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CSERHÁTI JÓZSEF pécsi püspök

A DIALÓGV,S ELltÖTELEZETTJEI
Új TÖRTÉNETI KORSZAK -

ÚJ FELADATOK

Legutóbb "Az egyház dialógusa hazánkban" című tanulmányomban az egyház és állam közötti párbeszéd, a kapcsolatkeresés és a közös munka lehetősége
iről és kereteiről volt szó. Mondanivalóm inkább elméleti síkon mozgott. A dialógus gondolati mibenlétének tisztázása után most már a párbeszéd anyagáról
vagy tétoleiről is szólnunk kellene, mivel azonban ezek egyenkénti elemzése meszsze túllépné e tanulmány kereteit, ezért inkább a gyakorlati vonatkozásokat is
magában foglaló három fontos kérdésre kívánunk feleletet keresni: melyek nálunk a dialógus történelmi és konkrét feltételei a partnerek részéről; mit várhatunk a dialógustól. vagyis a jelen helyzetben melvek a dialógus valós kilátásai és célkitűzései; s végül, mí t tartalmaznak vagy sejtetnek a holnap ígéretei?
E hármas témafelvetés mögött valóban tisztánlátást sürgető momentumok állanak: a szocializmus hazánkban most találkozott először a katolikus egyházzal, a
sajátos magyar történelmi helyzet pedig e találkozás kibontakozása számára eleve k ülorileges utakat jelölt meg, s végül az érintkezés három évtizedes alakulásában a további fejlődés szempontjából már meg kell látnunk azokat az elvi
szempontokat, amelyek a jövő tekintetében meghatározó fontossággal bírnak.
Az egyház várja a dialógust. A II. vatikáni zsinatban megújult egyház
nemcsak kész a dialógusra, hanem küldetése tudatában egyszerűen szükségesnek
tartja és keresi azt. Nekünk katolikusoknak e megállapítás több, mint kűlső érv.
A dialógus követelménye az egyházban két alapmeggyőződésből fakad: egyik a
korforduló kényszere, melyről legutóbbi tanulmányomban esett szó, a másik az
egyház belső természetéből. vagy még inkább a keresztény ember erkölcsi magatartásából ered a boldogabb emberi jövő iránti elkötelezettségében. A zsinat
határozottan, eddig ismeretlen formában és bátran sürgette a dialógust: "Ha az
egyház teljességgel el is utasítja az ateizmust, mégis őszintén vallja, hogy mínden embernek, a hivőknek és nem hivőknek is együtt kell működniök, hogy
. helyes módon épüljön a világ, amelyben mindannyian együtt élnek. Ez azonban
nem valósulhat meg őszinte és okos párbeszéd nélkül" (Az egyház a mai világban, 21). VI. Pál pápa már sajátos meghatározását adja a párbeszédnek, amikor a keresztény szeretet kisugárzásáról és cselekvési elszántságáról szól : "A
szeretetnek ezt a külső készséget, amely arra törekszik, hogya szeretet külső,
foghat.) ajándékává váljék, nevezzük mi ma használatos szóval: dialógusnak"
(Ecclesiam suam, 37).
Ezek után kérdezzük meg, vajon mi készteti a dialógusra a marxista-leninista világnézetet valló államot, a nem hivő embereket, egyéneket és csoportokat?
Erre a kérdésre röviden csak annyit mondunk: a szecialista állam realista történelemszemlélete, humanista belső meggyőződéséből fakadó elkötelezettsége az
ember alakulása és fejlődése iránt, és végül annak a felismerése, hogy a vallásban rejlő morális és lélektani erők nem hagyhatók figyelmen kívül a tömegek belső, társadalmi alakulásában sem. E hármas szempont. mint valódi marxi sta-leninista hagyaték ma is szerepel a legújabb marxista társadalombölcselők
és írók művcíben, politikusoknál és történelemtudósoknál egyaránt, és mint klaszszíkus alapra, minden újrakezdés e három tételre tér vissza.
Tanulmányunkban elméletileg is, konkrétan is a dialógus határait és tételeit szeretnők megkeresni. Az eddigiek alapján a határt az emberi mivolt
hármas világában kijelölhetjük: az ember belső világa, mellyel az ember transzcendontálts módon, úgy is mondhatiuk, vallásos alapon kívánja túlszárnyalni
a f'öld, az anyag és az emberi cselekvésvilág határait: az ember erkölcsi világa,
mr-llvel földi hazáját és boldogulását építi a többi emberrel és az egész emberiséggel együtt kialakítandó erkölcsi egységében, közös szabadságában és felelős
ségében: s végül az ember eszmei világa, az igazért. a jóért és a szépért való
őrök kielégíthetetlen emberi lelkesedés, az ezek utáni éhség és szomiúság csillapításának nyugtalanító tudatában.
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Diakónia: szolgálni és segíteni
A közösség az egyén előtt. - A hivő emberek a szocialista Magyarországon
és belső szabadságban kívánnak szolgálni, hivő meggyőződésükből népunk
felemelésén fáradozni, a szocializmusban rejlő értékek és ígéretek elismerésével
és magukévá tételével. Az egyház üdvösségi megbízatása mindig ugyanaz marad: az evangélium hirdetésével az emberek belső megtérését, lelki átalakulását,
több emberré tételét szorgalmazni és a keresztény kultuszban, Krisztus áldozatának liturgikus ünneplésében, az embereknek az Istennel és egymással való
bensőséges egyesülését lelki valóságga tenni (Az egyház 1,1). Mindehhez hozzátartozik a valláserkölcs, a vallásos élet, vagy a vallás alapján felépített életalakítás konkrétuma is: a bűn, a rossz tulajdonságok és szokások, a szenvedélyek és hibák elleni szüntelen harc, a közerkölcsiség alapját alkotó erényes élet,
az önzés, a gőg, a hiúság, a hatalomvágy és az érzékiség mind teljesebb kivetése, hogy személyes istenkapcsolatunk és igazi felebaráti szeretetünk, kölcsönös
segélynyújtásunk minél tökéletesebb lehessen.
Minden vallásban szerepel a túlvilág, a személyes, ítélkező, jutalmazó és
büntető Isten, akinek az emberben megnyilvánuló szava: a konkrét lelkiismeret. Az egyház szemében az ember szolgálata, a humanizálásnak belülről, lelki
motívumokkal történő elfogadtatása és táplálása éppoly sürgős feladat, mint a
túlvilágra való felkészítés és az emberek lelki felemelkedésének evangéliumi szorgalmazása. Az egyháznak ismét fel kellett ismernie e sajátos "szekuláris" lelki
területet is. Az egyház sem anyagilag, sem politikailag nem nyúlhat a tömegek
alakításához, nem is vállalkozhat arra, hogy ő maga hajtson végre társadalmi
reformot, hogy kezébe ragadja a politikai hatalmat és vezetést, hogy szociális
vagy kulturális programot adjon. Nincsen katolikus leszerelés, de vannak állásfoglalások és figyelmeztetések, követelések és kiáltások, amelyek az egyház hangjai lesznek a fegyverkezés és a háború ellen. Az egyház szolgální akar: az uralkodás, a hatalomgyakorlás nem tartozik megtisztult arculatához. Az a dolga, hogy
a saját lehetőségeivel segítsen minden jóra törekvő kezdeményezést, elsősorban
azokat a társadalmi reformokat és humánus törekvéseket, melyek a krisztusi
tanítással megegyeznek és abból logikusan következnek, melyek a magvar nép
egyetemes érdekeit szolgálják és az egész emberiség boldogulásának ügyét is
előbbre viszik.
A magánycsságba zárkózott és kifelé érdektelen ember megszűnt, és lassan
múloban van a társadalmi életet mérgező szoltpszizmus és individualizmus ideologíájának minden káros következrnenye. Ebben az új történelmi helyzetben
az egyrráz szerepe is szelesebb horizentot kap. A jelen perspektívák szerint számbelileg hosszabb időn át az egyház aligha fog növekedni, de csodálatosan mélyül, és megmarad Krisztus "kisded nyájának" küldetése, hogy a világnézetek
és vallások pluralizmusában az evangélium örömüzenetét képviselje: az emberek
testvérekké tételét és a szenvedélyektől, a szorongattatásoktól és az egymástól
való félelem rémétől való megszabadítást hirdesse és szorgalrnazza. Ebben a
programban benne foglaltatik az egyház céljának ma oly döntően fontos szekuláris komponense is: szolgálatával segítenie kell az embereknek itt I a földön
mind jobbá, - és evilági értelemben is - mind boldogabbá tételében.
Amit az egyház mai küldetésének tisztázása és biztosítása érdekében tesz,
az már önmagában is egyenlő a dialógus keresésével és a diakónia vállalásával.
A dialógus és diakónia a mi esetünkben már a cél és eszköz azonosságában válik
egy valóságga: a diakónia csak a kapcsolatkeresésből és a kölcsönös megértésből
származhat, a dialógusnak pedig csak úgy van értelme, ha gyakorlati célkitűzése
a szolgálat. Így már szelgálatot jelent a dialógusra való elhatározás, annak elő
készítése és előfeltételeinek biztosítása, a megtisztulás akarása az objektív külső kri tika elfogadásában és a bátor önkritika vállalásában. Így lesz azonos a
mai diakónia Krisztus főpapi imájának általunk vállalt mcgvalósításával, hogy:
"mindannyian egyek legyenek" (Jn 17,22). Ebből nemcsak ökumené születik, melyet a zsinat a keresztény egyházak egymásra találásának és közös tevékenységük előmozdításának érdekében vett fel reformjai közé, hanem ennél messzemenő
en több, mert amiről itt beszélünk, világméretű perspektívából táplálkozó megoldáskeresés mindazokra a problémákra, amelyek korunk ellentétes belső struktúrájaból adódnak.
Amikor a katolikus ember ma, belső vallásos meggyőződésből keresi a diakóníát, a másik ember vagy a közösség szolgálatát, akkor erre nemcsak az
külső
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evangéliumi tanítás megújult szemlélete és a II. vatikáni zsinat tanítása alapján vállalkozik, hanem még ez előtt vagy ezzel párhuzamosan megérzi a korforduló szelének előrehajtó erejét is. Ez utóbbi megköveteli, hogy spontánul engedje magára hatni az új kor megtísztító, józanító és felvillanyozó áramlásait:
félreérthetetlenül a közösségi ember és a kőzösségi kultúra felé menetelünk. Megfelelő önreflexió és önkritika nélkül senki, de még az egyház és a vallásos emberek sem tudnak közösségteremtő erővé válni. El kell ismernünk, hogy a szocializmus térhódítása nemcsak a gyarmati népek felszabadítását segítette elő,
nemcsak sok ember egyéni, személyes világában indított el új mozgások at, hanem kívülről és távolról az egyház megújulásának is egyik előmozdítója lett,
mert egészséges polarizációt hozott létre a hívek egyházi életében. A marxista
vallás- és egyházkritika sok hívőben, de a helyi egyházakban is elősegítette
azt a folyamatot, hogy az egyház merje felülvizsgálni múltját, és önmagát újra
meghatározva és megtisztítva tekintsen a jövő elé.
A belső dialógus, mint előfeltétel. A mai krlzisjelenségek élesen mutatnak rá a nagy tisztogatást feladatokra : fel kell számolnunk a vallási életre és
az egyházra rárakódó formalizmusokat, a szokássá kövesedett tartalmatlan kereteket és az egyház intézményességéből származó dogmatikus merevségeket, Ami
a kereszténységnek és minden vallásos csoportosulásnak ma egyaránt árt, az a
hamisan értelmezett tradicionalizmus, és az ezzel összefüggő szellemi, társadalmi
és politikai konzervativizmus. Az evangéliumi ember féllábbal mindig a holnapban jár. A belső kritikának kíméletlenül fel kell számolnia azokat a tételeket és nézeteket, amelyeket egyoldalúan és triumfalisztikusan az egyház tökéletességéből, időfelettiségéből és változtathatatlanságából véltünk levezetni. A
tríumtallzmus káros maradványai még ma is több új kezdeményezésnek állnak
útjában. Volt és talán még ma is van olyan nézet, mintha egyedül csak az
egyház lehetne minden jónak és haladásnak előmozdítója, s mindezért egyedül
az egyháznak kellene vállalnia a felelősséget. A világ alakításában azonban az
egyház már régóta nincs egyedül, s az egyházon kívül, állók mind nagyobb
számban és teljes felelősségvállalással ragadják meg a világalakítás feladatait.
A helyes kritika alapja csak reális történelmi tudat lehet: a marxisták a szocialisták és a kommunisták nem az égből pottyantak le és nem is a' földből
bújtak elő, hanem a keresztény Európa "produktumai".
Az önkritika másik fontos követelménye, hogy belássuk a múlt hibáit, mulasztásait, hogy véglegesen felszámoljuk mindazt, ami az egyházat vagy téves
egyoldalúságban, vagy történelmi kényszer alatt kiszolgáltatta világi, politikai és
társadalmi hatalmaknak. Ha erre szükség van, még a katolíkus hierarchia objektív elmarasztalásától sem szabad eltekintenünk. Nem lehet mondanivalónk a
mai világ számára, ha nem mondjuk ki bátran, melyek voltak a régi társadalmi struktúrák, a feudalizmus és a kapitalizmus bűnei, s ezekből túlélve a mai
kapitalista világban mí zavarja még mindig a társadalmi egyensúlyt szinte a
világ minden sarkában. Hitelességet ezen a téren is csak az a befelé fordulás
nyerhet, mely Krisztus nevében vállalja az egyenlőséget mindazokkal, akik eddig sohasem kerülhettek a testvériség és egyenlőség elbírálása alá. Ez az evangéliumi szellemtől áthatott önbírálat a szálkákat és a gerendákat előbb a saját
szemében keresi, és ma már képtelen lenne kimondani, hogy a nem hivő nem
is lehet jó, altruista, önzetlen, igaz és tisztességes ember, mint ahogyan ez még
nemrégen történt. A zsinat nem ítélte el az ateizmust, mert az evilági nézetek
önálló, független területeit és hatáskörét is el akarta ismerni.
Az egyházon belüli önkritikának vagy inkább helyzetvizsgálatnak van még
egy harmadik területe vagy követelménye is: hogyan veszi az egyház saját jelenét, és hogyan néz a jövőbe? Vajon a II. vatikáni zsinat és az új teológia
szellemében él és tevékenykedik-e, érezhető-e már benne a reformok új szele
és a holnap kialakuló új egyház légmozgása ? Ha nem vesszük tudomásul a reformzsinat nagy gondolatait, ha nem alakítjuk át a kor követelményeinek megfelelően egyházszemléletünket, ha nem éljük át a jövő keresztényíbb és emberibb emberének zsinati víziój át, képtelenek leszünk az egyház mai akarásából
lelki programmal átalakítójag hatni a világra. A zsinat jól reagált "az új emberre és az új világra", tudomásul vette a nagy történelmi fordulót, helyesen
érzp.kelte, hogy a mai emberiség új lelki honfoglalásban is van, s ezért fogalmazta meg mai szinten az "aggiornamento" minden követelményével, a "modcrnség'' követelményeinek figyelembevételével küldetését és tennivalóit.
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Nézetem szerint az egyház jelen helyzetét és aktualitását döntően meghatározza az a tény vagy kérdés, tud-e és milyen mértékben tud felelősséget vállalni a jövő emberéért? El kell ítélnünk a múltat, de elkövetünk-e mindent az
új jövőért? Korszerűek-e prédikációink, tanításaink, a hívek lelki és erkölcsi nevelése, haladó szellemben neveljük-e a jövő papjait, mai szinten rnozog-e a papi továbbképzés, a katolikus sajtó, a könyvkiadás, stb.? Megmondunk-e mindent híveinknek, amit a zsinatról és az egyház mai akarásiból tudniuk kell,
őszintén és tudatosan fáradozunk-e egészen konkréten híveinknél egy új közösségí keresztényemberkép kialakításán? Csak ilyen belső megnyitottságra kész,
a problémákkal szembenézni merő reformtudat támaszthat ja alá ma az egyház világba-nézését és további, az ember alakításában vállalt segítségét. Ha
nem kívánjuk és keressük ezt az újat, amit a zsinat akart, akkor azt az újat
sem találjuk meg, amit ma a világ akar, ami felé belső kényszerrel fejlődik.

Cselekvésre elszánt radikalizmus. - A diakóniának a belső megtisztulásra
való törekvésen túl kifelé bátor ki tárulkozásra, radikális cselekvésre és kendő
zetlen, tárgyilagos őszinteségre kell törekednie. Ez a párbeszédet elindító és kísérö kitárulkozás önmagát állítja oda, mint a bizalom garanciáját. A bizalmatlanság legtöbbször a be nem vallott hibákból, az eltitkolt szándékokból és a
szubjektívelőítéletekből származik. Az ember lényegét, megismerési és erkölcsi
cselekvésvilágát két transzcendentális jegy vagy sajátosság jellemzi: az igazság
megismerése és a jó cselekedetre való ráhangoltság vagy rátermettség. Ezek,
mint lényeges léthatározmányok szabják meg és járják át az ember egyéni viIáaát, Az utóbbit, mint a kitárulkozás szubjektív és effektív beteljesedését szeretetnek nevezzük, ez az emberi cselekvésvilág csúcsa, az evangélium lényege,
az egyház elévülhetetlen krisztusi öröksége.
Ha megnyitottak vagyunk a másoktól hangoztatott igazságok elfogadására,
ha készek vagyunk előbb saját hibáinkat megismerve azokat f'elszámolní akkor
eloszlattuk a bizalmatlanság fojtogató ködét. Korábbi társadalmi életünkben
voltak égbekiáltó méltánytalanságok és lesújtó, szomorú helyzetek, elnyomásból
és kizsákmányolásból származó igazságtalanságok, Ezek nem az egyház közvetlen bűnei, de sokszor egyetemes mulasztásokból eredő nagy hibák. Mindenesetre a kereszténységgel és a lelkiismerettel össze nem egyeztethető tényekről van
szó, és a keresztény társadalom téves tetteinek minősülnek, így az egyház tekintélyét is aláásták, bizalmatlanná téve a szegény és nincstelen tömegeket, mert
hallgatólagos sőt olykor tevőleges bűnrészességgel is lehet vádolni egyháziakat.
Ezek a tények akkor sem lennének fenntartás nélkül igazolhatók, és akkor
is igazságtalanságole maradnának, ha az egyház arra törekednék, hogy mint a
kapitalista társadalommal való egybeforrottság velejáróit értelmezze őket. A
munkásság bizaimát az egyház csak az igazságra és ígazságosságra való törekvés radikális hirdetésével és áldozatos cselekvésével nyerheti vissza, természetesen csak azokban a hívekben és kereső kivállókban, akik az egyház erkölcsi
erejében is hisznek.
Nekünk keresztényeknek hinnünk kell az igazságban, a mindenki igazságosságában és szeretetében, mert ezek mint lelki és erkölcsi tényezők felülmúlhatatlan erőt képviselnek a világ átalakításában. Igazabb, igazságosabb, a szeretettől átfűtött és a béke szivárványától körülövezett világot várunk. A II. vatikáni zsinatnak ez volt az attitűdje, de még sok időnek kell elmúlnia, míg a
minden változással együttjáró kettösségek és ellentétességek kiegyenlítődnek. Sok,
magát jó hivőnek valló keresztény nincs tisztában azzal, mit kíván ma tőle a
hite. Akadnak keresztények még ma is, akik vale ellenségei a szocializmusnak;
nemcsak a benne rejlő materializmust vagy ateizmust vetik el, hanem az egészet, mint társadalmi jelenséget. Ezek nem ismerik a történelmet, a kor reális
képét, politikai, társadalmi és ideológiai gyökereit, és félnek szembenézni a körülöttük megváltozott világgal. Az ilyenek úgy érzik, hogy Isten igazságának ők
az i[>;azi hordozói, és ezek az igazságok. mint megváltozhatatlan égi kincsek
mindig ugyanazok maradnak, vagy ha meg is változnának, akkor is előre meghatározott séma szerint alakulnának át. Nem értik meg, hogy az egyháznak belülről is meg kell változnia, nem ugyan lényegében, de a lényeg mai alkalmazásában. Az ilyenek természetesen azt sem akarják észrevenni, hogy maga a marxizmus is állandó alakulásban és fejlődésben van,
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A maradi magatartás képtelen annak belátására, hogy a mai megváltozott
között az evangélium első követelménye: meg kell nyílnunk a kérdések és a problémák előtt, meg kell tudni hallgatni mások kérdezéseit is és
gyakorlatilag is együtt kell működni mindabban, ami mindenki javát szolgálja,
körűlmények

Diakónia az új közösségi ember érdekében. - Az egyházon belül már jóval
a II. vatikáni zsinat előtt megindultak azok a mozgalmak, amelyek egyrészt a
vallásos keresztényeroszt és tartaimát kívánták megtisztítani a doktrinális megmerevedéstől, másrészt a keresztény embernek a világban, a társadalomban, századunk nagy társadalmi, szellemi átalakulásában való részvételét és szerepét
siettek megjelölni. A liturgikus mozgalom kibontakoztatása egyre jobban felhívta a figyelmet arra, hogy csak olyan vallásosságn ak van értelme és értéke,
mely mögött személyes istenkapcsolat és a másik emberért való áldozatvállalás
és személyes önbevetés áll. Más szóval a világ előtt tett tanúságtételben csak
az a vallásosság ér valamit, amely az embert valóban jobbá és többé tudja
tenni. Az evangélium szelleméből születő hitet radikális cselekvés nélkül el sem
lehet képzelni.
A II. vatikáni zsinaton az egyház az Isten népének és Krisztus titokzatos
testének tanításával le akarta vetni intézményességének egyoldalúságait, túl
akart ju tni a doktrinális és diszciplináris megmcrevedéseken, s ismét meg akarta
teremteni a hívekben a személyes kapcsolatot a vallásos élet egészével, az Isten
külön világával és az emberiséggel, mint közösséggel, Ennek köszönhető, hogy
valósabb lett a hivők vallási tudata is. Az igazi vallásos ember nem álmodozó, és életszemlélete azért reális, mert az élet fölé nem önmagát állítja kizárólagos kritikusul, bírálóul, szubjekt.ív véleményezőül, hanem Isten elismerésével erkölcsi norrnája a minden embert egyaránt kötelező objektív lelkiismeret lesz.
Az emberi közösség valósága ma mint új tudat, mint az emberi boldogulás
eddig ismeretlen nagy feladata, de egyúttal mint energiaforrása jelentkezik. A
szelídarttás új eszméje hat át bennünket, de hogy ez valóban erőforrássá váljék, az igazság és jóság győzelmének hitéből kell táplálkoznia. E tekintetben a
hivő szerepe éltető gyökere lehet az egyén és közösség új kapcsolatának. Az
egyház közösségí küldetését elsősorban biblikus megvilágításban kell előadnunk.
A megújult lelkület megtérést tételez fel, vagyis elfordulást a bűntől, a gyű
lőlettől a Jézus Krisztus által hirdetett megigazulás és üdvösség erejében. A
megtérés szorgalmazásán túl, e tanítás konkrét pozitívumait is hirdetnünk kell:
"amit egynek a legkisebbek közül tesztek. nekem teszitek" (Mt 25.45). A ma
emberének vállalkozása a közösség szolaálatára egyúttal az elidegenedésból való
menekűlést és azt az önfclszabadítást jelenti, amellyel életét a legmélyebb értelemmel tölti ki. így épülhet a keresztény remény azokra az alanokra. melvekcn állva képesek Ipszünk az emberi közösséget belső feszültségeiben is hordozni és ellentéteit áthidalni.
Új emberekké kell válnunk, "több emberré" kell alakulnunk, ha azt akarjuk, hogya világ jobb és szebb legyen. Elveszne azonban a lényeg a szemiink
elől, ha az egyház feladatát csupán a keresztény közösségí szolgálat horizontális
feladatvállalásában határoznók meg. Korunk kétségtelen nagy feladata az új közösséaí ember megteremtése. A külső szolgálatvállalás azonban még nem megújulás. Csak a belső erők mozgósítása és a tiszta lelki energiák felszabadítása
eredményezhet újjászületést. A jó és rossz közöttí harc küzdőtere a lelkiismeret.
Itt kell világos látást és szabadságot biztosítani. Ha van helye a vallásnak a
szocialista társadalom építésében, akkor helyét itt kell kí ielölní, itt válik sajátos valösácsrá a diakónia: az ember lelkiismeretének megtisztításában és a jó
felé történő mozgósításában,

Sorsvállalás a haladó néppel
Politikai beavatkozás nélkül. - A Marx által oly komoran és fellázítóan lefestett "elidegenedés", vagyis a másoknak, a tőkének, a politikai hatalomnak
való kiszolgáltatottság kegyetlen belső kényszerrel saját maga lényegéből is kiforgatta és önnönmagától is eltávolította az embert. A "nagy emancípácíót' a
forradalom ból született és abban megedződött népi politikának kellett vállalnia.
Az egyház elvei és lényege folytán pártpolitikát nem folytatott: csak a saját útján lehet segítségére a társadalomnak, lelki és szellemi téren.
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A politikai "engagement" elsősorban a közéletet irányító cselekvésben nyilvánul meg, a társadalmi elkötelezettség viszont előbb és alapvetőerr magatartást jelent. A személyes cselekvés ez utóbbiban az egész ember gondolkodásából
és érzésvilágából fakadó szüntelen állásfoglalás. Az egyház, mint vallásos intézmény, ne politizáljon. Valamely fennálló társadalmi struktúra politikai megváltoztatása nem egyházi föladat. Amikor például a francia püspöki karnak
bizonyos, az egész társadalmat érintő kérdésekhez társadalmi elkötelezettségéből
kifolyólag komoly mondanivalója volt, a püspökök míndíg visszautasitották azt
a vádat, hogy politizálnak. Még világosabb példa Latin-Amerika, ahol a katolikusok részéről az égető szociális problémák megközelítése, az aktuális helyzetnek szinte marxista következetességgel történő analízise, és a megoldásnak a
forradalmi felkelést megközelítő radikalizmussal való sürgetése olyan hőf'okú,
hogy ehhez hasonlót csak a következetes szocialistáknál találhatunk. E katolikusok vezetői azonban itt is arra hivatkoznak, hogy nem kívánnak pol ltízální. Isten népe legyen viszont mindig kész a' társadalmi "engagement"-ra.
Erről a vallásos magatartásból folyó nem politikai, hanem szolidáris, szociális elkötelezettség ről már a zsinati tárgyalások folyamán is többször szó esett,
de e fogalmak mai alkalmazását különösképp ki emelték és kidolgozták a pápai
enciklikák, a "Pacem in terris" és a' "Populorum progressio". Az egyház legújabb iránymutatása egyenesen tartózkodó a papság politikai szeropvállalása kérdésében, viszont annál nagyobb nyomatékkal mutat rá a haladó társadalmi
szemléletre és az iránta való elkötelezettség fontosságára. A politizálás fogalma
egyébként ma egyre inkább a régitől eltérő, sajátosan közösségí vagy "népi" értelmet kap. Akkor pedig politizálhat és politizáljon is mindcnk
ha ez egyet
jelent a nemzet ügyeivel való törődéssel, a mindenki sorsát javítani akaró, az
anyagiakat és szellemieket magasabb szintre emelni kíváno szorgoskodással. aminek alapja a mindennapi munka lelkiismeretes elvégzése. A mai pluralista európai bölcselet közös megsejtése: nem az ideológiák mentik meg a vl lácot, hanem az egységes "politikum", amely mint az emberiség boldogításának "közügye" egyre inkább tudatelőnybe kerül a mai ember gondolkodásában. A mai
ember nem filozófus akar lenni, hanem minden egyes ember sorsával egybeforrott gyakorlati társadalomépítő.
A zsinat felszólította a papságot és a híveket egyaránt, foglalkozzanak behatóan az aktuális társadalmi problémákkal, a világhelyzettel. a haladás, az
emberi fejlődés és a béke kérdésével. Ezen a téren a legelső követelmény és
a biztos bázis az "identitás", az azonosság vagy sorsvállalás azzal a társadalommal és annak törekvéseivel, melyben az egyház él. Már ebből a szempontból is
külön szerep jut a helyi egyházaknak. és az egész emberiség szempontjából
sem lehet e szerep fontosságát alábecsülni. Olyan kereszténységet kell képviselnünk, melynek tanítása és mai alkalmazása természetesen az örök evangéliumi
elvekre támaszkodik, de a jelen gondjai és kilátásai szerínt legyen egészen nyitott és evangéliumi elvek alapján foglaljon állást a fejlődés mellett. A jövő még
nincs, a jövő lesz, s valóban az egész világot, a társadalmi helyzetet és annak
leajelleazetesebb vonásait nálunk is két szóval jelölhetjük meg: változás és fejlődés. Ha népünk életében olyan változás állott be, mely az eddigiekhez mérten
kétségtelenül fejlődést jelent, akkor a nép mellett és a néppel együtt kell lennünk, hivőknek, nem hivőknek egyaránt.
Miért értékeljük a vallásos embert? Mind többen lesznek az olyan marxisták, akik már nem vonják kétségbe az egyház és a vallásos emberek készségét és odaadását a másik ember és a jobb emberi társadalom érdekében. Minden ember annyit ér, amennyit másokért tesz; s jobb adni, mint kapni. Ezek
evangéliumi elvekre visszavezethető axíómák, de ma mindenütt használják őket,
mert a megtisztult emberiesség vonásai is.
Ugyanakkor már ismételten hallatszanak nézetek és hangzanak el eszmefuttatások a vallás felesleges és ártalmas voltáról, meddőségéről és emberi tartalmatlanságáról. Szülőket olykor azzal akarnak Iebeszélní gyermekeik vallásos neveléséről, hogy elavult, "gyerekes" tanításaikkal alkalmatlanokká teszik őket a
jövő életre. A vallásos ember számára ebben elsősorban az a sértö,· hogy erkölcsi mivoltát és akarását vonják kétségbe. Nehéz elképzelniük. hogy vallásos
meggyőződésük vagy hivő magatartásuk miatt ki lehetne rekeszteni őket az új
társadalom építéséből. Miért nem lehet nekik éppolyan joguk és kőzük népünk
í'elerneléséhez, a boldogabb jövő megteremtéséhez, mint nem hivő világnézetet
í
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valló honfitársaiknak? A kérdésre igaz és egyenes választ kell adnunk. Mindenfajta kendőzés vagy hallgatás bizonytalanságet és ennek következtében erőtlen
séget hoz magával.
Tegyük fel tehát a kérdést: míért ne lehetne a hivő ember is teljes értékű
tagja a szocializmusnak? Erre a kérdésre a hivő egyszerűen nem tud válaszolni,
nem talál rá logikai magyarázatot, Az olyasféle válasz pedig, hogy aki vallásos,
az idealista világnézetet vall, a szocializmust pedig csak tudományos világnézetet
valló emberek építhetík, meghökkenti a hivőt, annál inkább, mert hiszen ez
ellentétben van a szocializmus alapelveivel. "Földi boldog hazát" csak úgy lehet
teremteni, ha a földre nézünk és nem az égre! Emberi erők bevetéséből. és nem
az égiek áldásától függ az eredmény! - E válaszok azt a látszatot keltik, mintha a vallásos ember nem saját magát, nem saját erőit vetné a társadalom boldogulásának biztosítására, hanem kívülálló erőket is kellene vagy akarna mozgósítani. A hivők képtelenek olyan rnagyarázatot elfogadni. hogy vallásos magatartásuk míatt emberi, polgártársi vagy hazafiúi hozzáállásuk hiányos, elégtelen és ennek következtében másodlagos lenne. így nemegyszer az az érzésük,
hogy hozzájárulásuk csak megengedett vagy soron kívül álló valami, ami ennélfogva nem is lehet teljes értékű.
Ha a hivőket nem lehet egyenlő előjellel és értékeléssel számbavenni. akkor
ebből az következík, hogy fenntartás nélkül nem is lehet rájuk építeni, magyarán mondva nem lehet bennük megbízni. A hivőt különösen sérti, ha vallásos
hite miatt elmaradottnak, szellernileg gyerekcipőben járónak és a mesék világában élőnek tartják. A mai keresztény ember tisztában van azzal, hogy az
ősök esetlegcsen hiányos vagy "naiv" hitét már nem vallhat ja úgy, hogy ne
kerüljön el lenkezósbc a mai világszemlélettel és a tudományos fejlődés vívmányaival. .Eúrt mondjuk, hogy a mai ember "istenképének" is másnak kell lennie. Istent csak nagyon "emberszabta" hit képzelhette el úgy, mint a felhők felett trónoló hatalmas Urat, aki a világ törtlillelmét titokzatos tervei szerint irányítja. Amióta az ember szellemi Ieilődéso folytán maga is vállalhatta a világért való felelősséget, egyre mélyebbre hatolt a természet titkaiba, és saját magát tekinti a világ "újrateremtő"-jének, mert a természetet az emberi közösség
javára és boldogítására kívánja átalakítani. A modern ember alapérzése már az,
mintha Isten nem közvetlenül nyúlna bele a világ dolgainak folyásába. Képzeletben így külsőleg talán távolabb került Istentől, de annál közelebb él mint
szernélyi valósúg az ember erkölcsi világában. A mai vallásos ember meggyő
ződése, hogy Istennek, mint saját lelkiismerete legfőbb szernélyl normájának,
felelősséggel tartozik.
Ha ez előbbieket vérriggondol juk, igen drámai lenne a képlet, melyben a
vallásos ember saját helyét a mai társadalomban megjelölni kényszerUlne. Egyszerűcn nem érti a másoktól neki tulajdonított meddőségét; azért mert hisz Istenben, nem tarthatja magát csökkent értékűnek vagy erkölcstelennek, s amikor szfvót-Iclkét akarja odaadni, nemegyszer úgy érezheti, hogy embersége lényeges vonását kellene kivetnie: vallásos meggyőződését, szerinte egész emberi
mivoltának egyéni, szcmélylségí központját.
•4 szubjektív és túlhaladott nézetek revídeálása. A hivőnek túl kellene
tennie magát kisebbségi érzésein, de ez azért nehéz, mert megítélése szerint
gyakran nerr; tárgyilagos, tényszerű érvek alapján, nem logikai megfontolással
minősítik, hanem előítéletek vagy a régi ellentétekből származó érzelmi mozzanatok nyomán. Ha nem lenne annak tudatában, hogy vallásos meggyőződése
döntő szcrepet játszik személyísége, emberi kapcsolatai, munkája és társadalmi
szolzálata alnkulásában és serkentésében, akkor talán nem védné olyelszántan
belső kincseit.
A mai hivők ugyanis kritíkus öntudattal alakít ják ki magatartásukat társadalmí és szellemi téren egyaránt, mindahhoz, ami haladást és fejlődést jelent.
Az egyház életében ma végbemenő változások nem maradnak rezonancia nélkül a hivők lelkületében. Amikor az emberi fejlődés új szakasza előtt állva míndenki átérzi, hogy több emberiességre, mélyebb, altruista erkölcsiségre van szüksézünk, hogy egyéni áldozatvállalással is küzdeni kell az integrált tudományért, az új civilizációért és kultúráért, akkor a hit felől nézve bízvást kimondhatjuk: az egyház kétezer év alatt összegyűjtött erkölcsi, tudományos, szellemi és
Irulturális értékeit ajánlja fel a jövő építéséhez. Ami a mai hivőnek ezzel az
őszinte meggyőződésével ellenkezik, azt előítéletként vagy túlhaladott érzelmi el-
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lenállásként joggal elutasíthatja, és joggal vallhatja, hogy minden jóakaratú emberrel összefogva - bármilyen világnézetű legyen - munkálója lehet az emberiség új korszakának.
A pluralizmus közös vállalása. Pluralizmus, koegzisztencta és dialógus!
Erre a három fogalomra és valóságra építettük eddigi elemzéseinket. A pluralizmus szabadságának kölcsönös elismeréséből mindannyíunk számára kötelező
tárgyilagosságot, a koegzisztencia egészének megvalósításával még több dernokráclát és a dialógus folytatásából és elmélyítés éből az értékek és erkölcsi erők
kölcsönös teremtő egybeforrását várjuk az új társadalom és a holnap emberének nagy tervében. A vallásos ember természetesen önreflexiót és önkritikát
vár azoktól is, akikkel együtt él és akikkel együtt kíván tevékenykedni. A szocializmus hazai önkritikájáról még akkor is elismeréssel kell szólnunk, ha a
mai napra is maradt még korrigálni való. A di alógusra kész marxista önretlexiótól mindenekelőtt azt várjuk: fogadják el marxista oldalon is a pluralizmus
őszinte, a nehézségeket valóban vállaló realitását. Ha ma konstruktív egymás
mellett élésről, annak kötelességéről és felelőssógéröl beszélünk, akkor e téren
csak a pluralizmus elveinek elismerése, a benne rejlő szabadság valósága és a
különbözóségekbcn tartalmazott értékek iránti felelősségtudat ad állandó eligazítást.
A vallásos embereknek szocialista államunkban feltétlenül számolniuk kell
a marxizmus társadalomtanával és államelméletével, és ezt saját világnézetük
feladása nélkül kell elfogadniuk. Más szóval, szabadnak kell maradniuk. Ebben
rejlik a koegzisztencia titka és minden izgató érdekessége. A nagy teladat a
megoldás kötelezettségének vállalása és ennek a gyakorlati következményekben
kialakuló újszerűsége. Amit a vallásos emberek várnak, az egyrészt a pluralizmus tárgyilagosságából eredő Igazságkövetclménv, másrészt a koegzlsztencia,
mint etikai elvből származó demokratikus elismerés és viszontszolgálat az új
társadalom épületének egészében. A pluralizmust nemcsak elviselni kell, hanem
egymás részére termékennyé is kell tenni. Bizton remélhetjük, hogy e téren
a marxistáktól sokat tanulhatunk. Mi ugyanis a koegzisztencia lényegót nem
csupán a súrlódásmentes együttélés vállalásában látjuk. Vallásunkból fakadó feladatvállalást is látunk benne: a feszültségek dinamikájába, erejébe vetett hitről és az emberi együttműködésbe helyezett reményről van szó. Ez a zsinat utáni magyar egyházi helyzet lélektana. Tudomásul akarjuk venni, hogy itt, ebben
a térségben és most, a történelem jelen szakában kell helvtúllnunk és tanúságot tennünk Krísztusról és evangéliumának igazáról. Meggyőződésünk, hogy
a dialógusnak saját részéről történő spontán vállalása által ma a marxizmus
is új színeket és lehetőségeket fog felfedezni a kereszténységben. Ilyen folyamatoknak vagyunk tanúi egyébként Latin-Amerikában és közelebb, Franciaországban is.
A világnézetek egymás mellett élésének minden konkrét eredménye hiteIesíthető, nevezetesen konkrét tétel is, hogy a marxista társadalomelmélet gy akorlatához keresztény oldalról is el lehet jutni anélkül, hogya keresztény hit
és világnézet alapjait fel kellene adni. Hiszen lényegéből következően szüntelen fejlődés megy végbe a marxista szemléletben is, amely hiteles formájában éppenséggel nem dogmatikus; fő ereje a magukba merevedő ideológiákkal szemben éppen a mindenkori történelmi elemzésen alapuló meg- és
túlhaladás. Föllelhető tehát (s itt-ott már tapasztalható is), hogy amennyiben
a történelemben megjelenik egy új "vallásos jelenség", az előbb-utóbb módosítani fogja a marxizmusnak bizonyos régebbi, részben meghaladott "valiási jelenségekből" levont kr ltíkáját is. Az "új jelenség" produkálása viszont a mi
föladatunk.
A szocializmusnak mindannyiunk számára a megtisztult népakaratot, a közösség érdekeit, a társadalmi egyenlőséget és az egyén személyi értékeinek, szabadságának megbecsülését kell jelentenie. Ezek a szocialista demokrácia alapelvei, s ebben az értékskálaban azonosak lehetnek bizonyos marxista és keresztény tételek. Az utóbbi tizenöt évben például Helder Camara, a brazíliai Recife
érseke egyre bátrabb beszédeivel a munkások és szegények igazáért szállt síkra, és a forradalmi hangíg merész elemzésével világvisszhangot is keltett. Szerinte a régi társadalom fő bűne a kapitalizmus, ennek tévedései és rombolásai
szükségszerűen következtek be, mert lényegénél fogva melegágya lehet az önzésnek, mások kifosztásának és elnyomásának. VI. Pál pápa ide vonatkozóan
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ezeket mondja : "El kell ismerni, hogy a tőke uralmának, az úgynevezett kapltalizmusnak bizonyos formájából igen sok baj származott, ennek során nagyon sok igazságtalanságot vittek végbe, sok-sok testvérharco.t indítottak,
lyek következményeit ma is tapasztaljuk' (Populorum progressio, 26). A regi es
új kapitalizmus káros következményei csak úgy tüntethetők el, ha magán a kapitalizmuson is túljutunk. Az érsek nézete szerint a szocializmus, mint társadalmi és gazdasági rendszer, elvei szerint nem rossz, de mint új kísérletnek még
mindig vannak hibái és egyoldalúságai, ezek azonban korrigálhatók. Ebben a
felismerésben feltétlenül benne foglaltatik a szocializmussal való partnerség öntudatos vállalásának a lehetősége, ahogy ezt Camara érsek a világnézeti különbségek érintetlenül hagyásával, de azok veszélyeire is rámutatva, ismételten hangsúlyozta. Nekünk keresztényeknek meg kell tennünk a következő fontos lépést:
"Nyíltan meg kell mondanunk, hogy a 'kapitalizmus, nem pedig a szocializmus
az önmagában rossz rendszer, és a szocializmust csak ferdülései miatt lehet elítélni. Ezzel együtt azt is ki kell nyilvánítanunk, hogya forradalmat kizáróla~'.osan tiirt2nelmi kapcsolatok kötik a dialektikus materializmushoz és ateizmushoz, s a forradalom, mint ilyen, a kereszténység belső lényegének nem mond
ellent."
A marxista kritikának sok tekintetben igaza van abban, hogy egyesek vallása még nem is olyan régen részben azonosult egy halálraítélt társadalmi rendszerrel és annak doktrinájával, akaratlanul is a megmerevedett kapitalista rendszer ídeológtájának színében tűnhetett fel. De a vallás abban a pillanatban megszűrrik "ópium" és a valóságot keridőző fikció lenni, rnihelyt saját belső erejéből függetleníti magát az elavult és megmerevedett társadalmi rendszertől és
annak krrtíkusává válík. A hitnek és a vallásnak nem kell szükségszerűcn azonosulnia eav-egy kor szellemével és társadalmi képletével, de mindenkor a nép
szolaálatában kell állnia. Itt az ideje annak, hogy a vallás ismét bebizonyítsa
önértékűséget, a
vallás erőinek az emberi felszabadítás és fejlődés horizontjába való beállításával.

:n:-

Mai mérleg a holnap küszöbén
A dialógus tételei. - A dialógus eddigi alakulásának és valószínűleg további
kibontakozásának kérdései és problémái valójában ismeretesek: az egyház és
állam közti érintkezési pontok és ezek sajátos közös területe; az egyház és állam elvi szétválasztásának gyakorlati kihatásai; a szerosabb pozitív együttmű
ködés területei és fokozatai a Hazafias Népfrontban és a különböző társadalmi
egyesLiletekben ; az egyház hozzájárulása és erkölcsi támogatása a haladó társadalmi élet kibontakoztatásához és egyáltalában az egész belső konszolidáció megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez; az egyház nemzetközi kapcsolatának és a világegyházzal való együttműködésének keretei; a nemzetközi politikai élethez való vonatkozások az összemberiség érdekeinek szem előtt tartásával, a béke, a
szolidaritás, az együttműködés és a biztonság kérdéseiben. Mint említettem, nem
kívánom e kérdéseket mind részleteiben taglalni, éppúgy nem óhajtok a hitoktatás kivételével aprólékosan kitérni a dialógus gyakorlati érintkezési pontjaira sem. E gyakorlati vonatkozású, nem csekély horderejű kérdésekhez szóljanak majd azok hozzá, akik a dialógus érdekében valamit tenni kívánnak.
Írásaimban talán végig érezhető volt, hogy elsősorban a párbeszéd elveit
kutat tam, s amennyire lehetett, ezeket kívántam tisztázni. Nagy előrelépést jelentene ezek alkalmazásának lehetőségeit most már közelebbről megvizsgální.
Az ilyen természetű kérdések szintén ismeretesek: a Magyar Népköztársaság és
a Szentszék kapcsolata, a mai részben eredményesen zárult és még folytatólagos
jövőbeni tárgyalások a jó viszony erősítésére és stabilizálására ; az egyház, illetve a hívek sajátos vallásos tevékenységének, az egyházközségi életnek, a vallásos nevelésnek, az iskolai és templomi hitoktatás sok és sokszor bonyolultnak
tűnő problémái; a katolikus középiskolák, a katolikus sajtó, a könyvkiadás elvi és gyakorlati vonatkozásai; az egyház és az Országos Műemléki Felügyelőség,
valamint egyéb kulturális intézmények együttműködése.
Rövid vázlatos leírásban a dialógusnak talán legkényesebb pontját is szeretnóm érinteni, ez a vallási nevelés és a hitoktatás kérdése. Úgy érzem, ha e
problemáról nem tennék említést, elhallgatnám azt, amiről minden érdekelt tud
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és beszél. E hallgatás viszont az eddig mondottak hitelességét is kétségbe vonhatná. De miért ne lehetne erről a kérdésről is bátran nyilatkozni?
Hazánkban a felszabadulás előtt a hitoktatás az elemi és a középiskolákban
minden iskolaköteles gyermek számára kötelező volt. A Magyar Népköztársaság
kormánya, valamilyen megfontolás alapján, nem kívánta hirtelen töréssel megszüntetni az iskolai hitoktatást, az új magyar alkotmány biztosította is a szülők gyermekei részére a hitoktatáshoz való jogot, ugyanakkor a kormány így
van ez a nyugati szabadelvű demokráciákban is - a hittantanításon való részvételt fakultatívvá tette. Ennek megértése logikusan következik az állam és
egyház szétválasztásának tételéből. Világos volt, hogy a korábbi magyar szekularizáció és az új világnézeti orientálódás következtében nem minden szülő kívánta gyermeke számára az iskolai hitoktatást igénybe venni. Az iskolából elmaradottak számára az egyháziakból és állami megbízottakból még 1949-ben alakult egyeztető bizottság, az ún. Paritásos bizottság tervezete alapjan a templomban lehetőség adatott a vallástan alapelemeinek tanítására a heti kétszeri
katekézis-oktatásban, a két hónapon át tartó elsőáldozási és az egy hónapon át
tartó bérmálási előkészületekben. Az iskolai hitoktatás maga az évek során mindig jobban lemorzsolódott, és már körülbelül tíz év óta a városokban és a járási székhelyeken többé-kevésbé megszűntnek tekinthető. Ma faluhelyeken az
iskolakötelezettek körülbelül 25-27 0/ 0-a jár iskolai hitoktatásra. A párttagok már
világnézeti meggyőződésből sem járatják gyermekeiket hitolctatáara ; a többi szülő közül viszont sokan a tudományos vagy materialista világnézetnek az iskolában való bevezetése és erősödése miatt, de azért is, mivcl féllek a kettős nevelés bonyodalmaitól, nem vették igénybe az iskolai hitoktatást, Nem lehet elhallgatni, hogy egyes személyek és helyi szervek és a párttagok rószéről történik rábeszélés, propaganda és sajnos nemegyszer szabálytalan beavatkozás amit legfelsőbb helveleről mindig elítéltek.
A lelkészkedő papság a hívek támogatásával és az ordináriusok buzdítására
elkezdte a templomi hitoktatás rendszeres bevezetését azok számára, akik ilyen
vagy olyan okból elmaradtak az iskolai hí tok tatásról. Józan megtontot-is alapján számolni kell azzal, hogy az iskolai hitoktatás nem elégíti ki a hitoktatás
igényeit. Az ebből fakadó bizonvtalanságot a Magyar Püspöki Kar az Állami
Egyházügyi Hivatallal törtónó tárgyalásokkal kívánja törvényes keretmeghatúrozással eloszlatni. Az 1975 januárjában püspökkari körlevélben közölt szabúlyozás nem zárja ki, hogy a tapasztalatok és igények alapján további modositások
történjenek, és az eddigi keretelőírások megfelelően alakíthatók Vél gy változtathatók lesznek. Így a jelenlegi helyzet a heti két órával és az iskolai módszer
alkalmazásával elvileg megnyugtató keretet biztosít.
A templomi hittan bejelentésének és ellenőrzésének kérdéséhez is hozzá kell
szólnunk. A rendelkezés úgy szól, hogy a templomi hitoktatásra jelentkezetlek
csoportbeosztását és oktatásuk idejét a legközelebbi Tanácsnál be kell jelenteni.
Ennek indoka az a mi ndkét oldalról hangsúlyozott követelmény, hogy az egyháziak, a hitoktatók szigorúan ragaszkodjanak vallásnovclésí munkájukhoz és
ne próbáljanak az ifjúsággal más szempontból is fQ[;lalkozni. Mivel a jelenlegi
helyzet a helyi körűlmények és konkrét adottsáaok figyelembevételével igyekszik
megoldást találni mindenütt, ezért az utóbbi kérdésben is további fejlesztést
várunk.
"Hazánkban nem kevés a hivő ember". A papság sohasem volt maga az
egyház. A papság munkája azonban mindig igazolható marad, mert evangéliumi
alapon vállalja. a rábízott emberek lelki formálását. Ellenben mit tegyen a hivő,
mi a feladata, és ez hogyan határozható meg a dialógusban? Ötmillió hivőből
sok százezer várja az alapvető kérdések tisztázasát. A pap hivatása egyértelmű,
de a világi ember is úgy kívánja szekuláris feladatait teljesíteni. hogy megnyugvást keres: minden feladatvállalásával egyszerre akarja teljesíteni a szocíalísta, a humanista emberi és a hivő ember keresztény küldetését.
Álljanak itt Kádár Jánosnak, az MSZMP első titkárának a Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1975. április 15-i ülésén elmondott szavai: ,,1'. (30 éves)
nagy évforduló ünnepségeinek megfelelő légköréhez, méltó megünnepléséhez jelentősen hozzájárult a magyarországi egyházak a katolikus, a protestáns, az
izraelita és az összes többi egyház - felhívása a felszabadulás évfordulójának
megűnneplésére. E felhívások között külön örömmel vettük a katolikus püspöki
kar hazafias és pozitív állásfoglalását.
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Olyan készüléket még nem találtak fel bár rendkívül bonyolult számítástechnikai gépek vannak már - , amellyel felmérhetnénk, hogy például Magyarországon mennyi az ateista, a félig-meddig hivő és a hivő. Az emberek lelkébe nem lehet belelátni. Azt hiszem azonban, hogy hazánkban nem kevés a
hivő ember. Amikor egyetemes összefogásról és szocialista nemzeti egységről
beszélünk, rájuk is gondolunk: mindnyájunknak össze kell tartanunk. Ezért is
öröm számunkra, hogy a felszabadulás 30. évfordulój ával kapcsolatban az egyházak is hazafias szellemben, szépen, ugyanakkor saját szándékaikkal és céljaikkal összhangban foglaltak állást, és segítettek abban, hogy ez az évforduló
méltó ünnep legyen.
A legnagyobb segítséget ezzel nem a hivatásos politikusoknak, hanem a
hivő embereknek adták; az elmúlt 30 év alatt feloldották bennük azt a lelkiismereti problérnát és belső konfliktust, hogya nép javáért, boldogulásáért dolgozó politikai erőkkel vagy az egyházzal tartsanak-e. Ez nagyon sokat jelent
munkánk és jövőnk szernpontjából." (Kádár János: A fejlett szocialista társadalom építésének útján, 1975. Kossuth, 187-188. o.).
Az utolsó évek fejlődése azt mutatja, hogy az egyház és állam köztí dialógusból adódó kölcsönösség egyre termékenyebb talajt tudott biztosítani a közös
feladatokat, az emberek belső megbékélését, közösségi, teremtő akarását, a hazáért és az emberiségért való öntudatos és szabad áldozatvállalást illetőleg.
Mindcz mint program benne foglaltatik ünnepélyesen a magyar alkotmányban.
mely az egyháznk küldetésének biztosítása végett szabadságot és anyagi támogatást szavatol, a:1, egyház viszont vállalja az erkölcsi támogatást, az ideológiai
kérdések érintetlenül hagyásával, a szocialista haza megteremtésében. Ezért is
olyan kívánat-is és sürgős, hogy az egyház-állam viszonylatában a rendezettség
minél teljesebb legyen.
LLiz:ü· György miniszterelnök 1975. november 13-án tett vatikáni látogatása
alkalmával VI. Pál pápa ezeket rnondta: .,Mélyen meg vagyunk győződve arról, hogy az egyház és állam közöttí lojális összhang, amelynek szilárd alapja
egymás sajntossánalnak őszinte tiszteletben tartása, hasznos az egyház számára
és ugyanakkor nem kevésbé hasznos a polgári társadalomnak is. Éspedig a következő okokból: a vallási béke már önmagában is értékes része az összhangnak, a nemzet életének, mindenki együttműködésének mindenki javára. Másrészt azért, mert így az egyház még hathatósabban hozzájárulhat állampolgárai,
különösen pedig a fiatalok emberi neveléséhez is. Ez a nevelés a hazaszercteten és a társadalmi szolidaritúson túl a népek és a nemzetek közötti megértés
és együttműködés eszköze. Annak a békének az alapja, amelyet a Szentszék
éppúgy óhajt, mint azok az államférfiak, akik tudatában vannak súlyos feleIösséguknok a jelen nemzedék iránt, amely válaszútra jutott: haladás vagy pusztulás. Tudatában vannak felelősségüknek. az emberiség jövőjéért, és különösen
is - mínthngy egy nemes európai nép képviselőjéhez szólunk - ezért a kuntíncnsórt, amely a fajok és civ ilizációk olvasztótégelve. Az egyház önmaga számára csak azt kívánja, hogy szabadon teljesíthesse lelki szolgálatát, hogy felajánlhassa lo iális segítségét az egyes embernek és a társadalomnak, vallási és
erkölcsi küldetésének rnegfelelően."

Az egyház szolgálatának garanciája. - Hazánkban az új történelmi fordulat
egyik legnagyobb ajándéka abban áll, hogy egyenlők lettek az emberek. Az
emberi máltóság és szabadság elismerése így a közerkölcsiség eligazító alapnormájává válhatott. A kizsákmányoló osztálytársadalom megszűnt, a parasztság
életkörülményei egyre közelebb jutnak az ipari munkásságéhoz, s az értelmiség
alkotó tovókcnysógével mindinkább egybefon a munkás-paraszt állam gondjaival
és ügyeivel. Megnyílt az út a fejlett szocialista demokrácia felé. E fogalom nem
is olyan régen tűnt fel a magyar közélet és politika rivelvezetében. Itt eltekinthetünk a fogalom marxista alapú megvilágitásától, számunkra fontosabb a programot jelentő és fejlődést éreztető fogalom közvetlen tartalmának lényegét ismerni, mint annak bölcseleti megalapozását. A demokrácia az egyén szempontjából nézve egyenlőséget, saját akaratának vagy törekvéseinek érvényesítését és
szabadságot jelent. E három érték szociális, társadalmi vagy közösségí megvalósulása akkor eredményez erkölcsi többletet, ha az egyén nemcsak önmagáért
van és dolgozik, hanem a másikért. mindenkiért is. Csak a másik emberrel
együtt lehetünk igazán boldogok! Csak ilyen alapon alakulhat ki a sokat emlegetett és a széles tömegekben még mindig hiányolt szocialista tudat, vagyis a
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közösség szemszögén és javán keresztül való nezes és kritika, az önzetlen szocíális tevékenységre való beállítottság és gyakorlati készség. A szocialista demokrácia fogalmában rejlő tartalom teljességéhez, a humánum és etikum egységéhez
keresztény erkölcsi alapelemzéssel is biztosan el lehet jutni. A fogalom minden
tekintetben közösségí tudatból származó erkölcsi elkötelezettséget és készenlétet
jelent az igazibb és jobb ember megteremtésére. Ez a zsinat emberképével is
azonos.
A hívek a szocialista hazát megbecsülik és tudják, hogy vallásos meggyő
ződésük a beválás és az életszerűség kritikai próbáinak van lépten-nyomon kitéve. Töretlenül bíznak abban, hogy ez a próba, melynek mérlege abban áll,
ki tesz többet vagy ki mond le többről a másikért, a hivők és nem hivők tudatában eleven valóságként lesz jelen. A hivők - minden emberért küzdő társadalmunk tagjaiként - kívánnak síkraszállni a közös célokért. mert tudják. hogy
munkakedvük, tudásuk és szakszerűségűk kivívja mások megbecsülését és számtalanszor tapasztalhat ják, hogy a vezetők valóban hallgatnak rájuk, figyelembe
veszik meglátásaikat és javaslataikat. Vezetők és munkáskáderek sokszor nyilatkoznak így: a legmegbízhatóbb dolgozók között mindig megtalálhatók a templombajárók is. Hazánk nyugodt, kiegyensúlyozott közszellemének egyik alapja
az, hogy a nagyszámú hivő nép a többi állampolgárral együtt anyagilag jobbára
megelégedett és saját új hazáját látja alakulni új országunkban. Népünk a lehetőségekkel arányban természetesen joggal vár még többet gazdasági és kulturális téren egyaránt, ezzel függ össze egyre nagyobb belső, szellemi-lelki fejlő
désének igénye is. Még sok a tennivaló a még magasabb színvonal eléréséért.
Túlzás nélkül merjük kimondani, hogy a hivő nép lelki megnyugvása és annak
további biztosítása részben a dialógusban rejlik, abban a párbeszédben. amely
a vallást, mint az ember természetéhez tartozó reális lelki tényezőt kezeli. Ennek tudatában közösen beismerhetjük, hogyamúltban mindkét oldalon történtek hibák, melyek lassították az egészséges társadalmi fejlődést.
A hívek egyházi tudatának igen fontos tényezője, hogy a magyar egyház a
világegyház teljes értékű tagjának tudja magát. E téren sokszor akartak - különböző oldalról zavart kelteni, mintha a magyar püspökök túl messzire mentek volna a szocialista kormánnyal való egyetértésben; mintha nálunk bizonyos
keresztény alapelvek már nem lennének érvényben; s különösen kétségbevonták
a magyar egyház Róma- és pápahűségét, Erre maga a Szeritszék cáfolt rá, mert
kezdettől fogva, de különösen az utóbbi tíz évben olyan megállapodások születtek meg, melyek a hivőket meggyőzték arról, hogy a Szentszék is elfogadja a
hazánkban kialakult történelmi valóságot, és meg van győződve arról, hogy a
magyar egyház ebben a történelmi helyzetben tesz hitet a keresztény vallás,
vagyis Krisztus tanítása mellett. Szerte a világon meggyőződésük az öntudatos,
világosan látó keresztényeknek, hogy az evangéliumi szelgálatot vállaló egyház
meg fogja találni helyét és szerepét az új társadalmi helyzetben. Ameddig
azonban az egyház a burzsoázia maradványait hordozná magában, addig nem
tudna pozitíven beállni a humanista jövő építésébe. De az emberiséget boldogítani akaró, Krisztus eredeti küldetését vállaló egyház nem fog többé az emberi
haladást megkötő erőkhöz tartozni.
A világegyház szeme rajtunk van, s akik valóban felelősséget éreznek az
egyház jövőjéért, készek minden támogatást megadni, hogy a nagy "experimentum", az egyháznak a marxizmussal és szocializmussal való találkozása a szocialista országokban eredményesen végzödjék. A Szentszék meg van győződve
arról. hogy a hivők keresztény tudata .hazánkban abból a kétezer éves tartalékból is táplálkozik, amelyet az európai kereszténység hozott létre, és amely civilizációs és kulturális fejlődésünket mindenkor elősegítette. Ezt mondía VI. Pál
pápa levele is, melyet a Helsinkiben tartott csúcskonferenciához intézett. Az
egyháznak nincs mit szégyellnie, és ma sem a kertek alól, a kerítésen kívülről
kívánja megközelíteni az új társadalmi alakulás nagy toborzásait. Emberi küldetésének tudatában a cselekvésre hivatottakkal együtt bent áll, és nem is rekesztheti magát ki az átalakulás folyamatai bóL De a régi tőke csak akkor lehet
új valutává, ha az egyház megértette az új idők szavát, és szabad lelkiismeretének és cselekvésének tudatában a haladás mellé áll. Ezen a téren már olyan
lényeges lépések történtek, hogy a "másik oldal" figyeimét is fölkeltették. "A
kommunista és munkásnártok nagv Iigvelemmel kísérik a hivő munkások vallásos
tudatának Iejlődését. mely objektív lehetőséget nyújt bevonásukra a szabadság-
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ért, a demokratizmusért folytatott harcba. Ezért olyan aktuális most a kommunisták és a katolikusok demokratikus tömegeinek közös tevékenysége. A marxisták körvonalazzák a dialógus platformját. de elvetik az együttműködés feltételeinek kikiáltott szükséges világnézeti kompromisszumok hamis jelszavát. A
marxistáktól azonban távol áll az anarchista, sértő beállítottság a katolikus vallásos meggyőződésével szemben. A lenini útmutatást követve a kommunisták alárendelik a vallás bírálatát az osztályharc általános feladatainak" (I. A. Kantyerov: A katolikus teológia a II. vatikáni zsinat után, Világosság, 1975 novemberi
szám, 649-653). S mi van akkor, ha a vallásos tömegek is forradalmi radikalizmussal az osztálytársadalom megszüntetéséért szállnak síkra?
Amikor minden erőre szükség van az új haza építésében, és a hivők ezért
felelősségük és munkájuk vállalásakor szívüke t, értelmüket és akarásukat kívánják latba vetni, minden éket el kell távolítaní, ami szétválaszt, és minden
szakadékot ki kell tölteni, ami eltávolít egymástól, hogy hivők és nem hivők
egészen egy népként és nemzetként jussunk közelebb egymáshoz. A döntő kérdés mindig ez marad: tud-e a vallásos világnézetet valló ember, közelebbről
a keresztény hivő szelgálatára lenni a mmden humanista igényt kielégíteni
akaró mai társadalmi fejlődésnek? Ezt a jó és talán legjobb ügyet szolgálni
a kereszténység elévülhetetlen értékeinek birtokában a keresztény, a vallásos
ember számára nem nehéz; sőt belső meggyőződéséből is fenntartás nélkül tudja vállalni mindazt, ami nem ellenkezik hite, vallása elveivel. Az egyház és a
kereszténység az egész világon és hazánkban is hasznára akar lenni a születő
új világnak, ezért alakul újjá és igazi értékeit, az evangélium örök eszméit radikális mélységülcben és erejükben az egész emberiség szolgálatába állítja.

HEGYI BÉLA

ALKOTÓ EGYÜTTÉLÉS

~IAGASABB SZINTEN

KÁDÁR JÁNOS Új KÖTETE
A szocíalízrnus mindenkié. Nincsenek kivételezettjei. A szocializmus nem zár
ki senkit magából, akinek ügye. Aki nemcsak a javakból és a jogból, hanem a
kötelességből és a teljesebb emberségből is részesedni akar munkája és szüksóglete szerint. Otthont kínál mindenkinek, aki otthonává fogadja, benne és általa kíván boldogulni. A közös otthont azonban nem lehet hivő és nem-hivő
világnézetek ellenében, hitek görcsében és mentegetőzésében megteremteni, csak
az egyénekre nehezedő kényszerek nélkül, csak érdemek alapján: minden eddiginél erősebb összefogásra. kötődésre van szükség a tennivalókban, a partneri
kapcsolatoknak az eddiginél hatékonyabb gyakorlatát és szélesebb művelését
igénylik a társadalom előtt álló célok és feladatok. Ezek a gondolatok húzódnak végig Kádár János új kötetén,* amely a legutóbbi egy évben elhangzott
beszédeit és nyilatkozatait tartalmazza.
Az elmúlt esztendő újabb döntő állomása volt az országépítésnek: a hogyan tovább? kérdésére kellett helyes és határozott feleletet adni. Az ország két
jelentős belpolitikai eseményén, az MSZMP XI. kongresszusán és az ezt követő
országgyűlési választásokon meg is születtek a válaszok. Egyrészt a pártnak a
társadalom gazdasági és szociális problémáit érintő, a közvetlen jövőt körvonalazó programjában, másrészt az ország népének igen szavazatában, mellyel a szocialista társadalom teljes felépítéséhez vezető utat a saját útjának, járható és
igaz útnak ismerte el. E két esemény köré csoportosulnak a könyvben összegyűjtött előadások, felszólalások és
nyilatkozatok is, melyek úgy jelölik meg
előrehaladásunk útmutatóit, a szocialista nemzeti egység fejlődésének irányát,
hogy közben a hátrahagyott, sikerekben és küzdelrnekben bővelkedő harminc
esztendő mérlegét is adják.
'Kádár János: A fejlett szocialista társadalom építésének útján

(Kossuth Könyvkiadó, 1975)
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A politika stílusa
A kötet betekintést enged a politikus ember stílusába, munkamódszerébe is.
A politikának napjainkban honos gyakorlatába, amely az eltelt 15-20 év alatt
elnyerte az, állampolgárok többségének rokonszenvét és támogatását. Oldalról
oldalra bizonyítja, hogy a politika nem öncél, nem lehet a társadalom egészétől
független teória, hanem a legfontosabb értékmérők egyike, amely arról tájékoztat, mennyire szolgálja elmélet és gyakorlat a társadalom egészséges közösségi
életét. Tanúi vagyunk a politikai gondolatok első megfogalmazásának, a közélet különböző fórumai val folytatott eszmecseréknek, melyek az eredeti felfogást tovább gazdagítják, majd megfigyelhet jük a gondolatok végső formába öntését, mielőtt kiegészítésnek szánt javaslat vagy elfogadott határozat válna belőlük.

Ennek a politikának fő jellemvonása a józan, reális szemlélet, amely világunkat építve-alakítva minduntalan a társadalom "ütőerét" vizsgálja, az egységes, cselekvőképes "szervezet" reagálására ügyel. Nem jár követhetetlen távolságban, elképzelései mindig a valóságba ágyazottak. annyit lép előre, amenynyit az emberek túlnyomó része meg tud tenni megerőltetés és hurrá-optimizmus nélkül. Komolyan veszi az embereket, nem a politika elérhető eszközének
vagy játékszerének tekinti, hanem a politika pillérének, emelőjének, erejének.
"Régi kommunista mondás: a legjobb politika az elvi politika olvashatjuk
a XI. kongresszus vitazáró beszédében -. Ezt még kiegészíthetjük azzal - és
ez pártunknak gyakorlata is -, hogy a legjobb politika a nyílt, elvi politika.
Minden tapasztalatunk azt igazolja, hogy nincs az a súlyos gond és probléma,
amivel ne fordulhatnánk bizalommal a párttagsághoz, a munkásosztályhoz, a
néphez, mert .ha felnőttek módjára beszélnek az emberekkel, azt értékelik és
becsülik. Annak a vezetőnek viszont, aki nem igy tesz, megmondják, hogy arról beszéljen: mi a probléma, mit kell csinálni, és ne beszéljen mellé" (167. o.).
Az embert hangsúlyozza mindenben, de nem a látvány, a dekoratív tömeghatás vagy a puszta igazság kedvéért, mint azt az 50-es években megismertük
egy másfajta politikai stílus [el lernzőjeként, Amikor annyit hallottuk "a legfőbb
érték" jelszavát, és legalább annyiszor tapasztaltuk az ellenkezőjét. Ma egy ország közérzetén mérhető le a humanista tartalmú politika eredménye: egy ország vállalja a szocializmus programját, egy nemzet fordul bizalommal és segítőkészen a jövőt dajkáló, jelent igazító politika felé. A praxis nyitottsága teszi
hitelessé a politika kívánalmait, az uralkodó légkör szélesedő demokratizmusa
nyújtja mindinkább az újabb, még sejthető vagy már jelentkező problémák
megoldásainak biztos kulcsát, amennyiben a politika igyekszik a nemzet egészére támaszkodni a felismerésben, az elhárítás módozataiban is és a végrehajtásban is.
De a politika nemcsak mint az emberért való, az össz-közösség érdekeit
képviselő tevékenység áll a mai közérdeklődés homlokterében, hanem mint az
új típusú emberért kifejtett küzdelem, il szocializmus objektív erkölcsi meghatározóinak egyik tényezője is. A társadalom közszelleme egyre jobban igényli
az etikusabb embert, a tökéletesebb szociális lényt, és hovatovább a politikát
is elsősorban morális belső szabályozóként, a szocializmus normáit az emberi
érintkezés területén érvényesítő törekvésként ítéli meg. Ma már nem a megélhetés mindennapi terhelvel. elemi egzisztenciális szükségletek kielégítésével
vagy munkalehetőségek keresésével küszködik a lakosság zöme, hanem a természetes növekedés, a fogyasztás-elosztás dilemmái, a jobb léttel járó gondok
foglalkoztatják. Az emberi viszonyok, amorális ütközések, a magatartás kérdései
kaptak elsőbbséget a közgondolkodásban ; az emberi kiteljesedés nemcsak célja
és eszménye, hanem tárgya és lényegi feltétele is lett továbbfejlődésünknek.
Ezzel kapcsolatban moridja Kádár János: "Vannak a közgondolkodásban zavarok is, hiszen előfordul, hogy mikőzben az eszmei dugvány fejlődik, a gyom
is sarjad. Különösen veszélyes, hogy megerősödött az egoista szemlélct. Néha
úgy jelentkezik ez az emberek gondolkodásában, mint a szkizoíréni a, a tudathasadás: a nap bizonyos óráiban, munkaidőben kollektív szellemben tevékenykednek, szocialista módon viselkednek. De amint kiteszik a lábukat a munkahelyükről, egyszeriben átváltóznak. Otthon az egoizmus hívei. Már csak az foglalkoztatja őket. hogy mit és hol lehetne még szerezni, mi van a telekkel meg
a génkocsival. És ugyanazokról az emberekről van szó. Eszembe jut ilyenkor az
a régi anekdota, amely szerint a kérdőívet kitöltő egyszeri köztisztviselő arra
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a kérdésre, hogy: Hisz-e ön Istenben? azt felelte, hogy: A hivatalban nem .•.
Sokan valahogy így vannak a közösségí érzéssel és az egoizmussal is ..." (58. o.).
"Ismeretesek azok a negatív jelenségek, amelyek a csoportérdek helyenkénti
rossz érvényesítéséből adódnak; abból, hogy vannak, akik az országos érdek rovására próbálnak csoportérdeket érvényesíteni. Szeretném hangsúlyozni: mély
meggyőződésünk, hogy a jól felfogott csoportérdek egy irányba hat a szocialista törekvésekkel, segíti a szocializmus építését. De negatív jelenség, hogy ezt
egyesek rosszul értelmezik vagy ezzel visszaélve a közösség, az ország rovására
próbálnak külön előnyt szerezni. Ugyanígy széles körben ismeretes, hogy elő
fordul; a személyes érdek érvényesül a közérdek rovására. Ezek negatív jelenségek, amelyek ellen küzdenünk kell!" (74. o.).
A politika módszere is alapvetőerr megváltozott. Nem diktál, nem a hatalom torz pózából szerez érvényt a követelményeknek. Nem megtorlás és megfélemlítés árán teljesítik, nem a "muszáj" fortélyaival győz meg. Módszerében is
emberarcú akar maradni: érvel az igaza mellett, bizonyít, informál, tanácsol.
így próbálja mindenkihez közel vinni a gondolatot, megértetni és felkészíteni
a szükségesre, a választhatóra és a megelőzhetőre. Hogy csak a közösségi szemlélet formálásának példájánál maradjunk, Kádár János e kérdésben a következő megállapításokra jut: "Az egoizmus elleni harc során folytatnunk kell a
meggyőzést, a jóra intést, de elsősorban azokat a jogszabályokban meglevő hézagokat kell eltömnünk és megszüntetnünk, amelyeken keresztül a társadalom
tagjainak nem kis részében az egoizmus táplálkozik. Altalános célunk az ideológiai munkában, hogy az igazi szocialísta társadalmi normák általánossá tételéért dolgozzunk és - ahol lehet - harcoljunk. Érzékletesen fejezi ezt ki az a
jelszó, hogy szocialista módon élni, dolgozni, tanulni. E normát kell mind nagyobb mértékben és lehetőség szerint minél rövidebb idő alatt társadalmi normává tenni!" (40. o.) "Szeretném hangsúlyozni: a szocializmus építését mi úgy
értelmezzük. hogy annak valósága egyaránt szolgálja a közösség és a közösséget alkotó egyének érdekeit. Az egyéni életben vagy a családi életben az ország
érdekeivel ellentétes módon zöldágra vergődni, boldogulni Magyarországon nem
lehet. Negatív jelenségként tartjuk számon, ha valaki egyéni érdekeit görbe úton,
a közösség, az általános törekvések rovására próbálja érvényesíteni. Ez ellen fellépünk, harcolunk a legkülönbözőbb eszközökkel. Küzdünk az egoizmus ellen
pedagógiai módszerekkel : neveléssel, bírálattal és a dolgok megfelelő szabályozásával is. Az egyéni érdekek tisztességtelen érvényesítésének gátat szabnak törvényeink és rendelkezése ink, és a jövőben is gátat kell szabniuk" (74-75. o.).
A humanista tartalmú politikától mindig távol áll az önhittség, saját sikereinek bálványozása, elbizakodott ünneplése, mert öntudatos és önkritikus politika, nem önmagáért van, hanem a közösség áldozatos szelgálatát végzi. "Akkor védj ük helyesen a párt, a kommunisták becsületét jelenti ki Kádár János -, ha nem próbálj uk elhitetni a közvéleménnyel. hogy a kommunisták
sohasem hibáznak. Azt kell bebizonyítanunk s ezt könnyen megtehetjük - ,
hogy jó irányba haladunk, törekvéseink becsületesek, tiszták, megfelelnek a helyzet szabta követelményeknek ..." (73. o.). A helyes politikai gyakorlat időben
képes felmérni, milyen újabb feladatok várnak az országra, mít kell tennünk
az adott körülmények között s melyek azok a megoldások, amik leginkább célravezetőek. Ezért nem palástolja hibáit, mulasztásait sem: önmagát is ellenőrzi,
hagyja, hogy a valóság visszahasson a politikai gondolatra és újból megtermékenyítse azt.
A valóság iránt érzett mély felelősségérzet, az emberi személviség féltése' és
az őszinteség nagyfokú tisztelete diktálja a politikusnak, hogy szót emeljen a
bírálat elfojtói, a hibák eltussolása és a becsületes emberek zaklatása ellen: "A
panasz maga is bírálat. Ha a dolgozó panaszával a pártbizottsághoz fordul, rendszerint nem veszik jó néven a szakmai vezetők. Vannak olyan vezetők is. akik
szerctík, ha bírálják őket. Meg is köszönik. Csak nem felejtik el. Mert mondjuk
hat hónapig a panaszost nem bántja senki. Ha azonban alkalom adódik, ha a
felső szerv más irányba néz, visszaadják neki a kölcsönt. Van egy régi közmondás, úgy szól, hogy »ne szólj szám, nem fáj Iejern«. Megmondom. mióta
'kommunista vagyok, ezt a bölcsességet nem ismerem el. A kommunista azért
kommunista. hogy szólion, amikor kell. A régi világban sem hallgattak a kommunisták. Ha hallgattak volna, nem lett volna Tanácsköztársaság, nem folyt volna harc a Horthy-rendszer ellen és a felszabadulás után nem szerezhettük vol-
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na meg a hatalmat. Ma sem lehet hallgatni. Az ellenséges erők összezsugorodtak, jóformán nincsenek, nem is láthatók, de a fejlődésnek míndig vannak akadályai, sőt akadályozói is. Főként engedeimet a kifejezésért a fafejűek
és a lusták ..." (85. o.). "Mi történhet a mai viszonyok között? Ha valami nehézség támad a munkahelyen, esetleg görbén néz a főnök. Hát istenem, néz"en ... Még az is előfordul, hogy kitúrják. kimarják az igazmondót, de manapság akkor sem kell a Dunának menni! Harcolni kell tovább! Mert van támasztéka, háttere: mögötte áll a párt, a KISZ, védi a rendszer, védik a társadalmi
viszonyok! És ha nem így volna? Ha felismertem és vallok egy elvet, nem kell
kiállni és harcolni érte? De igen, ld kell állni és harcolni érte! A fiatal a
munkahelyen, az iskolában ne azzal kezdje az életet, hogy lesi. hol merre kell
.igazodni'. Nem baj, ha ezért valakik mégharagszanak rá, főként. ha az igazságot képviseli. Azt hiszem, nincs a világon olyan ember, akire senki sem haragszik" (65. o.),

Merre tart a társadalom?
A szocializmus a történelmet követi, az emberiséghez méltó utat járja, amit
a fejlődés iránymutatója szab. A történelem nem uralkodó csoportok történelme
többé, nem magánérdekek szövetkezése, kasztek dominója, hanem az egész népé, egy nemzet létéé, egy ország sorsának döntése. A történelem mindenkit érint.
Kitágítja az egyetemes látóhatárt is a nagyobb emberi egységek - zónák, kontinensek, uniók, a planéta egésze felé, jelezve, hogy senki, egyetlen állam
sem írhatja egymaga a saját jövendőjét. egyformán kell belülre és kívülre tekintenie. A történelem végképp; nem lehet a jelen igazolása, hanem csakis a
jelen meghaladásának, a holnap alakításának eseménye. "A történelmet nem
úgy csinálják figyelmeztet Kádár János -, hogy három-négy ember összedugja a fejét és elhatározza, hogy .megyünk, történelmet csinálunk'. Hanem úgy,
hogy a társadalom jövőjéért dolgoznak, és ha az jó, ha összhangban van a fejlődés törvényeivel az történelem lesz" (65. o.).
Egy társadalom tervszerű és biztonságos továbblépése mindig nagy horderejű történelmi tett. A szocializmus megteremtette azokat a gazdasági-társadalmi feltételeket, amelyek lehetövé teszik, hogy egy szinttel ismét megemelje önmagát. Milyen lesz a holnap társadalma'? A közösség é és az egyéné ? Vajon szélesebb cselekvési teret biztosít-e az embernek? Bővíteni tudja-e majd az egyén
sok irányú kapcsolatait a közösséggel? Továbbra is alkotó, gyarapító ösztönzőkkel segíti-e az embert értékeinek teljesebb kibontásában? A szoviet rádiónak és televíziónak adott nyilatkozatában így vázolja a várható perspektívákat:
"A fejlett szocialísta társadalom magasabb szintű, a jelenlegit meghaladó, szilárd gazdasági alapot, magasabb életszínvonalat, szélesebb körű, általánosabb
és magasabb tudást, képzettséget, művcltséget jelent. De mindez még kevés. Bízom abban, hogy közvéleményünk, népünk fiai és leányai a legszélesebb körben
mindinkább megértik és felismerik, hogy a fejlett szocialista társadalom olyan
társadalom lesz, amely az egyenlőségnek új fogalmát fogja magával hozni, azaz
minden embernek egyenlő feltételei lesznek a boldoguláshoz, amely majd az
ember tiszteletét és méltóságát hozza magával. ahol nyoma sem lesz az emberek megalázásának. Olyan társadalom lesz, amely meg fogja hozni az osztályok közeledését, a fizikai és a szellemi munka közötti lényeges különbségek
megszüntetés ét és az egyéniség szabad kibontakozását is.
Mi így képzeljük el az előttünk álló 15-20 esztendő nagy munkáját és annak eredményét. Mélyen meg vagyunk győződve arról, hogy ez a társadalom,
amely így kirajzolódik előttünk, megfelel a munkásosztály történelmi céljaí nak,
minden dolgozó osztály érdekének, népünk különb, szebb jövendőjét és nemzeti
boldogulásunk egyedüli útját fejezi ki" (177-173. o.).
Volt idő. amikor a helytállást, a közösséghez illő kűzdelrnet, a társadalom
eszmei és gyakorlati felkészít és ét merev utasításokkal és az utasítások vak végrehajtásával pótolták. Sem a közvetlen. sem a távolabbi célok nem voltak emberhez méretezve, nem voltak lebontva az egyériig, mert a régi vezetés egymaga akarta megoldani a társadalomnak szinte valamennyi problémáját, csak kollektívában gondolkodott, csak a lövő érdekelte s ezzel misztifikálta nemcsak a
saját pozícióját, hanem a történelmet is, a fejlődés törvényszerűségeinek állan-
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doságát is. Kisajátította magának a döntés teljes jogát, előre elkészített sablonckba varrta a valóságot, a jelenségek differenciálásának nem tett eleget, ami
oda vezetett, hogy elmosódtak a különbségek rész és egész, egyén és köz javának, felszín és mély réteg egymásra hatásának megítélése között. Kádár János
világosan kifejti, hogya szocializmus csak úgy teljesítheti hivatását, ha növeli
minden egyén számára a hozzáférhető választások és lehetőségek körét, ha a
társadalom úgy gazdálkodik műszaki erőforrásaival. úgy szervezi meg az oktatást és úgyalkalmazza a nevelés morálí s szabályozóit, hogy ezek hosszú távra
biztosítsák azokat a tényezőket, amelyek a teljesebb élethez elengedhetetlenül
szüksógesck. "Szocialista terveink, távlataink biztatóak és szépek, Fő célunk,
hogy tovább erősítsük társadalmi rendünk legsajátosabb. legfőbb vonását, a szocialista demokratizmust. Azt akarjuk, hogy az ország közvéleményének minél
nagyobb részét bevonj uk a közéletbe, a különböző társadalmi kérdések oldöntésébe. Célunk a termelés növelése, az életszínvonal további emelése, a fejlett
szecialista társadalom felépítése. Célunk a különböző társadalmi osztályok közelítése. a város és a falu lényeges különbségeinek megszüntetése, a fjzikai és
szellemi munka közelítése. Azt akarjuk. hogya technika fejlesztésével, a termelés korszerűsítésével csökkenjenek a fizikai terhek. A képzettség, a szakismeretek növekedésével a fizikai munka közeledjék a szellemi munkához. Nagyon
fontos célunk. hogy mind a termelésben, mind a fogyasztásban teljes mértékben
érvényesüljenek a szocialista elvek" (204. o.).
Nem hallgatja el a nehézségeket sem, amiket le kell gyűrnünk, a felbukkanó akadályokat sem, amiken át kell hágnunk. vagy amik itt-ott lassúbb elő
rehaladásra, esetleg egy-egy lépésnyi késedelernre intenek minket, ámde ebből
sohasem származhat stagnálás, lemaradás, netán céltévesztés. inkább megfontolt és kiszámítottabb ütem, körültekintőbb lendület. A hátrányok részben helyiek: földrajzi helyzetünkkel. geológiai állapotunkkal magyarázhatók, de munkánk hiányosságaiból, tartalékaink rossz felhasználásából, a termelés intenzitásának egyenlőtlenségeiből is erednek, másrészt pedig krónikusnak tűnő világgazdasági, kereskedelmi bajokból fakadnak. "Központi Bizottságunk a helyzetet
megvizsgálva, alapos elemzés után arra a következtetésre jutott, hogy a külső nehézségek ellenére elérhető, hogy népgazdaságunk a következő években is
az előző évekét megközelítő ütemben fejlődjék és az életszínvonal is tovább
emelkedjék. A megoldás egyrészt a jobb munka, hazai. gazdasági erőink és lehetőségeink jobb kihasználása, másrészt a szocialista országok gazdasági együttműködésében rejlő, nagyszerű lehetőségeknek az eddiginél sokkal jobb hasznosítása. Munkánk sikere mindenekelőtt saját erőfeszítéseinktől függ. Folytat juk, még
következetesebben valósítjuk meg gazdaságpolittkánkat. Most sokkal élesebb megvilágításba kerültek népgazdaságunk belső problémái. Saját gazdasági munkánk
fogyatékosságaiért nem tehetjük felelőssé a nemzetközi gazdasági életet. Erő
teljesebben vetődik fel a kérdés: vajon megfelelően hasznosítjuk-e népgazda ságunk belső lehetőségeit? Kellően számot vetünk-e fejlődésünk intenzív időszaká
nak követelményeivel ?" (123. o.). "Gyakran hangoztatjuk, hogy Magyarország
nyersanyagokban és energiahordozókban szegény ország. Azt azonban mégsem
mondhatnám, hogy szegény ország, szegény nép vagyunk. Nem azért, mert 8-10
éves koromig vallásos nevelésben részesítettek és arra tanítottak, hogy az ördög szegény, mert nincs lelke. Hanem mert arra gondolok, hogy nyersanyagokban és energiahordozókban csakugyan szegény népünk, de általában nem az,
nem sajnálatm méltó, megvannak a maga adottságai ... Ha az ember jár-kel a
világban, sok szép országot lát, dicséri is, de azért nemigen cserélné el ezt a
mi Magyarországunkat. még nyersanyag- és energiaszegénységével együtt sem"
(78-79. o.).

A reánk váró új feladatok, a több és minőségibb munka követelményei, a
társadalom erejének további növelése, vagyis a holnap alapos előkészítése a
szocializmusban megegyező, de ahhoz eltérő világnézeti alapokról közelítő erők
együttélésének, kapcsolattartásának a mainál magasabb szintjét is feltételezi. A
társadalom jelen fejlettségi foka és jövendő kilátásai egyre nyilvánvalóbban
igénylik a hivő embereknek, mint hivőlcnek közös érdekeket szolgáló kezdeményezéseit és fokozottabb beleszólási jogát a közösség ügyeibe. Csak aki érvényesen kezdeményezhet. aki véleményének szabadabb teret biztosíthat, csak az
vállalhat nagyobb felelősséget magára, az érezheti jobban magáénak mindazt,
amit a köz javáért csinál, amiben meggyőződéssel részt vesz. Aki valamilyen
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okból nem vállalhat felelősséget az egészért, az a saját tetteiért is kevésbé áll
helyt, az voltaképpen már kilóg az együttesből. mert a jelenléte passzív jelenlét bizonyos vonatkozásban: a segítségét úgy fogadják, hogy közben kivonják
belőle annak belső indítékait. Nem csodálkozhatunk azon, ha ilyen esetben az
embereket könnyen befolyásolhatják idegen eszmék és hamar szem elől téveszthetik a párbeszéd valódi értékeit, megkérdőjelezik folyamatosságának őszintesé
gét. A kereszténység hazai állásfoglalásai, a hivő ember aktív szerepe, személyesen megélt hite csak akkor kapcsolódhatnak szilárdan társadalmi érdekekhez, ha azok magukban foglalják a partnerség eredetét és megtartják mindkét
fél jellegzetes vonásait. A közös céloknak tehát nem szabad alárendelni a kereszténység sajátos motivációit, nem szabad elfojtaniuk azt a készséget, hogy mint
kereszténység építse másokkal együtt a fejlett szocialista társadalmat és otthonra leljen benne. Kádár János erről biztosítja a hivő embereket: "Ez az ország
nemcsak a párttagok és a pártmunkások, hanem az egész nép hazája lesz, ahol
mindenki tisztelt és teljes [ogú állampolgár, aki részt vesz és segít az építő
munkában. Mély meggyőződéssel mondjuk: nem csak a kommunistáknak építjük a kommunizmust! Az egész nép javát, szebb és boldogabb jövendőjét, a
nemzet virágzását akarjuk szolgální a legkorszerűbb és leghaladóbb céllal; a
szocialista építéssel, a fejlett szocialista társadalommal és azzal, hogy a kommunizmus felé haladunk" (104-105. o.),

Alkotó együttélés -

magasabb szinten

"Olyan készüléket még nem találtak fel bár rendkívül bonyolult számítástechnikai gépek vannak már - , amellyel felmérhetnénk mondja Kádár
János - , hogy például Magyarországon mennyi az ateista, a félig-meddig hivő
és a hivő. Az emberek lelkébe nem lehet belelátni. Azt hiszem azonban, hogy
hazánkban nem kevés a hivő ember. Amikor egyetemes összefogásról és szocíalista nemzeti egységről beszélünk, rájuk is gondolunk: mindnyájunknak össze
kell tartanunk. Ezért is öröm számunkra, hogy a felszabadulás 30. évfordulójával kapcsolatban az egyházak is hazafias szellemben, szépen, ugyanakkor saját szándékaikkal és céljaikkal összhangban foglaltak állást, és segítettek abban,
hogy ez az évforduló méltó ünnep legyen. A legnagyobb segítséget ezzel nem
a hivatásos politikusoknak, hanem a hivő embereknek adták; az elmúlt 30 év
alatt feloldották bennük azt a lelkiismereti problémát és belső konfliktust, hogy
a nép javáért, boldogulásáért dolgozó politikai erőkkel vagy az egyházzal tartsanak-e. Ez nagyon sokat jelent munkánk és jövőnk szempontjából" (187-188. o.).
Az egyház ma míndínkább úgy látja, hogy a világgal és a nem-hivőkkel
folytatott párbeszédének alapját elsősorban a keresztény tanításoknak az emberi
viszonyok és a személyiség fejlődésére vonatkozó ismeretei alkotják. Ez az egyik
összetevöie a keresztények és marxisták közt folyó dialógus alakulásának, amelyben jóval több kérdésben jutunk egyetértésre, mínt amennyit bármelyik fél
előzőleg lehetségesnek tartott volna. A dialógus nálunk főként a gyakorlatban,
az országépítés tennivalói közepatt zajlik, a társadalom éppen adódó szükségletei szerint, miáltal a figyelmet néha túlságosan is az építés heve és eredményessége köti le, s kevésbé az egymás megismerését segítő törekvés, a megbizonyoSOGás valódi értékeink és valódi különbségei nk felől. Hogyan képzelhető el a továbbiakban hivők és nem-hivők együttműködése a társadalom dolgában?
"A fejlett szocialista társadalom hangsúlyozza Kádár János csak az
egész nép munkájával építhető fel, csak a nép műveként jöhet létre. Ez más
szóval azt jelenti számunkra, hogyanépfrontpolitikát kell folytatnunk, a szocialista nemzeti összefogást kell még mélyebbé és erősebbé tennünk, még jobban kiszélesítenünk. Meggyőződéssel valljuk, hogy a fejlett szocialista társadalmat nem építhetik fel csak a kommunisták; ehhez az egész nép munkája és
erőfeszítése kell. S ezt úgy értelmezzük, hogy e társadalomban egyenlő és törvényes helye lesz párttagságtól. világnézeti és foglalkozásbeli különbségtől
függetlenül mindenkinek, aki az építő munka részese volt. Az eljövendő s szilárd meggyőződésünk szerint az eddigieknél szebb, emberibb társadalom
az egész nép otthona lesz, ahol mindenki egyenrangú, megbecsült lakónak érezheti magát" (189. o.). A társadalomépítés következő szalmsza tehát újabb követelményeket állít az emberek elé az élet minden területen, nyilván a párbeszéd
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területén is, hiszen - mint Kádár János utal rá - ,,15-20 esztendős távlatban
a szövetségi politika ..., a kommunisták és a pártonkívüliek, a különböző világnézetű emberek összefogása még fontosabb lesz, mint a mögöttünk levő szakaszban volt" (189. o.). Még teljesebb egység szükséges a közös végeznivalókban, hogy minél több s nagyobb energiát nyerjünk mindannak intézéséhez, mely
az országot feljebb emeli.
A vallás mindig az egész embert érinti: nincs külön hivő ember mint társadalmi személy, és nincs külön hivő ember mint hivő. Hite olyan erő, amely
számára meghatározza sorsát, mert számára egyetemességet képvisel a mindennapok partikularitásához képest. Minden új kérdésben tehát, amit most a tár.sadalom felvet, a maga kérdéseit is keresi: ki tudja-e a jövőben is elégíteni
mint a társadalom egyenrangú, dolgozó tagja legmélyebb életszükségleteít, és
ezenfelül ugyanakkor ki tudja-e elégíteni mint az egyház tagja legmélyebb belső, hitbeli szükségleteít is, vagyis tudhat-e olyan küzdelmet vívni önmaga teljesebb mcgvalósításáért, amely társadalmi létének is és sajátos. egyedi hitéletének is egyformán növekvő tartalmat adhat? Kádár János a kérdés első felére
biztató választ ad: "Szerintem az is .elfér' a szocializmus építői között, aki vasárnaponként misére jár, hiszen ha dolgozik, ugyanúgy joga van arra, hogy az
eredményekből megkapja az őt megillető részt, mint másnak" (87. o.). "A fejlett szocialista társadalom építésének korszakában szövetségí politikánk folytatása, a nemzet összes alkotó erőinek tömörítése, a szecialista nemzeti összefogás további szélesítése még fontosabbá válik, Az a feladatunk, hogy a párt és
szervezetei országosan és helyileg, minden városban és községben az eddiginél
még jobban építsenek a Hazafias Néptront-mozgalomra. A szocialista nemzeti
egység továbbfejlesztése megköveteli, hogy a mozgalom politikai tevékenysége
közéleti jelentőségének megtelelően egész társadalmunkat átfogja és áthassa" (148. o.).
Mint ahogy az államrendnek nem volt közömbős az, hogy a felszabadulás
után, az 50-es években a hivő emberek milyen egyháztudattal illeszkednek a
megváltozott közösségbe. találják meg helyüket azóta is az új társadalomban,
úgy most sem lehet közömbös, hogy a társadalom murrkásaíként s egyben vallásos világnézetük birtokában hogyan folytatják a szocializmus igényesebb, bonyolultabb feladatokat ígérő építését. A szocializmusba vetett bizalmuk és biztonságuk további erősödése kölcsönözhet olyan tartást nekik, hogy ne kényszerüljenek kompenzációkra, ne szoruljanak diszkriminációk közé semmilyen téves befolyás, semmiféle rosszul értelmezett, jövőnktől idegen késztetés hatására, hogy úgy legyenek következetesen keresztények egy önmaguk igényelte nagyobb szabadságban, ahogyan következetesen fokozzák aktivitásukat egy harmonikusabb, boldogabb társadalmi lét érdekében.
A kérdés másik felére az MSZMP első titkára így válaszol: "Köztudomású,
hogy a kommunisták a marxizmus-leninizmus eszméit vallják, materialista világnézetüek, ezekért az elvekért harcolnak és ezeket a nézeteket terjesztik. Az is
ismert, hogy harcolunk a kispolgári nézetek ellen, amelyek től talán személy
szerint teljesen senki sem mentes. Bevallott célunk az, hogy a magyar társadalom nemcsak politikailag legyen egységes, hanem eszmeileg. világnézeti kérdésekben is egységre jusson. E célhoz kezdettől fogva úgy próbálunk közelebb
jutni, hogy míndennapí munkánk során népszerűsítjük a marxizmust, a közösségí eszméket, a szocializmus, a kommunizmus eszméit, az oktatásban a természettudományos nézeteket tanítjuk. Ezt tekintjük az ideológiai feladatok normális megoldásának. Az ilyen természetű ideológiai munka óriási feladatot jelent
a párt számára, de ebből eddig sem csináltunk és továbbra sem akarunk napi politikai harcot csinálni ..." (192-193. o.). A hivők és nem-hivők partnersége, társas viszonya mindenekelőtt abban fejeződik ki, "ami összefűz, annyival is inkább, mert szerencsére a legtöbb alapvető, lényegbe vágó kérdés összekapcsol bennünket, s ez a nép életét és nyugodt munkáját segíti" (192. o.), de
ez a viszony, ez a partnerség ugyanakkor világnézeti konfrontációkba torkoll,
feloldhatatlan eszmei különbözöségekrc világít rá. Egységesek vagyunk a közös
érdek, a társadalom javúnak szolgálatában, az "alapokban", mindabban, ami
népi-nemzeti ügy, de ezzel egyidőben feszültség is észlelhető a világnézetek síkján, a "felépítményben", mívclhogy együtt élnek, egymásra hatnak leonzekvensen széttérő felfogások, amelyek néha hol kirekesztő, adminisztrációs mmősíté
sekbe csapnak át, hol pedig kiegyenlítődnek, feloldódnak a társadalomért végzett tevékenységben.
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Természetesen egyik fél sem mondhat le a világnézeti konfrontácíóról ; hibás és káros jelenség volna - éppen a közösen vállalt egység törvényszerűségei
miatt -, ha a határok elmosódnának, a lényegi jegyek eltűnnének, de legalább
ennyi félreértést és csalódást okozna, ha valamilyen ideológiai szigorral, a "kemény kéz" taktikajával "rendeznék" a világnézeti pluralizmus problémáját. Kádór János félreérthetetlenül leszögezi: "Hirdetnünk, magyaráznunk kell programunkat, s hogy megvalósíthassuk, meg kell nyernünk hozzá a munlcásosztály, az
egész nép támogatását. Nagyon fontos, hogy az emberek ne muszájból vagy ilIendőségből, hanem meggyőződésből értsenek egyet a programnyilatkozattal. A
párt azért javasolja ezt az utat, mert becsülettel, tisztességgel, a legtisztább szándékkal akarja szolgálni a dolgozó nép, a magyar nemzet ügyét" (171. o.).
Dialógusunk tisztességét, jó szándékát és közlési-tájékoztatási készségét is
meg kell őriznünk és tovább kell fejlesztenünk. Dialógusunkat magasabb szinten
kell folytatnunk - megértve és érzékeltetve a történeti fejlődés ellentmondásos
útját - mindarról, ami közös téma is, külön-külön gond is, egyetemes érdeklődésre tarthat számot. A vita, a kölcsönös megismerés és megismertetés egyegy témán belül vagy sokfelé ágazó gondolatkör szintézisénél csakis történeti
tényekkel, érvekkel és tudományos hitellel folyhat, sohasem egymás mellett futó
monológok formájában, hanem egymásra reagáló és viszontválaszoló fejtegetések,
a közlés, a dokumentatív értesítés segitségével. Az lenne a helyes, ha az egymást kölcsönösen gazdagító eszmecserék nagyobb lehetőséget, nyilvánosságot kapnának, mert ezek mindenki számára hasznot, szellemi nyereséget, a gondolatok
újabb megtermékenyülését, a valóság árnyaltabb rajzát, a megoldások összetettebb mérlegelés ét hoznák.
Mit képviselhet ebben a kiteljesedett dialógusban a kereszténység? Kizárólag
eredeti céljait: kulturális és szociális funkcióját. Szerepet tölt be az emberi kapcsolatok minden oldalú humanizálásában, a szolidaritás érzésének fejlesztésében, hogy az emberi viszonylatokból az individuumok magasabb rendű emberi
tulajdonságai bontakozzanak ki; közreműködhet a közüsségek - család, munkahely, nemzedékek stb. - életének harmonikusabbá és igazságosabbá tételén fáradozó kísérletekben, korunk és társadalmunk morális kérdéseinek feltárásában.
Hozzájárulhat az emberek békére és hazaszeretetre való neveléséhez, az emberiség tiszteletének napi gondoláttá érleléséhez, az egyetemesség tanúsitásához. A
kereszténység fontos feladatának tartja a teológia tudományos művelését, az egyház irodalmi és művészeti kincseinek népszerűsítését, a szocíológía alkalmazását
vallás. életmód és erkölcs vizsgálatában. Óvja, gyarapítja és továbbadja századok alatt összegyűjtött etikai tapasztalatait, filozófiai reflexióit. történelmi értesiiléseit. Küldetésének érzi, hogy a társadalmi szféra számos területén az előre
vivő és visszahúzó. a progresszív és konzervatív, a régi és új harcában mindíg
az újat, a telj esebbet, a nyitottabbat támogassa.

A régi és új ellentéte az együttélés viszonyaiban
Erősíteni kell azt a közszellemet, amelyben a társadalom pozitíverOl, a
szoci~lizmus hívei a hangadók - hangoztatja Kádár János -, amely nem tűri
el a társadalomellenes magatartást, a fegyelmezetlenséget, a cinizmust, a közösség megkárosítasát. Arra törekszünk, hogy társadalmunk közszellemét illető
en is a munka társadalma legyen, a végzett munka értéke szerint osszon erkölcsi és anyagi elismerést" (141. o.). "lVleg kell küzdenünk a maradisággal és
a maradiakkal a fizikai nehézségekkel, az anyagi problémákkal. De nincs okunk
kishitűségre, ~ert az erőink hatalmasak" (209. o.). "Napirenden kell tartani
az általános, a politikai és a szakmai képzés továbbfejlesztését, a szocialista
tudat és közgondolkodás fejlesztését, a szocíalísta hazafiság és a szocialista internacionalizmus elmélyítését. És végül valószínűleg nagy figyelmet kell fordítani a személyiség kibontakoztatására. Ez összefügg olyan kérdésekkel, mint például a kispolgári szemlélet erősödése, amelytől meg kell szabadulnia társadalmunknak" (21. o.).
Még találkozhatunk a közszellemet sértő dogmatízmussal, amelynek egyik
jellegzetessége, hogyakövetkeztetésből előzményt csinál s ebből az előzmény
ből von le új következtetést, hogy vele támassza alá tartózkodó magatartását
a társadalom új követelményeivel, központi határozataival szemben, ragaszkodva egy korábbi, elavult szemlélethez és az új döntések merőben formális értel-
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mezéséhez. Nagyritkán még tapasztalható a törvényességgel való visszaélés veszélye, a szocializmus jelen szakaszának ellentmondó. módszerek felbukkanása,
az adminisztrációs szellem kísértete. Kádár János ezért közli nyomatékkal a
Belügyminisztérium országos parancsnoki értekezletén: "Hatályos jogszabályt
még közérdekre hivatkozva sem szabad megsérteni. A szocialista törvényesség
szent és sérthetetlen. Senki sem állhat a törvények fölött, ilyen állampolgára a
Magyar Népköztársaságnak nincs és nem is lehet! ... Látni kell, hogy az állományon belül, ha kevesen is, de vannak, akik helytelen magatartást tanúsítanak, rossz gyakorlatot folytatnak. Van helyenként és esetenként politikai bizonytalanság is. Ezeket a jelenségeket különösen nem szabad szó nélkül tudomásul
venni. Idejében fel kell lépni ellenük ... Ha a párttagságtól elvárj uk, hogy feltétlenül legyenek mentesek azoktól a negatív jelenségektől, amelyek ellen harcolnunk kell, a belügyi dolgozóktól párttagoktól és pártonkívüliektől is
meg kell követelnünk, hogy intaktak maradjanak minden törvénysértéstől. hiszen a törvények, a rendeletek megtartása és megtartatása hivatalbeli kötelességük és feladatuk" (49-50. o.).
Ugyancsak gond még a különböző fokozatú bürokrácia, amely legtöbbször
saját érdekeiből indul ki és a társadalmi valóságot a maga szükségletei szerint
magyarázza és próbálja befolyásolni. Bőségesen szória ítéleteit, elmarasztaló vagy
túllicitáló [elzőit, de nem indokolja meg, hanem pusztán a tekintélye révén
igyekszik érvényre juttatni őket. Ez a bürokrácia végletekig konformista lehet,
a szellemi tunyaságra, a megszokottra, az "így is jó volt eddig" kényelmére támaszkodik, és rászoktatja az embereket a dolgok gondolkodás nélküli elfogadására és a tessék-lássék végrehajtásra. Legfőbb jellemzői az érvek nélküli következtetések, a megfelelő tájékoztatás kísajátítása, az elemzés híján való vezetés, a hamis példamutatás és az emberek önzetlen szolgálata alóli kibúj ás,
melyek bizonyos rétegek és intézmények esetében a társadalomban betöltött kivételes helyzetük folytán itt-ott érvényesülhetnek. "Vannak kispolgári gondolkodású és szemléletű emberek - említi Kádár János - , akik talán nincsenek is
rossz viszonyban a szocializmussal. De mint afféle kispolgárok, mindig éppen
akkor válnak bizonytalanokká. amikor nem kellene" (43. o.). "Tudnunk kell,
hogy - próbálkozzunk bár a legjobb szándékkal - akarata ellenére senkit sem
boldogíthatunk. Előbb annak az útnak a helyességéről kell meggyőznünk az embereket, amelyre hívjuk őket, s el kell érnünk, hogy kövessenek bennünket. Jó
példák vannak arra, hogy ez lehetséges, helyes és szükséges, Jól meg kell nézni az utat és úgyelőremenni, hogy ha a haladás néha talán valamivel lassúbb
is, mint ahogyan szívünk szerint szeretnénk, de míndíg előre lépjünk, és sem
a pártnak. sem a népnek ne kelljen visszalépnie" (172. o.).
A kereszténység párbeszédre való hajlékonysága a szocializmus iránt való
elkötelezettségét is jelenti. A párbeszéd vállalása hazánkban a társadalmi haladás vállalása is, mely a résztvevők politikai magatartását is tükrözi. A párbeszéd várt és valóságos kimenetele tehát részben a partnereknek a szövetségí
politika kérdésében elfoglalt álláspontjaitól függ. Egyesek számára a dialógus
csupán evilági politikai engedmény, mások számára stratégia és irányvonal, ismét mások úgy fogják fel, mínt az emberiség nagy lehetőségét sorsának alakítására, a kereszténység és a marxizmus nagy történelmi vállalkozását. Azok,
akik vallási vagy politikai síkon maradi nézeteket képviselnek, nem rokonszenveznek a dialógussal, vagy a maguk oldalát fetisizálva valamely előny kivívása
eszközének tekintik a másik fél rovására. Vannak olyanok is, akik nemcsak hogy
kételkednek a dialógus útjának [árhatóságában, hanem képesek egyenesen árulást, híttagadást, elvek feladását, sőt ana témát kiáltani azokra, akik a kölcsönös eszmecserék pártját fogják. Elvekben való bátorság, hitben való komolyság,
a társadalmi jelenségek és szükségletek alkotó módon történő feldolgozása, a valósághoz hű következetesség, az élet parancsainak időben történő felismerése kell
ahhoz, hogy valaki ne legyen keresztényellenes marxista és hogy valaki ne legyen marxista-ellenes keresztény, hol a transzcendencia háttere, hol az ateizmus
háttere miatt. A párbeszéd alternatívája számunkra nem a hit vagy nem hit
alternativaja. nem a megtérítés apoloeetíkáját kínálja sem az egyik, sem a másik félnek, hanem mindannak az értéknek védelmét. gyarapítását és szelgálatát, amit a társadalom eddig mindenki javára létrehozott és jövőjére nézve is
drágának tart. Nem engedhető meg, hogy bárki is a maga szűk, prakticista érdekeit vélje a közösnél előbbre valónak és az együttélés normáit kíjátszva meg-
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ütközhesserr más érdekekkel, a maga pozícióját szilárdítsa mások kárára. Ezzel
feltétlenül együtt járnának az emberi, intézményes és tudati elzárkózás összes negatív jelenségei, amelyek lefékeznék társadalmunk fejlettebb szakaszának egyenletes és tervszerű megvalósításat. "A politikai szövetség nem zárja ki - figyelmeztet Kádár János -, sőt igényli az ideológiai vitát. A vitákat olyan módszerekkel kell folytatnunk, hogy közben a politikai szövetség erősödjék" (139. o.).
A hivő ember éppen a fentiek ismeretében nem feledkezhet meg arról, hogy
1. mindennapi fáradhatatlan kötelességének vallja a másik ember meghódítását
a közösségnek, az egységnek, a jövőnek; hogy 2. a társadalom egyetemes célú
és kiterjedésű ügyét legszemélyesebb ügyeként kezelje; hogy 3. a közösen viselt
felelősség erényéről vagy vétkéről nyíltan szóljon; hogy 4. a szocializmus társadalmában megtalálja hite fejlesztésének és kifejeződésének új módjait és lehető
ségeit; és hogy 5. az alapvető hitigazságok, a vallásgyakorlat zsinati stílusa,
valamint az evangélium tanításának korszerű bemutatása úgy jelenjék meg, mint
a keresztény erkölcsi eszmény tudatosult formája és igazolása.

AZ EGYHÁZ A VILÁGBAN

A múlt év december 8-án volt a tizedik évfordulója a II. vatikáni zsinat
ünnepélyes bezárásának. És annak idején, egy nappal a bezárás előtt, kelt a zsinat egyik - sokak szerint a legfontosabb - okmánya, a Gaudium et spes kezdetű "Lelkipásztori rendelkezés az egyházról a mai világban". Tíz év távlatából
visszatekintve megállapíthatjuk, hogy a zsinat az egyház életének úgyszólván
mínden területén új utakat, új szemléletet kezdeményezett. Vonatkozik ez az
egyház közéleti szerepére is, amelyre nézve éppen a fent emlitett zsinati okmány adott fontos és messzeható következményekkel járó eligazítást.
Az alábbiakban a zsinatutáni egyház közéleti tevékenységének két nemzetközi politikai jelentőségű területéről szeretném a Vigilia olvasóit informálni, néhány míndenképpen figyelemreméltó megnyilatkozás kapcsán. Elöljáróban azonban talán nem lesz haszontalan éppen a Gaudium et spes néhány fejezetét idézni, mintegy mottó gyanánt zsinati hátteret adva a beszámolónak. A lelkipásztori rendelkezés 42. fejezetében olvashatjuk a következőket:
"Küldetése és természete következtében az egyház nem kötődik az emberi
kultúrának semmilyen különleges formáj ához és semmilyen, politikai, gazdasági
vagy társadalmi rendszerhez. Épp emiatt az egyetemessége miatt tehát az egyház lehet a legszorosabb összekötő kapocs a különböző emberi közösségek és
nemzetek között, ha tudniillik megbíznak benne, és ténylegesen elismerik igazi
szabadságát küldetésének teljesítésében. Ezért inti az egyház nemcsak a maga
híveit, hanem az egész emberiséget is, hogy Isten gyermekeinek ebben a családias szellemében emelkedjenek felül a nemzetek közötti vagy a fajok közötti
minden nézeteltérésen, és tegyék belsőleg szilárddá a jogszerű emberi társulásokat.
A zsinat továbbá nagy tisztelettel tekint mindarra, ami igaz, jó és igazságos
abban a nagyon sokféle intézményben, amit az emberi nem a maga javára
alapított és folyton-folyvást alapít. Kijelenti ezenfelül, hogy az egyház, amenynyiben rajta múlik és küldetésével összefér, segíteni és támogatni akarja az
összes ilyen intézményt. Mit sem kíván forróbban, mint azt, hogy mindenki ja-
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vát szolgálva, szabadon fejthesse ki tevékenységet bármely kormányzat alatt,
amely elismeri a személy meg a család alapjogait és a közjó követelményeit."
Aligha tévedünk, ha a zsinatutáni egyház nemzetközi politikai tevékenységének egyik legfeltűnőbb és a nemzetközi katolikus sajtóban legtöbbet vitatott
jelenséget, a Szentszék és a szocialista államok közöttí kapcsolatok fokozatos
kíépülését úgy tekintjük, mint az idézett zsinati eligazítás átültetését a gyakorlatba. Az egyház legfőbb vezetőségének ezt a múltbeli től merőben eltérő új
magatartását nemcsak a szocialista társadalmi rendszerű államokban élő katolikus hívek fogadták örömmel és megnyugvással, hanem széles körű, elismerő
visszhangra talált a világegyház többi részében is. Ugyanakkor persze nem hiányoztak a kifogásoló, sőt élesen elítélő hangok sem.
Ezeknek a nézeteltéréseknek és vitáknak, valamint a szentszéki diplomácia
újszerű magatartásának összefoglalására és értelmezésére vállalkozott az a tanulmány, amelyet Louis de Vaucelles írt a francia jezsuiták nagymúltú és tekintélyes folyóiratának, az Étudesnek októberi számában "A Vatikán keleti politikája" címmel.
Mintegy tizenkét éve - írja L. de Vaucelles -, VI. Pál pápa és Casaroli
érsek ösztönzésére, a Szentszék megsokszorozta kapcsolatait Kelet-Európa kommunista vezetőivel. Nem míndenütt és nem mindig ugyanolyan formában. A párbeszéd nehéznek bizonyult; távol van attól, hogy mindig siker koronázza, annak ellenére, hogy létrejöttek az első megállapodások. Mindazonáltal a' kialakult fejlődés visszafordíthatatlannak látszik, főleg ha figyelembe vesszük a nemzetközi társadalom és az egyház sajátos helyzetének jelenlegi összefüggéseit. Túl
az érzelmi reakciókon, a pártos magyarázatokon. a töredékes információkon,
szándékunk az, hogy feltárjuk a bolygónk két legnagyobb ideológiai intézménye
között létrejött közeledés okait és rámutassunk azokra az elvekre, amelyekre
a pápni diplomácia támaszkodik, kiértékeljük az elért eredményeket, felvázolva
a jövő perspektíváit.
A tanulmány írója e bevezető szavak után elsősorban az új irányzat nemzetközi politikai hátterét vázolja fel. A végbement fordulat egyik lényeges elemének tartja, hogyahidegháborút a kölcsönös tárgyalások váltották fel a világ két vezető nagyhatalma közott. Szerinte, míg a hidegháború idején az amerikaiak vitathatatlan technológiai fölénnyel rendelkeztek, 1956 és 1958 között a
Szovjetunió behozta késedeimét a hordozó rakéták területén. A nagy hatósugarú szovjet interkontinentális rakétalövegele írja immár közvetlenül fenyegetik az amerikai állam területét, ami azt is jelenti, hogy minden termonukleáris háború a hadviselő felek kölcsönös öngyilkosságához vezetne. Azt az
esetet kivéve, amikor ténylegesen valamelyik vezető nagyhatalom létét fenyegetné a másik, nincs több olyan tét, amely indokolná az abszolút fegyverkezéshez folyamodást. A világpolitika színtíén tehát saját jól felfogott érdekük készteti a szemben álló feleket arra, hogy küzdjenek az atomfegyverek elszaporodása és elterjedése ellen és ellenőrizzék a felmerülő konfliktusokat, nehogy más
államok konfrontációba sodorhassák őket.
XXIII. János pápasága és a zsinat érzékennyé tette a katolikus világot "a
rnély és gyors változások iránt, melyek földünk egész területére kiterjednek"
(Gaudium et spes). XXIII. János pápa enciklikát, a Mater et magistra és a
Pacem in, terris döntő fordulatot jelentettek annak ellenére. hogy - mondja az
Études cikke - mindkét írásmű és a bennük felsorakoztatott bizonyitékok szempontjai sok tekintetben elavultak. A pápa ezekben meghatározta a béke fenntartásának kilátásait és feltételeit: csökkenteni a különbséaet a gazdag és szegény országok között, dolgozni a lefegyverzés és a nemzetek közötti egyetértés
érdekében, folytatni ezeket a- célkítűzéseket minden jóakaratú emberrel. még
akkor is, ha azok ezeket a gondolatokat és cselekvési szabályokat a keresztényekétől eltérő módon indokolják és a belőlük levont következtetéseík is mások. XXIII. János pápa tanításának visszhangja jelentős volt, és a Pacem in terris
a keleti világban is jó fogadtatásra talált.
Az első tapogatózó lépések nyomán megkezdődött feilődésnek a tanulmányíró szerínt - leaielentősebb eseménye mégis a moszkvai pátriárkátus megf'lzvetőínek Rómába érkezése volt. Az volt a megbizatásuk. hogy a zsinat lefolyását figyeli ék. Ez nagyon jelentős tény - mondía Vaucelles -, ha ismer-ink
az orosz ortodox egyház hazvománvos btzalrnatlansázát a zvakran a<'ressziv
vísszatérítésí szándék míatt, melvet a történelem folyamán gyakran kellett elszenvedniök a katolikusok részéről.
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XXIII. János pápa halála nem állította meg az enyhü1ési folyamatot a
Szentszék és az európai szocialista világ között. A jelenlegi pápaság egyik jellemző vonása kétségtelenül az eltökéltség, amellyel VI. Pál pápa folytatni kívánja az elődje által kezdeményezett politikát. Ennek meghatározása és sikerre vitele érdekében a pápa elsősorban Casaroli bíboros-érsekre támaszkodik. Casaroli több nyelven beszél, kiváló szakértője a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos problémáknak. hosszú ideig foglalkozott Latin-Amerikával, ő volt a Szeritszék delegációjának elnöke a bécsi konferencián. Mostani tevékenységének nagy
részét a keleti nyitási politikának szenteli. Casaroli egyik, 1972-ben Milánóban
tartott előadásából idézi a tanulmány ezeket a mondatokat: "A mai Európában
az egyetlen realista alternatíva, hogy fokozatosan mérsékeljük és kiküszöböljük
az egyenetlenség pontjait és megkeressük a közeledés Iehetöségét. Fontos a konfliktusok elkerülése, az erőfeszítések és lehetőségek összefogása a köz érdekében
anélkül, hogy bárki saját azonosságát veszélyeztetné."
Az vitathatatlan, hogy a keleti országokkal folytatott tárgyalások megkezdését elsősorban az tette lehetővé, hogy XXIII. János és VI. Pál pápa egyaránt
elkötelezték magukat a béke ügyének. Ugyanakkor azonban egy másik motívum
is inspirálja ezt a keleti politikát, amely egy összefüggő, bonyolult együttesbe
illeszkedik be. A Szentszék egyre inkább indíttatva érzi magát arra, hogy nemzetközi szinten hozzájáruljon az ember személyének védelméhez, hogy gondolkodásra ösztönözzön. hogy szót emeljen a nemzetközi intézmények fenntartása mellett, támogassa a harmadik világ igazságos követeléseit. Úgy vélik, hogy mindenképpen le kell küzdeni a jelenlegi helyzet veszélyeit, olyan megoldásokat
kell keresni, amelyek alkalmasak arra, hogya közös biztonságot elősegítsék
és meg kell ragadni minden alkalmat, amely ebbe az irányba tart. Márpedig
kezdeményezői számára a keleti politika éppen ezen az úton halad. És amikor
az egyház igyekszik nem azonosulni egyik rendszerrel sem a másik ellenében,
ez nagy lehetőséget kínál számára, hogy megfeleljen eredeti küldetése természetének. A keleti politika végcélja - írja szó szerint Vaucelles -, nem a kommunista gondolkozás kritikus elemzése, vagy a keresztény hagyománynak és a
marxista ideológiának globális szembeállítása, hanem - a békét, az európai biztonságot, a szocialista rendszereken belül élő hivők sorsát érintő konkrét problémák kapcsán - a függő kérdések rendezésének elősegítése, a felek saját felfogásának tiszteletben tartásával. Az ennek a politikának keretében folytatott
párbeszéd végeredményben a gyakorlat, a konkrét helyzetek alapján jön létre
és sem megalkuvás, sem elfogultság nem jellemzi.
A véleménykülönbségek a Szentszék és a marxista típusú szocialista rendszerek bizonyos szempontjai között annál élesebb körvonalat kapnak, minél inkább egy reakciós hátsó gondolatoktól és antikommunista jelszavaktól mentes
légkörben jelentkeznek. Ha az egyház Kelet-Európával szemben csak a nyugati
panaszokat ismételgetné, ez azt jelentené, hogyegyértelműen azonosul egy meghatározott politikával és gyakorlatilag lehetetlenné válna misszíójának teljesítése. Hogyan hirdethetné az evangéliumot, segíthetné a béke és igazság megteremtését a népek között, ha nem ismerné fel - saját nyilvánvaló korlátjain belül - a marxizmus pozitív szempontjaít? És mindenekelőtt Marxnak és tanítványainak vezető szerepét a szociális kérdés felfedezésében. Ha arra hívatkozunk, hogy az országainkban uralkodó kapitalista termelési mód és a hozzá tartozó elmélet előnnyel járt a munkásosztályra nézve és lehetővé tette azokat a
szakszervezeti és politikai harcokat, amelyek a dolgozóknak kedveztek, akkor
nem szabad megfeledkezni arról, hogy a szocialista rendszerek vizsgálata ugyancsak arra a megállapításra vezet, hogy ott reális törekvés látható az egyenlőt
lenségek és igazságtalanságok kiküszöbölésére, ugyanakkor, amikor ez a rendszer leülönös figyelmet szentel a teljes foglalkoztatottságnak, a közoktatásnak és
a szociális biztonságnak.
Nem lehet többé figyelmen kívül hagyni a marxizmus kulturális befolyását
sem, amelynek bizonyos alapvető elvei a közös területre esnek. Ki nincs meggyőződve ma már arról, hogy minden társadalmi közösség kezébe tudja venni,
és kezébe is kell vennie, saját jövőjét, és az embereknek nem kell szenvedniök
a természet törvényeitől, hanem ellenőrizhetik és ésszerűen megszervezhetik fejlődésüket.

Vaucelles a továbbiakban kifejti, hogy a tárgyalások módszere a Szentszék
semmiképpen sem lehetett a kényszerítés és a keménység. Erre csak

részéről
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hasonló keménység lett volna a válasz. A kérdés csak az lehetett, hogy mílyen
alapon történjenek a tárgyalások? A találkozás az olyan vitapartnerek között,
akiket meggyőződésük és sok évtizedes nyílt ellenségeskedés választott el, aligha jöhetett létre ideológiai téren és nem célozhatta az egyház és állam kapcsolatának gyors normalizálódását sem. Nyilvánvaló, hogy közeledésre csak olyan
objektív területen volt lehetőség, ahol mindkét félnek felelős módon kellett az
emberiség jövőjének döntő kérdését felvetnie, mégpedig úgy, hogy egyidejűleg
túljussanak teoretikus ellentéteik elvileg megoldhatatlan különbözőségein. Ez a
döntő tétel pedig az enyhülés. Ennek parancsoló szükségessége marad a keleti
politika keretében kezdeményezett párbeszéd alapja, és ez adta meg a lehető
ségét, hogy nagyobb bizaimon alapuló kapcsolatok jöjjenek létre a különböző
égtájakról érkező emberek között, Élénk bizonysága ennek a Szentszék csatlakozása az atomfegyverek korlátozására létrehozott szerződéshez, amely olyan
tényezők felismerésén alapult, amelyek közös nevezőre hozzák a szerződést aláírók szándékait és indokait. Ugyanígy a pápai diplomácia, meggyőződve az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet szernpontjairól, igyekezett a helsinki értekezlet megtartását megkönnyítení. A Vatikán és a Szovjetunió által képviselt álláspont mindkét esetben eléggé közel esett egymáshoz, de itt is
éppen úgy, mint más esetekben is, anélkül, hogy valamiféle, a Szeritszék által
a Kremlnek tett állítólagos engedményekről lenne szó,
A tanulmány írója szerint nem lehet belátni, miért utasította volna el a
Szentszék, hogy elismerje azoknak a törekvéseknek megalapozottságát, amelyek
a második világháború után visszamaradt feszültségek mérséklését célozták, amikor ráadásul ezek a pasztorális szükségszerűségekkel is egybevágtak. Új egyházmegyék felállítása a régi német területeken és Észak-Lengyelországban fekvő
püspöki székhellyel éppúgy megfelel a helyi egyház érdekeinek, mint a varsóí hatóságok kívánságának, akik teljes joggal szeretnék látni határaik sérthetetlenségének szentesítését. Ugyanezek az okok késztették VI. Pál pápát arra is,
hogy közvetlenül a Szeritszéktől függő apostoli adminisztrátorokat nevezzen ki
az NDK olyan katolikus területeinek élére, amelyek eddig olyan egyházmegyékhez tartoztak, melyeknek székhelye az NSZK-ban volt. Idővel ez lehetővé teheti
majd, hogy létrejöjjön Kelet-Németország saját püspöki konferenciája is, ami által a katolikus egyház státusa összhangba kerülne a protestáns egyházakéval.
Vaucelles szerint az egyház keleti politikájával kapcsolatos ellenvetések teljesen súlytalanok, mert a bírálók nem nyújtanak semmiféle ésszerű alternatívát. Végül is a Szentszék diplomáciai tevékenységát elsősorban nem reálpolitikai
elvek inspirálják. A Vatikán nem azért tárgyal a szocialista országokkal, hogy
nyereséges áldozatokat vállaljon, időt nyerjen. maximális hasznot húzzon egy
egyébként sajnálatosnak tartott helyzetben. Régebbi korszakokban, amikor az
egyház még főleg saját ügyeivel volt elfoglalva, és elsősorban intézményeinek
és befolyásolási formáinak megvédésére törekedett, ezek a szempontok érvényesültek a különböző államhatalmakkal való megegyezéseknél is. Ma már azonban
sokkal messzebbre látnak a katolíkus egyház felelősei. Az egyházi közösség legális érdekeinek védelme csak az időszerű döntő kérdésekbe ágyazva nyer értélmet; együtt kell járnia a szolidaritás megújult tudatával, aminek társadalmaink
fejlődését irányítania kell. Ez a jelentősége a zsinati atyák által a Gaudium et
spes-ben kezdett fordulatnak, mint ahogy XXIII. János és VI. Pál pápa szándékának is, hogy közös platformot keressenek minden jóakaratú emberrel a béke, a fejlődés, az igazság és általában minden olyan döntés tekintetében, amelyek a világ jövőjét érintik.
Az Études tanulmányírója végül megkísérli az eddig elért eredmények mérlegeléset és értékelését.
Elsősorban jegyezzük meg írja ezzel kapcsolatban -, hogy római részről
a tárgyalásokat nem a minden vagy semmi politikája ihlette, vagy a múlthoz
való visszatérés illúziója. Egy lap végérvényesen fordult egyet Közép-Európa
egyházainak történelmében. Ezek az egyházak, amelyek a hatalom dicsőségében
éltek valamikor, elnyugodtak egy vidéki társadalom régimódi varázslatában. amelyet nagybirtokosok uralták, akik közott sok egyházi méltóság is volt. A második világháborút követő fordulat megfosztotta az egyházat javaitól, de jórészt
intézményes szerepetől is. Ez azonban alapjában véve még csekély változás ahhoz képest, hogy rnilyen következményekkel járt egy ateista, a kereszténységgel
ideológiailag ellentétes hatalom beiktatása és megszervezése, A gazdasági átala-
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kulásnak az új rendszerek által vállalt munkája meggyorsította a régi világ felbomlását. Mérlegeljük a letűnt időkben képzett papok és laikusok zavarát. Innen
a kísértés egyesek számára, hogy visszahúzódjanak a leküzdhetetlen ellenségességbe, nem törődve a lelkipásztori szükségszerűségekkel. Ez volt Mindszenty hercegprímás esete is. Túlságosan rányomta bélyegét saját tragikus sorsa; több mint
húsz évig távol volt egyházmegyéiétől; a prímás nem észlelte többé a saját hazájában végbement fordulat horderejét. "Letétele" nem államrezon által inspirált machiavellisztikus engedmény volt, hanem annak megerősítése, hogya Vatikán - éppen a helyi egyházak javáért - nem akar a vallás védelmének immár
elavult formáihoz ragaszkodni.
Ebben a szellemi beállítottságban kezdték el kutatni az egyház és az állam
közötti kapcsolatok normalizálódását, ami legelőször is a hierarchia helyreállításával történt. A cikkíró itt sorba veszi a tárgyalásoknak és azok eredményeinek különböző eseményeit és állomásait az egyes szocialista országokban, megjegyezve, hogy a jelenlegi fejlődés pozitív eleme a katolikus kiadók és a katolikus sajtó elismert lehetősége, hogy az adott körűlmények között küldetésüket
teljesíthessék. Ezek pótolhatatlan szerepet játszanak. A kereszténységen belül végbemenő változásokkal és egy olyan kulturálís élettel szemben, amelyet a vallás
tekintetében a kritikus ateizmus jellemez, a keresztény ihletésű könyvek, folyóiratok és újságok kiadása kiváló eszköz a hivők számára, hogy elmélyítsék hitüket és gazdagítsák a társadalom problémáival kapcsolatos reflexíóíkat.
A keleti politika művelői - írja végül Louís de Vaucelles - megnyitották
az utat, megkezdték a tárgyalást és sikerült egy sor gyakorlati megegyezést kötniük, melyek az egyházak számára nagyon jótékonyak. A még fennálló nehézségek természeténél fogva, a következő lépéseket nem egyedül a római hatóságok
fogják megtenni. Ahol az első lépés megtörtént. ott részben a helyi egyházak
felelőseinek kell a stafétabotot átvenniök, hogy segítsek a keresztényeket abban,
hogy hitük szerint éljenek egy marxista típusú szocialista államban. A vallási
helyzet alakulása nagymértékben függ attól, milyen mértékben képesek a kommunizmus és a társadalmi szekularizáció által föltett kérdéseket megvilágítaní.
Nem beszélve arról, hogy mennyíre fontosak a támogatásnak azok a különböző tormái. amelyeket a keresztények nyújtanak vagy kell, hogy nyújtsanak, mégpedig őszinte és kritikus módon azoknak a jelentős problémáknak megoldásahoz, amelyeket az erkölcsök és a gondolkodásmód megváltozása vet fel.
Egészen világos, hogy a Kelettel folytatott tárgyalások nem férnek össze a
Portugáliában kirobbantott antikommunista kereszteshadjárattal, vagy azzal az
üldöztetéssel, amelynek a párt harcosai esnek áldozatul egy olyan állítólag keresztény országban, mint Chile. A Szentszék természetesen kifogásolja ezt a kettős játékot, és nyomást gyakorol abból a célból, hogy észre térítse Brága érsekét
és véget vessen a santiagói büntetteknek (vagy legalább enyhítse őket). Míndenesetre - éppen ezért, hogya keresztény lelkiismeret elítélését ezen a téren
külön is hangsúlyozzuk - szükségesnek látszik a leghatározottabban kijelenteni,
hogy az ilyen vérengzésekért és túlzásokért felelős személyek ténylegesen ki. zárják önmagukat a katolikus közösségekből,
A kommunista világgal szemben két eléggé elterjedt keresztény magatartásforma mutatja a hitbeli követelmények olyan oktalanságát, ami magát az egyházi életet is erősen zavarja. Egyrészt a megkereszteltek közül sokan mutatnak
vakon ellenséges magatartást a marxistákkal szemben. Magatartásuk nemcsak
a történelem nem ismerésén, az időszerű valóságok félreértésen, a politikai küzdelem és az ideológiai harc körülményei n vagy az attól való féleimen alapszik,
hogy szembe kelljen nézni bizonyos világnézettel. Az ilyen szemlélet lehetetlenné
teszi az egyházon belül végbemenő fejlődés szükséges voltának megértését, a
marxizmusban végbemenő fejlődés fölismerését és főleg azt, hogy vállalni tudjuk az evangélium egyik legfontosabb követelményét kultúránk jelen körülményei között: nevezetesen azt a készséget, hogy mások kérdezzenek minket, hogy
lényegében megértsük kérdéseiket és hogy a től Link eltérő felfogású emberekkel
kapcsolatot teremtsünk azoknak a céloknak elérésére, amelyek minden ember
közös javának szempontjából elengedhetetlenek.
A másik ilyen, a kereszténység Iényegét és sajátos követelményeit félreismerő magatartás, amikor egyes keresztények úgy teszik magukévá a marxista
ideológiát, hogy közben elveszítik saját keresztényazonosságukat. Holott nem
az a feladatunk, hogy a hitet különböző marxista elemzéseknek vessük alá, ha-
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nem hogy a saját keresztény küldetésünkre reflektáljunk helyes módon. Persze
a marxistákkal való együttműködés bizonyos formái lehetségesek. Egyébként léteznek is. De nem tudnak bármikor, bárhol, bárhogyan létrejönni, és nem mondhatunk le meggyőződésünkről, vagy a kereszténység belső összetartozásáról.
Végezetül a keleti politika tétjei nem kizárólag intézményes jellegűek. Nemcsak a keresztény-marxista kapcsolatot érintik, amelyek főleg a társadalompolitikai élet különböző területeire vonatkoznak, de még inkább és döntő módon
érintik az egyházi közösségek belső életét. És ez utóbbi kérdéssel szemben mí,
Kelet és Nyugat katolikusai nem is vagyunk olyan eltérő helyzetben, mint amit
a politikai rendszereink között fennálló eltérés sejteni engedne. Nekünk is sürgős feladatunk, hogy szembenézzünk egy szilárdan testet öltött ídeológíával, még
ha az más formákban jut is kifejezésre. MIndkét oldalon át kell gondolni elkötelezettségeinket és a hit fényében kell mérlegelní tapasztalatainkat. És ezek
alapján kell munkálkodni az egyházi kőzösségek megújításán. A kommunistákkal a jövőben folytatandó párbeszéd végül is a tanúságtételre való képességünktől és elkötelezettségünk minőségétől függ.

Annak a szerepnek azonban, amelyet az egyház a társadalmi és politikai életben, szerte a világon betölt, csak egyik bár kétségkívül nagyon fontos része az "egyház keleti politikája". Nem kevésbé figyelemre méltó az a viszony
és kapcsolat, ami a katolikusokat, egyes hivőket, csoportjaikat sőt olykor a helyi egyházakat az öket körülvevő társadalmi és politikai valósághoz fűzi és álIástoalalásra, vélemény-nyilvánításra készteti. A II. vatikáni zsinat e tekintetben
is döntő fordulatot hozott. Nem annyira konkrét kezdeményezésekkel, mint inkúbb azzal, hogy nemcsak a profán világ autonómiáját ismerte el, de elvileg
ismerte el az egyes keresztények, keresztény csoportok szabadságát, hogy legjobb belátásuk szerint foglaljanak állást miriden olyan kérdésben, ami kívül
esik az Egyházi Tanítóhivatal illetékességi körén, Tanácsosnak látszik itt is idézni a már említett Gaudium et spes kezdetű zsinati konstitúciót, amelynek 43.
fejezetében a többek között ezeket olvashatjuk:
"Bizonyos körűlmények között akárhányszor éppen a dolgok keresztény szemlétete ajánl egyeseknek valamely határozott megoldást. Más hivők viszont, mint
ez elég gyakran és egész jogosan előfordul, nem kisebb őszinteséggel másként
vélekednek ugyanarról a dologról. Ha már most a mindkét felől javasolt megoldásokat a felek szándékán kívül is sokan kapcsolatba hozhatják az evangéliumi tanítással, jusson eszükbe, hogy senkinek sincs kizárólagos joga ilyen esetekben az egyház tekintélyével előhozakodni a maga véleményének támogatására. Mindig őszinte párbeszéd útján iparkodjanak egymást felvilágosítani, megőrizve a kölcsönös szeretetet, és a közjóval törődve elsősorban."
Valójában ennek a zsinati tanításnak fényénél válik igazán érthetővé az a
szellemi és társadalmi mozgalom, amelynek ma Latin-Amerikában szemtanúi vagyunk. Az újszerű ebben nem az, hogy az ott élő katolikusok egy igazságtalan
társadalmi helyzet forradalmi megváltoztatása mellett tesznek hitet és ennek kötelezik el magukat, híszen ilyen keresztények Európában is mindig voltak. Latin-Amerikában azonban sem a hierarchia, sem a klérus tudatvilágát, gondolkodásmódját nem befolyásolják sem feudális hagyományok, sem osztályelőítéletek és
vagyonuk sincs, az egyház még látszólag sem kerülhetett abba a helyzetbe, hogy
összefonódjék az uralkodó osztályokkal. az ő érdekeiket képviselje. így semmi
meglepő nincs abban, hogy nemcsak az alsópapság, de az egész latin-amerikai
püspöki kar már 1968-ban Medellinben tartott konferenciáján lényegében elítélte
a kapitalizmust. E püspöki konferencia óta széles körű irodalma támadt a latinamerikai helyzetre vonatkozó katolikus reflexiónak, amelyet a voltaképpen nem
szerenesés "felszabadulási teológia" névvel illetnek. Azért nem szerenesés ez az
elnevezés, mert itt valójában nem a hagyományos értelemben vett teológiáról
van szó, hanem sokkal inkább társadalomtudományról. r. Almeida a latin-amerikai felszabadulási irodalomhoz fűzött teológiai reflexióiban alighanem helyesen állapítja meg, hogy a latin-amerikai kereszténység "szocializmus iránti elkötelezettsége" nem úgy jött létre, hogy átgondolták volna a keresztények felelősségét a társadalom iránt, vagy levonták volna az evangélium bizonyos etikai
konzekvenciáit, hanem egyszerűen annak a ténynek következménye, hogy sok
keresztény. vesz részt a forradalmi folyamatban.
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kérdésnek egyik legkitűnőbb ismerője, aki több
Chilében, a latin-amerikai egyház szocialista irányzatairól a
Diakonia hasábjain írt tanulmányában megállapítja, hogy bármennyire is elátkozza a kapitalista sajtó, Kuba és Chile nagyon sok latin-amerikai keresztény
számára jelenti a reménységet, illetve a lerombolt ábrándot. A kapitalizmus
embertelenségeivel kapcsolatos tapasztalatok egyre több latin-amerikait indítanak arra, hogy a szocializmus mellett döntsön.
Ennele a ténynek hátterében teljes mértékben érthetővé válik a latin-amerikai egyházra nehezedő politikai elnyomás, amelyről Gonzalo Arroyo chilei jezsuita páter, aki a katonai puccsig a Mensaie című katolikus lapot szerkesztette, ugyancsak az Études múlt év augusztus-szeptemberi számában írt beszámolót. A tanulmányban Arroyo első ízben hoz nyilvánosságra egy titkos okmányt, amely a bolíviai kormány körei ből származik és amely tizenöt pontban
foglalja össze azokat a módszereket, amelyekkel a latin-amerikai egyház körében jelentkező forradalmi mozgalmakat el kell nyomni. Az egyes pontok név
szerínt említenek püspököket, papokat, különböző mozgalmakat, igy például a
pápai "Igazság és béke bizottság" latin-amerikai szerveit. Az okmány a kommunistákkal való szövetséggel vádolja az összes latin-amerikai haladó mozgalmat.
Arrovo felsorolja azokat a katolikus sajtóorgánumokat, amelyeket a legújabban
tiltottak be. Így például Chilében a Pastoral pop'ulart, és a Mundo 70-et, Uruguayban aVisperát, Argentínában a Christianismo y Revoluciont, Paraguayban a
Comunidadot, és halálosan megfenyegették Buenos Airesben a Familia Christiana címü lap szerkesztőít, Ugyancsak halállal fenyegették meg Pironio La Plata-i
érseket a latin-amerikai püspöki kar jelenlegi elnökét, aki azonban kijelentette,
hogy ennek ellenére sem hagyja el székhelyét.
Tanulmánya végén Arrovo megállapítja, hogy amíg a multínacíonálís kapitalizmus ideológiája egyre kisebb térre szorítja vissza a vallást a fejlett országokban, a fejlődésben lévő országok nagy részében az egyház még nagyon erős
és mennél inkább a kizsákmányoltak oldalára áll, annál élesebb összeütközésekre lehet számítani az elnyomó kormányok és az egyház között.
Bizonyos mértékben érdekesen egészíti ki a Latin-Amerikáról írottakat Tissa
Balasuríya Sri Lanka-i (Ceylon) bennszülött papnak a párizsi Informations
Catholiques Internationales-ban megjelent cikke, amelynek ezt a címet adta:
"Egy ázsiai megjegyzései Vietnam után". A vietnami háború végén - írja BaIasuriya - alapvetőerr megváltozott az egyház helyzete ebben az országban. Az
igazság az, hogy nagyon sok katolikus vietnami támogatta azt a kormányt, amelyet végül is legyőztek. Egyházuk anyagilag nagymértékben függött kültöldí forrásoktól és személyektől. Ideológiai tájékozódásuk jobboldali volt. Nagy kár, hogy
a 60-as, 70-es évek során senki sem szentelt elég figyelmet a vietnami helyzetnek a maga egészében. Az egyházi emberek nagy része számára a kapitalizmus démona kevésbé veszélyesnek látszott, mint az a veszély, amit a kommunizmus jelentett.
Most arról lenne szó, hogya világ keresztényei felvilágosultabban tudják-e
látni a pillanatnyi helyzetet, mint ahogy nem kevésbé fontos az sem, hogyan
viselkednek a vietnami keresztények az ország új vezetőivel szemben. Ettől függ
ugyanis és nemkülönben a nyugati világ keresztényeinek magatartásától, hogy
milyen lesz ezeknek az új vezetők nek magatartása a keresztények iránt. Az indokínai keresztényeknek és kormányoknak. egyaránt nagymértékben megkönnyítené feladatuk megoldását, ha a kívülálló keresztények nem tragédiának tekintenék az új rendszerek hatalomra jutását, hanem sokkal inkább a lehetséges
fölszabadulás jeIének.
Amióta a pápa az 1975-ös évet a kiengesztelődés évének mondotta ki, az
indokínai helyzet kihívást jelent nemcsak az ő számára, hanem minden keresztény
számára. Arról van szó, hogy gyökeresen újra kell gondolni az egyház missziós
tevékenységét egy forradalmi világban. A forradalmi jelenség egyébként sem
rendkívüli korunkban: alapvető változások mennek végbe például jelen pillanatban is Mozambique-ben, Angolában és Bissau Guineában. És az elkövetkező
tíz évben kétségkívül a világ egyik legfontosabb jellegzetessége lesz a szocialízmus irányába -rnenö fejlődés. At kell tehát gondolnunk egész teológiánkat. XXIII.
János pápa tanítása és a kelet-európai rendszerek irányában tanúsított magatartása sokat segíthet nekünk, legyünk akár a pápa, vagy akár püspökök, vagy akár
egyszerű hívek.
Horst Goldstein, ennek a

éven át
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működött

A cikkíró ezután az egyház míssziós tevékenységének teljesen új stílusát
'sürgeti, majd így folytatja: Csak remélhetjük, hogy az indokínai egyházaknak
lesz elég lelki tartaléka és teológiai elevensége, hogy részt vegyenek egy új és
igazságosabb társadalom fölépítésében... Az indokínai kísérlet az egész egyház
számára tanulsággal járhat, különösképpen Azsíában, Afrikában és Latin-Amerikában. Arra tanít bennünket, hogy a világ azt várja a keresztényektől, hogy
nagyobb hangsúlyt vetnek a társadalmi igazságra, mint a vallásos szertartásokra
és hogya papok és a püspökök mellett nagyobb autonómiát kapnak a laikus
hívek a maguk feladatainak területén. A világválsággal szemben, ami minden
bizonnyal meggyorsítja majd a változások folyam át, különösen Azsiában, az indokínai események a nyugati társadalmak keresztényeit is arra kellene hogy
indítsák, hogy újra átgondolják a kapitalista modellel szembeni eddigi magatartásukat, amely modellnek egyetlen fejlődési elve a minél nagyobb profit biztosítása és amely szükségképpen vezet mindenütt ahhoz, hogy még nagyobb legyen
az egyenlőtlenség a vagyonosok és a szegények között. Miért legyenek egyedül
a marxisták - vagy majdnem csak egyedül ők - , akik eléggé komolyan veszik
az igazságot és gyökeresen hajlandók harcolni az igazságtalanságok ellen. Nincs-e
Itt az ideje, hogy újra fölfedezzük az evangélium mélyreható radikalizmusát és
hogy megkíséreljük. hogy aszerint éljünk is, még mielőtt eláraszt bennünket az
éhségtől szenvedő Azsia forradalmi áradata?
Mi sem természetesebb, mint hogy az ilyen és ehhez hasonló, a harmadik
világból érkező hangok egyre nagyobb visszhangra találnak Európában is. A
fogadtatásuk természetesen nem egyértelmű és jelentős mértékben megosztja
ezekben a társadalmi és politikai kérdésekben a nyugat-európai katolikus közvéleményt. Az adott történelmi helyzet és Nyugat-Európa nagy gazdagsága - még
a gazdasági válság ellenére is - megmagyarázza, hogy az ott élő hivők nagy
többsége számára nemcsak hogy idegenül, de ijesztően is hatnak az efféle megnyilatkozások. Nem '[elentéktelen viszont azoknak a száma sem, akik nemcsak
hogy helyeslik a hivatalos egyház beszámolónk elején ismertetett diplomáciai
tájékozódását, de azon túllépve mirrtegy tükörként szeretnék felhasználni a harmadik világból érkező jelzéseket, hogy új módon reflektáljanak arra a társadalomra, amelyben élnek.
Nagyon sokféle formában jelentkezik ez az új tájékozódás. Elég itt utalni
J. B. Metz münsteri professzor talán szintén nem szerenesés elnevezésű "politikai teológiájára", amely újfajta reflexiót sürget a társadalmi valóságra, vagy
akár a francia püspöki kar 1972. évi körlevelére, amelyben lehetséges társadalmi opcióként ismerte el a szocializmust vagy a Párizsban megjelenő Témoignage Chrétien című katolikus hetilap és a köréje csoportosult mozgalom egyértelmű állásfoglalására egy szocialista típusú társadalom kialakítása érdekében.
Működik ezenkívül Európa-szerte egy mozgalom, amely a "Keresztények a
szocializmusért" nevet viseli és amelynek legjelentősebb tömegbázisa Olaszországban van. Jó szándékú, de ideológiailag kétségkívül nem egészen világosan
profilírozott elképzeléseikről tanulságos képet kaphatunk egy olyan tanulmányból, amely éppen ellenük íródott a Civilta cattolica című erősen konzervatív olasz
katolikus folyóiratban. Az írás szerkesztőségí eikként, aláírás nélkül jelent meg
a lap múlt év július 19-i számában és ezt a cimet viseli: Há1'Om kérdés a "keresztény-marxisták"-hoz:
A tanulmányban a többek között ezeket olvashatjuk: Valójában - így állitják a keresztény marxisták - ahhoz, hogy a keresztény hitet megszabadítsuk
az ideológiai felépítményektől és elérjük azt, hogy ne a kapitalizmus igazolásának
és a tömeg elidegenedésének eszköze legyen, hanem a kizsákmányoltak és elnyomottak felszabadítását szolgáló erő, újra kell olvasni az evangéliumot a proletariátus szempontjából ; a szegényeknek és elnyomottaknak ismét birtokukba kell
venniük az evangéliumot, amelytől megfosztották őket és eszközül használták fel
ellenük, Ez azt jelenti, hogy az evangéliumot a társadalompolitikai gyakorlatból
kiindulva kell olvasni, a szegények és kizsákmányoltak szempontjából és egy
olyan új társadalom felépítése iránti elkötelezettségből kiindulva, amely különbözik a polgári társadalomtól és ez utóbbit a történelmi materializmus elveinek
alapján bírálja; lenne tehát a Bibliának egy "materialista" olvasása is, ami
azt is jelenti, hogy nincs a Bibliának "semleges" olvasása, hanem csak "materialista", "polgári" és "idealista".
Ez a rövid idézet is jól mutatja, hogya cikk voltaképpen rátapintott a ma.gukat a szocializmus mellett elkötelező olasz katolikusok aránylag kis csoportj á-
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nak vitathatatlan félreértésére, ami abból áll, hogy túlságosan ideológiai alapon
igyekeznek megközelíteni egy új társadalmi valóságot, mintegy átideologlzálva és
újraideologízálva a keresztény tanítást. Holott a ma már mindkét oldalon eléggé tisztázott álláspont éppen az - és ez felel meg a II. vatikáni zsinat tanításának is -, hogy az együttműködésnek a közösen felismert jóra. irányuló
együttes tevékenységben van meg a lehetősége, mégpedig éppen az ideológiai
különbségek egyidejű tudomásulvételével és kölcsönös tiszteletben tartásával. És
minden olyan kísérlet, ami a kereszténységnek valamiféle átldeologlzálására irányulna, csak megkönnyíti azoknak a dolgát, akik esetleg nem is annyira a kereszténység, mint inkább egy fennálló társadalmi rend védelmében ellenzik a
szocializmussal való megértő együttműködést.
Persze nemcsak ilyen hangok vannak Olaszországban, élénk bizonysága ennek az a kongresszus, amelyet november első (napjaiban tartott Rómában az
olasz Actio Catholica értelmiségi szervezete, A találkozó alapgondolata, hogy az
evangelizáció - amely egyébként a legutóbbi püspökiszinódusnak is fő témája
volt - a világi társadalom keretein belüli hitelesen humanista elkötelezettséget
is jelenti. Az értekezlet egyik előadója. a teológus Sartori reflektálva az egyház
és a keresztény tanítás "történelembe ágyazottságára", megállapította, hogy hoszszú időn át jelentkezett éppen ennek a beágyazottságnak következtében a kísértés, hogy a világi rendnek is képviselője és irányitója legyen. A II. vatikáni zsinat azonban mondja Sartori egyszer s mindenkorra véget vetett annak
a törekvésnek, hogy az egyház a "hatalom útjára" térjen, és éppen ezért akár a
transzcendencia felől, akár az evilági megtestesülés felől közelítjük meg, mindig csak Krisztus-formájú lehet. Krisztus útja nem a hatalom útja volt, hanem
a rejtettségé, a szegénysége, a szolgálaté. Csak azt a forradalmat sürgette, amelyet ő maga is életében megvalósított. A krisztusi kezdeményezés és ennek folytán az egyházi kezdeményezés is más szinten kell, hogy jelentkezzék, mégpedig
az adott valóságon belül, mint annak erjesztő tényezője, az evilági valóság lélekkel megtöltése. Ebben a dimenziójában a hitnek képesnek kell lennie arra, hogy
szembenézzen a történelemmel és ez a szembesülés a minden ember iránti nyitottság és a velük való egység keresése lehet.
A főleg az európai latin országokban jelentkező és egyre inkább terjedő új
szemléletnek természetesen megvan a visszhangja a másik oldalról is, nevezetesen a szocializmusért politikai síkon küzdő pártok, így elsősorban a kommunista
pártok körében. Köztudott. hogy az Olasz Kommunista Párt például anélkül,
hogy szocialista programjából bármit ís feladna, csak úgy lenne hajlandó az ország sorsáért a politikai felelősséget is vállalni, ha ez az ún. "történelmi kompromisszum" keretében történnék, amikor is az új, szocialista társadalom létrehozásában nem ideológiai, hanem gyakorlati téren együttműködnének azokkal
a hivő tömegekkel. akik ezt a célt velük közösen vállalják.
Hasonló felfogás alakult ki Nyugat-Európa másik nagy kommunista pártjában, a Francia Kommunista Pártban, sőt újabban a Spanyol Kommunista Párt
vezetőségében is. Georges Marchais-nak, a francia párt főtitkárának több megnyilatkozása erre utal. 1974-ben jelent meg a Kossuth Könyvkiadónál Marchais
Demokratikus kihívás című könyve, amelynek egyik fejezete ezt a címet viseli:
"A hivők és mí". Ebben a többek között ezeket írja: "Franciaország olyan ország, ahol sok a hivő. Ezek többsége katolikus. A kérdés önként adódik: lesz-e
helyük a demokratikus Franciaországban? Habozás nélkül válaszolj uk : a hivők
nek teljes értékű helyük lesz a holnap demokratikus Franciaországában. Majdnem negyven éve immár Maurice Thorez felhívásának: »Felétek nyújtjuk kezünket, katollkus munkások, tisztviselők, kisiparosok, parasztok, mi, materialisták, mert testvérek vagyunk, és mert titeket is ugyanazok a gondok gyötörnek, mint bennünket«.
Ma ezeknek a férfiaknak és nőknek - írja tovább Marchais - a tevékeny
részvétele a közös demokratikus harcban napról napra mindinkább valóságga
válik. Hogy is lehetne másképp? A nagytőke politikája egyformán sújt hívőt és
nem hivőt életszfnvonala, munkakörűlményeí, boldogulási lehetősége, gyermekeinek JÖVŐjR, szabadabb, felelősségteljesebb életre való törekvése szempontjaból. Egyformán érlelődik bennük az egység vágya, hogy közösen vigyék végbe
az elengedhetetlen gazdasági és társadalmi változásokat." Marchals a továbbiakban, míután pozitívan értékelte a francia püspöki kar 1972 októberében
Lourdes-ban tartott kőzgyűlését, valamint a francia protestánsok szövetségének
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hasonlóan pozitív állásfoglalását a jövendő társadalmi átmenettel kapcsolatban,
így folytatja: "Félreértés ne essék! A hivő keresztények gondolkodásában megmutatkozó fejlődést nem akarjuk úgy értékelni, mint a marxizmus és a kereszténység esetleges ideológiai közeledésének [elét, E két világfelfogás ideológiai
alapjai egymással szögesen ellentétesek. Ez az ellentét azonban, véleményünk
szerint, semmiképp sem vezethet oda, hogy a társadalmi és politikai harc során a kommunistákat az egyik, a hivő keresztényeket a másik táborba sodorná.
Számunkra az igazi elválasztó vonal franciák és franciák között nem ideológiai
vagy vallásos meggyőződésük különbözősége szerint van megvonva. hanem a
kizsákmányoló és elnyomó törpe kisebbséget határolja el a tömegektől, akik éppen ennek a politikának az áldozatai, akár hisznek Istenben, akár materialisták,
akár járnak misére, akár nem. Közelebb áll hozzánk egy hivő katolikus munkás, mint egy voltairiánus bankár, egy vallásos békeharcos, mint az a kapitalista, még ha ateista is, aki külföldi fegyverszállításokból gazdagszik meg, közelebb egy katolikus demokrata, mint a monopólíumok materialista ügynöke."
Georges Marchais ezt az álláspontját még fokozottabban megerősítette abban
az interjúban, amelyet a Témoignage Chrétien főszerkesztőjének, Georges Montaronnak adott, és amely a lap múlt év augusztus 28-i számában jelent meg. Montaron itt a többek közt megkérdezte a főtitkártól, hogy fontosnak tart ja-e a
keresztények részvételét bizonyos társadalmi és politikai harcokban. Ez egyáltalán nem újdonság - válaszolta Marchais. És ha éppen tagjai a pártnak, ugyanazok a jogaik, mint a többi tagoknak. Nem kötjük ki a materializmus elfogadását a francia kommunista pártba való belépés föltételeként . .. A marxizmus
különben sem dogma, hanem iránymutató a cselekvésre. Allandóan gazdagítani
kell a tapasztalat világánál és a társadalom fejlődése által teremtett új szükségleteknek megfelelően. Miért kívánnánk, hogy azok a keresztények, akik tagjai a kommunista pártnak. "csonkított" minőségben tegyék ezt, ellenkezőleg,
azt kívánjuk, hogy megőrizzék helyüket, teljes egészében úgy, amint vannak.

DOROMBY KAROLY

NY/RI TAMÁS

A MAI TEOLOCjVS SZELLEMI LÉCjI<ORE
ECjY CIKKSOROZAT ZARSZAVA
A vallás filozófiájáról tartott előadásaiban F. Hegel átfogó képet rajzol a
vallásos tudat és az újkori gondolkodásmód összeütközéséről (l). A modern tudományosságra jellemző kritikus elemzés megfosztotta az igényes szellemi életet
élő embert attól, amit F. Hegel "első naivitás"-nak nevez. A gondolkodó elme
egyetlen nézetet vagy véleményt sem fogad el magától értetődő valóságként, hanem kellő távolságra helyezve módszeres kételkedés tárgyává teszi. A tudományelmélet egyik kiemelkedő képviselője, K. Popper szerint a mai tudomány feladata nem az igazság megismerése, hanem a téves nézetek leleplezése (2). Amint
G. Baum megállapítja, a jelen szellemi légkörében élő értelmiségi, aki megszokta, hogy az írásművekhez, szővegekhez, szimbólumokhoz fenntartásokkal közeledjék. vallásos meggyőződése ellenére sem tudja többé naiv egyszerűséggel magáévá tenni hitünk áthagyományozott tételeit (3).
Az első naivitás megszűnése. Az első naivitás eltűnése mindenekelőtt a történelmi szővegek, írásos emlékek kritikai szemléletében nyilvánul meg. Mi a
tulajdonképpeni mondanívalójuk ? Mit jelentettek saját korukban, és mit jelentenek ma? Mi az, amit állítani akarnak, és mi a helytől és időtől függő keret,
melynek segítségével megfogalmazzák kijelentésüket? Bár a Divino afflante Spi7'itu kezdetű enciklika több mint harminc esztendeje Ieszögezte, hogy ha meg
akarjuk érteni a Szentírást, akkor gondolatilag vissza kell térnünk abba a világba, amelyben az evangélisták éltek; ez a módszer sem nyújthat tökéletes megoldást. Mások belső élete, általában a történelmi múlt nem hozzáférhető a köz-
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vetlen tapasztalat számára. Igy nem is lehetséges, hogy teljesen belehelyezkedjünk a megértendő múlt látásmódjába. S ha a múltat a jelennel összekötő hagyomány gazdagítja is megértésünket. felmerül a kérdés: hogyan lehetséges a
tartalom és a forma szabatos megkülönböztetése? Hogyan hámozható ki a Szeritírás tanítása abból a világképből, amelyben szóbeli alakot öltött?
Korunk szellemi életének másik sajátossága a vallás kritikus szemlélete. A
lélektan művelői L. Feuerbach és S. Freud óta többnyire gigantikus mérvű projekciónak, azaz kivetítésnek tekintik a vallást, amelyben az emberi vágyak és
félelmek, igények és szükségletek tükröződnek. K. Marx megjegyzései különösen
érzékennyé tettek a vallásban fellelhető elidegenítő tendenciák észlelésére. Továbbá nem hagyható említésen kivül az sem, amit a tudásszociológía képviselői
plauzibilitás-struktúrának, "hihetőségi rendszerv-nek neveznek. Ezen olyan önmagukban véve következetes érveket és társadalmi mechanizmusokat értenek, melyek megvédik ugyan az adott társadalom világnézetét az esetleges kihívásokkal
szemben, ugyanakkor azonban "vak foltokat" is okoznak az emberi tudatban.
Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos kultúrában élő ember megismerő- és felfogóképessége korlátozott: csak azt észleli, amit saját kultúráia észrevevésre méltónak tüntet föl, és nem látja meg a többi kultúra kiemelkedő értékeit, jelentéseit és szempontjait. E kulturális relativizmus szerint az ember Icijelentcsel és
állításai az őt meghatározó történelmi-társadalmi alapok függvényei, tehát általánosan nem érvényesíthotők a megismerés, az erkölcs, a világnézet törvényszer'Úségei.
A gondolkodó fő nem vonhatja ki magát a korszellem hatása alól. Még kevésbé, ha hivő keresztény. Régebben talán még megengedhette magának azt
a fényűzést, hogy a kornak hátat fordítva ellenkultúrát hozzon létre. A XX.
században azonban egyszer s mindenkorra lehetetlenné vált az ilyen elkülönülés.
Mível a szellemi érdeklődésű hivő nem tud kivonulni intellektuális környezetéből, egyszerű hite, problémátlan vallásossága végérvényesen a múlté. A kritikus szemlélet és az egyre általánosabbá váló relativizmus mindörökre elzárja előlünk a kételyektől mentes, kétkedes nélküli hit Paradicsomát. Valahol az
éden és az Isten országa között élvén nem az a feladatunk tehát, hogy sirássuk
az elvesztett első naivitást, hanem hogy rátaláljunk a másodikra.

Teológiai zsákutcák. A mai teológus legégetőbb kérdése, hogy hol található meg
az arkhimédészi pont, amelynek segítségével általános érvényű kijelentések tehetők. Ha a vallási tételek, szimbólumok és értékek nem függetlenek történelmikulturális hábterüktől, akkor hogyan különböztethetők meg az igaz kijelentést
létrehívó társadalmi alapok a hamisat produkálóktól ? Ha elfogadom, hogy társadalmilag irányíthatók a hihetőségi rendszerek, akkor honnan tudom, hogy az
általam hihetőnek vélt vallási igazság nemcsak társadalmi irányítás terméke-e? A konzervatív teológia egyszerűen kikerüli a relativizmus eme kíhívását:
akár jó-, akár rosszhiszeműen. saját vonatkoztatási rendszerébe zárkózik. A krítikus igényű hivők szemlátomást nem bírnak azonosulni a világuktól elszakadó
teológiai rendszerrel. A teológiai liberalizmu.~t viszont hitük miatt utasítják viszsza, mivel ez az irányzat lemond a válaszkeresésről. és meghódol a relativizmus
előtt.

E megalkuvás egyik legbeszédesebb példája R. Bultmann (4) mítosztalanítási
programja - bár nem vonható kétségbe sem nagyon helyes problémalátása, sem
pedig mélységes hite és antropológiai kíindulásának jogos volta. Alapeszméje az
a vélemény, hogy az elektromosság és a rádiózás korában élő ember nem bírja
elfogadni az Újszövetség népszerűsítő elbeszéléseit Jézus kilétéről, tetteiről és
föltámadásáról. Következménye az a posztulátum, hogya keresztény tanítás alapigazságait le kell fordítani az egzisztencializmus kategóriáira. A szentírási kijelentéseket csakugyan le kell fordítanunk mai nyelvre. Habár ez a tolmácsolás
sem probléma nélküli, R. Bultmann eljárásának voltaképpeni nehézsége nem ebben, hanem önellentrnondásosságában rejlik. Másképpen kifejezve: a hagyomány
által közvetített múltat relatívízalja a társadalmi-történelmi elemzés révén. a
jelent viszont immunisnak tekinti a relativizmussal szemben. Az Újszövetség
szerzőinek felrója
koruk hamis tudatát, de kritika nélkül elfogadja korunk
tudatát. Ez azt jelentené, hogy a viUanyszerelők és rádióhallgatók értelmi színvonala eleve meghaladja például Szetit Pálét. Mindez önmagában is elég különös, a tudásszocíológia távlatában azonban rendkívül együgyű
jegyzi meg
P. Berger (5).
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Az újszövetségi szerzők világképe ugyanolyan társadalmi folyamatok terméke, mint a radikális, modern teológusoké. Mindegyikhez tartozik megfelelő
hihetőségi rendszer. Ha egyszer átláttuk ezt, akkor az úgynevezett modern tudat
_ akár tudományos, akár mindennapos alakjában sokat veszít varázsából.
Az még talán elfogadható, hogya modern filozófia és tudomány magasabb értelmi színvonal megnyilvánulása. De ha a villamos energia átlagfogyasztójáról
van szó, akkor már sokkal nehezebb magasabb rendű szellemiséget föltétele~
nünk. Ez esetben inkább olyan gondolata támad az embernek, hogy Szent Pal
apostolnak mégiscsak több mondanivalója volt, mint például az "Adáshiba" jó
néhány szereplöjének, pedig ezek végül is a modern tudatot, a mai közgondolkodást testesítik meg. Amint Szakonyí Károly színműve példázza, a modern tudat
bizonyos tipusai nehezen fogadják el a természetfölötti valóságot. Ez az állítás
azonban kizárólag a társadalmi-történelmi elemzés szintjén mozog: tünetet állapít meg, és ez nem vehető abszolút kritériumnak, mert a jelenkor sem ellenálló
a relativizálással szemben. Természetesen elfogadhatjuk. hogy a modern tudat nehezen tud ia elképzelni például az angyalokat és démonokat. Az újabban
vi lágmóretűvé váló .xíémonhullúm'' azonban erősen kétségbe vonja ezt a nézetet.
Úgy látszik tehát, nem is létezik aza "mai ember", akire R. Bultmann hivatkozik.
A relativizmus relativizálása. A kivetítés "tűzpatakján" átláboló gondolkodás
nem retten vissza a relatívizálástól, mert ha jól meggondolja, akkor a viszonylagosság önmagát szüntetí meg. .A kultúrák és világnézetek különbözősége tagadhatatlan, a kulturális relativizmus vitathatatlan. Azt azonban meg kell kérdeznünk, hogy mi viszonyul mihez? Valamely társadalom egész kultúrája vi• szonyul-e meghatározó környezetéhez, vagy csak bizonyos réteg ugyanannak a
kultúrának másik rétegéhez. 1 amint K. Ma1'x megállapította? Azt értsük kulturális
relativizmuson, hogy minden egyes ember gondolkodása és viselkedése vonatkoztatható annak a társadalomnak a hagyományára, amelyben felnőtt? Vagy talán
azt, hogy valamennyi erkölcsi norma és érték viszonylagos? Lehetséges, hogy az
az egyetlen abszolút ismeret, amely szerint az emberi szellem műveiben nem
nyilvánul meg semmiféle, sem ismeretelméleti, sem erkölcsi, sem vallási abszoJútum? Amde a kultúrák és világnézetek sokféleségének puszta tényéből nem
következik logikai szükségszerűséggel az egyetemes kétkedés. Csak abból, hogy
sokféle eltérő nézet áll szemben egymással, nem vonható le megfellebbezhetetlenül, hogy egyik sem lehet közülük helyes. Amint az idős L. Wittgenstein hangsúlyozza, ,.aki mindenben kételkedni akarna, az a kételkedésig sem juthatna el.
A kételkedés játékának szükségképnení előfeltétele a bizonyosság" (6).
Akit a relativizmus formális-logikai cáfolata nem elégít ki, az vegye fontolóra, hogy nem rejtőzik-e a kultúrák viszonylagossága mögött olyan társadalomfölötti egység, ami egyáltalán lehetővé teszi a világnézetet és kultúrát? A világnézeti pluralizmus "anonim kereszténység" névvel illetett rahneri megoldása
föltételezi, hogy a különféle, részben ellentmondó világnézetek és vallások ugyanannak a szellemi dinamikának többé-kevésbé sikeres tárgyiasulásat. Nyilvánvalóan egészen más dolog megállapítani, hogy az erkölcsi törvények tartalma társadalrnakként változik, és megint más dolog felismerni, hogy minden kultúrában vannak kötelező erejű szabályok. Bármennyire is különböznek a kultúrák
és az erkölcsök, kivétel nélkül minden embernek van lelkiismerete, tisztában van
a jó és a rossz erkölcsi fogalmával. Kivétel nélkül mindenki keres valami végső támpontot, értéket és igazságot. Akár mágikusan, akár mítologíkusan, akár
metaf'ízikusan vagy bármiféle más módon fejezi ki, lénye egész szomjúságával
vágyódik az abszolútumra. Mi végett vallatja a létet? Minek nyornozza az élet
értelmét, miért kívánja oly sóváran a beteljesedést? Mivel magyarázható a változó társadalm! körülmények ellenére is kivétel nélkül mindenkiben fellelhető
vágyódás a föltétlenre és végtelenre?
Új kérdések. A II. vatikáni zsinat utáni fellendülést követő teológiai megtorpanás minden bizonnyal azzal magyarázható, hogy rosszul kérdeztünk. A megszokott kérdésekre kerestünk új válaszokat, holott egészen más kérdéseket kellett volna feltennünk. Hogy miért? Megvilágítja néhány kiragadott példa.

A hit. - A Zsinat előtt alapjában véve apologetikusan közelítettük meg,
minden igyekezetünk a bizonyításra összpontosult. Gyakran nem is azzal a szándékkal, hogy másokat győzzünk meg, hanem hogy önmagunkat. Úgy véltük. hogy·
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a Zsinat után is járhatók a kitaposott ösvények, azzal a különbséggel, hogy az
egykori apologetikus kérdésekre új apologetikus válaszokat kerestünk. Végül
is oda jutottunk, hogy részletesen kimutattuk a régi bizonyítékok gyöngéit, újakat pedig nemigen találtunk. Nyilvánvaló, hogy nem kérdezhetünk többé a korábbi módon, mert ebből nem él meg hitünk. Az új, mondjuk "hermeneutikus"
kérdésnek nem arra kell irányulnia, hogy van-e lsten?, hanem arra, hogy ki
az Isten? Mit mond Jézus - vagy az Oszövetségben Jahveh - a valóságról, és
hogyan válaszol hitünk a kérdésre? Azt kell "bebizonyítanunk", hogy a felelet
nemcsak az értelem dolga, hanem föltételezi és kihívja az egész embert.
Az egyházi közösség. - Egykor azt kérdeztük, hogyan lehetünk jó katolikusok. A katekizmus válasza: vasárnaponként misét becsületesen hallgass, bűneidet
évenként meggyónjad és legalább húsvét táján az Oltáriszentséget magadhoz vegyed, böjti időben menyegzőt ne tarts stb. A mostani válasz nem az Anyaszentegyház öt parancsolatát hangsúlyozza, hanem a jó keresztény életet. Mindössze
az a bökkenő, hogy egyedül, egymagunkban lehetetlen keresztény életet élnünk.
Ma azt kell megkeresnünk, hogy miképpen alakítható ki valódi közösség, amelyben gyökeret verhetünk. Nyilvánvalóan elégtelen válasz erre, hogy a hústól való megtartóztatás az év csaknem valamennyi péntekén átváltható bármilyen jó
cselekedetre.

A régi szép időkben szent dicsfény övezte a világtól elpapokat. Ma unos-untalan halljuk, hogy a pap ne szigetelődjék el a
világtól, ne zárkózzék el a hívektől. Pedig nem az a kérdés, hogy a papok miben különböznek a hivőktől. hanem az, hogy milyen kapcsolatban vannak velük. Egyetlen közösség, a vallási sem nélkülözheti a vezetőket. De ha a papság
nem tud megfelelni ennek a feladatának, akkor az emberek más vezetők után
néznek.
A keresztény nevelés. A kérdés hosszú időn át egybeesett az egyházi iskolákéval, s még ma is vannak, akik úgy vélik, hogy az iskolán múlik minden.
Amint azonban a fejlődéslélektan és a társadalomlélektan kimutatja, a gyermek alapvető világlátása és életfelfogása nagyon korán, életének első éveiben
kialakul, mielőtt még megísmerné a hitünket kifejező vallási szlrnbólumokat. A
keresztény nevelés sorsdöntő problémája a házastársak kapcsolata egymással és
a világgal. Kiviláglik-e viselkedésükből a valóság jóindulata, Isten véghetetlen
emberszeretete? S hogyan állandósul a hitvesek ebbéli meggyőződése?
A papi szolgálat. -

különülő

A liturgia. A Zsinat utáni változások ezen a téren a legszembetűnőbbek.
De mennyivel jobb, ha a pap arccal a nép felé, magyarul morrnolja a szeritmisét, míntha latinul tenné ugyanezt, a népnek hátat fordítva? Nem az a kérdés, hogy milyen nyelven végezzük a liturgiát, hanem hogy milyen legyen a céljának megfelelő liturgia a modern világ megváltozott viszonyai közepette? Alighanem ez a legégetőbb gondunk, és alighanem sejtelmünk sincs a megoldásról.
Az aszkézis. - A múltban azt tartották jó kereszténynek, aki sokról mondott
le. A legjobb keresztények azok voltak, akik a legtöbbről mondtak le. S az új
válasz ugyanarra a kérdésre? "Fölösleges a lemondás, fölösleges az önmegtagadás: az embernek az a rendeltetése, hogy kibontakoztassa önmagát." Ez a fajta
egzisztencializmus azonban korántsem őszinte. A teljes képhez hozzátartozik
ugyanis mindaz, amit az egzisztencialista filozófusok mondanak a hiteles emberi
életről. Ez nem ösztöneink kiélésében, hanem önfegyelemben és
az embertárs
szolgálatában valósul meg.
A szexualitás. Azelőtt így tették fel a kérdést: meddig szabad még elmenni? Amit mostanában felelnek rá, említést sem érdemel. Az igazi probléma
ugyanis az, hogy az emberek hogyan tudják olyannyira lebontani védekező berendezkedéseiket, hogy kialakulhasson köztük a szeretet. Honnan merítsenek bátorságot, honnan vegyenek bizalmat, hogy igazi valójukban mutatkozhassanak
meg egymás előtt? A hűséges Istentől. Mivel Isten rendíthetetlenül hűséges az
emberekhez, mi is megkockáztathatjuk a hűséget egymáshoz.
A marxizmus. Haidan arra törekedtünk, hogy megvéd iük a hivőket a
marxizmus káros befolyásától. A Zsinat utáni dialózusba is bejevegyültek hasonló gondolatok. Ma az a kérdés, hogy mi a marxizmus jelentősége a kereszténység szempontjából.
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Az értelmiség. - Korábban az okozott fejtörést, hogy miképpen tartható kordában a kritikusan gondolkodó réteg. A Zsinat utáni "konzervatívan haladó"
teológia kivált a liturgikus reformokkal akarta elérni ugyanezt a célt. Ma már
azonban létkérdés, hogy az értelmiség miképpen teljesítheti sajátos feladatát,
miképpen fejtheti ki mellőzhetetlen működését az egyházban.
Hosszasan sorolhatnók még a fundamentális teológia, az ekkleziológia, a
dogmatika, a pasztorális teológia, az aszketika, az erkölcstan, s a teológia többi
ágának új kérdéseit. De mindezek összefoglalhatók és éppen ebben rejlik
újdonsága - abban az egy kérdésben, hogy kicsoda Jézus? mit jelent számunkra? Keresztény hitünk szerint Jézus lsten emberszeretetének és az ember istenszeretetének megtestesítője, az élet értelmének szimbóluma. A názáreti Jézus
történeti létéből, életének konkrét eseményeiből kiviláglik a Valódi-Valóság jóindulata és emberszeretete. De bár ismerjük a világ és az ember keresztény
értelmezésének legfőbb szempontjait, ezeket az elvont elveket, dogmáinkat nehéz összekapcsolnunk a történeti Jézus, a kézzelfogható, tapintható, szemlélhető
Jézus életével és személyével. Márpedig alighanem ezen múlik minden. Amint
Rónay Gy. (7) írja "a kérdés, amit ma egy hivő nek, és az ő személyében az "egyháznak föltesznek, így hangzik: kicsoda Jézus? hol található Jézus? miért és hogyan hiszel benne? rnít jelent Ö és a Benne való hited a te életednek?" A többire: dogmára, kánonjogra, szabályra, egyebekre a kérdező egyszerűen legyint;
ez nem érdekli, ez nem mond neki semmit, ezen át nem bír a közelébe férkőzni annak, akire kíváncsi, akit keres, akitől egzisztenciális jellegű választ remél: Jézushoz. És ha a . ,miért hiszel? hogyan hiszel?" kérdésre a skolasztikus
teológia kicsiszolt érvrendszerével hozakodnék valaki elő, abban a pillanatban
bekövetkeznék a keserű csalódás: "Nem ezt vártam, nem ezt kerestem ... Jézus
helyett megint teológiát kaptam, márpedig nekem nem elmélet kell, hanem a
te megélt bizonyosságod éltető ereje; én Tamás vagyok, a hitetlen, és ahhoz, hogy
»higgyek«, nekem bele kell mélyesztenem az ujjaimat valami lüktető, meleg,
föltépett húsba, benned és általad, a te hited általa Jézuséba - aki minden
hitetlen Tamásnak megengedi, hogy mohón tapogató ujjaival benyúljon bordái
közé, a szívéig." Mert ne feledjük el: ez a mai ember, akiről ítt szó van, már
nem naiv és még nem jóhiszemű: lénye egész szomjúságával vágyódik a Jézussal
való találkozásra, hogy miután megtalálta Benne a számára megnyugtató életmodellt, ráeszméljen a második naivitásra, arra a jóhíszeműségre, mely nem fojtja
el a kritikát, hanem magasabb szintre emelve beleépíti a hitbe.

A második naivitás. A vallás szimbolikus nyelven válaszol az emberi léthelyzet kínzó talányaira. Amíg e megszantelt nyelvezet egészen nyilvánvaló, addig nincs szükség - legalábbis túl nagy szükség - a jelképek mélyén rejlő
összefüggések feltárására. Az emberi történelem legtöbb korszakára, a hivők
túlnyomó többségére ez a magától értetődő vallásosság jellemző. Ilyen "naiv hite"
volt a jámbor legendák breton halászának vagy ír mosónőjének, Valószínűleg
ilyenképpen hittek dédapáink, sőt tanáraink és nevelőink közül is sokan. Nem
magyarázták és nem boncolgatták hitüket, nem megfejteni, hanem élni akarták.
S bármilyen divatos egynémely körökben megmosolyogni naivságukat. könnyen
kiderülhet a gúnyolódókról, hogy önmagukat teszik nevetség tárgyává.
Egyébként azonban mindenképpen növekszik azoknak a száma, akik elvitathatatlan [ólridulatuk ellenére sem tudják többé értékként elfogadni az első naívítást, Vallásos szimbólumaínk lenyűgöző erejű előadásának kritika nélküli, önfeledt átélése visszahozhatatlanul a múlté. A legszentebb történet lebilincselő
elbeszélése helyett tényezőire bontjuk, aprólékosan vizsgáljuk hitünket. Az események és jelenségek okait nyomozó, kritikusan boncoló világunkban lehetetlen
felhagy nunk a tüzetes elemzéssel: tudnunk kell, tudni akarjuk, hogy mit jelentenek megszerrtelt szimbólumaink.
A tudásszomj, a megértés igénye semmiképpen sem kárhoztatható, mert
amint P. Ricoeur írja a vallásos szimbólumok értelmezésével kapcsolatosan: "a
hit nem mondhat le a megértésről, a megértés pedig a hitről" (8). Hit és megismerés, megismerés és hit mintegy kört alkotva hatol a szimbólumok rejtőző
igazságába. Ez az úgynevezett hermeneutikus kör nem circulus vitiosus, nem
körben forgó hibás okoskodás, hanem az értelem, a jelentés fokozatos feltárulása. Az orákulum, a jóslat meafejtésénelc, az üzenet átadásának titka abban áll,
hogy a hírnök, a tolmács, az internretáló a megfejtés "előérzetével" kell, hogy
közeledjék a szöveg mondanivalójához. A vallásos szimbólumok tartalmának,
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értelmének, jelentésének "előzetes ismerete" az említett naiv hit. Ebből a kritíkusan meg nem vizsgált "előzetes meggyőződésből" kiinduló értelmezés gondos
elemzés, minuciózus megkülönböztetés, körültekintő összehasonlítás, alapos okfejtés útján puhatolja ki a szimbólum tulajdonképpeni jelentését. A hermeneutikus
folyamat során mindinkább tudatosuló kezdeti hit, az első naivitás helyébe lassanként a kritikusan reflektált hit, a második naivitás lép. Mindössze az kérdéses, hogy túlhaladunk-e az elemzésen, hogy miután ízekre szedtük szírnbólumainkat, sikerül-e újra egységes egésszé rendeznünk őket? Vagy úgy járunk, mint
az angol nyelvész, aki miután darabjaira szedte szét Shakespeare költészetét,
világlátását már nem tudja átélni? Ismeri minden egyes sor minden egyes szavának jelentését, eredetét. használatát - csak éppen nem hatódik meg a gondolattól,
hogy Júlia a nap, melyet Rómeó keres. Annyira megtanulta a próza nyelvét,
hogy nem bírja felfogni a költészetét - mondja A. Greeley (9).
Szinte fizikailag hallható a felháborodás hangja: "Borzasztó! Már Jézus is
költészet csupán?" Mit lehet felelni a méltatlankodóknak? Azt, hogy a költészet ez esetben mérhetetlenül több, mínt a próza. Jézus éppen azért valóságos,
mert nem prózai, mert élete és üzenete szimbólum - Isten irántunk való szeretetének érzékletes képe. A második naivitás a szimbólumok iránti fogékonyság növekedése, vagyis az a felismerés, hogy a szimbólum nem a valóság ellentéte, hanem értelmet hordozó mozzanata, igazi tartalmát jelentésátvitellel érzékeltető költői képe. A szimbólum nem kevesebb, hanem több, mint a prózai valóság. Aki eljut idáig, akiben újra kialakul ez az érzékenység. az újra tud hinni.
Hogyaköltészetből kölcsönzött példánknál maradjunk, a mell őz hetetlen elemzésen túljutott irodalmár lelkét éppen azért ragadja meg a "Fordulj, sötét föld,
és keresd napod" részlet, mert arra vall, hogy Shakespeare measeitette az ú],
Konernikusz-féle világkép igazát. Költői ábrázolása nem azt mond ia. hogy Júlia
kevésbé valóságos, mint a Nap, hanem hogy annak, aki szeretí. végtelenűl több
még annál a Napnál is, mely körül a Föld kering. Azt kell megértenünk,
hogy a költői kép, még ha túloz is, nem többet, hanem kevesebbet mond a valósáanál.
Több mint egy éven át vizsgáltuk, hogy az evangéliumok Jpzus-kpoe mit
mond a mai kri.tikusan gondolkodó. elemző embernek. A Jp7us-szimhnlum megfpítésp. mavvarázata, hatásainak vizsgálata a következő megdönthetetlen ténye.ket táría föl:
l. A názáreti Jézus történetisége vitán fölül áll. Bár az evangelisták nem
akartak modern értelemben vett történelmet írni, beszámolóikból mégis világosan kivehető, hogy "ki ez az ember" (Mk 4,41).
2. A Jézus-esemény történeti újdonsága nem vezethető vissza hiánytalanul
történelmi-társadalmi előzményeire. A relativizmus lappangó kísértese ellenére
is lehet valaki intellektuálisan becsületes és ugyanakkor hivő.
3. Az Újszövetség Jézusának humanizáló hatása. Jézus szavai és tettei
még kétezer év távlatából is - az elidegenedés megszüntetéséra irányulnak az
élet minden területén.
4. Jézus az emberi létezés mindmáig érvényes modell]e, Személye, élete, halála és föltámadása minden józan kritikát elbíró, a Valódi-Valóság legbenső természetét feltáró szimbólum.
A krítlkus, mindent eldöntő kérdés azonban mégiscsak ez: "Miután megmagyaráztuk Jézust, mihez kezdjünk?"
Visszaküldjük-e a meghívót, vagyelmenjünk a menyegzős bankettre?

(1) G. W. F. Hegel: Vorlesungen Uber die Philosophie der Religion, Stuttgart
(2) K. Popper: Conjectures and Refutations. The Growth of sotenunc
Knowledge, London 1965. (3) G. Baum: Concilium 11 (1975) 11-16. o. (4) R. Bultmann: Neues TeslJament und Mythologíe, In: H. W. Bartsch : Kerygma und Mythos, Hamburg 1948. 15-48. o. - (5) P. Berger: Auf den Spuren der Engel, Frankfurt 1971. 66. o. (6) L. Wíttgensteín : Uber Gewissheit, Frankfurt 1970. 39. o. (7) Rónay Gy.: Teológia
'1 (1973) 93-97. o. (8) P. Ricoeur: Le conflit des interprétations. Essais d'herméneutique, Paris 1969. 294. o. (9) A. Greeley: The Jesus Myth , Garden City 1973. ln. o.
Irodalom:

1959.
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TEILHARD DE CflARDIN

VILÁGMINDENSÉGEM (3)
III.
ERKÖLCS :ÉS MISZTIKA.

ELŐZETES

ODATAPADAs

A teremtő Egyesülés szempontjából egyetlen szabályba (ami nagy reményt
is jelent) foglalható minden akár erkölcsi, akár fizikai jó törvénye és
eszményképe: "Minden dologban előmozdítani és vállunkon hordani a Világ
szerves egységét". Előmozdítani: mert az elemek közreműködésére van szükség,
hogy beteljesedjék a Világ. Vállunkon hordani (elviselni): mert a Világ egységének megvalósulása mindenekelőtt a mi erőnket túlszárnyaló szintetizáló hatalomnak az eredménye. Ha a Megtestesülesbe vetett hit erősíti meg, teszi határozottá és alakítja át ezt a cselekvési szabályt, akkor sürgető erővel áll elénk
és kimondhatatlanul drága értéke lesz; ez a szabály könnyedén érvényesül közvetlen és gyakorlati kötelességeink egész sorában. Mindjárt látni fogjuk: annak
a kereszténynek szemében, aki arra szenteli magát, hogy a Világot Krisztusban
egyesítse, az erkölcsi és misztikus benső élet munkája teljes egészében visszavezethető két lényeges, egymást kiegészítő mozzanatra: meghódítani a Világot,
és e Világ fölé emelkedni. Ez a kettős mozgás természetszerűen születik egymásból s ugyanannak a törekvésnek két, egymásba fonódó formáját jelenti. Ez
az egyetlenegy szándék pedig: Istenhez kapcsolódni a Világon át.

A) A Világ meghódítása. A kibontakozás
Gondolom, hogy olvasóim már az előbbiekből is megértették, hogy az ómega
vonzása eppen az az első impulzus, amely az Egység felé indítja a Sokfélét: az
ómega az a mély ből forrásozó energia, amely a kozmikus egységesülésnek és
lelkivé alakulásnak teljes folyamatát élettel járja át. Ha nem léteznék a Létnek ez az ingyenes (teljesen az O tetszésétől és jóságától függő, általunk ki nem
érdemelt) vonzása, és ha az egyesülést nem előzné meg ez a belőle fakadó vágy,
akkor bizony az egyetemes gépezet mozdulatlan maradna, a Világ elemei nem
lépnének ki végtelenül széteső sokaságukból. De ha az ómega "megfogantatása"
a monászokban egyszer már fellobbantotta azt a vágyat, hogy a Szellemmel egyesüljenek, máris türelmetlenül kezdenek sürögní-forogní s érzik, hogy valami
serkenti őket a munkára. Isten első szándéka az Élet lendületével fejeződik ki
bennünk; s ez az első akarat azt célozza, hogy teremtményei növekedjenek és
sokasodjanak (l). Ha a teremtmények hűségesek akarnak maradni, akkor ki kell
magukat fejleszteniök és meg kell hódítaniok a világot.
Már beszéltünk a "jogász-beállítottságú" emberekről. Az imént említett kötelességet ők úgy értelmezik, mint valami engedelmességet, amelyet egy Nagy
Főnök többé-kevésbé, kívülről jövő és fantázia szerű parancsa követel meg. Ha
ezek szavára hallgatnánk. szinte azt hihetnénk, hogy az Embernek csakis azért
kell dolgoznia, hogy bebizonyítsa jószándékát; s hogy azok az alkotások, amelyeket itt a földön meg kell valósítanunk, csak törékeny agyagvázák; sorsuk
az lesz, hogy összetörnek és porba hullnak - s ez nem sokat számít! Szerintük nem az emberi munka anyagi eredményei számítanak, hanem csak az az
engedelmesség, amellyel az ember bebizonyítja, hogy "j6 fiúként" alkot - semmirevaló dolgokat.
élőlények sokasedása nem
jelent visszaesést a sokfélébe. hanem olyan f~lsőbb
Sokfélének kialakulása (valami új-Anyagnak keletkezése), aminek az a rendeltetése,
hogy új lelket hordozzon, Bármennyire haladó és lelkivé alakító is ez a sokasodás, mégis veszélyt rejt magában: mivel "tömeget" hoz létre, ezért új tehetőséget is hoz a Világba
(5 ez az eshetőség az előzőknél súlyosabb): általa válik tehetövé az őrült kiszakadás és
lázadás. Ez már a léttel együtt járó kockázat,

(1)

Az

rendű

109

Ezt a szánalmasan szegény és lelohasztó látásmódot mily csodálatosan átalakítja az a tény, hogy a keresztény ember fölfedezi ezt a nagyszeru igazságot:
Krisztus az ómega! - Mert ha Krisztus az ómega, akkor semmi sem esik kívül
az Ö egyetemes testének fizikai fölépítésén. A Világban minden pillanatban egymást éri az anyagi vagy élő mozgások végeláthatatlan folyamata. Nézzük csak
ennek az óriási árnak bármelyik pontján bármelyik aktivitását: ha az egységesítés érdekében történik, akkor legyen akármily parányi és észrevétlen is, mégis
egy-egy atomnyival több létet valósít meg: s ezt a pirinyó kis értéket, ami
benne van, márís azonnal és mindörökre magához asszimilálja a totális Krisztus. A Világegyetemben minden anyagi növekedést jelentő mozgás végeredményben a szellemért van; minden szellemi növekedés pedig végső soron Krisztusért
valósul meg. Ebből az következik, hogy akármilyen is, durva vagy fenséges, unalmas vagy szenvedélyesen érdekes az a munka, amivel e percben foglalkozom,
mindig ujjongó boldogsággal gondolhatok arra, hogy Krisztus vár munkám gyű
mölcsére. Ezt mondom: gyümölcsére vár Krisztus, tehát nemcsak tevékenységem
jószándékára, hanem alkotásom fogható eredményére: "Opus ipsum, et non tantum operatio" : Krisztus magát a munka eredményét várja el tőlem, s nemcsak munkálkodásomat.
Ha jogos ez a remény, akkor a kereszténynek cselekednie kell, sokat kell
cselekednie s ugyanolyan komolyan kell dolgoznia, akárcsak a Föld leghűbb munkásának, hogy körülötte egyre teljesebben szülessék meg Krisztus a Világban.
Minden hitetlennél jobban kell tisztelnie és növelnie az emberi erőfeszítést, rninden lehetséges formában, s főleg azt az emberi munkát, amely közvétlenebbül
rvövelí az Emberiség öntudatát (azaz az Emberiség Iétét). S itt az igazság tudományos kutatására és a jobb szociális kapcsolatok megszervezésére gondolok.
Akik szeretik az Egyetemes Krisztust, azokat e téren soha senki nem múlhatná
fölül reménységben és bátorságban. Mert a kereszténynél több alapja senkinek
sincs arra, hogy higgyen a Mindenségben s lázas munkával hatalmába vegye.
Attól pedig ne ijedezzünk, hogy ha ezek az emberek így dolgoznak önmaguk
s a Világ kibontakoztatásán, hát majd a Földhöz ragadnak. Éppen ellenkezőleg:
elszakadnak tőle, amikor benne éretté válnak. Mert egyrészt (s erre még viszszatérünk) az Anyagban és az Élet előrejutásában nem közvetlenül az Anyagót
vagy az Életet hajszolják, hanem egyes-egyedül csak azt az isteni Fényt, amely
a valóság áttetsző fodraín ragyog, s amelyet úgy lehet elér;ni, ha szívvel-lélekkel a kozmikus alakulás mély vízébe merülünk. Másrészt pedig (éppen ama
titkos mozgás révén, amelyet a rajtuk uralkodó egység rajzol a dolgokba) maga
az a gesztus, amellyel megragadják a Világot, közvetlenül azt eredményezi, hogy
fokozatosan föléje· kerekednek, kilépnek ebből a Világból.

B) Elszakadás a Világtól. A kisebbedés
1. Halál a tevékenység révén. Bizony a tevékenység élő logikája csak úgy teszí lehetövé önmagunk meghódítását és növekedését, ha lassacskán meghalunk.
Mondottuk, hogy méltóképp és hasznosan cselekedni: egyesülést jelent. Az egyesülés viszont abból áll, hogy nálunk nagyobb valóságga alakulunk. Tehát a
tevékenység során végeredményben kilépünk az anyagi ból, a közvetlen elérhetőből, az önző magatartásból, hogyamegszülető egyetemes Valóságba jussunk.
- Ezek a kicsit bonyolult kifejezések csak a legbanálisabb s életünk során legáltalánosabban tapasztalt tényt fejezik ki: az erőfeszítés küszködéssel jár.
Nincs olyan gyötrelmes valami, mint az erőfeszítés, főleg a szellemi erőfe
szítés. Kérdezzétek csak meg az aszkézis mestereit: melyik a legelső, legbiztosabb és legmagasabb fokú önmegtagadás? Mind egyhangúan azt fogja válaszolni, hogya belső kibontakozás munkája, amelynek révén kiszakítjuk magunkat
önmagunkból, önmagunkon túllépünk. elveszítjük saját énünket. Minden hűsége
sen élő egyéni létezés tele van elhagyott "csigaházakkal", amiket egymásra következő átalakulások során vetett le magáról; s maga a Világmindenség is mindig a háta mögött hagy egész sor olyan állapotot, amelyben talán szívesen tetszelgett volna, de amelytől a növekedésnek kérlelhetetlen szűkségessége folyton
elszakította. Fölfelé tartani ilyen szüntelen megfosztódásban: ez már a Kereszt
útja.
Az Embert folyton-folyvást arra ösztökéli valami, hogy állandóan hagyja el
önmagát, hogy saját maga végpontjához jusson, vagyis elérkezzék a Világ Vég-
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pontjához. S ha eközben az Ember hűségesen tart előre (az ómega vonzására) a
Világmindenség természetes emelkedőjén, hát bizony egyre kevésbé érdekli őt
az egyéni siker (mint egyéni eredmény). Azelőtt önmagáért kívánt tökéletesedni.
Most már saját személyi valóságánál magasabb rendű, szélesebbre táruló, tartósabb és az abszolúthoz közelebb fekvő valóságokat kezd szeretni, fokozatosan
vágyódik egyre nagyobb valóságok után. Földi cél, amellyel társul egy Eszme
védelme; nemzeti, emberi vagy kozmikus szépség szemlélete és meghódítása:
íme már ilyen ragyogó célok mögött villan elő s egyre jobban megtapintható
lesz számára az Istenség. A Világ struktúraja (vagyis a Krisztus felé tartó egyetemes összpontosulás) hozza magával, hogya hűséges odaadással dolgozó Ember
lassacskán már szinte nem is gondol saját magára. Nemsokára már csak olyan
tudatos atomnak tekinti önmagát, amely tudja, hogy nagy feladatra hivatott, S
érzi, hogy ezt a hivatását csak akkor tölti be méltóképp, ha egyre finomultabb
energiákhoz fordul. Régebben talán főleg a testek iránt volt érzékeny s elsősor
ban a kézzelfogható növekedés érdekelte, amely biztosítja a Világ anyagi eszközeit; most már szinte végzetszerűen sodródik olyan feszült állapot felé, hogy
csak a lélek előrehaladása köti le figyeimét. Természetszerűen hajlik arra, hogy
gondjait és bizalmát lelki erőkre fordítsa, például az Istennel egyesítő imára,
a lélek .Jdegszálatt" eggyé szövő tisztaságra, az emberi monászokat szervesen
összekapcsoló szeretetre ... S tettvágya és önmaga megerősítése ugyanakkor észrevótlenül átalakul benne önátadássá és azzá a vággya, hogy valaki másnak hatalma alá kerüljön.
2. Halál a szenvedőleges magatartás által. Ezt így kívánja a teremtő Egyesülés. Természetünk mélyén még alig kezdett önmaga tudatára ébredni Krisztus
eleme (ami külön-külön saját magunk vagyunk), máris ezzel egyszerre felcsillan benne az a vágy, hogyegyesüljön a rajta uralkodó Erőforrással. S ha már
húségesen és sokat tettünk saját magunk kibontakozása érdekében, íme ezért
kutatunk nyugtalanul egy olyan mindenható kéz után, amelyet imádhatunk, ha
csakugyan elérjük ("si forte attrectent Eum").
Kétségtelen, hogya Keresztény számára végtelen boldogító a Krisztusért növekedés (annál boldogítóbb, mert észrevesszük, hogy önmagunk legmélyén maga
Krisztus akar "felvirradni" és növekedni testünkben és lelkünkben : a lét izzó
szoretete és az élet vágya már maga is a passzivitás egyik fajtája n. De ennek a növekedésnek végeredményben csak annyiban van értelme és célja, amenynyiben lehetövé teszi, hogy tágasabb hely ajánlkezzék az isteni érintkezés számára. Most ezt az érintkezést kell megtalálnunk. De hol lelhetünk rá? - Talán
rejtélyes, szokatlan, kényes és távoli valami ez a találkozás? .. Hogy átadhassuk neki magunkat, valami nagyon magas vagy nagyon mély régióba kell jutnunk? .. - O, dehogyis! A valóság sokkalta egyszerűbb és szebb is, mint ahogy
mi elképzeljük! .,In eo vivírnus, movemur et sumus": Benne élünk, mozzunk és
vagyunk. Azon a hivőn, aki cselekedni és hinni tud, Krisztus dolgozik, arra
Krisztus hat élő erővel a Világ egész felszínén és teljes mélységén keresztü1.
Minden pillanatban Krisztus ölel és gyúr át minket életünk minden passzivitásában és korlátoltságán át.
De jól vigyázzunk ezen a ponton: gondosan tegyünk különbséget ama két
fázis között, ahogyan körülöttünk kialakul Isten akarata, vagyis amint a másodrendű okok életre kelnek az ezvetemes Krisztus bef'olvására. A Világnak-alávetettség - főleg azok a kellemetlen dolaok, amik zavarnak, lefokozzák létünket vagy meaölnek -, önmagukban közvetlenül nem Istentek, és Isten semmiképp sem akarja őket. Ezek a nyűgeink és gyötrődéseink csak azt jelzik, hogy
mennyí befejezetlenség és rendetlenség kínozza a még tökéletlenül egyesített
teremtményt. S ezért így Istennek sem tetszenek; a dolgok első fázisában Isten
velünk együtt (és bennünk) küzd a bajok ellen. Valamikor majd Ö fog diadalmaskodni felettük. De mert egyéni életünk tartama aránytalanul rövidke a totális Krisztus lassú kialakulásához viszonyítva, ezért elkerülhetetlen, hogy földi
napjaink során még ne láthassuk meg a végső győzelmet. Növekedésünkért küzdő erőfeszítésünket minden percben egy kicsit aláássa, megtorpedózza valami
s előbb-utóbb mindnyájan találkozni fogunk az öregséggel és a halálla1.
Krisztus viszont nem szenvedhet vereséget. Hát akkor az Ö kozmikus szerepéből adódó míndenhatósága hogyan kárpótolja magát és
miként síkerül megmentenie és boldogítania minden olyan elemet, amely simulékony lélekkel szerveződik az Ö növekvő Testébe? Csodálatos átalakítással éri el ezt Krisztus.

III

Törődöttségünkön

és fogyatkozásunkon, amit a Kozmosz egyetemes menete nem
enged neki eltüntetni, a megtestesült Ige uralkodik, mert (akárcsak az ügyes
szobrász a márvány hibáit) lényünk magasabb rendű lelkivé alakításába szervezi
(de nem változtatja meg őket l). Ezért van az, hogy amikor már utolsó leheletünkig küzdöttünk kibontakozásunk és sikerünk érdekében, és falként állnak
elénk vagy lebunkóznak a Világ erői, akkor - ha hiszünk - , egy csapásra megszűnik vak és gonosz erőként dolgozni az az energia, amibe kinosan beleütközünk. Ködbe foszlik az ellenséges Anyag. S helyében ott találjuk a Világ isteni
Mesterét, aki az események "külső színei és látszatai alatt" (akármiféle esetekről legyen is szó) alakít minket, megfoszt önzésün ktől s belénk hatol. "Oportet
illum crescere, nos autem minui": Neki növekednie kell, nekünk pedig csökkennünk (vö. János 3,30). - Ez az egyetemes Krísztus legnagyszerűbb előjoga:
hatalma van, hogy bennünk dolgozzék, nemcsak az élet természetes lendületével, hanem a csapások és a halál felháborító rendetlenségén át is.
Ismétlem: ez a csodálatos átalakulás nem történik meg egyszerre és közreműködésünk nélkül. Csak akkor van jogunk beletörődni a bajba, ha előzőleg
már utolsó leheletünkig ellene szegültünk. Tehát sok-sok küszködésbe kerül, hogy
alávessük magunkat Isten akaratának. Isten nem akárhol van az élet ütközőpont
jain és passzivitásaiban, hanem csakis azon az egyensúlyponton, amely a növekedés érdekében vállalt nyakas erőfeszítésünk és a leülvilág amaz ellenállása között található, amit mi akarunk legyőzni. S még ezt is hozzá kell tennünk: ebben az egyensúlyi zónában is csak abban a mértékben születik meg Isten, amenynyiben hisszük, hogy ezt az egyensúlyt 6 teremti meg: "Diligentibus omnia convertentur in bonum": akik szeretnek, azoknak válik javukra minden.
De ha egyszer eleget teszünk ennek a két föltételnek (becsületesen küzdünk
és bizalmunk teljes), akkor a Világ legsötétebb és legszörnyűbb régiója is mindennél ragyogóbbá és istenibbé válik. A Világ számtalan szolgasága és csalódása
mögött felvillan Krisztus mindent átgyúró (plazmatikus) hatalma, átformál mínket és helyünkbe lép.
Nyomorúságunkat, balszerencsénket néha arra használja fel Krisztus, hogy
magasabb útra térítsen, ahol saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy jobbá leszünk:
hány szent éppen azért lett szentté, mert vereséget szenvedett egy-egy földi pályán? De az is gyakran előfordul, hogy létünk csökkenését, kudarcainkat
látszólag semmiféle, még lelki haszon sem kárpótolja. Ezek éppen azok az esetek, amikor legeslegjobban kell bíznunk Istenben. A Világ csak akkor érhet el
Istenhez Jézus Krisztusban, ha teljes újraöntésen esik át, amelynek során látszólag teljes egészében, minden (földi értékű) megtapasztalható kárpótlás néllcül
süllyed el. Amikor ilyen gyors vagy lassú - halál hatol majd belénk, tárjuk ki szívünket teljesen az egyesülés reményének: s ha akarjuk, hát oly mesterí kézzel fog dolgozni rajtunk a Világ életfakasztó hatalma, mint még soha
máskor.

D) A Misztikus

MiIiő.

- Az egyesülés

Cselekvés, szenvedőleges magatartás: életünknek ez a két fele, természetünknek ez a kettős légzési üteme, átalakult és kibontakozott a teremtő egyesülés
sugaraiban. Bármit teszünk, Krisztust építjük. S bármit szenvedünk el, Krisztus
cselekszik bennünk. A keresztény lelki élet minden korban táplálkozott az egyetemes és állandó egyesülésnek ilyen szavaival. De vajon míndíg merészkedett-e
arra is, hogy e kifejezéseknek megadja azt a hatalmas realizmusát, amelyre Szent
Pál óta jogunk van?
Aki csakugyan komolyan. minden valódi vallási törekvésnek megfelelőert
akarja értelmezni a Kinyilatkoztatás szavait, annak szemében fokozatosan fénybe borul a Világmindenség teljes egésze. S mint ahogy az Anyag alsó határain
a Tudomány olyan hömpölygő áramlást tár föl, amelyben minden elmerül s
ahonnan minden előbukkan - akként a Szellem felső határain misztikus erő
tér tárul elénk, amelyben minden fürdik s ahová már minden összpontosul.
Ebben a gazdag és élő erőtérben a ragaszkodásnak és elszakadásnak, az
aktív munkának és a szemlélődésnek, az egynek és a sokfélének, a szellemnek
és az anyagnak (látszólag annyira ellentétes) tulajdonságai könnyedén hangolódnak egybe, a teremtő Egyesülés távlatainak megtelelően. Minden úgy válik egygyé, hogy saját magát valósítja meg.
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A Világhoz és saját magamhoz ragaszkodom, amikor azon fáradozom, hogy
vigyem a Mindenséget, mert Jézus számára olyan testet akarok előké
szíteni, amely már kevésbé méltatlan Öhozzá ; - de ugyanakkor el is szakadok
ettől a Világtól, mert maga ez a Világ kivéve Krisztust és az Ö fényét -,
sötétnek tűnik és már nem vonz. Zónáról zónára fut előlem a fény; s hogy
híven követhessem, el kell jutnom olyan régiókba, ahol legmesszebbre ér el a
tevékenység minden vágya, szempontjai legkevésbé önzőek, és Egyesülést remélő
álmai legtisztábbak.
S amint így fölfelé haladok, a tárgyak mindig világosan rajzolódnak elém,
hiszen Krisztus éppen általuk válik megtapínthatóvá, rajtuk keresztül ér el hozzám és érint meg engem. Tehát nem tehetem félre a valóságos dolgokat; s teljesen logikus, hogy én leszek a legelső a realisták között, hiszen csak a Világ
beteljesítésével érhetem el Istent. - De bár fáradhatatlanul kutatom és beteljesíteni igyekszem a teremtményeket, ezt csakis abban a reményben teszem, hogy
bennük azt az isteni Tüzet ragadom meg, amely ott villog bennük, akárcsak
tiszta krístályon. Ugye, hogy az Új Föld elemei a mennyeí Jeruzsálemben lesznek oly áttetszőek és annyira ragyogók, hogy szinte semmi más sem marad
meg, csak Isten Dicsőségének bennünk testet öltött sugarai? "Annak az Országnak nincs már szüksége napra, holdra ..., mert Isten fénye ragyogja be; s
a sugárközpont a Bárány" (a Jelenések Könyvének 21. fejezetében).
A misztikus szerzők vitatják, vajon a cselekvésnek meg kell-e előznie a
szemlélődést, avagy pedig túláradó isteni bőségként kell felfakadnia a szemlélődésből. Megvallom. hogy nem értem az ilyen problémákat. Akár dolgozom, akár
imádkozom, akár kitárom lelkemet a szorgalrnas munkának, vagy Isten vesz
hatalmába a kívülről és belülről engem érő hatások révén, én mindig abban
a tudatban élek, hogy egyesülök. A misztikus aktivitás "formálisan" éppen ezt
a tudatos állapotot jelenti. Akár létem kézzelfogható vágyai aktívan hajtanak a
kibontakozás felé, akár fájdalmak közt őrlődöm anyagi kötelékek alatt, avagy
Imádságos kegyelmi erők látogatnak én mindig egyformán a misztikus erő
térben mozgok, Elsős01'ban Jézus Krisztusban vagyok; és csak azután cselekszem,
szenvedek vagy szemlélödöm.
Ha pontosabb nevet kellene adnunk a misztikus Miliőnek, hát azt mondanám, hogy Test, - hisz megvan .benne a testnek mindaz a tulajdonsága, ami
tapínthatóságot, birtokbavételt és szüntelen átkarolást jelent. Mivel a Világot az
egyetemes Krisztus élteti, ezért ez a Világ olyan aktív s annyira meleg, hogy
minden hatása, ami csak elér hozzám, egy kicsit egyre jobban istenivé alakít
("informál"). Mint óriási organizmus, a Világ azzá alakít engem, aki őt élteti.
Nisszai Szerit Gergely mondja, hogy "az Eucharisztikus kenyér erősebb, mint a
mi testünk, s ezért amikor vele táplálkozunk, akkor ő alakít minket önmaaává,
nem pedig mi őt önmagunkká". De ugyanakkor úgy tűnik, hogy ez az átalakult
Világ, ez az egyetemes test, bármennyire közel van is és akármennyire meg is
érinthető, csak éteri távolban ragadható meg. Ha tiszta és nemes szenvedély
egyesíti a férfit és a nőt, csak lelki növekedésük végpontján találkoznak. Az
emberi egyesülésnek ez a törvénye a mi kozmikus egyesülésünknek is törvénye.
Krisztus a természet leganyagibb szálaival tart mindent kezében. S teliesen
mégiscsak akkor fogjuk átölelni, ha személyí létünk és a Világ mivelünk együtt
fokról fokra elér egységesítésének végső határára.
Abszurd volna panaszkodni e hosszú idő és ilyen lassú folyamat miatt. Igazában nincs itt szó sem tetszőleges próbatételről, sem büntetésről. Csak a szellem fe ilődésének törvénye érvényesül ebben az esetben is. Krisztus az egyesített
Sokfélesén fölött születik meg. egyetemes és ragyogó Testének ezért van rengeteg zónáia. köre. sok-sok lakása. A misztikus Miliő elvész mindannak számára,
ami a kisebb erőfeszítés és az önzés miatt lefelé süllyed a Sokféle lejtőjén. De
fölragyog (már isteni formájában) minden olyan valóság körül, amely fölfelé
törekszik és egyesülni akar.
A moralisták gyakran bajban vannak, ha (főleg a Művészet terén) hitelesnek akarnak nyilvánítani néhány olyan emberi alkotást, amelyet a 'I'eolóaía
erkölcstanának abszolút és merev szabályai elítélnek, de amelyeket az emberi
élet persze nem mellőzhet. Azért találkoznak ilyen problémával, mert nem értették meg, hogy a Jó és a Rossz nem két kűlön terület, hanem az emberi tevékenységnek két iránya. (Vö. A teremtő Egyesü7.és néhány következménye című
fejezetünket.) Számodra, lelkibbé vált ember, általában bűn volna visszatérni
bizonyos Iátványokhoz, élvezetekhez, kételyekhez (bár az is lehet, hogy egyes eseelőbbre
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tekben még szükséged van rájuk, hogy bennük szilárdítsd meg lelked gyökereit). Sokak számára viszont ezek a valóságok, amelyek már elmaradtak mögötted, még a fény útját jelzik. Ezeknek az embereknek tehát át kell haladniok
ezeken az alsóbb elemeken, mielőtt magasabbra hágnának. - Valaki szemében
vagy valami számára minden valóság rejt valami dinamizmust, Krisztusból áradó vonzóerőt; és minden (akár az egyes egyének, akár az egész együttes) csak
úgy érkezik el a szellemhez, ha határozott vonalgörbét fut be az anyagon keresztül. Ezen a pályán nem lehet kihagyni egy-egy állomást, egy-egy szakaszt.
Egyenkint kell átmenni míndezyíken. S bizony nehéz volna megmondanunk,
hogy alattunk még rnílyen mélyre fúródnak le a szellem gyökerei. Tehát ha
azzal dicsekedtek, hogy már csak fényből tudtok élni, igazában s anélkül,
hogy sejtenétek -, abból az igen nyers életnedv ből táplálkoztok, amelyet mások alázatos szívvel tisztogatnak az anyag mélységeiben. Krisztus Teste az egész
Világegyetemből táplálkozik. A misztikus Miliő összegyűjt mindent, ami energia. A Világban csak az az erőtlen és csak az méltó ítéletre, ami hátat fordít
a szellem egységesítésének (2).
A hivő szemében nagy Testként tárul fel a Világmindenség. Ez a megállapításunk visszavisz azokhoz a meggondolásokhoz, amelyekkel az egyetemes
Krisztusról szóló elmélkedésünket végeztük. (Vö. A Világot az Egyetemes Krisztus járja át élettel című fejezetünket.) A misztikus látásmód csak föltárja, a
misztikus tevékenység pedig csak előmozdítja a Világ egyetemes és szentségi koriszékrációját. Ezért tehát a keresztény számára a lelki élet végeredményben
a következőre vezethető vissza: megszentelni (konszekrálni) a Világot olyan teljes hittel, amely a másodrendű okok vég nélküli hálózatában Krísztus szerves
befolyását tárj a fel; és egyesülni a Világgal oly h.űséocsen, hogy minden alkalmat megragad a növekedés érdekében és elfogad mindent, ami a halál felé
tuszkolja. - Íme, a keresztény számára igazában ez a lelki élet.
Aki megértette a dolgok e végtelen egyszerűségét; aki az egyetemes sürgésforgás zaja mélyén meghallotta az egyetlen Dallamot, az már kezében tartja a
Világot. Igen, bensőségesen vegyül a dolgok közé, azzal az izzó vággyal, amely
a valóságok megértésére és beteljesítésére sürgeti: de már nem tapasztalja meg
nyüzsgésüket és tülekedésüket. Megérinti a dolgokat, de már Istent éri el rajtuk át. Teljesség árad rá abból is, hogy a Mindenen keresztül készíti elő Istenhez tapadását. De nem tudná megmondani, hogy ebben a teljességben melyik a
csodálatosabb e két kegyelem közül: az-e, hogy Krisztust találja meg, hogy élettel járja át az Anyagat - vagy az-e, hogy rátalált az Anyagra, amely lehetövé
teszi számára, hogy Krisztust egyetemesen érintse meg (3).
(Folytat juk)
(2)

Nem

hangsúlyozhatjuk

eléggé,

hogy

a

lelkek

rnegszentelődése

-

bármennyire

sze-

mélyes jellegű is -, lényegében kollektív marad. Saját magunk az egész együttes Ielkivéalakulásával leszünk lelkivé. Krisztussal úgy egyesülünk, hogy mlndenlcíveí egyesülünk.
Olyan kiválasztottság üdvözít mínket, amely az Egészet választotta ki. S a végső boldog
látás

(visio beatifica) nem annyira egyéni

sajátos aktusa, amelyben
megnyilatkozni.
(3) Az
lényeges

Isteni

Jelenlétről

különbség

az

szemlélődés

lesz, mint inkább a mlsztikus Test

Isteni már mindegyikünk számára Krisztus szemén át fog

alkotott szokásos, közismert eIméI ettől csak az

választja el

ezt az elgondolást,

hogy

a

a

kütönbség, de

mi szemléletmódunk szerint

Isten Jelenléte csak Krisztus teste által (és csak Krisztus testében) jut el a Világ elemeihez.
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KIRÁLY ISTVÁN

,

EMBER AZ EMBERTELENSEGBEN
1916 szeptemberében íródott Ady Endrének Ember az embertelenségben című
verse. A költő - szokásától eltérően - maga jegyezte itt a dátumot a költemény alá. Fontosnak ítélte ennek jelenlétét. Éppúgy, mínt a Marseillaise vagy
a Talpra Magyar esetében: az eszmei mondandóhoz tartozott hozzá itt is az idő
pont. A verset kihordó lényegi színtre: a történelmi élményre utalt. Közvetlenül
érintkezett ekkor az egyéni élet az emberi egésszel. A partikulárisba tört a
nembeli sors.
1916. augusztus 17-én a központi hatalmak hadműveletének Verdun alatti
megtorpanását, a Bruszilov-féle offenzíva sikerét, a Monarchia növő gazdasági
nehézségeit látva döntött a román kormány. Titkos szcrződést kötött az ententetal. Vállalta a háborúba való beavatkozást a két héten belüli hadüzenetet.
S augusztus 27-én valóban meg is indultak a román királyi csapatok Dobrudzsa
s mindenekelőtt Erdély felé. Majd 370.000 főnyi hadsereg zúdult az alig 30.000
emberrel védett kárpáti hágó kra, s tört előre részben keletről a székely vidékek, részben pedig délről a Barcaság felé. Kezdetét vette Erdély futása, a riadt menekülés.
Régi, 1848-as, véres emlékek éledtek újjá. S a hajdaniakhoz friss rémhírek
jöttek. Szabó Dezső Elsodort falujának sztneít idézve: vágtató szekerek vitték
szerte a hírt a magyar vidékeken: "Jönnek az oláhok!" "Meneküljetek,
mencküljctek!" - hangzott a kisfalvak utcáin a riadt, nógató szó. S megindult
"a fal vak rettentő tolongása", a bomlott népvándorlás. Futottak a megzavart
emberek lihegő marhákat, lovakat hajtva maguk előtt. A keskeny utak nem bírták el ezt az irdatlan áradást: az éles csutkájú tarlók nagy része is úttá változott. "Kétségbeesés, zokogás, átok, szckérnytkorgás, barmok bőgése" hallatszott
míndenütt. A riadalom oly méretű volt, hogya kormány minden erővel a megnyugtatásra tört. Hiszen a belügyminiszter távirata szerint "A vagutak menekülőkkel vannak túlzsúfolva, úgy, hogy több helyen torlódás állt elő, a közutakat
marluik: és szekerek foglalják el, lakosság és állatok élelmezésében máris fennakatiások. vannak". S ez a kétségbeesett, pántkos rémület Erdély egyetlen ország-

útján, a Sebes-Körös völgyén, a Boncza-kastély alatt, Csuesán át vonult. A megelevenedett történelemmel kényszerült szembenézni az ott tartózkodó költő. Egzisztenciális, kiélező helyen, "földönfutók országútja" mellett, az események színvallásra késztető közelében élt.
Mint az emlékezők írják: állandóan "leste, figyelte" "a csucsai hegy lábánál kígyózó erdélyi országutat" ezekben a napokban Ady. Az ő szavával szólva: nézte az "erdélyi domb-lakásról a székelyeknek ő szörnyű menekülésüket",
Látta "a nép özönlését, gyerekek, asszonyok, aggok érkezését", "Katonákat, menekülőket vendégeltem, s félig megőrültem" számolt be egyik pesti barátjának ezen hetekről - ... "Jöttek új dolgok, szörnyűségek. s igazán azt hiszem,
hogy ti Pesten nem is sejtitek, mi történt". Ahogy Csinszka feljegyezte később:
Látta "a nép özönlését, gyerekek, asszonyok, aggok érkezését", "Katonákat, mekelyeket kezükben egy üres csirkeólat
lékét az emberi kétségbeesésnek. Láttuk
ló országúton fáradtságtól felfordulni a
s éiszakánként meggyötörten hallgattuk

szorongatva vagy más haszontalan emaz előttünk kanyarodó, végtelenbe nyúHáromszékből elhajtott címeres ökröket,
a sebesültszállító vonatok halálsikolyait."

S a menekülőknek ez az áradata a házat is elérte. Az sem volt szíget fent a
domb tetején. " ... gondold el miket láttam, éltem, beszéltem, vigasztaltarn (hit
nélkül), vendégeltem és sírtam itt" írta öccsének a költő. A "nagymamának"
özvegy Török Károlynénak aggódó, köznapi híradása szerint: "éjszakára
három-négy

menekülő

van nálunk, akiket mint honfitársakat szívesen lcell látni".

Pedig az élelmiszer lassan fogyóban volt. Hiszen - ahogy a nagymama egyik
levele tudósított róla - "tele van estére a falu menekültekkel. Csucsának nincs
sója, nincs petróleuma, nincs liszt. Ezek a fő sziikséqletek; mind nem kaphat6.
Most már jön a kenuérsziikséa:" Ahogy Ady feloanaszolta: "Budapestet measzéoyenítő drágaság, ínség, nincstelenség". A háború a maga nyomasztó kérdőjele
ivel, szenvedéseivel Csucsára is elért.
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Igaz: nem környékezte az egyéni sorsot különösebb veszély. Gyorsan elült
a kezdeti rémület. Szeptember közepe táján kedvező hírek érkeztek már az erdélyi harctérről. Visszanyomta lassan a román csapatokat a német segítség. S ha
a nagymama szeptember 8-án még azt írta Visky Józsefnének Kalotaszentkirályra: "Én is pakolok a várban ... Utolsó menekvésünk Budapest lesz"; egy héttel később nem volt már ilyen gond. A felfordult idők fenyegető együttjárójatól, az esetleges atrocitásoktól is óvott az apai törődés. Boncza mégsem hagyta
magára egyetlen lányát. Kijárta Pesten - állítólag Tisza István révén -, hogy
határrendőrségi különítmény állomáshelyévé tegyék meg Csucsát. S ennek tisztikara, mintegy védelemül. a várban tartózkodott. Gróf Bethlen főispán pedig az
élelmezési gondokon segített. Boncza Miklós családját szerinte megillette ez:
búzát utalt nekik. Az elemi bajoktól való viszonylagos külső védettség nem oldotta meg azonban a lényegi gondot: a lélek kínjait.
Bölöni György jól figyelt fel reá - megjelenítve a költő ekkori életét
,
hogy "Ady most került igazán szembe a háborúval és most látta szívszaggató
képekben azt az összeomlást, mely két év múlva bekövetkezett. Ekkor élte végig mindazt, amít a forradalom hónapjaiban csak hírek és vallomások sodortak
hozzá. Itt hullott össze lábainál a régi Magyarország." Atélte ekkor a "történel-

mi" ország közeledő vesztét. S átélte egyben a tervezett, vágyott dunavölgyi
rendnek, a kelet-európai népek egymásra találásának, az internacionalista hitnek, reményeknek messzire tűntét. Két kedves, szívéhez nőtt érzést is érintett
a vész. Érintette egyrészt Erdély iránti régi szerelmét, s érintette másrészt a
tervezett, vágyott román-magyar összekerülést. Szenvedett benne ahogyan
írta - egyrészt "az erdélyi", "a magyar". S szenvedett másrészt "az ember", az
internacionalista. Nem csoda, hogy még két év múltán is azt jegyezte fel ezekre a napokra visszaemlékezve: "Azóta se tudok én lenni, dolgos sönmagamban
biztos". Úgy érezte, mintha csődbe került volna mindaz, amiért élt. "Egész életem, nagyszerű pazarlásom belefúlt régi bűnök, átkok s a javíthatatlan embertömegek galádságába" írta keserűen. "Két hónap óta álomtalan, szerencsétlen
beteg vagyok - panaszolta Bölöniéknek. - Az események s amiket látnom kellett, tönkretettek. Semmi hitem. Minden ellenem és életem eredményei ellen."
"Mi lesz e förtelmes világgal?" ért benne a nihilt sejtető szomorú kérdés.

Úrrá lett rajta a megoldatlan hagyott, elintézetlen, szorító problémák pszichológiai együttjárója: a lélekzsibbadás, a kétségbeesés. Elveszettnek hitte élete értelmét.
"Hónapokig borúlátóan éltem, képtelenül az elhatározásra, csak annyira is,
mínt egy levél megírása. Na engem ez a háború szépen tönkre tett" - írta ek-

koriban Váradra, Fehér Dezsőéknek. S ehhez hasonló panaszok újból meg újból
feltűntek leveleiben. "Nagyon fáj, hogy már levelet se tudok írni. Mi lesz velem ?" - kérdezte önkínzón, "Rom vagyok, nem étkezem, veronállal sem alszom,
sovány, halnivaló" számolt be szomorún az állapotáról. S öngyilkossági gondolatok foglalkoztatták: "Sok hét óta a nevemet sem tudom leírni, ellenben van
egy jó revolverem". "Annyi erőm talán még lesz, hogy agyonlőjjem magam" -

jelezte ismételten a rejtett számvetést. S mint megváltást idézte a kényszerű
halált: "Bár már hívnának be katonának, hogy ezen is túllennék" - írta. Vágyott "menekülni halálhuszár önkéntesként". Szerette volna ledobni akár a halál árán is a gondot, a döntést. S mint annyiszor a múltban, önveszejtő züllésbe
hajszolta ismételten a feloldatlan lét. Amint Franyó feljegyezte az emlékezéseiben : a határrendőrség tisztjei, .Preezlu, Illés, Pap Lajos mindennapos cimborái
lettek. .. versenyt ittak az állomás mögött lévő vendéglőben", s mint Bertuka
panaszolta: "Ady most már vagy két hét óta mindig elázott állapotban kerül
haza a kocsmából". A határrendőr-tisztek még Pestre Bonczához is elvitték később a rossz hírét. S az ital nem volt elég. Mint a Nagymama írta kétségbeesetten Fehér Dezsőéknek: "Hallom az itt lévő patikustól, hogy borzasztó izgatószert használ". Valószínűleg megjelent újra életében a Nyanyucinál próbált
morfium. Kellett a rnenekvés. Nem tudta "kiragadni - az ő szavával szólva még élő lelkét a romlás karmaiból."

A történelemtől feltett kérdések szorító voltát húzta alá minden. Az egyéni élet nyugtalan, szomorú tékozlásában ott tükröződött a súlyok alatt élés. Nem
volt könnyű itt a kiutat keresés. Hisz ez a helyzet volt a nacionalizmus vonatkozásában a nagy vizsgáztató. Mert szinte sugallta itt minden a nemzetbe veszést, Magyar és román egymásra találásának. a népek lehető barátságának
csődjét érezve kínálkozott szinte a magyarságba zárkózás, mint egyetlen ment-
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ség. A csalódott internacionalizmus könnyen vált át mindig nacionalizmusba.
Péguy a marokkói krízis után tért meg hitnű franciának. Verhaeren is az 1914
augusztusi német betörés után lett szocialistából háború-párti belga hazafi. S
Farkas Miklós néven kulcstigurává, regényhőssé téve végig élette ezt a feleletet
az általa elképzelt Adyval is saját egykori radikalizmusából s világpolgári
illúzioiból kiábrándultan - Az elsodort falut író Szabó Dezső. Magyarságába omlott be ott a hős. "Hagyj meghalni. Igy legalább szimbólum leszek. Egy megölt
ország, egy megrabolt faj szimbóluma" mondta a regényben a román háború kitörése után az Adyt reprezentáló kulcsalak, az író Farkas Miklós, S a
menekülők között bomlott idegekkel "ijesztő arcrángásokkal acsarkodta, mint egy
nehéz fenyegetést: Magyar vagyok, magyar vagyok". Belezuhant a romantika
óta folyvást kísértő, képzelt, nemzeti magányba, a kísnépí, tragikus "egy,edül
vagyunk" nacionalizmusba. Magyar-voltára szűkült le a világ. "Űzött magyarként" élt. S ott volt Adynál is ez a lehetőség. Hisz még egy Károlyi Míhály
is önkéntesnek jelentkezett ekkor. Egyik levelének tanúsága szerint Ady is gondolt átmenetileg ily mozdulatra: ". .. én (kiben komoly és komor hitem szerint
magyar fajom fátuma és kinja él) írta Fenyő Miksának Pestre ezekben a
napokban -, nem maradhatok el, mikor ég a ház, s ha talán egy öntöző vizet
vihetek, nekem ez súlyosabb kötelességem, mint másnak. Nem Petőfieskedni aka,·ok . . . de nekem most itt nincs senkim irodalmi és baráti enyéim közül, aki
döntsön. Beszélj, akikkel lehet azok közül, kiket sorsom, életem érdekel. s tudass, mert jelentkezek Kolozsvárott, nem is képzeled, milyen borzasztó ez a
közelség térben - és szívben." S még utólag is úgy érezte, visszagondolva ezek-

re az időkre, hogy ily helyzetekben "szabad volna ám haragos és dühös, nemzetes, háborús írásokat is írni". De végső soron mégsem ilyet írt. Másképpen válaszolt. Mindenfajta - még a "honvédő" nacionalizmus felé is határt vont
nála az élet megszenvedett, kiküzdött vívmánya, a mégis morália: a dacos emberség.
Választás történt itt. Választás két lehetséges alternatíva közt. A magyar
szellem máig érvényes, eltérő útjaként felrajzolódott : 1. a Szabó Dezső-féle nemzetbe zárkózó, szűk nacionalista, 2. az Ady Endre-féle emberiség felé nyitott,
szabad, távlatos út. Mert nem azt kiáltotta ekkor végül is Ady, amit Szabó Dezső Farkas Miklós alakján át elképzelt róla s a szájába adott. Nem azt, hogy:
"magyar vagyok, magyar vagyok". Ellenkezőleg: igaz magyarságát épp azzal mutatta meg, hogy az "ember az embertelenségben" szép szavát mondta ki. Nem
a kisnépi nacionalizmus megszállottja, Az elsodort falu írójától megjelenített
"űzött magyar", de az igazi Ady, az internacionalista, forradalmár költő, az Ember álmait el nem áruló "ékes magyar" szólt. Hosszú hetek múltán, mint első
Ady-vers a román háború kitörése után megíródott a nagy lírai számvetés: az
Ember az embertelenségben című költemény.
Sziuemet puskatus zúzta,
Szememet ezer rémség nyúzta,
Néma dzsin ült büszke torkomon
S agyamat a Téboly ütötte.
És most mégis, indulj föl, erős,
Indulj föl megintlen a Földről.
Hajnal van-e. vagy pokol éjfél?
7Ylindegy. indulj csak vakmerőn,
Mint réges-régen cselekedted.
Ékes magyarnak soha szebbet
Száz menny és pokol sem adhatott:
Ember az embertelenségben,
M':tqyar az űzött magyarságban,
Vjból-élő makacs halott.
Borzalmak tiport országútján,
Tetőn, ahogy mindég akartam,
Révedtem által a sztrrnuűket:
Milyen baj esett a magyarban
S az Isten néha milyen gyenge.

Es élni kell ma oly halottnak,
Olyan igazán szenvedőnek,
Ki beteg szívvel tengve-lengve,
Nagy Kincseket, akiket lopnak,
Bekvártélyoz béna szívébe
S vél őrizni egy szebb tegnap ot.
Oh, minden gyászo k, be értelek,
Jövő, be féltelek
(Bár föltámadt holthoz nem illik)
S hogy szánom menekülő fajtám.

áh, minden

Aztán rossz szívemből szakajtván
Eszembe jut és eszembe jut:
Szívemet a puska-tus zúzta,
Szememet ezer rémség nyúzta,
Néma dzsin ült büszke torkomon
S agyamat a Téboly ütötte.

S megint élek, kiáltok másért:
Ember az embertelenségben.
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A jellegzetesen adys két szintű szerkesztés volt adott ebben a műben is. Két
szinten - egy közvetlen napín s egy ontológiai-távlatin - játszódott végig a
költemény. A napin-politikain - ha a XX. századi lírára jellemzőn, a külső,
reális, konkrét színeket meghatározatlanul, sejtésszerűen, homályban hagyva isa közvetlen életrajzi esemény látszott. Feltűnt "borzalmak tiprott országútja":
látszott a csucsai "tetőről" .figyelt sebes-körösi út s a rajta vonuló "űzött magyarság": a menekülő Erdély. S felsejlett mindennek pszichológiaí-belső visszfénye: a magyar fájdalom. "MUyen baj esett a magyarban"; ,,8 hogy szánom menekülő fajtám" írta a költemény. A magyar ismétlődött mint egyik szuggeráló kulcsszó. Négyszer tért vissza a vers menetében. Jelezve mintegy, hogy a
magyarság-érzést állította válaszút elé a történt esemény. S erre ,a kihívásra
mintegy feleletként egy másik sík tűnt fel: az ontológiai-történelmi. A messzeségeké. Az emberiség létterét jelezve kozmikus szavak és színek villantak. Megjelent a nagybetűvel írt Föld, Isten, JÖ1JŐ, látszott a "menny és pokol". S mondandót közölt ez a szintemelés. Nem egyszerűen a lírai kitágítás eszköze volt itt
ez, de a művészi válaszé. Tükröződött benne a belső győzelem: a felülemelkedés.
Megváltozott mintegy a síkváltás révén a köznapi mérték. Más dimenzióba
került be minden, másfajta koordináta rendszer lett uralkodó. Lent maradt a
nap a maga háborújával, nacionalista őrületével, román-magyar gyűlöletével.
Lent maradt a mélyben s egybemosódott, mint embertelenség. S a nacionalizmus
okozta, közvetlen, napi konfliktussal szemben az igazi, lényegi ellentét tűnt fel.
Kitágult a világ. S a magyar irodalom egyik leginkább tömörítő, legnagyobb
erejű névadásával megszületett az ember a.z embertelenségben kifejezés. Ez lett
a kulcskérdés. Az igazi ellentét. Nem véletlen, hogy háromszor ismétlődött meg
a dikció során ez a szószerkezet. Mégpedig kétszer ki emelt helyen: címben és
zárásban. S nem véletlen, hogy a strukturális-belső szerkezetnek is ez szabott
törvényt. Egyfelől az Embertelenség, másfelől az Ember lírai meghatározását adta a költemény. Elvégezte ennek a kettőnek a szembesítését.
Két világháború tanúskodott róla, hogy a nacionalizmuson át szakadt fel leginkább a huszadik században az emberi őrület, az embertelenség. S ezt élte meg
Ady. A román háború nehéz heteiben nem a román ellen, nem nacionalista mód,
nem sértett magyarként, de mint Ember szólt. S a körötte tomboló, nemzetbe
zárkózó tébolyodást látva elkészítette ennek mérlegét ; az embertelenség líraiművészi analízisét. Megjelenítette, mint ennek ismérvét: 1. az értelem-nélküliséget ; 2. a borzalmak, a félelmek közt élést; 3. a partíkularítást, a személyíség
önmagába vesztét.
Mindenekelőtt az elvesztett értelem volt itt a művészíleg ki emelt ismérv. "S
agyamat a Téboly ütötte" - írta a vers. S nem pusztán egy nagybetűvel külön
hangsúlyozott szó volt itt a Téboly: a versformálás egészében élt. Kísértetiessé,
elvarázsolttá tette a vers belső terét az elirrealizáló megjelenítés. Az értelemvesztettség szuggerálójaként mindenekelőtt a cselekvés alanyát és tárgyát ragadta ki a művészi formálás a reális, ésszel felmérhető összefüggésekből. Dezideologizáló transzformáció történt. Az ún. kíszigetelő technika, mely egykor A fekete
zongora s a Sírni, sírni, sírni megszületése idején, mint domináns formai elem
a világ abszurditását volt hivatott megjeleníteni: itt alárendelten pusztán színezőként, a versmondandó egyik elemének kifejezőjévé válva élt. Tükröződött
benne az értelem-vesztett lét.
Szinekdokhék sűrűsége jellemezte a költeményt. A puskatus állt a háború
helyett, a szív, szem, torok, agy a teljes ember helyén: minden részekre hullt.
S az innen eredő kiszigeteltséget tovább fokozón elvontságole elszernélytelenítő főnevek tűntek fel. Ök lettek cselekvők. Oly világ volt a versben ábrázolt, hol a rémség nyúzott, a Téboly ütött, az erő indult fel, borzalmak tiportak az országutakon s szörnyűket révedt át az egyén. S végül kísérteties-mesei
lények, dzsinek jelentek meg. A realitásból az irreálisba, az értelem-vesztettbe
vitt ez aháromfajta alany-, illetve tárgykezelés : a.) a szinekdokhikus, b.) az
absztrakt-gondolati, c.) a mesei. Elhomályosított minden összefüggést.
S nemcsak a cselekvés alanya, illetve tárgya vált ily rejtélyessé: a tér s
idő rendjéből is kihullott itt az én. Egy paradoxon jellemezte a vershelyzetet,
a térmegjelölést. Egyszerre lent és fent -- országúton s tetőn, mennyben és pokolban élt a lírai hős. S hasonló módon összekuszálódott az idő rendje is.
Egy gemínáció - régen-régen jelezte, hogy megszakadt az egyéni élet idő-
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folyama: messze volt a múlt. S megszakadt az objektív időmenet is, bizonytaIanba hullt. "Hajnal van-e vagy pokol éjfél?" - hangzott az eldöntetlen kérdés.
S a vers hangulati terét még értelem-vesztettebbé téve, irrealizáló túlzások tűn
tek fel. Elbizonytalanító számnevek növelték a sötét színeket a végtelen felé.
Ezer rémségről, "száz menny és pokol"-ról, minden gyászokról, minden Jövő
féltésérőJ beszélt a költemény. Öriásra nőtt az embertelenség kiáltó jele az értelmetlenség.
S ahol a világ ily értelem-vesztetté, irreálissá vált: a borzalmak számára teremtődött ott tér. Kihunyt a tébolyban az ész, az értelem, megszűnt minden
ok, összefüggés, s az irracionális vak sötétjében ősi rémségele elevened tek meg.
Az embertelenség másik ismérveként megjelent az értelem-vesztett lét tipikus
érzése: felnőtt a félelem, úr lett a borzalom. Szinonimák rendje tudósított erről.
Ily főnevekkel volt tele a költemény: rémség, borzalmak, szörnyűk, gyász. S
többször visszatért a riadalmak világának mitikus helye: feltűnt a pokol. S megjelentek egyben a horror igéi: nyúz, zúz, üt, űz. Mint valamely "kegyetlen színházban": ez volt a cselekvés. S a főneveken és az igéken túl ott élt a borzalom
a szerkezetben is: annak menetében egyre fokozódott. Ha a vers első részében
(az 1-3. szakaszban) még 4:10 sornyi volt a látott szörnyűséget s a vele való
szembeszegülést leíró részek aránya, a második részben (4-5. szakasz) 5:6, a
harmadikban pedig (6-7. szakasz) 10:2 sornyira változott meg ez. A félelemérzés egyre fokozódott. Tükröződött benne a felrémlő nihil: a mindent fenyegető
em bertelenség.
Végül ennek harmadik ismérveként adott volt a lírai megjelenítésben az
önmagába zárt, megsemmisített én. Az ember belső gazdagságát (mélyen igaz a
marxi gondolat) mindig külső kapcsolatainak sokrétűsége, mélysége adja. És itt
ez sorvadt el. Az embert a külső világgal egybekötő. annak elsajátítására képessé tevő szervek szűntek meg működni: a szívet, a szemei, a torkot, az agyat
fogta le a rém. Mindenre a maga ellentéte csapott rá: a szívre a puskatus, a szemre a rémség, a torokra a némaság s az agyra a Téboly. Önmagába kényszerült záródni így az én. S ember-voltát vesztette el ezzel. Nem véletlen, hogy az eseteknek majdnem a felében tárgyként jelent meg, tárggyá változott, s mínt halottról beszélt róla ismételten az önstilízáció. "Élni kell ma oly halottnak", "Újból
élő és makacs halott", "föltámadt holt". idéződött a hős. Holttá lett az, kinek
az élet jelentette a legfőbb ismérvét. Elidegenedett önnön Iényegétől, Elnyelte az
egyest 11Z embertelenség.

*
Az embertelenségnek s ezen keresztül, mint kiváltó élménynek a nacionalizmusnak hű leírása volt az Ember az embertelenségben. Meglátta az 1916-os román-magyar szembekerülés nyomán a gondolkodó költő a nacionalizmusnak,
ennek a világháborús őrületben elszabadított eszmei erőnek legbensőbb lényegér:
emberellenes, fojtó [ellegét ; látta, hogy kioltotta ez az értelmet, az észt, borzalmakat sodort s a saját partikularitásába zárta be az ént. Mindenfajta nacionalizmussal való végső leszámolás műve volt így Ady számára ez a költemény.
De nem csupán az. Nem csupán tagadás: szembeszegülés. Nem véletlen, hogy
ellentétek szőtték át a verset. Ez jelentette míntegy a belső művészi szervező
erőt.

Ellentétet jelzett rögtön a cím: a hős-megjelenítés: Ember az embertelenségben. S ezt variálva, a képet kibontva egymásnak ütközött a vers menetében a
szív és a puskatus, a szem és a rémség, az agy és a téboly, az élő és a halott.
Az űzött magyarral szemben állt az ékes, nagy lopások idején látszott az ember,
ki kincseket őrzött. Antitézisek határozták meg a hősábrázolást. S ezek határozták meg a lírai színtért is. Menny és pokol, hajnal és éjfél, tető és országút feleselt itt végig. Kozmikus szinten, térben és időben minden ketté vált, polarizálódott. Az ellentét szabott itt törvényt.
S ez az ellentét nem álló, statikus, de dinamikus volt. Nem pusztán küIonbséget jelzett, de harcot és döntést. Nem véletlen, hogy ha egy ízben is. de a
megintlen határozóval nyomatékosítva felhangzott a versben
felkiáltásban,
hangsúlyosan, hiányos mondatként - a jellegzetes adys kötőszó a dacos. kevély
mégis: .E« most, mégis, indulj föl, erőm, - Indulj föl megintlen a Földről". Feltűnt ennek kíséretében a makacs, mí nt jelző. Villant a kemény dac, az ellentéteket harccá változtatva, mozgásba hozón, A határszituációt a kíélezettsézet jelezve
a jelen idő lett uralkodó: az összes mondatok elsöprő többsége jelen időben szólt,
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S időhatározószók (most, megintlen, ma, megint) szőtték át a verset, rögzítve mintegy a pillanat sulyát, belső feszültségét. Háromszor megísrnételten, felszólító
moddal (indulj fel), a kell segédigével (élni kell) parancsot hirdetett önmaga számára a meg nem hátráló én. S ha sorarányban - extenzitásban - a borzalom
nőtt is: intenzitásban a szembeszegülés erősbödött egyre. Ha az elején még csak
biztatás hangzott ("Indulj fel .. ."), a végén már kiáltott a hős (" ... kiáltok másért"). Az ellentét mozgott. Nem csupán szembenállás, de harc, küzdelem volt.
S az ily módon megformált dinamikus, mozgó ellentét mondandót közölt. Az
alternatívák jelzésére volt ez hivatott. Megjelent benne a felülemelkedés - a
"mégis" - morálja, a másként is lehetne: az alternatívanélküliséggel való szembeszegülés. Hirdette a vers a maga dinamikus antitéziseivel, hogy nemcsak egy
út adott, mindíg van választás. Van lehetőség. Az élet nem kimért sors, hanem
egyben döntés. S az alternatívát konkretízálón a strukturális szerkezetbe is lehatolt itt az ellentét. Nemcsak az embertelenség: az emberhez méltó lét lírai
meghatározását is adta a költemény. Megf'ogalmazódtak a negatív oldallal konfrontálva mintegy ennek jegyei: l. Az értelem-fosztott léttel feleselt itt az
értelemmel élő. 2. Az értelmetlen érzéssel, a meddő borzalommal szemben állott
a szav, az értelmes érzes. 3. Az elidegenedett létet tagadva feltűnt az emberi
öntudat. A nagykorú ernoerség.
.Ua az emoerteiensegnez az értelem-nélküliség, az elszabadult téboly tartozott
hozzá, mint egyik roísmerv: az emberról szóiva, az emberség modelljet adni
akarva: az értelemmel való lét fénylett fel, mint igény. Igaz: az értelem szó
egyszer fordult elő csupán a vers Den, akkor is ígeí alakjában ("Oh, minden
gyászok be értelek"). Nem a szavakban: az alapattitűdben formába vésve _
élt az értelmi igény. A gondolatiság s az innen eredő belső nyugodtság jelentette a vers egyik centrális formáló elvét. Ott hatott ez mindenekelőtt a versszerkezetben. Ez határozta meg az építés mikéntjét, A hangsúlyozottan gondolati térben való élést jelezve ugyanahhoz a tételhez tért vissza újból meg újból
töprengve az én: alineáris, ciklikus jellegű volt a versépítés. Háromszor ismétlődött meg ugyanaz a séma. Mint tézis feltűnt a borzalom (l., 4., 6-7. szakasz),
s erre rácsapott a kemény antitézis, a helytálló elszántság, a dacos "non possumus" (2-3., 5., 8. szakasz). Tézis-antitézis, tézis-antitézis: ez a szerkezeti ritmus
ismétlődött folyton. Ezt a töprengő újra-újrakezdést még inkább aláhúzta, hogy
a végső szerkezeti rész - sorismétlésekkel is jelzetten - más nyomatékokkal
ellátottan bár, de az első kompozicionális egység változata volt.
S a gondolatiság uralta nemcsak a szerkezetet: az határozta meg végig a
verszenét. Elsődlegeserr nem a hangzás, de mint az ősi zsoltároktól kezdve Whítman versein át a modern szabadversig a gondolat vitt itt is a hol három, hol
két üteműen tagolható, túlnyomóan hosszú szótagokból s kilenc szótagos sorokból álló költeménybe zenét. A gondolat-ritmus volt az, uralkodó. Ennek jeleként
lett domináns alakzat a paralelizmus. Ez indította rögtön a költeményt: "Szíoemet a pusTwtus zúzta Szememet ezer rémség nyúzta ... S agyamat a
Téboly ütötte". Párhuzamosan ment itt a mondatszerkezet: tárgy-alany-állítmány
(TAA-TAA-TAA) ez adta a ritmust. S később is oly paralelisztikus sorok
bukkantak fel folyvást, mint például ez a tömörítő s így önmagában is gondolatiságot árasztó, antinomikus megfogalmazás: "Ember az embertelenséqben. _
Mo.gyar az űzött maqunrs/inbnr;", Avagy: "Ú, minden gyászo k, be értelek. _
Oh, minden Jövő, be féltelek."
Ezzel egybehangzón. a gondolat csöndes, nyugtató hullámzását erősítendő
különféle ismétléstípusok tűntek fel rendre. Figura etímologícák, illetve parag'menonok (ember az embertelenségben; magyar az űzött magyarság ban), anaforák (Oh, minden gyászole ... Oh, minden Jövő;) gemínácíók (régen-régen, eszembe jut és eszembe jut), szórvány-ismétlések, epizeuxisok, ( ... indulj föl erőm Indulj föl megintlen ... indulj csak), strófa-kettőzések (l. és 7. szakasz) szőt
ték át a verset. Teljesebbé tették a paralelizmustól sugallt belső nyugodtságot.
S a gondolat szabott formát a grammatikai alakításban is. Mindenekelőtt az
hatott ott a gondolat testében, a mondatépítésben. Nem szaggatott, "v~gott", de
folyamatos, egybekapcsolódó mondatépítésre hajlik míndía a gondolati stílus. S
így volt ez itt is. Adynál szokatlan módon, viszonylag hosszú, nemegyszer 20-30
szób-il áll'), többszörösen alá-, illetve mellérendelt mondatok tűntek fel (l. pl.
az 5. szakasz hatsoros mondatát). A gondolkodás belső folyamának szín taktikai
vetületeként (hiszen egymás után, egymáshoz kapcsolódva merültek fel ott
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mindig az eszmék) - kapcsolatos kötőszék gyakorisága jellemezte végig a költeményt. Feltűnt a ragy, aztán, s főképp az és, s. Az ismétlődött folyvást. Még
a de helyett is a gondolkodás műhelymunkájának ez a jellegzetes, lassító kötő
szava állott ("És most, mégis, indulj föl erőm"; "És élni kell ma oly halottnak").
S a mondatépítés folyamatosságát, a közlésméd egybetonódottságát volt hivatva
jelezni a szabálytalan, szétszórt rímelés is. Atnyúlt ez nemegyszer a strófahatáron, hogy verstani eszközzel tüntessen el mindenfajta mondattani határt, hogy
érzékeltesse a töprengő jelleget, a meg-nern-szakadtságot. Ily strófaközi illetve László Zsigmond műszavával szólva - kapocs-rímek szőtték át a verset,
mint például: cselekedted / / szebbet; magyarságban / / akartam; gyenge / /
tengve-lengve; fajtám / / szakajtván.

-

A gondolatiságot volt hivatva érzékeltetni végül a szóhasználat néhány sajátossága. Mindenekelőtt a szófaji jelleg. Nominális nyelvi alakítás volt jellemző a versre, a főnevek, melléknevek százalékaránya a szokásostól eltért. A névszós jelleget még inkább erősítőn megsokasodtak az elsikkasztott igék: a particípiumok (iizött, újból élő, halott, tiport, szenvedő, tengve-lengve, ,Föltámadt, holt,
menekülő, szakajtván). Megjelentek mindenfajta befelé-életre, gondolatíságra hajló írói nyelvnek, így a filozófiának és a misztikának kedvelt főnevei : a -ság,
-ség képzős szavak (rémség, embertelenség, magyarság). A szerkezet, a verszene
és a grammatika egymást támogatva, nyelvileg élezve érzékeltette, hogy a gondolatiság volt a vers hősére. az emberség törvényei szerint élni akaró emberre
jellemző. Nem hagyta ki hunyni ez a Téboly világában sem az értelem fényét.
S nem hagyta veszni ettől elválaszthatatlanul az embert emberré tevő másik Iényegí erőt sem: az érzelmek melegét, Az értelek-re a féltelek rímelt. Jelezve, hogy nemcsak az elme, de a szív is közbeszólt. Adott volt az értelmi mellett az érzelmi jelenlét. Már a puszta szóismétlés tanúskodott erről. ötször tért
vissza a szív főnév. Nyitásban is ez állt ("Szívemet a: puskatus zúzta"). S nem
véletlenül. Külön hangsúlyt kapott ezáltal: az érzelmeknek mínteav jelképeként. S ezt a hangsúlyt erősítette a művészí élezés. Gyengévé stilizáló melléknevek (rossz, beteg. béna) társultak hozzá ehhez a szóhoz. Érzékeltetve (A kő
szívű ember filtit író Jókainak állandó olvasói ánál könnyen kinálkozott ez az
asszodádr'i) a kŐS2Íl' ellentétét. a lágy. beteg szívet, a felfokozott érzékenységet:
a körmven rezzPl1Pst. S énoúzv. mint az értelem esetében nem pusztán szemantik"!i síkon. a féltelek. szánom-féle i!,:,skben. a szív vezérszavában s annak jelzf\ihpl1. de forrnába vésetten is ott élt a szfvvel való lét. A forma egésze hozott hírt róla, hogy hozzátartozott itt az ember ismérvéhez a felfokozott érzelmi
jelenlét.
Errf)1 t"!mís1{0n0tt - a bels!) forma síkián - mindeneketőtt a választott mű
f::l;: ::l ipr p m i , ' i i l - t í n l l S . ArIv m'lga nevezte eo"vik nrlizai cikkphf'n ..ierf'mi4nna.1{"
ezt a költrnényét S találó volt ez a megjelölés. Valóban a leremládok közé volt
az Ember az embertelen.séqben soróvható. Annak strukturális jegyei tűntek fel
itt is: az egyszerre való kívül- s hplül-lét. A gondolat nem pusztán kívHlrlSl
Iátott-m, elvontan. hine'!en. de beliilről is mezszenvedetten. érzelmekkel átitatVl1 Plt. A vers plf'i'loói:l nem nnsvtán Ieltárrrxott, ítélt: egyben azonosult. Ezt
a f0k070t! aZ"110s111,'ist. pr7.f'lmi sllo"ár"7,'jst érzékeltf'tve. mint a ieremi.ádok espteL
ben rníndíg. a siratőénekek irányába tolódott el itt is az előadói hang. Az indító
rímel PS a maza hosszú ú-i aival. lefelé menő nő-rímeivel (zúzta, n.yúzta). s által:'ihan 11 szétszórt, szabálvtalan, de a versegészet átható rfmzene, az Adynál szokatlan három szótazú rímek viszonylagos gyakorisága (akartam-maqyarban; értelek-féltelek). a hangok közül a [aivató é-k s a komor u-k megsűrűsödése (10.2,
ill. 4 :;2% a köznyelvben szokásos 84:;. ill. 3.17 0/ o- k a l szemben), az óh indulatszó
anaforikus feljajdulása : a siratóénekek recitatívjaihoz vitték közel a gondolatritmust. Jeremiás próféta késő utódja szólt.
A szívvel való létre utalt a választott múfaj mellett a belső formának egy
másik lényegi mozzanata: a lírai önstílizácíó is. Hangsúlyozva volt a hős ismérveként a betegen való lét. Tengve-lengve, révedőn, rossz, beteg, béna szívvel,
igazán szenvedőként, gyászo k között élt Ő. Megviselt, gyötrött, beteg emberként.
S mondandót közölt ez az önstilízácíó: [elződött benne a túlzott érzékenység.
Nem véletlen, hogy Huysmans Des Esseintes-étől kezdve Rilke Malte Laurids
Briggéjén át Thomas Mann Tonio Krögeréig mindíg beteggé stilizálódtak az érzékenység örök hősei: a művész-típusok. Összetartozott egy áthagyományozott,
már-már közhellyé változott motívum-kapcsolódás révén a hangsúlyozottan érzelemgazdag lét és a betegség.
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De nemcsak a belső: a külső forma meghatározói közt is adott volt az érzelmi jelenlét. A versalakítás ket jellegzetes vonása: 1. a lírai keverés, 2. a felfokozott dramaiság meggyozoen tanuskodott errol. Az értelem mindig elválaszt,
a distrnkcíó ott a töísmerv. Az érzelem viszont nem szétbontva, de a maga kavargo, tagolatlan egysegenen tükrozi vissza mintegy a világot. S feltűntek ennek az erzelmí jellegű tükrözésnek stiláris [eleként a keverés jellegzetes alakzatai. Megkavarodott a szavak szokott rendje, inverziók szötték át a verset (,,8
az isten, néha milyen gyenge"; "Oh, minden gyászok, be értelek"; "Oh, minden
Jövő, be féltelek"). Adott volt a jellegzetes adys metonimikus mondatbeli
érintkezésen alapuló - átvitel: az ún. enallagé ... Ebben a mondatban: "Néma
dzsin ült büszke t01'komon" a dzsin elé került a torkomhoz tartozó néma jelző.

Az érzelmi megkavartságot jelezve a mondatok paralelísztíkus rendjébe olykor
chiazmusz vegyült. Az indító sorozat tárgy (azaz: bővítmény)-alany-állítmány
egymásutánjába bevágott egy ellenirányú alany-állítmány-bővítmény rendű sor
("Néma dzsin ült büszke torkomon"). S ugyanez ismétlődött később "Oh, minden
JÖDő, be féltelek" záródású kettős sorozatra rácsapó "Hogy szánom menekülő
fajtám" sor esetében is. Megkavarta a monoton párhuzamosságet a tükörszerű
ség. S ott élt ez a stiláris kavartság a szótani részben is: cserélték a szavak a
maguk szófaji rendjét. A főnév melléknév lett s a melléknév főnév: pokol éjfélről, átvészelt szörnyűkről, újból élőről, makacs halottról, kiáltott másról beszélt a költemény. S a megkavartságot érzékeltette a szemantikai vibráció is.
Elbizonytalanodott olykor a jelentés. így például a másért határozó egyaránt'
értelmezhető volt úgy: 1. "egy másik világért"; 2. "a másik emberért". Az
aztán ("Aztán, rossz szívemből szakajtván") egyaránt felfogható volt kapcsolatos
és ellentétező kötőszónak; a szakajtván tárgya egyszerre lehetett az én vagy az
utána jövő mondandó. Mint az érzelmileg átitatott stílusban általában míndég:
vibrált a jelentés.
Ennek az érzelmi átitatottságnak volt jele a nyelvet formáló drámaiság is.
Az érzelem többnyire drámai hévvel szól. Mindenekelőtt a verset átható ellentétekben tükröződött ez. Az antitézis volt a kulcs-alakzat s egyben a vers lényegi összetartója, meghatározója, a lírai konstituens. A drámaiság az alapokban élt. S jelen volt a drámai feszültség a költemény szintaxisában. Erős érzelmi jelenlétet tükröző mondattípusok - felkiált ó és kérdő mondatok - lepték el a verset ("Milyen baj esett a magyarban"; ,,8 az Isten néha milyen gyenge"; "Oh, minden gyászok, be értelek"; "Oh, minden Jövő, be féltelek"; "Hajnal van-e vagy pokol éjfél"). A zaklatott lélek beszélt önmagáról. S a drámaiságot erősítette a költői megszólít ás, az öntegező közlésforma is. ("És most, mégis, indulj föl, erőm"): akcióvá vált a puszta leírás. A drámai feszültség magyarázta az indulatszavak viszonylagos sűrű jelenlétét (ó h, be). Költői túlzások tűn
tek fel, a léleknek mintegy felkiáltójcleként, drámai magaslatokon tartva a kifejezést "Ékes magyarnak soha szebbet" - írta a költemény. S túlzón, nagyitőn

ezer rémségről, száz menny és pu!wlról, nagy kincsekről, régen-régen-ről, szebb
tegnapról, mínden gyászokról, minden Jövőről beszélt a vers hőse. Mint a drá-

mákban : megernelődött itt is a hőfok. felforrósodott a lírai légkör. S ezt erő
sítette a szakrális szavak felvillanása is. Látszott a menny, pokol, s látszott az
lsten. S hasonló irányba a drámai emeltség felé - hatottak az ünnepélyességet árasztó régies szótani és alaktani sajátosságok: a megíntlen határozó, az
ékes jelző, a bekvartélyoz ige, a minden gyászo k, vél őrizní, szakajtván féle
archaizáló kifejezések. A legkisebb sejtben, a míkro-alakzatokban is nyelvet formált mintegy az érzelmi jelenlét.
A közvetlen szemantikai vonatkozás, valamint a külső s belső forma egyaránt
tanúskodott róla, hogy adott volt az embertelenségben élő ember ismérvei közt
az értelem mellett az érzelem, a szív. Az antihumánummal szembeállított emberképhez hozzátartozott ez, így lett az teljessé. Hiszen a szív a maga munkájával, az értelemnek sohasem ellenlábasa, amint az a vulgárracionalizmus hiedelmei közt él. Sokkalta inkább segítője, kiegészítője. Két külön okból is. Egyrészt maradéktalanul egységben tudja tartani az észtől felismert, de attól csak
felbontani bírt dialektikus ellentétpárokat, például a kintet és a bentet, a közelit s távolit. Másrészt nyomatékot ad mintegy az ész felismeréseinek. Érezteti
így visszafelé nézve: a megkőtöttséaet, előre a jövőben pedig a sejtést, a
reményt. A kint és a bent, a közeli-távoli egységben tartása mellett ez a nyomatékosító, meghosszabbító szerepe volt adott ebben a versben is. A "rossz szív"
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őrizte a felülemelkedő életben is a lenti fájdalmakat, a történelem szintjén, a
"tetőn" élő embert bekötötte míntegy a lent maradt világba, amindennapokba.
A nacionalista őrületen túlnézni tudó, más világért kiáltani képes internacionalistaban felmutatta a maga népének sorsát szívén viselő patriótát is. Azt az

embert, ki nem csupán messze, de közelre is nézett, ki az emberiségben gondolkodva is magyar maradt egyben s kinek népe fájdalma éppen ezért nem lehetett
egy percre sem közömbös. "Milyen baj esett a magyarban", "Hogy szánom menekülő fajtám" nem utolsósorban ezt hozta hírül itt az érzelmi jelenlét. Tudósított a körötte élőket szeretni tudó teljes emberségről.
Másfelől pedig védvár volt a szív. Abba voltak "bekvártélyozva" "nagy kincsek, akiket lopnak". Benne élt, rnít az ész igazolni nem, csak sejteni tudott: a
másnak a hite. Benne élt a remény, Mert mint általában míndig, a bonyolult
valóságban könnyen elbizonytalanodó értelmi felismerést reménnyé, hitté erősí
tette fel itt is az érzés. Nem hagyta veszni a pusztán sejtettet, az elmosódón
messzit, a már-már lehetetlent: az utópia hitét. S ezzel lett az ember valóban
Emberré. Igy teljesedett ki a felülemelkedés.
Mint harmadik ismérv - az értelemmel és a szívvel élő ember lényegét
rnintegy kiteljesítve - az elidegenedett emberi élettel szembefeszülőn feltűnt a
nembeliség síkjára felért, messzenéző ember. A nagykorú ember jelent meg,
mint eszmény. Öntudat jellemezte ezt a fajta hőst. Autonómía, öntörvényűség.
l';rtékelő jelzők hoztak erről hírt: a büszke, ékes, makacs fénye kísérte őt. S
hírt hozott erről - a lírai jellemzés. Hozzátartozott ehhez a hős höz egyrészt a
zártság, a nem-elegyedés. S hozzá tartozott másrészt a nyitottság: a távlattal élés.
Keményre záródott, öntörvényű lét volt a versben ábrázolt: belülről vezérelt, nonkonformista sors. A több funkciójúság törvényének megfelelőerr erre is
utalt az egyik lényegi önstilizáció: a halott, mint visszatérő kép. Hol az életet
az elidegenedés, a háború, a halál jelentette: ott a maga különállását is jelezte
egyben az, ki saját magáról, mint halottról beszélt. S az elkülönülést, a belső
zártságot visszatükrözőn: a lírai elhelyezésben is a külső világgal mindvégig ellentétes viszonyban állott itt az én. Mit a szív és a puskatus antitézisével konkretízált a versindító sor: végigvonult az a költeményegészén. Embertelenség
és emberség szembenállása egyben a világ és az én, a kint és a bent elkülönülése, feleselése volt. Nagy lopások idején bezárult életként - őrzőként - élt
a hős.
S ugyanakkor paradox módon nyitott lét volt egyben. A nyitottságot az elvtelenséggel. az eklekticizmussal, a meddő szkepszissel azonosító liberális elképzelésekkel szemben az igazi, a forradalmi nyitottság fogalmazódott meg itt. Látszott az élet, mely nem elegyedett az alacsonyrendűvel, az embertelennel, afelé
bezárt volt, hogy nyitott maradhasson a nagy távlatok, az értékek felé. Nem véletlen, hogy olykor - s épp a borzalommal szembefeszülő, ellentétező "mégis"
részekben - harmadik személyben, mint ékes magyarról, emberről, magyarról,
'Újból élőről, makacs halottról, halottról, igazán szenvedőről szólt önmagáról a
hős. Jelezte mintegy ez az elszemélytelenedő, harmadik személyes megjelenítés,
hogy több volt itt a versbeli szereplő, mint pusztán egyetlen én. Reprezentatív
jellegű, szimbólumértékú egyéniség volt. Testet öltött benne a nembeliség síkjára felért, átfogó, nyitott, igazi emberség.
S ez a nyitottság határozta meg az idő- s térkezelést. Mert paradox módon
nemcsak elirrealizált, hanem ugyanakkor - az embertelen lét kuszaságának felmutatasán túl - másfajta, reális összefüggésekbe állított be az. Hírt hozott mintegyegy másfajta világ lehetőségéről. A térbeli önelhelyezést nézve egyre feljebb
került a vers során a hős. A földről indult el ("Indulj föl megintlen a Földről"),
tetőre ért ("Tetőn, ahogy mindég akartam"), magaslatokra, honnan kiáltani tudott (" ... kiáltok másért"). Kígázolt a maga szűk világából: jelezve ezzel, hogy
antíps rtikuláris. tetőn való lét a szuverén emberség. S erről a nyitottságról hozott hírt az időkezelés is. Szétnyíltak itt az időhatárok. Látszott a szebb tegnap:
a múltban a mcsszeség. S ha a közelmúltban - praesens perfectumban ragozva
- ott volt is a megélt szörnyűség: az egyén nem rekedt meg benne. A nyíltság,
a dönteni tudás világába, a jelenbe került. Az igék többsége jelen időben szólt.
S ezzel párhuzamosan mind cselekvőbbé vált a fiktív én. Ha a rémségele közelrnúltiában. mint puszta tárgy élt, a jelenben már ó volt az alany, ő volt a
cselekvő.

Révedtem-

ez volt a felfelé

őrizni- értelekerőteljesebben aktív igei

bek1,artélyoz- vél

menő,

mind

féltelek-

szánom-

élek:

sor, még végül a nagy
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erejű kiáltok-hoz ért. "S megint élek, kiáltok másért" hangzott a vers végén. Felvillant az ezen, az itten - az embertelenség világán - túli. Felvillant a
más. Látszott az élet, mint hívó lehetó ség. Nemcsak visszafelé, a "szebb tegnap" felé, a múlt tájaira: a jövő irányába is nyílt a végtelenség. Ki tudott nézni így a vers hőse a partikulárisból, a mindennapokból, a nacionalista őrületek
szűk világából messzí távlatok: az emberiség felé. Végbement a felülemelkedés.
Az adattal, a percnyível., az embertelennel, ennek partikulárisba záró, szűk érzéseivel szemben egy más alternativát, más értékrendet mutatott fel a vers. Hozta az emberiségre néző, nyitott életnek, s mi egyet jelent ezzel: az internacionalistaként való létnek vágyat, igényét. A magyar szellem egyik legnagyobb huszadik századi döntése megtörtént.

DOKUMENTUM
KÉT LEVÉL
1.

Veres Péter "Néhány szó a kollektivista gondolkozásról" címmel 1967 őszén
vitaindító cikket írt a Népszabadságban. amelyhez többen hozzászóltak. Hajdú
Péter református lelkész hozzászólásában - ami nem jelent meg a napilap hasábjain az egyháznak a szocialista társadalomban való szolgálatáról többek
közt az alábbiakat olvashatjuk:
A szocialista állam és a keretei között működő egyházak viszonyában
olyan kölcsönhatás van, ami alól egyik sem vonhatja ki magát. A szocialista
államnak is, az egyházaknak is érdekében áll, hogy miután a kétféle, egymással
ellentétes ideológiájuk végső kifejlését a történelem ítéletére bízzák, a közbeeső
időben amelyben emberi számítás szerint a mi nemzedékünk élete eltelik az egyház kibontakoztassa magából mindazokat az erőket, amelyekb ől a saját
népe és az egész emberiség sorsára előrehaladás, gazdagodás támad, a szocialista állam pedig a saját ídeológtájának talaján maradva, inkább igényelje az egyházban meglevő társadalomépítő erőket, mintsem az "elhalás" elméletét előbb
alkalmazva, elhárítsa az egyház segítő szándékát.
- Éppen a kollektivista gondolkozás megerősítésében segíthetne sokkal többet az egyház a társadalomnak, mint amennyit igényelnek tőle. Az egyház "ideológiájában", az evangéliumban akár a családi élet harmóniájára, a házastársak
egymás iránti hűségére, a szülők gyermekeik iránti felelősségére, a gyermekek
szüleik iránti tiszteletére gondolunk, akár a társadalmi tulajdon megbecsülését,
vagy a munka becsületes elvégzését vesszük szemügyre. akár az egyes emberek,
vagy népek és fajok békés együttélésére tekintünk, olyan régi igazságok találhatók, amik felett nem múlt el az idő és gyümölcsöztetésüket elmulasztani vagy
éppen elhár-ítaní a társadalmunk ellen való vétek. Az olyan légkör erősítésére
van szükség, amelyben a hivő emberek jobban magukénak érezhetik a szocialista társadalom ügyét, népünk javának szolgálatát, mint eddig.
Erre a hozzászólásra, válaszként irta Veres Péter a

következő

levelet:

Kedves Barátom!
Megkaptam, köszönöm. Kár, hogy nem közlik, pedig igen j6 volna és igen hasznos is lenne. Új hang, másféle hang. És olyanfajta gondolkodás, amilyenről én
nemrégiben egy cikkben beszéltem: a sz6 régi mondhatnám anakronisztikus
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értelmében én sem ellenzéki, sem kormánypárti nem vagyok. Olyan állampolgár szeretnék lenni, aki az államformával nincs vitában, a szocializmust pedig a ma.gáénak érzi, éppen ezért az egyes dolgokban meg lehet - és meg is
van! - a saját véleménye és azt szeretn é is elmondani. De hagyjuk ezt. - A
cikket aligha közlik, mert a Rényi cikkből úgy éreztem be szeretnék fejezni.
A hozzám érkezett levelekből is látom, túl sok probléma bukkant fel, kűZönö
sen az öregebb szocialisták részéről, nyilván ezért látták célszerűnek befejezni.
Tőlem se kértek zárócikket, pedig előzőleg volt r6la szó.
Mindegy. Azt hiszem fontos volt!
Felebaráti üdvözlettel
Veres Péter

Budapest, 1967. november 23.

A vita befejezéseképpen később a zárócikk is megjelent Veres Péter tollából.

II.
Németh Lászlóhoz 1970. április 4-én kelt levelében Hajdú Péter kéréssel fordult: működjék közre abban, hogy a református egyház minél jobban betölthesse küldetését a szocialista társadalomban.
- A szocialista társadalomnak szüksége van az evangélium gyógyító erejére.
Ezért tekintek én az egyház jövőjére éppen a történelmi szükségszerűség
alapján bizakodó reménységgel... Az evangéliumnak, a reformáció örökségének, a mí népünk és a többi népek mai és holnapi korszakában való kívlrágzása lesz a szocializmus világra szóló eseménye, amely az egyház elavult kereteit is széttörhetí és új formát teremthet az evangélium számára ...
Talán a puritánus-presbiteriánus hagyományok újra felelevenítésével és a
mai magyar református egyház rendjének és törvényének ehhez a Baladó hagyományhoz való hozzámérésével. kívülről, a tárgyilagosság ereje folytán segíthetnéd az egyház keretei között küzdő embereket ..., akik a szocialista társadalom
hasznára szolgáló egyházi rendet szeretnék megvalósítaní. Hiszen, ha az "Apáczai"-t egyik színházunk előadná!
A fenti levélre - amelyből csak ízelítőt adtunk - érkezett az alábbi válasz:
Kedves Barátom!
Ismerem azoknak a tragikus helyzetét, akik vallásukhoz is ragaszkodnak 8
a szocializmuson belül is becsűlettel állják helyüket. Ok a kettőt összeegyeztették magukban, a világ azonban gyanakszik rájuk. Én nem tartozom ezek közé;
mert ismertem olyan embert, akinél mind a kettő komoly volt. Azt azonban, hogy
egyházunkban bármit is kezdjek, nem tehetem. Nemcsak azért, me1·t helytelen
lenne, hogy amikor nem vagyok igazán vallásos ember, egyháziak dolgába avatkozzam; de sajnos egy év óta az egészségem is nagyot romlott: nem is lennék
képes reá. Igy leveled kárba veszett kiáltás volt; a legtöbb, amit tehetek, hogy
nyugtázom s kívánok az állásodban rádváró megpróbáltatásokhoz türelmet s kitartást.
Igaz szeretettel:
Németh László
Budapest, 1970. április 21-én
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TŰZ TAMÁS VERSEI

Hatvan felé
Most hogy megintcsak arra gondolok,
mennyi bennem a lom, a holt dolog,
hány mondatom és hány merész szavam
foszlík az éjbe füstként, céltalan,

Hátranézhetnék, mint az ŐZ, a vad,
kit üldözőbe vesznek, irtanak,
kiáshatnám a bárdot, tőrömet,
hogy mentsem álmaimat, bőrömet.

művem,

Várhatnám még a hazaérkező
eltévedt juhokat, a tág mező
küldötteit: reze dá t, pipacsot,
a végl.elen pástokra kicsapott

ha van, háború-dúlta dóm,
pókháló reszket tört bordáimon,
köldökzsinórom is a ködbe vész,
amin csüngtem eddig, a szív, az ész.

csillagokat, Skorpiót, Kost, Bikát,
nézném az űrt, a vad galaktikák
távolodását tőlem és a föld
kazamatáitól, bilincsbe tört
tengereitől. Mondd csak, érdemes?
ha pillantásod csak az égre les?
Roncs napjaidból, mondd, nem volna jobb,
ha fölhúznád rommá lőtt templomod?

Decrescendo
Nem ugyanaz, nem is lehet már,
hisz eltűntek a fölöslegesek,
szegényedik, egyre ürül a leltár
s az idő szárnya egyre sebesebb.
Ha valaki
Látod, ez
ott ülsz a
egy darab

azt mondta volna régen:
leszel majd húsz év után,
csillagnélkülí sötétben,
éj, már nem is árny,

tengerre néző szemed elsötétül,
mint kártyalap, mit nem vesz kézbe má1'
se föld, se ég, csak pillád ül sövényül
a süllyedő látóhatár
1.'égső csücskén: azért még egybelátod
a hajnalí esőt és azt a fát,
amely látomásodban ott virágzott
mindig, ha rádtörtek az éjszakák,

Atjátszik arcodon a testmeleg szél,
a révészház, a tó, a zöld csigák,
minden, mihez csak egykor közeledtél
gyáván, hátrafelé. akár a rák.
Azt hitted, harc ez is a világ ellen,
de kiderült, hogy béke és halál,
mitől szemöldököd már meg se rebben,
csak arcod ég s a szád sírásra áll.
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A BAGÓ STORY
Séták egy pulival
Irta LATINOVITS ZOLT AN

Évának, Amerikába
1975. július
Merre csavaroghatsz drágám, és vajon gondolsz-e ránk, akik nagyon egyedül vagyunk, Bagóval egymásra utaZtak, tehetetlen. Almunk a géped maga után
húzta, délutáni kék égen fehér csík.
Egyedül vagyok.
Akárhogy is történt és történik: Hozzád tartozom. Azt hiszem, ez el van végezve. Elnéqeztetett;
Szemes a régi. Az emberek idegenek.
Nincs nyaralás. Az emlékek rniatt, amik most befednek és ellepn.ek, a múlás miatt, amit percnyi pontossággal mérek fel és nyugtázok. Múlunk és nem
mulatunk. Az idő múlatja kedvét rajtunk.
Nincs nyaralás Bagó miatt. Ebben a kis fekete testben egy ősi lélek lakhat,
annyira követi az ember ritmusait, kedvét, mozdulatait. Nem vitorlázom nyugodtan, ha nem tudom, mi van vele. És tudom is: vár rám. Gondolataiban biztos megakad, merre lehetsz, de Te az utóbbi időben kevesebbet láttad őt. Engem szokott meg hétköznapnak, Te voltál az ünnep.
Nyaralás nincs, alvás is csak aZtatóval, nincs nyugalom. Én is várok. Várlak,
hogy elmondhassam: légy nyugodt, vagyok és leszek Neked. Elvégeztetett. Ne
hajtson hallgatásom és szomorúságom zajos helyekre, ne hajtson el gyötrődésem,
várakozásom, töprengésem. Minden értünk fog történni, mert akarom. Mert Isten is így akarhatja.
Kilazult karom a derekad közül, de a kezedet fogom. Ne siess, ne kapkod;,
ne térj ki. Újraszüljük magunkat. Te is akard. Hogy együtt legyen jó. Ha talán
nem is úgy, mint régen.
Meleget kell egymásra fújnunk. Szeretetkötelekkel kell összekötnünk magUnkat. -Hideg a világ. Kihunynak a tüzek. Kell a tűz. Kell a fény. Kellünk egymáshoz. Hajtson egymáshoz a vihar. Kergessen egymáshoz a csend. Ne engedjük kihűini magunk. Mert egyedül, mert egyedül olyan iszonyatos. Olyan nehéz.
Ha nem buggyan fel úgy, mint régen a vágy, élesztgessük. Nem lehet másolni
a voltot, mert má·r mások vagyunk. Tizenöt év. Most vetkőztük le másodszor a
bőrünk. Levedlettük régi magunk kétszer. Most j6 hét év következik. Ha akarjuk. Ha csináljuk.
Naponta húzom fel a múlt kút jából az emlék-vödröket. Vödörnyi szépet, csigát, kacskaring6t, kéket, sárgát, hajnalt, alkonyt, a régi szelet és a régi színeket. A régi szíveink.
Régi szíveinket lemeszelték a kápolna falán. De belerajzolva, téglába vésve
most már ott marad, tizenöt év dobog6 szíve.
Úszom a vízben: a múlt fájdalmas simogatása. Kék könnyek tava. Benne a
mi szerelmünk, a mi könnyeink is. Benne a régi szép sudár árbócok, a régi
vítorlák tükörképe. Kagylók a nyakadról. A víz csillogása szived csillogása. A
szél hártyája a vizen: kezed nyoma. Lúdbőrzik a víz, mint a bőr. Mindenütt a
mi tükőrképünk. Mint a lidérc kóvályog a vízben, víz felett, a balatoni égen.
A móló köveiben. Az utakon. A nádzizegésben. Szerelmünk itt jár, itt kísért,
itt időz, igéz. Hordja ki a homokra a hullám szerelmünk szikráz6 kavicsait.
Nyomunk keresztalakban a homokban.
Ha a múltamra emlékszem, Te is öleled az életemet, belefonódtál, rám
szőtted életed hál6ját, beleszőtted a hitbe a szerelem fonalát!
Merre vagy? Hiányzol. Rettenetesen hiányzol.
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Már régóta hiányzunk egymásnak. És mégsem a szokás, a betegség éltetett
tovább. A szenvedés Újraszüli a szép lehetetlent. Kell, hogy kelljünk egymásnak.
Hát kicsit kellessük magunk egymásnak.
Töltsük meg a házat szeretettel. Rakjuk újra a kályhát, újra a tüzet. Éljük
egymásnak a napokat. Költözzön vissza az ölelés, valamely késői józanabb, de
maradóbb szerelem. Költözzünk viss.za egymásba.
Fáj a hiányod.
Úgy hiszem, szárnyverdesve, topogva, ágaskodva ezeretlek. Ha még vagy.
Ha neked ez elég. Ha Te is így akarod.
Ha van még idő.

I.
Ma reggel Lelle felé sétáltunk Bagóval, másfél kilométer oda, másfél viszsza. Reggel nagy széllel zuhogó hosszú eső érkezett, í/2 9- kor már sütött a nap.
Bagó az utóbbi napokban nem akart sétálni jönni. Kétségbe voltam esve. Kitagadott a kölyköm. Megtagadott a barátom. Bagó úgy tűnt elém akkor, mint
szívekkel dobálózó úriasszony, kegyes, jó hölgy, élet zsonglőr.
Ma megint gyerek, moszatszagú, sumír gyerek, tócsától tócsába rohan, lótfut előttem, szívalakú kavicsot hajigálek neki, hogy meginduljon. Szertelen [átékosságra ismét kinyitotta szívét: boldogság és büszkeség költözik ilyenkor belém
is, felhőtlen reggel, a felelősségteljes séta fészkelődő-harmonikus tollászkodása a
lelkemben.
Atmegyünk a gyerektáboron. és mindennap átsuhan rajtam, hogy az időben,
az idővel hogyan jönnek közelebb és közelebb. Meg lehet őket szokni. Az idő
nagy illemtanár. Bagó, a szívrabló, apisikirály megtalálja a kellő reakció t, a
kapu sarokkövére spriccel egyet bőséges készletéből és rázza tovább fekete bolyhos farát. Mennyi emberi ügyetlenség; mozgás-kísérlet teljesedik ki benne graciőz mozdulattá. Mozgásfolyammá. A kecsesség, az elegancia valóban valamely
delnőhöz hasonlítja ezt a régi gyereket.
Elérünk a fordulóhoz, ahol meg szoktunk pihenni, Bagó berohan az iszaposmoszatos-piszkos vízbe és míkor már harmadszor száguld vissza hozzám, már
lába, feje, hasa tele kosszal. Levetem a cípőimet, bemegyek a vízbe, hívom, hogy
lemossam. Nehezen cihelődik, aztán megadja magát és finnyásan tűrí, hogy mossam és kínyomogassam, mint egy szivacsot.
Kiparancsolom a fűbe, előremegyünk a kővel rakott parthoz. Pici mólót kanyarítottak egy csónaknak. a part felőli része homok.
A régi Szemes. Homokpart. Kavicsok aranya. Simogató-ölelő drága homok.
Negyven év. Megváltozott világ. A víz lassan nyaldossa széles nyelvével a partot, kiteregeti szennyesét, megkönnyebbülve indul vissza az ős-szájba, az anyaölbe, a tóba. Mint szőke, illanó szláv táncosok újra és újra vonalba verődő
sorai, úgy érkeznek a part rivaldafényeihez az elomló, megadó kis hullámok.
Nyaklánc barna nők nyakán. Gyermekajkon gyöngyöző buborékok.
Közben Bagó, aki először találkozik az igazi régi parttal, boldogságában olyan
tüzes körtáncot jár, mint valamely néger törzs az elejtett vad körül. Egyre sebesebben robbantja körbe magát, a homokon újra és újra lepihen, fejét befúrja
a nedves homokba. Mintha az anyaföldet csókolgatná. Feje egyre kisebb lesz
a víztől, egyre őszebb szakálla a homoktól. A boldogság hangjait ríkkantgatja
felém, szüntelenül mesél, vitatkozik. Mintha ilyeneket mondana: "Ez igen!" Híj,
hij, tyű! Nosza!
Hip, hip hurrá! Fine!
Igen, amiket ő mond csekély mondatkészletével, csodálatos gyermeki nyelvén, nem fordítható. A mondatok rövidek, ismétlődnek, de olyan ősi értelműek,
mint a Szentírás tömör mondatai. Mint a szentmise ősi szövegeí : "Dominus vobíscum", "Et cum spiritu tuo ..."
És miközben öröme "circumdederunt" mozgásaít, táncait és hangja-t hallgatom, felhős szívem emlékezése megint visszaszáll gyerekkoromba, őskoromba.
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a kezdethez, az öreg kerekeskúthoz, - amiből elmélázva húzogatern felfelé a
múlt, az agyarn ágyában elnyúlt múlt vödreit. Néha, mint agyi abortus, kaparom le a lerakódásokat, a régmúlt nemzés nyomait, néha kólikás szornorúsággal húzogatorn a vödröket. A felhúzott víz nem hűvös, mint a Deér-villa mohos kútja, a víz nem enyhíti szomjúságomat. A jelen köveit ássa alá, mossa,
koptatja, üregesiti a perceket.
így fordul minden percem a múltba; a síkok úgy csavarodnak egymásba,
mint a Millenáris betonpályája. Agyam, szívem megcsavart betonteknő.
Míg ábrándozom, Bagó egy egész régi, hosszú, kéthónapos nyarat játszik
végig szüntelenül rimánkodva, hogy ne menjünk még. És megint és megint az
jut eszembe, hogy az én életemet, gyermekkoromat éli vissza, ugyanúgy örül
mindennek, amit én nap-nap után temetek, újratemetek valamely szokatlan,
mazochista szertartással, naponként unos-untalan.
Belémissza magát a Balaton örök kékje, a reggel aranya már a homokba
törte magát. És szemben Zánka. Közel a part. Tavaly, mintha tegnap lenne, 44
év mintha miridennap, minden nap, napra nap, mindennap elvonulna. A kelő
Nap kihalássza a Balatonból hajnalban és este, a Tejúton, Gönczöl szekerén hejehujás részeg hangulatban távoznak régi napjaim, mint badacsonyi kirándulók énekelnek le a gránitos buckókon. A játék mindennap ismétlődik. A szertartás elkopott mechanizmussá válik, mint az Ibusz-mísék Tihanyban. Allok lelkem kapujában. nézem a felvonulókat, mint ahogy a kormánypáholyból nézi Kádár a május elsejei tömeget.
Fagyott-keserű arccal integetek Isten pórázán.
"Az égbe bál van, minden este bál ..."
II.

Vendég jön, Bagó vakkantva megy elöl, mögötte Éva és a vendég. A kapuból füttyentgetek, kevés sétára hívó reménnyel. Mögéjük lopózom. Bagó, íme
megáll, - sejt valamit, de hezitál. Olyan érdeklődéssel és keccsel, csodalkozón
tud figyelni, ahogy csak a puli tud.
Az utcán gyüszmékelele a kocsiban, ez csak megzavarja Bagót, aki minden
kocsinyitáskor beugrik a helyére és csak igen nehézkesen hajlandó tudomásul
venni, hogy nem megyünk autózní. Ezt olyan luftballonos komolysággal veszi,
mínt a gyermek. "Megyünk sétálni" - számára autóutat is jelenthet. A lényeg
a kimozdulás.
Elindulok, szernrehányóan leül a járda mellé. "Poc úr" - így nevezett el
engem, talán a Trabant-pocok asszociációból való, de lehet, hogy ironikus éle
is van. "Dzsinna fent van avendéggel." Dzsinna Évát jelenti, az elnevezés feltehetően az Éva-Zsiguli összetevője.
Azt hiszem naivul, hogy én álmodom az ő álmait, pedig néha világosan érzem, hogy ő álmodik hatezer évével az én percnyi 44 évem felől.
Most nincs szívalakú kavics, így hát imitálom a kőhajítást ennek a rafinált
formalistának. Nem indul, pedig rajtakapom. hogy indulón, rebbenő szívvel makacskodik a járda mellett a farán. A tüttyögésre végül beadja a derekát, némi csinált lendülettel elindul.
Az Endrődi Sándor utca (az úr költő volt anno) végre aszfaltos út lett hét
év után, de megtartotta rózsadombi [el legét. A házak szelíden és boldogan őrzik
az utat, és mind-mind egyéniség. A fák, virágok, bokrok, fa villanypóznák békebeli hangulatot árasztanak. Épülő házak mindenfelé: sok a homokbucka. Bagó
kedvencei. Beletúr. csúszkál, pisil és szétpattintja a homokot, mint kakas a szemetet. Jönnek a fák, oszlopok, gázok, téglarakások, kerítésoszlopok, kapuk sarokkövei sorban. A rítus: az illatgóc megtalálása után lábat fel: pisilés. Nemrég még úgy tett, mint a kislányok, négy lábát szétterpesztve, eleresztette magát. Most már nagyfiú, sűrűn emelgeti a lábát. Végül a gyors mozdulatok összefolynak a szemern előtt: valamely fasiszta kőszöntéssé állnak össze, természetesen humanista biológiai tüntetéssel együtt. (Bagó a Trabantban is a Ducét idézi, míkor kiáll az ablakba. De erről majd máskor mesélek.)
Az első hely, ahol szemlesütve kullog végig: a Hadügyminiszter háza. Itt
időnként három egérbe oltott agár kajtat végig a kerítés mentén, Bagót is gyű-
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lölik, Ó pedig dermedten nézi meg újra és újra ezt a furcsa műfajt. Atszalad a
szellőzködő Fiat vagy Mercedes és a kerítés között. Mint akinek hirtelen nagydolga türemkedik. A sumír Bagó-duce csak a Trabantból tud a Porta előtt megfelelően viselkedni. Bagó és a Trabant együtt ellenállhatatlanok.
A Hadügyön túlhaladva már fáj a bal lábam. Érszűkületes. Kicsit pihenni
kell, stílszerűen "pihenj"-állásba merevedek és szípogva várom, hogy tovább indulhassak. Bagó diszkréten, leül egy kerítés mellé és vakaródzik.
Az első zűrzavar a 91-es busz fordulójánál szokott beköszöntenl, a Gábor
Aron út és az Endrődi utca kereszteződésénél. Bagónak ez az Oktogon. "Vigyázz,
Bagókám" mondom szelíden, nehogy izgalmam átrágadjon rá. Körülnéz és
várakozik, amíg lemegy a rumli.
Az Endrődiben egy fülledt délelőttőn melankolikusan átsattyogott a hátam
mögött az utcán és szomszédunk, egy kiváló orvos, Renault-jával elütötte. Szerencsere látta a szórakozott gyermeket, már fékezett; mikor összecsattan tak, Bagókám repült vagy két métert. Azóta még inkább vigyáz. Csak egy régi mama
emlékezhet így csemetéi cselekedeteire.
Nagy a forgalom, Bagó az úttesttől három méterre várakozik. Végül átjutunk az Oktogonon, túlnan csodás gázok, remek szalutálási helyek. Befordulunk
a Bogár utcába. Előttünk apja mellől nagy testű, bús tekintetű ifjú száll ki egy
Skodábó1. Emlékeztet a kocsira. Spísz-melankólla autóra pöffesztve ...
A Bogár utca kedves, kisvárosi utca, mintha Szabadkára emlékeznék. Sok
kis haver lakik erre: barna, fehér, fekete pulik. Egy idős daklilány. Rendőr
ezredesé.
Mihályf'í Ernő védett kertje és védett pulijai előtt, akik rettenetesen csaholnak minden alkalomkor, itt áll bele másodszor a fájás a lábamba. Jogos,
mert a Bogár utca Ieküzdött része erősen emelkedik. Négy éve ugyanitt fáj dalmaskodom le magam egy kerítés lábazatára. Most Bagó is megérezte az emelked őt, sűrűn zihál és átellenben leül egyik kenyerespajtásának kapuja előtt. Talán valami baja van? Sohasem lehet tudni, mert van úgy, mikor megjátssza
a kifulladót. A kis kenyerespajtás. a ház éber őre derékig kihajol a rácsos kapun. Leülök a járdára és vakargatern a fejét és a magamét. Az ördög vinné
az érszűkületet... Hármunk köz ű! alighanem csak a kis vendéglátó elégedett.
Felhőtlen optimizmussal feketéllik ki
zöld zsalugáteres ablakán. Szeméremmel
símogatorn, nehogy Bagót féltékennyé tegyem. Bagó el van foglalva a maga
bajával, azon töprenghet, hogy feladja a további sétát. "Kocsit kéne hívni ..."
Üjabb utcába betegeskedünk, négy éve mindig új reménnyel indulok erre
lefelé, hátha már hazáig nem jelentkezik újból a fájás. Négy éve járom ezt a
kedves utcát, kezdetben csak az érszűkülettel, Bagó és a Trabant a Sors ajándéka. Filmrendezők és operatőrök laknak erre és egy kellegina. jó ismerősök.
Talán barátoknak is becézhetném őket. Négy éve integetünk szivélyesen egymásnak. Hetenként többször. Tovább nem jutottunk. Csak néha találkozunk a filmgyárban, munka közben. Olyankor a munkáról beszélgetünk. Ez ilyen város ...
Új ház is épül. Az utcácskában hat ház közül négy egyforma.
Épülnek a társasházak Bagó nagy örömére, sok a homokbucka az utcában.
Egyforma, egyforma, egyforma. Ejnye, ejnye. 750 ezer forint egy lakás. Ejnye!
A "kiskörön" megyünk, újabb kis utca a Gábor Aron út felé. Kismama jön,
gyermekét tolja. Rajta még a szerelern és teremtés öröme. Csak mintha öle erő
södött volna teljesebbé. Megnőtt családját és az Időt öleli Isten akaratából. Bagó kissé nehézkesen kezeli a gyerekeket. És a macskákat. És a lovakat. (A daklitól retteg.) A gyerekek, míután hozzá közeles arányúak, zavaró hatással vannak kétlábúságukban. Főleg akik nem játszanak, azok ingerlik. Azután megijednek, kapkodnak, sipítanak. Arányérzékét ingerlik. A szülők is kevéssé ismerik a kutyát, következésképpen nem tudom, hogyan nevelik a gyermekeiket.
"Tételem: hogy minél mélyebb, minél teljesebb emberlátásnak, emberismeretnek alapfeltétele: az állatok és gyermekek megfigyelése. Ezekben tisztán, mintegy
ABC-ben mutatkoznak meg azok az alapvonások, melyeknek szövedéke az ún.
emberi lélek. Minden ember állatkert, rovargyűjtemény és akvárium" (Szabó
Dezső).

Hogy is bánthatna Bagó? Ez ellenkeznék mélységesen humanista, gyermeki
alaptermészetével.
A cicát utálja, igaz, uszítva is van.
A lóval Szemesen találkozott először, a ló magassága és alacsonysága Bagó
alacsonyságát alteralta. Még nem tudom, mit szólna az elefánthoz?
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Hazafelé menet már kevés a szalutálás. Lihegve caplat előttem. Csak egyre
koncentrál: minél előbb hazaérní, lefeküdni. Cammog, mint egy kis mackó.
Mikor indultunk, olyan volt, mint táncos-parádés paripa, délcegen lassú galoppban lépegetett. Csakhogy a forgót a farán hordja, nem a fején. A Hadügy
előtt kis sumírom lesunyja mackós fejét és most eszembe jut, hogy Szemesen
maceszt evett nagy élvezettel. Talán valami beütés volna benne? Nagy felfedezés lenne. Újabban a sóletet is ízesen csámcsogja.
Zsidóka búsan oldalaz az árva fák, villanypóznák, téglarakások és homokbuckák, a sarokkövek mellett. Feje fáj, hólyagja üres, már semmi nem érdekli.
Mikor hazaérkezünk. szinte beleroskad a célba.
Negyven lépcsőn kell még felzihálnia magát, remeg, ahogya bejárati ajtónak nekidől.
Istopyrin, tea, méz, pulzus.
Hívom az orvost: "az Istenért".
Zsigulin jön, negyven lépcső fölfelé.
"Párás a levegő. Ha baj lenne, három hét múlva EKG-t kell csinálnunk."
A Kutyavédő Szövetség elnöke özv. Károlyi Mihályné és Déry Tibor.
(Folytatjuk)

CSÁK GÉZA VERSEI
Két uta::;ás kö::;t
Ha fagyosszentek és Medárd között
újból kisüt a nap Magyarországon
s a lihegő zöld mindent elborít, az öregember megint útjára indul.
Tar-búza és rozs fanyar sziirkeséaben
versenyt rohannak vissza - a vonattal.
Vidám sövények mögül az aranyrepce
fölkacag mint az elfutó jószerencse.
Csupa suhanás ... Van azért ideje
megszámolni a sorjázó tengerit
az egyik állomás mellett, ha akarja.
Június, szerelmem, vársz-e még?
Az öregember magában így beszél,
mint máskor is, motyog, de most nagyon figyel
a föl-megrebbenő távoli neszekre.
S nem nyomja el hátrább a számvetését
a vidult idő, oly sokszor látta már
a változó felszint poros aszályban,
hótalan szelek szorításában, árvíz tükrében
s koncsorgó csikaszokkal a havas
sövények fölött. Látta mindezt s kitapintotta már
e boldog föld csontos bordázatát.
Sejti a törvényt: azért vedlik le ősszel
s bővül tavasszal, hogy mindig eltakarja
az ismeretlen kemény végleges arcot;
me ly mindig évszak, de maga nem évszak,
tavasz, nyár, ősz, tél, - de maga egyik sem,
s homloka alá sötét szemébe
eddig nem sikerült belenézni,
mert mindig elfordult. Majd egyszer!
Ezért fülel a távoli nesze kre
az öregember, amíg utazik.
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Hajolj le érte
Mikor már csontjaid nem nőnek újra,
noha kicserélődik minden porcikád
hét év alatt, ezt írják a tudósok,
s hét évenként bőregér csecsemő
újból születsz ha nem is újnak fiacs1cám,
s ha már a lángod nem ömlik másik lángba,
hogy fölragyogtasson még egy pici lángot:
- hajolj a múltad fölé
végy föl egy üres kagylót a csöndes parton
s hallgasd jajdul va síró dallamát.
Végy föl egy kagylót!
Vad Triton fújja
tengered szélén, habos szirtek között,
barnára cserzett gyapjas és sima vállal
merül fölbukkan s úgy áradnak és apadnak
a hullámok is szelíden szilajul

ahogy fújja fölszegett büszke állal
kagyló kürt jéből vígan szomorún.
Fújja Az apály régen
visszasodorta magával idődet.
Minden elment.

Végy föl egy kagylót.
Meszes és durva szélűt.
Hajolj le érte.
Vedd föl!

.If R"gy műhely
Mint ahogya festészet sokkal több
Matisse: Asszony kékben c. festményénél, mégis Matísse a festészetet
teremti; mint ahogy a költészet Dante Isteni Szinjá1Jékához képest is
mérhetetlen, mégis Dante magán a
költészeten változtatott; s fordítva,
bár az Einstein fölfedezte általános
relativitás a kozmosz fizikáját alapozta meg, Heisenberg mégis azt állítja, hogy csak a természettörvényekről vallott véleményeink módosultak; mint ahogy a modern társadalom szocialista modelljét éljük,
mégis naponta meg kell küzdenünk
az elemi tisztességért; úgy, éppen úgy az egyház is annak a terhétől roskadozik, Aki alapította, s
mégis ez az egyház "készíti" Krisztust.
Mivel a hatások centrumába esik,
ez a meg-megingó állapot az állapota. Nem a világgal összevetett kü-
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látszik nagysága és
hanem abban, hogy
analóg a világgal, és a világ dolgaival. A mű, az ige, a törvény - saját teljessége útján - kikerülhetetlenül visz Istenbe. Majd általa magasabb rendűvé válva visszaérkezik
hozzánk, belénk, tudásunkba s több
világosságot teremt: ez a fejlődés.
Az ismeret "közlekedési" tere, birodalma az ember. Ebbe a birodalomba belefér, bele-azonosul, beleépül
Isten, szóvá, tudássá, életté váltva
önmagát: megtestesül. Különben hogyan tudnánk befogadni egyenletrendszerünkbe egy hűvös, konok, elzárkózó X-et, egy inkognitójához ellenségesen ragaszkodó Matematikust?
Ismeretlen Isten annyi, mint Ismert
Ismeretlen. És mert ez, mert ilyen,
látható egyházában a konkrét Titok
= Kenyér.

lönbségeíben

nagyszerűsége,

Ez az egyház nem azonos intézményeinek együttesével. Nem akkora,
ahány temploma van. Nem egyenlő
a püspöki karával. Népe nem annyi,
mint négyszáznéhány ezer papja
összefogózva, mint nyolcszázmillió
híve egy óriási mezőn; ezekben a
számokban nincsenek benne sem a
halottak, sem az angyalok. Ez az
egyház nem kétezer éves, hanem
Krisztussal egykorú. Gazdag ugyan,
de vannak nála gazdagabbak is.
Milliárdjainál értékesebb, és sokkal
szegényebb. Nem akkora, mint a Vatikán; inkább akkora, mint a földgolyó, ugyanakkor kisebb a Vatikán
egyetlen négyzetméterénél is, mert
leheletnyi ; de ez a lehelet Istené. És
halhatatlanul nagy, ha az Aquinói
zsenij ére gondolunk, Agoston szellemére, az Avilai humorára és elragadtatására, Szerit Ferenc szívére
vagy T. de Chardin, Rahner, Küng
hűségére és bátorságára, de mindenekelőtt
egy ismeretlen tagjának
szívjóságára. Az egyház akkora, mint
Isten. Isten akkora, mint az ostya;
Ők ketten egy méret.
Nagy műhely az egyház. Nem a
lélek, az ember rnűhelye, Kíméletlen
serkentő: változz meg! mondja. S
ha megváltoztál : változz meg! mondja. Énekelj, szüntelenül énekelj! - hirdeti. És ebbe az énekbe
beletartozik a sikoltás is. Javallja:
izzítsd magas hőfokra tüzedet társaiej. és a magad javára e műhely kohójában. És egy lángoló vacsoraasztalhoz vezet, aminek látszólag semmi köze a kohóhoz. Nincs ebben a
műhelyben eszterga, mégis forgácsol.
Kis fiókműhelyeiben sem zúgnak
gépek, csak suttogás, liturgikus monotónia, igazság, tanítás, vallomás és
ima hallatszik; óriás, szétsugárzó, hároméves imamalom forog benne a
galaktikák csillámló lassúságával. s
ez forgatja magával a rnunkálkodók
önkéntes seregét. Ez a műhely nem
támaszkodik kiváló műhelyvezetőkre
s csak ritkán messze földön híres

kismesterekre ; nagyon is tétova, tévedésektől sem mentes, magában tépelődő, ezer bajtól nyaggatott vezetői vannak, de meghajszolt szívükben kivétel nélkül ott él nemcsak a
Mester emléke, hanem maga a Mester. S átüt a bőrükön.
Ez a műhely mindig műhely marad, sohasem lesz nagymesterek glóriás gyülekezete: itt egyszeruen mindenki segéd, tanuló, szolga. Mert a
Mester akaratából a Szolga a legnagyobb; hogyan lehet szolgákból öszszeválogatni az urak galériáját? Sehogy. Lehet persze fondorkodni a
szolgasággal, úri székre sandítani alázatos motyogás közepett, de a mű
hely titokzatos szolgálati szabályzata
szerint hamar kiderül a turpisság:
bukott szolga Szolga lehet legkevésbé. Műhely az egyház, tehát dolgozni
kell benne. Az emberből ki kell
munkálni a legemberibbet; a többi a
Mester dolga. Iskolájában tanulunk.
Előbb-utóbb vizsgázunk
ember-ből,
világ-ból, hit-ből, igaz-ból s a Iőtan
tárgyból. a szeretet-ből. Műhely, tehát rnunkásai munka közben bepiszkolódnak. Aki makulátlannak látszik
köztünk, talán csak mímeli a munkát. Minthogy elég nagy a csarnoka,
el-elríkkantjuk magunkat, sőt, olykor alaposan el is kanyarítjuk mondatainkat. De a Csönd, aki fölöttünk függ a feszületen, hallgat. Míatta - s nem, ahogy Ő akarta, egymás miatt - meggondoljuk magunkat. Néha, munkaszünetben kíbámulunk az ablakon s nézzük a kintrekedteket. Ilyenkor nehezen fékezhető
indulat fog el minket, hogy szétvessük a falakat: a műhely Mesterében
hieziinlc, nem a falakban! A falakon
kívüliek arcában látjuk az Ő arcát,
hallgatásukban halljuk az Ő hallgatását.
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Emlékezés és rekviem
Hogy' gyorsul az idő! hogy' szűkül a kör! egy hete is alig, hogy Végh
György, a költő, váratlanul becsöngetett: tudom-e, hogy Birkás Endre menthetetlen. napjai vannak csak talán, de lehet, ez a szombat sem már az övé ..• Még
'Úgy igyekeztünk beszélni róla, el-elakadó szóval, el-elgondolkoztató emlékekkel,
mint az élőről, de akarva-akaratlan múlt időbe tévedt igeragozásunk. S nem tévedett a múlt idő: azon a szombati hajnalan halt meg. Délután, még nem
ocs'Údva ettől az irgalmatlan haláltól, azt olvasom: meghalt Horváth Béla, Isten
dicsőségének hányatott életű költője, akár Isten partizánjának is nevezhetném,
nagy hatás'Ú. vitatott életművet hagyva maga után. Este pedig telefon nehezen érthető, szinte könnyektől fulladt hang: Sásdi Sándor telefonált, meghalt Dénes Gizella, illő lenne megemlékezni róla. És gyorsan letette a kagylót.
Tudtam, nehezére esne beszélnie a jóbarátról. Szomszédok voltak, baranyaiak,
annak a pannón tájnak, Toscana barbárabb testvérének szerelmesei, hívei, soha
el nem hagyói. Sásdi Sándor ugyan most valahol Mátyásföldön él. De ez a Mátyásföld, néhány HÉV-állomásra Pesttől, számára most is Baranya egy kicsit, a
Mecsek alja, nem szabadulhat tőle.
Dénes Gizella ott született, élt, ott halt meg. Az annyi érzékenységgel, gyengédséggel megelevenített tájat sosem hagyta el. Kirándult legfeljebb, fel a fő
városba, új regényével tömött táskájában. Vagy ha különféle királyasszonyok,
nemesi kisasszonyok finom, törékeny életregénye miatt kellett onnan olykor eltál'oznia. De valahogyan baranyaiak voltak e történelmi asszonyok, lovagok, testőrök, s baranyai volt még Szent István király unokája, akit Skóciai szent
Margitként emelt később az egyház a nagylelkű, nemes Arpád-házi szemek sorába.
I
Én már akkor ismertem meg igazában, amikor Pécsett lakott, zegzugos utcában, nagyon ódon házban. Fiatalon még. Tetterősen, negyvenévesen. Azt hiszem, ez a jelző illik rá - tetterős volt, határozott, mindig-nevető, izgatott. Hadd
használjak még két szót jellemzésére tudom, kissé profánul hangzik a gyász
óráiban - : "rámenős" volt, szorgalmas indulatú s e jelzőt hadd magyarázzam szebbik tartalmával: mindig tudott hal'colni a maga igazáért. Ezt becsülni
kellett benne, elismerni, még ha jól tudjuk is: a magunk igaza nem mindig azonos az elvont, vagy ésszerű, vagy helyénvaló igazsággal. Tudott harcolni, ha
csak egy kissé sebtiben odavetett novelláról volt sző, s tudott harcolni, amikor
egy másik baranyai életét, a Zsolnayét írta meg. Végeredményben mindig igaza volt ebben a harcban azért vont már-már amazoni kardot, amit csak
ő ismert, mások nagyon kevesen. És amit ábrázolni akart és tudott, a maga
világát. ezt a pannón-katolikus Baranyát.
Hát hogyne, hisz ott élt fél életén át mint lelkes-szerető unokahúg bölcs,
bölcsességében derűs pap-nagybátyja mellett. Igy is hívtuk, mi fiatalabbak, szíves rosszmájúsággal: "a papkisasszony". Ott élt egy vegyes, magyar-sváb faluban, ismerte és mennyire ismerte! igazi problémáit. Kodolányi János ismerte még s ábrázolta a maga indulatával, Sásdi Sándor ismeri ma is, másfelől
közelítve meg természetesen. Egy tájegység külső-belső képe - hárman, s mindhárman másként vallottak róla. S e vallomások fölött ott lebeg a költői párázat,
Weöres Sándor vallomása.
"Két sor ház" - ez egyik legjobb regényének a címe. Az egyik sor a magyaroké, másik a sváboké. Két sor ház - ez a "két sor" szinte állandóan egymásra-ugrásan készen. Nem volt éppen veszélytelen ezt a regényt a 40-es években megírnia. Az Élet közölte folytatásokban, - a cenzúra bőven törölgetett belőle. Pedig nem volt ez a regény kodolányis támadás Dénes Gizella. "a papkisasszony" végletesen apolitikus lélek volt, de mivel valóban író volt. a szónak
ezt az értelmét legjava írásairakapcsol1,a (mert írt gyengét is, kiérleletlent, de
mégiscsak a fő művek számitanak), tehát a megtapasztalt, átélt valósáJot. az
igazságot akarta közölni. Célja, úgy gondolom - s talán nem tévedek -, a tu-
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dott-tudatlan cél az volt: megteremteni a lelkekben s a lelkekből teremtődött
társadalomban, a 40-es, a nehéz, próbára tevő évek társadalmában a békességet,
egységet a hitben, a magyarnak magyarul mondott, a sváboknak németül mondott imáiban. Röviden ennyi kicsi súrlódásban, csetepaté ban, majd ahogy
múltak az idők éles, kívülről-belülről szított ellenségeskedésben. Megbékélésért, egy jobb életért, igazabbért akart küzdeni. Persze nem tudom szándékkal-e vagy öntudatlan politikussággal. De mindenképpen: emberként, hivőként.
S e kettő - segitő embernek lenni, nyiltan látó hivőnek, ez magatartás volt,
nagyrabecsülendő. Ezért tudott a maga naiv módján egyetemes lenni, tehát katolikus,
Valahányszor nála voltam, Pécsett, abban az ódon, kifűthetetlen házban, almával, dióval, kaláccsal kinált. Egy polcon a könyvei rengeteget írt, "papkisasszonyi" védettségében talán a kelleténél is többet. Már öregedett. őszültek
a frufrui, de éppoly lelkes, "rámenős" volt, izgatott, munkára kész. Egyszóval
nemcsak "a pap kisasszony" volt, hanem "a Gizi" is, aki regényt már nem írt,
írásait alig közölték nem is volt mit, ami volt, azt közölte a Vigilia, az új
Ember -, "a Gizi", aki az Alaptól írói nyugdíjat kapott, akit szépen tűrt szegénységében gyümölccsel, élelemmel ajándékoztak meg olvasói, akiről a püspökség sem feledkezett meg soha. Gyümölcs, viaszosan fénylő alma, dió, kalács ilyenkor úgy éreztem, otthonának ebben az ódondad keretében ez a szerény
lakoma afféle agapé, a szeretet lakomája.
- Olvasta "A csipkekesztyűt"? kérdezte. S törtük a diót.
-- Persze. Határozottan feleltem, pedig a regényre nem emlékeztem. De
tudtam, ezt illik mondanom. Miért, Gizi?
- Farkas Ferenc tévé-operát akar írni belőle. Es az a feltétele, maga írja
meg a forgatókönYlJet.
tétováztam, mit felelhetek? Egy operához versek kelle- Gizikém . .. nek. En pedig verset ...
- Van még költő! - csapott rám. - Például a Végh Gyuri.
- Igaza van. És törtem a diót. Majd beszélek vele.
Ez már a barátság éveiben történt, egy-két évvel ezelőtt. A kezdet más volt.
Ifjan, épp hogy húszévesen, segédszerkesztő lettem az Életnél. A feladatom nem
éppen kicsi - ma is csodálkozom a Szent István Társulat bizaImán - egy már
nem is haldokló, majdnem halott, csak később derült ki: tetszhalott heti/apot
kellett új életre keltenem. Hogyan sikerülhet ez? A lapból újra megteremteni
azt, ami remek szerkesztői, Kaposy József, Andor József idején volt az ífjú
irodalom, az alckori ifjú "nyugatosok" telepheluét. Magyarán közölni azokat,
akiknek közlendői átestek Osvát, Babits rostáján. Tehát nem a remekeket,
csak a kitűnőket. Annak idején Adyt is közölte a lap, Móricz egy regényét
folytatrisokban, Cholnokyt, Viktort és Lászlót, Török Gyulát. Hevesi Sándor és
Márkus Lriszló számolt le színikritikáiban az aL'ittal, a tegnappal, és Kosztolányi, úgy tudom, azt művelte, amit nekem kellett jósorsom és szegről-végről
nagybátyám, Erdősi Károly főszerkesztő, mellesleg alelnök-vezérigazgató jóvoltából betöltenem. Valami afféle járt huszonéves eszemben legyen az Élet
újra élet, az Élet ami hajdanán, szép múltja idején volt - otthona a Nyugat akkori, korosztályombéli fiataljainak. Tehát Rónay György, Sőtér István, Birkás

Endre, Lovass Gyula, Örley István, Toldalagi Pál, Mándy Iván, Végh György,
Urbán Ernő, Molnár Kata, Soós László ... S mint minden fiatal: türelmetlen,
'mndál voltam én is. Semmi sem kellett a régiekből. Tudom s mily régen,
lehiggadtan, bánom is jeles, konzervatív írókat sebeztem meg. Dénes Gizella
is közéjük tartozott.
A főszerkesztő leioata vagdalkozó kezemet:
- A Gizit - mondta - nem engedem.
Egy sort sem olvastam addig Dénes Gizellától. Neve számomra valahogyan
a múkedlJeZő, fehér "sekrestye-irodalmat" jelentette. Tehát nincs helye az újjászülető, újraszülető hetilapban. Akkor még nem olvastam a Nyugatban Török
Sophie szép, egy hivatásost méltató kritikáját két regényéröl.
- De amikor... - próbáltam ellenkezni.
- A Gizit pedig közlöd, akármit ír.
Csak a tisztelet tartott vissza az élesebb hangtól.
- De ...
- Akármit. Mert a Gizi író. Es mÍ'l:el író, vagyis nemcsak írogat, az igazságot írja.
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- De,.,
- Nincs még egy de!
Ilyen fellebbezhetetlennek nem ismertem.
Es megtudtam, vagy tíz évvel azelőtt két regény-kéziratot hozott a posta,
valahonnan a Mecsek aljáról, a Szent István Társulathoz. Az egyiknek "A fehér torony" volt a címe. Mindkét regény tetszett. Mindkét regény más volt, mint
az akkori "fehér irodalom". Elfogadták, kiadták.
Megpróbálom idézni Erdősi Károlyt, aki számomra éppoly emberi példakép
volt, mint Dénes Gizellának falusi pap-nagybátyja.
- Kérlek mesélte -, megjelent itten egy nyakigláb, szeles fiatal lány,
dióbarna, frufrus, és én elcsodálkoztam: hol tanult ez írni? Mert egy mecsekaljai paplakban mégsem lehet. De tudott, és nagyon igazat írt. Én ismertem jól
azt a tájat, a Baranya-szögöt, tehát eUenőrizhettem: igazat ír-e. És jól írta!
Így maradt főszerkesztői oltalom alatt Dénes Gizella a sok-sok ifjú,
'Újonnan jött közt a lap munkatársa. Úgy lázadhattam csak, hogy egyetlen kéziratát sem olvastam el. Küldtem, olvasatlan'ul, a nyomdába. Csak korrektúrában olvastam el, elismerő, feltámadó bűntudattal: Dénes Gizella író, mesterségbeli, egy
alig ismert világot közvetít, úgy katolikus, vagyis egyetemes, hogy sorain a tömjén szaga nem érződik. Amellett pedig és ez sem volt mellékes - olvasmányt ír, s ez egy képes hetilapban, amely horgolási mintákat, szerkesztői üzeneteket, Lovass Gyula franciaországi táj-élményeit, Rónay György verseit, az ifjú Mándy Iván novelláit, Sőtér István nosztalgiáit, Örley Istt'án kisregényét,
Radnóti Miklós fordításait, Szalóczi Pelbá'rt, Horváth Richárd, a szép emlékű
Endrefalvy Ottó elmélkedéseit, Molnár Kata izgatott novelláit, a még gimnazista
Pilinszky János verseit közli, ahol a múltra meghatottan emlékező. akkor már
megtagadott Hevesi Sándor is megszólalhatott ebben a képes hetilapban azért
olvasmány is kell. Novella... Folytatásos regény. Kezdetben a kötelező bizalom
miatt nem olvastam kéziratait később, mert őskori, nagybátyjától örökölt gélJén írt, fukarkodva az írógépszalaggal, tehát félhomályos betűkkel, s ráadásul
a sorközöket telerakva aggályoskodó, a pontos kifejezést kereső kriksz-krakszokkal. Ezeket csak a szedőgép bölcsei hadd írjam le a hajdani Stephaneum
nyomda művezetőjének becsült neL'ét: Szégner úr - tudták elolvasni.
Most, hogy eltemették mint mondják: sok-sok méltatlan testi szenvedés
után távozott körünkből a Mecsek alján, megkérdezhetjük: mi maradt utána? Szép tanúság a maga kisvilágáról. Tanúság megingathatatlan hitéről. Egy
fejfa, rajta: "Dénes Gizella 1900-1975", S a kegyetlen hant alatt: egy lelkes,
távozásáig friss szellem és lélek. Emlék arról, aki mindig felvonatozott a fővá
rosbe, ha egy-egy kiállítás erre féláru jegyet biztosított, akí itt volt még barátainál az őszi BNV-n is. Meg a szomorúság, hogy az ötvenes évek óta aligha
csak jószántából keveset írt, cserben hagyta az agg írógép szétkopogtatott,
alíg felismerhető betűit.
És tíz udvarias sor az írodal mi lexikonban. Többet érdemelt volna. És
joggal.

Ibt o lépést ..•

Néhányan a lépcsőre ülnek,
néhányan szalmazsákra,
néhányan csak a fagyott földre,
kifordított tenyérrel,
esendőn, némán,
rongyokba takarva.

Vergődünk.

Belénk hasít a fény,
mennyire gyenge
erőtlen

Megváltásukra
hányszor keressille azt a lépést?
s ha kezünk feléjük nyúl
mért áll meg félúton
tanácstalan?
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tökéletlen az ember.
Csak azt a lépést Uram!
FAZEKAS RIT A

sörsa

ISTVAN ELBESZf:Lf:SEI*

A címadó elbeszélés, a Bakator (ne
bakák torára gondoljon az olvasó, hanem egy különíeges borfajtára, melyet
a környék kisvendéglősei őriztek pincéjükben az Adoszedő számára) annak
a két bibliai példázatnak egyike, melyeket nem véletlenül gyűjtött külön
ciklusba az író, s bizonyára szándékosan adta nekik a sokat mondó Példabeszédek címet. írói útjának döntő fordulóján születtek ezek a novellák, s bizonyára e sorsforduló okainak közelségébe juthatunk, ha sikerül értelmeznünk az Újszövetség oly sokat hallott
példabeszédének Sőtér István-i képét.
A kezdetben oly rajongva és áhítatosan tisztelt Adószedő lakomára hívja ügyfeleit. Régen, évekkel ezelőtt
aligha lett volna szüksége ilyen gesztusra, hiszen az emberek tisztelték, szívesen és önként adóztak neki, jó néhányan még többet is adtak a magukéból. Az Adószedő azonban évről évre
magányosabb lett. Az emberek elkerülték, bizalmatlanokká váltak vele szemben, s ő magányosan járt-kelt titokzatos útjain. Végre megérlelődött benne
az elhatározás: lakomát rendez, meghívja ügyfeleit, s így próbál kitörni a
magány szorításából. A Lágymányos
felé vezető utakon valóságos csordákat
hajtottak a főváros felé, a hentesek és
mészárosok bárdjai vöröslöttek a vértől, a leölt állatok émelyítő szaga elárasztotta az egész városrészt. A kíváncsiskodók hada már kora reggel megtöltötte az Adószedő háza előtti teret
s a tömegben lassan terjedt a hír: ~
meghívottak nem fogadják el a meghívást. Ki erre, ki arra az elfoglaltságra hivatkozott. Akkor az Adószedő
elküldötte fegyveres szolgáíe, hogy álljanak bosszút, az útszélról pedig a lakoma asztalához szólította a szegényeket és árvákat, akiket korábban nem
ismert. S megkezdődött a lakoma. Am
ekkor az Adószedő az egyes szám első személyben beszélő főhősre tekintett
s félelmetes lassúsággal megkérdezt~
tőle: "Barátom, mí módon jöttél ide,
holott nincsen ünneplő ruhád 1" S az
kivettetik a külső sötétségbe.
Ez a jelenet kulcsfontosságú Sőtér
István írói világának és életútjának
megértéséhez, adjuk át a szót hát neki magának, ahogy elmondja, míként
vetették a külső sötétségre:
"S a szolgák, mintha a jól ismert,
'Sőtér

István: Baklator

(Magvető,

ősi szöveg rendelkezéseit akarnák megelőzni szapora cselekvésükkel. már ragadtak is a külső sötétség felé. Sírást

és fogcsikorgatást vártam, miközben
hátam mögött összecsapott a lakomázók vidám lármája; elhurcoltatásom
közben még láthattam a hatalmas tálakat, melyeken az igazi, a megígért lakoma fogásait hozták az étekfogók. Sírást és fogcsíkorgatást vártam, s csak
odakünn vettem észre, hogy az udvari
folyosón állok, a pincébe vezető cselédlépcső korlátjánál. Mögöttem becsukódott az ajtó, itt álltam az éjszakában, szabad ég alatt, szabadon és mégis bebörtönzötten. Az udvaron, a kiöntő mellett, a porolónál : a háziszemétben patkányok motoztak. És most
úgy veszett el körülem az idő, mint torony körül a leszakadó harangnyelv
utolsó kondítása."
Sőtér István tehát átértelmezi a példabeszédet: voltaképp a szabadság jutott osztályrészéül abban a pillanatban,
ahogy becsapódott mögötte az ajtó,
ahol az ígért lakomát szelgálták föl.
Igaz, szívében még érintetlenül őrizte
a régi kötöttségeket. de már kezdett ismét átrétegződní körülötte az idő, hogy
új témákkal kecsegtesse és új írói fölismerésekkel tehesse gazdagabbá. S
hogy kezdetben mi is történt ebben a
számára új közegben, azt híven és hitelesen érzékelteti Az elveszett bárány,
amelyről megjelenésekor már szóltunk,
s amely a maga képi és nyelvi eszközeivel ugyancsak egy sokszorosan átértelmezett, epikus szélességben kibontott
és fölbontott példabeszéd.
Izgalmas dolog nyomon követni a
kritikusnak, ahogy az író elindul abban az új világban, amelyet maga választott magának, s amely cserébe igazságait és témáit kínálta. Az író számára is felfedező út ez. Az újra vágyók,
újat akarók türelmetlen rnohóságával
keresi témáit, és épp e már-már habzsoló türelmetlenség okozza, hogy mű
vészí témának vesz olyat is. ami nem
az, s a kor parancsának ítél olvat is,
ami csak a kor elvárása volt. Ilyenkor
kerülő
utakra téved, s felfokozott
igénnyel, igaz művészi elszánással rugaszkodik neki kisszerű témának, rajzol hatalmas arányú portrét egy jellegtelen arcról, melynek· szürkeségét nem
kendőzhetik a rárakott vibráló színek
sem. Sőtér István lefegyverző őszinte
séggel ábrázolja azt a folyamatot,
ahogya sematizmus szorításából kísza-
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badulva megtalálta és ábrázolta azokat
a rezdüléseket, melyeket az új világ
kínált. Az 1951-ben írt Női arckép
alapjában elhibázott írás. Özvegy Paragi Mihályné megváltozott sorsában
igyekszik ábrázolni, mit jelentett a
kétkezi munkásoknak a proletárdiktatúra nagy tettekre serkentő közege. A
maga módján Paragi Mihályné is nagy
tettekre vágyott, s ezeket akkor valósíthatta meg, amikor élete látszólag elveszítette értelmét, meghalt a férje, akiért annyi áldozatot hozott, akiért annyi
mindenről mondott le. Fonótanfolyamra jelentkezik, majd gép mellé kerül,
sztahanovista lesz, s arról álmodik,
hogy selvernlobogókat is fonnak majd
az ő szálaiból. A Koreai Héten pedig
e~ész
felrnazasztosul. hiszen betegen
teliesíti a 1l0%-ot, míg az orvos haza nem küldi.
Szinte megható, miképp küzd Sőtér
István ezzel a térnával. Hogyan állítja
a mondanivaló szolgálatába egész írói
fegyvertárát, mint burkolja be újból
és újból az álom színes fellegeivel a
valóság kíszögelléseit, s hogyan próbálja elhitetni az olvasóval, hogy a
szövőgyár voltaképp Az ismeretlen birtok; s özvegy Paragíné ugyanolyan
mohó boldogsággal, a felismerés izzó
lelkesedésével ünnepli álmai beteljesedését a Koreai Héten teljesített 110%ban, mint a nagy Meaulnes, AlainFournier regényében, Csakhogy az álom
és a valóság sehogy sem akart hibátlanul egymásba rétegződní ebben az
elbeszélésben, mínt ahogy az 1959-ben
írt Kémia című kisregényben sem elég
meggyőző a kettő harmóniája, (Bár ez
a mű kétségtelenül jelentős lépés egy
úíszerű, közősségí morál ábrázolásának
vonatkozásában.) Az 1960-ban írt ~den
kert azonban már ismét teljes alkotás,
Ugyanolyan végérvényes és befejezett,
mínt más vonatkozásban - annak
idején a Hídszakadás volt, a magyar
szürrealista novelláírásnak e jelentékeny darabja. Ugyanolyan természetes,
a konklúziókat szinte szemérmes egyszerűséggel vállaló, mint a Budaí átkelés és a többi körülötte született novella, rnelvek Sőtér István elbeszélő mű
vészetének legérettebb darabjai. De eb- ben már fáidalmas történeti tapasztalatok mondathatiák ki vele a hűség
szavait: "Az ~denkert nem vész el: a
v~1,,:4!:! letarolhatja, de a hűség visszaállítia",
Örley István a Magyar Csillagban
rendkívül szígorú ítéletet mondott Sőtér István regényéről. A templomrabló-
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ról, nem tudott megbarátkozni a mű
elomló hangulatalval. ködösen, csak épp
nagy vonalakban, freskószerűen felvázolt alakj aival, s furcsa, bizarr rögeszméikkel. Pedig ebben a vonatkozásban
Sőtér István egyik úttöröle a harmincas évek hazai prózairodalmának. Ami
egészen természetes volt ekkor már az
angol és francia regényben, afelé tájékozódott néhány fiatal írónk, legbátrabban, az úttörés kockázatait leginkább
ismerve, annak úttévesztéseit is tisztázva magában Sőtér István, aki
nemcsak pályáiát nyitó regényeiben
igyekezett az álom és valóság bizarr
sztntézísére, hanem néhány későbbi elbeszélésében is, melyek itt az Olilmposzt színház ciklusban kaptak helyet. A
legjobb talán A kísértet, amelyben
Scalpomb, a hóbortos német diák (ugyanebben a diák-közegben [átszódtak Lovass Gyula sokat ígérő elbeszélései is) annyira azonosul Bovary
úrral, hogy mindenütt Emmát üldözi,
hűtlenségéről igyekszik bizonyságot szerezni, és reménytelenül várja, hogy hű
legyen hozzá. A diákok természetesen
minden alkalmat megragadnak. hogy
nevetségessé tegyék társukat furcsa
rögeszméje miatt, ő azonban egy-kettő
re elveszíti a valósággal való kapcsolatát, s belevész az irodalmi feltételezések világába. Sorsát és téveszméjét
furcsa módon keresztezi az elbeszélésben egy táncos, aki lehet a huszadik
században
oly
sok alakváltozatban
megjelenő klaun is, de sokkal inkább
az önpusztító és öncélú rontás szelleme.
Scalpomb utóbb teljesen rögeszméje
rabjává válik, s végül halála is úgy,
olyan körűlmények között következik
pe, mint Bovary úré. Hasonlóan kidolgozott, izgalmas elbeszélés A macska is, amelyben megint csak egy rögeszme tragikus felnagyításának lehetünk tanúi. Valér azonban meg tud
szabadulni a rögeszméjét kiváltó macskától, és ettől kezdve élete szürke, hétköznapi élet lesz, minden érdekesség és
izgalom nélkül. Mert ezeknek a sokszor eufórikusan fölfokozott, álom és
való peremén játszódó elbeszéléseknek
épp a sors problémája a központi magvuk. Van, aki teljesen vállalni tudja
sorsát: elszakítja a tartóköteleket, és
átlendül egy másik dimenzióba. Van,
aki a végső, a nagy ugrás előtt megtorpan. A hétköznapi ember szemében
ez a reflex a normális. De Sőtér István mindig odaró a margóra egy parányi kérdőjelet: mí lehetett volna,
ha ...

Később az irrealitás csábítása megfakult, és Sőtér István egyre inkább a
valóságra hagyatkozott. De stílusában
ma is érintetlenül őrzi a titokzatos
messzi távolok dallamosan zengő hívását, s olvasója ma is érzi, hogy az el-

lelkében voltaképp egy költőé
aki még míndíg a titokzatos
part előtt áll, és azt latolgatja, van-e
elég ereje a nagy ugrás megtételére.

LISZT FERENC ÖSSZES
ORGONAMtJVEI

lójában azonban nem az ihletés primér
élményéből fakadó zenei formálásnak
a Krisztus című oratórium Tu es Pet7'US című kórusának orgonaátirata), hanem az imádkozó ember elmélyült alázatával közelít a témájához, s nem
akar többet elmondani egy egyszerű
fohásznál, nem szándékszik többet felelni az isteni hívásra, csak azt, hogy:
amen, azaz "úgy legyen". Ezek a Hozsannák, Ave Mariák a bachi művé
szet szerves folytatásai, s ezek igazolják, hogy az orgona minden időben a
hangszerek királya marad az avatott
mesterek kezén.
Külön érdekessége az új kiadványnak, hogy a három művész a megközelítés és előadás háromféle lehetőségét
viHantja föl, háromféle útját járja.
Kovács Endre ízig-vérig romantikus alkat, nála mindig a kifejezés expresszív
ereje, a szine k izzása ragadja meg a
hallgatót. Lehotka Gábor ellenkező mű
vésztipus. Játékának puritánsága, egyszerűsége az.ő esetében ez a furcsa szó illik ide leginkább: célszerűsé
ge - hiven tolmácsalja Liszt bensősé
ges áhitatát, fegyelmezett, ritmikus elő
adásmódja pedig ezerencsésen elkerülteti vele a túlzásokat. Margittay Sándort eddig is úgy tarthattuk számon,
mint Liszt orgonaművészetének legjobb
ismerőjét és legalaposabb értőjét. Aki
a Bazilikában hallgathatta Liszt-játékát, tanúja lehetett már e lemez érlelődésének is. Ű talán a legösztönösebb
a három játékos között, s az a csodálatos, hogy mindig sikerül ráhibáznia
a tévedh"etetlenül jó megoldásra. Nem
egyszerűen hangszerként kezeli az orgonát, mindig érezteti, hogy az egyben
az áhitat kifejezésének egyik adekvát
eszköze is lehet, ha avatott kézbe kerül. Ennek a lemeznek kétségtelenül ő
f}, spiritus rectora, és csak sajnálni lehet, hogy oly kevésszer kap nagyszabású, összefoglaló föladatot. Igaz, néha
maga is a tehetség kifejtésének kerülő
útJaira téved. Pedig ez a felvétel is iaazotia: akárcsak Lehotka Gábor, Kovács
Endre, Tra,1tler Gábor vagy a hangszer
nagy "öregje", Gergely Ferenc, s a nagy

Ismét egy olyan kiadványa a Magyar
Hanglemezgyártó Vállalatnak, me ly az
egyetemes magyar kultúrának bizonyára büszkesége lesz, s világszerte öregbíteni fogja hírnevünket. Három kitűnő
organaművészünk, Margittay
Sándor
(akinek kotta kiadásában ismerhette meg
a világ először e műveket), Lehotka
Gábor és Kovács Endre jóvoltából
Liszt műhelyének egy olyan sarkába
piHanthatunk be, ahová eddig csak nagyon ritkán hatoltak be az érdeklődők.
Talán ő maga sem érezte, mily fontosak ezek az orgonakompozícíói. Képzeletében inkább zenekari műveinek várt
és remélt sikerét színezgette, páratlan
zongoraművészetének néha eksztatikus
elismerésének örvendett, s nem is sejtette, hogy e Bach által oly tüneményes magaslatba emelt műfajt ő hódította meg a romantika számára, rajta, az ő példáján nevelődött aztán az
a neoromantikus nemzedék, mely ismét
igyekezett régi méltóságába emelni a
hangszert.
Az új kiadvány képe kissé csalóka,
hiszen nem mindegyik darab a szerző
személyes alkotása. Margittay Sándor
mindazo kat elfogadta Liszt művének,
melyeket a mester átnézett és javításaival látott el, tehát közvetett módon
vált szerzőjükké. Ezt az elvet helyesnek fogadhatjuk el, hiszen az öt lemezen hallható darabok mindegyikén csalhatatlanul felismerhető Liszt hangzásvilága, érezhető alkotó szellemének jelenléte. Természetesen nem mindegyik
kompozíció egyforma remekmű, az átiratok néhol kissé rutinosak, másutt az
ünnepi alkalom helyettesíti az ihlet
bensőséges áhitatát. De vannak jócskán,
melyekben a romantika fölfokozott, sokszor túldimenzionált hitélményét megkapó őszinteséggel, átélten fejezi ki.
Legszebbek talán azok a leheletnyi kis
művei, melyekben nem a hatalmasat, a
monumentálisat, az emberfölöttit akarja kifejezni (jellemző példája ennek a
harsogó, elementáris igénnyel írt, va-

beszélő

rejtőzik,
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tehetség, EUa István; Margittay Sándor
is európai nagyságú művésze hangszerének. Persze a magyar zenének épp
az az egyik feszítő ereje - és ezt nevezhetjük tragikusnak is - , hogy lehetőségeinkhez képest túl sok az igazán
nagy egyéniség. Nem véletlen, hogy a
világ nagy hangversenytermeiben hol
itt, holott emelkednek az élvonalba
magyar származású művészek, akik másutt próbálnak tehetségükre szabott feladatot kapni. Csak nagy orgonistából
is tudnánk Európa majd minden jelentős zenei centrumába juttatni egyet-

egyet. Épp e Liszt-lemez sikere adhatna talán ösztönzést a Magyar Hanglemezgyártó Vállalatnak, hogy az eddiginél több művész bevonásával nagyobb
figyelmet szenteljen az orgonairodalomnak. A németek megcsinálták a maguk
teljes Bach-felvételét Silbermann-orgonákon. Nekünk nincs annyi jó hangszerünk, de a mi sorozatunk mégis jobb
lehetne, mert jelentékenye k a művészi
e1·őink. Egy teljes magyar Bach-orgonasorozat nem is lenne utolsó vállalkozás . .. (Hungaroton SLPX 11540-44)
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"Collioure látképe" című chef d'oeuvreje - a század első évtizedének derekáról volt a legvarázslatosabb. E
munka rníntegy nyítánya a mester
"fauve" ("vad") korszakának; a Pireneusok közelében fekvő kikötővároská
ról festett kép - amelyen "a Végtelen
Fény milliom karát ja" (Tóth Árpád)
szikrázik - az életöröm boldog dalát
zengi.
A németalföldi festészetet elsősorban
Anthonis van Dyck, Rembrandt és Pieter d,e Hooch munkái reprezentálták a
Szépművészeti Múzeum tárlatán. A sikert sikerre halmozó, utóbb egyre rutinosabbá és felü1etesebbé váló van
Dyck-tól jó korszakának egy még derekas darabja ("Andrian Stevens portréja"), Rembrandt-tól egy korai. még elég
részletező, kicsit száraz képmás egy név
szerint nem ismert holland tudósról.
ugyancsak Rembrandt-tól "A hitetlen
Tamás megbizonyosodása" című a
tudós-portrénál sokkal bensőségesebb,
mélyebb, érzelemgazdagabb - kis méretű kompozíció és a XVII. században
előbb Delftben, majd Amszterdamban
működött Pieter de Hooch "Koncert"
című műve jelentette a legnagyobb élményt. Hooch a holland módos polgárság hétköznapjainak és ünnepnapjainak
csöndes hangú, finom ecsetű, választekos festői eszközökkel élő megörökítőte
volt. Az Ermitázs tulajdonában lévő
képét - amely minden idők egyik leg-

Az év végi kiállítások legszebbje az
az összeállítás volt, amely a Szovjetunió négy legnagyobb múzeumának a moszkvaí Puskin Múzeumnak, a
moszkvai Tretyakov Galériának, a leningrádi Ermítázsnak és a leningrádi
Állami Orosz Múzeumnak - anyagából
érkezett néhány heti vendégszereplésre
a Szépművészeti Múzeumba. A nem
nagy terjedelmű, nem is egyenletes
színvonalú, de azért kiváló alkotásokat
is tartalmazó gyűjtemény németalföldi,
francia és orosz mesterek festményeiből tevődött össze.
Az orosz festők munkái közül főleg
a portrék emelkedtek ki, így Ilja Rjepinnek V. V. Sztászov művészeti kritikust, a Vándorkiállítási Társaság teoretíkusát ábrázoló arcképe és V. A.
Szerov fölényes tudásról és nagyszerű
jellemlátó képességről tanúskodó
1890~ben festett
mellképe Angelo
Mazzini olasz énekesről. A századfordulón élt orosz táikénfestő: I. I. Levitán "Arany ősz" című munkájának meleg. mézízű színharmóniáia a magyar
szemlétől a nazvbánvaí festők plein-air
nlktúrálára emlékezteti. Borisz Kusztoauiie» ,.A gazdag kereskedőné" című
dekoratív kolorttú. a narasztí szőttesek
tüzes színeitől ihletett vászna az orosz
szecesszió festészetéből adott ízelítőt.
A francia festmények közül az impresszionizmus
legkövetkezetesebb
bár társainál (Monet, Pissarro stb.)
kisebb kaliberű - képviselőjének: Alfred Sisley-nek "Szeles nap" című, a
légköri jelenségeket frissen megragadó
képe, Auguste Renoir-nak, a női szépség nagy tolmácsolójának egy fiatal,
bájos francia lányról készült "Fej"-e
és - mindenekelőtt - Henri Matisse
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R. L.

főbb

festő-géniuszának: Jan
művészetével

Vermeer

tart szellemi rokonságót - kontemplatív hangulat s emelkedett, nemesveretű festői előadás jellemzi
t'an Delft-nek

*
Nyolcvan évvel ezelőtt, 1895-ben született a bajai járás egy kis falujában

Moholy-Nagy László, a sokoldalú konst-

ruktivista művész, a weimari, majd a
dessaui Bauhaus egykori tanára, egy sor
alapvető
művészetelméleti
traktátus
("The New Vision", "Vision in Motion"
stb.) szerzője, aki oly sokat tett a modern látáskultúra és a korszerű térszemlélet kialakítása érdekében. Az évforduló alkalmából 1975 végén - Fehérné

Mihály

Ida

művészettörténész

hozzáértő

rendezésében
MoholyNagy-kiállítás nyílott a Nemzeti Galériában, a budai várban.
A bemutatott művek egyik része
még itthon készült (a művész az 1918/
19-es forradalmak bukása után hagyta
el Magyarországot ...). E fiatalkori munkákra ("Tölgy László portréja", önarckép-rajz
1919-b5l,
"Táj
házakkal"
ugyancsak 1919-b5l)
erőteljesen
rányomja ugyan bélyegét az expresszionista és a kubista szemlélet, de azért e
korai festmények és rajzok még megmaradnak a természetelvű kifejezésmód
keretei között.
A 20-as évek elején Moholy-Nagy
László a Kassák által szerkesztett "Ma"
munkatársa Bécsben ; 1922-ben napvilágot lát Kassák Lajossal közös kötete,
az "Új Művészek Könyve"; 1923-tól
kezdve - Walter Gropius meghívására
- a Bauhaus tanára.
A művész munkásságában az 1922-es
év fordulópontot jelent; ettől az esztendőtől kezdve radikálisari szakít a
külvílág
emberi figurák, tárgyak,
tájak - által szolgáltatott motívumokkal, s megkezdődik nonfiguratív alkotói korszaka. Az absztrakt festmények
és grafikák mellett plasztikai konstrukciókat, díszletterveket, reklámgrafikákat, filmeket, fotogrammokat, fotomontázsokat készít, valósággal megújítja a
fotoművészetet,
s 1929-ben közreadja
"Az anyagtól az építészetig" című pedagógiai célzatú könyvét, a Bauhansban tartott előadásainak foglalatát.
Hitler hatalomra jutásakor MoholyA Gondolat Könyvkiadó nagy képes világtörténetének második kötete az
Újkor
és a Legújabb kor történeimét szemlélteti,
az emberiség társadalmi, gazdasági és kulturális fej lődését mutatía be 1640-től, az
angol polgári rorradaaomtöt napjainkig. A
szerzök és szerkesztők igyekeztek a legalaposabb munkát végezni, minden korra, korszakra vonatkozóLag a jellemzőt, a lényegeset kiválasztani a rendelkezésükre álló
hatalmas tény- és dokumentumanyagbóí. Az
átgondolt,
olvasmánynak és
tananyagnak
egyaránt hasznos könyv okosan, jól tá-

Nagynak el kell hagynia a barna inget
öltött Németországot. Rövid ideig Hollandiában él, majd Londonba költözik.
1937-től haláláig az Egyesült Allamokban tevékenykedik; Chicagoban megalapítja a New Bauhaust. 1946-ban élete delelőjén, ötvenegy éves korában
- halt meg fehérvérűségben.
Moholy-Nagy László munkáival
nagyobb számban - ezen a budapesti
kiállításon találkozhatott első ízben a
hazai közőriség. A budavári tárlat alapján a mestert izgalmas és jelentős
egyéniségnek ismertük meg, azonban úgy tűnik - Moholy-Nagy inkább tudós, inkább konstruktőr, inkább mérnők-alkat, inkább a ráció, az intellektus, a logika embere volt, mintsem a
magasfeszültségű érzelmeké. Szülőhazá
ja büszke lehet Moholy-Nagyra, a két
világháború közöttí képzőművészetegyik
leguniverzálisabb és leginvenciózusabb
alakjára, de a kor igazán elévülhetetlen műveí nem az ő, hanem Paul Klee,
Kandinszkij, Mondrian, Max Ernst és
Joan Miró műtermében születtek meg.
Nagyon egyet tudunk érteni Michel
Seuphor-ral, aki - "A modern festészet lexikoná"-ban (Corvina, Bp., 1974)
így sommázza a gondolatokban
és kezdeményezésekben kifogyhatatlan,
míndig új szellemi felfedező utakra induló mester munkásságát: "MoholyNagy a kísérletező művész leghitelesebb típusa ... Néha ugyan szétforgácsolta erejét az új területeken folytatott kutatások közben,
minthogy
semmitől sem félt jobban, mint a megállapodottságtól. Bátran igénybe vett
minden anyagót (műanyagok, fémek,
üveg stb.), s előfutárja volt napjaink
kinetikus művészetének, Plasztikai alkotásai ritkán érik el a legmagasabb
színvonalat, de gazdag elméleti munkássága mindig nélkülözhetetlen marad a
modern művészet kutatói, tanulmányozóí számára."
D. I.
[ékoztat az

elmúlt századok és a jelenkor
hires embereiről, poltttkusairól.
Sok
olyan
névvel
találkozunk,
amit nem hiányoltunk volna egy ilyen
összegező,
képes
enciklopédiából, viszont
jó néhány olyan nevet hiába kerestünk,
amelynek szereplése pontosabbá és egyetemesebbé tette volna ezt az egyébként kitű
nő könyvet. Bergson, Arnold Toynbee, Jaspers, Paul Claudel, Werner Heisenberg, Teilhard de Chardin, Sik Endre és Sik Sándor stb. említése csak a mű ja,vát szolgálta volna.
eseményeiről,
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INHALT
In seinem führenden Artikel über die Verpflíchtungen des Dialogs in einer
neuen geschíchtlíchen Periode, will Józse! Cserháti Diözesan Bischof von Pécs
drei wichtige Fragen beantworten: Welche sind bei uns die geschichtlíchen und
konkreten Vorbedíngungen des Dialogs ; was wir vom Dialog erwarten können,
das heisst, welche sind die realen Aussichten und Zíelsetzungen des Dialogs in
der hentigen Lage ; was die Versprechungen der Zukunft erahnen lassen? Indem er auf diese Fragen die Antwort sucht, beschaftigt er sich auch mit einer
Bewertung des religiösen Menschen. "Es gibt immer mehr solche Marxisten schreibt er -, die die Bereitschaft und Hingabe der Kirche und der religiösen
Menschen im Interesse der anderen Menschen und einer besseren menschlichen
Gesellschaft nicht mehr bezweifeln. Jeder Mensch ist so viel wert, wie viel er
für die anderen tut; und es ist besser zu geben, als zu bekommen. Diese Axiom en sind auf Prinzipien des Evangelíurns zurückzuführen, aber sie werden
heute überall gebraucht, weil sie gleichzeitíg einen bereínígten Humanismus
charakterisieren. Gleichzeitig sind wieder solche Ansichten zu hören die von
der Überflüssigkeit oder gar von der Schüdllchkeit der Religion sprechen, von
ihrer Unfruchtbarkeit und Gehaltlosigkeit. Man versucht manchmal die Eltern
von einer religiöse Erzíehung íhrer Kinder mit der Begründung abzureden, dass
sie mit solche überholten, 'kindischen' Lehren die Kinder für ihr zukünítiges
Leben unfáhig machen. Für den religiösen Menschen ist das vor ali em deswegen beleidigend. weil dadurch sein moralischer Wille in Frage gestellt wird.
Für die religiösen Menschen ist es schwer zu begreifen, dass man sie wegen
ihrer relígíöser Uberzeugung vom Aufbau einer neuen Gesellschaft ausschliessen könnte ... Stellen wir also die Frage: warum könnte der glaubige Mensch
nicht ein vollwertiges Mitglied des Sozialismus sein? Auf diese Frage kann der
Glaubige einfach keine Antwort geben, er findet keine logísche Erklárung, Und
eine derartige Aussage. dass wer religiös ist bezeugt eine idealistische Weltanschauung, wobei der Sozialismus nur von solchen Leuten auf'gebaut werden
karin, die eine wissenschaftliche Weltanschauung sich zu eígen machen, sehockiert den Glaubigen umsomehr, weil es den Grundsatzen des Sozialismus widerspricht. Die Aussagen wonach eine glückliche Heimat auf Erden nur so zu
schaffen ist, wenn wir auf die Erde und nicht auf den Hímmel schauen, und
dass der Edolg von dem Einsatz menschlicher Kriifte und nicht vom
himmlischen Segen abhángt, wecken den Anschein, als ob der religiőse Mensch
nicht sich selbst und seine eígenen Kráfte fűr das Glück der Gesellschaft einsetzen würde, sondern auch aussenstehende Kráfte mobilisieren möchte. Die
Glaubigen können solche Erklarungen nicht akzeptieren, wo nach ihre menschliche, bürgerliche und patriotische Hingabe, wegen ihres religiösen Verhaltens urigenügend und zweitrangig wáre. Der Glaubige muss sich über seine
Mínderheitsgefühle hinwegsetzen, das ist aber manchmal deswegen schwer, weil
er den Eindruck hat, dass er nicht aufgrund von objektíven Tatsachen, nicht
aufgrund logischer Erwágungen, sondern aufgrund von Vorurteilen und aus
alten Widersprüchen stammenden emotionellen Motiven qualifiziert wírd. Wenn
er nicht dessen bewusst wáre, dass seine religiöse Überzeugung in der Ausbíldung seiner Persönlichkeit, seiner persönlichen Kontakte, seiner Arbeit und
seines gesellschaftlichen Dienstes eine entscheidende Rolle spielt, dann würde
er nicht mit soleher Kraft seine inneren Schátze verteidlgen,"
In einem Artikel betitelt "Koexistenz auf einen höheren Niveau der Zusammenarbeit" bescháftiat sích Béla Hegyi mit einem kiirzlich erschienen Band
der die Reden von János Kádár. ersten Sekretár der Un-rarlschen Sozfallstlschen
Arbeiterpartei mit dem Titel: Auf dem Wege des Aufbaues der entwickelten
sozialistischen Gesellschaft, publiziert. Der Autor des Artikels bescháftlgt sich
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mít den Fragen der Koexistenz zwischen GUiubigen und Nícht-Gláubigen und
mit dem Verhaltnis zwischen Kirche und Staat. Die Gesellschaft die den heuti gen Stand der Entwicklung erreichte, beansprucht - schreibt Béla Hegyi immer mehr und ausdrücklicher die Initiativen der glaubigen Menschen als
solche im Dienste der gerneínsamen Interessen sowie auch das Recht, dass sie
in starkerem Masse in die Sachen der Gemeinschaft intervenieren können. Um
eine grössere Verantwortung auf sich nehmen zu können um das Gemeingut
Iür das man mit voller Uberzeugung arbeitet, völlíg als seine ei gene Sache
betrachten zu können, braucht man die sichere Überzeugung, dass man mit
Wohlwollen aufgenommen wird und dass man sich an eine breite Hörerschaft
wenden kann. Der christliche Mensch will mit voller Kraft am Aufbau der
sozialístíschen Gesellschaft teilnehmen, aber nicht in einer untergeordneten
Postition, sondern als gleichberechtigter Partner. Die Mitarbeit der Christen
mit den Nicht-Christen im Dienste gemeinsamer Ziele, kann keinesfalls die
Integritat ihres Glaubens beeintrachtígen. Die Christen, die in einern sozialístischen System leben, trachten danach, dass wanrend sie aktíve Mitglieder der
neuen gesellschaftlichen Ordnung sind, sie sich uneíngeschrankt als Christen
verwirklichen können.
Anlasslich des zehnten Jahrestages des Abschlusses des II. vatikanischen
Konzils schildert Károly Doromby die internationale Lage der nachkonziliaren
Kirche, die Ostpolitik des Vatikans und das Verhaltnis der marxistischen Parteien zu der Kirche und zu den Gláubigen, im Spiegel der katholischen Weltpresse. - Tamás Nyíri: Die geistige Atmcspháre des heutígen 'I'heclogen. Der
Essay ist das letzte Stück einer Studienserie begonnen im Oktober 1974, die
der Person Jesus Christus gewidmet war. Im aktuellen Artikel befasst sich der
Autor mít einer Analyse des Glaubens der rationalistischen Kritik gegenüber,
Der Autor beruft sich auf die Aussage Paul Ricoeurs der es feststelIte, dass
da wir infoige des rationalistischen Kritizismus der Aufklárung die erste Naivitat des Glaubens verloren haben "können wir, heutige Modernen in und
durch die Kritik nach einer zweiten Naívítát trachten". - Gábor Thurzó nimmt
von der kürzlich verstorbenen namhaften Autorin Gizella Dénes Abschied. Wir begínnen mit der Veröffentlichung eines Klein-Romans des bekannten
Schauspielers Zoltán Latinovits. - ln der Spalte "Dokumente" werden je ein
Brief von László Németh und Péter Veres veröffentlicht. Im Literaturteil
Gedichte von Rita Fazekas, Tamás Tűz und Géza Csák, und eine lyrische
Meditation von Péter Vasadi.
SOMMAIRE

Dans son étude Ce il quoi engage le dialogue. Nouvelle période historique
nouvelles tliches, Mgr. József Cserháti, éveque de Pécs, s'attache a répondre

il. trois questions ímportantes, a savoir Quelles sont les conditions historiques
et coneretes du dialogue?
Que
peut-on
espérer
du
díalogue,
c'esta-díre dans les conditions actuelles, quelles sont les chances réelles et les
visées du díalogue? Et finalement, qu'implíquent ou laissent escompter les
promesses de demain? En cherchant il répondre il. cette triple questíon, l'auteur
se demande les raisons pour lesquelles la socíété fait estime a l'homme religieux. A ce propos, il écrit entre autres : "De plus en plus nombreux sont les marxistes qui ne contestent pas la bonne disposition et le dévouement de l'homme
rellgieux en ce qui concerne le bien d'autruí, l'amélioration des conditions socíales. 'I'out homme vaut autant qu'il en fait pour les autres; il y a plus de
bonheur il donner qu'a recevoir. Ce sont la des axiomes qui tout en se ramenant aux príncípes de I'Evangíle, sont de nos [ours cités en tous lieux, du fait
qu'ils reflétent l'homme rétabli dans sa pureté morale. En méme temps des
voix se font de nouveau entendre déclarant la religion superflue, noclve et ínutile pour l'homme. Il arrive qu'on déconseille aux parents de donner une éducation religieuse il leurs enfants, cette dernísre n'étant plus susceptible de par.
ses enseígnements périmés et enfantins de préparer l'enfant il l'avenir. L'homme
religieux estime qu'aínsí c'est sa bonne volonté qui est mise en doute ce
qui est offensant pour lui. Il luí est difficile d'admettre qu'en raison de' ses
convictions religieuses ou de son comportement de croyant, il pourraít se voir
exclu de l'édification de la nouvelle société... On se demande done pour quelle raison le croyant ne pourrait étre membre il part entíare du régime socía-
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liste. A cet te question, le croyant ne trouve aucune réponse acceptable, aucune
justification valable. La réponse prétextant que la conception du monde professée par l'homme religíeux est idéaliste alors que le socialisme ne peut étre
édifié que par des hommes dotés d'une cenceptíon du monde scientifique stupéne le croyant et cela d'autant plus que cette réponse contredit les principes
de base du socialisme. Un pays heureux d'Icí-bas se construit les yeux fixés
sur la terre et non pas au ciel! Il Y va de la mobilisation des forces humaines
et nullement célestes! - De telles réponses laissent penser que pour travailler
au progrés de la société l'homme religieux estime insuffisante la mise en oeuvre
de ses propres forces et juge nécessaire la mobilisation des forces de l'autre
monde. Le croyant ne peut nullement admettre des justifications aux
termes desquelles, en raison de sa relígiosité, il ne peut répondre fl ses devoIrs humains, civiques ou patriotiques que d'une facori défectueuse, insuffisante,
comme en second lieu. Dans ces conditions, le croyant a I'impressíon que sa
contribution est tout juste tolérée et par conséquent de peu de valeur . .. Le
erevant doit s'élever au-dessus de ses sentiments d'étre inférieur, ce qui cependant n'est pas chose aisée puísque - li ce qu'il peut en [uger - il n'est
pas qualifté selon des eriteres objectifs, tenant compte des faits réels, selon
des considérations bíen fondées, maís li la base de préjugés ou de ressentiments remontant fl d'anciens antagonismes. Si le croyant n'était pas conscient
du röle déterminant que tient sa conviction relígieuse dans la formation de
sa personnalité, dans l'établissement de ses relations humaines et dans I'anímation de ses actívítés déployées au service de la socíété, il ne serait pas aussi
. résolument décidé a sauvegarder ses trésors intimes."
L'étude de Béla Hegyi publiée sous le titre Coexistence il un niveau p~us
élevé de la coopération se rattache au recueil de discours récemment paru de
János Kádár, Premier Secrétaire du Parti Ouvrier Socialiste Hongrois et ayant
pour titre: Sur le chemin de ~'édification de la société socialiste déve~oppée.
Béla Hegyi y traite des questions de la coexistence des croyants et des noncroyants, des rapports entre l'Eglise et l'Etat. La société arrivée a son degré
de développement actuel et dans la perspectíve du développement ültérieur écrit entre autres Béla Hegyi - réclame de plus en plus manifestement les
initiatives des hommes croyants, en tant que croyants, au service des intéréts
communs et le droit d'intervention dans une plus grande mesure dans les
affaires de la communauté. Pour pouvoir assumer une plus grande responsabilité, pour considérer davantage le bien public pour Iequel ils oeuvrent de toute
leur conviction, comme leur affaire propre, il faut qu'Ils puíssent prendre I'ínitiative dans la certitude d'étre bien accueillis, il faut qu'ils puissent se faire
entendre par une plus large audience. L'hornme chrétien veut bien prendre
part de toute sa force a l'édification de la société socialiste, mais non pas en
posítíon subordonnée, maís en parterraire égal, La coopératíon des chrétiens au
service des buts communs ne doit en aucun eas porter atteinte fl I'íntégrité de
leur foi, Le vo eu formé par les chrétiens vivant sous le régime soclaliste, c'est
que tout en étant membres aotifs du nouvel ordre social, ils puissent se réalíser pleinement cornme croyants.
A I'occasíon du díxíeme anniversaire de la clöture du Concile Vatican II,
Károly Doromby fait connaítre la situation de l'Eglíse post-concilialre dans le
monde, la politique Est du Vatican, le rapport des partis marxistes avec l'Eglise
et les croyants fl travers la presse mondiale catholique. - L'étude Le Théologien d'aujourd'hui et l'esprit du temps constitue la derniere partie de la série
d'études entreprise par le Prof. Tamás Nyíri en Octobre 1974 et consacrée fl
Jésus-Christ. La présente étude retiendra tout particullerement l'attention de
l'intellectuel croyant par l'analyse de la foi face fl la eritique rationaliste. L'
auteur reprend l'affirmation de Paul Ricoeur qui soutient que tout en ayant
perdu la premiere naiveté de la foi - perte qui, d'aprés Hegel, est due au
criticisme rationaliste de l'Aufkliirung - "nous pouvons, nous modernes, dans
et par la crítíque, tendre vers une seconde narveté." - Gábor Thurz6 consacre
une nécrologie au souvenir de Gizella Dénes, femme écrivain catholique de
renom. - Le célebre acteur Zoltán I"atinovits entreprend la publication de son
roman. - Dans notre rubrique "Document", nous publfons deux lettres: l'une
est due a Lászl6 Németh, l'autre fl Péter Veres. Les poemcs de Rita
Fazekas, Tamás Tűz et Géza Csák ainsi que les réflexions lyríques de Péter
Vasadi viennent compléter notre numéro.
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Tájékozódás
A VAJDASAGI MAGYAR mODALMI
TOREKV:E:SEKROL
A jugoszláviai magyar irodalomból sosem
hiányoztak a meghatározó, nagy egyéniségek, Ilyen volt a rövid életű, de jelentős hatású Szenteleky Kornél, ilyenek a Kalangya
körének írói és költői, a Híd köre, Sinkó
Ervin és sorolhatnánk még a neveket, irányzatokat. Korunk jugoszláviai magyar irodalmában mindenekelőtt talán az Irodalomtörténetírás gazdagodása a
legfigyelemreméltóbb. Újvidéken Bori Imre a kristályosító
személvtség, avaritgarde kutatásai az egyetemes magyar Irodalomtudománynak integráns,
nélkülözhetetlen eredményeit hozták, szabadkán, Kosztolányi Dezső és Csáth Géza szüIővárosában pedig az űZENET címü folyóirat körül figyelhetjük meg az irodalomtörténetírás elmélyülését.
A lap két fontos különszámával is jelezte, hogy egyik legfőbb feladatának tartja a
hagyományok ápolását és ébresztését. Ennek
jegyében jelent meg 1973. december l-én a
Szenteleky-emlékszám, majd 1975 februármárciusában a Kosztolányi-emlékszám, melyben néhány kitünő tanulmány új ösztönzéseket adhat az életmű kutatásának. E hagyományőrző törekvések jelentőségét rendkívül szépon méltatta Dér Zoltánnak adott interjújában Illyés Gyula: ,.Az emberek majdnem kisebbrendűséget éreznek. ha magyarnak vallják magukat, mindenütt a világon.
Ennek orvoslásául filozófia, publicisztika, poIltikai irodalom vajmi keveset tud végezni,
hiszen az alapproblémákat érinteni se tudja,
annyira belejátszik a politikai egzisztencia
míridenűtt. Tehát itten az irodalomnak óriási előkészítő szerepe van, majdnem olyan,
mint kétszáz évvel ezelőtt, a békés megoldásrn. Az tudja megteremteni tiszta eszközzel, a megvádolás lehetősége nélkül a magyarság nyelvi szel1ernének humanista egységét; ez tudja kiművelni, mítyen irányt kövessen európailag emelkedetten a magyarság; ez tudja tehát máris visszaszerezni az
önbecsülését ennek a népnek ... Olyan szellemet kell kialakítani magunk között és a
többi néppel való víszonyunkban, amilyenen
Kosztolrin vi. Ady. Babits munkálkodott. de
h;szen már Zrínyi ls. Ez óriási feladat.
Azt h iS7P'n, azzal, amit ti lenn Jugoszlávi1i.1Jan tudtok végezni. éppen azért, mert ott
ma tán a legkedvezöbb a rnaavar díaszpöra
joqi helyzete. majdnem példán ls munkálkodt ok: Majdnem azt mondanám. világnak
k!nálható néldán. Mert hisz a huszadik szá"ad le dti\h1) veszéllyel fenyegető és e~yben
le;;!testvéribb összebékülést í~érő problémája
a faji, vallási. anvanvetví ellentétek megoldása va0;v meg nem oldása."

A nemzetiségi, kisebbségi irodalom egyetemes igényét valósítja meg az :E:letjel-MlnlatűrIlk sorozat; ezekből az ízléses kis könyvekből mcstanában jelenik meg a
harmincadik. Csak találomra hadd emeljük ki Dér
Zoltán AZ ÁRNY ZARÁNDOKA címü könyvecskéjét, Csáth Gén pályaképét, melyben a
szerzö gazdag filológiai anyagót mozgatva,
igazi szépírót tehetséget csíüogtatva rajzolja
meg a tragikus sorsú, nagy tehetségű írá
életútját. Dér Zoltán AZ ELSO MŰHELY
címü könyvében Kosztolányi Dezső örrképzőköri éveiről számol be. Köztudott, hQgy
a felfokozott hivatástudatú ifjú Kosztolányi
az Iskolai önképzőkörben aratta első sikereit. és itt keltette az első nagy viharokat is.
Ezek hátterét der1ti föl Dér Zoltán, elfogulatlanul elemezve azt a folyamatot, mely végül Kosztolányi kícsapatásával végződött.
Kosztolányi Dezs6 NEGYVENNÉGY LEVELE
a hazai irodalomtörténetírás számára is reveláció, hiszen az írónak ezeket az éveit eddig felesége életírásából ismerhettük leginkább, a jelek szerint azonban nagyon sok
dokumentum akad még, amely végérvényesen elfogadott életrajzát is új vonásokkal
gazdagíthatja. (A leveleket Dér Zoltán gyűj
tötte
össze.)
KÁZMÉR
ERNŰ
LEVELEI
SZIRMAI KÁROLYHOZ az 1933 és 1940 közé
eső évek érdekes
dokumentumaI. Szirmai
Károly jelentős alakja volt a jugoszláviai
magyar irodalomnak, természetes tehát, hogy
életének míriden újonnan kiadott emléke tanulságokkal szelgájhat. Az izgalmas kis kötethez Szirmai Endre, az irá költő-orvos fia
fűzött izgalmas bevezetőt.
Az Életjel-Miniatűrök mellett rendszeresen
jelennek meg az l!:letjel-Könyvek is. Az elmúlt év legnagyobb eseménye CsátIt Géza
íRÁSOK AZ l!:LET JO J1:s ROSSZ DOLGAIROL címü cikk- és tanulmánygyűjtemé
nyének kiadása (az anyaget Dér Zoltán
gyűjtötte össze
és rendezte saítö alá). E
kitűnő és sajnos meglehetősen ritkán emlegetett
író elbeszélései már régebben
hozzáférhetők voltak
(A varázsló halála
címmel jelentek meg 1964-ben Illés Endre
gondozásában), 1971-ben a Zenemúkiadó megjelentette legfontosabb zenei írásait, közöttük a fiatal Bartókról szólókat (:€jszakal
esztétizálás), maj d 1974-ben Hamvazószerda
eimmel színrnűveí is hozzáférhetővé váltak.
De hogy életműve mily gazdag és hány új
meglepetést tartogat még, azt az :81etjelI<:önyvek között megjelent újabb kötet is
jelzi. Ezek a kisebb publicisztikai írások
természetesen nem mind remekművek. De
egy kor, egy alkotó, egy ízlésforma megIsmerésének nélkülözhetetlen forrásai, s csak
remélhetjük, hogy a kötet szerkesztöíének
sikerül még a többi lappangó Csáth-dokumentumokat is fellelnie és hozzáférhetővé
tenníe.

1976 február

Vigi ia

Ára 12 Ft

/

Szab o Zsu zsa mu nk ája

