzul - röpke pingpong-játszma - visszaadta nekem. És közölte. ne
fájjon hogy nem láthatom New Yorkot, az Egyesült Államok legszebb városa San
Francisco. És azt látni fogom. Nem igen hittern neki -, a szavaknak ne higgyünk,
élményeinknek higgyünk. Később San Franclscóban, fent a ködben felderengő,majd
eltűnő Golden Gate fölött, igazat adtam neki.

A kedves zongoratanárnőt a rokonai várják. Tizenegy éve nem volt itthon, a
nővére 400 mérföldet autózott ide ezért a találkoz,ásért NGW Yorkból. Mit tudtam
én még akkor, tétovázva az "ígéret földjén", mennyivel több az kilométerekben l
Ragyogó fiatalasszony, három kislány - a rokonole. Engern majd Los Angelesben
vár az öcsém. Az első pohár sör abban a fahodályban. Aztán - írni kell haza:
eddig már eljutottam.

Egy képeslap, rajta Bangor, és az idegeneket üdvözlő se Indián, se cowboy szo
bor. De mennyi, - ide messze, haza, - a bélyeg? Az udvarias néger bazáros se
tudta megmondani. Ki segít? Hamarosan indulunk tovább. Most vesztem el vég
leg! Még az időt sem tudom, - három elektromos óra három különtéle időt mutat.

Ekkor lépett ki a telefonfülkéből egy papi civilruhás középkorú férfi. És én 
kezemben, reménytelenül a képeslap.

Laudetur. - Hát hogyan köszöntsem ?
- In aeternum, - felelte. Hát mit is felelhessen ?
- Bocsánat, mennyí bélyeg kell Magyarországra?
A pap ferences mosollyal nézett rám, majd németül felelt:
- Sechszehn cent. Sind sie aus Ungarn ?
- Ja.
- És - folytatta, míg megvettem, felragasztottam a bélyeget - nyilvánvalóan

katolikus. Ezt rögtön sejtettem, amikor laudeturral köszönt. Hová? Csak Los An
gelesbe. Hollywoodba? Ne mulassza el San Franciscót sem.

- Az öcsém oda is elvisz.
- Még van időnk. Meghívhatom egy pohár sörre?

Meghívott. Az úgynevezett root beert ittuk, ennél fertelmesebb ital nemcsak
Amerikában, de a világon sincs.

Ön magyar - mondta. - Önöknél nehéz hivőnek lenni.
- Mindenütt nehéz. - Ezt válaszoltam magától értetődön.

- Igaza van. És mindig nehéz. Az igazán hivő míndenütt gyanús. Különösen
akkor, ha ... Nem óhajt még egy root beert?

Soha többé, - ezt válaszoltam volna legszívesebben. De nem akartam vissza
utasítani a szívélyes meghívást, Főleg azért, rnert láttam, hogy a civilruhás pap
kedves itala ez a folyadék,

- Gyanús valaki, -:- folytatta -, főleg akkor, ha mint ön, egy olyan ország
ban él, amely ...

- Szecialista országban. Ugye, ezt kívánta mondani?
- Köszönöm, hogy befejezte a mondatomat, Én nyilván másként folytattam

volna. - Körülöttünk ez a végtelen, sivár hodály, nyüzsgő svájci diákok, nagy
szerű, agyonékszerezett dámák, vidám, bajor-je1mezű németek. Csak a második po
harat ne kellene kiinnom! - Az én elképzelésem, de ezt óvatosan kockáztatom
meg, az igazi hivő, légyen bármelyik eszmerendszer igazi hívője, míndtg a kisebb
ség. De talán az önök országában, ez persze tájékozatlan' vagy rosszul tájékozta
tott feltételezés, mégis nehezebb annak lenni. - És most mutatkozott be: F, atya,
paulita szerzetes, a san franciscói kínai negyed templomának a papja, egy hóna
pig volt otthon Eszak-Irországban, a szüleínél. - Persze ... - és kereste most is
a pontos kifejezést - nálunk sem könnyű. Amíkor két ugyanaz a Krísztus-hit,
hadd nevezzem így az ökuméníkus gondolkodás értelmében, melyet ön is vall
nyilván ... - Bólintottam: hát persze! - ... a barikadok két oldaláról lövöldöz
egymásra, katolikus és protestáns. Én most szemtanúja lehettem ennek az idejét
múlt vallás- és polgárháborúnak. melynek motívumai közt szerepelnek persze a
szocíálís különbségek is. És nem is lényegtelenek. Iszik -még egy root beert ? Al
koholmentes és nagyon egészséges. - A harmadik dobozról már lemondtam. Az
atya még ivott egyet. - Most úgy beszélünk egymással, lehet hogy turcsállja meg-
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jegyzésemet. rnínt amikor hajdan két mísszíonáríus találkozott az őserdőben. 
Rekedten, sürgetőn hadrált valamit a hangszóró, nyilván, hogy szedelőzködjűnk,

repülünk tovább Los Angelesbe. - Tovább megyünk En a 47. sorban ülök, a C.
széken. - Én a 28. sorban, a szélén, szornszédorn, a zongoratanárnő már integet:
elbúcsúzott a rokonaitól, siessek! - Tehát messze vagyunk egymástól. Beszélge
tésünket csak ebben a labirintus-rendszerben folytathatjuk és fejezhet jük be.

Zúdultunk át, vissza, a géphez a szűk folyosón. Kék sapkás svájci egyetemis
ták csapata a túlékszerezett zürichi dámák, a megfontolt német urak, egy szemmel
látható svéd uriember, hórihorgas, kezében öt üveg, a "ree shopv-ban vásárolt ka
nadai viszki. A bajor férfi, dirridlis, omlatag hí tvesével, odakiáltott, - hisz ismer,
már a frankfurti repülőtéren megszól ított, - "drága Amerikában az ital, ellátjuk
magunkat!", és vidáman felém lobogtatott két vámmentes zacskót, legalább tíz
üveg itallal. "Maga nem vett?" Dehogynem, és mutatom az árva egy-üveges zacs
kót. És közben F. atya beszélt.

- Nézze meg a san francíscóí katedrálist. És mivel Hollywoodban lakik ked
ves fivére jóvoltából, el ne mulassza SanF'rancescót, az első ferencrendi misszi
ós települést. Igaz, ma már idegenforgalmi látványosság, de Isten szelleme ott fú,
ahol akar. Spirítus ubi vult, spírat, - És már kiértünk a szelíd, hűvös napfény
be, közeledtünk a géphez. a végtelen lépcsőkhöz. - Hiszen Szent Ferenc szelleme
változatlanul ott él abban a világméretű jámbor bazárban is, Padovában, az Il
Santóban. Nyilván látta? - A lépcső tetején már a stawardessek . mosolyogtak a
kötelező, sminkélt mosollyal, - A szeretet, testvéreun - búcsúzott lassan F. atya
németül: "mein Bruder in Christo" - a lényeges. És a hit a mi Krisztusunkban.
Még akkor is, ha a szekták olyan enigmatikussá is torzítják. - Már bújtunk Le
a Douglasba, - Mindennap tizenkettőkor misézem a san farncíscóí kínai negyed
ben. Keressen fel. Ismerek egy kínai vendéglőt, egyházközségünk hű tagja a ve
zetője. Szívesen látnám vendégül kedves öccsével együtt egy kacsasültre.

És már szálltunk. Egy pillanatra a tündér-zöld Bangor, aztán szürke-zavaro
san támolygó felhők közt fel, újra tízezer méter magasra. Már csak a hangos be
mondóból tudtuk, hogy most az Öt Tó valamelyike fölött repülünk. most alattunk
Detroit - mindent elborítanak a felhők antarktiszi hóvonulatai - ez Chicago, ezt
se láttuk, semmit, csak a nyugodt, gyűrt hósivatag-felhőket, egy pillanatra - tisz
tult az ég - a Grand Canyont, és újra a felhők, újra csak a pára, és lassan eresz
kedti1nk, ez most már Los Angeles valamelyik elővárosa. házak sakktábla-rend
szere, akárcsak Kispestre néznénk a magasból, az ablakokra eső csapódik, sze
metel ez az eső, nem látni a Csendes Óceánt, Los Angeles-t sem. Földet érünk,
úgy, míntha egy kényelmes lépcsőről lépnénk le. Eső, és eső.

Az öcsém - keresnem sem kell, már látom, integet, siet felém.
- Fél órával hamarabb érkeztetek. Majdnem eikéstem. - Az öcsém, a ven

déglátóra. A nálunk olyan szekatlan testvéri csók. És rögtön utána: - Miért nem
borotválkoztál meg?

És indulunk a kofferrel a parkoló helyre. Esik az eső, vigasztalanul, ritka
cseppekben, de állandóan. Beszállunk a Pontiacba, az öcsém indít - a külvároso
kon visz át, aztán fel Los Angeles-be, útközben megállva a Music Center központ
jában. Los Angeles - még csak csalódás sem ér: olyan földszintes, reklámokkal
agyonzsúfolt, mint Antoníoní filmjében volt. Testvéri szavak, tétován - hogyan is
lehetne annyi év után és főleg most -, még látom, ahogy a nyájas, zilált hajú
zongoratanárnőt megtalálja az anyja. És látom, ahogy két apáca siet F. atya elé,
tessékelik a kocsiba. Az egyik kínai, - a másik amerikai, vagy semmi sértés nél
kül: fehér. A fehér sofőr-apáca - leheletnyí smink az arcán, kis rúzs, valami fes
ték a szemöldökén - indit, még néhány száz mértöld San Francíscóíg,

Megyünk a freeway-n Hollywoodba.
- Húsz éve nem volt eső Los Angeles-ben. - És nagyon bosszús: - Épp most

kell esni, a fene enné, amikor ídejössz l - És kimutat: - Ez már Hollywood.
A film-falanszter fölött egy dombon hatalmas kereszt. Alkonyodik, most

gyulladnak ki a kereszt villanykörtéi, Hát én másként képzeltem el Hollywood
névjegyét.

(Folytatjuk)
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BŰNBÁNAT ÉS MEGl'ÉUÉS

Papi életének első tapasztalatairól
számolt be nemrég egy fiatal káplán.
Elmondta többek közt, hogy nem sok
kal fölszentelése után közlekedésí bal
eset szemtanúja volt. Az áldozatot, aki
nek mindkét lábát levágta a vonat,
emberek gyűrűjében, kínlódva, de esz
méletén találta. Kereste a szót: ho
gyan lépjen hozzá. Végül azt mondta
neki: "Pap vagyok, bánja meg a bű

neit!"

A szerencsétlen ember haragosan el
utasította magától a közeledest. S a
fiatal pap maga is úgy érezte, hogy
valamit elrontott. Nemcsak "taktikai"
hibát követett él, hanem - ügyetlen
ségből - a krísztusí magatartás stí
lustörvényét szegte meg.

Igaz Jézus is azzal lépett az embe
rek e:lé, hogy "tartsatok bűnbánatot,
és higgyetek az üdvösség [óhírében",
De olyan emberek elé lépett ezzel a
fölhívással, akiket már korábban rnély,
már-mát reménytelenségbe buktató
bűntudat hatott át. Krisztus bűnbánat

ra szólító szava evangélium, örömhír.
Elsősorban nem az csendül ki belőle,

hogy van mít bánnunk, hanem az,
hogy van bocsánat, nem maradunk
egyedül a bűneinkkel.

A mai ember .azonban legtöbbször a
bűn fogalmával sem tud mit kezdeni,
Azért nincs igazi bánata, azért mond
keveset számára a megváltás örömhí
re is. Hozzászoktunk ahhoz, hogy ter
mészettudományos egzaktsággal mér
jük s hűvös ésszel tudomásul vegyük
az anyag tulajdonságait. A természet
ben nines hideg és rneleg, csak vala
milyen hőállapot, nincs jó vagy rossz
idő, csak valamiféle, több-kevesebb
számszerű adattal objektíve jellemez
hető meteorológiaí szítuácíó, A jó és
a rossz fogalompárjának helyébe 
ilyenféle fölismerések után - könnyen
illesztjük etikai síkon is a szabályos
szabálytalant, az előIrásos-előlráselle
nest. így aztán kikopik belőlünk a
bűntudat, helyébe önmagunk szomorú
vagy elkeseredett tudomásulvétele lép,
s a bűnbánatot fölváltj a a harag vagy
a szégyenkezes - az önpusztítás vagy
a lcompenzációk tragikus Iehetőségeí

vel.
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Minket, katolikusokat gyerekkori
gyónási előkészületeink legtöbbször túl
ságosan is korán megismertettek a bűn

re bűnbánatra vonatkozó keresztény
ta~ítássaI. Egy 8-lU éves gyerek belső
tapasztalása még nemigen tud igaz tar
talmat-értelmet adni a lelkitükörben s
a bűnbánati imákban olvasott szavak
nak. Kaptak-e később értelmet, ha
egyszer formulaként beleépültek az
életünkbe? Lehettek gátjává, akadályo
zójává is az igazi magukra eszmélés
nek. Hányan voltak, akik egyszerre ha
zugnak, mondva csináltnak találták
őket, s el is szakadtak tőlük, velük
együtt a jó és rossz "gyermeki" kate
góriáitól! Ma meg valóban eljutottunk
a bűnnek s a bűnök kockázatanak fel
nőtt megtapasztalásáig, akkor az a kér
dés, hogy fel tudtuk-e használni a fel
nőtt tapasztalat értelmezésére és szó
vá tételére a gyermekkorunkból ma
gunkkal hozott formulákat. Hány ke
resztény módon iskolázott ember éle
tében van tragikus hasadás a gyóná
sok lelkitükre meg a valóságos önis
meret között ! Meggyónnak sok olyas
mit, amiért igazában nem is érzik fe
lelősnek magukat. s nem találnak szót
azoknak a gyötrelmeknek, vereségeknek
a megvallására, amelyek miatt i~azi

bűntudatuk van vagy lehetne, amelyek
míatt az életüket elhibázottnak érzik.

Isten nem szemrehányással fordul az.
emberiséghez, hanem szeretetéről akar
meggyőzni minket. Épp ezzel ébreszt
felelősségtudatra. Annak meg, aki 
talán épp az ő szeretetével való talál
kozás megrendítő pillanatában - bű

nére eszmél, bocsánatot kínál.

A nagyböjt bűnbánati idő. De még
a bűnbánat előtt az igazi bűnbánat fel
tételeként megtérésre buzdít. Arra,
hogy térjünk magunkhoz - hazugsá
gokból, ál-objektív vagy formalisztiku
san jámbor szemléleti rendszerekből.

Vagy inkább térjünk Krisztushoz. Az
eszmélésnek és az imádságnak abba a
belső csendjébe, ahol már nincs ér
telme bujkálásnak. sértődöttségnek és
felháborodásmak, mert magunkra ma
radtunk Jézussal. Mint a házasságtö
rő asszony ("menj, és többé ne vétkez
zél !"), vagy mint Péter a főpap házá
nak sokadalrnában, a kakasszó után,
míkor a Mester szeme rávetódött ("és
Péter kimenvén keserves sírásra fa
kadt").

TÖTFALUSY ISTVAN
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PAPOK A TANÁCSOKBAN
ITta CSÉPANYJ FERENC

Ha egy papnak lehetősége nyílik lelkipásztori munkája mellett a tanácsi mun
kában is részt venni, úgy gondolom, előbb önmaga, esetleg hivő közössége előtt is
tisztázni kell azt, mi értelme van annak, hogya papi feladatkörökön kívül ezen
a területen is dolgozzék, Mindenki tudja, hogy a tanácsi körben dolgozni politikai
tevékenységet jelent. "A .papoknak és az egyháznak Krisztustól kapott küldetése
nem politikai, gazdasági vagy társadalmi, hanem vallási jellegű. Míndazonáltal
szelgálatát ellátva nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy egyre igazságosabb társa
dalmi rend alakuljon ki." (Szolgálatí Papság, Szent István 'I'ársulat, 1972).

Ez az idézet részben válaszol a feltett kérdésre, de ha ki elemezzük a szmo
dusí okmány mondamvalójának szándékát, azt kell megállapítanunk, hogy a párt
politika a gazdasági élet irányításának, küzdelmeinek teréről ki akar ugyan emel
ni bennünket, de ugyanakkor hangsúlyozni kivánja: a papság vegye észre, hogy
a világ a szavát akarja hallani, és ennek következtében tettét is akarja látni az
Igazságosabb világ megvalósitása érdekében. Ennek a megértésében zavar bennün
ket az a tény, hogy a régi, megszekott értelemben vett polítizáláson öncélú, egyéni
érdekeket szolgáló, sokszor homályos és nem is míndíg tisztázható emberi törek
vést értettünk, A politikai cselekvésnek azonban más csengése van a szocializmust
építő társadalomban, mínt volt a liberális kor társadalmi életében. Egy szocialíz
must építő közösség csak úgy tudja progresszív terveit. rnegvalósítaní, ha a mínden
napi élet gyakorlatává tudja tenni a politikai cselekvésnek mlndenkire vonatkozó
kötelezettséget; Mi ez a politikai cselekedet? A Hazafias Népfront programja mel
lett számunkra a teológia "Caritas Politica" címen fogalmazza meg. Röviden: a
kereszténység legnagyobb parancsának a szeretetnek a parancsa, mely megmutat
ja, hogyan lehet és kell társadalmunkat szolgáló szeretettel építeni, a szerétet te
vékenységét minél szélesebb körre kiterjeszteni. És ha ezt az úíonnan döbbenetes
erővel jelentkező kötelességünket a nyitott keresztény gondolkodásával nézzük, és
hitünk motívumaival alapozzuk meg. akkor erre a területre nem gyanakodó bizal
matlansággal nézünk, hanem sajátságos, az idők jelei fényében megfogalmazott
tennivalókat látjuk benne.

Ha azt féltenénk a politikai cselekvés területére "tévedt" paptól, hogy kibú
jik ezzel az igazi kötelessége alól és más területen kal6zkodik, akkor hivatkozha
tunk arra, hogy a mai pap benső élete nem lehet "én-központú". "A lelki életet
élő ember is kilépett önmagából és Istenben kereste létének központját. A mai em
ber kevésbé képes arra, hogy közvétlenül találkozzék Istennel, számára elsősor

ban a másik ember közvetíti az Istennel való találkozás Iehetőségét," (Nyíri: Ant
ropológiai vázlatok, 182. oldal)

Gondolatunk menetét folytatva, feltehetjük a kérdést: miért alkalmas a pap
arra, hogy a tanácsokban közösségí munkát vállaljon? Mert az értékvilág; amit
szolgál, közösségí jellogű és az üdvösség közvetítése igényli is az emberért hozott
áldozatos munkát. Továbbá a keresztény tanítás rendelkezik azokkal a motívumok
kal, melvek a társadalomért hozott munkájában sezíttk. Ránk, papokra, hívekre a
felszabaduláskor csak úgy "ránk szakadt" a szocialista társadalmi rendszer, anél
'kül, hogy erre felkészítettek vagy felkészültünk volna. De az ortodoxia után a
nyugati kereszténység is ez alkalommal találkozott a kommunista szocializmussal.
Különösen kezdetben kalandornak nézték még a hivek is azt a papot, aki ilyen
tevékenység felé orientálódott. Majdnem hárem évtized távlatából. megfelelő ta
pasztalat birtokában már világosabban láthatunk. Mondanivalóm lényegére döb
benetes erővel mutatott rá Végh Antalnak most megjelent könyve, ,.Erdőháton,

Nyíren" címmel. A könyv a "Magyarország felfedezése" sorozatban jelent meg.
Az író szabolcsi születésű ember, több sajnálatosan kirívóan elmaradott községre
hívja fel a figyelmet Szabolcs-Szatmárban. Bemutatja azt a községet, ahol 1970-ben
is még istállónak is alkalmatlan házakban laknak százával az emberek. Öt, hat,
nyolc gyermek is van egy családban, négyezer liter a községben egy év alatt el-
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fogyasztott denaturált szesz, a "dura", 4 mázsa gabona az átlagterrnésük holdan
ként, kiáltó szegénységben élnek a sokgyermekes családok. A községben van pap,
igazgató, pedagógusok, orvos, tanácselnök stb ... akik mind "rendes emberek", és
egyik-másik évtizedeken .át ott rnűködik, de szívük nincsen a nép bajai iránt, és
maguk is keveset tettek, hogya faluban a kiáltó hiányossúgok megszűnjenek. Egy
Budapestről jött újságírónak kell drámai erővel rámutatni arra, rnilyen lehetősé
geket kellene Ielhasználnía a község vezetőinek a nyomor felszúmolúsára, az er
dőgazdaságnak a helybeli férfiak foglalkoztatására, hogy ne kelljen minden szom
baton háromszáz kilométerről hazajönni a családfőnek a munkából, mit kellene
tenni a talajjavítás ügyében stb. Helvben iez senkinek eddig még eszébe se jutott.
De ugyanezt a niegye több helységéről is el [ehet mondaní. Vajon ártott volna a
becsületének, ha a pap szembeszáll a lustasúgot palástoló közönnyel és javaslatot
mer tenni a szegénység felszámolására, a kulturúlís élet emelésére?

A pap hívei között van, a legszegényebb házban is megfordul; Iátja és hall
ja a polgárok bajait, örömeit, sokszor neki bizalmasabban elmondják bajaikat.
feltárják sebeiket, mint bárki másnak. A tanácsgyűlés hangulatából gyakran ön
magától kíütközlk az az igazság, hogy nem elég az állam részéről a központilag
ki utalt fejlesztési összegek a város és a falvak iparosítására, emelésére, hanem fa
lujukat, városukat szeretö és fejlődésüket szívvel-Iélekkel szolgáló emberek is kel
lenek.

A tapasztalat bizonyítja, hogy a területén éber szemmel járó pap észrevéte
Ieível, javaslataival sok vonatkozásban tud a politikai közösségnek is használni.

Képviselhet-e a pap hívőt és nem-hívőt egyaránt?
Tanácstagi működésem alatt nem tapasztaltam. hogy ez a kérdés bármilyen

formában is előjött volna. A falu, a város infrastrukturális beruházásai, a helység
fejlesztése, az ott levő rejtett tartalékok, esetleges lehetőségek ügyes felhasználása
míndenkínek, hívőnek, nem-hivőnek egyformán érdeke. Még csak szemponti kü
lőnbségek sem lehetnek abban, hogy a kommunális szolgáltatások mindenütt az
igényeknek megfelelően fejlődjenek, s a demográfiai, urbanizálódásí változások ál
tal felvetett problémák megoldódjanak. A tanácsok előterjesztéseinek megtárgyalá
sa után az interpellációk során ugranak elő a lakosság kis "bajai", amelyek a nagy
számokat nézve nem jelentősek, de helyben megmérgezhetik az ott élők életét, és
a legtöbb eseben lehet is rajtuk segíteni. Mennyi visszatetszést szülnek még a jó
akaratú beruházások is, ha nem a lakosság igényeinek fontossága sorrendjében,
hanem esetleg más: elgondolások által sugallva történnek. Nagyon sokat tehet a
pap, ha nyitott szemmel jár, együttérez a néppel, és nemcsak negatív kritikával,
hacern jól megalapozott előterjesztéseível a problémák megoldásában is segíteni
igyekszik. A kulburálís értékek megmentésében vagy ápolásában, helyzeténél fogva
nagyon sokat tehet. A szabolcsi tapasztalatok fényesen bizonyítják, hogy a hala
dó hagyományok összegyűjtésében a lelkipásztorkodó papok is jelentős szerepet
visznek. Legyen szabad egy másik szabolcsi példára is hivatkozni: itt, a megyei
tanácsban jelenleg két pap tanácstag foglal helyet, a legutóbbi interpellációk során
a pap tanácstagok révén a fejlődő Mátészálkának sok gondja került napvilágra,
az állomás épületének szűk volta, az új sporttelep megközelítésének problémái, az
itt-ott mutatkozó balesetveszélyes helyek a közlekedésben, majd amegye egyik
új idegenforgalmi és kulturálís központjának. a X. századból származó szabolcsi
földvárnak megfelelő kiépítése és helyreállitása, a csökkent képességű gyermekek
részére új intézet elhelyezése stb.

Mit jelent nekünk, hivőknek a papok [elenléte a tanácsokban? Új kötelessé
günkre hívja fel a hívek figyelmét, amelynek komolyan nem vétele vézzetes is
lehet egy hivő közösségre. hogy a papok és a hívek vállaljanak minél több fele
lősséget társadalmunk építésében, igényeljék a társadalmi jelenlétet, mert a szocía
lista demokrácia erre lehetőséget is ad. Fejlődő társadalanunk megkívánja, hogy
hivők, nem-hivők, párttagok. nem párttagok egyaránt nyitott szemmel és együtt
érző szívvel, jóakarattal és kellő hozzáértéssel kötelezzék el magukat a társada
lom szolgálatába. Ha a pa~ személyes példáiával jár elől ezen a téren, ez külön
szerencse al hívek részére. Végh Antal említett könyvéből is mint általános tanul
ság vonható le, hogy sok jó szakemberünk van. sok városi polgárunk van, sok
párttag van, de az egész közösség problémáival együtt élő. és azok rnezoldását hi
vatásuknak tartó ember még kevés van. Ha egy kommunista felelősséget érez a
békéért és a teilődésért, ugyanelvan fokban kellene ezt a felelősséget a hivő em
bernek is hordoznia. mert míndketten a társadalom békéjének és fejlődéséneik

eredményeit egyformán élvezik.
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KÖNYVEK KÖZÖTT

A múlt század második felében bámu
latosan tehetséges esszéíró nemzedék nö
vekedett fel, amely rövid, tündöklő pá
lya után hirtelen ismét elsüllyedt a fe
ledésben -- mint Péterfy Jenő -, vagy
a legendák kártékony porrétege rakó
dott rá, s a kegyeletes utókor alig tett
valamit igaz értékeinek felszínre hozá
sáért (mint Riedl Frigyes esetében tör
tént). Hosszú ideig legendává nemesed
tek, vagy észrevétlenül, ma már kita
pinthátatlan hajszálerek útján érintkez
ve a következő nemzedékekkel, éltek to
vább. Szerb Antalék akarva-akaratlanul
folytatói lettak Péterfyéknek, de ők sem
vállalkoztak arra, hogy tudatalatti őseik

birodalmát felfedezzék. Hogy Péterfy
Jenőt igazán megismerjük, ahhoz egy
olyan áldozatos életmű kellett, mínt Zi
mándi P. Istváné, akiről évtizedek óta
tudjuk, hogy készül a nagy szintézis
megírására, Tömött aktatáskájában
egyre gyűltek a dokumentumok, s a
tájékozatlanabb irodalombarátok már at
tól tartottak, hogy a hatalmas anyag
végül is maga alá nyomja a törékeny
életet. Nem lehet azt mondaní, hogy
Zimándi P. István most megjelent ki
tűnő könyve* teljes Péterty-kép volna.
Ettől a hitünktől ő maga óv előszavá

ban, amikor munkájával kapcsolatban
elmondja, hogy ezúttal inkább az "em
bert" akarta bemutatni, "beleágyazva"
korába, s a majdani összegzés munkája
egy későbbi könyvbe kerül.

Vannak, akiket eleve visszariaszt az
Irodalomtörténetí könyvtár elnevezése
is, s még inkább az impozáns méretű

kiadványok, melyekben jó tudományos
szokás szerint lábjegyzetek özöne so
rakozik. Hovatovább nem is jó irodalom
történész, aki nem jegyzetel legalább
annyit, amennyit a fő szövegben ír. Egy
két igazi esszéista maradt csak a po
rondon, mint Gyergyal Albert, Illés
Endre, Rónay György, aztán az ebben
a műfajban is kitünő Kolozsvári
Grandpierre EJmil és Szentkuthy Mík
Iós, Nekik talán szabad még igazi. esz
szét írni, bár a szakmában azért bizal
matlanul nézik tevékenységüket, mond
ván: igen ... igen, színvonalas dolog ez,
de ugye a megbízhatóság... Nos, Zi
mándi P. István könyve azok közé tar-

tozlk, amelyekben a jegyzeteket is ér
demes elolvasni. Mert nemcsak egy
életpálya bomlik ki szemünk előtt, ha
nem egy korszak belső történelme is 
a jegyezetekből. Zimándi fölényesen
uralkodik anyagám, képes arra, hogy
varázslatot űzzön: ha akarjuk, azt a
régi Pestet idézi elénk, melynek macs
kaköveit még Péterfy Jenő léptei kop
tatták; ha éppen arra volnánk kíván
csiak, milyen tankönyveket használtak
a kor diákjai, természetesen azzal is
szolgálhat; ha Péterfy kedvenc haszná
lati tárgyai felől Iaggatnánk, valóságos
listát ad a kezünkbe; de azt is tudja,
hol sétált, merre járt, talán még azt
is sejti, melyik órában mire gondolt.
Irodalomtörténetírásunkban nemcsak ő

foglalkozi.k manapság Péterfyvel, de hol
a többiek anyagismerete az övéhez ké
pest? S hol az a rajongó, alázatos sze
retet, amely nélkül talán nem is érde
mes egy-egy író nyomába szegődni? E
sorok írója még gyermekfejjel ismer
te meg Zimándi P. Istvánt, s már ak
kor megtanulta. mít is jelent a sokat
emlegetett "filológiai alaposság". Zi
mándi napokig, hetekig üldözött egy-egy
adatot, még akkor is, ha sejtette, nem is
lesz szüksége rá, ha csak egy jegyzet
,.aljel{yzetét" érezte benne. Amikor re
likviái közül eltúnt Péterfy sétabotja,
napokig gyászba borult, s a tolvajnak
rossz véget jósolt (a sors úgy hozta:
igaza is lett a jóslatnak). Azt azonban
sosem sej tettem, hogy egy filológus
ilyen bravúros ír!>i munkára is képes,
ilyen "lélekelemző" búvárlatra. mely
nek eredményeképp - nyilván nem
végpontjaképp teljesen megismer
hetjük Péterfv korát és egyéníségét. s
majdnem teliesen e kitűnő esszéíró
"rejtelmét". Majdnem teljesen, mon
dom. mert bizonyos, hogy Zimándi P.
István tanintatcs. féltő szeretete Pé
te'rfy életének bizonyos vonatkozásaival
nem szívesen foglalkoznék. Pedig a
könyvében jelzett nagy konfliktusok (pl.
a gyónás szentségével való meghasonlá
sa) magyarázatát talán ebben az .írány
ban lehetne feltételezni.

Persze 'nem ez a lényeg. Hanem az,
hogy Zimándi P. István felfedezett szá
munkra egy rendkívül [elentékeny em
bert, s életre varázsolt egy kort, ame
lyet legfeliebb poros emlékiratokból és
lapos irodalmi kiállításokból ismerhe
tünk. S mindezt élvezetesen. szelleme-

* Zimándi p, István: Péterfy Jenő élete és Imra (Akadémiai Kradó)
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sen, bűvöletes könnyedséggel, a mínő

ségí ismereteknek olyan fokán, ahol már
nem is lehet érzékelni a meanyíség ha
talmas bőségét. S ha szerényen azt ír
ja is bevezetőjében: "Feci, quod potui,
faciant melíora potentes" (s egy láb
jegyzetben azt is elmondja, honnan vet
te, kinek a fordításában idézte), az az
igazság, hogy egyelőre nem nagyon je
lent meg a láthatáron az a bizonyos
"potens" - aki "meliora facit" -, mert
il!Pit a téma egy bizonyos variánsából
ki lehet hozni, azt Zimándi P. István
e könyvében megtette. s reméljük, a
szintézisben ő maga lehet nagyszerű

vállalkozásának beteljesítője is.
Zimándi P. István elsősorban "ember

közporutú" könyvet írt Pétertyről. Rába
György viszont egy remek műközpontú

elemzést adott Szabó Lőrincről**, a
Kortársaink című sorozatban, az Akadé
miai Kiadó új vállalkozásában, amely
célkitűzésével és jellegével kissé felbor
zolja az olvasó kétkedését: lehet-e iro
dalomtörténetet írni még élő alkotókról,
kortásainkról ? Nem túlságosan korai-e
a végleges ítéletet elmondani egy vál
tozó. "rnozgásban lévő új" és új alakvál
tozatokat mutató életmúről? Vagy le
het-e a történetiség objektivitását az élő

művel foglalkozó irodalomtörténésztől

számon kérni? Olyan kérdések ezek,
melyekro a sorozat első kötetei egyál
talán nem válaszoltak még. Szabó Lő

rinc életműve persze már történelem,
a huszadik századi magyar líra sokáig
méltatlanul háttérbe szorított, s most
egyre világosabb kontúrokkal kirajzo
lódó fejezete, melyet közvetlenül Jó
zsef Attiláé mellett kell megírni a ma
ga teljességében. Rába György finom,
találó portréja a teljes fejezet egyik
vázlata, amelyet minden irányban le
het talán bővíteni, de a főbb ponto
kat már megragadta, s e remek költő,

tévelygő, bizonytalan ember vonásait vi
lágosan kifaragta.

Rába György az irodalomtörténészek
legszerencsésebb fajtájából való, hisz ki
tűnő költő, s így természetes, hogy a
rnűvel azonos hőfokon tud azonosulni,
s a mcsterségnek azokat .a rejtettebb
titkait is ismeri, amelyek a nála ava
tatlanabb "mesteremberek" előtt sosem
tárulnak fel. Hiába ismeri valaki eset
leg nála jobban Szabó Lőrinc életének
eseményeit. hiába van inkább birtoká
ban a filológiai tudnivalóknak és ada
toknak, ha nem érti és műveli hozzá
hasonlóan azokat a nyelveket, melvek
ből Szabó Lőrinc fordított. s a költé-

**Rába Gyllrgy: Szabó Lőrinc (Akadémiai
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szemek azokat az apró, leheletnyi nü
anszait, amelyek a jót s a kíválót el
választják egymástól. S még valami:
sajnos divat a nagy költők életművé

ben elkendőzn i a hibákat, erényt csi
nálni a gyengeségekből. Rába egy pil
lanatig sem teszi ezt. Egészen világo
san fejti ki Szabó Lőrinc nagy-nagy "té
vedését" a jobboldali mozgalrnak hely
telen megítélésének kérdésében, a si
kervágynak, a míndíg fennmaradni
akarásnak ezeket a torzulásait, amelyek
míatt a felszabadulás után oly nagy
hullámokat vetett a költő írószövetségí
tagságának kérdése. De tévedése miatt
sem ítéli el, mert tudja, hogy az em
berhez hozzátartozik a gyengeség és
esendőség is.

Amit nyolc íven el lehet mondaní er
rol a szinte teljes értékű Iíráról, azt
Rába György elmondja. Elmondja úgy,
hogy rendkívül gazdag világirodalmi
perspektívái rajzol köréje, hogyalkal
mat talál a legfontosabb versek rnes
terí elemzésére, hogy polemizál a többi
kutató helytelennek érzett vélekedéseí
vel. Könyve végén, Szabo Lőrinc haty
tyúdalát, a Mozart hallgatása közbent
elemezve a megértésnek, emelkedettség
nek olyan példáját adja, amely ritka
Irodalomtörténetírásunkban. Ez a befe
jező néhány sor talán jól példázza az
olvasó számára is Rába György mód
szerét. a költői beleérzéssel, hatalmas
tudással párosult alázatot, amely nélkül
az irodalmat oly nehéz igazán megér
teni és másokkal ís megismertetni:
,,'Csak derűs órát veszek tudomásul':
mí mindent írhatott volna még, kérdez
hetné a jámbor olvasó, fennköltet, ne
meset, ezután, az emberszabású békes
ség jelszavával ajkán Szabó Lőrinc?

Semmit, egyáltalán semmit. Világlátá
sához, alkotói módszeréhez hozzátarto
zott az ellentétek közti csapongás. Két
ember lakott benne, - ha úgy tetszik,
utána mondva keleti fordulattal, tíz
ezer, és szerenesés periódusainak reme
keit ebből a feszültségből majd felocsú
dásukból teremtette meg. A mozarti vi
lág küszöbén csak búcsúszava marad
hat. Ez emberi gesztusnak felemelő, de
rnűvészetének berekesztése. Ahol meg
szűník a lét minden személyes fájdal
ma. ott megszűník Szabó Lőrinc költői

világa."
Milyen eltr ízazi angol ? E~ ideig

meg voltam győződve róla, hogy az
angol tanárom az. RP'zzenéstelen arccal
ült s7;pkében, s időnként komoran
ki oktatott, mi is az igazi gentleman-li-

Kiadó)



ke. Később kíderűlt, hogy skót. Meg
jegyzem, legalábbis gyanakodnom kel
lett volna, amikor virágot adott aján
dékba, s aggódva figyelmeztetett, hogy
a spárgát vigyem vissza. Most Taxner
Tóth Ernő kismonográfiájából*** mó
dunk van megismerni egy igazi angolt,
Charles Dickerist. S olyannak ismerjük
meg, amilyennek honfitársai látják, hisz
a jelek szerint Taxner-Tóth igen jól
ismeri a szakirodalmat, s azt több he
lyen szerenesés érzékkel egészíti kí sa
ját tapasztalataival, meglátásaival. Hogy
a személyes "jelenvalóság" milyen ér
zelmi töltést és többletet adhat egy mű

bern, annak ékesszóló bizonysága a .,Ha
jók, tenger és egy kis történelem" cí
rnű fejezet (T'axner-Tóth különben sok
helyütt rendkívül szellemesen. ötletesen
idézi vissza a Dickens-kori regény cím
választását és az abban kifejeződő rezü
méket).

A nagy írókkal kapcsolatban termé
szetes, hogy az utókor időnként perújí
tást sürget. Abban a kérdésben aligha
*** Taxner-T6th Emö; Dickens világa
(Európa Kiadó)

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Gyurkó László A BÚSKÉPŰ LOVAG
DON QUIJOTE DE LA MANCHA
szörnyűséges kalandjai és gyönyörű szép
haláLa cimű drámája bonyolultan össze
tett hangvét>elű modernizálása a Don
Quijote-témának; olyan újrafeldolgozá
sc ez a tragikumtól a komikumig, a
pátosztól a groteszkig ívelő témának,
amely - a commedía tlell'arte vérbő

hagyományainak feltámasztásával, gon
dolati-szceniJoai átértélcelésével - csak
egy izgalmasan újsze1'Ű dmmaturgiá1'al,
szinpad i kompoziciókkuit dolgozó színház
közegében nyerheti el végső formáját.
Gyurkó drámája nyil1'ánvalóan már az
írói alkotás periódusában ís a 25. Szín
ház színpadán élte a maga virtuális éle
tét; a nemes szándékú politikaiagiiá
ció - a commedia dell'arte hagyomá
nyos helyzeteinek harsány komédiázó
kedvét groteszk mozgású, gazdag szimbo
likájú színpadi képekbe emelő - kore
ográfiában ölt igazán testet. Ha GY'Wrk6
László művészi szándék,a hagyományos
dramaturgiával f,elépített, hagyományos
színpadra tervezett drámát eredménJfe
zett volna, akkor ez a modern gondo
latisággal értelmezett, mai társadalmi
kisugárzás'Ú don quijotei cselekménusor

merhetnénk állást foglalni, hogy Dic
kens igazán nagy volt-e. De a perújí
tást miridenképpen megérdemli, és igaza
van akismonográfia szerzőjének, ami
kor a hagyományos "romantikus" kép
helyett egy józanabb, objektívebb, "an
golosabb" értéklést sürget, s a könnyes
gyermekkori bestsellerele helyett az
igazi műveket ajánlja.

Taxner-Tóth Ernő is az esszét mű

veli, s nem is méltatlanul a nagy elő

dökhöz, S ha még hailékonyabban, még
érzékletesebben fogalmaz, s a magya
rosságra is míndenütt úgy ügyel, mint
a könyv legszebb lapjain (s nem írja
minduntalan: "annak ellenére, hogy..."),
ha leszokik a köznaplas stílusfordula
tokról (mint a "köpködés" kífijezésnek
a krítikával egyenértékű használata),
még közelebb emelkedhetík előképeihez.

Biztosítéka ennek az a nem közönséges
stílusbravúr, ahogy nyelvével is Dic
kens regényeinek légkörét, az eredeti
illúzióját tudja kelteni,

SIKl GÉZA

sosem kaptuüta volna meg azt a bonyo
lultan izgalmas loothartikus hatást,
amely la 2.5, Színházban meqsziiletett. Az
író a monomániás ismétlődésekkel a
groteszkségig fokozza a szuverén módon
kezelt don quijotei kalandsorozatot, az
elnyomottak felszabaditásáért minden
pátosz nélkül újr,a meg újra. harcba in
duló hőse mégis egyszerű tisztasággal
emelkedik ki v.aLamennyi kudarcból; se
bezhetetlen vért v·an rajta, amelyet a
megannyi komi/cus és grot,eszk szituáció
gúnylövegei sem képesek áWtni. Gyur
ká darabjában új arcát mutatja a gro
teszk: kegyetlen villódzású, tomboló ára.
dású színpadi képeivel körülfonja Don
Quijote aLakját, ig,azságát; belül, oa ké
pek mélyén mégís megmarad a hit és
az ember, megsérthető, de meg nem
semmisíthető tisztaságában. A néző által
ismert don quijotei téma cselekményét,
szituációit egy mai értelmezésű, térben
időben szabad·on szárnyaló játék tölti fel
elektromossággal újra meg újra, s értel
mezi oa főhős önmagában ,egysz·erű, ,egyál
talán nem újszerű ig,azságait; ez a vir
tuóz játék teszi lehetővé, hogy a oom
medÍia tiell'arte vaskos helyzeteiben is
meg"hJempergő hős egy mai példázatú,
tiszta forraaalmiságú magatartás modell
jévé nőjön. Don QUiijote számára. nem
a képzelet játékai mesés csatározá&li;

205



oolóság és képzelet valami nyugtalaní
tóun dinamikus egyidejűséggel van kűz

delmeib'en jelen. 'itéalóságnak és képze
letnek ez a szimbólikus szimuUanizmu
sa, amely minden kaland ját jeUemzi, a
világ lényegének, akut problémáinak
kényszerítő életre hil)ás,a voltaképpen.
Nem véletlen, hogy nemcsak a szélmal
mokat, hanem a szolgáját szipolyozó fa
lusi gazdát is gonosz óriásnak látja, 
tucLatában a társadalom legkiáltóbb bű

nei transzponálódnak az igazságt,alansá
gok mindenn,apos kis I?set·eibe. Don
Quijote monomániáig feszített, körülmé
ny-ekben, helyzetekben sosem diszting
váló akciÓ'inak külső buktatóit, fonák
jait csak jelzi Gyurkó, ·a szolgálathoz
f-űződő érzelmi visz·ony,a kudaroaiból,
hibáiból is míndig f·eUámadó belső ma
gatartás érdekli elsősorban, amely a ma
ga átlátszóan egyszerű igazságaival is
képes kirajzolni ,a langyos kispolgári
létezés békéje és ·a bűn miatti passzív
»ezeklésű "bűnhődés" föZött az aktív,
a másokért vívott harcban önmagát
kiteljesítő élet képeit.

Az élethez való nemes·en e.gysíkú vi
szonyában is - a gaz.dagabban jellem
zett, testibb jelenségű Sancho Pansával
együtt - Don Quijot,e j·elenti a szuve
rén, autonóm drámai személyiség vilá
gát; kettőjük közös harca,egymáshoz
fűződő kapcsolatuk dialektikája ez esz
méhez való elvont kötődést és az esz
méhez -az ügyet szolgáló emberen
keresztül - való eljutást is példázza
-egyben. Don Qwijote csak célt ismerő

reális és szimbolikus harcaiban kisé
rője viszi az eszközök realista kezelé
sének szemléletét - gondoljunk a csö
könyösen vonakodó "paripa" eIindítá
sának: szimbolikájára -, a mindig föl
dön járó, g,azdájagyőz·elmeibenagy,a
mpodásnak örülő Sancho Pansa viszont
Don Quijove emberségének hatá.sa
alatt nő föl, kísérőből az ig,azi társ, ,a
potenciális társadalmi harcos szerepé
be. Melleitiik: ágál.nak a commedi,a dell'
arbe figuráinak vígjátéki szituációin,ak,
társad,almi-generációs konfliktusainak
alkotó újraért.elmezésével élet1'e hívott
alakok, jelzésszerű, színpadi létezésiik: a
társ,adalmilag-lélekt.anilag körülvéslett
jellemek helyett a o017l:media tiell'arte
gyökerű, de töményebb, maibb társadal
mi érvényű élethelyz,etekben nyeri el ,a
maga testi burkát. Hasonlít ez a f,aj
ta figurafJeremtés Páskándi Géza drá
mai modelljeihez, amelyekben a ha
gyományos típusépités helyett a bonyo
lult. gyakran abszurd emberi lény,eg
m'egvaUására kényszerítő élethelyzet ad
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testi létet, jellemet a figurákna/c Páskán
di a filozófiai tartalmak, a nyelv anya
g,a felől aknázza ki ezeket a sűrített

élethetuzeteket; Gyurkó drámai szituá
ciói - a d,arab egészét te/dntve - nem
hatolhatnak gondolamag ilyen mélyre,
a mozgáskompozíciók szimbólikájába
emelve k,apják meg gazdag jelentésü
ket.

A dráma anyaga, a commedia delI'ar
te hagyományaira építő rögtönző szel
lem a színpadi megvalósftásban ölt
igazi testet: ez a fri,ss rögtönzés a lel
ke a játéknak, ez ad mindig árnya
lat'aiban új meg új formát az előadás

lényegét jelentő koreoqráiiának: A ko
1'eográfia jebentősége a 25. Színház ér
telmezésében alapvető változást mutat:
a színház korábbi ·eloodásaihoz hason
lóan nem egyszerűen artisztikus-szim
bolikus betét, látványosság, hanem a
játékról lecélaszthatatlam: lényegi szté
ra. Ez a színpadi megvalósítás akár
hangsúlyozza a kollektív r,endezés fo
galmát - mint például a Tou O igaz
talan halála esetében - aké»: hagyomá
mányos módon jelzi ·a rend,ező és a
koreoqráiue szerepét, mindenképpen
kollektív 1'81tdezést j.elent, jelen eset
ben a rendező, Berek Kati és a koreog
ráfus, Szigeti Károly magas színvonalú,
egész színházi életünkben további elő·

l'elépést jelző együtt-es alkotó munká
ját. Koós Iván díszletével és jémezei
vel kelnek életre a színpadképek; a
díszlet ikonográfikus koporsó fölött
,egyszeril állványzat, a játék megany
nyi g,azdag le.hetősé.giet jelentő inven
ciózus kellékkel és jelmezzel: a hit és
a képz,elete1'eje működteti ezeket az
embe'ti lényeget hordozó kellékeket, a
.zsinór nélküli telefont, cmeüuel ,a pén
zétől megfosztott kalmár feljelentést
tesz, 'a játéklovat és csacsit, omeluek
hátán indul Don Quijote és Sane/w
Pansa újra meg újna rohamra. Sebó
Ferenc zenéje az agitatív szöveg hang
el'ősítő kozeqét teremti meg, a vágyó
dás, a gyász, ,a g1jŐzelem és a bizarr
játék egymásba épülő futamaival.

Don Quijote temetésével indul és
fejeződik be a dráma; Gyurkó höse
mindkétszer kilép a koporsójából, hogy
Samcho Pansával újrakezdje a harcot.
Az eaész színpadi játék érdeme, hogy
,a legtermészetesebb mozdulatnak éJ"€z
zük ezt a koporsóból va.ló kétszeri ki
lépést, amely után sosem az abszurd
ban, ez in,eaHtásban folytatódik to
vább a darab, hanem a költészet való
ságában; az egész dráma eszmeiségéból,
logikájából következik ez az ismétlődés.



Az előadás első ré§ze a főhős megüt
közése a minden í.zéb'en g1'Oteszk va
lósággal; a színpadi kompozíciók lénye
ge a groteszk, él.etidegen valóság képi
megformálása. A második rész helyze
teita szimbolikus példáz,at-jelLeg fűzi

össze, ennek megfel:eWen a. koreográ
fia gondolatisága, szimbolikáj,a erősö
dik jel.

A színpadi megformálás jellegét te
kintv,e Don Quijote kalandjainak első

sorozata épül bele a legszervesebben a
commedia tlell'arte h,agyományos játé1e
stílu~ába. Ha a gazda-szolg,a jel.enetet
nézzük vagy a jalus'i lakod.alom képso
rait, nem nehéz a gazdag-szegény, ille
től,eg a fiat'alok-öregek ellentét hagyo
manyos konfliktusmagvait felismernünk
Commedi,a tieli'arte gyökerű a fogadói
kaland némajáték-szerű pergetés,e is, s
a cselvetés i komédiák törvény€li. szerint
"kontrollálja", majd akadályozza meg
Don QtLijote t,evéloenységét a társada
lom közvéleményét jelző Manchabeli
csendőr-húg-pap trió. De nemcsak sűrí

tett·ebb, maibb kisugárzású társaaalmi
mondanivalójuk tölti fel a hagyomá
nyos jelenet-építéshez képest többlet
elemekkel ezeket a képeket, hanem la
szcenika,i ll'l<eg'oldásaik is. Elég, ha a
nyers egoizmusát a kereskedelem álta
lános törvényeibe bUl'koZó kalmár hin
tázó tánclépéseire gondolunk, v.agy a
Hétfejű Sárkánybeli némajátéknak az
emberi lényeg töményengrot,eszk deg
r'adációjál'a' ut,aló mozdulat,air,a. Külön
elemzést igényeIne, az egész játék leg
t"irtuózabb lehetőségét jelentő mennyeg
zői jelellJf!t színpadi r,ealizál:ás,a. A szín
ház gondolati-kor,eográfiai törekvése
magas szinten v,alósult itt meg. vérbő

komédiázás vezeti be és üti meg az
alaphangjátennek la falusi életképn,ek;
az állatmészárlások JtelQ1;orsított jele
netei ,a lenagyobb természetesséqqei vál
tanak át a lakodalom képeire. A leölt
lúdból lesz a gazdag férfihez kény
szerített men1}asszony; ,a tétova, szere
lemtöl búcsúzó fájd,alom hangjából, a
Mny t·estét brutális-groteszkül birtokba
vevő "menyasszonytáncból", tomboló,
lassított filmszerű és hirteben megmere
vedő színpadi tablók disszonanciájából
áll össze ez a nagyszerű koreográfta.

Commedia d,ell'arte eredetű, de mai
allúziókkal tűzdelt, a don quijotei kép
letet gondolaWag továbbépítő helyze
tek után - az oroszlán-kaland, a báb
játék-jelenet szimbolikája -, a szél
malmokkai vívott monomániás küzde
lem jelenti a II. rész ,eszmei-képi csúcs-

pontját. Mindaz, ,ami 'ellen Don Quijote
harcba indult, sZ'imbolikusan sűrűsödik

'a gazdag j,elentésű koreográfiában;
mint a zenében a motívumok a főté

mába, úgy épülnek bele a színpildi
kompozícióba a korábbi jelenetek lé
nyegi elemei, a jogtalanságot, életnyo
morító konvenciókat felidéző utalások,
hangok, Oriási kerékké alakul ez a
kompozíció, a világ embert, igazságot
őrlő malmává; más és más alakba ren
deződve ioraatia, morzsolja Don Quijo
tét, majd fölényesen, könyedén kiveti
magából. Sokrétű jelentést kap a fő

hős halála után is a koreográfÍia; tisz
teleg Don Quijote élete előtt, a te'm,e
tés kon'vencionális gyászú gyüLekezeté
vé alakul, majd a Tekviem és ,a ·harci
induló polifóniája mellett fegyvertáT
saT. soraivá válik, amely mögül Don
Quijot.e új, örök küzdelembe ip.dul.

Don Quijote alakjának Jordán Tamás
,adott testet. A kudarcokból, a grot!!szk
szituációk ÖTvényeiből úgy tudott min
dig kilépni, hogy mélyről izzó, egysze
1'Ű eszkozű játékával ,el tudta fogad
tatni a legnagyobb csodát: a tiszta szán
dékú embert nem csúfolhatja meg
semmi sem. Zala Márk Saricho Pansa
szeJ'lepében gazaag humorral, meleg em
berséggel rajzolta ki a gyarapodás re
ményében Don Quijotéhoz szegődő,majd
a személyes kötődés érzésein át a tu
datosan vállalt harc első bátort,alan lé
péseit megtevő férfit. Jobba Gabi Lan
tosa bonyolult funkciójú szerepet jele
nít meg, a játék v·ezetője, narrátora
eszmei felerősítője és - halvány 1'emi
niscenciákkal - a commedia detl'ar
te Arlecchinoj,a isegyszemélyben. Kár,
hogy ez a szerep nincs igazán belül a
játékban, ífJY sokrétűségében is nagyon
kevés hatóe1'őt rejt magában; Jobba
Gabi - ,az adott I:ehetőségek szintjén
- kijogást,alan alakítással oldja meg
feladatát. Jeney István játéka volt ,a
l.egnagyobb élmény a kitűnő együtt,es
ben; a grot,eszk iránti 1'endkívüli ér
zéke (;redményezte elsősQrban, hogy a
színház törekvései - ebben az előadás
ban - legjobban az ő alakítasaiban va
lósultak meg. Bajcsay Mária szenvedé
lye, Thiring Viola testisége, Kristóf Ti
bor abszurd árnyalatú komédiázása
m..enett meg kell említeni az együttes
kisebb szerepeket játszó és az ,előadás

lelkét, a koreográfiát megszemélyesítő
színészeit: PelsőcZy Lászlót, Répássy
Andrást, Galkó Balázst, Eszes Sándort,
Iszlav Emesét és Tóth Évát.

CZÉRE BÉLA
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KÉPZŐMŰVÉSZET

BÁLINT-KIÁLLíTÁS A MŰCSAR
NOKBAN. A Szépirodalmi Kiadó Bá
Unt Endre f'estőművész által illusztrált
jubiláris Madách-kötetével egyidőben

gyűjteményes tárlat nyílott a művész

míntegy százharminc alkotásából a Mű

csarnok jobb oldali teremsorában (de
cember-január). A dr. Uryné Erdey
Ibolya művészettörténész által rendezett
kiállításon helyet kapott néhány régi
(1948 és 1952 közöttí) kompozíció, va
lamint a párízsi időszak (1957-1962) fő

művei és az elmúlt tíz évben - a mes
ter hazatérése (1962) óta - született
legfontosabb festmények, kollázsok .és
objet-k. Az utolsó terem falán Bálint
1972-es - Nyugat-Berlinben és Zseny
nyén készült - rnűvei függöttek.

A művésznek önmaga iránti hűsége,

különleges érzéke a színek mágiája
iránt, a képekből sugárzó érzelmi gaz
dagság, a festői tevékenység intellek
tuális és emocionális elemeinek érzé
keny egyensúlya, az életmű egysége és
öszíntesége, szimbolíkus-szürreallsztikus
formanyelv (amely azonban távol áll az
ortodox-doktrinér szürrealizmustól ...)
s példamutató mesterségbeli elmélyült
ség jellemzi Bálint munkáít, amelyek
nek jelentős hányada muzeális rangú
darab... A "Csodálatos halászat", a
"Fölszállott a szépségrnadár", a "Van
Gogh éjszakája", a "Roueni látomás",
a "Groteszk temetés", a "Kastély Bloís
ban", a "Trombitáló angyal", a "Ha
lál Firenzében", a "Szentendre nyolca
dik temploma", a "Kis ikonosztázion"
(de ideírhatnánk még további tizenöt
húsz Bálint-mű címét. ~.) nem csupán
a szentendreí festészetnek vagy a ma
gyar avaritgarde művészetnek, de a je
lenkori magyar képzőművészet egészé
nek is magaslati pontjai.

Bálint Endre művészetét sokszor és
solkan (Mauriac, Kassák, Mándy Ste
fáriía, Erdély Miklós, Passuth Kriszti
na, Kerékgyártó Istváll stb.) analizál
ták és kommentálták okosan és találó
an; gyakran (és joggal) állapították
meg a mesterről, hogy Vajda Lajos
szellemének örököse s hogy formavilá
ga a magyar néprnűvészet motívumaí
ból táplálkozik; Németh Lajos Bálint
festészetének "eredŐen magyar karak
terére és a politikus alkatú művésznek

a kor nagy társadalmi kérdései iránti
szenvedélyes érdeklődésére" hívja fel
figyelmünket; Szabadi Judit a frappáns
..folkloriszti.kus alapokon nyugvó lírai-
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nosztalgikus szürrealizmus" definíciót
konstruálta Bálint művészetének meg
jE'lölésére, - a leglényegesebbet azon
ban - úgy tűnik - maga Bálint End
re mondotta ki saját munkásságáról:
"Képeimben egy hitetlen világban élő

ember hit után való sóvárgása feje
ződik ki ..." (Bálint E.: Hazuss-urok
naol ójából, Bp. 1972, Magvető Kiadó,
207. lap.)

FRANK FRIGYES TÁRLATA. A nyolc
vanhárom esztendős Munkácsy-díjas
mestert, Frank Frigyest - akinek Frank
János műtörténész által rendezett rész
leges retrospektív kiállítását februárban
láttuk a Műcsarnokban - olykor az
École de Paris hazai követői közé, oly
kor a német expresszionísták magyar
rokonai közé, máskor (rninthogy egy
időben sokat dolgozott a Hódmezővá

sárhely melletti Mártélyon) az alföldi
festők közé szokták besorolni a kriti
kusok. .. Mindegyik megállapítás tar
talmaz némi igazságot, valójában azon
ban az idős - de mindmáig töretlen
a'kotókedvű - művész nem annyira
f'ranctás, nem annyira a ,.Die Brűcke"

körhöz igazodó s nem hódrnezővásár

helvies, - hanem sokkal ínkább ; ..fran
kos" . .. Szuverén művész, aki robosz
tus erővel fP8ti vérbő festői vénára
valló tájképeit. enteriörjeit, portr-éit (ó
ma az egyik legnagyobb portréfestőnk!),

dús idomú női akt jait és lobogó koloritú
virágcsendéleteit. A hidegség. a szenv
telenség. az objektív "lefestés" idegen
tőle; bármihez nyúl. abba izzó életet
visz bele.

Mimi-ciklusának darabjai megindító
vallomások a pótolhatatlan élettársról,
akit a halál néhány esztendővel ezelőtt

ragadott el a mester mellől. Tabáni,
visegrádi, pasaréti. szentendreí, sáros
pataki és pécsi táj- és városképeinek
egymással viaskodó, örvénylő formáit,
színfoltjait vitalitás, dinamizmus, szí
la] szenvedélyesség hatja át. Női akt
jai - amelyek merészen szakítanak a
tradicionális esztétikai normákkal. s
amelyek közül az egyik legemlékezete
sebbet találóan keresztelte el ..Barbár
Vénuszv-nak a művész - az asszonyi
test ábrázolót között külön helvet (s
igen előkelő helyet!) biztositanak
Frank Frigyes számára. (Kassák La
jos is sokra becsülte a művész aktos
kompozícióit, különösen "Fekvő nő tü
körrel" círnű nagyméretű, 1958-ból való
vásznát tartotta kiemelkedőnek.)

Berényi Róbert - a Nyugat 1913-a8
évfolyamában publikált, "A festői köz
lés" círnű esszéjében - e tanácsot ad-



ja az alkotóknak: "A művészetben ~el

künk míridon tartalmát indulataink
összes erejével abszolút szabadsággal
kell közölnünk ..." Frank '\Sosem tévesz
tette .szem elől e szavak igazságát .. :
A kiállítás - amelyen olyan mesterí
alkotásokat csodálhattunk meg, mint a
.Mártélyí szoba", a "Kávooarálós
~sendélet", a "Szentendrei. falak", a
"Mimi sárga f'otelban", a "Viharos. Ba
laton", la "Vetkőző modell" vagy Sze~t

kuthy Mík'lós író portréja -. mar~d~k

talanul igazolta Penneczky Géza nehany
évvel ezelőtt papírra vetett vélemé
nyét: "l\. jövő a magyar f~s<tészet klasz~
szíkusaí kőzőtt fogja szarnon tartaní
Frank oeuvre-jét, de már most is érez
zük az el nem évülő rang bizonyos
ságát."

A KELET-MAGYARORSZÁGI MŰVÉ

SZEK TÁRLATÁN (Nemzeti Galéria,
december-január) Debrecen és környé
ke festőiriek, grafikusainak és kevés
számú szobrászának törekvéseiről kap~

tunk áttekintést. A rendezők a nyolc
vanhat éves Holló László rnunkáít he~

lyezték - mébtán - a fő terembe, A
Holló-képek ("Koppálny halála", "Sír
batétel" .,Csokonai aNagyerdőn", ön
arcmás-'soi'ozat) lázas és vésztjósló szín
világa, e piktúra tragikus pátosza 
még ha magában is rejti az önísmét
lés és a modorosság veszéíyét - erős

hatást gyakorol a szerrilélőre. Menyhárt
József - aki ugyancsak az idősebb ge
nerációhoz tartoztk - Hollónál sokkal
higgadtabb egyéniség; "Sárga malom"
és "Fák a tűzfalak között" címü képei
(mindkettő 1971-ben készült) szépen
szerkesztett, színbem gondosan megol
dott kulturált munkák, egy szolíd kis
m,eslter megnyerő megnyilatkozásai. Az
1903-ban született Magi Zoltánt ~özel

fél évszázaddal ezelőtt restett muvek
(,Káplár Miklós festő portréja", 1925;
Jlajdúböszörményi vásári je~lenet:',
1929) képviselték a tárlaton; míndkét
festmény nemes realizmusa kiállotta az
idő próbáját. A Munkácsy-díjas Fél
egyházi Lászlótól a szabatosan fO?ial
mazott neoklasszícísta "Zöld!kabatos
lány" '(1931) tűnik a legfigyelemremél
tóbbnak ; későbbi munkáínak - sajnos
- zavaros, kulímászos színek és dekom
ponáltság a jellemző i. Titlless ~élla. bő
velkedik a jó ötletekben (az, o bízarr
és meahökkentő munkái váltották ki
talán ~ legnagyobb érdeklődést a ki
állítás látogatóiból ...), de hogy a le
leményes ötlet, a pointe rnaradandó épí
tőeleme lenne a képzőművészetnek, ezt
nem hisszük. A fiatal Topor András

"Hajnal" című festménye kongóari
üres: Cs. Uhrin Tibor "Koncert" cí
mű 'képéről sem mondhatunk sok jót.
A hatalmas méretű vászon a kubizmus
killsőségeit kopírozó Gerzson-Aczél
Ilona-Baska-Blaski-Övári László féle
divatos, pszeudomodern ma:nír termé
ke.

A grafikai művek közül jó szájízzel
emlékezünk vissza Révész Napsugár li
tográfiáira és finom, gyöngéd tollraj
zaira (Rom feszülettel", "Fa") s Jó
~s,a Já~'os .Debrecenr utca" című szí
nes metszetére, amely teli van humor
ral játékossággal. A szebrászar nem
tartozik a kelet-magyarországi képző
művészet erős oldalai közé; Vágó Már
ton artisztíkusan faragja meg a követ,
de munkáí nem többek kellemes, íz
léses, dekoratív műtárgyaknál.

*
MÜVÉSZETI IRODALOM. Németh La
jos ,Modern magyar művészet" című,

inéuán népszerű monográfiáját - négy
esztendővel az első kiadás után - át
dolgozott és bővített szöveggel (s némi
lez más képanyaggal) jelentette meg
1972 karácsonyára a Corvina Kiadó. Az
új edíció több - az 1968-askiadásból
kifelejtett - Idősebb (Illés Árpád, Pe
káry István, Rutakay Györgyr-és már el
hunyt művészünk (Czirnra Gyula, Szöl
lősí Bndre stb.) munkásságát is regíszt
rúlja, a Ieglényegesebb módosítást azon
ban "A legújabb nemzedék jelentke
zése" című fejezlet szővegén végezte a
szerző. Az új verzió Szabó Ákos és
Gyémánt László "sziÜrnaturnlisrta" festő
ket nem említi (1968-ban még szó esett
róluk ...), tárgyalja viszont F'ajó Já
nos, Csíky Tibor, Henc2Je Tamás, Harasz
ty István, Galambos Tamás, Rékassy
Csaba s más fiatal, kvalitásos festők,

szobrászok és g:rafikusok tevékenységét.
Gazdagodott a tárgyalt korszak szakiro
dalmát számbavevő fejezet is (az 1969
ben közreadott Beck Ö. Fülöp-köny
vécskét tH7.nnbannem K. Kovalovszky
Márta írta, hanem Heitler László, ..);
valamelyest megváltozott az új kiadás
képanyaga is ... Sajnálatunkra elmaradt
Csernus Tibor egyik munkájának színes
reprodukciója, amelynek helyén Keserű

Ilona Sírkövek című - egyébként
ugyancsak igen, fígyelemrernéltó - fest
ményét találjuk

A "Modem magyar művészet" című

kötetnek már az első kiadását is átfogó
koncepció alapos anyagismeret és tár
gyilagos ftéletalkotás [ellemezte; az új
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kiadásról ez még jogosabban mondható
el. Németh Lajos művének újra-meg
jelenését örömmel üdvözöljük; a könyv
megbízható kalauz mindazok számára,
akik érdeklődnek a XX. századi magyar
képzőművészet alkotói, stílustörekvései
és folyamatai iránt.

A Corvina Kiadó Bernáth Aurél-al
buma - 'amelynek seövegét P,atJaky Dé
nes írta - az idős mester huszonöt olaj
és pasztellfestményének színes repro
dukcióját és hét fekete-fehér illusztrá
elót tartalmaz. A kötetben közölt mű

ve!k egy része - így a "Hegedű", az
"Önarckép sárga kabátbatn", a "Kikötő
munkás" a Reggel" a Vénusz" vagy
a "Rivié~a" ::-. az újabb "magyar festé
szet immár klasszikus rangú darabja,
de a kései Bernáth-művek ("Halak",
"Az épülő Lánchíd" stb.) sincsenek hí
jával a festői értékeknek (még ha nem
is érik el a művész 1930 körüli alkotá
sainak szintjét).

ZENEI JEGYZETEK

(IGOR STRAVINSKY EGYHAZI ZE
NÉJE) Vannak hangversenyéletünk
nek furcsa elLentmondásai. Közhely azt
emleqetni, hogy St1'avinsky a század
legnagyobb hatású alkotója volt, aki
még Bartókot sem ha,gyt,a élintJetlenül.
Mégis valóságos rev·eláció ,e,gy-e,gy szeb
ben sikerült Stravinsky-est, abba pe
dig, úgy látszik, hosszú időr,e bde loeH
nyugodnunk, hogy zeneloarainknak isme
r·etlen t·errénuma ez la viLág, másként
aligh,a fordulhatna elő, hogy laz oly ér
tő és minden részletszépségne kiterjedő

tolmácsolás, mint F·er,encsik Jánosé,
majd Lehel Györgyé volt, ,annyira prob
lematikus zenei kiv'itelezésben öltsön
testet, telve tisztátLan hClingokkal, úszá
sokkal, k,al1akter-nélküliséggel. Mindez
annál fájóbb, mert Ferencsik értelme
zésében talán mindien eddi.ginél telje
sebb,en bomlott ki a Zsoltárszimfón'La
csodálatos szépsége és újdonság,a, Lehel
György pedig legy bemutJató ünnepévé
emelte la Mise tolmácsolását. Éraemes
ezt la két kompozíciót kissé lalaposabban
is bemthtatnunk, mert még ma is kísért
a kétség: Stravinsky csak szerepet ját
szott, ,aligha .gondoLhatta komolyarn,
amit az 1930-ban komponált Zsoltár
szimfónia aján~ásául írt: "composée il
la glorie dc DIEU".
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Pataky Dénes sok találó észrevételt
tesz Bernáth Aurél "jellegzetesen nagy
városi művészetéről", amelyet "légies
költészet" és" "valami északlas hideg
ség" hat át. Pataky azokról a művésze

ti csoportosulásokról is megemlékezík,
amelyekben Bernáth pályája folyamán
részt vett ("Der Sturm"-kör, Szinyei
Merse 'I'ársaság, Gresharn-asztaltársa
ság) s kitér a művész önéletrajzi köny
veire és esszéírói működésére is. A ta
nulmány stílusa általában gondos és
szabatos, némelykor azonban pontatlan.
A 8. oldalon ezt olvassuk: "A Gresham
asztal:nálr·endszer·esen ott volt Berény
Róbert, Bernáth Aurél, Egry József,
Czóbel Béla, Ferenczy Béni, Pátzay Pál
és Szőnyí István", - néhány sorral lej
jebb viszont e mondatra bukkanunk:
"Egyesek csak ritkán jelentek meg, így
pl. Czóbel Béla vagy Ferenczy Béni."
A két megállapítás között az ellent
mondás nyilvánvaló.

D. I.

Túl a botrányokon, a nagy sik,er,ek-en
és a világhírnévve~ ék,esitve, Iigor Stra
v'insky igy sóhajt fel a Zsoltárszimfó
nia elslő tételében: "Hallgasd meg kö
nYÖT,gés,emet, Uram!", s ,ebben a mély
ről fiaIoadó, alázatos kérésben mintha
ott léleqeznének a görög tragédiáktól
mMg la világ művészetének legnagyobb
látomásai és könyörgései. Valóban a
halál kÖZIelsége r'iaszt·aná la zeneköltőt,

ahogy az első tétel utolsó részének
"jajgatásla" munatj,a? Vagy ,az la szinte
bukolikus alaphangulat volna rá ,a leg
jellemzőbb, amit a második tétel beve
zetése sugall? Vagy ,a Laudiate táncos
liikietése volna az 'Lgazi? Találgatás he
lyett uiézziik amű l,elgkitűnőbb hazai
elemzőjének, Bárdos Lajosn,ak a sz,avait
(az In memoriam Igor Stravinsky című

kötetből: "Tét,elről tételre: emelkedés a
sötétből a vilá,gos jelé, - vonulás la !leg
öregebb földrészről az újvilág [elé 
haladás ősi idŐktől napjainkig. Tehát
éppen a különbözőségben nyilatkozik
meg a terv 'egységessége, differenciált
ságában int'egráltság,a. Hirdefii ezzel,
l~ogy a Zsoltárok könyve időtől, tértől,

fajoktól, nyelvektől függ·etlen, örök ér
vényű világimdalmi kincs, egyetemes
emberi érték." Az az "integrált" mon
aanivaló csúcsosodik ki aztán a Misé
ben, mely nem csupán örök érvényű

értékek mellett tett humanista hitval
lás, hanem az elkötelez,ett hit meg-



vallás.a, ,a maga s,ajátos zenei ny.elvén
és eszközeivel. Stravinsky 1Jeljesen ön
magát adja ebben a műben úgy, abban a
sZIellemben, ,ahogy Haydn annak idején,
aki a kétkedőkneíc ezt mondott,aegy
házi zenéjének jellemzéséiil: "Olyan
nyelven dicsé11em T,eremtőmet, amil,yet
,adott nek,em". A Mise mastJani előadá

sának az volt Mlán a ~eg71Jagyobb szen
zációja, hogy ez nem is lehetett kétsé
ges. Ez az alkotás - lebben az értel
mezésben - harmonikusian illeszkedett
a hatalmas fejlődési folyamatba, mely
nek olyan kiemelkedő csúcs,aif\a cso
dálkozhatunk rá, mint a ,gregorián,
mint Mont,everdi és Palestrina ,egyházi
kompozícióí, Bach, Moz.art és végpont já
ban - bM ennek a fejlődésnek alig
ha lesz végpontja - Kodály Budavári
Te Deuma, PsalmuiB,a es Missa brevise,
Penderecki O1',atóriumai és a legmoder
nebb kísérletek ,egyházzenei Ioompozíciói.

Persze ,az igazán nagy múvekl€t 1;010
szor mem értette meg koruk. Stravinsky
Miséje k-ezdettől a támadások, gúnyos
megjegyzések pergőtüzében állt, s ,a ma
gyar bemut,ató előtt csak úgy zéporoz
tal, a kétk-edő megjegyzések. Ez a ma
gyarországi bemut,ató 'e,gyházzenénknek
egy olyan korszakát idézi, amikor ,e,gyütt
haladtunk ,a vaág Legjelentóslebb zenei
eseményeivel, fáziskülönbség, időeltoló

dás nélkül. 1948-ban irta Stravinsky a
Misét, s ,a newyorki, londoni és milá
nói bemutatók után Tamás Alajos Ka
pisztrán Kórusa és Zenekara is előad

ta a művet a Zeneakadémián. Elot:«
a lwrmester levélben érdeklődött a ze
neszerzönél, majd a bemut,atót vezény
lő Ansermet-nél. A tőlük kapott tájé
koztatás al,apján kezdte ,a próbákat,
melyek a Bachon, Hiindelen nevelke
dett együtbesnek különösen nehéz [el
adatot j<elent,ettek. De kemény diót tar
togatott a kritikusol,1wk is. Az egyik
kitűnő szakember ezt írta a bemutató
után: "A Mise, amelymek Budapes't,en
voU a harmadik előad,ása, e,gyált,qZán
nem éri el a Zsoltár-szimfónia mea
rendülést keltő élménysz,erűségét, gín
vonalát. Mindjárt feltűnik, hogy ez a
mise nem kórussZJerű, hamem mozaik
szerű mozzanatokból áll, hiányzik be
lőle a dalLam ív,elés,e. A ZsoltársZlÍm
fóniában még ak,ad érzelmi mondani
való. A St1'avinsky-féle gépsze1'Ű rit
mikávlal elinditott zemei forrad,alom ha
tása bizonyos r'itmikai érdekesséqekben.
még itt is megmutatkozik. Vége71ed
ményben a hallgatóság érezhető idegen
kedéssel fog,adj.a ,az új Stravinskyt." 
Hol v,an már ,az ide,genkedés? Negyed
század alatt konzervatív lett a Mise, s

ami nem is oly rég különc szerepját
számak látszott, most az önkifejezés
termész·etes meonyilvánulásán"ak doku
mentációja. Szokás volt emlegetni Stra
vinsky "formalizmusát", épp e művével

kapcsolatban. De a Zeneakadémia kö
zimséoe inkább :az ósmnteseg és a ben
ső élmény hibele mellett szavazott lel
kes ujjongásával. És ez az ujjongás
e9'yben ,az ,egyházzene egy új,abb le
hetőségének, a huszadik századi ember
istenélménye sajátos revelálódásának
is szólt.

(LElVIEZFIGYELŐ) Két kivételesen
[ontos és érdeke» lemezkiadvány ísrner
tetéséoel kell kezdenünk a sort. A Ma
gyar Gregoriánum, melyet Rajeczky
Benjamin szerkesztett és állított öSiBze
XV. századi kéziratok aLapján, a magyar
zenémek eg'Y etteledets korszakát repre
Z'entálja, melyet ma már csak 1'Cndkí
Dül ,gondos és precfz szövegku1Jatással

a. szinieqek: nagy részét külföldi
komnstárck: őrzik -, n"agy hozzáértéssel
lehet feltérképezni, természet,esen nem
eredeti gazdagságában, inkább csak jel
zésszerűen, a régi n,agyság árnyalatait
idézve. A Magyar Gregoriáwum ilyen
jelzés, s enn,ek összeállitásához is pá
mtl,an szorgalmú ,anyaggyűjtésre, hozzá
értés71e volt szüksé.g. Sajnos e felvéttel
nek aliqha lehet e,gyért.elmúen öriilni,
mert számos technikai ,gyengeség gátol
ja a Schola Hung,a'rica EgyüttJes szép
énekének érvény,esülését. (Az együttest
Szetuiseu Janka és Dobszay László v,e
zényli.) Annál inkább fájlaljuk a [elsié
teltechnikai hibákat, mert ,a lemez iránt
olyan érd,eklődés mutatkozott, hogy né
hány nap alatt teljesen eltűnt ,a bol
tokból, s aki keresi, azóta is bizonyta
lan ígéretekkel kénytelen beérni (LPX
11477).

A kritikusf\endkívül kényelme,s hely
zetben v,an, amikor bizton me,gjósolja
a Magyar Tudományos Akadémia nép
zenei gyűjtéséből kiizreadott Magyar
népzellle (II.) sorozat újabb kollekciójá
nak nemzetközi sikerét. Az UNESCO
támogatásával megjeZent négy lemez
múltunkb.a vezet, s a h,agyománynl1k azt
a réteáét idézi, meiuet húsz-harminc
eszbendő múlva már csak azok őriznek,

akik: tudják, hogy Kodály tanítás,a épp
ezekből ,a művekből nyeri ,el értelmét
és kitelj,e,sedését. A Ra}eczky Benjamin
szerkesztette lemez szel'encsér,e érintet
len tökéletességgel idézi elénk ,a magyar
zene múltját, és lehetővé teszi, hogy
a jövőbe is átmentsük mindazt, ami
benne magyarságunkat jelenti. Kivétele
sen szép, értékes kiadvány. Nem néhány
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mű alkalmi együttese, hanem történelem
is, fejlődésrajz is, melynek messzehangzó
tanulsága van (LPX 18001-4).

A "Zene mindenkinek" sorozat új ki
adványai ismét azt bizonyítják, hogy ez
a kitűnő sorozat nem e,gyszerűen régi
felvételek korszerűsítése, hanem a ma
gyar zenekultúna történielmének kereszt
1]wtszete is. V,a.gy nem történeti érde
kességűek-e azok a hangszalagok, me
lyek Kocjály Zoltán karmest,er-produk
cióit őrzik? K!odály nem volt' jó karmes
ter, de ő tudta legjobban, milyennek
kéozette ,el egy-egy művének szineit, ár
nyalatait, s melyek azok a pontok, ame
ly'eket ki kelt ,emelnie ,a mondanivaló
érvényesítőjének. S la felvételek minden
taktusában érezni egy kivételes e,gyéni
ség pc.rancsoló jelenlétét, egy alázatos,
de kitáruikozni okará és arra kész lé
bek instrukciáit. Ezért a V'ezényel Ko
dály Zoltán című lemez traita a Missa
brevis, o: Psalmus, a Budavári Te De
um, la Nyári este és a Concerto) az
utóbbi épek: egyik legjelentősebb kiad
ványa (HLX 90053-55).

OS nem történ'elem-e ,az a néhány esz
tendő is, melue: Lamberto Gardelli töl
tött ,az Opel'aházban? Ez la kitűnő kar
mester bizonyos műfajookbam utolérhAe
tet/en volt, máshol halo"ányabb, bár ma
már ezeket a fakóbb produkciók.at is
me,gvilá,gitja laz azót,a meqszerzeti világ
hir fénye. R,espighi Róm,a fenyőinek f.e/
vétele t:agadhatatlanul GardeHi legjobb
képesség·eit, színérzékenységét, a dinami
kai árnyalatok iránti fogélwny,ságát őrzi.

Mint ahogy öröm újra hallg.Mni Con
stantin Silvestrit és Zen,aid,a P,anyt A
bűvös szenel,emben, még ha e művet

nem is érezzük igazán jel,entősnek

(HLX 90003).

FILMEK VILÁGÁBÓL

FOTOGRAFIA (magyar). írta: Székely O. és
Zolnay P.: kép: Ragiilyi E.; zene : Sebő F.;
versek: Nagy L., Szécsi M., Weöres S.;
rend.: Zolnay Pál; fősz.: Iglódi István, Za
la Márk, Sebő Ferenc.

A film végén Budapest legszebb pa
norámáiában gyönyörködhetünk, melyet
ebben a műfajbam valaha is fölvettek.
Nyugat felől, valahonnan a hegyekből

f'ényképeeve, az optika jóvoltából mégis
néhány méternyí közelségben lendül vé
gig a felvevőgép az Erzsébet-hídtól a
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És - sajnos - nem vált-e történelmi
múlttá az a néhány felvétel, melyet
Cziiira György még uietuiza készített?
Az a Liszi-bemez, mely most az ő ki
vételes és DohnánYi ót,aaligha hallott
zongorahangján idézi meg a Transzcen
dens etűdök szerzőjét, alighanem min
den gyűjtőnek oiiszlceséqe, féltett kin
cse Lesz, (HLX 90036), mint ahogy azt a
f'elvéklt is érdemes volt feltámasztani,
melyen Kovács Dénes szólalt.a-tja meg a
K. 219-es Mozart Heoeáűoersenut és
Meizl Ferenc a Kl,arinétvers·enyt. Ez
utóbbi la sok ismert »áttozat mellett. is
mond újM, izqatnuisat Mozart búcSújá
ról (HLX 90014).

(ZENEI KÖNYVEK) A magyarorszá
gi Bartók-kultusz legszebb dokumentu
mát áűitotta össze Bónis Ferenc, ta ki
tűnő zenetudos, A Bartók Béla élete ké
pekben és dokumentumokban (Z,eruemű

kiadó) C!imű könyv mindmái,g ta legtel
jesebb Bartók-kalauz. Remek bevezetés,
csodá/,atos fényképgyűjtemény, kitűnő

válogatás jelllemziezt a k~adványt, mely
egyszerre érzékelteti Bartók n,agyságát
és tmgédiáját. V,agy nem tr'a,gédia-e,
hogy azt a [ekete márványból készült
sír lapot a messze idegen '1"ejti? Nem
meg1\endítő-e, hogy a c&ontig soványo
iiott, csodáLatos ujjlak egy ,am·erikai zon
gorán ütötték meg az utolsó haruiokat?
Iszonyú kár, hogy míg Bmno Walter
amerik,ai éveiről egyebek hŐ.zött 'I'ho
mas Mann írt a Doctor Faustus kelet
kezését ma,g]!'arázó művében, ,addig Bar
tákról Agatha Easset rajzolt kicsit elli
rizált, fecsegő képet. De Bónis Ferenc
gyű.1temény,e némiképp pótolja ezt az
{írt is. Csodál,atos könyv, timelu meg
érdemli, hogy egyszerre értékeljék tar
t,alma és kivivele szépségéért.

RÓNAY LASZLÓ

Marglt-hídig. S míközben Sebö Ferenc
remek falk-beat dallamait halljuk, a
hidak fölé be úsznak él háztetők, egyre
torzultabbam, elhomályosulva, szellemke
pek által megtöbbszörözve. Ettől hirte
len míntha rníndcn meseszerűvé vál
nék; nem az, ami az el'őzökben elhang
zott, hanern az, aminek látványával a
film véget ér; a város. Talán ez az
egyetlen, szándékos hamisítás ebben a
műbon. Mirrtha azt rnondaná ezzel, hogy
ha az igaz, arniről a film az előzők

ben szólt (márpedig az igaz, hisz do
kumentum), úgy ennek a városnak eu
rópai szépsége lehet hamis; az összhang



kedvéért tehát ennek a képét kell el
torzítani.

Filmjében ugyanis Zolnay javarészt
dokumennatív eszközökkel azt ábrázol
ja, meanyire csak megszépítve, tehát
torzan akarják a filmjében szereplő em
berek a valóságot látni. A róluk ké
szült felvételeken az öregségről árul
kodó ráncokat ugyanúgy retusáltatní
akarják, akárcsak a beállítások termé
szetességét: a közvetlen. ellesett képek
helyett a merev, csoportos, családi ka
merába-nézés tekintélyt és komolyságot
sugárzó portréet igénylik, a bírálhatat
lanság kényelmes pózát,

Az eredeti elképzelés szerímt a film a
két főszereplő összeütközésére épült vol
na, s minden más ebből bontakoznék
ki. A fényképész a valóságot a maga
természetességében. s főleg egyediségé
ben akarja ábrázolni, kisérője, a retu
sőr viszont realistább fölf'ogású: job
ban ismeri a megrendellök igényeit És
természetesnek azt tartja, ha rnegszé
píti a képeket. Ezért is volt eredetileg
A 'l'etusől' a film címe. A gyakorlatía
sabb főszereplő egyben jelképe is lehe
tett volna annak, amit a rnűvészettől

elvárnak.
Az epikai keretként feldolgozott tény

anyag azonban teljesen elhal.ványftja a
konflíktuson alapuló alkotásszerkesztést,
Sokszor beigazolódott már, hogy a doku- '
rnenturn nem tűr meg maga körül sem
miféle más közeget, mert a valóság kö
zelségében nunden mesterséges megol
dás lelepleződik. Mínden máseljáráshoz
prekoncepciók szükségesek, s ezért csak
közvetve tartalmazhatják az igazat,
olyankor, ha az előítéletek között sze
renesés véletlen folytán nem vesznek
el a tények. ZolTha,y két főszereplője

Jokról fokra a háttérbe szorul. Ha vala
ki nagyon figyel, némi dramaturgiai gy a
korlattal még észreveheti ugyan az: el
lontétet, de a valóság, mely elénk tárul,
si amelyet retusální kellene, hogy az
elvárások teljesüljenek, annyira fontos
(mert annyira igaz dokumentatív tel
jességében), hogy ez az ellentét mínd
ep:,y.

Módszerében is "nyílt" film a Fotog
ráiia. Vetitése közben rniridvégíg érez
hető, hogy itt filmezés folyik, Inem pe
dig játékfilrngyántás, Főszereplői a fal
vakat járják, és valódi házakban, való
di emberekkel beszélgetnek, készítjenek
fényképeket, ahogy ma sok hivatásos
fényképész is teszi. A harmadik sze
replő, Sebő Ferenc látszatra kilóg a
a sorból. Gitárját pengetve énekel, sí
rós vagy gunyoros archaikus magyar
népdalokat. N,a,gy László, Szécsi Margit,

WeÖl'les Sándor verseket, a beat színkó
pás ütemezésével. Látszatra, ahogy
momdtuk : szerepe ugyanis - Nádas Pé
ter szavával - a .Jrelyzeten t!dvüli" em
beré, akárcsak a kora középkor regö
seié, vagy a véres kírálydrámák bohó
caié, Míntegy kommentálja és tereli a
feltárt valóságanyagót. A dokumenum
anyag hajlamos arra, hogy az "int1enzív"
ábrázolás irányában eltorzuljon a mű

vész keze között; nos, ez a [okulátor
Iéptcru-nyomon gondoskodik róla, hogy
a néző kizökkenjen az esetleges klasszi
kus rnűélvezetből, s: ne élje bele magát
a totalitás harmóniájába: aminrt meg
szólal, tudjuk, hogy itt éppen most csi
nálják is a filmet, S míndezt Zoln,ay
jóvoltából, akit tehetségének ösztöne
rncgckadályozott abban, amit az akara
ta szerétett volna. A dokumentumképr 
kenmelgjelenö öreg parasztok a maguk
valódi tekintetével, néhány szavával el
homályosították ugyan a két főszereplő

tervezett konfliktusát, viszont emnek
hiányában sikerült föltárni valamit a
ténylegességből , ami a kor és a benne
élők jellegzetessége.

De hiába vannak a legtermészetesebb
beállítások, a szellemes, mulatságos
családi képek, a leendő vevék a fejű

ket csóválják, és példaképüLg:i.ccsé re
tusált, pirosra feSitlett szájú, rajzolt hat
terű portrékat mutatnak a film készí
tőimek és rajtuk keresztül a nézőnek:

az eszményt. S ami az egyik legnagyobb
élmény a filmben : amit rnindezen köz
ben a fényképezeridők elbeszélnek ma
gukról. Olyan őszinték, hogy nincs szí
nészí alakítás, amely 'ezrt természetes
ségben utolérné. Akár a lovát futtató
tsz-dolgozó, a lányát otthoní szeigálat
ra savanyitó öregasszony, a cigány-há
zasság miatt kítagadott, szülőket verő

fiú, vagyekár a Iglfermekeit kiírtó anya
történetéről van szó, a me,giélt valóság
és a között az igény között, amellyel az
emberek ezt a valóságot látni kíván
ják, feszül a film igazi ellentéte, de
rnost már szereplőhöz és helyzethez
nem kötötten, nuntegy egyetemes ér
vénnyel. Mintha csak azrt mondaná, hogy
felesleges az összeütközést előre meg
tervezni, megmutatkozik az a valóság
ban magától is.

Mivel a két fősiZJerepLőrt .a feldolgozott
anyag: megfosztotta eredeti feladatától,
kis híján megserrumísültek, Szerepük
ugyanis az elbeszélő én szerepére korlá
tozódott, ameily az irodalomban egyes
szám első személyben srlokott megnyí
latkozní. A filmben azonban ilyesmi. ne
hézkesebben fest: az első személyt egy
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úgynevezett "e,lbeszélő arc" helyettesíti,
melynek az események nézésén kívül
semmi más szerepe nincs, s ilyenkép
pen teljesen felesleges, Egyébként rend
szeríné a dolgok felett álló, pozitív hősi

képviselik, suba alatt tehát azt, amit
a mű szerzője képzel magáról. Zolrun]
javára legyen rnondva, hogy ezt a már
már ballaszntá váló veszélyt részben el
kerülte, amiben nagy része van Zlal,a
Márk: és Ig16dy István szugJgJes'ztív arc
játékának. Ez az arcjáték sikoresen eű

lenpontozta a feltárt valóságanyag "ha
zugság-igényét", s legalábbis a járatlan
nézőnek hasznos fogódzót biztosított: va
lahányszor ZaLa Márk nillantása elke
rekedett, tudhatta, hogy -valamelyik va
lóságos szereplő tanúságot tett retrog
rád ízléséröl. EZJt az ízlést azonban a
falusi lakószobák falaira kiakasztott vá
sári családképek és, portrék hamissága
történelmi méretekben is jobban elénk
tárta.

A színvonalasan megoldott - bár fe
lesleges - ,.elbeszélő arcok" mellett kü
100 probléma a dokumentatív anyagra

épülő művek epikai esetlegessége, a sza
kadozott elbeszélésíáncolat, Emiatt több
darabra esnek szét ezek a művek.; a
valóslág ugyanís rcsak a legritkább eset
ben tartalmaz önmagában zárt, korok és
másfél óráig elnyújthatóeseménysort. A
cselekményelemek rövidsége míatt
ugyanabban a filmben egymás mellett
több - egymástól független - cselek
ményeiemre van szükség. Minden kísér
let ennek eltussolására, hamisításokhoz
vezet, a fölvett valóságranyag kényszerű

torzítására: egyfajta retusra, amelyhez
a formaharmónia emlőihez szokott mű

élvező hozzászokott. Ragaszkodik a
"széphez", azaz az "igaz" retusálásához.
holott a dolgok sokarcusága míatt tes
feljebb az igazság absztrakt formája
harmoníkus, fogalmazható meg kerek
egységben. Valóságos megjelenésekor
azonban darabokra szakad, mint oa Fo
to.gráfia a maga öt-hat külön történeté
vel. Egységet tehát me keressünk ebben
a filmben, nincs is rá szükség, mert
enélkül is jó: a valóság izgalmasabb.

UNGVARY RUDOLF

Tarnóczy Zoltán: Istentisztelet
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PRIERE, ASCEsE, MYSTIQUE

On se dernande si Cel> trors mots ont eneore quelque sens dans nos jours,
s'ils rontermerit touíours le contenu actnel demandé par l'homrne moderne ? ou
bien, touten s'occupamt de ces ídées, si ron ne retáre pas plutőt dans une sphere
intime, dans le passé historique, lequel a déja perdu sa force vitale pour nous?

Súremerit non, bien au condraire. La grande tentation de notre á~e techníque,
I'Impersonnalísatíon, menace le crovant aussi. Maís plus il développe le contenn
précieux de sa personnalité, - et pour un croyant, son rapport intime avec Dieu y
est implicite, - plus il devierit un rnembre d'élíte de La socíété, C'est dans cet
aspect que se révelent la signíficatíon et les perspectíves de la príere, de I'as
cese et de la méditation,en un mot, méme les perspectíves socíales de La vie
spirituelle. C'est a díre qu'un contact avec Dieu ne nous sépare pas du monde,
bíen plutöt il nous y Integre; dialectiquemene, le récueillement profond est en
méme temps une intégI"aJtion plus ídéale au monde; pour se servir d'un mot
ancien, une vie dévote n'est pas contre, mais pour le monde, Il faut done l]ettoye'r
toutes ces idées de leur hérítage manichéiste embrouíllant ert; índiquer les directdons
nouvelles et aotuelles de La príere, de I'ascese et de la mystíquo, La route nouvelle
de la víe sptrítuelle, EUe est naturellement beaucoup moíns nouvelle qu'on ne
pense; dans oe sens, "nouvelle" veut dire la réhabilitafíon de I'ídée orígínaíre:
la découverte des ressources pures, évaJlig1é[iques, pour le croyant de nos [ours,

Nous voudrions espérer que ce numero, íssu de 1011gS; chemínements prepara
tifs, puísse servír d'ímformations utiles et de bonries nourritures pour modeler
Iécondement notre vie personnelle et sociale,

SOMMAIRE

József Vajda, évéque: L'ascese moderne - Ferenc Gál: Profondeur spirituelle
dans le bruít du mande - Tam.ás Nyíri: Le prtere et la fai - Prteres de P. Teil
h,ard (choisies et tradultes par Roman Rezek, Sao Paulo) - István Gábor Cselé
nyi: L'ascese évangélíque - György Sotnoqui: Sur le bonheur de l'aseese - Gellért
Béky (Japon) : La mystíque hier ert aujourd'huí - Béla Hegyi: La príere et I'ascése
d'aujourd'huí.

Ilona Bundev-Todorov: Les oeuvres du sculpteur Tamás Léderer dans l'ég1ise
monument historique de Pilisborosjenő - István Tótfalusy: La Vie et l'Evangtle
(Repentír et retour a Dieu) - Antal Ijjas: Visite ehez I'évéque de l'ile druide dans
le VIe sieele II. partie (fragments de [ournal) - Gábor Thurzó: Voyage ehez mon
frere, L paríae (journal d'un voyage en Amérique)

GEBET, ASKESE, MYSTIK

Haben diese dreí Wörter ID unserem Zeitalter noch einen Sinn? Haben diese
dreí Begríffe noch einen auch für den hentigen Menschen realísíerbaren Gehalt?
Zíehen wir uns - yor den wahrer Problemen und Aufgabert der Gegenwart
flüchtend -- nicht in irgendeinen inneren Kreis oder in eine unfruchtbare ge
schichtliche Vergangenheít zurück, wenn wir uns mit diesen Dingen bescháítígen ?

Durchaus nicht. Im Oegenteil. Von der grossen Versnehung des modernen Zéí
talters, der EJllItpersonalisierung ist auch der glaubige Mensch gefahrdeü Je mehr
er seine Persönlichkeit gehaltvoll entfaltet - und da er Glaubige ist, dass bedeu
tet auch die Verinnerlichung seines Verhaltnisses zu Gott - desto wertvolleres
Mítglied der Gesellschaft wird er seín, Wenn wir das erkennen, dann wírd aueh
die gesellschaftliche Perspektíve und bedetitung des Gebetes, der Askese und der
Meditation, kurz zusarnmengefasst die des seelischen Lebens klar, Mit anderen
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Worten bedeutet das, dass der Kentakt mít Gott uns nícht von der Welt entfrem
det, sondern eher in die Wel't einíntegrtert, dass - auf dialektischer Weise - das
SichverUefen in ums selbest, gleichzeitíg ein tieferes Sich-hineínstellen in elle
Welt bedeutet, und dass - mít dern alten schőnen Ausdruck gesagt - das gott
getállige Leben kein Leben gegen die Welt, sondern ein Leben Iür die Welt ist.
Wir ISollen also die erwahnten Begriffe vom Jahrtausend alten manícheístíschen
Erben befreien, und sallen versuchen die Zeitgemassen neuen Wege des Gebetes.
der Askese und Mystik aufzufinden. Diese Wege werden vie! weniger neu sein,
als wir es denken würden; "neu" bedeutet hiel' eigentlich eine Rehabilttíerung des
Oríginals: die Eröffnung der klaren evangeláschen Quellen fül' die hentigen
Glaubigen.

Wir würden es gerne erhoffen, dass diese urisere nach langer Vorberoítungs
arbeit verfertigte Nummer sowohl eine Orientierung wie auch zur Ausbil-iung
eínes individuell und gesellschaft gleichzeítig fruchtbaren seclíschen Lebens. eine
seelische Nahrung bieten wird.

INHALT

Bischof József Vajda: Zcítsgemásse Askese - Ferenc Gál: Inncrlichkeit im
Larrn der Welt - Tamás Nyíl'i: DaS' Bittgebet und der Glaube - Aus den Gebeten
'I'eilhard's - István Gábor Cs:elényi: Die von den Evangelíen inspírterte Askese 
György Somogyi: Uber die Freude der Askese - Gellért Béky (Japan) : Mystík
gestern und heute - Béla Hequi: Gebet und Askese heute.

Ilona Bundev-Todorov: Skulpturen von Tamás Léderer in der Kirche in Pi
Ilsborosjenő - István Tottauun]: Leben und Evangelium - Antal Ijjas: Besuch boi
einem Bischef aus den 6. Jahrhundert auf der Druideninsel (Reisebericht II. Teil)
- Gábor Thurzó: Amertkamischer Reisebericht

Tájékozódás

Az újabb magyar könyv
termésben szép számmal
akadnak olyan müvek,
amelyek kifejezetten erköl
csi-magatartásbeli problé
mákat vetnek fel. Nemes
László regénye (A jószán
dék kövei) címválasztásá
val is finoman utal az
evangéliumi igazságra: a
pokol felé vezető út is a
jószándék köveivel van ki
rakva. Könyvének hőse

bár az ilyen figurákra ín
kább ülenék az "antihös"
kifejezés - átlagos, közna
piember, s konfliktusai ís
megszokottak : ahogy egyr,e
feljebb halad hivatali po
zícíóíban, úgy döbben rá,
hogy élete végeredményben
tartalmatlan, hogy fiatal
kori énje lehetett az igazi.
Barátait elsodorja tőle a
sors, akík pedig vele ma
radnak, azoktól Ő szakad
el: kényelemszeretetből,
puhányságból, gerinctelen
ségből. Valóban a pokolba
vezet az útja, azaz végkép
pen magára kell maradnia?
Az író nem válaszol erre a
kérdésre egyértelműen, de
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amit elmond, elég ahhoz,
hogy bennünket is figyel
meztessen : mtndenkí vál
lalj a az igazság és II helyes
út kockázatát-

A Zeneműkiadónál jó né
hány olyan partitúra jelent
meg az. utóbbi időben,

amely segítségére lehet re
partoárgondoíckal, kottahi
ánnyal küszködő templomi
l<órusainknak. A XV. szá
zad vége egyik legjelentő
sebb zeneköttöjének, otceg
hemnek egyszerre két ve
gyeskari rrnséje is megje
lent, a l'LJhomme armé" és
a "Caput". Az Ő művei ed
dig szinte teljesen ismeret
lenek voltak nálunk, pedig
ez a kiadás is igazolj a.
hogy kortársai nem vélet
lenül nevezték a zene feje
delmének. - Nehezebb vol
na azt kívánni, hogy az új
kottakiadvány alapján mu
tassák be egyházi kórusa
ink Liszt Ferenc hatalmas
Krisztusát. Részletei mín
denesetre alkalmasak temp
lomi "használatra". A seo
tem sacramerita cím ű szer
zerriényt pedig szerzöje is
ilyen célzattal komponálta.
A hét szentség míndeaví
két színte látnoki erővel, a

hagyományra és a korra
egyszerre figyelve szelaltat
ta meg e művében Liszt. s
rncgérdcrrielné, hogy az
utókor, melyriek szánta,
gyakrabban hallhassa.

Az Új Írás októberi szá
má oan közölt Galambos
Lajos-rnú, a Fidem pro fi
de - mely nagyon sok
fontos és megszívlelendó
kérdést, kétséget. méltány
Iást vetett fel a papi élet
formával, a keresztény vi
lág-szemlélettel kapcsolat
ban - további hullámokat
vetett. Az Uj írás januári
száma közli a cikkben
"megidézett" Polgár Albert
levelét és az író víszontvá
Iaszát. Az olvasó tetszése
és világszemlélete szerrnt
kí alakíthatja állásfoglalását
kettejük eszmecseréjének
nyitott kérdéseivel kapcso
i.noan. Polgár Albert leve
le azoriban írója gerinces,
egyenes magatartása miatt
is rnéltnnylást érdemel.
mert megtanulnatiuk belő

le. hogy nem kell szégyell
nünk múltunkban azt, ami
ertél-\:cs, h~~i1en1 arra kell
törekednünk. hogy ami jó
és maradandó, azt érintet
lenül őrizzük a következő

generácíók számára is.
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Léderer Tamás szobrászművész alkotásai

a pilisborosjenői műemlék-templomban

(Bundev-Todorov Ilona cikke lapunk 195. oldalán).
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