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VI. pAL pAPA KINEVEZTE DR. LÉKAI LASZLÚ PÜSPÖKÖT, esztergomi
apostoli kormányzót esztergomi érsekké. A kine'vezéshez a Magyar Népköztár
saság Elnöki Tanácsa az előzetes hozzájárulást megadta - igy szólt az első kur
ta hivatalos híradás. A tudósítás két, szokásszerűen'szenvtelen mondata a ma
gyar katolikus egyház legújabb kori történetének alighanem legfontosabb té
nyét rögzíti; lényegében azt jelenti, hogya kölcsönös jóakarat és kormányzó böl
csesség végre végérvényesen pontot tett egy mintlnyájunk által jól ismert, több
mint negyedszázadon át húzódó, kínos és káros ügynek a végére.

Az út, amelyen idáig eljutottunk, a legkevésbé sem volt könnyíí. A feudá
lis-polgári (s inkább feudális, mint polgári) magyar egyházat igazában nem a
háború söpörte el; ez az anakronisztikus épület tulajdonképpen nem azzal om
lott össze, hogy kihúzták alóla a talajt, a feudumot, az egyházi nagybirtokot,
hanem amiatt, hogy belőle eltökélten nemet mondtak a történelem eseményeire,
a társadalmi változásokra, az idők új követelményeire. Mindezt - többek között
- a hagyományok védelmének nevében, de - sajnos - tragikusan félreértve
az igazi hagyományt, annak szentistváni szellemét, mert hiszen, mint újonnan
kinevezett érsekünk a Magyar Távirati Irodának adott nyilatkozatában mondta:
"Első szent királyunk az általa szervezett magyar egyházat az akkori társadalmi
és állami lét valóságaiba építette bele".

Az összeomlás t annak idején, ha egyáltalán élni akartunk, a romeltakarítás
nak kellett követnie, hogy azután elindulhassunk az újraépítés lassú, nehéz, még
saját táborunkban sem egyértelműen javallott útján. Pedig ez volt a magyar
katolikus egyház számára az egyetlen lehetőség a fönnmaradásra. Úgy, ahogyan
alapelveit a kibontakozás elinditója, Czapik Gyula érsek tömören és szerencsé
sen, ma is ér'L'ényesen megfogalmazta: "Hűség az Istenhez - hűség a néphez;
hűség az egyházhoz - hűség a hazához."Mint minden alapvető elv, ez is egy
szerű volt; s mint minden egyszerű alapelvet, ezt is csak türelmes és szívós mun
ka árán lehetett mind többekkel megértetni és elfogadtatni. A történelemben
azonban végső soron mindig a tények bizonyítanak; és a tények ezúttal is bi
zonyítottak. Kettős mozgással: egyfelől úgy, hogya hitükhöz, vallásukhoz ragasz
kodó hivők előtt cáfolhatatlanul világossá vált, hogy itt egy új társadalom épül,
me ly a saját tévedéseit is kijavítani készen és képesen egYTe inkább arra tö
rekszik, hogy jobb, emberibb, anyagiakban és szellemiekben gazdagabb legyen.
Másfelől úOy, hogy a szocializmusért dolgozó, de hítükhöz ragaszkoaó tömegek
jelenléte oly meggyőző társadalmi tényt jelent, amit a realitásokat figyelembe
vevő marxista gondolkodás, valamint államtervező gyakorlat is szükségképpen
tudomásul kell hogy vegyen, éppen hiteles marxizmusából következőleg.

A történelmi bizonyítások ma már egyre ke'vésbé történnek kardcsörtetéssel
és asztalcsapkodással (mert az erőszak álbizonyításait előbb-utóbb éppen maga a
történelem számolja föl); kitartásra, türelemre, kölcsönös megismerési és megér
tési törekvésre. időleges kudarcokkal is számoló szívós munkára van szükség
ahhoz, hogy tartós és biztos eredmény szülessék. S ha egyszer megszületik, mint
most is: mindazokat, akik érte dolgoztak, joggal töltheti el öröm és bizalom.

Bizalom abban, hogy a türelmes és jóhiszemű munka 1'égül mindig meghoz
za gyümölcsét. Bizalom abban, hogy az egyháznak meglesz a maga jól megér
demelt és elismert helye abban a fejlett szocialista társadalomban, amelyért
őszintén együtt dolgozik más világnézetű embertársaival. És bizalom abban, aki
most egyházunk élére került, és ott zsinati szelleméhez és vezetői bölcsességéhez
híven "szívesebben beszél küldetésről, mint szerepről", a realitások talaján áll
1'a, s hivatásának tekintve, hogy "a fejlődés folyamatát. ne próbáljavisszafor
dítani, hanem előmozdítani".

Az első szavak ilyenkor hagyományszerüen az ünneplés szavai szoktak len
ni. Új érsek-prímásunkat azonban, úgy érezzük, méltóbb a köszönet szavaival
üd1>őzölnünk eg'yházunk élén. Köszönettel, amiért - folytatva közvetlen püspök
kari elnök-elődje, Dr. ljjas József érsek munkáját mindnyá;unk lelkébe
"megnyugvást hozott azáltal, hogy hitünk és hazánk harmonikus szolgálatára se
gít bennünket". Ehhez a szép és nehéz, történelmi jelentőségű és lelkeket építő,

hagyományokat őrző és jövőt alkotó munkájához kíván Dr. Lékai László érsek
prímásunknak erőt, egészséget és bőséges isteni kegyelmet tisztelettel és sze
tetettet a
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YVES CONGAR

A LELKIPÁSZTORI MAGATARTÁS
NÉHÁNY IGAZ TORVÉNYE

Egy gyermek számára Elgy levél megírása nagy nehézséget jelent. De ahogy
kijutunk a gyermekkorból és .belépünk a kapcsolatokkal teli életbe, a nehézsé
gek megsokszorozódnak: számos levelet kell írnunk, ismeretlen embereknek is.
Édesanyám rámhagyott egy nagyon értékes, ésszerű titkot: jól kell tudnunk,
kik és mik vagyunk, és tudnunk kell, hogy ki és mi a levél címzettje. így sze
reztem meg annak az igazságnak első ismereteit, amely összefoglalja számomra
az élet tapasztalatát és a modern pszichológiai munkák olvasását, tanulmányo
zását: az ember szellemi és erkölcsi egészsége a többiekkel való kapcsolat igaz
voltától függ. Így is mondhatnánk: "a Másikkal" való kapcsolatának igaz vol
tától függ.

Kik a "többiek" a pap számára? Személyes, illetve magánéletünkbent
szülők, barátok, stb. Vannak "többiek" papi életünkben is: azok, akiket nem
választottunk, de szeretjük, mert Isten adta nekünk, bízta ránk, hogy Neki ad
juk őket; azok, akikhez küldetésünk van, akár ismerjük őket, akár nem: híve
ink - a laikusok, ideértve a szerzeteseket is -, a hitetlenek, a közömbösök,
a távoli szimpatizánsok, elszakadt testvéreink és más vallások hívei... A "töb
biek" között ne feledkezzünk meg elöljáróinkről. püspökünkről sem. Legyen sza
bad a továbbiakban kizárólag azokra szorítkoznunk, akik apostoli felelősségünkre

vannak bízva. Ezek gyakorlatilag mind . laikusok. E néhány lapon arra aka
runk rámutatni, amiről azt tartjuk, hogy a legalapvetőbb törvényei, életszabá
lyai a lelkipásztori magatartásnak, miközben figyelmen kívül hagyunk bármi
lyen kategorizálást, iskolás felosztást, amit megtalálhatunka Teologia Pastora
lis traktátusaiban.

Négy ilyen törvényt, életszabályt látunk, amelyek egymásba kapcsolódnak.
Mindezt tizenöt éves tapasztalat, megfontolás alapján mondhatjuk.

I. Tartsuk szemmel a világot, és éljen állandóan tudatunkban létezése.
Volt idő, mikor az egyház nem nézett szembe a világgal, legalábbis nem kö
zelről. Ezt az időszakot a kereszténység korának, a "hit századainak" vagy a
konstantini kornak mondjuk. Az egész társadalom kereszténynek vallotta, vagy
akarta vallani magát. A királyok olyan törvényeket hoztak, és olyan szankciók
mellett, amelyek segítették a pap működését, és biztosították az egész nép val
lásos magatartását minden szinten, miközben nem tettek eléggé különbséget
az emberek nyilvános és magánélete között, Amikor a XII. század közepe tá
ján Freisingeni Ottó megírta Egyetemes. történetét, így szólt Nagy Konstantin
és Nagy Theodóziusz művéről: "Ettől a kortól, amikor nemcsak minden ember,
de - néhány ritka kivételtől eltekintve - minden király keresztény volt, úgy
tűnik nekem, hogy nem két ország történetét írom, hanem egyét, és ezt Egy
háznak nevezem."

Valójában létezett egyvilág - éspedig mílyen világ! - az Egyházzal azo
nosított Respublica Christiana vagy Imperium határain túl is: Kelet felé, Azsí
ában, a fekete népeknél (etíópok). Tudtak létezéséről, de ez nemigen nyugtala
nította őket. Nem mondhatjuk, hogy a középkor nem volt mísszíós szellemű 
ez nem lenne helyes -, de csak alkalomszerűen volt az, egy-egy részleges vál
lalkozásban. Az Egyház akkor nagyon. magába zárt és kényelmes volt, sőt túl
ságosan győzedelmes szellemű ahhoz, hogy lényegénél fogva misszióra érzett
volna küldetést. Mivel az élet mindig feszültséggel jár, ez a feszültség átszáll
az Egyház és állam kapcsolata következtében magának az Egyháznak belső éle
tére.

Az ősegyház abban a tudatban élt, hogy egészen más, mint a világ. Nem
csak azért, mert a világ pogány volt, gyakran üldöző is, nemcsak azért, mert
a keresztények nem mutatkoztak hajlandóknak arra, hogy mint keresztények
politikai, gazdasági, tudományos és kulturálís téren evilági tevékenységet fejtse
nek ki, hanem azért, mert az Egyház önmagát egy másik világhoz tartozónak
érezte. Az Isten Országa várományosaiból toborzódott. Ez a felfogás még élén-
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ken élt - kevésbé tragikus formában - az egyházatyák és a nagy zsinatok ko
rában, amikor az egyház földi viszonylatban szerveződött és élvezte a hatalom
pártfogását. Hiszen akkor még nagy arányban találunk pogányokat és olyan
szociális struktúrákat és kultúrát, amelyeket a pogányságból örököltünk. De
amikor mindenki keresztény lett, minden keresztény, sót klerikális eredetű volt,
.amikor minden az Egyháznak, sőt magának a papságnak a kezében volt, lát
hatóan csökkent a feszültség az egyház és a világ között. De ez a feszültség
áttevődött az "Anyaszentegyház" területére, a papok és a világiak, a szerzetesek
és a világi papok, ezeken a csoportokon belül a különböző kategóriák, a fe
hér és fekete szerzetesek, a domonkosok -és ferencesek közé. És a ;,hit száza
dai" tele voltak ezekkel a veszekedésekkel, néha gonosz bánásmóddal és ki
átkozással párosítva.

Ma ettől, hála Istennek, megszabadultunk. Csak egyes helyzetekben talál
juk még nyomait ott, ahol a "Szent Egyház". a nyugalom állapotában van, sőt

a társadalom megbecsülésének örvend, kiváltságai vannak, vagy nem ismeri, il
letve úgy tesz, mintha nem _ísmerné, hogy mindez nem más, mint kűlsőség,

és a valóság más. Ott van még idejük és erejük ahhoz, hogy ilyesmivel fog
Ialkozzaríak, Nálunk manapság a világ túlságosan nehéz probléma az Egyház
számára, hogy időnk és erőnk maradjon ezzel foglalkozni, hiszen túlságosan vi
rulens a maga világi valóságában, amely különbözik az Isten Országától, sőt

időnként szemben áll vele. Mind a szerzetesek, mind a világi - vagy amint
most helyesebben rnondják, egyházmegyei papok - feketék és fehérek, kleriku
sok és laikusok egyek ugyanabban az evangelizációs és missziós törekvésben.

Az Egyház számára nagyon egészséges, hogy a Világot találja magával szem
ben, és hogy tudatában van ennek. Igy arra kényszerül, hogy Egyház legyen
és nem más; és valóban az legyen. Számára az az egészséges, hogy ne önmaga
számára létezzék, hanem mint akit a világ szolgálatára küldöttek Jézus Krisz
tus szellemében: hogy szeresse a világot, hogy szeretetével önmaga ellenére is
üdvözítse. Túl gyakran mutatták az Egyház és világ közötti különbséget jogi,
sót politikai szempontból, mint két különböző, de együttműködő hatalmat, egy
más mellett. Kissé úgy, mint mikor a püspök és a polgármester egymás mel
lett ül hivatalos ünnepségek alkalmával. Úgy kellene inkább bemutatni, mint
az orvos és a beteg tusakodását, vagy mint a' fuldokl6ét és a rnegmentőét, aki
igyekszik a másikat önmaga ellenére is a partra kihúzni. Az Egyházat nem
csak mint a világtól különbözőt kell látni, hanem úgy, hogy a világért dolgo
zik és a világért van. Urának képmására, Aki "értünk emberekért, a mí üdvös
ségünkért leszállott a mennyből".

II. Az egyház azokból áll, akik megtérnek az Evangéliumhoz. Az egyház
atyáknál és a középkorban járta a híres mondás: "Az egyház nem a templom
falak, hanem a hívek". Ez messze vezet. Az ecclesíología fejlődése, az emberí .
szellem természetes hajlamának megfelelően, arra késztet bennünket, hogy az
Egyház kifejezésen hatalmi apparátust, tekintélyeket, intézményeket és szerve
zeteket értsünk. Valóban ez megfelel a spontán emberi ösztönnek, amely sza
badulni igyekszik a szabadság felelősségétől, hogy belemeneküljön a készen
adottba, a programokba, szervezetekbe, a pontos előírásokba.

Ez az alapja annak a filozófiának, amelyet Dosztojevszkij fejezett ki a Ka
ramazov testvérekben (V. könyv, 5. fejezet). Az ecclesíologla kialakulása ugyan
ebben az irányban történt. Egyre inkább a túlsúlyban levő lelki realitásokat
vették figyelembe a látható eszközök helyett. Hogy erről meggyőződjünk, elég
olvasni a liturgiában található ecclesíologíát, így Szent Ágoston magyarázatait
a zsoltárokról és Szent Jánosról, majd utána egy modern ecclesíologiaí érteke
zést. Ez utóbbi legalábbis az elmúlt negyven év megújulása előtt csaknem
kizárólag úgy mutatkozik, mint "hierarchiologia", mint egyházi közjogi érteke
zés, néha úgy is. mint a pápa hatalmáról szóló értekezés. Az az egyház, ame
lyet így mutatnak be, egyhelyben álló egyház, amely a tekintéllyel és törvé
nyességgel törődik; nem az az egyház. amely megtétni törekszik. Sőt, amikor a
misszióknak azt a mezhatározást adják. hogy: ..Egyházat plántálni", ezen azt
értik: struktúrákat felállítani. a gépezetet, a lelkipásztorkodás eszközeit, nem
pedig a lelki realitást az emberekben, ami e gépeiet célja kell. hogy legyen.

Ha ezzel szemben a liturgiában és az elNházatváknál - például Szerit Ágos
tonnál - az ..Egyház" sZ0t elhagyva, helyettesítiiik ait annak ott kifeiezett re
ális tartalmával, megláthatjuk, hogy míndig emberekre vonatkozik, akiknek lel-
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ki síkon valami lépést kell tenniök. Az "Ecclesia" szót csaknem míndíg úgy
fordíthatnók, hogy "a keresztény közösség" vagy "a keresztények". Ugyancsak a
misszióról beszélve mondották: "kitágítani az egyházat". Itt arról volt szó, hogy
növeljék azoknak a számát, akik Krisztus uralma alatt akartak szolgální, az
üdvösség útján járni. Az egyházatyák és a liturgia különös szerétettel fejezik ki
egyháztudatukat bibliai képekben és az üdvtörténet személyeinek különböző "tí
pusaiban". Úgy érezték, hogy az egyházra azokban a bibliai történetekben talál
ható utalás, amelyek arról tanúskodnak, hogy szereplőik átélték és számunkra ki
nyilatkoztatták vallási kíválasztottságukat, a hitet és engedelmességet, a bűnbá

natot és bocsánatot. Az egyház azokból az emberekből áll, akiknek meghirdet
ték az evangélíumot és akik megtértek az evangéliumhoz. Az egyház egyben kel
tegetője és színhelye megtérésüknek. húsvétról húsvétra, gyónástól gyónásíg, az
egyik szeritáldozástól a másikig, az egyik Krisztusért végzett cselekedettől a má
sikig.

Úgy tűnik nekünk, hogy a XX. század közepértek egyik jellegzetes ténye
ugyanebben a perspektívában a keresztény ember új felfedezése, bizonyos érte
Iemben, újjáteremtése a keresztény ember "emberi szövedékeinek". Nem arról van
szó természetesen, mintha nem lettek volna keresztények nemzedékünk előtt, esz
telenség volna ilyesmire gondolni. Mégis megmutatkozik a "keresztény ember"
típusa, akiről úgy gondoljuk, hogy kapcsolatban van a világról való új tuda
tunkkal, azzal a tanúságtétellel és tevékenységgel, amellyel a keresztény, mint
ilyen tartozik a világnak. Olyan ember, aki anélkül, hogy szavakkal ki tudná
fejezni, már túlhaladta a szakrális és úgynevezett profán kategória közöttí gyá
szos szembeállítást. Ez az ember megérzi - de nem tudja határozottan, mert
nem magyarázták meg neki -, hogy nincs válaszvonal a kettő között, hogy a
keresztény számára SEMMI sem profán, ha Krisztus hatja át vagy csak érin
ti is. A keresztény azaz ember, aki beviszi az evangélíumot emberi tevékeny
ségeíbe, harcaiba, vállalkozásaiba - néha drámai körűlmények között - evi
lági munkája síkján is.

Ha lesz olyan ecclesíológiánk, amelynek témája az evangelizált vagy evan
gelizálandó ember, akkor a mí lelkipásztori szolgálatunknak is az lesz a célja,
hogy nem annyira struktúrákat létesítsen - bár ezeknek is megvan a jelentő
ségük! - mint inkább az evangéliumhoz megtért vagy pedig legalább feléje tö
rekvő embereket támasszon. Bármilyen különösnek látszik a megállapítás 
mert úgy tűnik, hogy ez magától értetődő volna - mi csak igen kis rnérték
ben fogjuk fel lelkipásztori szolgálatunkat úgy, hogy annak valóban lelki tevé
kenységből kell állnia. "Lelki tevékenységen" olyan cselekményt értek, amelyet
olyan ember hajt végre, akit megérintett és nyugtalanított az evangélium," hogy
az evangéliumhoz vezessen, és aki mint lelki ember a Szentlélek kegyelmének
erejében kötelezi el magát erre. Ebből következik, hogy az ilyen cselekmény
magában véve alkalmas arra, hogy felrázzon egy másik embert, szellemi-lelki
színvonalának megfelelően, Isten igaz szolgálatára, az evangélium igazi komo
lyan vételére, igazi találkozásra Istennel. De mi nagyon gyakran megelégszünk
azzal, hogy tetteket hajtsunk végre önmagukért, amelyek érvényesek, mint an
nak az egyház-gépezetnek cselekedetei, amelyet szolgálunk : ilyenek miséink, gyón
tatásaink, sőt prédikációínk, nemegyszer beteglátogatásaink s mindaz, ami ezzel
kapcsolatos vagy ezt követi, holott itt közelebbről találkozunk az egyes ember
rel, méghozzá szomorú vagy fájdalmas körűlmények között, tehát inkább lehet
nénksokkal személyesebbek ténykedésünkben. De gyakran lelkipásztori szolgá
latunkban nem "vetjük be" a lelki embert, azt, akit nyugtalanított és már előbb

meggyőzött Jézus Krisztus hívása és a vele való találkozás. Megelégszünk, hogy
megfelelő módon "végrehajtsuk" az "Egyház" cselekedeteit, az előbbín egy nagy
emberfeletti alanyt értve, hozzáadva a személyes, privát síkon a tiszta szándé
kot, bizonyos adag [ámborságot, egy nagyon kis aszkézist, e fohásszal: "Istenem,
felajánlom neked".

Ez nem elég. Ez ugyanis nem szándék és jámborság kérdése, hanem az igaz
ságé. Az a fontos, hogy cselekedeteink ne legyenek merőben "az egyház" szol
gáltatásat önmagukban véve. hanem emberi alany leaven hordozójuk, aki pilla
natnyilag és közvetlenül lelkile~ érdekelve van bennük. S ki ez az alany? Mi
magunk, akik lelki emberként tevékenykedünk hivatali ténykedéseink közben is,
és az "ecclesia". vagyis. a keresztény közösség, illetve a keresztények, akik ön
maguk lelki elkötelezésa által bizonyos értelemben .lelki anyaságot hoznak létre.
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A lelki anyaságnak ez a gondolata nagyon otthonos az egyházatyák gondo
latvilágában. Szerepel csaknem mínden liturgikus tevékenységben, különöskép
pen a nagyböjtben, amint ezt a. liturgikus hagyomány számunkra megjeleníti, ti.
mint a közösség egészének megtérési mozgalmát,az összetartásban, az egymás
támogatásában és kölcsönös épülésben. A Szent Agoston tanításában szereplő

ecclesiologia csakis ennek a gondolatnak szellemében érthető; hogy ugyanis az
egész keresztény közösség (ecclesia) téríti meg az embereket és vezeti őket

a szeretet útjára a bűnbánaton keresztül. Ilyen gondolat számára nem volna hely
ott, ahol csak arról van szó, hogy érvényesen hajtsanak végre - még ha vele
is jár némi személyes jámborság - bizonyos számú cselekedetet, .amelynek ala
nya és szavatolója az a jogi realitás, az a kollektív és személyerr túli Szernélyí
ség, amelynek "Egyház" a neve. Látnivaló tehát, hogy az ecclesiologia legele
mibb szintjén történik a lelkipásztorkodás legdöntőbb oríentáciőja, A helyes, az
igazi magatartás elválaszthatatlanul hozzákapcsolódik a klasszikus kérdéshez:
Vajon az egyházat a templomfalak vagy a hívek teszik-e?

III. Először a keresztény élet, csak ázután a strukbirák! Ez riem azt jelnti,
hogy a struktúrák másodlagosak, jelentéktelenek vagy haszontalanok; azt akar
Ja mondani, hogy a keresztény valóságra vonatkoztatva kell felfognunk őket,
beiktatva ebbe az előbb megfontolt valóságba.

Számunkra akkor lett világos ez a tétel, amikor behatóan kellett tanulmá
nyoznunk a hierarchia szoigáló szerepét az evangélium szellemében. Ismerjük az
Újszövetség szövegeít, tudjuk, hogy Jézus milyen gondosan hangsúlyozta, hogy a
pogányoknál a hatalmon levők egész súlyukkal érvényesítik hatalmukat, és meg
kívánják, hogy jótevőként tiszteljék őket. A keresztényeknél - teszi hozzá -,
másképpen kell lennie: az, aki az első, tekintse magát a legkisebbnek, s legyen
mindenki szolgája.

Ezeket a parancsoló jellegű szövegeket eléggé általánosan úgy értelmezik,
mintha csak a hatalom gyakorlásának szellemére vonatkoznának. Újra jámbor
sági kérdést: az épületes magatartás, a személyes érdektelenség kérdését vetik
fel, pedig itt a természet kérdéséről van szó, A hatalom, a hierarchikus hely
zet bizonyos értelemben más a kereszténységben, mint a pogányságban. Milyen
értelemben? A következőkben megkíséreljük az idevonatkozó újszövetségi szöve
gek együttesének értelmezését.

Az egész keresztény élet szolgálat, Éspedig lényegénél fogva. Az evangéli
umokban a szolgálat (diakonia) mínősége azonos értelmű a tanítvány tulajdon
ságával. Ugyancsak az evangéliumokban Isten, vagyis az Atya, akit soha senki
sem látott, kinyilatkoztatja magát a megtestesült Fiúban, Jézus Krisztusban:
"Fülöp, aki engem lát, látja az Atyát is" (Jn 14,9). Jézus Krisztusban pedig az
Istenről alkotott képmás nem egy magát kiszolgáltató hatalmasság képe, hanem
az Értünk-Való-Istené, aki hozzánk hajol, felénk fordul, velünk van, röviden: a
Kegyelem Istene. Megtérni az evangéliumhoz azt jelenti, hogy komolyan vesszük
azt a sor paradoxont, amely mint refrén ritmikusan tér vissza: Aki meg akarja
őrizni lelkét, elveszti azt; Aki alázatos, azt felmagasztalják ; Az utolsók lesz
nek az elsők; Csakis úgy haladhatunk az Isten Országának uralma felé, ha a
szolga és a fájdalom emberének szerepére vállalkozunk.

Csakis ennek a keresztény életnek - amelyet mindenki szolgálataként jel
lemeztünk - legbensejében, Isten népe földi zarándokidejének sajátos keresztény
valóságában helyezhető el a hierarchia tevékenysége és a tekintélyi elöljáró po
zíciója, Az égben ebből semmi sem lesz. De a küzdő egyház számára az alá
vetettség és a tekintély struktúrái reálisak. Sőt, a legfontosabbak szorosan a
megtestesült Ige rendelkezésével kapcsolatosak, lényegüknél fogva keresztények.
Nem mások, mínt a "szentek" (vö. Ef 4,12). szolgálatának intézménye, kiváló, ki
emelkedő szolgálat. Az elsőtől az utolsóig annak a valóságnak a mélyén létez
nek, amely teljes egészében szeretet és szolgálat. Téhát lényegüknél fogva minő

sithetjuk ezeket a hatalom, a tekintély pozíciójának a szolgálatban. És ez át
változtatja őket az egyetlen mintakép, Jézus Krisztus, az Ember Fia és a Szen
vedő Szolga képmására. A gyakorlati magatartások egész sorozata ered ebből.

Nem akarjuk őket sem felsorolni, sem elemezni. Csak utalunk arra a gyakor
lati kulcsra, amely kaput nyit számunkra.

Ezt a kulcsot abban a tényben találiuk, hogy minden keresztény, aki fel
szentelése vagy kinevezése folytán tekintélyi hatalmat gyakorol, míndenekelőtt
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tekintse magát kereszténynek, és mindenekelőtt igyekezzék magát igazi keresz
ténnyé tenni. Kereszténynek lenni és annak maradni az összes hierarchikus
ténykedésekben; magunkra vonatkoztatni, hogy napról napra jobban akarjuk
megközelíteni az evangéliumi eszményt azokban a ténykedésekben és alkalmak
kor, amikor mint elöljárók ténykedünk; szeretettel belehelyezkedni annak a
helyzetébe, akit az evangélium megítél, szólít és kielégít: mindez megnyitja az
igazi lelkipásztori magatartás igen egyszerű titkát. A hagyomány is ezt mondja,
Szent Agoston szüntelenül figyelmezteti híveit prédikációiban: "Vobis sum epis
copus, vobiscum christianus", számotokra püspök vagyok, de mindenekelőtt ve
letek együtt keresztény vagyok; tanítvány veletek; szolga veletek; bűnös vele
tek; mellemet verve veletek. Ugyanilyen értelmű tanítást olvasunk e lényeges
kérdésben Huvelin abbénál, miközben a francia klasszikusok, Condren és Olier
tanítását kommentálja.

"A papnak, míután elvégezte papi ténykedését az oltárnál vagy a szentségek
kiszolgáltatása során, bizonyos értelemben át kell alakulnia lalkussá." Ez igen
helyes. Miután a pap gyakorolta azt, amihez joga van, azért mert az köteles
sége; míután bemutatta a szentmiseáldozatot, kiszolgáltatta a szentségeket vagy
hirdette az Úr igéjét, vissza kell térnie a helyére, vagyis ő maga foglalja el va
lamelyik hallgatója helyét. tgy a papnak például, aki a Magvető evangéliumá
ról prédikált, le kell mennie a hallgatóság közé, hogy ó is hallja a példabeszé
det és feltegye magának a kérdést: vajon az ő szíve nem keményedett-e meg
á dolgok állandó ismételgetése által, úgy hogy a vetés nem hajt ki a szívében;
vagy nem olyan lélek-e, aki elfojtja a jó magot a tövisek: a világi elfoglaltságok
révén; vagy talán mindez együtt nem található-e meg nála? Miután a pap
szentségi áldást adott a híveinek; míután a kezét az Úrnak kölcsönözte és szíve
munkáját elvégezte, azoknak a helyére kell lépnie, akiket előzőleg megáldott, és
kérnie kell az Urat, hogy áldja meg őt. Miután meghallgatta a gyónásokat és
megadta a feloldozást; el kell vegyülnie a laikusok közé és térdenállva kérdez
nie: "Numquid ego sum Domine?"

IV. Szeressük, tiszteljük a laikusokat: törekedjünk az együttműködésre.
A csak kevéssé mísszíonárius Egyház, amely, bár eléggé figyelemreméltó vallási
gyakorlatot mutat fel, anélkül, hogy a világ gondot okozna neki, s ráadásul él
vezi a hatalom támaszát, a laikusoktól csak befolyásának és tekintélyének fenn
tartását várja. Nem vár mást tőlük, mint szolgálatot, hogy biztosítsák appará
tusának működését. A missziós egyház, amely küzd a Világgal az evangélium
hirdetéséért, ugyanúgy dolgozik a laikusokkal, mint a papokkal, mert mind az
egyik, mind a másik tényező ugyanannak a feladatnak az igáját húzza, jóllehet
mindegyiknek más a szerepe. Minthogy ennél a hasonlatnál vagyunk, emlékez
tetünk arra, hogy a középkorí kereszténység korában különböző írásos szövege
ket alkalmaztak a világiakra, ahol szó volt a szamarakról, anélkül, hogy ennek
az alkalmazásnak olyan sértő vagy barátságtalan jellege lett volna, mint ma
napság, mert egy igen hierarchizált, de szervesen egységes társadalom keretein
belül történt. Többek között alkalmazták a világiakra és az egyháziakra a Deu
teronomium következő részét, (22,10): "Ne szánts egyszerre ökörrel és szamár
ral." Ma a papokra és laikusokra vonatkoztatva éppen az ellenkezőjét monda
nánk, mert most a papság és a laikusok lehető legjobb együttműködésére tö
rekszünk.

Ugyanakkor, ha a pap túl gyakran mozog a dolgok, a gyakorlatok, a fenn
tartandó struktúrák síkján, ha alig éri el azt a lelki színvonalat, amelyről szél
tunk, a laikusokat nem is tekintheti másképp, mint lelkipásztori tevékenységé
nek tárgyait, mint alkalmas anyagót vagy hasznos támaszt a hatalmas katolí
kus rendszer tevékenységéhez, amelyet a pap szolgál. De ha az egyháznak misz
szíós küldetése van egy oly világhoz, amely valóban világ, és működésének

célja az emberek ígazí megtérése, akkor az embereknek is aktívaknak kell len
niök. Tehát a Krisztusnak már megnyert hivő laikusok együttműködhetnek. sőt

tartoznak is együttműködni az emberek szelgálatára rendelt felszentelt papok
kal.
, Ezt nagyon hatékony módon végzik is családjukon belül. Jól tudjuk, hogy
hitoktatásunknak csak azoknál a gyerekeknél van komoly foganatja, ahol a hit
gyökeret tud ereszteni, mert a szülők keresztények. A többieknél ez csak ki
vételes esetben van így, általános az, hogy az elsőáldozásra adott hitoktatás-
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nak gyakorlatilag nincs jövője. Mi mást jelent ez, mint hogy nem mi vagyunk
azok, akik keresztényekké tesszük a gyerekeket, hanem a szülők. De bizonyára
azt is jelenti, hogy a felnőttekkel való munkánknak sokkal bíztosabb az ered
ménye ...

Tudjuk azt is, hogy egy laikus, de még inkább egy házaspár, sőt több há
zaspár együttes tanúságtételének hatása páratlan. Azt is tudjuk, hogy egy édes
anya otthon végzett hitoktatása valóban sokkal életszerűbb, mint csaknem is
kolás jellegű, tömeges hitoktatásunk. Tudjuk, hogy akis baráti közösségekben
végzett közös életrevízió (lelkiismeretvizsgálat) során a laikusok azok., akiknek
kérdései révén üdvös "sokk" ér bennünket; ők azok, akik arra ösztönöznek,
hogy vegyük komolyan és reálisan az evangélium követelményeit és Ielszólítá
sait. Erre utal egy pap vallomása - és ezt szívesen aláírjuk -, aki azelőtt a
Katolikus Akció mozgalmí lelkésze volt s azután más beosztást kapott: "Három
év óta, laikusok nélkül élve, azt a benyomást nyertem, hogy papságem üres."
Ugyanis önmagában való, éspedig kizárólag önmagában való. Hiszen mi az em
berekért lettünk papok, mégpedig az emberek között. Személyes tapasztalatunk
teljes mélységében alátámasztja ezt. Ugyanezt mutatja egy kis közvélemény
kutatás, amelyet egykor Párizs környékén végeztünk. Míután kiszemeltünk né
hány különösen "belevaló" papot, azután a közös vonások, mozzanatok után ku
tattunk, ami magyarázátot adhat papi jelenlétük vagy tevékenységük minőségé

re vonatkozólag. A következő eredményt kaptuic - Két vonás jellemezte va
lamennyiüket: 1.) mindig munkaközösségben dolgoztak, sőt gyakran papi közös
ségben is éltek; 2.) igazi és szoros együttműködésben dolgoztak a laikusokkal.

...

Ha mérlegeljük az egyházzal kapcsolatban jelenleg felmerülő kívánságokat
a Zsinat előkészítése számos ilyen irányú közvéleménykutatásra adott al

kalmat, amelyek a különböző országokban csodálatos megegyezést mutattak 
mindig előbukkan az óhaj, amit így fejezheWnk ki: olyan Egyházat kívánunk'
amely kevésbé a Világból való lenne, de többet lenne a Világban. - .'

Kevésbé a világból. Vagyis ismerje el, hogy a konstantini korszak már a
múlté. Abban az együttlétezésben, amikor az Egyház a társadalommal élt, a
társadalom gyakran végezte az Egyház munkáját, az Egyház viszont néha fel
vette a társadalom arculatát. Atvett számos tekintélyi magatartást, amelyek
könnyen váltak inkább vílágíakká, mint keresztényekké, és inkább testiekké,
mint lelkiekké. Ma egy olyan világban, amely nagyon tevékenyeri "Világ", ezt
a tekintélyi magatartást visszautasítják, vagy nem érdekli az embereket, viszont
ugyanakkor az evangélium megőrizte eredeti frisseségét és vonzóerejét. Amit a
Világ kér az Egyháztól, az az, hogy legyen Egyház és csak az legyen; beszél
jen neki Istenről" az evangéliumról, az imádságról, a "Szív"-ről (a szó bibliai
és Pascal-i értelmében). Röviden: hogy számára annak a "Másiknak" a jelen
léte legyen! Lemondva a hatalmi és tekintélyi jelenlét számos eddig gyakorolt
módjáról, esélyünk abban rejlik, hogy találjunk - ami már bőségesen meg is
történt - más módokat, evangéliumi szelleműeket, a Világban val6 jelenlétre,
hogy megtérítsük a Világot az evangéliumhoz.

Többet a Világban. Oly Világban, amely teljes mértékben Világ. Ez az Egy
ház számára a jövőben már nem a gyengébb hasonmás, hanem a teljesen "más"
fél, amely fantasztikusan életerős és nehéz. Ez nemcsak a reformáció és a fran
cia forradalom világa, hanem az a Világ, amelyet. azóta átjárt a marxízmus,
amelyet a technika új és szenzáci6s felfedezései érdekelnek, ennek reményei
éltetnek.

Olyan Egyház, amely Egyház legyen, olyan Világban, amely teljesen Világ:
ezt diktálja egészségünk törvénye. Az ilyen Egyház szükségszerűen tevékeny
keresztény laikusokat vonz magához és feltételezi az ennek megfelelő evangé
liumi szellemű papság létezését. Egyre inkább meg vagyunk róla győződve, hogy
ennek alapelve a dolgok új látásmódja, amelyhez a biblia Istenének újrafelfe
dezése vezet el, az egyetlen és élő Istené: "Aki van és Aki volt és Aki eljö
vendő" (Jel 1,4).
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TEILHARD DE CHARDIN

VILÁGMINDENSÉGEM (4)

IV.

TÖRTE:NELEM. A VILAG EVOLŰCIOJA

Mindeddig főleg a Világ belső szerkezetének föltárásával foglalkoztunk, de
nem próbáltuk egyetlen látomásba foglalni történetének nagy vonalait. A terem
tő EgyesWés elméletének összefoglalásaként és alkalmazásaként próbáljuk meg
rajzolni azokat a vonásokat, amelyeket ennek az elméletnek fényénél ölt magára
a Kozmosz belső evolúciója, amelybe belemerülve élünk.

A) A Múlt

Ameddig csak szemünk a múltba elér, azt látjuk, hogy sokféle hullámai tör
nek elő, mintha a lét negatív pólusáról fakadnának fel. Mondottuk már, hogy
Világegyetemünk alsó foszlányai anyagi és tudattalan sokaságba vesznek. Ennek
az Oceánnak sincsenek tapasztalatai határai, mint ahogy a mínket körülvevő

térnek sincs vége. - Sokszor beszélnek a Világ első pillanatáról; ez rossz kife
jezés és meddő vállalkozás! A teremtő aktus nem iktatódik előzmények lánco
latába, hanem rajta van a Világegyetemen, annak teljes térbeli kiterjedésén és
egész időbeni tartamán. Tehát a Világ eleme nem mehet ki a Világból, nem is
érkezhet el a Világ alsó határához ; képtelen arra, hogy (józanul). elgondolja a
Világ fizikai végét, vagy hogy (ésszerűen) elképzelje a Világ egyik elemének
elszigetelt, a Világtól független vagy Világon kívül történő teremtését. (1) Amed
dig csak ellát szemünk, körülöttünk mindenütt időbeni és térbeli sorozatok szö-:

. vete ragyog: vég nélküli, kibogozhatatlan' szövetanyag: annyira egy darabból
szőtten, hogy nincs benne egyetlen öltés, ami ne függne az egész együttestől.

- Isten nem elszigeteltnek akarta a napot, a földet, a növényeket, az Embert
(s nem is gyárthatta volna őket. különálló darabokként). Isten akarta az O
Krisztusát; s hogy Krisztusa meglegyen, létre kellett hoznia a lelki világot,
nevezetesen az Embereket, akik közé Krisztus ojtódík. Hogy pedig meglegyen
az Ember, Istennek el kellett indítania a szerves élet óriási folyamatát (amely
tehát nem fényűző luxus, hanem a Világ lényeges szerve). Hogy pedig meg
szülessék a szerves élet, ahhoz az egész kozmikus nyüzsgésre-mozgásra volt
szükség,

Az érzékelhető Világ kezdetén a Sokféle volt: s ez a Sokféle egyetlen szét
vághatatlan blokk formájában már a szellem felé tartott annak az egyetemes
Krisztusnak a vonzására, aki aztán ebben a Sokfélében fogantatott meg. Csak
hogy a Sokféle lassan és küszködve emelkedett a szellem felé, mert akkortól
kezdve rossz volt - valami miatt, ami benne rejlett.

Honnan származik a Világmindenség eredeti foltja? Miért kell valamiképp
azonosítanunk Rosszat és Anyagot, Rosszat és Determinizmust, Rosszat és Sok
féleséget? - Talán csak azért" mert a Világmindenség és az Egyesülés alsó zó
náí - lelkünkhöz viszonyítva - már túlhaladott, tehát tilos területek, ame
lyekben a visszakozás megromlást jelent? Hátha inkább azért, mert - amint
határozottan mutatja is a Biblia -, az őseredeti Sokféle egy már egyesített

(l) Teilhard míndíg kétségbe vonta a tapasztalati tudománynak azt a képességét, hogy
bár csak 'hozzávetőlegesen ls meg tudná határozni és időben megjelölni a Világ kezde
tét. Vajon a létrehozó okság arisztotelészi fogalmával fölszerelt emberi ész - ha leszál1
a történelem foly>amába, "el tud-e kapni 'egy természetes kezdetet', valamiféle 'termé
szetes zérópontot' egy (időn és téren kívül eső) rnélybe túnőpontot, ami a folyton táguló
Világmindenségnek 'kezdeti formája'?.. I1:n Igen-igen kétlem." Szent Tamás - más szem
pontból eszmélődve - szintén kételkedett ebben: azt val1otta, hogy az ész bizonyíthatja
a teremtést, de annak bizonyítására már képtelen, hogy a világ nem "ab aeterno" (örök
től fogva) teremtetett.
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létezőnek (az Első Adámnak) "szétszakadásából" született, s ezért jelenlegi pe
riódusában a Világ nem emelkedik, hanem igazában visszatér Krisztus (a Má
sodik Adám) felé? (2)

Akármilyen hipotézist fogadunk is el, például, hogya Rossz (3) megosz
totta, sokfelé széthúzó elemre osztotta a Világot valami bűnös tett folyománya
ként - vagy hogya Világ (mert sokféle eleme van, tökéletlen és állandóan
fejlődő) az első pillanattól fogva kitermelte a Rosszat, akárcsak egy tárgy a sa
ját árnyékát (4), - az mégis kétségtelen, hogy a teremtő Egyesülésnek az a
sajátos vonása, hogy megváltó Egyesülés. Isten szinte nem is teremthetett anél
kül, hogy harcba ne szállt volna a Sokfélével s ugyanakkor a Rosszal.

A Világot az Egyetemes K1'ísztus járja át élettel című fejezetben már be
széltünk a Megtestesülés és a Megváltás sorsfordulóiról. Lépjünk hát túl a Vi
lág Evolúciójának ezen az eléggé világos periódusán, menjünk ki a hajó orrára,
hajoljunk a korlát fölé és szinte félálomban próbáljunk áttörni az éj sötétjén,
amely lassan-lassan kivilágosodik, ahogy előbbre jut a Világ. "Custos, quid de
nocte?" - virrasztó őrszem, mit látsz az éjszakában?

B) A jövő

Jaj, milyen sötét van előttünk! Nem "világítanak a csillagok, amikor fel kell
mérnünk a Világmindenséget. - De valami mégis biztos: halljuk a hullámok
zaját, s benne nemcsak a hajónk oldalára csapódó víztömegek rendetlen zú
gása kavarog, hanem az a sajátos sima hang is szól, amelyet a hajó teste alatt
csúszó víz okoz. Lehet, hogy ismeretlen földrész felé hajózunk. Nem számít, Az
a lényeges, hogy nem vagyunk olyan tárgy, amely vaktában lebeg a véletlen
vizén. A dolgoknak irányuk van. Előre tartunk. Haladunk.

Az okos koponyák gúnyosan mosolyognak vagy haragosan morognak, ha
haladásról beszélünk nekik. Szinte kéjesen sorolják el a jelen botrányaít, vagy
az eredeti bűnnel érvelnek, ha azt akarják bizonyítani, hogy a Földről nem
származhat semmi jó. - Hagyjuk magukra ezeket a pesszimistákat; úgy lát
szik, sosem faggatták kérdéseikkel sem a történelmet, sem az emberi észt, sem
szívüket. Sejtik-e egyáltalán, hogy szkepticizmusuknak az lenne a logikus kö
vetkezménye, hogya Világ érthetetlen, s hogy megölnék bennünk a tettvágyat?
- Mert ha valaki azt állítja, hogy a tudat nem ér többet a tudattalanságnál,
vagy hogy az emberi cselekvéshez nem szükséges az, hogy tudjunk erőfeszíté

sünk hasznosságáról ..., - aki ezt vallja, az tagadja a Haladás tényét és. szük
ségességét, Csakhogy ilyen elméletekkel egy csapásra megsemmisítik életünk
igazi alapfalt.

Mi a szerves kibontakozás útvesztőiben csak a pszichés képességek fokoza
tos központosulását ismerjük el vezérfonalul ; számunkra a többlét nem feltét
lenül rejlik a komfortban vagy az erényességben, hanem abban, hogy a Világot
egyre jobban uralmunkba vesszük szellemünkkel (vagyis hogy - akár Rosszra,
akár Jóra használhatóan - egyre növekszik az erő). Szerintünk nem érné meg
a fáradságot az olyan munka, amelyben semmi sem maradhat meg mindörökre
kezünk alkotásaiból. Mi hiszünk a haladásban, s ezért világszerte a haladást
ismerjük fel a tudományos fölfedezések térhódításában, a kollektív szarvezetek
terveiben, a humanitárius érzelmek s az egyetemes felé vonzó. szimpátiák haj-J
nalfényében. - Egyesek ezt hajtogatják: "Mennyiségileg van haladás: sok, egy
másra halmozódó ismeret, ennyi az egész!" - Mi ezt válaszoljuk : "Ez a haladás
valóban mínőségi és szerves!" - Ti azt képzelitek, hogy már megállt az Evo-

(2) Ebben az esetben: a szellemnek az anyagra épülő jelenlegi evolúciós fázisa előtt lé
tezett volna a szellemnek az anyagban történő involúciós (befelé forduló) fázisa; persze
ez a fázis tapasztalatunkon kívül esik, mert a Valóságnak másfajta irányában alakulha
tott.
(3) Csak egyetlen Rossz van = az egység megszakítása. "Erkölcsnek" nevezzük, amikor
a lélek szabad zönatt éri. De a Rossz még akkor ls fizikai lényegű marad (akárcsak a
Jó, amely "egyesít").
(4) A skolasztikusok azt tanítják, hogya rossz léthiány, valamiféle megfosztottság
a léttől ; az ember vonalán pedig: olyan tökéletesség Visszautasítása, amelyet az ember
szellemi természete megkövetelne.
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lúció, mert - úgy tűnik - olyan pontra jutott, ahol a haladás már nem az
(érett fokára eljutott) egyedi emoerí testben folytatódik, hanem az emberi lé
lekpen, vagy még ínkáoo talán az emoerí leíxek közösségében... Egyáltalán
nincs igazatok. Minden tudat-növekedés szukségszerűen forma tja át a monászok
és a Világ "fizíkai létét. Tehát hogy látásunk érzékenysége csodálatosan kiterjed
a Kozmoszra; hogy egységesítő viszonyaink szünteíenül szaporodnak a dolgok
minden területén : mindez elkerülhetetlenül azt jelenti, hogya Mindenség lé
nyegesen gyarapszik. Az az Egységesítés, amely manapság oly Ieszult erővel

folyik az emberi szellemben s az emberi közösségben, annak a biológiai folya
matnak valóságos .meghosszabbodása, amely az emberi agyat eredményezte.

Igy kívánja meg a teremtő Egyesülés.
Tehát ma merre irányítsuk erőfeszítésünket, hogy a lehető leghatásosabb

legyen? Nyomásunkra melyik irányban enged a Valóság? Kétségtelen, hogy az
Igazság együttes kutatása terén.

Ma még nem lehet azonnal megszüntetní a háborús erők heves, bár igen
brutális megnyilvánulásait. Úgy látszik, még míndíg szükségünk van egyre erő

sebb ágyúkra, folyton nagyobb csatahajókra, hogy anyagi téren valósítsuk meg
világhódító erőinket. - De előre látható és remélnünk is kell, hogy ezek a
hatalmi és hódító eszközök fokozatosan helyet adnak hasonló intenzitású erők

nek, amelyek már hatalmasabb és szellemibb téren fognak dolgozní.. Száza
dunkban még azzal vannak lekötve az emberek, hogy fáradságos gonddal szer
vezzék meg testük táplálását, és növekvő embertömegeiket előnyös módon osz
szák szét a Földtekén. Még azzal is foglalkoznak, hogy leltározzák és helyesen
használják fel azokat a dolgokat, amelyeket közvetlenül tár eléjük a Természet.
- De ez a korszak már csak rövid ideig fog tartani. Előbb-utóbb meg fog
szerveződni a Társadalom. Ki fognak merülni a Föld tiszavirágéletű érdekessé
geí. Akkor aztán az Emberek világosabban fogják érezni azt a lényeges igényt,
hogyatöbblét érdekében tudjanak; szembe találják magukat hatalmasabb, sür
getőbb, jobban fölvetett problémákkal, s akkor végre izzó lelkesedéssel fognak
csoportosulni a kutatómunkára, mint ahogy ma aranyat keresnek vagy egymást
ölik. A szellemi munka 'nem lesz már dilettánsok szórakozása, amatőrök idő
töltése. Elsődleges és közösségí méltósága lesz. Az Emberiség ráfog ébredni
annak tudatára, hogy elszigetelten él a Kozmoszban és kollektív veszélyek fe
nyegetik -, s akkor vagy fölfedeznie kell vagy meg kell halnia.

Ekként köszönt majd a Világba a Tudomány korszaka; s igen valószínű,

hogy ezt egyre jobban áthatja a Misztika (nem azért, hogy "dirigálja", hanem
hogy lelket öntsön belé). Az Emberiség egyre jobban Isten keresésének és vá
rásának fogja átadni magát, mert az erőfeszítés logikája s az Anyag titokza
tos dinamizmusa egyre egyetemesebb remények felé fogja hajtani s mert kérlel
hetetlen világossággal fogja látni, hogy abszurd volna folytatnia olyan emberi
művet, amelynek ne volna jövője. S akkor jön el az idő, amikor Krisztus a
Teremtésben még sosem tapasztalt hatalommal fog rendelkezni, - hogy gyű

löljék, avagy szeressék. Mert a számbeli növekedés és a kapcsolatok szapo
rodása miatt az Emberek egymáshoz fognak préselődni, - összesírnulnak, mert
közös erő virrad fel bennük és közös szorongás fojtogatja őket. S ezért a jövő

Emberei valamiképp már csak egyetlen tudatot fognak alkotni. S ha majd átes
nek a kezdeti fokon és felmérik eggyé szövődött szellemük hatalmát, a Világ
határtalanságát, meg börtönük szűk földi falait is, akkor csakugyan felnőtt,

nagykorú lesz majd a tudatuk. - Vajon nem gondolhatunk-e arra is. hogy
akkor majd először, végső döntésként bekövetkezik egy valóban emberi és to
tális aktus is?: az igen vagy a nem kérdése Isten iránt ..., s ezt mindenki sze
mélyesen fogja megválaszolní, ha már teljesen kibontakozott benne az emberi
szabadság .és felelősség érzéke.

Elég nehezen képzelhetjük el, milyen lesz majd a Világ vége. A Földet 
mint égitestet - sújtó katasztrófa talán elég hasonló lesz egyéni halálunkhoz.
De ez inkább csak a Föld végét jelentené, nem a Kozmosz halálát, - márpe
dig a Kozmosznak kellene eltűnnie.

Minél többet töprengele ezen a misztériumon, képzeletemben annál ha
tározottabban jelenik meg valami öntudatos "pálfordulás" képe: a belső élet
vulkánszerű kitörésének, eksztázisnak látom... Azon hiába tönrenkedünk, mi
ként semmisülhet meg valaha is a Világ óriási anyagi tömege. De hogy azonnal
megváltozzék a Világ képe, ahhoz elég, hogya szellem befelé forduljon, zónát
változtasson.
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Ha majd eljön az idők vége, szörnyű szellemi nyomás nehezedik a Valóság
határaira, mert szorítani fogják azok a végsőkig feszült lelkek, amelyek ki akar
nak jutni a Földről. Ez a feszültség egyetemes lesz. De a Szentírás azt is mond
ja. hogy ugyanakkor mély szakadás is osztja ketté: egyesek azért akarnak ki
lépni önmagukból, hogy még inkább uralkodjanak a Világon; mások viszont
- Krisztus szavára figyelve - szenvedélyes szeretettel varják a Föld halálát,
hogy ezáltal Istenbe jutva egyesüljenek.

S akkor az egyesítő képességeinek végső fokára jutott Teremtésben végbe
megy a Parúzia, Krisztus végső diadalmas eljövetele. Végre nyilvánvalóvá lesz
az az egyetlen asszimilációs és színtetízáló folyamat, amely az idők kezdetétől

fogva alakult, s akkor az egyetemes Krisztus villámfényként jelenik meg a
lassan megszentelődött Világ felhőiben. - Az angyalok harsonái csak gyönge
szírnbóluma annak, ami történni fog. A monászokat valami elképzelhetetlen
szerves vonzás fogja hajtani (magának a Világegyetemnek a kohéziós ereje!), s
ennek nyomására fognak oda zuhanni, ahová a Dolgok teljes érettsége s a Vi
lág egész Történetének kérlelhetetlen visszafordíthatatlansága végleg szánja
őket: egyesek, lelkivé vált anyagként. . az örök Egyesülés határtalan teljességé
be; mások pedig, anyagivá vált szellemként, a vég nélküli szétesés tudatos
bugyraiba.

S akkor - így mondja Szent Pál (J. Kor 15, 23s köv.) - Krisztus majd
kiüresít minden teremtett hatalmat (kivetve belőlük azt, ami szétszakító ténye
ző; és magas lelki fokra emelve az egyesítő erőt), be fogja teljesíteni az egye
temes egységesítést: teljes és felnőtt Testét végre az egészen megvalósult Egység
Erejével fogja' átadni az Istenség ölelésének.

Ekként fog megvalósulni az Isten és a Világ szerves együttese, a Pléróma,
az a titokzatos valóság, amelyet ugyan nem mondhatunk Istennél szebbnek (hi
szen Isten létezhetett volna a Világ nélkül is), de amit mégsem mondhatunk
abszolút tetszőlegesnek, abszolút mellékesnek, mert ezzel érthetetlenné tennénk a
Teremtést, abszurddá az Úr Krisztus Szenvedését, és érdektelenné a saját erő
feszítésünket.

Et tunc erit finis: s akkor lesz a vég.
A Lét óriási tengerárként öleli majd karjába a vibráló létezőket. Nyugodttá

simuló Óceán ölén fog véget érni a Világ óriási "kalandja", nagyszerű vállalko
zása. De ebben a tengerárban minden vízcsepp tudni fogja, hogy saját maga
maradt. Minden misztika álma, az örök panteista vágy végre meg fogja találni
teljes és jogos kielégülését. "Erit in omnibus omnia Deus": Isten lesz minden
mindenkiben.

Tientsin, 1924. március 25.
(Fordította REZEK ROMAN)

SZÁMUNK IROI. - Yves Congar írását a bécsi Opus Mystici Corporis Verlag
1974-ben megjelent "A papi szolgálat" c. kiadványából vettük át Kassai Tivadar
fordításában, a kiadó engedélyével.

Dr. Hédervári Péter neves vulkánfizikus, számos nemzetközi tudományos
társaság tagja, jelentős tudornány-népszerűsítő munkásságot folytat. Tíz könyve
és több mint 150 önálló tudományos közleménye látott napvilágot. Újabban
bolygónk geofizikai és a csendes-óceáni vulkanikus jelenségek problémáival
foglalkozik. Legutóbbi könyve A jávai tekercsek.

Dr. Horváth Arpád a teológia és filozófia doktora, a luzerni (Svájc) teoló
giai fakultáson filozófiai docens. Speciális kutatási területe Marx és Engels
valláskritikája.

Pogány János a budapesti piarista gimnázium tanára; 1974 októberében kö
zöltük "A matematika mint pedagógiai probléma" c. tanulmányát.
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TOROK ISTVÁN

TEILHARD DE CHARDIN
ÉS A PROTESTÁNSOK

In memoriam prof. dr. Szekeres

Még a felekezetek párbeszédbe ereszkedése idején is rendkívüli dolog, hogy
egy francia jezsuita atya teológiai hatást gyakoroljon a protestánsokra. Hozzá
meg olyan valaki, aki első renden antropológus és biológus. Nem is tartja ma
gát teológusnak. Gondolatai nem illeszkednek bele sem a saját egyháza, sem a
protestantizmus hagyományos tanításaiba. Évtizedeken át feszültségben él szer
zetesrendjével és egyházával. Vallási nézeteit nem taníthatja és nem publikál
hatja. Élete java részét hazájától távol, kínai és amerikai területeken tölti, fé
lig-meddig számkivetésben. Főbb művei halála után, 1955 óta kerülnek kiadás
ra, végrendeleti örököse, Jeanne Mortier és segítőtársai gondozásában, akkor is
egyházi jóváhagyás nélkül.

Csillogóan szellemes, költői vénára valló könyvek; rapszodikus észjárásuk
és szokatlan szakmai nyelvezetük folytán azonban nem tartoznak a könnyű ol
vasmányok közé. Mégis pár év alatt az európai nyelvek során jelennek meg;
főműve, Az emberi jelenség magyar fordításban is hozzáférhető (fordította Bitte!
Lajos és Rónay György, Gondolat-kiadás, 1973). A teilhard-i eszmék ápolására
és közkinccsé tételére tudományos társaságok alakulnak, az életmű körül sar
jadó irodalom pedig alig áttekinthetővé duzzad.

1;) Mi avatja Teilhard de Chardin gondolatvilágát a protestánsok számára
is érdekessé és eszrnéltetővé? .

Minden felekezet közös gondja a Galilei jelképpé emelt esete óta a hít és
természettudomány összeegyeztetése. Olykor már képtelenségnek tűnő vállalko
zás. A modern természettudomány úttörői ugyan teológiai képzettségű emberek,
az összeütközés - ha nem is úgy, ahogy azt vulgarízální szokás - mégis be
következett. B. Brecht erről szóló drámája előszavában az igazságra tapint, mí
dőn a Galilei-jelképben nem a vallás és természettudomány, hanem a hatalom
és gondolkozás konfliktusát látja, tehát az eset első renden nem vallási, ha
nem hatalmi-politikai jellegében jelképi jelentőségű.

Mióta a természettudomány az elméleti és technikai vívmányok folytán va
lóban hatalommá nőtt, a hit és természettudomány viszonyára már nem az ösz
szeütközés jellemző, hanem az elidegenedés. Úgy néznek egymásra, mint akik
nek nincs és nem is lehet egymás számára mondanivalójuk. Mindenik a saját
maga által feltett kérdésekre válaszol s tudomást sem vesz a másikról. Mint
Moltmann mondja: "értelmetlen koegzisztenciában" vesztegelnek (Evang. Theol.
1966. 622. l.). De mert a teológus is, a természettudós is ember, egymás mellett,
ugyanabban a társadalomban, ugyanabban a világban él, mégiscsak kénytelenek
nemcsak egymásról, hanem egymás munkájáról is tudomást venni. Az ered
mény? A teológus a "hitetlen" természettudomány kihívásaival szemben az apo
lógia pajzsa mögé húzódik s a hitvédelem pózát ölti fel. Ez volt legalább is a
korábbi gyakorlat. A természettudós erre - hacsak nem egyháztag - "babona
ságnak" mínősítí a vallást. Ezzel persze egyik részről sincs elintézve a dolog,
legfeljebb kölcsönösen mellőződik egy mégiscsak közös emberi kérdés, mely a
természettudósnál is valamilyen formában előjön.

A fizikus és nemcsak a fizikus, mihelyt szakja részjelenségeit egyetemes vi
lágképbe illeszti, mihelyt áttér az analízisről a színtézisre, előbb vagy utóbb óha
tatlanul szembetalálja magát a metafizika kérdésével. Teilhard nyelvén szólva
azért, "mert a tudomány sem lendületével, sem elméleti eredményeivel nem jut
hat önmaga végső határaihoz anélkül, hogy ne színezné magát misztikával vagy
ne terhelné magát Hittel". Már a haladás hite, természetéből folyóan feltételezi,
"hogy a Míndenségnek van valamilyen értelme" (i. m. 351. l.). Amint erre rá
ébredünk. feleslegessé válik a teológia védekező attitűdje.

Az apologetízálásnak magában véve is alapvető gyöngéi vannak. Először is
Isten nem szorul arra, hogy mi "megvédjük" őt. Igyekezetünkkel azt a látsza-
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tot keltjük, mintha Isten csak a természettudomány még meglévő fogyatékossá
gaiból élne: az okfejtés hézagaí és egyelőre megválaszolatlan kérdőjelei bizto
sítanának neki menedéket. Továbbá anélkül, hogy az ún. istenbizonyltékok sze
repét minden vonatkozásban elutasítani akarnók, ezek nem "bizonyítják be" Is
ten létezését. Emberi eszközökkel mí csak azt demonstrálhatjuk, ami már ha
talmunkban áll, ami a világ egy darabja. Ezért a "bebizonyított" Isten - nem
Isten. Bizonyítása helyett csupán bizonyságot tehetünk róla, saját kijelentése
alapján. .

De az ósdi apologetízálást kerülve sem maradhatunk adósok a felelettel, ha
a természettudós szaleja szempontjából kérdez hitünk dolgai felől (1. Pét 3,15).
Vannak is teológusok, akik mély és átfogó természettudományi műveltséggel ép
pen erre a feleletadásra készültek feL Protestáns részről hadd említsek, száza
dunkból legalább kettőt, akik a hit és természettudomány összefüggéseiról nagy
szabású műveket alkottak. Az egyik A. Titius (Natur und Gott, 19312) , a másik
K. Heim (Der evang. Glaube und das Denken der Gegenwart. 6 kötet, 1931-52).
Szélesebb áttekintéssel rendelkeznek a modern tudomány világában valamilyen
szűk területre szakosodó természettudósnál. Gyöngéjük azonban, hogy ők maguk
nem kutatók, csupán mások kutatási eredményeinek értői és - ez különösen
Heimra érvényes - bölcseleti irányba mutató összegezőí.

Velük szemben Teilhard de Chardin előnye, hogy kutató természettudós, a
paleontológia területén elismert szakember. Kora ifjúságától fogva vonzódik a
természet, majd a természettudomány felé. Már mint szerzetes két évtizeden át
végez kutatómunkát Kína területén, 1929-ben egyik felfedezője az ún. pekingi
embernek, a fejlődéselmélet fontos láncszemének. Szekeres professzor, az akkor
még kiadatlan visszaemlékezésekből idézi Teilhard vallomását: "Neveltetésem
szerint a Mennyország gyermekei, közé tartozom, de temperamentumom : és tu
dományos fejlődésem szerint a Föld gyermeke vagyok. Engem az élet e két
világ szívébe helyezett. Ismerem mind e két világot, és ezt a két világot teljes
életemben, mindenestül egymásra vonatkoztatom és hatni hagyom. így állott elő
aztán végül is természetes szintézis ama két világ közt, melyet szokás szerint
egymástól különállónak, sőt elvileg ellenlábasnak tartanak" (Comment je crois.
Id. De Stem 1965(7).

Nos, ez a vallomás kifejezi, miért érdekes és eszméltető számunkra is a teil
hard-i életmű. Nem kevesebbel kecsegtet, mint a Menny és Föld, a hit és ter
mészettudomány összebékítésével, egységre-hozatalával. Olyan "szkizofrén" hely
zetben ígér gyógyulást, midőn ez a kettő kórosan szétszakad, és elkerülhetet
lennek látszik a kínos választás: "vagy a tudomány, vagy a hit".

2.) Már a 60-as évek elején akkora lendületet vesz a Teilhard-ral való fog
lalkozás, hogy szentszéki Monitum igyekszik a hatást kívánt irányba terelni
(1962). Talán ennek is következménye, hogy a római katolikus Teilhard-iroda
lomban kétféle Teilhard-kép rajzolódik ki. Az egyik kép a hagyományos taní
tásoktól való merész eltéréseket mutatja, a természeti meg a természetfeletti
"összezavarását", s számon kéri rajta a hittételek egész sorát. A másik kép ha
ladó katolikusnak tünteti fel: úgy magyarázza tételeit, mint amelyek csupán a
hagyományos dogmák interpretációi, s helyesen értve beilleszthetőka tomizmus
rendszerébe, ha tételei számára olykor Prokrusztész-ágy is a rendszer. Tehát
hol forradalmár voltát élezik ki, hol meg udvarképességét bizonygatják. Mind
a két képnek van tárgyi alapja, Teilhard-ban csakugyan ellentétek feszülnek.
Maga mondja: "Az ortodoxokhoz számítanak, oda Is tartozom, de a heterodo
xokkal érzek" (Genése d'une pensée).

A hitelesebb Teilhard-képet mégis azok nyújtják, akik az ellentétes voná
sokat nem tompítják le s a kínálkozó egyoldalúságokat kerülik. Ilyen például
Teilhard műveinek sajtó alá rendezője, a flamand kapucinus atya, N. M. Wil
diers és a holland jezsuita atya, P. Smulders. Az előbbi parafrázisokkal segíti
a megértést, az utóbbi pedig vitázva egyengeti a Teilhard világába vezető utat.
Ugyane célt szolgálja C. Cuénot Teilhard-életrajza és lexíkona, hogy csak ne-
hány élvonalbelit említsek közülük. '

A protestáns Teilhard-kutatás is sajátos vonásokat hordoz. Egyesek előny
ként emlegetik, hogy római katolikus kollégáiknál kötetlenebbül foglalkozhatnak
Teilhard-ral. Ámde mídőn gondolatvilágában tájékozódnak és szemelgetnek. őket

is köti és jellemzi egyfajta gondolkozásmód: a beidegzett protestáns örökség.
Ebbe, ennek termő talajába hintik a teilhard-i' magvakat. .
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A protestáns kutat6k sorát a 60-as évek legelején a francia G. Crespy nyitja
meg. O Teilhard-t a protestáns Bultmannal veti egybe, s csaknem azonos szán
dékot vél kettejüknél felismerni, noha azt egészen más alapállásból képviselik.
- A svájci H. Ott a protestáns Bonhoeffer és Teilhard profán, illetve szakrális
valóságlátása közös gyökereit keresi. - Az amerikai Tillich tanítása pedig a
világ alkatán átsugárzó istenarc gondolatában rokon Teilhard költői látomásá
val. Az emerikaí teológusok közt ma már többen kifejezett teilhardisták. 
Német területen az elsők közt szólal meg W.-D. Marsch és P. Schütz. A pro
testáns hagyományoknak megfelelően bibliai normán mérik Teilhard tanait, s
ez a mérték a tanok gyöngéít több ponton napvilágra hozza. Különösen a len
dületes Schütz-féle kritika a további hozzászólások sorát határozza meg. Teil
hard teológiai hatását a német szakirodalomban S. M. Daecke alapos írásai
összesitik; ez irányú munkásságát a nemzetközi Strasbourg-díjjal koszorúzták.

Ki kell emelnem protestáns részről az 50. életévében nemrég elhunyt Sze
keres Attilát. A teológiát Debrecenben és Utrechtben végezte s fiatalon a
brüsszeli egyetem dogmatika professzora lett. Holland, francia, német és angol
nyelvű tanulmányai főleg a Teilhard-probléma körül forognak. Mint aki nyelv
területek érintkezési határán élt, hivatást érzett arra, hogy e területek római
katolikus és protestáns Teilhard-kutatóit (C. Cuénot, J. Mortier, N. M. Wildiers,
R. Leys, M. Faessler, S. M. Daecke, G. Crespy) munkaközösségbe vonja. Szer
vező munkájának gyümölcse egy közel félezer lapnyi gyűjteményes kötet: Le
Christ cosmique de Teilhard de Chardin, édité par Attila Szekeres (Seuil, Paris
1969), amely meggyőzőerr dokumentálja Teilhard ökumenikus [elentőségét,

3.) Szekatlan összefüggésben lép elénk a Szekeres-féle könyv témája, a "koz
mikus Krisztusról" szóló tanítás.

Teilhard méltatói ezt az összefüggést gyakran mellőzík, problematikusnak
találják, minthogy az is. "Az emberi jelenség" magyarországi olvasói mégis in
nen közelíthetik meg Teilhard világát s e világ Krisztusát. A könyv hangsúlyo
zottan természettudományi mű: szerzője leletek rendszerezésével az élet fejlő

désmenetét próbálja végiggondolni. Mint igazi kutatót, növekvő áhítattal tölti
el tárgya: az egyszerűnek vélt, homályba vesző kezdetektől a jövő felé tova
hömpölygő életáradat. Lenyűgöző látvány: évmilliárdok során, méltóságteljes
lassúsággal bontakozik ki benne az élet egyre bonyolultabb gazdagsága. De er
ről hadd beszéljen maga Teilhard.

"Senki sem kételkedhet abban - mondja -, hogy a spirálködök forgó moz
gásból eredtek; s abban sem, hogy a kristály vagy a cseppkő belsejében foko
zatosan halmozódnak fel a részecskék; vagy hogy egy növényszar tengelye kö
rül nőnek össze a fás nyálábok. Bizonyos geometriai elrendeződések, amelyek
teljesen stabilnak látszanak, valamiféle Mozgás kétségkivüli nyomainak és je
leinek tekinthetők. Hogyan kételkedhetünk akkor egy pillanatra is a Föld élő

Rétegeinek fejlődése útján történt eredetében?.. Bármilyen létezőt (élőt vagy
élettelent) tapasztalatilag kizárólagosan egy tér-idő sorozathoz kötődve foghatunk
fel. .. Szeretném most megmagyarázni, hogy az Életnek határozott fejlődési vo
nala van, határozott értelme és iránya, amelynek reális valóságát, meggyőződé

sem szerint, nemsokára általánosságban is elfogadja majd a Tudomány... EI
kell ismernünk, hogy valamiféle vezérfonal nélkül az élők együttese kibogoz
hatatlan útvesztőt alkot" (Az emberi jelenség, 174. kk. 1.; további idézeteknél, ha
csak oldalszámot közlünk, az mind erre a múre utal).

A fejlődés tehát a szerzőt a fejlődés értelme szempontjából érdekli. Múvét
azért írta, hogy avIét külső szövete mögé tekintve, velünk is "láttassa" a bel
sőt, valamint a külső és belső funkcionális egységét. A belső Teilhard szerint
,.pszichés Erő", már a kőben ott lappang (ha tapasztalatilag megragadhatatlanul
is), aztán az egyseitűektől kezdve az élővilágot rostba, csontba, húsba öltözteti.
A belső erő a külső takaró alatt az idegnyalábokon át az ösztönök erdeiévé
bomlik. míz évmilliók során, végre az emberben tudatosul. "Az anatómia nem
elpgendél többé, hogy egy gondolkodó törzság (az ember) szerkezetét kíboaozza:
lé1.ektannal kell ezentúl társulnia" (219.). Mert a lélek megkapta az élő szerve
zetben az őt megillető helyet.

Olyan állapotváltozás történt, melv a szerví azonosságok ellenére elválaszt
bennünket ee"Y fejlődési fokkal az áltattól. Jóllehet. "az állatnak van tudása,
ám az is 'bizonyos, nem tudja, hogy tud" (206.). Ezért az ernbertől eltérően nincs

158



fogékonysága arra, hogy új szférában bontakozzék ki, "személyesedjék". Az em
berben lépte át az Élet a Gondolat küszöbét (220.). ,,8 ha valami Marslakó már
ma is képes volna fizikailag és pszichikailag elemezni égitestünk sugárzását,
akkor bolygónk legfeltűnőbb jellemzőjének nem tengereink kékséget vagy erde
ink zöldjét találná, hanem azt, hogy a Gondolattól foszforeszkál" (228.).

A mostmár velünk, továbbhömpölygő. nagyszerű életáradás láttán megkérdi:
"Miért nem vagyunk akkor eléggé érzékenyek arra, hogy valami önmagunknál
nagyobb valóság jelenlétét és bennünk való előrehaladását meglássuk?" (221.)
- Teilhard-nál ezzel a kérdéssel veszi át a szót a teológus, ha ugyan más cí
mek alá bújtatva, már jóval előbb át nem vette. Akire rákérdezett, azt a rej
tett, de személyes vonzású valóságot Omeganak nevezi, mert benne éri el csú
csát, teljességét. végpontját a fejlődés. A gigászi fejlődés ma ismert töredékes
tényeit végigtapogató természettudós az Omega-látomással kapcsolatban így vall:
"Sohasem mertem volna sem meglátni, sem megalkotni elméletét, ha hivő lel
kem mélyén nem találom meg nemcsak spekulatív mintáját, hanem élő való
ságát is" (363.). A megtalált élő valóság, Istennek az ember felé forduló arca:
Jézus Krisztus. Róla Teilhard főművében csak pár mondatot olvashatunk. egyéb
írásaiban (pl. Le milieu divin és.a Hymne de l'univers darabjaiban) annál töb
bet. O előtte, mint kozmikus Krisztus előtt hódol.

4.) Teilhard a "kozmikus" jelzőbe tömöríti, hogy Krisztus nemcsak a sze
mélyes üdv munkálója, nemcsak egy embercsoport magánügye. hanem isteni
mivoltában mind e világra kihat: "mert tetszett az Atyának, hogy őbenne la
kozzék az egész teljesség" (Kol 1,19). A mindenség pedig ma már nem az a kis
terület, amit a bibliai kor embere ismert, nem a Földközi-tenger környékének
szinte áttekinthető világa, hanem a térben és időben beláthatatlan univerzum.
Az univerzum a Krisztusé, hiszen "minden ő általa lett és nála nélkül semmi
sem lett, ami lett" (Ján 1,3). Végül pedig mindeneket Benne "szerkeszt egybe"
az Atya (Ef 1,10). - Teilhard Krisztusa a kozmikus Krisztus, aki "az Alfa és az
Omega, a Kezdet és a Vég" (Jel 1,8).

A kozmíkus Krisztus jegyében gondolja át Teilhard a keresztény hit sar
kalatos tanításait, és az. ő kezén a századok során megszekott tanok rendre új
arcot öltenek. A változásokról hol felcsillanó szemmel, hol jogos aggodalommal
veszünk tudomást. A teremtés Teilhard szerint nem csupán a kezdetben vég
bement esemény, nem olyan befejezett dolog, amelyben egymástól elkülönítve,
nagy hirtelen kaptak végleges formát a létezők, hanem máig is tartó folyamat.
Előre Ás fölfelé törő dinamikus folyamat, melyben mínden összefügg mínden
nel. Elindítója, mozgató lelke, vonzó ereje Krísztus. O nem valami befejezett
teremtményi sokféleséget hívott létre, hanem egy organikusan fejlődő, mozgó
együttest.

Az ember nem a világtól független valaki, hanem maga is a kozmosz da
rabja. Nem szemlélője csupán a világnak, hanem a fejlődés tevékeny részese.
Benne tudatosul a fejlődés iránya és célja: Krisztus a szeretet által megra
gadja és vonzza őt fölfelé és előre, önmagához. Krisztus azonban nemcsak mint
a világon kívülí és világfeletti vonzerő hat. O maga is itt van, s már most ha
tékonyan munkál benn a világban, "a gondolkodó tömeg mélyén", Legemberibb
mivoltunkban fog meg minket: intelligenciánkban, szívünkben, szabadság-érze
tünkben. Szeretete az a szellemi energia, mely képes az "emberi motort" üzem
be helyezni. a fejlődés tudatos folytatására animálni. Döntésre hívja, aktivizálja
énünket. felelőssé tesz a szellemi, társadalmi és művészetí fejlődésért. Egy meg
hasonlott. elidegenedett. önmagának ellentmondó világban megajándékoz mín
ket a fejlődésbe, a jövőbe vetett ösztönző bizalommal. E nélkül a világ vigasz
talanul kietlen, rideg és értelmetlen.

Mindezekből nyilvánvaló: Teilhard az evolúciót nemcsak fizikai és biológi
ai, hanem lelki értelemben is veszi, nemcsak természettörténeti, hanem üdvtör
téneti jelentőséget tulajdonít neki. Maga az evolúció nem teremtő erő, csak je
le, kifejeződése és eredménye a teremtésnek: Krisztus az "Evolútor". A fejlő~

dést zavarja és késlelteti az ember ellenállása, a világban elvegyülő rossz. Mint
ahogy a teremtés esetében sem a bibliai leírásból indul ki, nem a hetedik nap
megünneplésére néző hatnapos teremtésből, a bún kérdésében sem az első em
berpár esetét teszi az első helyre. Egyszeruen tudomásul veszi, hogy a fejlődés

világképében a fizikai rossz és az erkölcsi vétség elkerülhetetlen. Afféle nö-
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vekedési hiba, mely véges létünkkel együtt jár. Ez szerinte a bibliai bűneset :
mélységes igaza. De Teilhard szembeszögezí vele a még nagyobb igazságot: a
kozmikus .Krisztus erősebb a bűnnél.

Isten ,;egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban". Ilyen páli ihle
tésre (lásd az Efezusi és Kolosszei levelet) Teilhard nem a hagyományos jogi
fogalmakban (elégtétel, kiengesztelés stb.) fejezi ki Krisztus rnunkáját, hanem
elsősorban az "egyesítés" gondolatában foglalja össze. Isten a folyton differen
ciálódó, fejlődő míndenséget úgy gyűjti egybe, hogyamegtestesülés által le
száll a természetbe. "Részben elmerül a dolgokban, »elemmé« teszi magát, hogy
aztán az Anyag szívében így megtalált belső támpont segítségével megragadja
a vezetést és élére álljon annak, amit most Evolúciónak nevezünk" (362.). Mínt
Evolútor, ő -az univerzális valóság Feje, Ura és Királya. Ezért a látó számára
nincs semmi ezen a világon, ami profán lenne. A mí vallásunk, ha jól értjük,
nem elkülönít a világtól, hanem kovásszá tesz, nem közönybe zár a világgal
szemben, hanem közös feladatokra indít, nem gátol, hanem lelkesít, nem szö
kevényeket, . hanem testvéreket nevel (a Le milieu divin nyomán).

Van valami izgató ellentét abban, hogy Teilhard-t, a régészt. elsősorban a
folytatás, a jövő érdekli. A teremtést, a váltságot kiemeli a múltból, jelenlegi
és jövőbeli folyamatnak tekinti. Midőn Krisztus a világot fölfelé és előre len
díti, a teljesség felé vonja, értelmet ád az egész fejlődésnek. A hit számára már
előlegezt is a várt jövendőt. Viszont a jövendő élményszerű látomása, a szere
tetben fogant élet ereje indít és emel a beteljesedés, az Omega felé. A hit len
dü1etét az anyagi világ sem fékezheti, hiszen Teilhard-nál az anyag is élő: Isten
jelenlétét érzi benne megfoghatatlan közelségben.

A misztikusokra emlékeztet az intelme: "Ha kiléptek a templomajtón a vá
ros zajába, forgatagába, érezzétek továbbra is: Istenbe vagytok belemerülve ...
Mindennapi munkátekon át :a Menny mosolyog rátok és vonz titeket" (u. o.). De
különbözik is a misztikusoktól, mert a Menny és Föld győzedelmes Királya nem
csak a lelkek üdvözítője, hanem a világ Megválteja is. A kereszt nemcsak a
bún felett aratott győzelem jelképe, hanem az egész világ terhének hordozása
az evolúcióban. Krisztus a kezese a fejlődés visszafordíthatatlanságának és cél
baérkezésének. "Az Ű biztatása indít arra, hogy ne csak szelgáljuk. de szeres
sük is a bennünket magával ragadó gigászi mozgást" (366.). A kozmikus Krisz
tusra eszmélő, tudatosuló világ, ő előtte, mint saját evolúciójának organikus
centruma előtt hajthat térdet-fejet.

Protestáns szemek előtt így vonulnak el a teilhard-i tanértelmezés érdeke
sebb mozzanatai. Teilhard is jól tudja, ezek a hagyományos tanítások átkölté
sei, korunk észjárásához igazodó fordításai, merész transzpozíciói. - Mít szól
junk hozzájuk?

5.) Teilhard voltaképpen a darwini evolúció-elmélet kereteibe illeszti a ke
resztény hitet. Lelki egyensúlyának mentése, intellektuális becsületessége sar
kallja arra, hogy hite alapján formálja tudását és tudása alapján hitét.

Eljárásában újszerű, hogy míg nemzedékeken át folyt Darwinnal az egyház
vitája, lépésről lépésre hátráló hitvédelmi manőverek formájában, Teilhard-nál
már az ellenkező végletbe csap át a teológiai gondolkozás. A sokasodo tények
alapján nemcsak tudomásul veszi és elfogadja a fejlődéselméletet, hanem egye
nesen dogmává emeli. Talán az ókori világkép egyházi adoptációja óta most
esett meg először, hogy valakinél egy természettudományi elmélet a hittétel
rangjára emelkedjék. Tordai Zádor Az emberi jelenség bevezető tanulmányában
Teilhard döntéséről már mmt magától értetődő dologról beszél:

"Ha ,bevitte' a hitet az evolúcióba, akkor be kellett vigye az evolúciót is
a hitbe. Az egység egyetlen lehetséges formája, hogy hittétellé tette az evolú
ciót, azáltal," hogy azonosította a teremtésse1. Evolúcióvá tette a teremtést és az
evolúcíót teremtéssé" (12.). Teilhard azonban - mint láthattuk - ennél is mesz
szebb ment: nemcsak a teremtést, hanem a váltságot meg a végső váradalma
kat is lényegében azonosította a fejlődéssel, tehát olyan alapvető nála az evolú
ció, mint az egyház tanításában például a Szentháromság-tan, - Az evolúció
dogmává tételéért természetesen fizetni kellett, s az ár nem is volt csekély.

Nemcsak protestáns részről hangzik a kérdés: összeegyeztethetó-e Teilhard
eljárása a Bibliával, mint Isten mérvadó kijelentésével? Az ebből adódó krítíkaí
kérdések sorát ilyen problémák jelzik:
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Bár tiltakozik Teilhard a panteizmus vádja ellen (379.), nem oldja-e fel Is
ten személyes valóságát a fejlődés áradatában? No nem abban a nyers érte
lemben, mintha a világot azonosítaná Istennel, hanem hogy magát Istent is be
vonja a fejlődés anyagi folyamába, mintegy az, evolúció "elemévé" teszi (362.).
Istenben hisz-e, vagy inkább a világ kikövetkeztetett fejlődésében? Egy termé
szettudományi elmélet ui. a maga helyén igazolt és fontos szerepet tölthet be,
de nem lehet belőle hittételt csinálni. Kérdés továbbá: az evolúció szelgálja-e
Krisztust, vagy megfordítva, Krisztus szolgálja az evolúciót? Róla gyakran, mint
a fejlődés motorjáról, energiájáról, elvéről beszél. De Krisztus marad-e Krisz
tus, ha afféle világnézeti elvvé, esetleg "egyetemes életelvvé" (362.) degradál
juk, s keresztje mellett elmegyünk? Végül csak azért, hogy a fejlódésvonalá
ban törés ne álljon be, a helyzet komolyságával se nézzünk szembe? Teilhard
a világ pórusain, eresztékein és ízületein át, mlndenütt előtörő rosszról, az em
beri bűnről, csak mínt a fejlődés gyermekbetegségéről vesz tudomást. Prog
nózisában az élet sötét oldalát nem mérlegelí elég reálisan, minek folytán a
szabadítás és váltság sem kapja meg nála igazi jelentőségét és súlyát, Ezzel
az üdv lelki és erkölcsi impulzusait akaratlanul is megbénítja (381. k.).

Mindenik kérdés, mindenik megállapítás elutasítást rejt, s a kritika nem
egyszer túlzó élességgel fogalmazódik meg, mint például Robinsonnál, az angli
kán modernizmus szószólójánál : "A mai modernizmus különféle színeket ölt.
Itt Teilhard de Chardin-re gondolunk. Aldás porairat Ha kozmikus költésze
tének fénye sokak szemében csakugyan rendelkezik is apologetikus értékekkel
(mint ·ezt némelyek állítják), hát csak örülhetünk neki. De ki ne venné észre,
hogy az isteni Transzcendenciát és a Megtestesülést szinte teljesen kíebrudal
ja?" (Id. a Dieu sans Dieu bevezetéséből. Vö. Szekeres i. m. 403-434. 1.)

6.) A kritíkák mégsem teljesen jogosultak. Teilhard életművében ugyanis az
érvek többé-kevésbé meggyőző ellenérvei is megtalálhatók. 6 például, nemcsak
Isten vílágbeli, hanem világfeletti voltáról, személyes valóságáról is ejt szót.
Krisztus esetében sem vonja kétségbe az istenségével csodálatosan együttjáró
emberségét. Istennek a világ elemeiben való lakozását is "szakramentális érte
lemben" próbálja magyarázni. De meghökkentő következtetéseivel, főleg pedig
az előterjesztés ingatag kétértelműségével. veszedelmes egyoldalúságával ő maga
hívta ki tanai ellen a kritikát, a legharapósabb kritikát is.

Teilhard tulajdonképpeni értéke nem a megoldásokban. hanem a találó kér
désfelvetésekben van. Allításai sokszor erősen vitathatók, problémáinak idősze

rűsége azonban vitathatatlan. Az életmű jövőbe mutató értékeihez csak a hely
zet adta mozgató rugók és a megoldási szándékok tisztázásával juthatunk, vagy
is ha az értékelést tudománytörténeti összefüggésben végezzük.

Fentebb már utaltunk bibliai helyre, melyek a teilhard-i életmű pillérei.
Azok valóban Krisztus kozmikus jelentőségéről beszélnek, s nem mondható,
hogy az egyházi gondolkodásban kellően érvényesültek. Viszont Teilhard gon
dolatai éppen ezekre épülnek. Midőn kozmikus Krisztusát nemcsak a szellemi,
hanem az anyagi világban is munkálni látja, és ezt a munkát nem. apróságok
ba veszőnek, hanem mindent átfogónak és egységes célra törőnek ismeri fel,
Teilhard áthidalja azt a réges-régi szakadékot, mely az evilág és a túlvilág közt
tátong. Az embernek nem kell választania a menny vagy a föld szeretete kö
zött, hiszen isteni döntés alapján megbízatása van és felelősséget hordoz ezért
a világért, ennek kiteljesedéséért. A felelősségvállalás áttöri a választófalat a
profán és a szakrális világ között. Ezzel a szkizofrén vagy-vagy helyett egy har
madik út nyílik, mely a földön át vezet a mennybe. Az egyén üdve helyett
mostmár az egyént is átfogó világ üdvéről, a rész helyett az egészről van szó.

A természettudomány jelenkori helyzete kedvez az ilyenfajta törekvésnek.
Szokatlan mérvű összecsengés észlelhető ma fizikusok és a teológusok felisme
rései között. Két változásra utalok az alábbiakban.

Einstein szállóigévé vált szavai szerint: "Korábban tökéletes célokat birto
kolt az ember, de nagyon tökéletlen eszközöket. Ma tökéletes eszközök és nagy
lehetőségek birtokában van, de a céljai zavarosak." Nem a teológus, nem az egy
ház, hanem maga a természettudomány kérdez itt vissza: miért, hová és mivég
re? Milyen mérték szerint kell az ún. "értékmentes" tudomány eredményeit ki
értékelni és felhasználni, hogy az ember a maga életterét valóban "művelje és
őrizze", ne pedig saját vesztére megrontsa és pusztítsa. A természettudomány ad
módszert s a módszerrel egyre táguló lehetőséget kívánságaink kielégítésére, de
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nem tudja megmondani, mit kell kívánnunk, mi a helyes, mí a helytelen. Már
pedig nemcsak az egyén, hanem a világ számára is van üdv és kárhozat, ami
nek jeleit a világháborúk századában aligha kell bizonygatni.

Összefügg ezzel egy másik változás, mely színtén a természettudomány te
rén kezd kibontakozni. Az újkor eleje óta úgy különült el a kutató ember a
kutatott világtól, mint az alany a tárgytól. Ez programszarűen történt, éppen a
kutatás "tárgyilagossága" érdekében. Az anyagi világ műszerekkel fogható és
matematikailag is kifejezhető mivolta adta a tudományegzaktságának biztos tu
datát. A tudomány azonban kénytelen egyre inkább belátni, hogy az ember és
világ ilyen azétválasztása tarthatatlan. A kutatás tárgya ui. nem a természet
önmagában véve,hanem az ember kérdésfeltevésének kitett, tehát már a kér
désfeltevés iránya és érdeke által befolyásolt természet. A kutatott világban s
a kutatás eredményében benne van már a kutató ember is: az objektumban a
szubjektum, az objektivitásban a szubíektívítás, Ha ezt nem akarjuk tudomá
sul venni, szemléletmódunkkal puszta tárggyá degradáljuk a világot. Ezáltal
önkényesen szétszakítjuk a valóságot: lélektelen természet-értelmezéshez és ter
mészetellenes lélek-értelmezéshez jutunk, ami végeredményben ember- és élet
ellenes. A valóság szerves egysége szemléletünkben saját vesztünkre széttörede
zik és részekre hull.

Teilhard de Chardin legfőbb érdeme, hogy ezeket a természettudományi
problémákat felismerte. Tudatosan vállalta: a tudós nemcsak eredményeíért, ha
nem azok fehasználásáért is felelős. Nemcsak a részért. hanem az egészért,
minthogy a világ is oszthatatlanul egy. Erre a felismerésre a maga módján, ke
resztény hite szerint próbált feleletet adni. Senkitől sem kívánta, hogy feleletét
mindenestül elfogadja. Olvasója értse meg magát a problémát, és lehetőséget sze
rint segitse elő a további tisztázódást. Ha közben néhány gondolatot az ő ter
méséből is hasznosíthat, hát csak hasznosítsa.

Szekeres Attila református teológus ezt programszerűen így fogalmazta meg:
"Teilhard teljes tudatában van, hogy a Krisztus-hitet átültette, lefordította és
transzponálta. De ez az áthelyezés egyedül arra szolgált. nála, hogy Krisztus
univerzális győzelmét kozmikusan szemléltesse. Azok a problémák, amelyek elé
Teilhard állít minket, teológiailag éppen nem legyőzhetetlenek. Egész koncep
cióját lehet és kell is teológiai nyelvre lefordítani, és legmélyebb intencióit te
ológiailag feldolgozni. A Szentíráshoz szabottan kell elmondanunk, amit Teil
hard a maga módján és valóban megkapó szellemességgel kifejezésre juttatott,
nevezetesen hogy csakugyan minden hatalom Jézus Krisztusnak adatott. Itt sok
a pótolni valónk" (De Stem 1965/7, és i. műve több helyén).

Mindnyájunk nagy vesztesége, hogy Szekeres Attila ezt a messzetekintó ter
vet rövid életében csak részben valósíthatta meg.

HORVÁTH ÁRPÁD (Luzern)

Új MAGYAR FILOZÓFIATÖRTÉNET
Nem tagadjuk: ha Nyíri Tamás filozófiatörténete szerényebben sikerült vol

na, akkor is dicsérnénk. Már maga a tény, hogy megjelent, elismerésre kötelez.
Nyilván a szerző is tudta, hogy - bármit is írna - művével hiányt tölt be:
más, keresztény szerző tollából, nincs. Volt-e kisértése, hogy a sajátos helyze
tet a színvonal rovására felhasználja? Nem tudjuk. A kérdés egyébként is pusz
tán retorikus. Mert nem tette. Könyve, teljesen függetlenül attól, hogy hiányt
pótol, a csak tárgyára tekintő szigorú bíráló tudományos mérlegen sem találta
tik könnyűnek.

Nincs könnyebb és egyúttal nehezebb dolog, mínt filozófiatörténeti munkát
bírálni, hiszen az ilyen művek már születésük pillanatában magukban hordják
tökéletlenségüle apriorikus csfráját. Gonoszkodó kritikus úgy mondaná: mielőtt

a könyv megszületik, már meg is lehet írni a kritika felét.
Filozófiatörténetet írni ugyanis már akkor is eleve aggasztó dolog. ha vala

kinek csak 1600 oldal áll a rendelkezésére; Nyíri Tamásnak pedig 600 oldallal
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kellett beérnie. Ha meggondoljuk, hogy a XX. században körülbelül százötven
olyan gondolkozó van, akiről "kell". írni, és előtte, csak a legnagyobbakat te
kintve, megint vagy százötven, akkor egyre alig jut - irodalom nélkül - két
oldal. S mert Platónról, Arisztotelészről. Szent Tamásról, Kantról, . Hegelről.
Marxról és még másokról nem lehet pusztán csak két oldalt írni, többeknek
be kell érniük egy-két utalással, jóllehet a csak velük foglalkozó specialisták
kisebb könyvtárnvít írnak róluk.

A másik probléma az, hogyafilozófiatörténésznek eleve le kell mondanía
az el gondolkozó ember belemélyülésí igényéről. Egyrészt mert nincs helye rá,
másrészt mert senki sem képes komolyan belemélyülní több mint egy terület
be, egy rendszerbe, egy gondolkozéba - legföljebb talán kettőbe.

Azt jelentené ez, hogyafilozófiatörténész eleve felületesséere kárhoztatja
magát? Természetosen nem. Forrásai - eltekintve a saját szakterütetétől 
a csak egy témával egy életen át foglalkozó, specialisták munkái; alkotó tevé
kenysége meg abban áll, hogya részleteket összefoglaló egésszé kovácsolja
össze. De sematizálni így is, úgy is kénytelen. A téma bonyolultságából kö
vetkezik, hogy filozófiatörténet írására csak olyan ember vállalkozhat. akl, ezy
szerre igen sokfelé tud nézni, nagyon sokat olvasott, széles az érdeklődése, gaz
dag a műveltsége és ezenfelül még arra is képes, hogy Kant, Hegel, Platón,
Marx és a többiek nevével szóljon, vagyis ha csak időlegesen is, az ő szemük
kel nézze a világot. Érthető, hogy nagyon kevés ilyen tudós akad. S érthető a
tanítvány büszkesége is, hogy egykori tanára e szűk körű kis csoport érdemes
tagjává lett. Harminckét év óta (Kecskés Pál, 1943) keresztény gondolkozó nem
írt magyarul filozófiatörténetet.

Lehet-e ezek után még tárgyilagosan hozzászólnunk a könyvhöz? A bűvös

"tudományosságot" hangoztató mínősítésről a bírálónak még akkor is le kelle
ne mondanía, ha nem a külföldi világban filozofáló magyar ember érthető

meghatódottsága vezetné a tollát. Mert ha a szellemi komolyság (és tisztesség)
kötelez is bennünket arra, hogya dolgokat úgy lássuk, ahogy azok vannak, sen
ki sem tagadhatja, hogy mindig valahogyan -nézzük azokat. A szempontok és
az azokat kiváltó okok pókhálószerű összefüggései fonják körül ítéleteinket, már
csak azért is - hogy csupán egy mozzanatot említsünk -, mert nem mindent
tartunk egyformán fontosnak, súlyosnak, érdemesnek. S hogy mit tartunk an
nak, az nem csupán a tárgytól függ, hanem a tárgyát néző alanytól is. A tárgy
persze támaszt velünk szemben önmagából adódó objektív követelményeket, és
a szubjektivizmus ott kezdődik, amikor ezeket nem tesszük személyes ítéleteink
részesévé.

Nyilván a szerző is nézte valahogyan a tárgyát. Semmi kétséget nem is
hagy afelől, hogy a könyvet keresztény gondolkozó írta, mint ahogy például
Sándor Pálnál is világos (A filozófia története. 3 k. Budapest, 1965), hogy tol
lát a marxista szempont vezette. Nem követi tehát azokat, akik aggályoskód
nak "bevallani", hogy szempontjaik vannak (persze a másik úgyis tudja róluk,
hogy vannak), és nem is kíván az ál-objektivizmus légüres búrája alá lapuini
és úgy tenni, mintha neki nem lennének szempontjai.

Amikor a bíráló a könyvet kritikusan mérlegeli (természetesen csak egy
két részre szorítkozhat, a többit érintetlenül hagyva), akkor csak azt kérdez
heti: vannak-e olyan, a tárgyból adódó objektív követelmények, amelyeknek
a szerző nem, vagy csak részben tett eleget, már ahogyan ezt a kritikus látja,
illetve igazolni igyekszik. S Nyíri Tamás könyvét hálás dolog a kritika mérle
gére tenni. Csak az billenti ki világosan a serpenyő mérőkarját, aminek súlya
van.

Mig a filozófiatörténelmek vagy a kronologíkus, vagy a tematikai, vagy a
rendszerek, illetve személyek szerinti felosztást követik, addig Nyíri TamáS
megkísérli mindezeknek a színtézisét. Érdekes kísérlet sajátos negatívumokkal.
Egyrészt elég nehéz fellelni egy-két gondolkodót, másrészt az ískolákon belül a
díszeipltnák (etika, ontológia, kozmológía, stb.) szerinti felosztáshoz szokott ha
gyományos olvasót zavarni fogja ennek a világosságnak a hiánya. Persze, nem
szabad elfelejteni, hogy a könyv a "filozófiai gondolkodás fejlődését" tárgyalja,
azaz eleve a célkitűzésnek megfelelő láncszemeket kovácsolja össze egy lánccá.
így a szerző kényszeríti az olvasót, hogy legalábbis minden fejezetet egyben
olvasson végig. A lexikális jellegű lI'illámgyors információszerzésről így legtöbb
ször le kell mondani.
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Miként minden szelektálás már eleve értékelés, úgy vonatkozik ez arra
is, hogy jnilyen mennyíségben tárgyal valaki egy filozófust, illetve rendszert.
'Természetesen ez az értékelés nem egyszeruen a szerző személyes véleményét
tükrözi, hanem tárgyának tényleges jelentőségét is, értve ezen nem csupán an
nak korát, hanem áttételesen a mi korunkat is. így például lesznek, akik fenn
akadnak azon, hogy a katolikus szerző Aquinói Szent Tamásnak nem szánt kü
lön fejezetet és a jelenkori skolasztikát is aránylag röviden tárgyalta. Mi úgy
véljük, hogy ez 'a várható kifogás figyelmen kívül hagyja a tomizmus jelenlegi
helyzetét. A külföldi irodalomban teljesen otthonos és a, tomizmus egyetemi hely
-zetét nyilván igen jól Ismerő szerző, úgy látjuk, csupán a tomizmusnak a II.
vatikáni zsinat óta tapasztalható fokozatos visszaeséséből vonta le a következ
ményeket. A húszas és harmincas évek nagy tomlstáí utódok nélkül maradtak.
Több oka van ennek - Nyíri Tamás egy-kettőre kitér (529-530. o.) -, nem
utolsósorban a katolikus értelmiség aggiornamentóból kibontakozó eklektikus és
díalogizáló igénye, és számos, a bibliai forrásokhoz visszatérő teológus alapvető

idegenkedése a filozófiától. Több gyönge, apologetikus [ellegű tomista tankönyv és
jegyzet is hozzájárult ehhez a változáshoz. A kísérletezés, keresés és kritikus
orientálódás jelenlegi korszaka nyilván nem végleges." A szobáikba visszavonult
jelenkori tomisták munkássázától komoly értékeket remélhetünk (lásd Mérleg,
3, 1967, 30-34, 258-261; 4, 1968, 183-184; 5, 1969, 63--82, 102-103; 8, 1972. 24-
37; 10, 1974, 14-26, 76-82, 293-383), nyilvánvaló azonban, hogya katolikus
filozófusok intellektuális pluralízálódása feltartóztathatatlan. A tomizmus a ki
nyilatkoztatásnak bármennyire is értékes, megíscsak egyik reflektálási lehetősége

- a többi mellett.
Szépen ír Nyíri Tamás erről a "többiről", mindenekelőtt a perszonalizmus

ról, ahová, ha sejtésünk nem csal, saját magát is besorolja. Úgy véljük, Teil
hard de Chardin ebben a fejezetben (a ,.keresztény ihletésú filozófiák") indo
koltabb helyre talált volna, mint. az "életfilozófiák" címszó alatt, jóllehet ez
inkább didaktikus kérdés és vonatkoztathaté vmagára Bergsonra is. Különösen
ennél a pontnál éreztük a könyv felosztási módszerének árnyoldalait. E sarok
írója már-már azt hitte, hogya nagy Teilhard kimaradt, míg végül is "kita
lAlta",hogy hol kell őt keresni. így van ez más gondolkodókkal is, akiknek
felfedezése néha szubtilis filozófiatörténelmi ismereteket tételez fel. Kár, hogy
ebben a precíz tudományos technikával összeállított könyvben a jó tárgymu
tatót nem követte névmutató. Nagy segítség lett volna.

Aránylag nagy teret szentel a szerző a marxizmus tárgyalásának, és ezen
túl is számos utalás történik Marxra. Többen úgy vélhetik, hogy ez a könyv
megjelenési helyéből következik. Ezt mindenképpen félreértésnek tartjuk. Füg
getlenülattól, hogy ki mit tart a jelenségről, meg kell állapítani a tényt, hogy
a marxizmus és variánsai korunk legbefolyásosabb szellemi tényezőivé váltak,
természetesen a nyugati világot is beleértve. Amikor a Nemhivők Titkársága
1972-ben közzetett vatikáni leirata ezt ugyanígy konstatálja, nyomatékosan sür
geti a Teológiai Karokat, hogyamarxizmus széles és alapos oktatásának teret
nyissanak. A téma fontosságától hajtva a leirat szinte mértéktelen követelmé
nyeket is támaszt, ha meggondoljuk, hogy a kiszabott program megvalósítása
a teológiai hallgatók filozófiai óraszámának 30-40 százalékát venné igénybe.
Ezt szeretnénk azért is megemlíteni, mert Nyíri Tamás könyve a Teológiai
Akadémián elhangzott előadásaiból alakult ki.

Érthető érdeklődessel olvastuk a marxista valláskritikáról szóló részt. A
szerzö többször idézi Werner Post Karl Rahnernél elfogadott doktori érteke
zését. Mi kevésbé értékeljük ezt a munkát, és már alcímét - "Die Kritik der
Religion Ist die Voraussetzung aller Kritik" (Marx) - is felületesnek tartjuk.
Marx ezt a tételét 1843-44 telén, idealizmusból materializmusba átnyúló fej
lődési foka közepén, még mint fél lábbal ifjúhegeliánus és Feuerbach követője

állította fel. Röviddel később (1845-46), mint történelmi materialista, Engelsszel
együtt a "Német ideológiá"-t többek között ennek a vallást előtérbe helyező
ifjúhegeliánus tételnek a cáfolatára írja. Sajnos a rangos jezsuita Marx-kutató,
Calvez sem képes észrevenni a fiatal és az érett Marx közötti dialektikus fej
lődési egységet, vagyis azt, hogy - Leninnel szólva - "Marx Marxszá lett".
Post meg egyébként is abba az elterjedt hibába esik, hogy a marxizmus eimén
csak Marx valláskrttíkáját tárgyalja, Engeist viszont, aki 1846 után lényegesen
többet foglalkozott a vallással mint Marx, figyelmen kívül hagyja. így több fon-
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tos engelsi tétel (a vallás formai szerepe a történelemben, a vallás, mint a ha
ladás kifejezője, az őskereszténység forradalmi jelentősége, a Jelenések Könyve,
mint a kereszténység egyetlen írásos dokumentuma, stb.) elmarad. Pedig nem
is indokolt, hogy Nyíri Tamás Post vonalát kövesse, hiszen, úgy véljük, ő job
ban ismeri a marxízrnust, mint Werner Post vagy Karl Rahner, aki, horribile
dictu, szintén nem tudhat mindent.

Igen sok értelmes dolgot olvastunk a marxista valláskrítíka kritíkájánál írt
fejezetben. Már a higgadt, kultívált hang is jólesett, s még inkább a tény, hogy
a szerző nem tért ki a kényesebb problémák elől sem, ha lehetőségeinek ha
tárát be is látta. Teológiai önkritikáját színtén értékeltük. Az isteni kinyilat
koztatás maga nem is az emberi történelem (például társadalmi-gazdasági vi
szonyok) revelánsa, de ez nem vonatkozik a teológiára, amely, végül is, emberi
szó, Tehát nem mentes korától, nevezetesen a történelmi víszonyoktól. Éppen
a marxizmussal foglalkozó keresztény filozófusnak és teológusnak érdemes el
gondolkoznia azon, hogy milyen mértékben ídeologlzálódik és Idegenedik- el a
teológia azáltal, hogy - mínt nemegyszer - idealisztikus körforgásában önma
gából vizsgálja önmagát és úgy tesz, mintha nem a történelem részese lenne,
annak összes relativitásával. Meglepő-e, hogy ez a "tiszta" teológia néha a ste
rilitás tisztaságát asszocíálja bennünk, és eleve a teológia ideológiakritikaí elem
zésére sarkall? A keresztény ember joggal úgy érzi, hogy Marx és Engels nem
értették meg hitének lényegét, mégis, ha képes rá, mint Nyíri Tamás, hogy
áttörje a heves és időnként sértő kritikai hangfalat, akkor nem lényegtelen szel
lemi tapasztalatokra tehet szert.

Nem mindenben problémamentes a "Fenomenalizmus" fejezet beosztása. Túl
sok egymástól nagyon is különböző iskola kerűl egy nevező alá, és még a ré
szek is tovább dífferencíálódnak, Az újkantianizmus például a tudásszocíológíá
val fejeződik be. Nem látjuk világosan az összefüggést. A tudásszociológia fel
tétlenül külön pontot érdemelt volna, nem utolsósorban Max Weber vallás
szocíológíájának részletesebb elemzésével. Úgyszintén nem egészen áll arányban
a pozitíviaták jelenkori jelentősége sem a csekély oldalszámmal. A jogpoziti
vízmust tárgyalni kellett volna. Ennek az iránynak csődje, majd különös fel
támadása igen tanulságos éppen a természetjogi gondolkozású emberek számára.
Persze mi se tudjuk, kiknek a rovására lehetett volna ezeket a részeket bőví

teni (Heidegger?), és megjegyzésünket eleve relativízálja az a tény, hogy a ma
gyarországi olvasó igénye és érdeklődése nem azonosítható a nyugatiéval. Élő

filozófia hem szakadhat el a léttől. és alétfeltételek nemcsak a gondolkozás tar
talmát befolyásolják, hanem annak igényirányát is. Belátjuk, hogy a szerző több
esetben csupán az egyéb igények milyenségéről akart, részletezés nélkül, infor
málni. A tovább érdeklődők számára pedig nagy segítséget nyújt az egyes
részek után közölt bőséges irodalom. (Több általunk ismert filozófiatörténeti
munkában hiába keres az ember hasonlót!) Az irodalom \erénye, hogy hűsége
sen visszaadja a jelenlegi kutatás stádiumát. Ezt igen nagy teljesítménynek tart
juk, és nem sok tudóst ismerünk, aki más nyelvek szakirodaimában olyan já
ratos lenne, mint a magyarországi szerző. Francia vagy angol oríentáltságú ma
gyart ugyan a bíblíográfía nem fog kielégíteni, de ezek vigasztalására leltren,.
hogy - elvben - a német nyelvű szakirodalmat is meg lehetett volna sokszo
rozni. Értelmetlenség lenne azonban kitérni arra, melyik fontosnak vélt mun
kát nem találtuk az irodalom-felsorolásban. Filozófiatörténeti mű célja nem l~

het más, mint nagyobb összefüggésekben első táiékoztatást adni, a térnába be
vezetni és a további érdeklődés számára útmutatást. nyújtani. S ezt az igényes
célt Nyíri Tamás könyve szinte maradéktalanul elérte.

A szerző német nyelvű oríerrtáltsága (ami azonban nem jelenti nála a más
nyeívű filozófiák német nyelvbe szórítását, vö. például 410-411. o.) és a könyv
második felében (a 284. oldaltól) a német nyelvű filozófusok túlsúlya ahhoz a
feltevéshez vezethet, mintha a szerző a többieket mostohán kezelné. Ezt 's
téves asszociációnak tartjuk. Kant, Hegel és Marx óta a filozófia nyelve, le
galábbis a húszas évekig, többségében német. Még olyan iskolákban is, ame
lyek nem a német kultúrkörben gyökereznek, számos jelentős német nyelvű

képviselővel találkozunk. Az angol empirizmusra (Fr. Bacon, Hume, Hobbes,
Locke) visszamenő francia eredeW pozitivizmus (Comte) kiváló művelöí a XX.
században olyan gondolkodók, mint Wittgenstein, Carnap, a "bécsi iskola" töb
bi tagjáról nem is beszélve, jóllehet ezek legtöbbje a fasizmus uralomra jutása
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után az angol és skandináv kultúrkör tartozékává vált. Úgyszintén a Szent Agos
tonra, Pascalra és Kíerkegaardra visszamenő egzisztencializmus két, Sartre-t és
Merleau-Pontyt felülmúló müvelője, Heidegger és Jaspers. És jóllehet az újto
mizmus alkotó filozófusai belgák és franciák, a német nyeívű kutatók munkája
itt is számottevő, amit a szerző nagyon jól érzékeltet, ha hiányoltuk is a fe
jezetben (522-534. o.) Sertillanges és Garrigou-Lagrange nevét. A marxizmus al
kotó gondolkodóí a nyugati világban jórészt szintén a német nyelvkörhöz tar
toznak, Lukács Györgyöt is beleértve. A nagy befolyású frankfurti iskola
(Horkheimer, Adorno) amerikai képviselője, Herbert Marcuse szintén akkor ér
te el sikereit. amikor angol nyelvű munkáit német anyanyelvén is kiadta. Tá
vol legyen tőlünk, hogy ezeket a megállapításokat értékítéletnek fogjuk fel. Csu
pán a Kant után kialakult helyzet egy-két aspektusát kívántuk regísztrální úgy,
ahogy ezt könyvében, méltányos elosztásban, Nyíri Tamás is teszi.

Ettől függetlenül, egy esetleges újabb kiadásban, a francia irányzatú struk
turalízmusra és az amerikai pragmatízrnusra előnyös lenne, információs szem
pontból, nagyobb teret szánni. Szívesen olvastunk volna többet Pascalról és
Max Schelerről, akiknek befolyása katolikus kórökben az utóbbi évek folyamán
tovább növekedett.

A könyv jelenlegi beosztási technikáj ával is megoldható lenne talán, hogy
a jelenkori filozófiák egy-két sarkalatos, majd minden iskolában megtalálható
érdeklődési területének egyrészt külön hely jusson, másrészt, hogy ezek rész
letesebb tárgyalásban részesüljenek. Gondolunk itt például a nyelvfilozófiára
(amely ma nem csupán az analitikus filozófia területe), az alapkutatásra
(Grundlageforschung), a tudományelméletre. Úgyszintén a Iogísztíkára, amely ma
színtén nem iskolához (pozitivizmus) kötött terület, és többek között számos ki
váló tomista művelője van (például Bochenski). Figyelemre méltók azok a kísér
letek is, amelyek a különböző területek logikai átvízsgálását tették feladatuké
vá: a jog, a társadalom, a tudomány, az ideológiák, a vallás logikája. Rendkí
vül intenzív, kezdetben a marxizmusból kiinduló, majd a pozitivizmus és tu
dásszocíológía által felkarolt, de időközben már nem iskolához kötött kutatási
terület és módszer lett az ideológiakritika. Ennek nagy művelőjére, Paretóra
nem bukkantunk a könyvben, Karl Mannheimről kevés a két mondat, és Lu
kács György idevonatkozó rnunkássága a_ nyelv szociológiai funkcióváltozásáról
olyan mély hatást gyakorol nem utolsósorban számos teológusra, hogy érdemes
lenne ezzel a kérdéssel bővebben foglalkozni.

Ezzel kapcsolatban kell felhívni a figyelmet a jelenkori filozófiai tenden
ciákban egy érdekes jelenségre. Mind kevésbé lehet a nyugati filozófusokat egy
iskola keretébe beleszorítani. Az egykori lezárt rendszerek határai fokozatosan
felbomlanak, a keretek áttetszökké válnak, és a filozófusok - megtartva alap
vető rendszertjelző tételeiket - inkább érdeklődési területek és témák, mint
iskolák szerint csoportosulnak. A szellemi mentalításváltozáson kívül oka ennek
nyilvánvalóan az is, hogy a különbözö bölcseleti diszciplinák tanulmányozása
egy ember számára lehetetlenné és komolytalanná vált. A nagy univerzális fi
lozófusok i kora, akik minden témáról tudtak legalább is egy könyvet írni, le
járt. Ez a téma és tárgykör szerinti orientálódás valószínűleg rnesszemenő böl
cseleti-világnézeti következményekkel fog járni, de ez jelenleg csak jövendöl
hető. Ezt a fejezetet most kezdi írni a jelenkori filozófia, és a problémafeltevés
(még) nem érinti Nyíri Tamás könyvét. Amely - többek között - bőséges

alapot nyújt arra is, hogy egy újabb, csak a XX. század bölcseleti áramlataival
foglalkozó munka épüljön rá, talán - reméljük - ugyanattól a szerzőtől,

Ezt az információdús alapot, Nyíri Tamás könyvét, a túlzás félelme nélkül
a magyar szellemi élet lényeges gazdagodásának tekintjük. Elismeréssel adó
zunk a szerzőnek és mindazoknak, akik rnűve megjelenését lehetövé tették.
Aki más nyelvek világában él, az numinózus élménnyel fedezi fel a könyvben
anyanyelve intellektuális mélységét és szépségét, és más világításban érti meg
azt, amit - úgy hitte - más nyelven már teljesen megértett. Aki anyanyelvén
gondolkozik, annak viszont talán érdemes tudni, hogy Nyíri Tamás könyvével
nemzetközi színvonalú munkát vett a kezébe.
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ANNA-MAIJA RAITTILA VERSEI

Napkeleti böl~s

Elszakadtak egymástól eltévedtek
egyikük elveszítette az irányt
az államférfiak köreiből menekedve.

Nem szoríthatta ölébe a Gyermeket.
Kezeiből kihullottak
az aranyrudak és mirrhakorsók
ahogy meghajolt lerogyott a homokviharban.
A zivatar elfödte a csillagot s arcába vágott
de a felhő mögött meglátta őt a Világosság.
Amikor messzi keleten
útra kelt a 'nagy idegenségben

jászlában virrasztott a Gyermek
megvárta őt

Megpillantottuk arra járva.
Megérintette és megégette
az Úr éhsége és szomjúsága.

fm este van.
Most sincs mit ennünk.
Irástudók pillantásaitól didergünk.
Kiszáradt a fa.

O újra megáll alatta,
arcán gyümölcsök illata

az Atya akaratát kereső fény 
Lángol a tájék mint a reggel

Ssent Ferenc ssületésnapja

Fagyott mókusbogyók fÜ1'tjei
kínálgattak engem az erdő mélyéből

kitárt ujjaikkal
Erek ragyogtak

a levelek hálóiban
piros gyöngyökként freccsentek szét a bogyók

Szent Hatalmas Szent Halhatatlan
könyörülj 1'ajtunk

BEDE ANNA fordításai
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R6NAY LÁSZL6

A "BÚS FÉRFI" ÉS PANASZAI
Milotay István 1923-OOn Szabo Dezső egyik új irodalmi botrányát és Kosz

tolányinak a Pesti Hírlaphoz történt szerződését összehasonlítva írta: "Köpe
nyegtorgatók voltak míndíg, azok is maradtak, kompromittálták a kurzust neo
fita buzgalmukkal és hangoskodásukkal : nem veszteség, hanem nyereség a tá
vozásuk." Így nézte Kosztolányit akkor a jobboldal. De gyanakodva, kissé bi
zalmatlanul figyelték "visszatérését" a Nyugat írói, volt fegyvertársai is.

Sőt, mintha ekkoriban még a költészet múzsája se nagyon látogatná: elég
ritkán közöl verseket. Bár - úgy látszik - már kezd formálódni benne a kö
vetkező nagy terv, a Szegény kisgyermek panaszai folytatása, de az ebből közölt
részletek egyelőre korántsem olyan egységesek, reveláló erejűek, mint a régi
mű volt. Akkor, a szegény kisgyermekről szóló vers idején népszerű, figyelmet
keltő költő volt, az új líra egyik jelentős egyénisége. Most pedig árulónak tart
ják, jobbról is, balról is. "Engem is gyűlölnek néhányan. Többen, mint sejte
ném" - írja a Pesti Hírlapban. Ki kell alakítania magában a védekezés ref
lexeit. Egyre többször jelenik meg írásaiban a polgári művészerkölcs e korabeli
kedvelt jelképe a bohóc, s az élet bábszínházának látomása, melyet oly mes
terien oldott zenévé például Sztravinszkij a Petruskában. "Ma míndnyájan a
történelem úgynevezett színpadán vagyunk - és bohózatot játszunk" - ezt
egyik 1923-ban kelt cikkében írja. S ugyanez a kép más változatban, a részvét
éli együttérzés kosztolányis hangjával színezve: "Csak azt érzem sápadtan és
borzadozva: bábszínház, rengeteg báb, mely velem együtt táncolt. F:s ezt: szen
vedők, testvérek, velem együtt szenvedők."

A bohóc szerepe és az élet bábjáték voltának tudata természetesen nem
csak a világirodalmi mintákból érintette meg Kosztolányit. A "szerep" ifjúsá
gától érdekelte, maga is többféle maszkot öltött, müveíben is. 'Magyar irodalmi
míntáí, a századvég költői szintén szívesen ábrázolták az 'életet úgy, mint a
színházi előadás folytatását (kivált Reviczky):

Elcsőndesűlt a szinpad ímmár,
A taps. elnémult, kialudt a csillár.
Az arcokról levált a festék:
A színdarabot befejezték.
Hol tréfa-csókokért esengtek,
S megtapsolták az álszerelmet:
Csók, eskű, színlelések,
Taps és hazugság végetértek,
S játs.Zó és néző csendesen
Hazafelé megyen.
S ki hintón, illatos selyembe,
Ki foszlányok közt dideregve
Folytatja akomédiát.

A századvég legtudatosabb lírikusai a menekvés egyetlen útjának azt tartották,
hogy az ember a bohócmaskarát letépve kezdjen új életet. Kosztolányi azonban
tudatosan vállalja a szerepet, mint a menekülés adekvát formáját: "Elvesztet
ted a senkiszígeted - írja a Lármás" koldusokban -. Most állj be végre a XX.
század cirkuszába és lármázza többiekkel. Előre, hajrá, csindrattabumbumburn."
Ehhez a szerephez még talán a hazugság is hozzátartozik, az érzelmek eltitko
lása, az érzések festése. "Míg élt, addig hazudott" - írja e "morálról".

Gyakran megkísérti ezekben az években a művészet agóniajának látomása.
Hevesy Iván A művészet agóniája és reinkarnációja címú füzetét ismertetve a
Nyugatban elmondja, hogy a világháború kitörésének pillanata tragikus hasa
dást okozott az irodalomban, s a "felbomlás hullafoltjait" ma is látni még.
"Hogy csak az irodalmat vegyük szemügyre. feltűnő ebben az óriási pusztulás
ban az a részletjelenség, hogy a tíz-húsz évvel ezelőtt vezető európai nemzedék,
mely valaha világszerte maradandó értékeket adott, és testileg még nincs el
vénhedve, a tömegrnozgalrnak kezdetével, mely 1914-re, a háború kitörésének
időpontjára tehető, hirtelen, mintegy megbeszélésszerűen elnémult, s azóta hall-
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gat, mint akinek mondanivalója elapadt, művészi formája idejét múlta, s egyéni
-hajlandóságával mindenesetre félszegül mozog az új időben." A kor anyagilag
is igen nehéz helyzetbe hozta művészét - legalábbis erre utal az az ironikus
csipkelődés, amivel Kosztolányi az 1922-ben kezdeményezett szerzőjogí törvényt
fogadta. Az Irónak hát sem közege nincs, sem lehetősége, hogy az igazat mond
ja. Ebből a képletből vonatkoztatja el a maga arisztokratikus művészideálját,

melyben a tömegnek nem maradhat szerepe: "Mindenütt bomlás mutatkozik.
Az embereknek, a tömegeknek épp ezért nincs, nem is lehet hatalmas ívű, egy
befoglaló művészetük, csak az osztályoknak, s az osztályművészet, akár pol
gári, akár szocialista, éppoly felemás és széthulló, mint az a művészet, melyet
csak a szellemi kiváltságosok érthetnek, néhány százan vagy ezren, bizonyos
esztétikai tanulmányok alapján."

Ebben az ellentmondásos, kiábrándult, ideálokat kereső - korban természe
tesen az is szükségessé válik, hogy az írók ne csak önmagukkal vessenek szá
mot, ne csak az őket ért sérelmeket és sebeket vegyék számba, hanem megkí
séreljenek maguk körül is széttekinteni. A valaha egységesnek látszó nemzedék
míntha megszűnt volna: izolált egyedekre hullott szét, talán csak Osvát Ernő

tekintélye és szerkesztőí zsenialitása az, ami e sokféle, különböző irányba tájé
kozódó és vergődve kereső írót a Nyugat vonzásában tartja. Az akkori negy
venévesek, immár beérkezetten, ismét ellenzékbe szorultak, s nem kapcsolód
hattak az irodalmi élet természetes folytonossá gába. Ezt a jelenséget analízálja
egyik legjelentősebb korabeli tanulmányában, az Aurorában megjelent Negyven
évesekben, e nemzedéki "seregszemlé"-ben Kosztolányi. Úgy érzi, vétkük van,
s ezért nem kapják meg az őket megillető elismerést. Az egyik, hogy magya
rak. "Soha írói nemzedék nem foglalkozott annyit a magyar hamleti kérdéssel,
a lenni, vagy nem lenni tragikus kérdésével, nemcsak most, hanem valaha, a
békében is, amikor még sokan mosolyogtak, és nem értettek 'affektált sötét
séget'. Nyílt szemmel tekintenek önmagukba s maguk köré. Itt áll közöttük
elsőül Móricz Zsigmond, el nem múló alkotásával. A földünk, gőzölgő gazdag
ságával, torz és érdekes alakjaival halhatatlanul él könyveiben, lehet, hogy sok
szor nem hízelgően, de az irodalom feladata nem nevelői, aminthogy a tudo
mány feladata nem a hasznosság, hanem a valóság keresése és meglátása, ön
magunk felismertetése.

Csokonai nevével indultak el. Vörösmarty, Berzsenyi, Arany új színben je
lent meg előttük, és Gyulai Pál tanítása eleven valósággá vált. Reviczky Gyu
la, ki jellegzetes 'kozmopolíta poéta', túl minden időn, helyen, fajon, helyet
kapott a nemzeti remekírók közt, és joggal. De Ady Endre, ki minden léleg
zetvételében magyar, külföldinek egyáltalán nem érthető és semmi módon nem
szorítható be a l'art pour l'art elefántcsonttornyába, akadémiai értékelésünk
nek idegen, nem remekíró és nem magyar."

A másik visszatérő vád, mely e nemzedéket éri, hogy túlságosan is kozmo
polita. Kosztolányi ezzel szemben joggal hivatkozik Széchenyi példájára. Szé
chenyiére, - akit annyira tisztelt, s akit oly félelmetesen idéz majd meg élete
egyik legnagyobb írásában, a Lenni, vagy nem lenniben, melynek gyökerei alig
hanem épp ehhez a tanulmányhoz nyúlnak vissza.' Mint ahogy joggal hivatkoz
hat e virtuális európaiság egyik nagy diadalképp az épp ekkoriban megjelent
Romlás virágaira, Babits, Tóth Arpád és Szabó Lőrinc fordításában, a magyar
Dantéra, s mindazokra a példákra, melyek közé bízvást odasorolhatta volna a
maga műfordításí gyakorlatának legszebb darabjait is, s azt a törekvését, hogy
a világirodalom jelentős műveit magyar nyelven is érthetővé, és élvezhetővé

tegye.
"A szürkék szövetsége - és itt az Akadémia és a különböző irodalmi tár

saságok konzervatív vezetőire céloz - megakasztója lehet irodalmunk egészsé
ges nemzeti fejlődésének..." Természetesen erről az "egészséges" fejlődésről,

illetve a fejlődés irányáról Kosztolányinak nem volt egységes képe. Nem ha
tolt odáig, hogy milyen erők tartják hatalmon e tehetségtelen kisebbséget, mi
lehet a magyarázata annak, hogy a külföldi példákkal ellentétben a magyar
tudományosságot is megrekesztették a provincializmusnál. Megelégedett egy szel
lemes fordulattal (" ... rejtély, melynek megfejtését önökre bízom"), a kórkép
pontos és találó rajzával, anélkül, hogy feladatának érezte volna a kivezető

út keresését. (Ahogy kereste ezt az utat az ő tanulmányában említett Móricz
és Babits.) Csalódása és magánycssága alighanem ennyire predesztinálták ek-
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kor, és nem többre. O is elutasította "a formalizmusba hulló kor közhelyeit" 
(Szekfű Gyula ír ezekről Három nemzedék és ami utána következik című köny
vének Trianon óta című fejezetében) -, de ő is "a tömegektől elváltan" ke
reste "az ősi magyar szellem arcvonásait". S ebben nem is lett hűtlen ifjúsága
ídeáljaíhoz. Hiszen a Magyar Szonettek írója épp olyan kívülállással figyelte a
valódi sorsproblémákat, mínt a húszas évek első éveinek Kosztolányija.

Nagyon is éles szemmel vette viszont észre, hogy az új kor éppúgy kíter
meli a maga konformista közhelyeit. mint a szabadságharc utáni. Akkora
Patikárius Ferkók hegedűszavára igyekeztek felejteni, s most újra divatba jött
a "sírva vigad a magyar" jelszó, a kávéházakban könnyes szemű ifjak és öre
gek hallgatják a cigányzenét és próbálnak felejteni. Olyan ez, mint egy nagyon
korszerűtlen, de átélt szertartás, Nem csoda, hogy a tárcában szereplő külföldi,
aki az író véleményének megjelenítője, értetlenül, csodálkozva figyeli a könnyes
szemű közönséget. Vasár- és ünnepnapokon felkerekedtek a pesti családok, és
a temetőbe mentek, felejteni, a halálra gondolni. "Van-é ennél elhagyottabb,
nyugalmasabb táj?" - kérdi némi iróniával Tabáni temető című írásában. De
a múlt persze mást is jelent: kérjünk tőle kölcsön egy kis hitet, vallja meg
Akombákom című tárcájában. S ahogy kis tanulmányaiban, esszéiben megidézi
a már elhagyott korokat, s hőseiket, az nemcsak az emlékezés gesztusát raj
zolja elénk, hanem a menekülését is. "Dosztojevszkij humora: szívárvány a re
ménytelen, téli égen ...", Anatole France "bölcsebb volt, semhogy tanácsot ad
hatott volna, csak mosolyog, agyában a kétséggel, szívében a szépséggel",
Maupassant-ról szóló esszéjét pedig ezekkel az árulkodó szavakkal zárja: "Utol
só szava ez: 'Sötétség'." Egyre gyakoribb ezekben a kis újságcikkekben. rög
tönzésekben, futva papírra vetett gondolatszílánkokban az emberiség egyetemes
problémáin való töprengés, s Kosztolányi reménytelenségének érzése, ha olykor
közvetetten, ironikus formában is, de egyre többször tör felszínre. (Jó példa a
Greatest of aZZ destractive forces, melyben már a mi korunk tömegpusztító fegy
vereinek látomását vetíti előre.)

Egészen természetes, hogy ebben a felfokozott pesszimista szemléletben újra
és újra megfogalmazza régi kedves elméletét : a tudatos apolitikusság művészí

jelszavait. "Sok míndenről gondolkoztam már életemben - írja a Falragaszok
ban -, tér és idő kérdéséről, az egytagú nyelvek keletkezéséről, a rovarok éle
téről, az energia elvénhedéséről, a szabad versről, de bevallom, soha egy pilla
natig sem tépelődtem azon, micsoda az az eget verő különbség, mely a két
tiszteletreméltó pártot elválasztja, s attól tartok, hogy ezzel a tudatlanságom
mal kerülök majd a föld alá. Igaz, egy barátom délután fölvilágosíthatna. De
én inkább Arany Jánost olvasom." - "Fáraszt a politika? - kérdi ironikusan
más helyütt. - Nem. Csak hiábavalónak tartom." Mindez nem zárja ki této
va szociális érdeklődésének megnyilatkozásait. Ez a részvéttel átszőtt, lírai, szá
nakozó magatartás kezdettől jellemezte azt a módot, ahogy megidézte a társa
dalom peremén élőket. Ezek az évek pedig jócskán kínáltak ilyen témákat. Né
ha költői jelképpé emeli egy-egy ilyen jellegű élményét, például az 1922-ben
írt Kisértetekhen, amikor leírja a sorban állókat, a kiüresedett, reménytelen,
faarcú asszonyokat, akiket nemcsak dehumanizált a világháború rettenetes él
ménye és szenvedése, s akiket azóta sem engedett emberré lenni a kapitalizmus
spekulációja.

A világháború után ismét új arcát mutató, a csak a pénzen, a szerzésen
alapuló morált több írásában is leleplezi. A Pénz címűben arról eszmélkedik,
hogy nem a kisgyermekek lelkét kellene először megmenteni, mint egy angol
lap javasolja, hanem a munka és pénz nélkül tengődő apákét. Másutt az új
korszak erkölcstelen reklámkultuszát pellengérezi ki: "Agnes elmúlik, a verset
már el sem olvassák, de te, ó, Agnes-automobilgyár, te, ó, Agnes, szájvíz, Ag
nes-cipőfénymáz, Agnes-fogpaszta, Agnes-nadrágtartó, örökké lesz időtlen időkig,

s míg a szívek megrepednek az agyak elborulnak és a lélek alázatos szolgá
ja lesz az anyagnak, ate neved fényesedik az elmúlás ködében. Kiáltsunk az
ég felé mindnyájan: jutányos automobil, elsőrangú cipőfénymáz, üdítő fogpasz
ta, biztos hashajtó, szétszakíthatatlan nadrágtartó, előre, tovább-tovább, föl-föl
a magasba! A csillagokig! Ad astra!!!" De meglátja a magára hagyott ember
megfogalmazhatatlan, kimondhatatlan fájdalmát is (Síró nő a Körúton), s a
mezítlábas embert, aki oly öntudatosan és természetesen hordozza nyomorúsá
gát az aszfalton (Mezítláb). Megírja a macskajajos angol mulatozókat, akik előtt
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félig elnyomott egyiptomi cígaretták füstölögnek a hamutartóban, körülöttük pe
dig "piros pecsétdarabok pókhálós borospalackokról". Egyikük kiejt a zsebéből
-egy ezüstpénzt. "Pincérek száguldtak érte, fölemelték, átadták neki. A személy
zet kitódult az irodából, hogy jobban lássa a földön csillogó csodát." S egy
jellegzetesen kosztolányis, a - nagy novellákból idetévedt befejezés: "A lord bic
centett a fejével, eltette. Nem láttam az arcát, mert 'én is a pénzt figyeltem.
De szeretném tudni, hogy szégyellte-e magát ..." Van szeme hozzá, hogy "a
cifra nyomorúság" költőinek, a kapítalizálódó életforma kivetettjeinek, a nagy
város proletárjainak sorsát meglássa. De míndig csak az egyes embert ábrázol
ja. Az egyén tragédiáját. Ezt a témát aknázza ki mesteri novellista vénával.
Ilyenkor nem tekint a dolgok mögé, Csak a jelenség foglalkoztatja, vagy az
.abban rejlő líra, netán egy kis dráma, melyet -azonban csak ő vesz észre, s
nem is úgy mutat fel, hogy egyetemesebb összefüggések levonására lenne a1
'kalmas,

Néhol azonban tetten érni őt is. A hallatlanu1 bizt-os, hideg fejjel, rezze
néstelen tekintettel figyelő statisztát. Amikor a kép egyszerre nőni kezd a ke
ze alatt, a formák alaktalanná válnak, a rend káoszba torkoll, minden a zsi
bongó, értelmetlen őrület érzését kelti: ,,0, a nagyváros undok, állati élete.
Minden érzékemet megrohanja a szín, a szag, az íz, a tárgyak mocskos, sima
vagy ragadós volta. Némely ház friss kenyérárpát küld felém, a mészárszék
véres, nyers húsbűze orromba nyilall, az egyik kereskedés olajszagú. a másik
cipőszagú. a harmadik régi nadrágszagú. Soha ilyen érthetetlennek nem tartot
tam, hogy az emberek esznek. Van étvágyatok? Minden vendéglő tele van. Ci
pelik már a jeget, húst, kenyeret, a szakács fehér sapkában sürgölődik a tűz

hely körül. Reszketve nézek egy munkást, ki hosszú, forró kolbászt emel szá
jához. Csak nem eszi meg? De, megeszi, nagyokat nyel, a zsír szája két szé
lén végigcsorran." A már-már naturalizmusba csapó leírás Kosztolányinak azt
a sajátos naturalizmus-szemléletét idézi, melyet Füst Milán Boldogtalanok című

szomorújátékának előadása, illetve az előadást követő vita hatására fogalmazott
meg. A naturalizmus "erkölcse mélységes, de csak annyi, amennyi a véletlené,
mely ártatlan gyermekeket öl meg ok nélkül, és, sajnos, a nihilizmus határán
jár ... Hidegség lengi körül dermesztően, de érzésünk az, hogy a rnűvész céltu
datosan teremtette ezt a légkört, hogy lázát hűtse, s forró álomalakjait mintegy
kristálytiszta jégtábla mögül nézze." Ez az <5 legsajátabb naturalizmusa is. A
maga "forró lázát hűti" vele, s mindent megtesz. hogy valóban sikerüljön a
képzeletbeli jégtábla mögérejteznie.

S hasonlóan árulkodó az a kis cikke is, melyet az őrültekről írt 1923-ban.
Mindig érdekelték. S ahogy ábrázolja őket, szelíd iróniával, megértő realítással,
az mintegy annak is jelzése, hogy nem is tudni pontosan, kinek a világrendje
értékesebb, erkölcsösebb. Mert az érték és az erkölcs azért változatlanul fontos
kategóriája marad Kosztolányinak, még ha szemérmesen leplezi is, még ha úgy
ls tesz olykor, hogy számára az ötlet, a bárhogyan és bárhol adódó téma az
igazán fontos (Aki valamit talál).

Ez hát az egyéni háttere annak a néhány esztendőnek 1922-t<51 1924-ig, ami
kor a szeszélyes egymásutánban sorjázó versekből lassan összeáll az önálló ver
ses "regény", A bús férfi panaszai. A részvétlennek érzett, tragikus magány, a
világgal való elégedetlenség, a sztoikus belenyugvás -éveí ezek, melyek talán
a legtöbb tragikus élménnyel és felismeréssel gazdagították a költöt, s a leg
inkább igazolni látszottak azt az álláspontját, hogy a művésznek nem szabad
politizálnia. S ahogy egyre érzékletesebben, plasztikusabban alakul ki benne a
terv, hogy megírja azt a bús férfit, akit kora tett azzá, akit magánya, kitaszí
tottsága és kora színez oly nosztalgikus figurává, cikkeiben is egyre több olyan
apró motívum, hangulati elem akad, me1y még jobban elmélyíti a verses mű

hangulatát. Megjelenik kis írásaiban az időtlenségnek az a furcsa, szívet szorító
élménye, varázslata is, mely annyira népszerűvé tette a Szegény kisgyermek pa
11aszait, de aminek már volt valami önísmétlés jellege is az új lírai regényben.

Hozzájárult még az új mű hangulati megihletéséhez az a sok komor ese
mény is, mely ezekben az években szinte alapjaiban rázta meg a Kosztolányi
családot. Meghalt, tragikusan, Csáth Géza, akit Kosztolányi annyira szeretett.
A Brenner-Decsy család szétszóródott, húgának jövője teljesen bizonytalanná
vált, hiszen egyik napról a másikra új nyelvet kellene megtanulnía, s így ka
matoztatnia végzettségét, l1:desapját megfosztották igazgatói állásától, Zalai Béla,
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A parton
a boldogságomat magasba tartom
atléta-kézzel és fejem
lcönnyű ábrándra fektetem.
Igy dalolok, egészen és betelten,
amig az élet záporozva hull rám,
s a lelkem
viszi a hullám.

ifjúságának kedves barátja meghalt. Rajz Sándor öngyilkos lett. Szabó Batanea
István megőrült. Valóban egyedül érezhette magát, Ő, aki olyan nagyra érté
kelte a családi együvé tartozást, aki annyi gonddal és szeretettel ápolta ilyeD
jellegű kötelékeit. A bús férfi panaszaiban talán azért is próbálja meg vissza
idézni - .a vers kifejezéseiben, képeiben és formájában is - a tízes évek han
gulatát, hogy még egyszer visszahozza azt, legalább képzeletben, amit végérvé
nyesém elnyelt már a múló idő:

Hallod?
Hogy zengenek a messze-messze halmok,
s a szép
és mély zenét,
mely csöndbe slmul szívünk láza mellé,
mint hogyha benne most is hullám csobogna
s a nyugtalan folyó emelné.

így válik A bús férfi panaszainak alaprétegévé az emlékezés és a fájó nosztal
gia. így zengéti vissza a "tűnő időt" a most "árva ember".

"De én a tengerek végére értem, / vitorlámat fordítom újra vissza, / s most
megpihen e régi, téli éjben / szegény lelkem, a fáradt nihilista." - Ez a né
hány sor rníntegy esszenetája A bús férfi panaszai egyik rétegének, melyben a
költő önmagáról, gondolatairól, érzéseiről vall. Persze vallomás volt a vers elő

képe, a Szegény kisgyermek panaszai is, de ott a téma olyan volt, hogy stilizál
hatta önmagát. Itt sokkal közvetlenebbnek, hitelesebbnek kell lennie. Vehet ál
arcokat, de nem míndegyíket. Választhat maszkokat, de vigyáznia kell, hogy
mindenestől hozzá illő legyen. Igaz, az álarc mögül gyakran kikandikál az az
igazi arc, mely vágyva tekint vissza az ifjúság vidékeire, s most is forró nosz
talgiával őrzi akkori önmagát:

Most járok itten, tiszta, téli esten,
prémes bundába és megváltozottan 

dús vacsora izével, Budapesten.

Még most is ég a csillag, ahogy ottan
arany-t'Üzekkel ékszeres az égbolt,

csak én nem égek már, ki úgy lobogtam.

Almos szemem keresi fönn a rég-volt
csodákat, és oly búsan mondja szivem,

hogy nékem már a csillag is sötét folt.

Vak vágyam mégis fölfelé feszítem,
a kis diákdalt újra sírva zengem,

s kihúnyt arcom fölmutatom szeliden.

0, csillagok, ismertek-e még engem?

(Diákkoromban, vékony kis legényke)

Ez a tétova nosztalgikus alaphang szinte végig meg-megzendül a versben. Az
egész műnek ez a hangulati alapja: erre rétegzí, építi rá képeit, emlékeit, gon
dolatait. A tűnő ífjúságot siratja, mely képzeletében most valósággal legendássá
magasztosul. Lelkében visszajárnak azok az évek, amikor még lángolni tudtak,
amikor ifjú társaival a magyar költészet megújítására és meghódítására indul
tak csatába. De hová is lettek már ezek a régi társak:

New-York, te' kávéház, ahol oly sokat űltem,

hadd nyissam ki az ajtód, leülni még szabad tán,
csak mint a koldúsnak aki pihen a padkán,
s megnézi, mi maradt belőlem és körültem.
E nyári koraestén, hogy még mind vacsoráznak,
meginnék asztalomnál egy langyos esti kávét,
és mint hívő keresztény, elmondanék egy ávét,
múltán az ifjúságnak s múltán a régi láznak.
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De most belé az árvaság,
a semmi integet.

Barátaimról és egy isteni merésű,

1)ad költőről, aki itt ült vörös ajakkal,
meggyszínű mellényben, szuroksötét hajakkal,
melyekbe szikrázott és recsegett a fésű.

Itt ültünk boldogan, s hr1ragos szavainkban
bombák aludtak és egy új kor lelke éledt,
mi rongyos éhesek, lovagjai az éjnek,
mint boldog gyilkosok, mint gyilkosok, oly ifjan.

S egy másik hasonló kép, melyben még nevekhez köti, azonosítja is ködből

felmerülő, fájó emlékeit:
O szép magyar fejek, ti drága-régik,
költők, az írás büszke bajnoki,
ifjan virágzók és ifjan lehullók,
Ady, Csáth Géza, édes Cholnoky ...

Az az érzése, hogy szinte teljesen magára maradt: kiszakadva a régi, ihlető

közegből és a békét, biztonságot adó családi körből. Egészen természetes, hogy
A bús férfi panaszai sok változatban rajzolja meg a magány képeit. Hol egy
már-már szinte tapintható élőképben (Ezek a fák), hol egy már-már jelképpé
emelt allegóriában :

A lelkem oly kihalt, üres,
mint éjjel a tllkör.

Holtan világít egymaga
a bűvös fényü kör.

Ű látta hajdan a napot,
a májusi eget.

Elmegy, ki látja itt magát,
a táj is elenyész.

Övé a csönd, az éjszaka
s meghal, ki belenéz.

(Ezek a nagyon finom, tömör képek, melyek majd még tovább csupaszítva él
nek tovább az új magyar költészetben, melyet Kosztolányi nemcsak témáival
és nemcsak szerepeivel termékenyített meg, hanem költői eredményeivel is. Ez
a hasonlat, most már nem mint hasonlat, hanem önállósult kép jelenik meg
például Pilinszky Jánosnál, aki ebből és az ezekből hasonló indításokból vonat
koztatja el a maga félelmetes és egyetemessé növesztett árvaságának képeit. De
az Újhold egész nemzedéke, mely ugyan szívesebben hivatkozik előképei között
Babitsra, sokat tanult tőle. Nem a rímek mesterétől, hanem a pontos, lényeg
látó megfígyelőtől, akit még a rímek kényszere sem csábít soha üres fecse
gésre, önmagáért való sorokra. Amikor Lengyel Balázs A mai magyar líráról
írott könyvében úgy jellemzi őt, mint aki nem témákat írt meg, hanem élet
érzéseket ábrázolt, ezzel voltaképp nemzedéke kö1tőinek egyik előképét láttatta
benne.)

A "tükör"-nek e paradox értelmezése másutt is visszatér A bús férfi pana
szaiban, jelezve, hogy aköltó számára az egyik legfontosabb jelkép, mellyel
árvaságát, céltalanságát érzékelteti:

Cél nélkül itt egy ember mendegél.
Olyan az arca, mint az a tükör,
amelybe egyszer éjjel néztem én.
Próbál fütyűlni, szája megvacog.
Előrenéz, meg 1)isszanéz,
Egy vaskorlátra ráborulva sír.

(Elég a jaj)

Ez a "tükör"-kép kezdettől kísérti. Emlékezzünk csak a Szegény kisgyermek
panaszaira, ahol a halál előtti pillanatban sugallja jelenléte: "Csupán egy tükör
az egész. / aki belenéz, belevész". Mert a tükörben sosem a saját képmása iz
gatja a költöt, hanem az a "mögöttes tartomány", melyet az magába rejt, elfed.
(A néprajz is ismeri a tükörnek ilyen ősi, mitikus értelmezését.) Ugyanilyen ős

idők óta élő, a költészetben új és új feldolgozásokban jelentkező, visszatérő
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jelképe a bolyongásé, Ez is az emberiség őskoráig nyúlik vissza (Ahasverus mon
dájal ; a Nyugat első nemzedékének költői azonban nyilván nemcsak ezért, ha
nem hangulati értéke miatt is szívesen alkalmazták a "bolyong", "ballag" stb.
szavakat. A bús férfi panaszaiban mindkettő feltűnik, egyszerre idézve az ősi

otthontalanságot és a legszemélyesebb' magányt:

Arvábban ballagok ki, mint az az éji árus,
ki bádogbékát és csörgőt tesz asztalunkra,
s éjfél után bolyong unottan és korán-bús
arcára könny esik, mert már mindenki unja.

(New-York, te kávéház ...)

Ez már a szerep, Az egyik álarc a sok közül, melyeket olyan bűvöletes köny
nyedséggel cserél arcán, Mint ahogy már idézett cikkeihez hasonlóan a verses
regényben is szívesen rejtezik a bohóc-maskarába:

Festett az arcom nékem is
és szenvedés az ékem is.
Jaj, a költő gyomrába kóc,
ő is beteg és torz bohóc.

(Lecsuklik mínden pilla most)

Szerepnek, a világirodalom archetípusaiig visszanyúló érzelmi közhelynek kell te
kintenünk azokat a részleteket is, melyekben fáradt, esett öregségét panaszolja.
Am ezekben a részletekben, noha valóban nem nehéz a vílágirodalrní rokonsá
gok sokaságának párhuzamába ál1ítani őket, mégis érezni tépettebb, zaklatottabb
hangot is, az őszinteségnek olyan feltörő vallomását, melyet leginkább talán
Arany János példájából merített, de a maga életének keserű tapasztalataival
szentesített. Ezek a fájdalmas élmények, emlékek, átvérzík a vers szövetét:

Kupámba még pár kortynyi bor,
a vállamon a férfikor.

Jaj de nehéz ez a batyu
s a bor is, a bor is savanyú.

Kályhához ülnék szívesen,
mert fúa szél künn hívesen.

Érezni a távol ködét.
A fák zúgnak: harmincöt év.

Ki énekeltem az eget,
a gyermekkort, most rettegek.

Teljesen hasonló ihletésból fakad. a

Ha volna egy kevés remény,
a lelketek megmenteném,
ti drága-drága szentek,

(Már elmondtam, mint kezdtem el)

következő vallomás:

kik ültök otthon tétován
az elhagyott szobák során,
s este sétálni mentek.

De nincs remény, de nincs remény,
az élet az kemény, kemény,
én száz mérföldre estem.

A valahai "szegény kisgyermek" felnőtté érett, de e reménytelen, kábult im
pressziók sem töltik meg szívét a haláltól való rettegéssel. Korábban szinte be
tegesen félt az elmúlástól. Tudjuk: hipochonder természet volt, ott is beteg
séget, veszedelmeket szímatolt, ahol nem volt. Most mintha megnyugodott vol
na. Mintha az az érzés, hogy másokról is gondoskodnia kell, hogy életének leg-
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nagyobb öröme és boldogsága, Adám fia fölött kell viaskodnia az elmúlás li ..
dérceivel, őt magát megérlelte volna a szenvedések elviselésére. Az egész könyv
egyik leghalkabb, legfinomabb részletében érhetjük tetten ezt az újszerű. jövő
be pillantó, őszelől magatartást:

Úgy írom néked, kisfiam, e verset,
míg életemnek asszú fája korhad,
minden nap egy sort, lassan és szelíden,
hogy nemesítsen a rímes gyakorlat.
Halkabbra vált már a szívem verése,
a vérem néha pezsgett, de lehűlten,

s ha jutni kellett volna a futókkal,
egy utcapadra csüggeteg leültem.

De azt parancsolom neked utolszor,
halál helyett kiáltsd ujjongva, élet.
Mi elveszünk mind. En is cihelődöm

és csomagalom csöndesen aládám.
De te maradj itt és beszélj helyettem,
kit embernek neveztelek, kis Adám.

Fia iránt érzett szeretetéből, óvó aggodalmából fakad fel a ciklus egyik leg
szebb darabja, a Most elbeszélem azt a hónapot, melyben torkot szoríto hitellel,
a bénult fájdalom és az ujjongani kész öröm végletet között hányódva számol
be fia betegségéről (a súlyos témát még aláhúzza a nála szokatlan forma, a
rímtelen jambus). De a szeretetnek e megtalált gyönyörűségéből formálódik
egyéniségének egy új [ellemzője is: sokkal lágyabbá, Iíraíbbá válik. Régen haj
lamos volt egy legyintéssel, tréfával elintézni az embereket. Tersánszky Józsi
Jenő meséli el, hogy nevette ki Kosztolányi Osvátot, mert az ő novellait olvasta.
Egy ilyen fura nevű ember elbeszéléseit ... Most már évről évre kedvesebbe,
figyelmesebbé válik, hovatovább megértőbbé. segítőkészebbé. mint a fiatal írók
példaképe, Babits, akit épp gátlásos természete tett oly ritkán kitárulkozóvá.
Kosztolányi határozott megbecsüléssel és szeretettel közeledik például József
Attilához, Berda Józsefhez vagy az egészen ifjú Devecseri Gáborhoz. S talán
innen eredeztethetjük részvétének elmélyülését is. Az együttérzés kezdettől jel
lemezte Iíráját is, cikkeit is. De másképp, tartottabban, objektívebben, mint
például A bús férfi panaszainak abban a részletében, melyet az utcalányokról
írt, vagy a pesti munkásról. Régebben részvéte tárgyát is témának tekintette,
érzeimét pedig megírandó nyersanyagnak, melyet aztán maga kommentált, né
hoJ érezhető kedvteléssel. Ez az élményköre is érezhetőbben lirizálódik A bús
férfi panaszaiban, s ha stilizáltan is, az álarc mögé rejtve, de megszólal az azo
nosulás hangja, ami egészen új Iírájában. Ez az új gesztus már valóban a fel
nőtté, aki jól lát maga körül, de tisztában van az élet erővonalaival. Nem vé
letlenül panaszolja el a húszas évek elejének dehumanizáló bürokratizmusát a
ciklus egyik legtöbbet idézett versében, melynek leleplező erejét ugyan gyen
gíti a szerep, a "bús férfi" álarca, de így is hiteles képét adja a fojtogatottság
élményének:

Beírtak engem mindenféte Könyvbe
és minden módon számon tartanak.
Porzó-szagú, sötét hivatalokban
énrólam is szól egy agg, szürke lap.
Ú, fogcsikorgatás. 0, megalázás
hogy rab vagyok és nem vagyok szabad.
Nem az enyém már a kezem, a lábam,
és a fejem, az is csak egy adat.
Jobb volna élni messze sivatagban,
1,agy lenn rohadni, zsíros föld alatt,
mivel beirtak mindenféle Könyvbe
és minden módon számon tartanak.
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Ennél sokkal egyértelműbb és talán kiszüremkedő . - mint már jeleztük, tu
datosan alkalmazott - naturalista ábrázolásmód miatt leleplezöbb az a részlet,
melyben a nagyvárosi kapitalizmus lüktető, embertelen élettempóját és életmód
ját ábrázolja (A nagyvárosban éltem, hol a börzék). Az a néhány soros beveze
tés, melyben a bőrzék üvöltő zsibongását és a görcsbe rángó emberarcokat áb
rázolja, akár az avantgard eszköztárából is belekerülhetett költészetébe. Erre a
négy sorra természetes ellentétképp ütteti rá a következő képet. mely a régi
idők nosztalgikus látomása, azoké az időké, amikor "szólt a harang, letérdelt
a paraszt".. Most a pénz az Isten, ő az új kor Mammonja. Kihaltak az emberi
érzelmek, az iszonyú kavarodásban ember az embernek farkasa lett:

Kezök, mint azoké, kik vízbe b1iknak
és a tengerben egymást fojtogatják,
kéken sötétlik ere homlokuknak,
nem ismeri itt a fiú az atyját.

Nem ismerhetik ők a régi korszak idilli békességét, mert egyetlen céljuk. hogy
felépítsék és felépíttessék a modern kor óriási gúláit, A költő maga is itt él e
rémes forgatagban, és a keresztre feszített ember kínjával, fájdalmával tárja ki
karját. Szeretne "el-kivándorolni innen", menekülne az országúton egy asszony
nyal és egy kicsi gyermekkel, mint évezredekkel korábban menekült József
Egyiptomba:

két kedvesem elül egy kis szamáron,
s én kampós bottal lenn az úti porban.

De azért az ő számára is létezik idilli béke és megnyugvás: a családban.
Ezekben a részletekben nem stilizáltan, hanem nagyon.is kítárulkozva, hitele-

. sen vall felesége iránt érzett szerétetéről és hálájáról, s arról a szenvedélyes
érzésről, amit fia, Adám iránt érzett. Néhol azonban még ezeket a vallomáso
kat is beárnyékolja valami rossz sejtelem, az a tudat, hogy az általa fenntar
tott és teremtett parányi békességet is megrontja a világ:

Kísérem a fiam az iskolába. De hallod ezt? Milyen visongó, kába,
Zökl-ablakos, fehér háza cska, szent vad indián-zaj, bús hahója reng?
békével ül a hegyoldalba fent, Mint egy kaszárnya vagy egy parlament
az ősz arannyal lengő friss porába. Te is ide kerültél, mindhiába.

Jaj, apró emberek, kis gyilkosok.
Egyik se rosszabb és egyik se jobb.
Bizony "!,ondom, testvére vagy ezeknek.

Még fejeden botorkál a kezem,
de elbocsátalak s úgy érzem,
hogy tigrisek ketrecébe vetlek.

A bús férfi panaszai teljes érettségében mutatja a forma művészét. Az olyan
mesterien felépített részletek, mint a Hattyú kutyám (Babits Adázanak előképe)

éppen úgy, mint II változatos, csodálatos könnyedséggel kezelt formák, melyek
már-már túlcsordulóan hibátlanok. Ars poetícáiát így fogalmazza meg (egy szin
tén bámulatosan tökéletes formájú részletben):

Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről,

nem tudtam én dalolni nektek a földről csak az égiről,

mert ami elmúlt, az csodásan kísért az én dalomba még,
mert aki meghalt az időben, úgy van fölöttem, mint az ég.

Am az égi és a régi egyre ritkábban villan föl A bús férfi panaszaiban, helyü
ket mindinkább elfoglalja a földi, és a jelennek az a rétege, mely egyre job
ban meghatározza majd ihletét.
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TOLDALAGI PÁL VERSEI

A~ élet megy tovább

Az ütközetnek vége van,
halottak, sebesültek
hevernek a csatamezőn,

ez a győztesnek ünnep,

mert nem számít az emberek
halála, csonko.sága,
zászlóval veti magát
a hősök mámorába,

az árvák és az özvegyek
pedig siralmas arccal
nézik a nagy vigadozást,
nekik sötét a nappal,

a szájukban oly keserű

az ital és az étel,
de nem szállhatnak szembe az
ünneplők örömével,

csupán a vesztes, az lehet
igazi gyászolója
mindennek, ami elveszett,
temetés minden óra;

az élet pedig megy tovább,
szövetségesek lesznek
az egymás ellen harcolók.
Hol van az ütközetnek

nuüaszaqa? Az áldozat,
mit mind a ketten hoztak,
arany betűkbe merevül,
vagy tankönyvekbe roskad.

Ki8~abott dé~8ma

Csodálatos nagy összevisszaság van,
bővelkedünk madárban és virágban,
körvonalakat írhat le az ének,
a fiatalok egymás mellé lépnek,
egymás kezét megfogják és szaladnak
felhőtlen, fényes arccal napnyugatnak.

Mit csinálhatnék én? Már derűsebben

gondolok vissza. A szemem se rebben.
Úgy kellett lenni, ahogy volt, a vámos
beszedi, ami neki jár. Világos,
hogy fizetnünk kell 'muuienért, a dézsma
is ki van szabva életünkért még ma,
ezért kapjuk a jó szókat, a csókot,
csak a halottak soha nem adósok.

Utós~ó

És most, hogy részben feltörtük a kripták
ajtait és megoldottuk a titkát
a részleteknek s félig az egésznek,
a színpadról öregesen lelépek:
Ez volna hát a vége a szerepnek?
Kik jóval előbb engem eltemettek,
örüljenek; nem bántam, s most se bánom,
túljutva az utolsó felvonáson.

Ha kérde.ed

Kazlak úsznak az éjszakában,
a szagos virágok pedig
tovább adják növényi létük
rejtelmes üzeneteit,

kis keritések körülzárják
a kerteket, a csend egy zárdát
épít fel, nem áll a világ meg,
egy felhő nagyon lassan átmegy
a hold előtt és megpihen.
Hozzájuk képest mi vagyok még?
Hát nem vagyok már semmi sem,
,/)agy inkább csonk, vagy összeomlott
lélek, megismerve" a poklot,
a sokféle borzalmakat,
nem csodálom, hogy immár senki
örömtelin rám nem akad.

Mondhatt. volna Lear

Hiénákat hizlal a korszak,
barányt csak néha látni már
a határozott képtelenség
jelképes határainál,

pedig van ima és zsolozsma,
gyónás, áldozás és mise,
de nem vagyunk jók, nem t'agyunk jók
voltaképpen már semmire.

Mért élünk hát? mire nevelnek
gyermekeket az emberek,
hiszen nem tudni, hogy belőlük

hány lesz valódi szörnyeteg.
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A Vigilia BESZÉLGETÉSE

CSORBA TIBORRAL

- Azt mondják, hogy a gyermekkor
élményei végigkísérik ai embert egész
életén, sorsa már ott szunnyad a kez
detekben a ui pecsét jei alatt. Sokan
egyenesen meghatÍírozó jelentőséget tu
lajdonítanak a korai benyomásoknak,
az első tudatos tapasztalatoknak, ame
lyek makacs bélyegként tapadnak az
érett ember magatartásához és valami
képpen a cselekedeteibe, választásába
belejátszanak. Benned mi bukkan föl
életed mélyéről?

Lehet, hogy különösnek fogod
tartani, de ez is lengyel vonatkozású,
Én vagyok hát a tipikus példa.

Az első világháború kitörésekor nyolc
éves voltam. Szülővárosomban, Szepes
váralján egy bizonyos napon falraga
szok vonták magukra figyelmünket.
Sorozásról széltak. Majd lovakat is so
róztak. Nekünk, gyerekeknek ez jelen
tette a szenzácíót. A lósorozás színhe
Iye a. katolikus templom körüli tér
volt. Annak az ásító gödörnek a kö
zelében, amelyet a toronyból ledobott
nagyharang vájt ki. Elvitték azt is,
hogy ágyút öntsenek belőle. Az embe
rek jobban siratták, mint az ugyan
csak háborús célra beszolgáltatott réz
tárgyakat. A felnőttek sokat beszéltek
a háborúról. Városunkban kórházat is
rendeztek be a kaszinó helyiségeiben
- sebesült katonák részére. Mesélget
ték s találgatták: csajádunk egyik
vagy másik tagját az északi vagy a
déli harctérre vezénvlík-e. Ezeket a
földraizí irányokat ugyan nem tudato
sitottam magamban, de az öregebbek
bizonyos félelme, aggodalma engem is
megszállt. Különösen akkor, amikor
Északról, Galícíáról, Przemyslről be
szélgettek.

Rövidesen a háború kitörése után
hazaszállították az északi harctérről

városunk egyik rokonszenves fiatalja,
Polónyi Géza hadnagy holttestét. Ott
halt hősi halált. Az édesanyja indult
el érte s személyesen vett részt né
hány tömegsír feltárásánál. Az exhu
máltak közül végre ráismert foszlado-
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zó fiára - a fogsoráról. A temetés
az egész város közönségének részvé
telével folyt le. A gyászmenet a vá
ros főutcáján haladt végig. Kivezényelt
díszszázad kísérte, majd a sírnál dísz
lövéssel búcsúztak bajtársuktól. Leg
többen bizonyos félelemmel, aggoda
lommal főleg azt ismételgették: az
északi front... Galícia... Przemysl ...

A FOLYTATAS ...

Gimnáziumi éveit Lőcsén, Vácott, és:
Pesten töltötte. Felsőfokú tanulmánya
it a budapesti Képzőművészeti Főisko

lán, a szegedi Polgári Iskolai Tanár
képzőn, a varsói Kézimunka- és Rajz
tanárképző Főiskolán (PIRR), valamint.
a varsói tudományegyetemen és a bu
dapesti Pázmány Péter Tudományegye
temen végezte. Doktori disszertációjit.
Julian Krzyzanowski és Horváth János
professzorok irányításával HA huma
nista Báthory István" eimmel irta meg.
A közel háromszáz oldalas munka 1944.
március 19-én látott napvilágot a Pal
ladis Kiadó gondozásában. Sokan ma
is az ellenállási mozgalom tetteként
tartják számon.

Tanári pályáját vidéki városokban
kezdte, később a budapesti Képzőmű
vészeti Főiskolán folytatta. Innen hív
ták meg a krakkói Jagelló-egyetemre
és a Kereskedelmi Akadémiára okta
tónak. Majd a varsói Wolna Wszechni
cán, nyugállományba vonulásáig pedig
a Rajztanárok Továbbképző Intézeté
ben tanított. De nemcsak a mesterség
fortélyainak elsajátítására nevelte ta
nítványait, a puszta közvetítésen kívül
alkotó módon művelte is a tárgyát.
Gyermekkora óta szenvedélye a festé
szet, tevékenységének egyik máig elha
nyagolhatatlan, büszke területe. SzámoS'

. hazai és lengyelországi kiállításon mu
tatta be képeit, de megjárták Nyugat
Európa, New-York és Washington ga
lériáit is. Nemes egyszerűséget árasztó,
impresszionista színeket gyújtó akva
relljeit a lengyel esztéták a korai



Dufyhez, a Boudin és Sisley modorát
idéző realista romanticizmushoz hason
lították. Néhány kiválasztott, kedves
témája gyakran ismétlődik, variálódik.
Az adott látványból kiemel egy-két
pontosan meghatározott elemet - egy
nyiTfát, egy kőkockát, egy épületrész
letet, egy utcaszegletet stb. - és azt
jelentést hordozó eszközzé, szimbólum
má növeszti. Hol két betongerenda vagy
fahasáb illeszkedik természetes egység
ben keresztté; hol egy megnyúlt, tönk
re soványodott fa lép az előtérbe, hogy
döbbent felkiáltójele' legyen a háttér
nek; hol egy réjtőzködő templom tor
nya kúszik hirtelen a házak fölé, mint
egy mutatóujj vagy úgy les ki a sö
tétedésbe, mint vigyázzállásba me1'eve
dett őr. Igy válik nála drámai hangu
latúvá, konfliktusok sejtetőjévé a len
gyel táj, válik meghatott természetsze
reteténekkife1ezőjévé a lengyel föld
szomorú szépsége.

Mintegy félszázado. forgatja a tollat.
Szépprózái, esszéi, szakcikkei rendsze
resen megjelennek a magyar és a len
gyel lapokban, foly6iratokban. Irásai·
nak java része életrajzi ihletésű. Je
lentősebb művei: Beszél a tanya (el
beszélések, 1935), Az utols6 lőcsei di
ák (regény, 1936), Polgáristák (regény,
1937), Ne higgy magyar a németnek
(a kuruc kölMszetről szóló tanulmány
lengyel nyelven, 1939), Uczmy sie po
wegiersku (Tanuljunk magyarul; az
első nyelvkönyv 'lengyelek részére,
melyhez egy tíz ív terjedelmű prózai
bilingvis antológia csatlakozik, 1940),
Lengyel-magyar szótár (Akadémiai Ki
adó, 1958), Corviniana (lengyelül, 1964).
Műfordítói teljesítménye rangos helyet
biztosít számára a lengyel múfardít6k
között is; különösen a XX, századi ma
gyar lírát tolmácsolja gazdag fantázi
ával, az azonosulás magas szintjén.

Irodalmi és fordító,i munkásságának
elismeréseként választotta tagjai sorába
a Magyar PEN Club, a Gárdonyi Tár
saság, a Tömörkény Társaság, a Faludi
Ferenc Irodalmi Társaság; jelenleg a
Lengyel Képzőművészek Szövetségének,
a Lengyel lrószövetségnek és a Len
gyel PEN Clubnak a tagja. Több év
tizedes írói tevékenységéért, a magyar
lengyel ,barátság elmélyítése érdekében
kifejtett szolgálataiért, a két nép kiütu
rális kincseinek népszerűsítéséért 1937
ben a Polonia Restituta lovagkeresztjé
vel, 1938-ban a Lengyel Irodalmi Aka
démia Ezüstbabér-koszorújával tüntet
ték ki. 1971-ben a Mosoly 1.f:rdemren
det és a Polonia Restituta tisztikereszt-

jét kapta meg, 1975 novemberében pe
dig negyvenéves írói jubileuma alkal
mából a lengyel művelődésügyi minisz
ter kitüntető díjjal jutalmazta.

- 1.f:leted folyamán annyi mindennel
foglalkoztál, sokféle minőséget teremt
ve, hogy nem tudni, mit is tekintettél
igazán szívügyednek. Ezt is, azt is mű

velted különböző színvonalon, tehetsé
get őrlőn, elkótyavetyélve vagy pazarl6
energiával. A számvetéskor mégis mi
nek vallod magad elsősorban?

- Pedagógusnak készültem. Erre a
pályára furcsamód éppen "rossz" taná
raim tereltek. Sajátságosan éppen az ő
riasztó példájuk döbbentett rá a pálya
jelentőségére, gazdagságára, arra, mit
adhatna neveltjeinek a szakmáját hi
vatásszerűen űző tanár, milyen érté
kes világot teremthetne díákjaiban, ha
maga is rendelkezik hiteles értékekkel.
Én más akartam lenni. Nem különb,
inkább emberibb. A tanítványaim sze
mében '"jobb". Szaktárgyámul <a rajz
tanítást, a művészet útján történő ne
velést és az irodalmat választottam, a
szép szó rábatását lélek' és 'szellem
bontakozására.

A pedagógus íratta velem a kiskun
ságí elbeszéléseket, pedagógiai regé
nyemet, mert mindenekelőtt a saját,
szűkebb haza szeretetét, ismeretét igye
keztem olvasóímba-tanítványaímba ol
tani. A pedagógus adott 'számot az
utolsó lőcsei diák jogán a szülőföld

tiszteletéről, becsületéről. A pedagógus
adta' a lengyelek kezébe az első ma
gyar nyelvkönyvet a magyar próza
gyöngyszemeível, vagy tárta föl Báthory
István korát - a magyar-lengyel ba
rátság tartalmi feltöltésének szándéká
val is. Ezek a munkák teitestvérként
élnek együtt, életem vonulatának je
lentős állomásai, egyéni fejlődésem s
művészl önkifejezésem elszámolható ta
lentumai.

A fordítás is pedagógiai feladat. Aki
fordít, annak magáévá kell tennie a
fordítandó szöveget minden értékével,
kellékével, az átültetést pedig csak ak
kor kísérelheti meg. ha otthonosa mű

faj (líra, próza, dráma, esszé) nyelvé
ben és nem utolsósorban szinte peda
gógusként tudja közvetíteni azt: értel
mezni, magyarázní, múvészetté produ
kálni egyszerre, újra az eredetit. Ver
set fordítani a legnehezebb. Sokat baj
lódtam József Attila lengyel tolmácso
lásával, de rendkívüli élvezetet nyúj
tott a más nyelven érthetővé teendő

szöveg, .gondolat, kép, ritmus megfor-
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m ál ás a . Egysz er Szabó Lőrinccel a
XVI. századi Jan Kochanowski lengyel
költő Gyászdalait fo rd ítottuk. A m űv é

szi k ü ls ő t -Lőrinc szobrászta sorról sor
ra. A filo lóg ia i munka rám hárult. Az
együttműködés legszebb élményeim kö
zé tartozik, egy életre szóló tanulság
ga l gazdagíto tt .

De a pe dagógus festette a tájképeket
is, h iszen ízlésre, stílusra nevelt , kör
nyezetünk hangulat ára , a természet ér
tésére, a harmóniákra tanított színek,
vonalak, fények és á rnyak segít ségé
vel. Amit m egism ertem, amit megsze
r ettem , aminek tudásvágy-szomjat oltó
ereje volt s van, ahhoz egyszer az

élő szó, m ásszor a toll vagy éppe n az
ecset látszott alkalmas nak - va llomás
tételkor. Még főiskolai tanulmányaim
idején r ájöttern arra, hogy egy alko 
tói pályára lépő írónak, művésznek

m eg kell tanul nia al ázattal értékelni,
csodálni mások lehetőleg a "na
gyok" - életművét, tudását, követ ni
azonban - - er re tanítot tak jó meste
r eim - sa ját intuíciónkat kell - a
mesterség maximális követelésének
r endszeres birtok lása és állandó fej
lesztése mell ett.

Hogy adtam-e kiválót mindezekből 

más döntse el. Ta nítványa im , hallgató
im tudnának erre fe le lni.

Csorba T ibor: Az osw iecimi kre matórium (akvarell)
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A LENGYEL-MAGYAR SZIMPATIA

- Két olyan nép, melynek társadal
ma évszázadokon át hasonló szerkeze
tű, felépítésű, történelmi m'Últjában sok
analógia található és mindkettőnek egy
formán jellemzője a keresztény érté
kek féltése-ápolása, erkölcsi' erejének
tudatos fejlesztése a nép lelkében. De
mi tartja össze ma ezt a barátságot?
Ha őszinték vagyunk egymáshoz, be
vallhatjuk, hogy - az azonos társadal
mi rend közös platformján kívül 
kevés emberi érintkezéssel, kevés kor
szerű tartalommal, kevés kulturális-tu
dományos mondandóval töltjük meg.
Nem romantikus illúzió ez. már, amit
a képzeletünk táplál? Eszményít? Van
hétköznapi realitása?

- Mi tartja Össze? A határtalan s
szinte érthetetlenül nagy, kritikátlanul
őszinte szimpátia. Való igaz, hogy ez
eddig meglepőerr kevés, de az utóbbi
időben egyre szaporodó konkrétumra
épül, ezért még inkább a puszta esz
ményhez van közelebb, a megcsodál
ható romantikához. De feladatunk,
hogy minél több segítséggel, gyakor
lati megoldással alapozzuk az értékek
re, egymás hiteles megismerésére, a
valóság elfogadására. Feladatunk, hogy
ezt a barátságot elmélyítsük és a té
nyek mérlegén szükségessé tegyük.
Szímpátíára építeni azonban - meg
kell tanulnunk.

A barátság ápolásának feltétele min
dig a gyakori, de nem ötletszerű ta
lálkozás, kapcsolattartás. A rendszeres
séghez még hozzátartozik a 'fejlődő

képes tervszerűség, a kölcsönösség
igényes megkomponálása is. Együttmű

ködni csak akkor tudunk, ha mindkét
fél biztos abban, hogy a legjobbat
nyújtja és ismeri, tiszteletben tartja
partnere nézeteit és értékeit. Ennek
elengedhetetlen feltétele a két nyelv
ismerete. Közvetítő nyelvvel sohasem
érhetünk el annyit, amennyit a nyel
vek kölcsönös birtoklásával. Érdemes
volna tehát több gondot fordítani Ma
gyarországon a lengyel, Lengyelország
ban a magyar nyelv. és a nyelvi kul
túra, az irodalom ismereteinek ter
jesztésére.

A múltra vonatkoztatva sem áll, hogy
érdemben tudtunk magunkról, alapo
san ismertük egymást. Úgy tűnik, a
mai társadalmi, politikai és kulturálís
vonatkozások is - bonyolultságuknál.
összetettségüknél. helyenkénti túlbizto
sításuknál fogva - megnehezítik, vagy
éppenséggel nem könnyítik meg elég-

gé az egymás megismerésére való tö
rekvés folyamatát. Kultúrértékeinket és
ebben valójában mai magunkat okos
kultúrpolitikai módszerekkel, érzékeny
reflexiókkal kellene kölcsönösen propa
gálnunk. Téved azonban az, aki azt hi
szi, hogy a propagandát úgy kell ér
telmezni egy másik nemzet számára,
mint a magunkéra. A nyelvi nehézsé
gek legyőzhetők tanszékek felállításá
val, ösztöndíjakkal (ha az ösztöndíjas
kiválasztása, tudása és felkészültsége
valóban a két nép kultúrájának meg
ismerésére irányul) - amelyek nem
lehetnek egy évnél rövidebbek. Mind
két ország számon tart jó szándékú
tudással felvértezett "hídépitőket", d~
nem veszi őket egészen igénybe, hoz
záértésüket nem mindig kamatoztatja.
Ezeket az embereket össze kellene fog
ni, megbecsülni, további munkakörrel,
feladattal ellátni, serkenteni és támo
gatní. A bennük felhalmozódott tudást
és tapasztalatot, melyet nem kis egyé
ni áldozat árán szereztek meg, kár vol
na elherdálni, nem volna helyes még
nemzetgazdasági szemponrtból sem el
pazarolni. A szakértők gondos felhasz
nálása, megválogatása lényegesen csök
~entheti az egymásról keveset, vagy
eppen rosszul tudást.

- A "Magyarok és lengyelek a tör
ténelem .sodrában" című - vitatott, de
azóta sem követett - munkában a II.
világháború időszakáról szólván többek
között ezeket olvashatjuk:' "Nagyobb'
erővel tört utat a magyar társadalom
lengyelbarátsága a háborút megelőző
napokban, majd amikor a' szétvert len
gyel hadsereg maradványai és a pol-o
gári lakosság egy része nagy tömegek
ben özönlött át az északi határon és
nálunk keresett menedéket... Egy ré
szük itt maradt a háború időtartamá

ra, más részük folytatta útját, és a
Nyugaton szervezkedő lengyel haderő

kötelékében harcolt a fasizmus ellen
a második vUágháborúban. Az itt ma
radottak iránt mina a hatóságok, mind
a társadalom meleg rokonszenvvel vi
seltetett. Az ország területén felállított
táborokban humánus felügyelet mellett
a menekült lengyelek saját nemzeti kul
tÚ1'ájuknak megfelelő életmódot jolytat
hattak. .. A magyar lakossággal való
érintkezés során a barátságnak egy új
- a reformkorra emlékeztető - fajtá
ja formálódott ki: a népi érintkezés
ben, egymás megismerésében gyökerező

barátság szoros szálai fonódtak;"

- Nem véletlen tehát, hogy Len
gyelországban a magyar kultúra iránti
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érdeklődés főleg a II. világháború be
fejezése óta jelentősen megnőtt, illetve
erősödött. Mintegy 16 ezer lengyel tért
haza magyar földről a háború befejezé
se után. A magyarsággal. a néppel, kul
túráíával évekíg közös kenyéren éltek,
belőle táplálkoztak. szorosan kötődtek

hozzá. Erdeklődésük érthetően komoly,
ma sem apadt el, ma is - szomias. En
nek kielégítését magyar részről sokkal
tervszerűbben, bátrabban. szélesebben
kellene szolgální, hiszen a figyelem
fenntartása, mélyítése, sőt irányítása
elsősorban magyar ügy.

- Az objektív történeti vizsgálódás
megállapítja, hogy "a hívatalos magyar
külpolitika németbarát gesztusai mel
lett, velük egyidőben még maradt a
magyar társadalomban annyi ellenállás,
annyi ,függetlenségi vágy és eltökéltség,
hogy legalább ebben az egy kérdésben:
a lengyelek iránti szeretetben nem volt
megalkuvás",

- Azon az alapon szólhatnék bő

vebben, hogy egykori főnököm, Antall
József ny. miniszter, aki a világháború
alatt a :Menekültügyi Hivatal vezetője

volt, "a lengyel- és a magyar népnek
tett szolgálata hitelével" - tanúsította:
még 1939 szeptemberében kikért a Ma
gyar Közoktatásügyi Minisztériumtól,
hogya Menekültügyi Hivatalban hiva
talos szolgálatot teljesítsek. _Igazoló le
velében többek- közt ezt írta: "Segítő
társam volt a lengyel elemi iskolák,
középiskolák felállttásánál és a lengyel
ifjak magyar egyetemi, főiskolai elhe
lyezésénél ..." stb. így elejétől végig
aktívan részt vehettem mindabban,
ami a magyarországi lengyel és más
nemzetiségű menekültek sokirányú tá
mogatását, egy új, átmeneti otthon meg
teremtését jelentette, s amit feltétlenül
a magyar ellenállási tevékenység egyik
sikeres médjának kell tekintenünk.

- De a történeti adatfeltárás még
csak az elején tart, számos 'f'észlet, nát
tér, összefüggés még isme'f'etlen a ma
gyarországi lengyel menekültek figyé
ben. Úgy látszik, mintha a további
kutatások megakadtak volna, félreérté
sek keletkeztek; az a regényes magyar
filmfeldolgozás sem született meg, amit
e témában a sajtó beharangozott: egye
sek nacionalizmust emlegettek, mások
a dokumentumok hatásától féltik a
közvéleményt.

- A történeti hátteret pedig mielőbb
tisztázni kell, amíg a hazájukba visz
szatért lengyel menekültek még élnek
és a tények előadásával tanúbizonysá-
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got tehetnek az igazságról. A két nép
nek ez a külön kalandja a II. világhá
borúban megőrzendő emlék, a vihar
ban is helytálló emberit, testvérit mu
tatja föl. A téma körültekintő, tárgyi
lagos és elmélyült feldolgozásával azon
ban várnunk kell. Nem lehet ugyanis
futó aktualitásoknak, napra kész ideo
lógiai igazolásoknak alávetni és olykor
olykor tetszés szerint forgatni jobbra
vagy balra. Csak az objektivitás, az
árnyalt elemzés, a pontos felmérés le
het meggyőző bármely szempontból is.

- Mit tud a lengyel olvasóközönség
a mai magyar irodalomról?

Nagyon keveset. Többet a semmi
nél. Es a magvárok a lengyel iroda
10m nevezetes élő képviselőiről?

Inkább csak neveket. M-aveket ke
vésbé. Te kiket ajánlanál?

- A prózában is kiemelkedő Jaros
law Iwaszkiewicz, az Irószövetség el
nöke költő, regényíró és műfordító;

Jan 'Parandowski, Wojciech Zukrows
ki aki a Sienkiewicz-i klasszikus stí
lu~ folytatójának tekinthető, a gyer
mekirodalmat is gazdagítja műveível;
Marian Brandys, Maria Kuncewiczowa,
Stanislaw Lern eredetileg orvosnak ké
szült, de végül hivatásának az írást
választotta, prózájában főként a futu
rológia problémáit tárgyalja. A költők

közül jelentősebbek: Mieczyslaw Jast
run Marian Piechal, a középgenerácíó
hoz' számítódnak. Bialoszewski, Róze
wicz Szymborska. De nem feledkez
hetü~k meg a lengyel emigráció ki
magasló alkotóiról sem: WitoldGom
browicz prózáját, Milosz költészetét,
Kazimierz Wierzynski verseit az óha
zában is megbecsülik, kiadják, életmű

vüket a lengyel irodalom szerves ré- .
szének tartják.

A LENGYEL KATOLIKUSOK

Lengyelország vallásfelekezetek
szempontjából egységesnek mondható.
Kevés a pravoszláv és a protestáns, ta
lán ha 2%-a a lakosságnak. A len
gyel katolicizmus két mozgalomhoz
kapcsolódik, mely a lengyel közéletnek
és az egyháznak is sajátságos színt,
egyéniséget kölcsönöz és a differenci
áltabb véleménycserékhez teremt jó
feltételeket. A Boleslaw Piasecki köré
csoportosuló paxistákra és a mozgal
muk s lapjuk neve után - znakísták
nak nevezett csoportra. Mindkét moz
galern képviselői helyet foglalnak a
szejmben (a lengyel országgyűlés); Bo-



leslaw Piasecki az államtanács tagja,
kiváló politikus, szervező és teoretikus.

- Milyen kiadványok és rendezvé
nyek szolgálják a lengyel katolikusok
tájékoztatását, alakítják szellemi életét?
Hallatják-e a hivő tömegek hangját 01'
,szágos ügyekben, segítenek-e a közös
gondok orvoslásában?

- A jelentős számban megjelenő ka
tolikus sajtóorgánumok felvilágosító,
kedvezményező munkáját élénk figye
lemmel kiséri az ország közönsége és
a hivatalos szervek. Hozzászólásaik, ja
vaslataik sokszor országos ügyek, ter
vek és döntések fontos részét képezik.
Aznakisták hetilapja a csaknem min
-denki által olvasott Tygodnik Powsze
chny, folyóiratuk 'a Znak. A lengyel
kulturális élet számottevő tényezői kö
zé sorolják a Pax kiadványait, irodal
mi, művészeti és tudományos program
ját. A Pax-rnozgalom öt állandó lap
pal - napilap, hetilap, havi folyóirat
- rendelkezik, némelyiknek, mint pél
dául a WTK-nak (Varsói Kulturális
Hetilap) szilézíaí mutációja is van. Új
ságíróinak száma tekintélyes. Mind
-egyik szerkesztőségnek megvan a 8-10
törzstagból álló gárdája, akik azonban
nemcsak a saját lapjaikban írnak, ha
nem más, nem katolíkus lapoknál, rá
-diónál, televízi6nál is kapnak publiká
lási lehetőséget.

A Pax idestova harminc esztendeje'
osztja ki évente a Wlodzimierz Piet
rzakról elnevezett irodalmi, ml1vészeti
és tudományos díjat haladó szellemd
-alkotóknak, idősebbeknek és fiatalok
nak, lengyeleknek .és külföldieknek. Ki
tüntetettjei közt volt például Graham
-Greene és Rónay György is. A Krag
new írók klubja kéthetenként rende
zett irodalmi délelőttjeinek előadói, sze
replőí a különböző világnézetű, ismert
{rókból, művészekból, politikusokból és
tudósokból tevődnek össze. Előadásaikat

mindig vita követi, nemegyszer ke
mény, de fegyelmezett dialógus alakul
ki előadó és a résztvevő közönség esz
mecseréjéból. A nagyobb vidéki váro
sokban jól működő Pax-klubokat talá
lunk, tagjai időszerű kulturálís, társa
dalmi, művészeti és vallási kérdéseket
beszélnek meg. A Znak rendezvénye!
is országos érdeklődést keltenek. A Pax
könyvkiadó vállalata évente átlagosan
száz kötetet jelentet meg, de ebbe már
az újranyemások - második, harmadik
stb. - is beleszámítanak. Tematikájuk
rendkívül széles: irodalom, tudomány,
művészet, vallás. A szerzők hazaiak és
külföldiek. A magyárok közül kiadták

Madáchot, Mikszáthot, Gárdonyit, Ró
nay Györgyöt és Mészöly Miklóst. A
magyar teológiát, a keresztény szelle
miségű irodalmat az idősebb papi nem
zedék Prohászka, Tóth Tihamér, Bang
ha páter műveiből ismeri, ezekre hi
vatkozik, idézi őket még ma is. A mo
dern magyar teológiáról, a kortárs
transzcendens költészetről. a keresztény
íhletésű irodalom új hajtásaíról, a szak
rális művészetről még a szakértők, a
beavatottak is vajmi keveset tudnak.
A nagyközönség jóformán semmit.

- Kiket tartanak ma Leng1lelország
ban katolikus írónak, költőnek, mÚ1'ész
nek? Milyen jellemző vonásokkal tud
nád nekünk bemutatni, őket?

- Jan Parandowski 1933 óta a Len
gyel PEN Club elnöke, prózaíró és
esszéista, írásai a humanista kultúra
megbecsülésére és védelmére taníta
nak; Teodor Parnickiból víláglátottsága,
gazdag diplomáciai szolgálata formált
széles látókörű írót, 1967-ben végleg
hazatért, életműve autobiografikus jel
Iegű; Maria Kuncewiczowa évtizedek
óta a lengyel irodalom népszerűsítője

az amerikai egyetemeken, 1956-t6l fog
va az USA-ban, valamint Lengyelor
szágban él és alkot, prózája nyelvi
szempontból is jelentős; Jan Dobraczyn
ski publícísta, regény- és drámaíró, a
háború utáni évtizedekben a legolva
sottabb írónak számít, történeti és ha
zafias szellemil írásaiért szeretik. Zofia
Kossak-Szatkowska a történelmi 'múlt
avatott ábrézó16ja, a lengyel patrióta
hagyományokat felelevenító és keresz
tény világnézetet hirdető regények
klasszikusa, 1957-ben tért haza az
emigrációból, számos remekívű milvet
alkotott haláláig; Melchior Wankowicz
a lengyel riport klasszikus nagymeste
re, 1958-ban költözött vissza Lengyel
országba, s szinte élete utolsó napjáig
az egyik legnépszerűbb írónak, előadó

nak számított.
A költők közül legfigyelemreméltóbb

a znakosok köréhez tartozo papköltő.

Jan Twardowski; Bogdan Ostromencki
a Lengyel Rádió költői osztályának ve
zetője, költő, esszéíró, több hangjáték
szerzője. A zenében Krzysztof Pende
reckit említhetem, akinek Lukács evan
géliumát Magyarországon is jól isme
rik; a festészetben aradomi pap-festőt,

Wladyslaw Paciakot, akit különösen
Mária-ciklusáért dicsérnek, a Pax 1975
ben a Wladyslaw Pietrzak képzöművé

szeti díjjal tüntette ki; a szobrászatban
pedig a zakopanei Rzonszát nevezhe
tem meg.

la3



Csorba Tibor: A Magyar Múzeum Oswiecimben (akvarell )

A SZAN FOLYÚ PARTJÁN

Csor ba Tibor k ét hazájú em ber . M a
gy ar nak, lengy elnek egyfo r mán i gaz,
sőt - úgy hiszi - ezáltal egész em
bel' , l ényének ez ad bon tha tatlan har
m ón iát , szenvedé lyéne k par to t m indk ét
oldalon. Fedetlenü l viseli elkötelez ett
ségét, nem játszik bújócskát, benne a
két ország hűséges egymáshoz. Együtt
él, szorosan közel , mint egy r éges- r égi
t ér k épen, olya n nyíl t vallomással, árul
kodón, m int a jo bb és a bal arcun k .

Élete a lengyel -m agyar barátságnak
egyik sz ép, tanulságos és nélkülözhe
t etlen fejezete, egy kor buktatókkal és
ál-kis értetekkei, csapda- félelmekke l és
tisztulásokkal ta r k ít ot t tér k épének sze-
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mélyi lap j a. Lenyomata belső terhe
inknek és külső árnyainknak, Amiko r
egyén i sor sáról vall, a testvériségről

tesz tanúságot, az internacionalizmus
értelmében cselekszik. Amikol' a k ét
nép dolgaiban fárad, magánügyét t ere
geti ki , érze lmei nek csillagszóróit gyújt
ja m eg é bresztő v i lágga l . Eggyé vált
benne két r okonság, két f éltés, két sze
1'elem .

Amikor L eng yel országot já rja, Ma
gya rország idéződik f el, mindenütt az
azonosságokat, az érintkezések et ku i at 
ja, ami k or Magyarországon utazi k , a
lengyel föld buk kan f öl előt te m enth e
tetlenül. Sétái sohasem magányos sé
ták, mindig körülv eszik adatok , em lé
kek, él mén yek kazlai ba botlik. Va j on



van-e város, amelyik annyira megej
tette, hogy kivételes szeretetét élvezi?
Van-e, amelyik egyszerre tapad len
gyel s magyar voltához? Épített-e em
lékeiből magán-birodalmat?

- Az egynéhány közül például Prze
mysl kezdettől fogva társamul szegő

dött. Máig elkísért. Ez a Szan folyó
partján fekvő, a kora Piast időkben

alapított város irodalmi tanulmányaim
folyamán jelentkezett újra, akkor már
érettebb tudatomban.

1915-ben Galícia földjén halt hősi ha
lált a 22 éves Békássy Ferenc. Anya
nyelvén és angolul írt verseket. Babits
Mihály fedezte fel, ő jósolt nagy jövőt

ifjú barátjának. Tragikus, véres szerepe
volt a városnak hatvan évvel ezelőtt.

Az elkeseredett harcok szomorú követ
kezményeiről szólnak a temetők Zsasa
nieben és másutt. Przemyslnél harcolt
s jutott orosz fogságba Gyóni Géza. A
várban és annak környékén - Pikuli
cében, Siedliskóban, Zurawiecen - szü
lettek meg a versei. Több versét pe
dig egyszeruen csak úgy keltezte, hogy
"Lengyelország". Kötetét - Lengyel me
zőkön, tábortűz mellett 1914/15
Przemyslben a Knoller és Fia cégnél
nyomták és külön repülőgéppel szállí
tották Budapestre.

Egyetemi éveim alatt kapcsolatot ke
restem Gyóni családjának élő tagja
ival, a költő életét és verseit magyar
és lengyel .területen ismertettem, de a
magam igazi gazdagodása, a költemé
nyek keletkezési helyének felfedezése
még előttem volt. Hosszú idő telt el,
mire a przemysli Szőlőhegyről letekint
ve, megejtett a város csodálatos pano
rámája és szép fekvése. Irodalmi est
jeim és kiállításaim vezettek oda újra
és újra vissza. Képzeletem ílvenkor :
mindig megelevenítette a történelmi
múlt néhány epizódját: Nagy Kázmér
lengyel király halála után Nagy Lajos
akarta a várost birtokába venni; Jad
wiga megszllárdította Lengyelország
hatalmát Przemyslben ; Ausztria ezt a
várost is a Monarchiához csatolta és
az első világháború idején félelmetes
erődöt csinált belőle; az itt folyó küz
delem "Magyarországnak közel másfél
millió katonájába került", 120 ezer em
berünk esett orosz fogságba (Julier Fe
renc adatai szerint).

Az egykori görög katolikus püspök
palotájából múzeum lett. Ott mutatták

meg nekem a tatarozáskor a padló
alól kiásott legújabb hadtörténeti lele
teket. 26 tékában a magyar katonai
parancsnokság titkos dokumentumait az
első világháború éveiből. Könnyek ho
mályosították el szememet. amikor a
Iegkülönfélébb papírszeletekről a kallig
rafikus írással feljegyzett fontos jelen
téseket olvastam. Lőszer utánoótlást,
élelmezést sürzettek. helyzetjelentést
küldtek futárszolgálattal, vagvad acta
tették a hozzátartozóknak küldött ró
zsaszínű tábori levélezőlapokat. mert a
posta nem találta a címzetteket ...

így szegődött kísérőmül ez a város.
Gazdag történetének bármely szakaszá
nál pihenőt tarthatnék. A barátsásct
önként vállaltam. ezért a város mai
feilnrlésével azonosítom magam legszí
vesebben. A modern lenzvel in<lr ee-vik
köznontra lett, a tranzit turisztika állo
máshelye. a közelmúltban megyeszék
hely (vajdasági központ). Erre méltán
büszkék itt is, az ország más tájain is.

- Mire gondolsz gyakrabban hetven
évesen? Életed hasznát, élményeit la
tolgatod?

- Legszebb élményeimet a természet
től és az emberi kapcsolatoktól kaptam.
Szinte naponként frissülnek, újulnak,
rétegződnek bennem, mert igyekszem
mindennap valakibe vagy valamibe be
leszeretni, valamiért vagy valakiért ra
jongani, anélkül azonban, hogy ezzel
bárkinek a terhére' lennék. Hiszen a
virágot nem kell okvetlenül leszakíta
nom illatáért, a madarat nem kell
megfosztanom a szabadságától, mert a
dalában gyönyörködörn, a kedves gyer
meket nem kell feltétlenül az ölembe
vennem és dédelgetnem. ha szívderítö
en gagyog vagy mosolyogtatóan kér
dezget, A legszebb, a megismételhetet
len élmény számomra, mely egyben az
élet rendkívüli ajándéka is, hogy élet
társammal, Hankával bővült családunk,
kultúránk, neki köszönöm második ha
zamat, Lengyelországot. ahol módom és
alkalmam van immár négy évtizede
szolgální mindkettőt - tehetségemhez
mérten. De... meg kell, hogy mond
jam. .. mindezek a dolgok, méretek
ben, súlyuknál és tartalmuknál fogva
csak most... éppen hetven év távla
tából lettek igazak... őszinték... és
fontosak ...

HEGYI BÉLA
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HÉDERVÁRI PÉTER

Természeti jelenséne~ az ókori ralesztiná~an és körnVé~én

Igen nagy figyelemmelolvastam Surányi Dezső "Természeti jelenségek az
ókori Palesztinában" című rendkívül érdekes és meggyőző erejű cikkét (l) a
Vigilia 1975 augusztusi számában. Most néhány további adatot és feltevést sze
retnék röviden ismertetni a szóban forgó tárgykörrel kapcsolatban, mégpedig
csaknem ugyanazon címmel.

Az ókori természeti népek kiváló megfigyelők voltak, s a Bibliában és más
fontos, régi munkákban leírt események - mai ismereteink fényében - termé
szettudományos alapon megrnagyarázhatók, jóllehet a tudományos magyarázatok
ban is felmerülnek még megoldásra váró problémák (l. pl. azokat a kronológíaí
kérdéseket, amelyek az egyiptomi tíz csapással kapcsolatosak). Az ilyen terrné
szetü kutatások egyetlen, de alapvető fontosságú követelményt támasztanak a
természettudományos felfogást képviselő szerzőkkel szemben. Ez pedig az, hogy
teljes objektivitással és jóindulatúan kell közelíteniük a tárgyhoz: az úgynevezett
csodás elemeket nem szabad egy kézlegyintéssel elintézniük és a legendák körébe
utalniuk. Ehelyett azt kell megvízsgálníuk, mí is lehetett a leírt jelenség ta
pasztalati alapja, amelynek segítségével a régiek - akik természetszerűleg a
maguk korának megfelelő szellem szerint gondolkodtak, nem pedig a mi mai
szemléletünk szerínt - kifejtették mondanivalójukat. De ugyanilyen komoly kö
vetelmény támasztandó a hivőkkel szemben is: nem szabad, hogy gyanakvással
fogadják és eleve rosszhiszemdnek tekintsék azoknak a kutatóknak a tevékeny
ségét, akik a kérdést nem a hit, hanem a korszeru. természettudomány irányá
ból közelítik meg.

KETT:€VÁLHAT-E AZ .OLAJFÁK HEGYE? A jeruzsálemi Héber Egyetem
Geológiai Osztályának három munkatársa a Holt-tengeri árok mentén észlelt je
lenlegi földkéregmozgásokról szöló tanulmánya egyikében (2) a következő érde
kes megállapítást teszi:

"The verse ..... and the Mount of Olives sha11 cleave in the midst thereof
towards the east and towards the west, ... and half of the mountain shall re
move towards the north, and half of it towards the south« (Zechariah, XIV.
4), can probably be regarded as a description of left-hand shear by an inge
níous observer who lacked the professional terms." Közelítőleges fordításban:
"Az a zsoltárszakasz. amely szerint ..... és az Olajfák hegye középen ketté fog
hasadni egy keleti és egy nyugati részre, ... s a hegy egyik fele északra, másik
fele pedig délre mozdul majd el« (Zakariás, XIV. 4), valószínűleg úgy tekint
hető, mint egy, a szakkifejezéseket nem ismero, (de) szellemes megfigyelő le
írása a balkezes nyírási elmozdulásról."

A földfelszínen húzódó törésvonalak mentén nagyon gyakoriak az oldalirányú
elmozdulások, amelyek rendszerint évi néhány centiméteres sebességgel zajla
nak míndaddíg, amíg a fellépó nyíróerók miatt kialakult mechanikai feszültsé
gek el nem érnek egy bizonyos kritikus értéket. Amikor ez megtörténik és a sze
replő erők nagyobbakká válnak annál, mint amit az ottani kőzetek elviselni
képesek, földrengés pattan ki, s a törés mentén hirtelen, a másodperc tört ré
sze alatt akár több méteres nagyságrendű elugrások is előfordulhatnak. E moz
gások iránya megfelel a rengés előtti idők lassú elcsúszásaínak. Ha arccal a
törés felé fordulunk és a szemközti oldal jobb felé ugrott el, akkor az elmozdu
lás jobbkezes, ellenkező esetben balkezes. Az idézetből következik, hogy Zaka
riás próféta ismerte ezt a jelenséget, sőt, felfigyelt arra a geológiai tényre is,
hogy a Holt-tengeri árok mentén tipikusan balkezes elmozdulások folynak (mai
ismereteink szerint ezek a mozgások a Vörös-tenger északi részének kialaku
lása, mintegy 30-35 millió éve tartanak, és ez idő alatt körülbelül 100-110 ki
lométerre terjedtek. Vagyis a törés két oldalán 30-35 millió évvel ezelőtt pon
tosan egymással szemközt elhelyezkedett pontok napjainkban már 100-110 ki
lométernyire távolodtak egymástól). Lehetséges továbbá, hogy a Holt-tenaeri
árokból egy oldalsó, kisebb törés is ki ágazik, és ez éppen keresztülhatol az Olaj-
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fák hegyén. (Jeruzsálem mintegy 30 kilométernyire van a Holt-tenger északi vé
.gétöl.) A mondottakat figyelembe véve .az a megállapítás, hogy az Olajfák he
.gye kettéválhat - ez természetesen évszázezredes folyamat, de előjelei egy jó
szemű megfigyelő számára könnyen felfedezhetők - geológiailag a legteljesebb
méctékben indokolt.

MÉG EGYSZER SZODOMAROL ÉS GOMORRAROL. Dorothy B.Vitaliano
-amerikai geológusnő nemrégiben megjelent munkájában (3) hasonlóképpen ma
gyarázza a legendás települések tragikus pusztulását, mint Suranyí Dezső em
litett cikkében. Az alábbiakban Mrs. Vitaliano idevonatkozó véleményét foglalom
őssze, kiegészítve néhány más, fontos megállapítással.

A Holt-tenger és közvetlen környezete kétségkívül egyike Földünk legkülön
legesebb területeinek. A 238 ezreléknyi sótartalmú "tenger" - valójában lefo
lyástalan sóstó - felszíne 392, aljzata pedig 787 méter mélységben van a világ
óceán szintje alatt. Ez a földfelszín legmélyebb szárazföldi depressziója,

Nemcsak a Biblia tesz említést arról, hogy ezen a vidéken valamikor rend
kívüli elemi csapások pusztítottak. Sztrabón (i. e. 60 - i. sz. 20) görög földrajz
tudós azt írja például, hogy a Holt-tenger délnyugati partján egyidejűleg tizen
három város semmisült meg földrengés, szurok- és kénesők, valamint a tó fel
színén végigszáguldó (nyilván földrengés keltette) szökőárhullámok hatására,
amelyek a partra hömpölyögtek. Ez a (szeizmikus) szökőár (japáni eredetű szak
kifejezéssel: tsunamí) a városokból menekülő emberek soraiban is nagy pusztí
tást keltett. A Suranyi Dezső által is idézett Josephus Flavius (i. sz. 37-94)
író és hadvezér állításai szerint az elpusztult városok közül ötnek a romjai
még az ő idejében is láthatók voltak. Diodorus Siculus görög történetíró, Julius
Caesar kortársa pedig i. e. 45-ben írott művében megemlíti, hogy a Holt-ten
-ger környékén nem ritkák a földrengések. s ezeket követően hatalmas, nem
egyszer háznagyságú bitumentömbök úsznak a tó vizén.

Elfogadva azt a feltevést, hogy ezek a Holt-tenger környéki települések
csakugyan léteztek és valamilyen természeti jelenség következtében pusztultak
-el, több geológus is foglalkozott a kérdés tisztázásával. A vulkán-hipotézist 
a Surányi Dezső cikkében is említett okok miatt - általában elvetették.'" A
földrengéssel kapcsolatos tűzvész gondolata azonban már több hitelt érdemel.
Erre rövidesen visszatérünk. '

Nincsenek pontos ismereteink arról, hogy Szodoma Gomorra, Admah és Ze
boim new települések hol helyezkedtek el,' minthogy ezeknek romjait mind a
mai napig nem sikerült fölfedezni. J. P. Harland amerikai történész 1961-ben
megjelent könyvében annak a véleményének adott kifejezést, hogy a Biblia, va
lamint bizonyos későbbi görög és latin szerzők munkái alapján ítélve gazdag
termőföld létezett valamikor a Holt-tenger déli részénél, de minthogy a sóstó
szintje az elmúlt századokban tetemes mértékben megemelkedett - (N. Rose
nan izraeli klímatológus szerint például 1820-ban még - 402 méteren állt, szem
ben a jelenlegi - 392 méterrel) - ezért a városok romjai a .víz alá kerültek.
A szintemelkedést igazolja, hogy bizonyos, a múlt században még említett szí
.getek ma már nem láthatók többé, s a tó déli partvonala dél felé nyomul tova.

R. Graves és R. Patai (5) azonban kétségbe vonják, hogy ezen a katlansze
eüen forró és száraz vidéken egyáltalán létezhettek-e valamikor virágzó váro-

-A Catalogue of the Active Volcanoes of the World XVI. kötetében (4) a szerzö, Neumann
van Pactang kifejti, hogy Szíriát és más arab területeket illetően az irodalom tBbb, a
történeímr időkben működött; vulkánról is emlftést tesz ; ezekről azonben az alaposabb
vizsgálatok Időközben kimutatták, hogy valójában már teljesen klaludtak, sőt némelyikük
nem ls volt tl1zhányó sohasem. Ugyanitt olvasható a kBvetkező szöveg is (szabad fordí
tás): "Dlener, (1897) szerint Szodomát és Gomorrát i. e. 17S0-ben vulkánkitőrés pusztította
-el._ Hoff szerint (említve Sapper 1917-ben megjelent 'rnunkájában) az eseményre l. e.
2227-ben keriilt volna sor. Dr. N. ShaIem, a jeruzsálemi Héber Egyetem munkatársa volt
szíves Informálni engem arról, hogy véleménye szerint semmiféle jele nincs az előtör

ténelmi időkben vulkáni ml1klldésnek ezen a területen (pentapolis vidék). Az ő nézete
szerint a fentebb emlitett két város megsemmisülése az aszfaltot tartalmazó üregek meg
gyulladására vezethető víssza - ilyen üregek akkoriban léteztek még a Holt-tengeri árok
belsejében" (Id. mü, XII. old.)
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· sok. De ha városok nem is voltak e területen, kisebb falu- vagy tanya-jellegű

települések mégis lehettek ott. Graves és Patai egyébként az eseményeket i. e.
1900 körülire datálják, és megjegyzik, hogy az ekkor bekövetkezett földrengé
sek is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a Lisan-félsziget körüli területet sós víz
öntse el. A nagyobb rengésele ugyanis gyakran járnak együtt a táj természeti
képének gyökeres megváltozásával. egyebek mellett egyes tömbök Iezökkené
sével.

Hátra van azonban még egy súlyos kérdés. Hogyan hozható kapcsolatba a
földrengés a "tűzesővel", amelyet a régiek olyannyira hangsúlyoztak, ha a vul-.
kánosság lehetőséget végleg kirekesztjük? Valahogy úgy tetszik, nem "közönsé
ges" tűzvész-katasztrófáról volt szó, amely nagy földrengések esetéri gyakran elő

fordul (például 1923. szeptember 1.: Tokió), hanem valami másról ...
Az "Aszfalt-tó", ahogyan a Holt-tengert az ókorban nevezték (figyelmet ér

demel, hogy nem "tenger"-nek minősítették, hanem - helyesen - tónak!), épp
azért kapta ezt a szokatlan nevet, mert felszínén, amint ismeretes, időről időre

jókora bitumentömbök jelentek meg, főként földrengések után. (A bitumen, vagy
is az aszfaLt oxigéntartalmú szerves vegyületekből és jelentős részben szénhíd
regénekből álló sötét, alaktalan anyag.) A bitumentömbök megjelenését 183~

ben közvetlenül is megfigyelték egy földrengés alkalmával, amely a Holt-ten
ger környezetét érintette. A bitument Palesztina egykori lakói előszeretettel gyűj

tötték össze és kereskedtek vele. A sóstó környezetében olyan kőzetek is elő

fordulnak, amelyekben jelentős a bitumentartalom, és ezek könnyen meggyullad
hatnak. Másrészt ugyanitt, a Holt-tenger vidékén gyakoriak az olajszivárgások
is. A klasszikus szerzők gyakran tettek említést a Holt-tengerből áradó elvisel
hetetlenül kellemetlen szagról (lehetséges, hogy ez is hozzájárult a "Holt" jelző

alkalmazásához?), valamint "láthatatlan korom"-ról, amely homályossá tette a
fémtárgyakat. Valószínűleg kénes gázokról volt szó. A kőolaj, a bitumen és a
különböző gázok jelenléte kapcsolatban áll az itteni hatalmas méretű sódóm
mal, amely Jebel Uszdum területén található. Graves és Patai szerint az uta
zó szemében ez valóságos fantomvárosnak tűnik - emitt groteszk tornyok lát
szanak, amott mintha háztetők magasodriának egymás fölé. Közvetlenül a Holt
tenger partjánál az utas egy függőlegesen álló sótömböt talál, amelyben felismer
heti a bibliai Lót feleségét, aki kíváncsian hátrafordult, hogy a város pusztulá
sát láthassa és azonnal "sóbálvánnyá" változott. A valóban szoborszerűnek tetsző

sótömb egy kötényszerű ruhát hordó asszonyhoz hasonlít, aki mintha a fantom
város felé tekintene! A természet ezúttal valóban kísérteties jelenséget hozott
létre· (a magas légnyomás következtében a táj amúgy is nyomasztó hangulatot
áraszt), s ezzel alapul szolgált a szentírási elbeszélés képvilágának megszületé
séhez . .. Valójában az erózió sajátos játékával állunk szemben, amely ily kü
lönössé preparalta az eredetileg alaktalan sótömböt.

Egy tűzáldozat - írja Dorothy Vitaliano -, amelyet a régiek ezen a tűz

szempontjából olyannyira veszélyes vidéken .bemutattak, elegendő lehetett ah
hoz, hogy nagy katasztrófát idézzen elő egy településen és azt esetleg teljesen."
elpusztítsa. Ennek ellenére ez csak helyi jelentőségű tűzvész lehetett volna, s
nem semmisíthetett volna meg több, egymástól távol fekvő települést. A Biblia
"az égből érkezett tűzv-ről tesz említést, ami vagy meteorithullást, vagy villám
lást juttat az eszünkbe. Ezen a pokoli hőséggel megvert vidéken azonban a
villámlással, mennydörgéssel járó vihar, ha nem is lehetetlen, mindenesetre
rendkívül ritka jelenség. Másrészt sem ez, sem pedig az esetleges meteorit
hullás keltette tűzvész nem oldja meg azt a problémát, hogy miért semmisült
meg több város is. A valószínűleg helyes magyarázátot az a feltevés szolgál
tatja, amely szerint a Holt-tenger környékén i. e. 1900 és 2000 között egy heves
földrengés pattant ki. A rengés alkalmával hirtelen, gyors ütemben, óriási
mennyíségű gáz szabadult ki a talaj mélyebben fekvő rétegeiből. A völgy any
nyira megtelt gázokkal, hogy a tűz minden irányban azonnal elharapódzott.
Ha a városokat vagy falvakat bitumenes anyagokat is tartalmazó kőből épített
falak övezték, ez a körülmény még inkább hozzájárulhatott a kataklizma kitel
jesedéséhez. Lehetséges és valószínű továbbá, hogy ilyen anyagokat a lakóépü
letekben is alkalmaztak.

Igy történt-e mindez valóban? Természetesen biztosan nem állíthatjuk. De
az bizonyos, hogy a vázolt geológiai elmélet reális, tudományos alapokon nyug
szik. Épp ezért összehasonlíthatatlanul értékesebb, mint Daniken A jövő em-
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lékei című félrevezető és áltudományos filmje, amelynek Szedomára és Gomor
rára vonatkozó része azt sugallja, hogy ezt a két települést a világűr távoli
részéből érkezett űrhajősok semmisítették :meg egy nukleáris bomba felrobban
tása által ...

AZ OS-SZÖRNYEK EGYIKE ÉS A SZANTORIN VULKAN. Graves és Patai
idézett művűkben részletesen foglalkoznak az úgynevezett ős-szörnyekkel

(Ráhábbal, a tenger fejedelmével, Leviatánnal és Behemóttal). Terényi István
fordításában közlünk néhány mondatot Leviatánra vonatkozóan:

"Leviatán szörnyűséges agyarai rémületet keltettek, torkából tüzet és lángot
okádott. orrlyukaiból füst gomolygott elő, szemeiből vad fény lövellt, és szíve.
nem ismerte a könyörületet. Szeszélyes kedve szerint kószált a tenger színén,
fénylő nyomdokvonalat hagyva maga mögött, vagy pedig sekély részeken járt,
s ott felforrt a tenger, mint egy fazék víz... Amikor Isten fényből és vízből

halakat meg tengeri állatokat teremtett, megengedte Levíatánnak, aki nagyobb
volt, mint összes társai együttvéve, hogy egy óriási víz alatti sziklán emelt
trónusról kormányozza azokat... Amikor (Leviatán) éhes, füstölgő gőzt ereget,
amely hatalmas területeken zavarossá teszi a vizeket; amikor szomjas, akkora
hullárnzást okoz, hogy hetven évnek kell eltelnie, mire megnyugszik a mély-
Bég..." -

Bizonyára nem kell részletekbe menően taglalní, hogy Leviatán alakjában
egy vulkán megjelenítéséről van szó. Ez legalább annyira nyilvánvaló, mint a
görög mítológiában szereplő óriások (Tüphón és Tal6sz) esetében (l.: 6, 267-271.
oldal).

Az egykori Palesztina földjének lakói - miként a kortárs föníciaiak is 
mínden bizonnyal kitűnő hajósok és neves utazók lehettek, akik bekalandozták
közelebbi-távolabbi környezetüket. így módjukban állhatott megismerkedni azok
kal a tűzhányókkal, amelyek útjukba estek és amelyek akkoriban működtek

még (néhány további példára a következő pontban térünk vissza). Az egy pil
lanatig sem kétséges, hogy ha Leviatán alakjában egy tűzhányó megszemélye
sítéséről van szó, akkor az tengeri vulkán, nem pedig szárazföldi. A Catalogue
oj Aetíve Volcanoes ot the World XII. kötetéből (7) kitűnik, hogy a Paleszti
na földjéhez legközelebb levő szígetí és félszigeti vulkánok - az Égei tűzhányó

lánc tagjai - közül a történelmi időkben csupán három működött. Nevezetesen
aKameno Vouno (37° 36' 55" északi szélesség, 23° 20' 08" keleti hosszúság),
továbbá aNiszirosz (360 35' északi szélesség, 27° 11' keleti hosszúság) és a Szan
torin (36° 24' 13,31" északi szélesség, 25° 23' 46,90" keleti hosszúság). A Kametto
Vouno egyetlen ismert kitörésérei. e. 250 körül került sor: ez lávafolyással és
Iávadóm-képződéssel járt. A Ni8zirosz legkorábbi (bizonytalanul ismert) kitörése
i. sz. 1422-ben történt, és lávafolyás jellemezte. Ezt megelőző működéséről nincs
adatunk. A Szantorin viszont igen aktív tűzhányó, amelynek szinte mérhetetlen
arányú kitörése ismeretes i. e. 1500-ból, vagy akörüli időpontból.

A K ameno Vouno azonban kiesik a lehetőségek köréból, minthogy valójá
ban nem tengeri, hanem egy félszigeten (Methanán) elhelyezkedő vulkán, a
Nisziroszt pedig azért nem vehetjük számításba, mert sem geológiai,sem tör
ténelmi adatok nem szólnak ~y bronzkori kitörésről. így egyedül a Szantorin
marad, mint olyan vulkán, amely "modellül" szolgálhatobt a Leviatánról kiala
kított képhez. A jelen sorok írójának ezt a véleményét talán a Leviatán által
okozott hullámzással kapcsolatos állítás is alátámasztja. A Szantorin említett,
úgynevezett minószi kitörésekor (az elnevezés onnan származik, hogy ebben az
időben a legendás minószok uralkodtak Kréta földjén) óriási tengeri szökőár

hullámok indultak el a Mediterránban, amelyek igen jelentős pusztítást keltet
tek nemcsak a közelben levő szigeteken, például Anafin és Krétán, hanem még
a távoli Cipruson is (8, 9). Egyáltalán nem tekintendő tehát kízártnak, hogy a
"hetven évig tartó" hullámzással kapcsolatos állítás voltaképpen ennek a szö
kőárhullám-sorozatnak emléke. Következésképpen - ha a kitörés valóban i. e.
1500 körül történt -, a Leviatánról szóló sorok valamelyest később íródtak le,
amikor a tsunami, vagyis a szökőár (és a minószi. kitörés) emléke még nem me
rült feledésbe. Egyébként valószínű (10), hogy a szökőár hullámai a mai Tel
Aviv-Jaffa partot is elérték; A. G. Galanopoulos, az athéni földrengésvizsgáló
igazgatója szerint még ott is 6-8 méter magasságig csapott fel a' víz.
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Érdekes egyébként az a kitétel is, amely szerint Leviatán trónusa egy víz:.
alatt! sziklára épült. A Szantorin a rnínószí kitörés előtt magas, kúp alakú hegy
volt, amelynek csúcsa legalább 1500 méterrel emelkedett a víztükör fölé. A ki
törés után azonban a csúcs eltűnt (a vulkán alatti magmakamra tetőrésze ugyan
is beomlott és a hegyet a szó szoros értelmében véve elnyelte a Föld!). A csúcs.
helyén ekkor egy, helyenként 10 kilométernél is nagyobb átmérőjű és 390 méter
maximális mélységű óriáskráter (kaldera) képződött, amelyet azonnal kitöltött
a tengervíz. A hegy lejtőjének anyagából csupán három sziget maradt fenn.
(Thera, Therasia és Aspronisi), a kaldera aljzatát pedig törmelékek ("víz alatti
sziklák") alkották. A vulkánosság a kaldera középpönti vidékén csak i. e. 194
ben vagy i. e. 197-ben kezdődött meg, és ekkor képződött az első, andezites lá
vából álló szígetecske, aPalea Kaménl. Ha a Leviatánra vonatkozó sorok a
Palea Kaméni megjelenése után íródtak volna le, akkor nem víz alatti szík
láról, hanem a vízből kiemelkedő szikláról lenne szó, mint Leviatán trónusá
nak alapzatáról. A Leviatánra vonatkozó sorok tehát - amennyiben a vázolt
feltevés helyes - i. e. 1500 és i. e 197 (vagy 194) között születtek.

HOREB = HALA-'L-BEDR? A soron következő érdekes probléma, amellyel
foglalkoznunk kell az, hogy milyen más tűzhányókat ismerhettek Palesztina,
egykori lakói? Vizsgáljuk meg ebből a szempontból a birodalom környékét. Az.
Égei-tengerről már szó volt, ezzel tehát végeztünk. A több ízben is idézett vul
kánkatalógus XVII. kötete és annak függeléke (U, 12) Törökországban három,
a Kaukázusban egy, Iránban pedig szintén három aktív tűzhányót tárgyal. "Ak
tív" alatt olyan vulkán értendő, amely a történelmi időkben legalább. egyszer
kitört. Az olyan egykori tűzhányók, mint például a Bibliából is jól ismert Ara
rút, mínthogy már nem működtek a történelmi idők folyamán, az egykori szem
Iélők számára semmiben sem különböztek a közönséges hegyektől és épp ez
ért valószínűtlen, hogy mint vulkánoknak, a "tűz és füst hegyei"-nek, bármily
különleges szerepük lehetett volna a Bibliában és más. régi művekben.

A törökországi vulkánok közül az Erciyas Dagi (a rómaiaknál Argaeus Mons,
a görögöknél Argaíos), amely a 38° 31' északi szélességen és a 35° 29' keleti
hosszúságon helyezkedik el, az i. e. első évszázad vége felé működött utoljára.
Ezt a kitörést egyes római érmeken is megörökítették, továbbá Sztrabón is utalt
rá. Ezek szerint eléggé jelentős erupcióról lehetett szó, amelyről Palesztina ak
kori lakói Is tudomást szerezhettek. A másik két törökországi vulkán bronzkori
és ókori működéséről nincs adat. Ugyanez a helyzet a Kaukázusban levő EI
bruszt illetően is. Ami pedig az iráni tűzhányókat illeti, ezek már túlságosan
messze vannak Palesztinától (a Perzsa-öböl és a Kaszpí-tenger között, valaminf
az Ománi-öböltől északra), ezért igen kétséges, hogy ha miíködtek is valaha,
tevékenységük híre egyáltalán eljuthatott-e a Szentföldre. Az Arab-félsziget dé
li részén levő (az Adeni-öböl északi partja mentén sorakozó) vulkánok, vala
mint Etiópia tűzhányói (főként Eritrea tartományban) színtén túlságosan messze
fekszenek Palesztinától. Számunkra sokkal fontosabbak azok a vulkánok, ame
lyek az Arab-félsziget északnyugati részén, a Vörös-tenger partjához viszonylag
közel találhatók. Ezekről a következőket mondhatjuk:

Az Exodus (19: 16 és 18) szerint Isten rnennydörgés és villámlás közepette;
egy hegyen kialakuló felhőben jelent meg Izrael népe előtt - a Sinai-hegy
füstbe rnerült, mivel az Úr tűz közepette szállt alá a csúcsra; a füst pedig ügy
tört a magasba, mintha egy üst fölött jött volna létre, s az egész hegyet ren
gések rázták meg. Musil és Kober geológusok - mindketten 19U-ben - an
nak a véleményüknek adtak kifejezést, hogy a Sinai-hegy, vagy Horeb - az
Exodus mindkét nevet alkalmazza, s nyilvánvalóan ugyanarra a hegyre vonat
kozóan - a Harrat el-'Uweirlzh lávamező területén levő Halál-'l-Bedr nevű:

vulkánnal azonos, s Isten látható alakban történt megjelenésének elbeszélésmód
ját egy kitörés sugallta.

Később (1926-ban) Musil elvetette idevonatkozó, korábbi nézetét, mert az
Exodus szerínt a Horeb-hegy egy Midian new város közelében volt, s Midiant
az Aqabaí-öbölnél fedezték fel, vagyis igen nagy távolságban a Halá-'l-Bedr
tűzhányótól. Wissmann 1963-ban végrehajtott kutatásai azonban ismét arra utal
nak, hogy az eredeti feltevés helyes volt. Megállapításai szerint ugyanis volt
egy másik, s lényegesen fontosabb, színtén Midian nevű város is, mégpedig an-·
nak a nagy lávamezönek a közelében, amelyhez a Halá-'l-Bedr vulkán is tar-
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tozik. (A szóban forgó város névváltozatai: Madiama, illetve Madian.) Igy újra
valószínűnek látszik, hogy a Sinai-hegy és a Halá-'l-Bedr azonosak egymással.

A Halá-'l-Bedr (más változat szerint csak el-Bedr) az Egyesült Allamok
Geológiai Szolgálatának mérései szerint a 270 15' északi szélességen és a 37° 12'
keleti hosszúságori helyezkedik el. A hegy lába kb. 1500 méterrel van a tenger
szín fölött, kúpja hozzávetőleg 150. méter magas a vulkán környezetéhez képest.
Egyetlen kitöréséről van többé-kevésbé biztos tudomásunk az újabb időkből:

nevezetesen i. sz. 640-ből (vagy valamelyest korábbról); ez lávafolyással járt.
A környéken élő beduinok legendát szerint az el-Bedr valamikor tüzet és

köveket okádott, s elpusztította a pásztorokat, tevéikkel és juhaikkal együtt,
Musil véleménye szerint ez a fentebb említett erupció alkalmával történt. A
vulkánt a beduinok szent helyként tisztelik, nem mernek felmászni rá, s álla
taiknak sem engedik meg, hogy a hegy lejtőjén legeljenek.

Bibliai vonatkozásait illetően egy másik tűzhányót is érdemes megemlíte
nünk. Ez a Halá-ll-Asi nevet viseli és 25 kilométernyire van délkeletre a Halá-Il
Bedr-től, Két kitöréséről tudunk, az első i. e. 500 körül játszódott le, a második i.
sz. 600 tájban. Ezek geológiai adatok alapján ismeretesek. Wissmann azonban (aki
az e vulkánra vonatkozó összeállítást készítette) feltételezi, hogy egy körülbelül két
évszázaddal korábban lezajlott kitörés emléke késztette Ezsaíás prófétát arra a
jövendölésre, amelyben Edom pusztulásáról beszélt (Ézsaiás, 34:9-10). Eszerint
Edomot homály lepi majd el, por és kénkő közepette, földje lángolni fog, s ez.
a tüzet sem éjszaka, sem nappal nem lehet majd eloltani, füstje pedig örökkön
örökké a magasba tör. Az idevonatkozó zsoltárszakasz arra utal, hogy Ézsaiás
idejében (i. e. 740-701) az arábiai harrán, vagyis a lávamezőn nagy kitörés
zajlott le - Edom hegyei környékén, a Holt-tengeri árok keleti szegélye és az
Aqabaí-öböl bejárata között ugyanis nincsenek tűzhányók. A harra-területek
több városát, főként Dedánt, amelyet ma el-'Elá néven nevezünk, jól ismerték
Ézsaiás idejében is. Ezékiel (125: 13) azt jövendöli, hogy Edom népe és állat
állománya Temántól egészen Dedánig elpusztul majd. Ezek szerint írja
Wissmann - azok a kitörések, amelyek Dedán körzetében (nagy lávafolyások
kíséretében) lezajlottak, Ézsaiás előtt is ismeretesek lehettek. Természetes azon
ban, hogyalávamezőhöz tartozó más kráterek működése is szóba jöhetett eb
ben az időszakban.

Leviatánnal kapcsolatban már szóltunk a Szantorin nagy, minószi kitörésé
ről. Ez az esemény minden valószínűség szerint az egész keleti Medlterrán tér
ségben éreztette a hatását, így Észak-Egyiptomban is. Néhány kutató megkísé
relte, hogya szóban forgó erupciót kapcsolatba hozza az Exodusszal és az azt
megelőző tíz csapással. Az idevonatkozó, rendkívül érdekes véleményeket egy
következő cikkben foglaljuk majd össze.

Felhasznált irodalom: (1) Surányi D.: Természeti jelenségek Ba: ókori Palesztinában.
Vigilia, 1975. 8. - (2) Freund, R. - Garfunkel, Z. - Zak, I. et at.: The Shear aíong
the Dead Sea Rift. Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. A. 267, 107-130, 1970. - (3) Vl1.aliano,
D. B.: Legenda of the Earth. Their oeoiogíc Origins. Bloomíngton - London, 1973. 

(4) Neumann van Padang, M.: Catalogue of the· Active Volcanoes of the World Including
Solfatara Fields. Part XVI. Arabia and the Indian Ocean. Roma, 1963. - (5) Graves, R.
-. Patai, R.: Héber mítoszok. A Genezis könyve. Budapest, 1969. - (6) Hédervári P.:
A görög Pompeji. Egy vulkán régészéte. Budapest, 1972. - (7) Georgales, G. C.: Cata
Iogue , " Part XII. oreece, Roma, 1962. - (8) Strand, W. E.: Voices of Stone: The His
tory of Ancient Cyprus. Nícosía, 1974. - (9) Hédervári, P.: Field Investigation on Cyprus
After the Traces of the Santorin-tsunami. Hungarian Research Group on Geophyslcal
Volcanology, Report No. 3, August, 1975. - (10) Galanopoulos, A. G.: The Eastern MePi
terranean Trilogy in the Bronze Age. Acta of the Ist International Scientific Congress
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der, - Vlodavetz, V. I.: Catalogue , , , Part XVII. Turkey and caueasus. Roma, 1964. 
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POGÁNY JÁNOS

MIÉRT NEHÉZ A MATEMATIKA?
A matematíkát .a nehéz tantárgyak közé sorolja a legtöbb ember. Sőt, ha

középiskolás máltjukról beszélnek, a legtöbben szinte kérkedve mondják, hogy
nem szerették, nem is értették a matematikát. Nem nekik való tudománynak
érzik. Sokan még azt is elmondják, hogy más tárgyakból a legjobbak között
voltak - a matematika azonban nem ment. Ismertem valakit, akiről tudtam,
hogy diákkorában az osztály legjobb latinistája volt, de jaj, a matematika! Csak
akkor tudott lefeleini, 1;1a. elsőnek hívták ki. De ha a tanár belekérdezett a fe
leletébe. vagy ha egy osztálytársa már megkezdte a felelést, és más betűt ta
lált használni, mint a tankönyv - akkor ő már csak beszekundázni tudott. Volt
olyan tanítványom, aki minden olyan példát meg tudott oldani, amilyennel egy
szer már foglalkoztunk, de ha csak kevés változás is volt a feladatban, a meg
oldása már nem ment. És bizony a tanulók nagy többsége ebbe a kategóriába
tartozik.

De csak a többsége. Mert van egy sokkal vékonyabb réteg, amely szerínt
a matematika a legkönnyebb tantárgy. Nagyzolás és hencegés nélkül állíthat
ják magukról, hogy matematikát alig, vagy éppen semmit sem tanulnak, leg
feljebb a házi feladatokat készítik el. De ezek megoldásához tized annyi időre

sincs szükségük, mint osztálytársaik zömének. És mégis jelesek. Hol van hát
az igazság? Valóban nehéz tantárgy a matematika?

Valóban az. De éppen ezért meg kell vizsgálnunk, hogy ott, ahol nehézségek
vannak, mik e nehézségek okai. Az ilyen természetű vizsgálatokban nincs hi
ány. Talán egyetlen tantárgynak sincs olyan gazdag didaktikai és módszertani
irodalma, mint a matematikának. Pedagógusok, pszichológusok és matematikusok
egyaránt keresik azokat az utakat, módokat, amelyekkel jobb eredményeket ér
hetünk el, mint manapság. De igazán megnyugtató sikerről, sajnos, még min
dig nem számolhatunk be. Ha akad is egy-egy kiváló eredményeket felmutató
pedagógus és iskolája, követői már nem míndíg tudnak a nyomukba lépni. Di
enes Zoltán és iskolája például forradalmat csinált a matematikatanítás terén:
kiváló eredményeket mutattak fel. Azután, amikor sikereik láttára elterjedt, sőt

több helyen kötelezővé lett iskolájuk módszere, vagyis amikor epigonok is át
vették módszerét: egyszerre kiderült, hogy ez az út sem eredményesebb, mint
az eddigiek. Sőt, a tanulók most már "számolni sem tudnak", amit az eddigiek
mégiscsak megtanultak.

Vannak, akik azt mondják, hogy azért nehéz a tanulók nagy részének a
matematika, mert nem a gyakorlati élethez kapcsoljuk. A gyakorlati életből kell
venni a feladatokat és problémákat. Majdnem azt mondhatnám : érdekeltté kell
tenni a tanulókat a tanulásban, akkor majd megy a matemartika. Mások azt
mondják, széppé kell tenni a matematikát: meg kell mutatni szépségeít, belső,

más szóval saját logikáját, és ezen az úton kell a tanulókhoz férkőzni. Ismét
mások szerint valósággal költészetté kell varázsolni, amit tanítunk. Ahogyan be
mutatjuk egy-egy költő szép alkotását és összehasonlítjuk más írók hasonló
munkáíval, úgy kell tennünk a matematikában is. Mutassunk rá, hogy a tanu
lóknak hosszadalmas, körülményes feladatmegoldásával szemben mennyível egy
szerűbben, tömörebben és éppen ezért "elegánsabban" is megoldható ugyanez a
feladat. Játékossá kéll tenni a matematikát - szól egy másik vélemény. Ne
is vegyék észre a tanulók, hogy matematikát tanulnak: mindent játékként is
merjenek meg.

Akik a tanulók oldaláról nézik a problémát és a modern pszichológiában
is jártasak, azok meg arra esküsznek, hogy a tanulókat aktivizálni kell. Ne
passzív befogadói legyenek a matematikai igazságoknak, hanem feldolgozói,
majdnem feltaláléí. A tanár szerepe ezért nem a tanítás, hanem a vezetés. Úgy
kell Irányítania a. tanulók munkáját, hogy szívesen dolgozzanak, eljussanak a
matematikai igazságok felismeréséhez, és így sikerélményeik révén szeressék
meg ezt a tudományt.

Ezek a vélemények mínd a tanítás-tanulás technikájának egy-egy vonását,
részletét ragadják meg, és éppen ezért mind tartalmaznak igazságot, de csak
részigazságot. Úgy érzem, hogy már itt ki kell mondanom, hogy nincs és nem
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is képzelhető el olyan egyetlen elv, amely egymagában megoldja a matematika
tanítás összes problémáját. Inkább az említett részigazságok szintézise vezet-
het eredményekre. '

Mindenekelőtt meg kell vizsgálnunk magát a matematikát, és fel kell ku
tatnunk azokat a spectálls tulajdonságait, amelyek tapasztalataink vagy vélemé
nyünk szerint okai lehetnek a nehézségeknek. De nemcsak ezt akiindulópontot
kell megvízsgálnunk, hanem a célpontot is: a tanulót. Mik az oly sokszor fel
panaszolt nehézségek okai a tanuló részéről? Milyen hibáik, hiányaik okozzák
a valóban sokszor tapasztalt eredménytelenséget?

A matematikától a tanulóig vezető utat is meg kell vizsgálnunk. Melyik az
az út, amelyen a tanuló eljut a matematika megísmerésélg? A tankönyv és a
tanár, esetleg a tanuló jegyzetei. Mi a tankönyv szerepe? Látnunk kell a tanár,
a tanító pedagógus szerepét is, és· meg kell keresnünk azokat a híbákat.. hiá
nyosságokat, amelyek itt nehezítik meg a matematikát, illetve megtanulását.

Hogy keresnünk kell a jobb megoldásokat, azt a matematika állítólagos ne
hézségén kívül tapasztalataink is sürgetik. Az érettségi- és a felvételi vizsgála
tok néha igen gyengén sikerült dolgozatal ezt éppen olyan erővel bizonyítják,
rnint egyéni észleleteink. Egyszer egy érettségtri minden csoport egy-egy tagjá
tól megkérdeztem. hogyan szorzunk szorzatot egy számmal. Senki sem tudott
rá helyes választ adni, az utolsó csoportban kérdezetten kívül. 6 viszont be
vallotta, hogy erre a kérdésre már előkészítették.

Wagenschein mondja Die Tragik des Mathematikunterrichts című munkájá
ban: a legtöbb érettségiző, aki pedig a differenciálás és integrálás mesterségé
ben járatos, nem tud arra a kérdésre válaszolni, miért pozitív két negatív szám
szorzata, vagy pongyola diáknyelven fogalmazva: mínusszor mínusz miért plusz?

A matematikatanítás sokszor nagyon gyenge eredménye mutatía leginkább,
hogyatanulók elég nagy százalékának bizony. nehéz ez a tantárgy. Szándéko
san nem írtam azt, hogy "ez a tudomány", mert a középiskolában - az álta
lános iskolában még kevésbé - nem a matematika tudományát tanítjuk, ha
nem csak ennek a tudománynak a legelerneit. Nem a matematika tudományát
akarjuk elsajátíttatni, hanem csak e tudomány küszöbéig szeretnénk elvezetni
tanítványainkat. A matematika gondolatvilágával akarjuk megismertetni tanuló
inkat, továbbá a matematikai megismerés módszereivel - úgy, hogy ezek bir
tokában képesek legyenek a matematika tudományába is behatolni, és az ún.
felsőbb matematikát is tanulmányozni, megérteni. Másrészt a matematika taní
tásának az is feladata, hogy a gyakorlati életben felmerülő matematikai prob
lémák önálló megoldására képessé tegye a tanulókat. "A gyermek nem arra
született, hogy matematikus legyen, de arra igen, hogy találkozzék a matemati
kával. Tehát nem csak arra késztet bennünket a matematika, hogy megtanul
junk gondolkozni: magát a matematikát akarjuk felfedezni, mégpedig mínt
olyan valamit, ami emberi mivoltunkhoz tartozik. Aki a matematikummal nem
találkozik, az az embert sem ismeri." Ez az utóbbi gondolat Wagenscheintől

származik.
Itt két kitérő megjegyzést kell tenni. Először: éppen azért, mert mindössze

csak a tudomány küszöbéig akarunk eljutni, szembe kell szállnunk azzal a
közhíedelemmel, hogy a középiskolai matematika sok ember számára már olyan
nehéz, hogy szinte megtanulhatatlan. Másodszor: amikor megállapítjuk, mit ta
nítsunk matematika címén a középískolában, akkor elsősorban nem a matema
tika tudománya irányít bennünket, hanem egyéb szempontok. A középiskola ket
tős arcú iskola: részben az egyetemi tanulmányokra készít elő, részben bizo
nyos életpályakra. Amikor tehát azt keressük, hogy mit tanítsunk, azt kell, sze
münk elé állítanunk, hogy - véleményünk szerint - mire lesz szüksége a
felnövekvő generációnak. Ez magyarázza meg azt, hogy a tantervek nem merev
építmények, hanem gyakran nagyon is sok változásnak vannak kitéve.

(A MATEMATIKA) Ezek után láSSUK, mílyen gátló tényezőknek van sze
repük a matematikatanulás és -tanítás szellemi tevékenységében. Először azt
nézzük meg, mílyen nehézségeket támaszt maga a matematika.

A legnagyobb vád a matematika ellen az, hogy száraz tudomány. Egy an
gol diák geometria tankönyvének margójára ezt a versikét írta: Ha még egyszer
vízözön találna lenni, / ne ám, hogy felkéredzkedj valami bárkára! / Ide gye
re: / ha az egész világ víz alá süllyed is, / ez a könyv - száraz marad.
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Mit jelent ez a vád? A többi tudomány nem száraz? De igen, ha szárazon
adják elő. A matematika fokozottabban azzá lehet; mert mindig szigorú logi
kával építi egyik igazságát a másikra. Ezt a tulajdonságát Wagenschein "Turm
charakter'l-nek nevezi. Sokan ebben a "Turmcharakter"-ben, a matematika bel
ső logikájában látják a fő nehézséget. Azt szekták mondani: Afrika földrajzát
megtanulhatja a diák Azsia földrajzának ismerete nélkül is (ami persze csak
részben igaz), a matematikában viszont egy részlet nem ismerése, vagy meg nem
értése a következő részek meg nem értését okozhatja.

Ami a matematika "logikus tudomány" mivoltját illeti, erre az a válaszunk:
valóban logikus tudomány, de minden tudomány az. Minden tudomány felté
telez bizonyos logikai készséget a tanulóktól, de egyben nevel is logikára. Ezt
teszi a matematika is. De csak akkor, ha a tanításban valóban logikára építünk.
Míndig büszkén emlegetjük, hogy a matematika a leglogikusabb tudomány; és
leginkább a matematika tanítja meg logikus gondolkodásra a tanulókat. Néhány
évvel ezelőtt, pontosabban az 1961/62-es tanévben olvastam Steiner Logische
Probleme im Mathematikunterricht címú tanulmánysorozatát. Kénytelen voltam
megállapítani magamról, hogy éppen én, a matematikatanár, vétek legtöbbet a
logika ellen. így azután természetes, hogy nehéz a matematika. Eszembe jut
van der Waerden mondása: "Csak az igazságot lehet megérteni; ami nem .igaz
ság, azt megérteni nem lehet, legfeljebb elhinni". Hány tanulónk mondhatná
el magáról, hogy ő inkább elhiszi, mint érti a matematikát?

Egy további, szintén a matematika természetéből következő nehézség az,
hogy absztrakt fogalmakkal dolgozik. Maga a számfogalom is absztrakció ered
ménye. De a legegyszerűbb geometríkaí fogalmaink is absztrakciók: pont, egye~

nes, négyzet, kör stb. Ez is nagyon megnehezíti a matematika tanítását, illetve
tanulását. Egyrészt fogalmaínkra nem tudunk úgy rámutatni, mint a konkrét
tárgyakra. másrészt az absztraháló tehetség sincs meg minden tanulóban a kel
lő mértékben. A matematika fogalmait hosszadalmas absztraháló munkával kell
kialakítanunk. Ez sokszor nehéz és sok időt kívánó munka. Elhanyagolása pe
dig lehetetlenné teszi a továbbhaladást. Ha például nem alakítottuk ki a tanu
lóban a határérték fogalmát. erre a számára "nem létező" fogalomra nem épít
hetjük fel a differenciálhányados fogalmát. Igen sok tanulónál ez okozza a cső

döt. A legegyszerűbb - nekünk legegyszerűbbnek tűnő - fogalmakat sem is
merik. Egyszer egy harmadikos gimnazistától azt kértem, mondjon egy szor
zatot, Nem tudott mondani. Természetes, hogy gyenge volt matematikából. És
miért ne lenne? Ilyen körűlmények között természetes, hogy nem is szerette a
matematikát.

A matematika absztrakt mivoltával függ össze egy másik nehézség, amelyet
csak röviden akarok érinteni. Ez a matematika nyelve. Sok tanuló számára a
formanyelvével közölt igazságok (például az ún. képletek) nem mondanak sem
mit. Éppen olyan idegenül állnak velük szemben, mint egy sosem hallott nyel
ven beszélővel szemben.

Itt kell említenünk, hogy fogalmaink elnevezését (nevét) a köznapi életből

vesszük, de mivel a két szóhasználat nem pontosan ugyanazt a fogalmat jelenti,
ebből igen sok félreértés támad. Mindig nagyon pontosan kell tisztáznunk fo
galmaink körét és tartalmát. Ha ezt elmulasztjuk, vétünk a logikai tisztánlátás
ellen. Ez sokszor kínosnak látszó precizitás, és sok embernek, főként gyerme
keknek és serdülőknek, nem ízlik.

A fogalmi tisztánlátással van összefüggésben, hogy ha egy matematikai
igazságot kimondunk, azt érteni is kell. A köznapi beszédben ezt amondatot:
"Tegnap 'délután kisétáltam Mariskával az erdőbe ibolyát szedni" - mindenki
megérti akkor is, ha szeme előtt nem jeleníti meg sem az erdő, sem az ibolya,
sem az ibolyaszedés képét. De ha ezt mondom: "A háromszög bármelyik belső

szögfelezője a szemköztí oldalt a másik két oldal arányában osztja" - ezt csak
az érti meg, aki felidézi szeme előtt, tehát látja a háromszöget, a szögfelezőt,

és tudja, mít jelent egy szakaszt másik két szakasz arányában osztani. A ma
tematikában jártas embernek erre nincs szüksége, de aki nem otthonos a ma
tematikában, és nem szokta meg a sajátos szellemi tevékenységet, annak tu
dása verbális szinten marad, tehát csak formális lesz.

A matematika az a tudomány, amelyet nem tudni, hanem érteni kell. Sőt

ennél is tovább kell mennünk, A matematika tudásszintjei a következők: a
legalacsonyabb szint a kívánt (vagy előírt) tudásanyag verbális ismerete. Ez
tulajdonképpen nem is nevezhető tudásnak. A második, jóval magasabb szint a
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tanult, megismert anyag értése. De ez sem minden. Aki a megszerzett anyagon
nem tud uralkodni, az nem mondhatja magáról, hogy tudja is a matematikát.
A matematika épülete egységes épület, de aki ezt az egységet nem látja, aki
csak mozaikokat lát, az éppen a legszebb élménytől van megfosztva. Az ilyen
ember számára a matematika részeinek a megértése és megtanulása sokkal ne
hezebb, mínt annak, aki valamilyen módon egységben látja az egészet. Ez azért
is fontos, mert a tudásszint következő fokozata: az alkalmazni tudás. Ennek
iskolai vetülete a feladatok önálló megoldása. Milyen feladatokról van itt szó?
Nyilván nem a már látott, megoldott feladatokról, és nem az ún. rutin és gya
korló példákról. Ezeknek is megvan a matematika megtanulásában a maguk
fontos szerepe. (Például egy-egy fogalom kialakításában, a megszerzett ismere
tek rögzítésében stb.) Olyan feladatok megoldásáról van szó, amelyek a tanult
ismeretek mozgósítását, analízisét, részekre bontását, majd új formába öntését,
szintézisét igénylik. Vagyis ez a magasabb szint a tudásnak a statikus állapot
ból a dinamikus állapotba emelését jelenti. Ezt a követelményt általában így
fogalmazzuk meg: legyen a tanulónak készsége közepes nehézségű feladatok
önálló megoldására. Csak mellékesen említem meg: a tudásnak ez a foka ele
gendő ahhoz, hogy középískolában jeles minősítést kapjon a tanuló, de nem
elégséges ahhoz, hogy .maternatíkusnak" érezze magát. Mert matematikus a
szó igazi értelmében csak az, aki látja a matematikát; aki a mindennapi élet
különböző szltuácíóíban észreveszi a matematíkumot, aki teremti, megalkotja a
matematikát.

Wagenschein még két olyan okot említ, amelyek a matematika természeté
ből fakadnak és szerepük van abban, hogy a matematikát nehéz megtanulni.
Az egyik ok az, hogy a matematika-tudás automatizálódhat. Vagyis bizonyos
"praktikákat" elsajátíthat olyan tanuló is, aki az egészből semmit, vagy alig
valamit ért. Például nagyon jól tudja a törtekkel való műveletek szabályait,
nemcsak elmondani, de alkalmazni is, bár fogalma sincs arról, hogy mi miért
történik. Még fokozottabb mértékben igaz ez az algebrára és dífferencíálszá
mításra, Nagyon ide kívánkozik egy matematikus tréfás mondása: "Az arabok
(az algebra feltalálói) azon törték a fejüket, hogyan mentesítsenek bennünket
a gondolkodás kötelezettsége alól". Pedig a matematika szabályait, azonosságait
(automatizmusait) azért használjuk, hogy hozzásegítsenek bennünket magasabb,
vagy ha tetszik, mélyebb gondolkodási szinthez. Arra valók, hogy ne kelljen
mínden esetben a legelemibb logikai lépésekig visszamennünk. Ezáltal gondo
latmeneteink meggyorsitását teszik lehetövé. De ha puszta automatizmusokká
válnak, vagyis elszakadnak a megértés szellemi funkciój ától, akkor egyszerűen;

veszedelmesek. Különösen azért káros ez .a meg nem értésen alapuló, inkább
manípuláló matematika, mert meglehetősen könnyen elpalástolható. Sok esetben
maga a tanuló sem tud különbséget tenni tudás és értés között. Egy érettségi
előtt álló leány vallomásából való a következő idézet: "A táblánál lefeleltem a
leckét, bebizonyítottam a tételt, kihoztam a helyes eredményt, x = 2-t; de- sen
ki á jelenlévők közül nem vette észre, hogy az egészből nem értek semmit."

A másik tényező, amely - Wagenschein szerint - megnehezíti a matema
tika tanulását, egészen megdöbbentő. Ű maga is kétéld fegyvernek nevezi. Ez a
fegyver: a matematika alkalmazhatósága. Valóban elgondolkodtató Wagenschein
nek ez a megállapítása. Hiszen láttuk már azt a véleményt, hogy a matemati
kát úgy kellene vonzóbbá tenni és ezáltal könnyebbé a megtanulását. hogy az
életből, vagyis a gyakorlatból vett problémákat visszük a tanulők elé. Olyan fel
adatokkal foglalkozunk, amelyek érdeklik őket. És most azt kell hallani, hogy
ez teszi nehézzé a matematikát? Az ellentét feloldása abban van, hogy az életből,

vagy az egyes tudományok területéről vett példák csak annyiban segítik a ma
tematika megszerettetését és megértését, amennyiben azokat le tudjuk egysze
rűsíteni a kellő szintre. De ezzel lényegében el is szakadunk bizonyos fokig a
gyakorlattól és az illető tudománytól, amelyből a példát vettük. A sajátos tudo
mányos problémák megoldásának színtere nem az általános műveltséget közve
títő középiskola, hanem a szakiskolák.

A fenti véleményt erősíti meg Katona Gyula és Szász Domokos cikkének
(Magyar Nemzet, 1974. márc. 8-i szám) következő gondolata; "Véleményünk sze
rint a matematika bármilyen színtű oktatásában a célnak annak kell lennie,
hogy a teljes matematikát oktassuk, bemutatva annak belső logikáját is, al
kalmazhatóságát is. A csak segédeszköz jellegű oktatásnak az eddigiek mellett
még egy hátránya van: a tanulók érdeklődését és szeretetét képtelen felkelteni!'
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("PONGYOLA" MATEMATIKA) Mielőtt a tanulók felé fordítanánk tekinte-
_tünket, még egy problémát tisztáznunk kell. Van olyan vélemény, amely sze
rínt azért nehéz a matematika, mert kétféle matematika van. Egy szígorú, vas
logikával felépített és egy pongyola. Ez a kettősség zavarja meg a tanulókat.
"Anélkül, hogy a részletekre kitérnék, azt kívánom állítani, hogy összetéveszt
jük az idealizált absztrakciókat a valódi világgal. A valóságnak vannak egzakt
törvényszerűségei, ezek nem kevésbé egzaktak, mint az absztrakt matematika
szabályai, csak jóval komplíkáltabbak" (Magyar Nemzet, 1974. febr. 5-i szám).
Nem hinném - tapasztalatáím alapján sem -, hogy valóban itt van a ma
tematika megtanulásának valódi nehézsége. Hiszen éppen a fenti idézet mondja,
hogy a "valóságnak vannak egzakt törvényei, .. , csak jóval komplikáltabbak".
Nos, mi azt· az absztrakt matematikát tanítjuk, melynek egzakt szabályai egy
szerűek is, mert a való világ fogalmairól (fürdőmedence, "téglalap" alakú asz
tal) lefejtjük a lényegtelen tulajdonságokat (például kőből van a medence, fá
ból készült és barnára van festve az asztal), és csak a "téglalapra" jellemző,

lényeges tulajdonságokat emeljük ki. Természetes, hogy az ezekre talált egzakt
"szabályok", vagy ha így tetszik: törvények csak megközelítően érvényesek a
valóságos tárgyakra. Tehát például, ha az én absztrakt téglalapom területére
azt kapom: "Úgy határozhatom meg területe mértékszámát, hogya magasság
és az alap hosszúságának mértékszámatt összeszorzom", - azt a leggyengébb
tanuló is tudja, hogy ha ezen az úton számítom ki a téglalap alakú asztalom te
rületét, közelítő értéket kapok csak. De ez a kpzelítő érték gyakorlatilag olyan
jó, hogy aggályoskodás nélkül elfogadhatom igaznak. Ebben nincs nehézség.

Ami a pongyolaságot illeti, a logikai nevelés szempontjából .igen káros: sok
hiba forrása. De ki kell jelenteni, hogy a közelítő számítások nem tartoznak
a "pongyola matematika" fogalmába. (De ezt nem is állítja egyetlen matemati
kus sem, legfeljebb a hozzá nem értőket téveszti meg az elnevezés.) A közeli
tő számításoknak megvannak a maguk szígorú és logikus, egzakt törvényei. Nagy
előnyük, hogy hűségesebben írják le a valóság viszonyait, még ha törvényeik
néha bonyolultabbak is.

Sajnos van pongyola matematika is. Tudniillik vannak olyan látszólagos
'bizonyítások, amelyek vétenek a logika szabályai ellen. Hogy miről is. van itt
szó, azt egy egyszerű példán könnyebb megmutatni. Allítern : minden szakaszos
(tiszta, vagy vegyes szakaszos) tizedes szám felírható közönséges tört alakban.
Ezt egy példán igazolom. Legyen: a = 0,232323... Hogy állításomat igazolhas
aam, szorozzuk meg ezt a számot 100-zal. 100.a = 23,2323 .. , Most vonjuk ki
ebből a számból az előzőt, vagyis a-t. Eredmény: 99.a = 23. Innen: a = 23/99.
Ezzel a tételt Igazoltam. Igen ám, de súlyosan vétettem a logika ellen. Hol van
a vétek? A középiskolában nem ígazoltuk, hogy a végtelen tizedes számot úgy
kell szorozni egy számmal, jelen esetben lOO-zal, mint a véges tizedes számo
kat. Milyen címen merem a véges tizedes számokra talált törvényt átvinni a
végtelen szakaszos tizedes számokra? Ehhe?: nincs jogom. És ha mégis megte
szem? Először is vétek a logika ellen, másodszor esetleg téves tételhez jutok,
és végül harmadszor vétkezem a nevelés törvénye ellen, mert mint matéma
rtikatanárnak feladatom, hogy logikus gondolkozásra neveljem a rám bízottakat.
És ehelyett becsapom őket. A becsületes eljárás itt az, hogy vagy nem beszé
lünk erről a tételről, vagy ha mégis beszélünk, akkor csak közöljük és meg
mondjuk, hogy később, ha meglesz a szükséges apparátusunk. majd bizonyítani
is fogjuk.

De van a logikai nevelésnek másik módja is. Megmondom, hogy a tételt
most még igazolni nem tudom. "De ismerek egy bizonyítást, amelyben egy, il
letve két lépés vétek a logika ellen. Tessék megfigyelni, és megmondani ne
kem, hol csa1tam!" Ez az eljárás először is élénkíti a tanítást, tetszik a tanulók
nak, megfeszítik értelmüket: keresik a hibát, élesedik logíkájuk, Különösen ak
kor következik ez be, ha ezt a logikai hibát azután külön is megtárgyaljuk.
Megbeszéljük, és belátjuk, hogy a speciális esetből sohasem szabad az általá
nosabbra következtetni. Ezt könnyű egyszerű példával is szemléltetni: a négy
zet átlói rnerőlegesek egymásra, ebből nem következik, hogy a paralelogramma
átlóí is merőlegesek egymásra, pedig a négyzet is paralelogramma. Viszont a
paralelogramma átlói felezik .egymást, tehát felezik egymást a négyzet átlói is,
hiszen a négyzet is paralelogramma. Az ilyen természetii hiba sokszor fordul
elő tanítási gyakorlatunkban,. ha nem figyelünk rá. Egyszer megkérdeztem egy
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tanárt, hogy a negatív egész és a tört kitevős hatványok műveleti azonosságal
miért olyanok, mint a természetes szám kitevőjű hatványoké? Válasz: mert a
hatvány hatvány. Ez ugyanaz a logikai hiba, mint az előbb megtárgyalt.

A pongyola matematika fogalmába tartozik még sok minden más is. Ilye
nek: amikor valamely fogalmat, például. számkört egy betűvel jelölünk, de nem
közöljük a betű jelentését, vagy nem írjuk le pontosan azt, hogy a betű me
lyík számhalmaz elemeit jelenti. Pongyolaság, amikor közlünk egy képletet,de
a betűk jelentését már nem adjuk meg. Pongyolaság, ha bebizonyítok egy té
telt, és nem adom meg az érvényességi körét. Egyszer egy látogatásom alkal
mával a szaktanár levezette a kör érintójének egyenletét, mégpedig úgy, aho
gyan a könyvben volt, csak nem hívta fel a tanulók figyelmét arra, hogy a
tárgyalt esetben a kör mílyen speciális helyzetű. A levezetés utánkihívott a
táblához egy tanulót, lediktált egy kör-egyenletet, és felszólította a felelőt, hogy
határozza meg. a kör érintőjének egyenletét egy megadott pontban. Mivel ez II
kör nem a bizonyításkor használt speciális helyzetű volt, a tanuló pedig az
imént levezetett képletet használta: rossz eredmény jött ki. Erre a tanár szidni
kezdte a tanulót: "Mondtam, hogya példát míndíg gondolkodva kell megol
dani; egyébként is, az előbb megismert eredmény nem mindig érvényes." Ez
tipikus példája a pongyola matematikának, vagy pontosabban a pongyola ma
tematikatanításnak.

Amikor az egyenletek megoldásakor "átviszünk~' ellenkező előjellel egy ta
got, vagy amikor a szorzót osztónak visszük át, vagy "keres21tbe szorzunk", mind
olyan kifejezés, amelynek jelentését a tanár világosan láthatja, de a tanulókat
megtéveszti. A gyakorlatból tudom, mílyen sok hiba forrása ez. Az ilyen ki
fejezések következménye az is, hogy a tanuló "elhagyja" az egyenlet mind a
két oldalán az 19-t. .

A logikai tisztánlátás hiányát bizonyítják a definíciók és tételek összekeve
rései. (Például bizonyítják,hogy a? = 1). A definíciók elmondásánál előforduló

hibák: a túl szűk, vagy a nagyon tág definíciók. Például: mi a paralelogram
ma? A paralelogramma négyszög. A másik véglet: a paralelogramma olyan
négyszög, melynek szemköztí oldalai párhuzamosak és egyenlők, átlói pedig fe
lezik egymást. - Igen gyakori hiba a logika ellen, hogy bebizonyítunk egy té
telt, és azután - anélkül, hogy ennek j~gosultságát igazolnánk - a tétel for
dítottját használjuk fel. (Abból, hogy a. 4-gyel osztható számok párosak, nem
következik, hogy minden páros szám osztható 4-gyel.) - Találkoztam értelmet
len kifejezésekkel is: "Ez a két háromszög hasonló, mert megegyeznek két szög
ben és egyoldal arányában." - Igyekeztem minél több példáit hozni, és le
hetőleg különböző területekről, hogy megmutassam, mennyit lehet hibázni a
logika ellen, és így megnehezíteni a matematika megértését. Valóban ez a pon
gyolaság nagy kerékkötője a matematika megszerettetésének is.

(Folytatása következik)

Hesdhetném

Kezdhetném megszokott módon díszes jelzőszerkezeteket hazudva
kezdhetném sikolt6n
üvöltve
lábaitok elé borulva

csak talpatok ne érintse lelkem

miért nem mondunk el mindent egymásnak hisz én is csak beszélek
leülhetnénk egymás mellé őszinte mosolyok árnyékában
míg valaki azt nem mondaná:

INDULUNK
KELJETEK FEL

GReGUSS SANDOR
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A~, aki leborul
Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz

litván származású francia költő volt.*
Kezemben tartom a fényképét. Arca
tartózkodó, mint a mozdulatlan ten
ger felszíne. Asó alakú álla, össze
szorított szája a váratlanul ellent
mondók édességére utal. Hátrasze
gett fülei között, szemgödrein súlyo
san nyugszik boltozatos homloka,
melyre fölszöknek sűrű szemöldökéi.
A bazalt tömegű arcot hosszában
metszi és összefoglalja vastag, nagy
orra, mint egy ragadozó madárcsőr,

s ketoldalt, szemhéjaktól beárnyé
kolt, egymástól távol fekvő, két
szénfekete szem "az embernek ke
ményen a szeme köre néz". Bazalt
tömegű arc, mégis hullámzik rajta
vagy benne valami; talán a szem
beszegült feszültségekből születík
ilyen gyöngéd egység. A költő

.nek a látottaktól kissé egyked
vű, mégis megbocsájtó, ítélő és rez
zenéstelen, megmérő és misztikus pil
lantása van. Mintha az arca mögöttí
messzeségből indult volna el s most,
hogy ideért, az ország homályos tit
kait hozta' el. Szemének kerek egé
sze átható és szigorú, nem a su
gara. Az néz így, aki A megismerés
himnuszában le merte írni: "Én lá
tok ... íme, a fényvilág kulcsa."

Találkozásunk megrendített, jelen
tős volt minden ízében és az is ma
radt. Verseiből szinte kiszédült, ki
szabadult egy fojtott fényű világ,
mít nappal szerelmes ragyogás per
metezett, éjszaka nagy némaság, és
mindig vízi hangok kísértek. Hasí
tott fémek és alig rezgő fák világí
tottak az Egyetlennek ezen a tájon,
a ki nem mondott nevűnek. akit
csak suhanásai mutatnak meg, s mí
nél semmibb volt, annál Inkább
lüktetett. A költő forrásvíz tiszta ér
zékszervei folyton funkciót cserél-

nek, hogy fölfoghassák a természet
fölöttibe vontatott világot, mely nem
az irrealitás kerge táncát járja, ha
nem hátalmasan megduplázta rea
litását: elmúlása után is létezik s
míg volt, sem önmagáért, hanem az
Egyetlenért, a szeretetben. Lubícz
Milosz meg mint az Apokalipszis
angyal-állata gyémánt orral szima
tolt az Első Fény maradéka után,
ami a tárgyakban azóta lecsillapo
dott, s így a világ liturgikus életje
leiből kikövetkeztette a Kezdetet.
Verseiben kín és fény, hozsanna és
bűntudat, kísértés és szomorúság fe
szes próféciában egyesül, akár egy
higgadt és állhatatos könyörgésben.

A költőknek abba a csoportjába
tartozik, akik a legtöbbet tudták
meg a világról. Ezt a csoportot
számomra Blake, Rilke, Novalís, Eli
ot, Wolker neve jelzi. Valamennyi
en ugyanúgy a kinyilatkoztatás krá
ter-torkába költöztek. mint ősatyjuk,

Szent János evangélista. Ott ültek a
kihűlő barlangban, s lábuk alatt
gyöngén remegett a talaj. Éppen ez
ért, hogy Lubicz-Milosz pontossága
matematikai és, jóslása prognózis,
nem lep meg: "Isten költői ismerték
az őstípusok világát, és leírták / jám
bor alázattal, fölhasználva a megis
merés nyelvének / világos és pontos
kifejezéseit." A modern fizika ma a
mindenségre érvényes törvények ki
mondására egy új nyelv módozataít
keresi, s Heisenberg (s nemcsak ő) a
vallás nyelve után nyúl, mely az
egyetemest rejti és célozza. A költő

leírja, hogy: "A hit hanyatlása a
tudomány és a művészet világában
/ a nyelvelhomályosulásában nyilat
kozik meg. / A természet költői a
régi idők szakrális nyelvén énekel
nek I az érzékelhető világ tökéletlen
szépségéről." Az első mondat napja-

*A költő valiamennyi idézete Parancs János fordításából való.
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ink tapasztalata. A másodikban a
"természet költői", azaz a tudósok
mai kollégáik kísérleteit erősítik

meg.
A lidérc nem hallgatásra, mene

külésre ösztönöz. De a szívet túlhe
vítő csönd elhallgattat vagy a csönd
del egyenértékű sorokat írat le a
költővel. Ott, ahol már "minden
csak az ami", ilyen, a költői-től meg
fosztott sorok rántják össze, maguk
alá a valóságot, mint kötés a sebet:
"Az I aki leborul az előtt I leborul
nak." Az Egyetlen hátát látjuk, aki
mint egy-értelmű, minden több-ér
telműt bírva és elnyelve, már csak
az elfogadásra vár; el nem fogadva
kevés, már-már semmicske. De ez a

.tőmondatos csupaszság a jelentések
egész ráját rebbenti föl, a szimboli
ka törvénybe zárt gazdagságát. Ki
borul le? A Legnagyobb, mindig a
nagy. Aki kisebbedésével nő s nö
veli az igazán kicsinyt, akinek lebo
rul. Jézust halljuk valahonnan?
("Különb dolgokat fogtok cseleked
ni nálam".) Ot, aki tanítványainak

a lábát mosta, a természet rendjét
szégyenkező ámulatra késztetve?

Nincs ebben a mondatban lágy
jelző, izgága határozószó; nincs út
baigazítás, nem lehet "hogyanjaink
kal" kíváncsiskodnunk. De föllángol
misztikus egyszerűségében a végső

csend .előtti értelem, s mínt a mon
dat hídján átfutó tűz, két végtelent
köt össze; a maga vesztét tisztán
látó ember szava ez, aki megkerült?
Ha igen, majd szent fölismerése föl
emeli őt az Egyetlen lába előtt. De
mintha ennél több, nagyobb, ára
dóbb könyörület zuhogna alá az is
teni vállak magasából.

A rejtély nyilvánvaló lett. Az
egység szétsugárzott, mert "csak a
Határozottba fészkel be a Végtelen"
(Blake). Abban bizonyosak lehetünk,
hogy Oscar Vladislas de Lubicz-Mi
losz leborult.

A BAGÓ STORY
lll. AUTÓ

írta LATINOVITS ZOLTAN

Az autó Trabant. Vitatható. De olcsó és mindenúvé eljutok ugyanúgy, mint
mások.

A specialitás Trabant + Bagó.
"Bagókám, megyünk", vagy "sétálni megyünk", Akármilyen szerencsétlenül

érzi magát, ez a karácsony vagy a Mikulás fényével ragyogja be a törzsköny
veze~t Ba.gó napját. Megyünk. - Ez élmény, kaland, játék, hecc. Bagó is úgy
'reagál, mínt a gyermek.

Mikor nyílik az autó ajtaja, Bagó bevágódik a kormány melletti ülésre, áll,
rníg lehúzom neki az ablakot, amint megíndulunk, mellső lábaival (nyugodtan
írhatom kezeivel) kikönyököl az ablakon, lassan előredúl a szélvédő magassá
gába és harapja a rohanó levegőt. Szemét behunyja, a széllefésüli a haját,
mintha fekete bukósisak lenne rajta! Szájával tátog, issza a szelet. Kanyarban,
íékezéskor lehuppan az ülésre, apprehendál egy kicsinyt, majd visszaszáll az ab-:
lakba. A Duce-pőz fenekét neki nyomja az ülés háttámlájának, kezével éppen
csak érinti az ablakot, törzsével kihajlik. Ellenállhatatlan.
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Gyerekek iskola előtt, csoportosan, nagy üdvrivalgással és mutogatással fo
gadják a látványt. Magányos fiúkák töprengve rugdossák a kavicsot, vonszolják
az iskolát maguk után. Kislányok párosával az elgondolkozó kisfiúkról tárgyal
nak, nem figyelnek fel. Nagy fiúk a lányokra és a nénikre gondolnak, párosá
val vitatkoznak ugyanarról.

Táborom a szerelmesekból, felnőttekből és az öregekból rekrutálódik. Magá
nyos nők merengve mosolyognak. Gyermek-nosztalgia. Nők csoportban pletykál
nak. Férfi magányosan cipekedik, felhősen a földet nézi. Férfiak párosával po
Iitízálnak,

Ifjú szerelmesek közül a fiú eszmél Bagóra boldogan. Hússzorozódnak a kö
zös élmények, tágul a szerelem. Házaspár külön-külön reagál. Ifjú mamák, a
temérdek mosolyos gondjuk engedi, boldogan rnutogatják a kutyát agyereknek,
aki elméláz - vau-vau. Az ABC-könyv göröngyei gurulnak a .szemekbe.

Idős ember és idős asszony csomagokkal, akik a boldogságet már csak szűr

ve iszogatják, egykedvű információvétellel reagálnak vagy átlúdbórzik egy kis
öröm a szemük hártyáján. Idős férfi séta közben, mosolyog, Idős asszony rán
cella a homlokát.

Ember kutyával, a saját kutyáját isteníti, nem figyel.
A rendőr nem néz, figyel. Hatalma tudatában szemérmesen vizsgálódik az

utcák népe között, vagy csak kocsit lát, feketét, fehéret, tarkát. Barátom mond
ja, hogy Berlintől errefelé nincs mosolygós rendőr.

*

A filmgyárba megyünk, reggel van, mindenki siet vagy egyre inkább bá-
mészkodík, Sürög a forgalom.

"Ballagó idő". Fekete István és Dayka Margit reménytelivé teszik a napot.
A fiImgyárban magamat is féltem, nemhogy Bagót.
Megússzuk a napot, a stáb is, Margitka is, mint mindig elbűvölőek, Meg is

feledkezem Bagóról, aki néha belátogat a forgatáshoz, elmélázva, mint egy tűz

oltó vagy rendész. Nem nógatní akar, csak nem érti, miért kell neki idegenek
kel kint tartózkodnia az udvaron'? A cseppnyi fűvön miért kell kint ücsörögnie?
Egyáltalában mit csinálok, és mi ez az egész. Erre nem tudok mit válaszolni
neki, legfeljebb annyit, hogy magasak az adók. Nem érti ó sem. Minden meg
keresett forintból harmincöt fillér az adó. Akkor minek a harmincöt fillért meg
keresni, csodálkozik Bagó. Válasz hiányában kizavarom a műteremből.

Margitkát viszem a Trabanton. Hármasban már nagyvilági látványt nyúj
tunk. Szüntelenül beszélek, természetesen a sebességváltót is nehézkesen keze
lem.

Margitkának most macskája van, de volt pulija is. Ezt az egyet hibájául
rovom fel, de ki tudja mi van a háttérben. így aztán. nem mehetünk fel hoz
zá beszélgetni, mint említettem Bagó és a cicák ellentéte állandónak látszik.
A "Márványmenyasszonyba" megyünk. Minden út a Márvány utcába vezet Neg
relliékhez, aki Recsken is dolgozott egy időben és ott nem konyhai munkát
végzett.

Mindig reménykedem, hogy a Főnök jelen van, aki mindíg elmondja a nap
legfontosabb eseményeit vagy utazásainak történetét. Negrelli úr fáradhatatlanul
mesél a törzsvendégeknek. míg feltálalják az ételt. Akkor azután eltűnik. A
"Kis lugasban" kezdtünk hozzájuk járni Évával.

A Nagymama most 76 éves, a konyhán dolgozik, mint két fiatal, olyan ener
giával és olyan munkabírással. Az asszony, Negrellíné a söntésben és a kávé
főzőgép mellett, a gyermekek és a vők a felszolgálók. Negrellí úr mindenütt je
len van. Kedves pincérek csatlakoznak a szép és népes családhoz, elsősorban

Miklós, aki egy tisztességes színhází életben színész kellene legyen. De a szín
házi életünk nem annyira tisztességes.

Követtük őket a "Budagyöngyébe" is, majd évekkel ezelőtt hűségesen a Már
ványmenyasszonyba.
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Bagó ruganyosan ugrik ki a kocsiból, az úttest közepére, indul a vendégfo
gadó felé. Leülünk egy asztal mellé, Bagó elfekszik az asztal mellett és sandán
figyeli a vendégeket. Aki közeledik új várunkhoz. megugatja.

Jön Negrellí úr, jó napunk van. Mesél, közben megrendeljük az ebédet is.
Bagó Marschall-májat kap, a legtöbbször nem kell fizetni érte. Ezüsttálban kap
ja, és fenntartás nélkül betalja.

Ha macska érkezik, sok a tűzfal errefelé, alacsony tetőgerincek, ereszek,
Bagó nyugtalanul felugrik, a leugrás helyéhez robog. Úgy látszik, elönti szemét
a düh vörös köde, nem követi a macska mozgását, mire odaér, a cica hetedhét
határon túl van. Dühében morog és vakkantgat. egykedvűen poroszkál vissza
az asztalhoz, mint az egyszeri pecás ballag haza, sikertelen fogás esetén.

A kerthelyiség a boldogság szígete, az anyaölre emlékeztet, a Gundel város
ligeti kertjéhez, ahol felcseperedtem. A Ketterhez hasonlít és a Zöldfához, ahol
kosárlabda-edzések után ücsörögtünk sok-sok korsó mellett és némi kenyeret
majszoltunk a sör mellé. Emlékeztet a gyermekkoromra, tehát már boldog va
gyok, ha meglátom a gesztenyefákat és a bokszokat. És valahogy hasonlít a
Kéhly-hez is, amerre Krúdy járt. Olyan emberi arányai vannak, mint a Bala
tonnak Szemesnél. Fürdik az ember az ízekben és a zamatokban. Emberi em
berek szavába mártózom. Jó itt lenni, jó itt enni, inni, Bagó tudja, hiszen ugyan
azt érzi szintén. Gyermekként fürdik a jó ízekben és a boldog nosztalgiában.
Éva még Amerikában van, azért marad míndíg egy hely számára az asztalunk
nál. Bagó nem érezteti a félárvaságot, csak elvétve kapom rajta, hogy el-elmé
lázik valamin. Dzsinna hiányzik. Érti, de nem szél. Magában hordja diszkréten
fájdalmát, csak az gyanús, hogy mindenféle p6tcselekvést végez, mint mí, ha
ctgarettázunk vagy iszunk. Hosszasabban, elgondolkozva pisil, hosszan végzi nagy
dolgát, "szükségét végző vadállat". Előttem nem szégyelli, séta közben, vagy a
kertben, de mintha kérné, hogy forduljak el. A kerthelyiségben elvonul, hosszan
keresgélt a helyet, de eltűnlk a kandi szemek elől,

Mi pedig beszélgetünk. Olyan kellemes megfürdeni egymás gondolataiban,
mint a hévízi iszapban degonyázní, Gesztenyefák borulnak fölénk. A piros asz
talterítőkön raznyicákat őriznek jeges whiskyk. Nem messze pontyok hápognak
az akváriumban, szemben a zenekar galambdúcos székely dobogója, tűzfalak,

macskák.
Okosan és szívesen újfent megváltjuk a világot. A raznyica izzó faszénen

. sült. A sör osztrák, a cigány magyar.
Fizetünk. Hétfő este a órakor a Kossuth adón Weöres Sándor-est van. Mar

gitka sürget, fél, hogy lekési az adást. Hazaviszem, jó örömben búcsúzunk.
Tamáshoz megyünk Bagóval, barátom, aki a Weöres-fantáziát rendezte:

Ahogy a Fő utcában zöldre várok, mellémcsúszik egy rendőrautó. Volga, négy
rendőr. Hátranézek. és íme a rendőrök füligszaladt szájjal mosolyogják Bagót.
lme! J 6 ómen az est előtt ...

Tamás már fiával hallgatja a műsort. Bagó nyugodtan és jóllakottan elhé
veredik a szoba közepén, hármunk : közt éppen a súlypontban. Pihen és hall
gatja Weörest, a nagy varázslót.

. . . őskezdet óta
itt vagyok

cJe a lepkével
meghalok.

Valami Churchill-arányú whiskyre is emlékszem, hiszen jól érezzük magun
kat, nem úgy mint Rommel El Alameinnél. Weöres-Szilveszternek nevezzük a
margarétás tavaszi estét a nyárban. Járunk a sorok között, mínt tulajdonos új
házában. Járunk a lakó és a kőműves, hárman Weöressel, ünnepi ruhában és
virág-kokárdával. Noszegatom Tamást, érzi-e, hogy történelmi pillanatot élünk
át; Weöres 60 év alatt először 60 percig a Rádióban. Valami nagy rehabilitáci
óját sejtjük a fukar időnek, ülünk megdicsőülten a whisky-cseppek romjain,
labdázunk a boldogságunkkal. Egyszer csak Éva szólal meg a hangfalakban, Ba
gó hirtelen felpattan, Amerikáig hangzó csaholásba kezd. Kikéredzkedik az elő

szobába, onnan a gangrá és leróhan az udvarra. Kandúrt vagy cicamenyecskét
ugatott-e, vagy Amerika elleni dühét okádta a keramitkockákra, nem tudom.

Vége a rnűsornak. Csend van, Bagót újra visszacepeltem, /) is csendes.
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Ilyenkor rágyújt az ember vagy gyertyát gyújt, vagy ha van míből, újra
tölt, várja a Himnuszt stb. Telefonokat várnak. Gratulációt, ujjongást. "Hát ezt
nem hittem volna." "Kérlek, fantasztikus." És egyebeket. Eldöcög egy negyed
Óra. Semmi. Nem értem. Ű sem érti.

Nem értjük a csendet.
Dayka Margitka számát. Hívjuk fel Margitkát. S várta, ő hallgatta. Mit

mond? "Koncert, koncert, gyönyörű volt!"
Azután újra a süket csönd. Bagó is csöndes. Talán unja magát, vagy talán

minket .. , És Pétert is' felhívom! Péter építész. Péter a barátom. A tudás biz
tos fölényével barátom. Félig-meddig udvari bolond, félig tanítvány vagyok ná
la. Nehéz dolog a barátság.

Hallgatta. "Egyébként felmehetünk?"
Felmegyünk.
Boldog izgalom Péterhez menni. Ott mindíg történik valami. Velem történik

valami. Okos, mint a nap. És tehetséges. Húsz év alatt csak egy dolgot sikerült
neki szállítanorn, ami igazán felkeltette érdeklődését: Zen buddhista lemezeket,
Huszárik Zolitól. Csak én kapok míndíg valamit.

Megyünk a speciálls Trabanttal, a Körszállóhoz.
Csengetünk, és Díck válaszol. Dick egy más múfaj. Nem is kutya. Inkább

saját szobra. A Nagy Brehmből vagy a mcsekönyvből lépett elő, vagy az Allat
kertből, a Mesék Birodalmából.

Dtck mégis ugat. Talán sebesen mesél. Hogy jött valaki, jöjjetek! Mindenki
csődüljön össze. Jött valaki. Jött valaki. Persze védi is a lakást, látványosan,
mesésen. Mégis bejutunk valahogy, mert Dick Für Alle Fálle keresztbeáll az
ajtónál, mint utolsó látványos kísérlet.

Dick magas kutya, úri kutya, arisztokrata. Boldog is. Boldog kutya Dick,
nem ereszkedik le részletekről csevegní. Az égi vadászmezőkről pottyant a föld
re. Nagy boája van, mínt régi kényes úriasszonynak, színei, mínt a régi ked
ves betétes cipő, barna és fehér. Fehér magassarkú cipc5je és mintha kamás
níía is lenne. Mindenesetre agárhoz hasonló fejét kényesen viseli. Gentleman,
annyi asszonyosság van benne, mint amennyi egy úriemberhez illik. Orosz
agár (orosz is annyi van benne, amennyi illik), skót és német juhászok 'vére
folyik benne.

Bagó illemtudó tisztelettel néz rá, lehetőleg elhúzódik tőle, mint az ala
csony emberek a. magas embertől. Kellő perspektíva szükségeltetik, hogy érint
kezni tudjon vele. Mindenesetre érezteti, kellő távolságból, hogy hatezer éve
kikacagja az arisztokrata testmagasát és kényes pedigréjét.

Péternek nagy szobái vannak. Társasághoz és társalgáshoz szabott kényel
mes fotelei. Izgatott vagyok, mit szólnak egymáshoz Péter és Tamás? Hogy ille
nek egymáshoz? Méregetem a távolságot, araszolva, mint a magasugrok. Va
jon így elsőre, Weöres-ügyben mennyire emelhetem a lécet? Elkezdenek-e ug
rani? Dorombolok, hogy Tamás is megismerje a Zen-lemezt, hiszen az estben
elhangzott hasonló erő-ritmus. Most megint ünnepélyesen megfogadom . magam
ban, hogy veszek egy lemezjátszót.

Bagó a súlypontban. tisztes távolságban leheveredik, Díck keresztbe fekszik
a kijárat előtt, míután nyáját összeterelte, Európa minden tájáról származó ké
pességével.

Weöres-est, Zen-lemez, mint annyiszor, miattam az érdektelenség lapályára
csúszott.

Mindenki elfáradt, de én még mindig forszíroztam á beszédet. Régen, egy
kor soha nem akartam elaludni, új és új meséket préseltem ki a mesemondó
nagypapától és Anyámtól.

Dick a szokott módon búcsúztatott mindenkit, most az elszakadást akadá
lyozta, a kertben végre együtt Bagóval brudert pisiltek.

Ennyit az "elbagózott" Weöres-Szilveszterről...

(FollItatjuk)
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DOKUMENTUM
KARACSONYI VISSZHANqOK KülFOLDRŐL

Vajon mílyen messzire sodródnak el a magyar népi karácsonyi játékok és
énekek? És mit jelentenek az országhatárainkon kívül a nyelvápolásban, főleg

a gyermekek körében? Erről kapunk színes, érdekes híreket a világ távoli tá
jairól éppúgy, mint a szomszédságból,

New York külvárosának számíthatjuk Pert-Amboy bányász- és vasmunkás
várcskát. Lejtős utcáin az emeletes faházak között sűrűn hangzik a magyar szó,
Vannak utcák, ahol csakis magyárok laknak. A mai öregek század eleji ma
gyar betlehemes játékát közölte 1972 karácsonyán a Magyar Hírek. De ma már
más szöveggel és énekekkel köszöntenek a fiatalok. Rendszerint három pásztor
és két angyal jár a betlehemmel. Jönnek New Brunswickból, Somersetből ter
mészetesen egy· jókora autóval, melyet valamelyik szereplő édesapja vezet, és
telefonon bejelentik érkezésüket. Egy-egy este több családnál is. Azután házról
házra beköszönnek és a formás népi játékukért - például a "Zalai betlehemes
játék" elmondásáért - méltán megérdemelt 5-10 dollárt a csapatkasszába
gyűjtik, és a nyári táborozásra fordítják. Ezzel is könnyítík az olyan szülők

gyermeknevelési költségeit, akiknek négy-öt vagy több gyermeke is van. A szom
'batí-vasárnapl "magyar iskola" mellett leginkább a nyári táborban tanulják
gyakorolják a magyar nyelvet azok az ifjak, akik már kint születtek Ameriká
ban, de magyar családban magyarnak nevelkednek. A legtöbb magyar iskolát
és az ifjúsági táborokat a cserkészek tartják fönn, ők a népi játékok gondozói is.

Az európai és az indián romantika találkozik a New York környéki magyar
ifjak "erdei karácsonyestjén". A betlehemezés mellett 1969 óta ezt is rendszere
sen tartják. New Brunswicktól míntegy 15 mérföldre van a Rocky Hill. tábor
hely, kies, fenyves tájon. Bármilyen nagy a hó, karácsonyeste hat órakor itt- tá
lálkoznak a nagyobb fiúk és lányok, néha húszan-harmincan is. Kiválasztanak
egy embermagasságú, formás fenyőfát, és ettől kissé távolabb tábortüzet éleszte
nek néhányan. Miközben a száraz ágakat a tűzre rakják, elénekelik a régi-régi
ereszkedő vonalú, kvintváltó népdalunkat: Megrakják a tűzet ... Amikor fellob
bant a láng, anagybotos fiúk sorban közelebb jönnek, körbe-körbe járják a
tüzet és régi magyar karácsonyi pásztoréneket mondanak ütemesen:

Hej, víg juhászok, csordások,
Mint csörögnek a források,
Mily szép gyönyörű ez éjjel,
Bár tekintsetek csak széjjel ...

Ennek a jó ritmusú karácsonyi énekünknek nincsen nyoma hivatalos egyházi
énekeskönyvünkben. de annál inkább él a népi játékokban az Alföldön és Du
nántúl. És az Amerikába szakadt magyaroknál is. A lányok a tűz körül állnak
és meggyújtanak egy-egy gyertyát a lobogó lángoknál. majd odaadják a fiúk
nak, azok kézről kézre adják, és végül a kis fenyőfa ágaira teszik. Amikor ki
világítja a sok gyertya a karácsonyfát, a vezetőtiszt néhány szép szót mond:
- Ha mindenki hoz egy pici szeretetlángot, ez összetéve nagy-nagy fényt ad:
jelképezi, hogy mindenki a maga kis munkájával együttesen nagyot tesz... .

A tűz körül állva, vagy leülve, különböző nyelven karácsonyi énekeket éne
kelnek: Adeste fideles, Hark de Herald (Figyeljeti?ka hirhozóra) és a magyar ka
rácsonyi énekek mellett németül, spanyolul, franciául, sőt svédül, románul, szlo
vákul és még több más nyelven is megzendül egy-egy karácsonyi dal, rendszerint
vidám, pattogó ütemekben. Ennek a több nyelvű éneklésnek igen szép oka van,
ami alább maid kitűnik. A kivilágított fenyőfánál megszólal a furulya is, Ko
dály Zoltán ötfokú dallamát fújja: Rossz a Jézus kiscsizmája ... és anagybotos
fiúk eltáncolják a tűz mellett a betl.ehemes pásztortáncot, azután hazamennek.

Szén szociális érzésről tanúskodó szokásuk a magyar cserkészfiúknak. hogy
felkeresik az úgynevezett ..Orezek Házát", van több is a környéken. A magukra
maradt öregek sokféle nemzetiségűek. A fiúk ezt tudiák és igyekeznek is. hogy
minden öreg kapion anvanvelvén ecv karácsonyi köszöntőéneket. Ök így emlékez
nek vissza a régen elhagyott szülőföldre, és könnyek csillognak aszemekben.
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GREGUSS sANDOR

Mert a sokszor emlegetett "nagy beolvasztó tégely" tulajdonképpen nincsen, vagy
legalábbis nem úgy működik, mint sokáig hitték ... Adám Jenő szemléletesen
mondja, hogy amikor egy-egy városban odakint egy utcába húzódtak a magya
rok, mellettük jobbra az ukránok, balra a spanyolok, vagy négerek, vajon hová
is olvadhatott volna be a jövevény magyar?

A nyugati szomszédságunkban, Burgenlandban míntegy 20 OOO magyart tart
számon a népszámlálás. Felsőőr (Oberwart) hipermodern művelődési házában
karácsonytájban rendszeresen megrendezik "Nagykarácsony éccakája" címen a né
pi játékok és népénekek kórusénekes előadását. Az énekes játékokban a gyerme
kek, a kóruséneklésben a szülők jeleskednek, befejezésül pedig együtt énekelnek
öregek-fiatalok Nagykarácsony éccakája és Mennyből az angyal... Alsóőr (Un
terwart) százévesnél régibb, műemlék jellegű csárdaépületben megismétlik a
Nagykarácsony éccakáiát, eljönnek a szomszédos Szíget protestáns ifjai is, sőt a
pulyalak is míntegy SO-100 kilométerről. A karácsonyünneplés összehozza az "egy
utcából" valókat. A szereplők száma eléri a százat is, a nézőké a félezret. Ez
idén minden eddiginél népesebb közönség hallgatta a "Nagykarácsony éccaká"-ját.
A bevételt pedig fordították már arra is, hogy burgenlandi iskolás gyermekek el
jöttek a Balaton partjára és két héten át a táborban nemcsak szórakoztak, ha
nem tanári vezetéssel a magyar nyelvet is gyakorolták. Mind az osztrák, mind
a magyar állam segítette őket abban, hogy mintegy SOOO kötetes könyvtáruk van,
és két új népi tánccsoportjuk mutatkozott be a karácsonyi ünnepeken. A tánc
oktat6juk is régi betlehemes. A betlehemes játékaikkal meglátogatták a gráci
magyarokat is és viszont.

Erdélyben a lövétei betlehemes játékot Domokos Pál Péter szöveggyújtése
nyomán a dallamaival és táncleírásokkal együtt 1935-ban gyűjtöttük. Kétségkívül
e7 a legszebb és leghasznosabb változata a sok száz éves erdélyi nagy betlehemes
[átékoknak, Tizenkilenc szereplője van, jórészt felnőtt férfiak. A Hargita fennsík
ján meghúzódó bányászfalunak ma már vasbányája is van, és templomában őr

zik a betlehemes szereplők öltözeteit, hagyományos felszerelését. Ezek a követke
zők: két régi nemesi öltözet, kardokkal, két eredeti székely női népviselet, mely
be az Angyal és Szűz Mária megszemélyesítője öltözik (mindkettő fiatalos,
leányos képű és hangú legényke, ugyanis a középkori hagyományok szerint nő

nem léphetett be a betlehemes játszó· társaságba), van még Szent József, Király,
Huszár, Kócsár (Kulcsár) jelmez is, végül hét pásztornak földig érő bunda és
csodálatos álarc, zörgő botok,kivilágítható forgó csillag, Betlehem vára és a sze
gényes ' istállócska, fából kifaragva. Mindezt magával hordozza a betlehemes csa
pat, énekszóval az utcát járva házról házra: Jertek azért keljünk fel, Betlehem
be menjünk el... A [átékszöveget vaskos kézirat őrzi a templomban. Aki egy
szót is elvét, "annak büntetése nem lehet egyéb, minthogy abból a szobáb61,
melyben gyakoroltak, a Kócsár és a Huszár nevű tagok kihúzott karddal kísérik
az illető személye, mezítláb és hajadonfővel, a templomot háromszor megkerülik.
Bármilyen zord idő esetén megtartandó, és ekkor az elkövetett" bűn meg lesz
bocsátva ..."

A legszebb karácsonyi népi játékunkat ilyen szígorú szabályokkal őrzŐ lö
vétei templom 1975-ben ünnepelte kétszáz éves fennállását. Erre az alkalomra
felújították betlehemes játékukat régi fényében. Eljöttek látására a szomszédos
falvakból is, és jelen voltak a régebbi karácsonyok játékosai is, köztük a nyolc
vanon túl ballagó öregapó, az egykori Angyal ...

VOLLY ISTVÁN

Kös:.önti önt

Az elrontott életek nyögéseivel ha éjjel
találkozik uram

köszönti önt a megszokás
közönyünk kézfogásaitól őrizkedjék uram
és tisztelje szívünk apró jajdulásait
mert gerinces kapcsolatunk
már az emlőknél megszakadt.
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NAPLÓ
PÓTLÁS EGY INTERJÚHOZ

A Valóság c. folyóirat 1975 augusztusi száma közzétette annak anagysikerű

beszélgetésnek a szövegét, amelyet Vitányi Iván készített Dr. Dienes Valériával
1974 novemberében a filozófus, matematikus asszony életéről, munkásságáról. A
filmet a magyar televízió 1975. február 9-én és ll-én sugározta. Az adás sajtó
visszhangja páratlan, egyhangú elismerés kifejezése. volt; a tévé nézőközönsége

- azok is, akik addig talán nem ismerték még a 96 éves polihisztor nevét
sem - Dienes Valéria egyéniségének ellenállhatatlan bűvkörébe kerültek, ahogy
az egyik kritikus írta. Mi ennek az asszonynak a titka, honnan ennek a gazdag
egyéniségnek rejtett energiája, vagy - ahogy Rónay György kérdezte - mi
Dienes Valéria szellemi fiatalságának a titka? Rónay a Vigilia áprilisi számában,
beszámolva a tv-beszélgetésről, utal arra, ami az interjúból kimaradt, vagy amit
csak éppen futólagosan érintettek. Nem esett szó a transzcendenciáról. "Arról,
hogy ez a majdnem száz esztendő, emberi testbe öltözötten, attól olyan szál
egyenes és fiatal, hogy már igen régtől fogva föl.felé irányul, fölfelé néz. A For
rással és a Céllal van kapcsolatban, abban él, abból táplálkozik. Ezért sugárzik
egész lényéből az a varázsos boldogság."

Amikor az interjúban a Jászi Oszkárral és Szabó Ervinnel kötött barátság
ról esik szó (a tízes évek derekán), Dienes Valéria megjegyzi: "Akkor én teljesen
materialista voltam, és abban a hitben éltem, hogy nincsen semmi más a vilá
gon, mint egy örök matéria. Most már nem ezt gondolom ..." A fordulópontot
Bergson jelentette Párizsban. Bergson kurzusaí és a vele való személyes kapcso
lat, a filozófus eszmevilágának felfedezése. Ezt később sokszor, sok formában le
írta, kifejezte Dienes Valéria. Bergsontól megtanulja azt, hogy az ember több,
mint a teste, hogy mindegyikünk önteremtő eszmélet, hogy az átélt időn keresz
tül rányitunk a lét titkára. Az eszmélődő ember, aki az idő végtelene felé kitá
gul, valami egészen újat fedez fel: az időbeli határtalanságot, mínd a múlt, mínd
a jövő felé. "Eszméletünk múltja ébredésünkkel kezdődik, de ha egyszer ébred,
nem tud többé lezárulni. Teremtett lélek csak :Teremtőből meríthetett, csak an
nak képére és hasonlatosságára keletkezhetett." "A lét: mozdulat. A mozdulat lé
nyege, hogy lefoly. Lejár és az időben hagyja emlékét, mely megmaradásával is
folyton alakul, míndíg megőrizve dátumos egyetlen ízét és illatát. Ez az egyetlen
élményünk a valóságról... Ebben az élményben találkozom Valakivel, akinek
léte határtalanul több, szédítőbben más, a Transzcendensnek nevezett 'túlmutató'
a végtelen felé, amelyet már nem tudunk átölelni, de benne élni tudunk. Mert be
lőle vagyunk. - Abból az érinthetetlen Örök Akaratból, amely túl van a mére
teínken."

Dienes Valéria ilyen eszmélés útján ébred rá a Transzcendensre, majd ettől

a még nem tételes vallásosságtól fokozatosan eljut lelki Mestere, Prohászka hi
téig. Aztán később - filozófiailag is továbbfejlesztve a bergsonízmust, éspedig
Teilhard de Chardin távlatai felé (ne feledjük, hogy Teilhard is, Prohászka is
"bergsonista" volt, tehát egyazon szellemi "fílum"-ban maradunk!), Dienes Va
léria egvre világosabban megfogalmazza hitét, amely nem más, mínt a katolikus
Anyaszentegyház hite. Ezt éli, mondja, énekli; ez a hit járja át gondolatvilágát
és mindennapi életét. Hadd villantsunk fel most néhány színt ebből a változatos
belső életből, Dienes Valéria hitéből! Idézeteink még ki nem adott írásaiból va
lók; vallomásszerű elmélkedések,esszék, de nem titkosnaplóról van szó, termé
szetesen.

"Aki nem érzi bele Istent a valóságba, az töredékéletet él. A lét anyagi ar
cának megszállobtja és börtönben él. Ha csupasz és belső fény nélkül valódi föl
di tényekre nézel, ha szeretteidért való rettegésed az ő életüknek csak a hüve
lyét állí·tja eléd, ha saját életed rombolódását csupán a maga sivárságában látod,
akkor börtönben élsz. De börtönöd falai azonnal átlátszókká válnak, és áthatol
hatatlanságuk is megszűník, ha élettényeid hüvelyében megpillantod Istent. Min
den történés Isten válasza a te szabad tetteidre. Az emberélet Istennel való pár
beszéd, szabad akaratod társalog benne a Végtelennel. szavak a tetteid és az Ö
történései. Kozmikus hullámok hordoznak téged őseid örökségétől szabadságodig
és szándékaidtól Isten akaratálg. Életed az »ítt--nek és a »most-s-nak sorozata,
szabad lelkednek és Isten szándékainak közös alkotása, 'opus', amely nem egye
dül a tiéd, mert társszerződ az Isten. Gondold meg, hogy szabadságod ajándék-

205



ba-adásával O választott ki téged erre a kollaborácíóra, és munkatársí viszo
nyod az örökkévalóságra szól, Ez a munkaközösség nem szünetel és nem sza
kad meg soha. Nem szakad meg a halállal sem. Csak más arányban folytatódik.
Nem szünetel a bűnnel sem. Csak bánattal és bűnhődéssel szerveződik. Ebből

a közösségből nem léphetsz ki soha, és ujjongjon fel a lelked erre a tudomásra.
Ennek a látásnak neve: míndenben Isten, Isten, Isten."

Nem panteizmus ez, hanem a szeritpáli és a teilhard-i panentheizmus. A
mísztíkusok míndenben-Isten-Iátása,

Dienes Valéria Istene Jézus Istene: az Atya, a mi Atyánk. "Abba! Ez a
neve. Számunkra ez a neve, és ezt Fia mondta, aki az embernek is fia. Földi
látóhatáron, földi összetartozásokban nem talált ennél megfelelőbb nevet, ame
lyen megszólíthassuk az Istent. A régi félelmetes nevet nem volt szabad kiejteni.
Az messze Isten volt. Hatalmas és büntető. Ez közeli Isten. Azt véres áldozatokkal
kellett imádni, annak a nevét a vér szentelte meg. Mi szenteli meg a közeli
Isten nevét? .. Mivel szentelem meg? Azzal, hogy szeretem. És ennek a sze
retetnek minden jelével. Ez ott kezdődik, hogy nem félelemből, hanem szeretet
ből teszek meg neki mindent, és nem teszek semmit ellene. így beleilleszkedem
akaratába, úgyszólván elrejtőzöm belső Iényébe, elmerülök tekintetében, életem
ben az O szavait szólom és az O gesztusait cselekszem. Komolynak és vissza
vonhatatlannak tekintem vele való azonosulásomat, belőle-származásomat, és tőle

eredő örökkévalóságomat." -
Igaz, amikor a "Miatyánkról" elmélkedve a teremtést és a teremtményi ma

gatartást akarja kifejezni, akkor a Plotinosz-féle processio és conversio eszméjé
hez folyamodik, de "megkereszteli" a görög filozófust. "Kilépek és visszalépek.
E kettő között van az életem és minden eszmélő érintkezésem e létem Forrá
sával, Vele, 'az Atyával', aki engem visszavár, miután megszenteltern az O ne
vét".

Csodálatos az, hogy Dienes Valéria mílyen játszi könnyedséggel építi be ví
Iágnézetébe, hitébe a legkülönbözőbb filozófusokat. Vagy helyesebben: nem akár
melyiket épHi be, csak azt, akiben önmagára ismer: "Minden filozófusen I vé
gígvándoroltam, I mire megértettem, / míndegyík én voltam ..." - Világszemléle
tében első helyen áll, természetesen, Bergson. Bergson idő-víziója és annak to
vábbfejlesztése, kiegészítése a Teilhard-i evolucionizmussal : ez a paraméter, a
rendező elv. Hihetetlenül koherens szemlélet. (Teilhard a koherenciában az igaz
ság egyik kritériumát látta.) Amikor például az Eucharisztiáról, Jézus itt-ma
radásáról elmélkedik, így kezdi: "Ez élő itt-maradás. Csak az élet, amelyben
mindig teremtve ott lüktet a múlt, és csak az élet, amelyben mindig új létben
megújulva ott sugárzik a jövő ..." Dienes Valéria tudja, hogy a kínyilatkcztatás
- így az Eucharisztia titka is - Isten váratlan, teljesen ingyenes és természet
feletti ajándéka, de hogy ezt az ajándékot megértsük és befogadjuk, fel kell
készülnünk. érzékenynek és készségesnek kell lennünk. Az Eucharisztia a hit
titka. De-hogy ezt a titkot megközelítsük, eszmélődnünk kell, tisztáznunk kell,
mi is a szellemi jelenlét. A filozófusnak a filozófia a "lépcső" vagy az út a
teológiai' igazságok mélyebb megértéséhez. a hit elmélyítéséhez. Az értelem is
Isten ajándéka, használnunk kell. Hiszen a hit nem irracionális tett, hanem ész
szerű hódolat.

De a tudós filozófus, aki végigvándorolt minden filozófuson a görögöktól
napjainkig, egészen egyszerű is tud lenni az Oltáriszentség előtt. A mise szöve
geit versbe szedi, gyermekversikékbe, aztán a legszebb pillanatoknál már nem is
skandálja, hanem énekli: "És azon az éjszakán I Kenyerét kezébe vette / Te
metése szent torán l Érintéssel megszentette / és azon a vacsorán / - legszen
tebb volt az az este, / ne csodálkozz e csodán - / Megmondta hogy AZ A
TESTE ..." Miként az "Amor Sanctus" középkori himnuszköltői - nagy filozó
fusok és teológusok - Dienes Valéria is himnuszokat ír, versbe szedi hitünk
valamennyi titkát, egészen. a rózsafüzér titkaiig. A szlmbolíka problémáiról tart
előadást, Teilherd-t fordít, kidolgoz egy sajátos evologíkát, ugyanakkor a Mi
atyánkról és a keresztútról elmélkedik és a Levendula utcai rigókkal együtt
énekelve zenét szerez verseire.

Befejezésül álljon itt egyik verse, a nagy hivő Parúzia-várásának kifejezése:
"Jön az Isten / útja titkos út / végtelenből / végtelenbe fut / minden percet
/ öröklétbe állít / odahallja / emberek imáit... S jött az Isten I lelke rámbo
rult / pillanat van / nincs jövő se múlt / megéríntett: / így gondolt el engem /
látom így kell I végtelenné lennem ..."

SZABÓ FERENC
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MINDENNAP EGYUTT AZ ÚRRAL-

A Cserháti József pécsi püspök szer
kesztésében megjelent Mindennapi
kenyér sorozat három egymást követő

kötete kétségtelenül a hazai katolikus
könyvkiadás nagy bestsellere lett, így
nagyon is indokolt volt e vállalkozás
valamiképpeni folytatása. Hiszen ez a
siker - ma már e könyvek kaphátat
lan rrtkaságok - újra fölhívta a fi
gyelmet arra, hogy korunk emberének
az imádság-igénye is megújult. s az
imát, az Istennel való beszélgetést,
párbeszédet az életnek új struktúrájá
ba kell beágyazní, A régi imakönyvek
egyre inkább fölkerülnek a polcokra,
s újakat használnának az emberek, ha
- volnának. Világjelenség az ima át
alakulása, s ezzel párhuzamosan az is,
hogy az imakönyv hagyományos mű

faját mindenütt igyekeznek megújíta
ni, korszerűsíteni. Az élet maga is
megváltozott. az életszentség mínősége

is más, mint régebben. Talán időnk

sincs a hosszú imádságokra.
Az Istenhez fordulásnak olyan cso

dálatos, tömör példái lebegnek előt

tünk, mint Edith Steiné, aki, mielőtt

lezárták volna azt a tehervagont. mely
Auschwitzba vitte, a következő üzene
tet juttatta el az echti közösségnek:
"Mindennel nagyon elégedett vagyok.
A Scientia crucis-t csak akkor ért
hetjük meg igazán, ha megéljük a
Kereszt titkát. Az első perctől kezd
ve meg voltam erről győződve, azért
mondtam teljes szívemből: 'Ave crux,
spes unica'." Nem a legcsodálatosabb
imádság-e ez a néhány mondat? Vagy
nem imádság-e, nem a legszebb kö
nyörgés-e az a néhány szó, melyet Diet
rich Bonhoefer mindott, amikor le
tartóztatták, mert közvetve részese volt
egy Hitler elleni merényletnek: "Ez a
vég, de számomra az élet kezdete" ?
S hadd jegyezzem ide Újváry Júlia
szép tanulmányából azokat a szava
kat, melyeket Helen Keller, korunk
egyik legnagyobb önfeláldozója jegy
zett le az élet értelméről: "Hiszem,
hogy az életet azért kaptuk, hogy nö
vekedjünk a szeretetben, és hiszem,
hogy Isten bennem van, ahogy a nap
a fényben és az illat a virágban; a Fény
az én sötétségemben. a Hang az én
csöndemben . .. Hiszek a lélek halha
tatlansázában, mert halhatatlan vágya
kat hordozok magamban... Hiszem az
örök életet. hiszem, hogy ott enyémek
lesznek azok az érzékek, amelyeket

most nélkülözők, hiszem, hogy odaát
csodaszép otthonom lesz, telve színnel,
zenével, a virágok beszédével és sze
retteim arcával. Félelem nélkül megyek
az elvarázsolt erdő felé, ahol mindig
zöldek a levelek ..." Ezeket a sorokat
egy olyan csodálatos életű ember írta
le, aki nem hallott és nem látott, s
aki mégis ki tudta fejezni mindazt,
mégpedig sokkal teljesebben a látók
ná! és hallóknál, amit Istentől remé
lünk és kérünk, tehát az ima leglénye
gére tapintott (mint ahogy egész élete
is az ima szavainak valóra váltása je
gyében haladt).

"Amikor imádkozol, menj be szobád
ba, zárd be ajtaját, és imádkozzál a
rejtekben Atyádhoz!" (Mt 6,6) - ez a
figyelmeztetés minden kor minden em
bere számára érvényes. Meg kell talál
nunk a lélek csöndjét, hogy magunk
ban imádkozni tudjunk. Ez a benső ön
átadásnak és elmélyülésnek az a cso
dálatos állapota, melyet oly gyönyörűen

érzékeltetnek a nagy misztikusok, s
amelyet a modern költészet is sok
alakváltozatban jár körül, amikor a
szó és a hallgatás peremén egyensú
lyozva igyekszik legalább szemmel kö
vetni a lényeget, mint Pilinszky - Já
nos egyik háromsorosában :

:f!:n gyenge voltam, kevés voltam,
nekem egyedűl az maradt,
hogy üdvödet szemmel kövessem.

O;:n gyenge voltam)

Miért is tagadnánk: manapság mín
den gondolkodó embert megérint az
egzisztencialista kiszolgáltatottság és
árvaság rémülete, mindnyájan vívódva,
küszködve kiáltunk az égre a magány
nak abból a burkából, melyet ugyan
csak Pilinszky János ábrázol maradan
dó nagy erővel a Vonzások közt-ben:

Vonzások közt, de hívás nélkül,
elég lehet az égboltnak talán,
de nem annak a nyomorúltnak,
ki lát és hall, vagy éppen megvakúlva
hideggel, hővel, méretekkel küszködik.

'l'ennészetesen nem. "hívás nélkül"
küszködünk. De kétségtelen, hogy ég
és föld között van egy feszültség, s
épp ezt kell kitölteni az imádsággal.
Az öregedő, halálos beteg, a halál ké
pétől rémüldöző Kosztolányi kitekin
tett az éjszakai tájba, s káprázó szeme
előtt hirtelen fölsejlett az a csodálatos
égi vendégség, melyet nála szebben
senki nem írt le (aki nem hiszi, 01-

·Liturgikus szövegek és elmélkedések (Szent István Társulat, 1975)
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vassa el a Ha;nali részegséget). A mo
dern ember imájának épp ez a Iénye
ge. Olyan indításokra van szüksége,
melyek nyomán kitágul körülötte a
világ, s a földi dolgokhoz láncolt lé
lek egyszeriben megérzi szárnyainak
erejét is.

Mert e szárnyakat és képzeletünk
erejét is szívesen használjuk másra, s
nem az imádságra. Valóságos tevékeny
ségi lázban égünk, mindent az utilita
rizmus vonatkozásában ítélünk meg, s
elvontnak, papírízűnek érezzük az
imádságot. Szívesen hangoztatjuk, ha
kéréseink nem teljesülnek azonnal, hogy
lám, nincs értelme imádkozni, hisz Is
ten nem hallgatja meg szavunkat. Mint
ahogy a sokáig érvényben lévő paran
csok, szabályok, az imádságok meg
határozott időhöz való kötése valóban
gyengítették is az ima hatékonyságát;
a szabályozottság, az a tény, hogy va
lami kötelező, rendszerint nem lelkesíti
az embert. Még a kisgyermek nevelé
sekor is vigyázni kell arra, hogy az
ima - épp a mí megkötéseink miatt
- ne legyen gépies. Hogyne lenne gé
pies a felnőtt időhöz kötött imádsága,
aki amúgy is mindig a személyes sza
badság eszményét igyekszik kiküzdeni?

A Zsinat is hangsúlyozta, hogy Is
ten népének imádkoznia kell, közösség
ben is, de egyénenként is. A Szent
István Társulat kiadásában megjelent
Mindennap együtt az Úrral az egyén
imaéletét mélyíti el, teljesíti ki. "A leg
szebb imakönyv mindig a szívünk ma
rad" hangsúlyozza bevezetésében
Cserháti József, s a napról napra szó
ló elmélkedési szövegek elsősorban va
lóban a szív imádságát indítják. Arra
késztetik olvasójukat, hogy elmélked
jenek a szövegeken, igyekezzenek be
hatolni titkaikba, megérteni értelmü
ket, s ezen az úton induljanak Isten
felé. Nem is olyan könnyii út! De
feltétlenül közelebb visz a Iényeghez,
mint ha valaki sokszor az értelemre
való figyelem nélkül "eldarálja" a leírt
Imaszövegeket, Ebben a vonatkozásban
a Mindennap együtt az Úrral - ma
gyar nyelvterületen - úttörő munka, s
csak sajnálni lehet, hogy sokan nem
juthattak hozzá ehhez a kötethez sem.

Minden naphoz több szöveget olvas
hatunk, melyek vagy az olvasmány, a
lecke, vagy az evangélium egy közpon
ti gondolatát bontják ki, mélyítik el,
teszik teljessé. Akadnak egészen kitii
nő részletek, melyek díszére lehetnének
bármelyik hasonló vállalkozásnak. Csak
találomra hadd említsem például az év
közi 5. hétfő elmélkedési anyagát. Pro-
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hászka Ottokár, Theodor Haeker, Gert
rud von Le Fort és Karl Ranner egy
egy tömör, szép gondolata bontja ki az
aznapi zsoltár értelmét, mondanívaló
ját. .I1:s nagyon sok hasonló példát idéz
hetnénk, melyek azt bizonyítják, hogy
az a közösség, melyet előszavában név
szerint is köszönettel említ Cserháti Jó
zsef, valóban hatalmas és eredményes
munkát végzett a szövegek válogatá
sával és tolmácsolásával. (A könyvecs
ke értékét és lényegér, azt tudniillik,
hogy "indít", előnyösen fokozta volna,
ha a szövegek mellett, vagy a tartalom
jegyzékben a források jegyzékét is 01
vashatnánk, hiszen egy-egy gyönyörű

részlet minden bizonnyal fölkelti a
kedvet az egész ismeretére ís.)

A soron következő válogatásokra is
ügyelve félszemmel, hadd tegyek né
hány olyan megjegyzést, mely koránt
sem csorbítja a Mindennap együtt az
Úrral alapvető értékeit. Olykor szinte
teljesen érthetetlen, hogyan kerülhet
remekmívű szövegek és elmélkedési
anyagok társaságába dilettáns vers. Saj
nos, irodalomszemléletünkben ma is
kísért az a veszély, hogy csak azt
tartjuk elmélkedésre indító műnek,

amelyik hangsúlyozza vallásos monda
ritvalóját vagy valláspedagógiai célza
tát. A húszas-harmincas évek baljós
emlékezetű "harcos katolicizmus"-ának
így "sikerült" kiiktatnia a katolikus
költészetből például. Babits Mihályt s
gyanússá tennie Sík Sándort. Holott
épp ő hangoztatta, hogy nem a szavak
a fontosak, hanem a mű immanens ér
téke és szellemisége. Az elmúlt időszak

történeti tapasztalatai megtaníthattak
arra, hogy nem szabad könnyelműen

gazdálkodnunk költői értékeinkkel, s
épp a líra iránt megnövekedett nagy
méretű társadalmi érdeklődés hatására
több figyelmet kellene fordítanunk ál
talában a költészetre, s még inkább a
költői szövegek megrostálására egy
ilyen jelentős vállalkozásban. Az efféle
szövegek: "Jelentem: sebem bárhogy ég
is, - derítsz rám szép napot mégis",
vagy: "Oszbe se lát a négy kicsi szem,
- Messze a tél még. szép a i elen",
vagy: "Uram, Teneked sok a Pétered.
- sokak a nagycsütörtök éiszakáíd ..."
(ez ráadásul nyelvünket is alaposan
.measzorongatía'') semmiképp sem il
lenek Ady Endre, József Attila. Sík
Sándor és a többi kitűnő költő alkotá
sai mellé. Ezt az alapvető értékű köny
vet nyilván a katolikus értelmiség for
aatfa elsősorban, amelyiknek aligha áll
ízléséhez közel az ilyen poros ihletésű

költészet.
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A következő kötetekben feltétlenül
egységesíteni kell a szövegek lelőhe

lyének megjelölését. Ha egy helyütt
részleteket olvashatunk Vas István Hús
véti énekéből, akkor a másik helyen
miért nem tudhatjuk meg, melyik ver
séből olvasunk? Ha a magyar szer
zőktől vett szövegek esetében többnyi
re feltüntetik a címet, míért nem te
szik ugyanezt a külföldiekkel is? (Ar
ról már nem is szólunk, hogy ha egyik
helyen megjelölik a fordító nevét, mí-

PECS EGYBAZZEN:EJEROL

Orgonaavató egyházzenei koncert volt
decemberben a pécsi székesegyházban.
A hajdani pneumatikus rendszerű Angs
ter orgonát építette újjá az egyházme
gye orgonajavító műhelye s jelentősen

bővítette. Elektromos vezérlést kapott
s új, négymanuálos játszóasztalt a né- 
met Laukhuff cégtől. A meglévő 52
szólóregiszter 71-re, a sípok száma pe
dig több mint két és félezerrel növeke
dett. Ennélfogva a hangszer az ország
első öt orgonájának sorába lépett.
Hangzásképéről. hangszínéről Gergely
Ferenc orgonaművész elismerően nyi
latkozott. Nem túlozunk, ha megerősít
jOk Cserháti József megyéspüspök-kíje
lentését: az új orgona Pécs zenei életé
ben is jelentős esemény.

A székesegyház első orgonáfa 1887
ben épült, s mintha jelképes lett volna
akkor első hangjának felcsendü1ése, el
indítva azt a fordulatot a hazai egy
házzenében, amely szorosan kapcselő

C!ott a múlt század derekán szerte Né
metországban megindult ceciliánus moz
galomhoz, a regensburgi iskola közve
títésével. Mit jelentett ez a mozgalom?
Reformot. A XVIII. században elbur
jánzott, a klasszicizmusban folytatódott,
színpadi hatásokra törekvő egyházzene
után visszatérést a gregoríánhoz, Palest
rína krístálytíszta polifóniájához, a tri-

.. denti zsinaton elfogadott stílushoz. Az
történt, hogy 300 esztendő elteltével
meg kellett keresni, amit aranyleplek
takartak el a barokk korban annyira,
hogy már mindenki elfelejtette a szerit
séget, egyetemességet, művészi formát
tartalmazó valódi musica sacrát. Ez
utóbbi jegyeket I903-ban X. Szent Pius
híres Motu Proprio-ja határozta így
meg s tette .az elköTetkező idők egy-

ért nem tudhatjuk meg ugyanezt a
nevet egy oldallal később?)

Mindezt persze - és ezt újra hang
súlyoznunk kell nem e kitűnő

könyv rovására mondjuk el. Inkább
azt_ szeretnénk, ha a következőkben
már ezek az apró híányosságok sem
fordulnának elő, hogy csorbítatlan
büszkeséggel mutathassuk fel a hivő

'világnak ezt a zsinati szellemben ké
szült, az ima új perspélctíváít figyelő

és szolgáló könyvet.

házzenéjének fő kritériumaivá. A ce
ciliánus eszméket Liszt Ferenc is ma
gáénak vallotta, s Krisztus oratóriumá
ban (több egyéb műve mellett) korszak
alkotcan alkalmazta. Liszt I886-ban halt
meg anélkül, hogy az új áramlat ma
gyarországi hatását észlelhette volna.
Ú gy tűnik, még ma is érzéketlenek va
gyunk igazi egyházi zenénk iránt, s
mintha újra jelen lenne helyi egyhá
zunkban a századvég zenei karakter
nélkülisége. Már elmondtuk aggodalma-'
inkat - nem is egyszer. Legutóbb a
Musica sacra jegyzetek recenziójában.
Megint csak fel kell vetnünk: megen
gedhetjük-e magunknak azt a luxust,
hogy semmitmondó beat-szövegek-dal
lamok nosztalgiái éljenek bennünk
(amolyan sláger-divatok módján, érze
legye, hogy a sacro songokat ne említ
sük!). Igyekszünk vérátömlesztéssel
életben tartani vértelen dallamokat. Ko
dály, Bartók hazájában, s nem röstell
jük bevinni őket a liturgiába. Itt van a
magyar gregorián anyag, értékes nép
énekeinknek se szeri, se száma. Miért
nincs legalább székesegyházainkban pél
damutató énekgyakorlat, hogy tanulna
a vidék? Jóllehet, a II. Vatikánum eenr
értelműen előírja. Dolgozik egy tudós
csoport, lelkét kitéve. Szavuk: pusztá
ban kiáltóké. Pedig a "pusztának" van
horizontja, mélysége, befogadó ereje. EI
mezvünk mi is hangversenytermekbe s
álmélkodunk hallva XIV-XV. századi
egyházzenei örökségünket. Ott mínden
ki érti-érzi ezt a nyelvet - rajtunk kí
vül, s találják meg az általunk elvetett
értékeket.

Térjünk vissza Liszt ravatalához. A
következő esztendőben mégis akadt egy
Walter Antal new oldalkanonok, Du
lánszky Nándor pécsi püspök mellett,
aki - így írja a króníka: "régóta szá-



nalommal tekintett a pécsi székesegy
házban kultivált zene vergődésére és
szomorűan tapasztalta, hogy még a leg
jobb előadás-mellett is meddő ez a ze
ne a katholikus istentisztelet szelgála
tában", Püspökével 1887-ben Regens
burgba utazott. Meghallgatták a napi
gregorián korálist s a Palestrina eré
nyeivel rendelkező Gabrieli Missa bre
vis-ét. (A cecílíánus eszmék jegyében
múködő regensburgi iskolát Liszt és F.
Witt tanácsára a passaui szemínáríum
volt zeneprefektusa, 'Haberl Franz Xa
ver alapította 1874-ben, aki különös
gonddal foglalkozott a vokálpolifónia
XVI. századi mestereivel. Az énekiskola
gazdag repertoárját pedig Karl Proske
kanonok vetette meg, 60 ezres gyűjte

ményével. A kórus kultúráíával egyet
len énekkar sem versenyezhetett a vi
Iágon.) A minden művészet iránt fo
gékony Dulánszky püspök azonnal fel
kereste Haberl igazgatót, s tárgyaltak
a Pécsett létre hívandó énekiskola le
hetőségeiről. A megbeszélés eredménye:
1887 decemberében GIatt Ignác szent
széki jegyző püspöki leiratban utasí
tást kapott, hogy Regensburgba utaz
zék, s ott hét hónapig (per 7 mensium)
tartó kurzuson vegyen részt: sajátítsa
el a karvezetést, s a tanítás módszer
tanát, tanulmányozza a zeneirodalmat.
A kurzus után Glatt Pécsre visszatérve,
nekilátott a székesegyházi énekiskola
megszervezésének. 1888-ban felhívással
fordult a szülőkhöz, vázolta, hogy a fő

pásztor megbízásából, aki a restaurált
székesegyházban a gregorián éneken kí
vül a klasszikus egyházzene művelését

is elrendelte, énekiskolát szervez. Kéri
a pécsi és a pécsegyházmegyei katoli
kus szülőket, hogy akiknek a püspöki
városban iskolába járó és "zenére haj
lammal bíró" fiúgyermekük van, s
"műénekre" akarják járatni, "alulírott
vezetésére bízni szíveskedjenek". Közli
a feltételeket, a lehetséges létszámot
(25-30), s hogy a tanulókat két cso
portra osztták: bejárókra, .,olyanokra,
akik az intézetben kapnak teljes ellá
tást": Köztük lesznek "dfiasok, féldíia
sok~s ingyenesek". A beiárók hetente
háromszor kapnak- alapos énekoktatást
ingyen, sőt "amennyiben erre rászorul
nának, szcraalmukhoz képest évi 50 fo
rintnyi segélyben is részesülhetnek".
Mintegy 80 fiúgyermek jelentkezett, s
még abban az évben, október elsején
a püspökségen megkezdődött az oktatás.

Az elkövetkező 30 esztendő króniká
ját nyomon követve megállapítható:
nem volt könnyü az énekiskolai refor-
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mot végbevinni. Csak egy esetet em
lítünk. Még a kezdet kezdetén a fő
pásztornak kellett időnként lelket verni
Glatt Ignác ígazgatóba, "a régi teatralis
zenei stílushoz szokott kanonokok" le
kicsinylő magatartása miatt. Ilyenkor
mondta Dulánszky püspök GIattnak:
"Sohase búsuljon, ezek az öregek las
san kihalnak s jön egy újabb genera
tio, amelyik több fogékonysággal bír
a komoly egyházi zenéhez s eljön az
idő, amikor a káptalan büszke lesz a
székesegyház énekkarára", Később el
készült az énekiskola új épülete s év
ről évre gyarapodott a kórus ~eperto
árja. (A főműveket Palestrina és kora
valamint a regensburgiakból kikerült, ;,
reformok szellemében alkotök szolgál
tatták.) A püspök beszerezte az új ki
adású Gradualét, Antiphonariumot. Mód
szerükből két momentumot emelünk ki:
GIatt Ignác egyik jelentésében írja,
hogyatanulók "nem csekély lelki
hasznot nyernek az éneklendő szöve
gek értelmezéséből és az egyházi év
ünnepeinek magyarázatából, ami rende
sen az énekórák alatt történik, hogy
beleéljék magukat az egyházi év szelle
mébe". A növendékeknek lapról kellett
tudniuk énekelni, amelynek lehetséges
ségét akkor senki sem hitte el.

Az úttörő, akkor egyedülálló vállalko
zás híre országszerte elterjedt, s 1899
ben a Cecilia Egyesület nagygyűlését

Pécsett tartották. Bár a résztvevők "tel
ve lelkesedéssel széledtek szét, hogy hí
rét vigyék a Gregorián énekkar telje
sítményének", folytatása nem volt.
Századunk első évtizedében Városy .Gyu
la kalocsai érsek szeretett volna a pé
csi minta alapján énekiskolát szervez
ni, de amint írta, a helyi káptalan aka
dékoskodása miatt a terv elakadt. Emlí
tettük az 1903-ban kiadott Motu Prop
rio-t. A pécslek munkáját nyomon kö
vetve: közel húsz évvel előzték meg a
pápai rendelkezést, ha lehet így mon
daní : pontról pontra. A fiúkból, férfi
akból álló énekkar a liturgiát szolgálta
nem a színpadot. Alázat kellett ehhez'
hozzáértés, kitartó munka és elmélye~
dés. l1:s türelem, türelem, amíg beérett
a vetés. Glatt sohasem lépett nyilvá
nosság elé, csak a székesegyházban,
templomokban. Hogy utódai vállalták
a más jellegű szerepléseket, bizonyára
a kórus tekintélyének növekedése okoz
ta. A megbecsülés Kodály Zoltán részé
ről sem maradt el. 1942. május 7-én
kelt - eddig publíkálatlan - alábbi
levele a bizonyság erre, amely levél a
zenetudomány számára sem lehet ér
dektelen:
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A krónikák 1938-ig mondják el az
énekiskola történetét. Az elkövetkező

időszak megírása az iskola megszűné

séig (ma sem értjük, miért szűnt meg),
hozzáértő szerzőre vár. Kétség'telen, ma
is van, méltón az elődökhöz, egy igen
jól képzett énekkara a székesegyház
nak. Karnagya, szíve-lelke: Hergenrő

der Miklós, az egykori iskola növendé
ke. Mayer Ferenctől vette át a karmes
teri pálcát. Ismeri a hagyományokat,
ápolja őket. A kórus profilja ma is Pa
lestrina (8-10 miséjét éneklik). Reper
toárjuk túlnyomó része a cappella mű,

köztük Liszt és Bruckner szerzemé
nyek. A gregoriánról sem feledkeztek
meg, s a nagyhetet ma is végígéneklík.
Úgy véljük, egy esedékes magyar usua
lis, a már meglévő ma!!Var anyag
(Rajeczky Benjámin jóvoltából) gondos

KIRÁLY - TOVISKORONAvAL

Valahányszor valaki fegyverrel akarja
megvédeni Isten ügyét, mindannyiszor
megismétlődik a Getszemáni kertben le
játszódott jelenet, amikor Péter lesúj
tott kardjával a főpap szolgájára és le
vágta fülét. Jézus azonban rász6lt:
"Tedd vissza hüvelyébe kardodat. Mind
az, aki kardot ránt, kard által vész el."
A történelemnek ílyen pillanatáról 
az első keresztes háborúról és annak
eZőzményeiről - szól Lendvai György
esemény játéka, a' "Király - töviskoro
nával", amelyet a Kossuth rádi6 muta
tott be.

Az esemény játék már a műfaji meg
határozásával is jelzi, hogy nem a jel
lemrajzra, lélektani motíválásra helye
z·j a fő hangsúlyt, hanem a tényközlés
re. Minden esemény játék: dramatizált
tényábrázolás, az "itt és most" - "egy
az egyben" - történési illúziójával. 'úgy
hat, mintha "egyenes" - élő - adás
volna, közvetítés a val6ság (vagy a fan
tázia) valamely területéről. Ennek a
kÖl,etelménynek Lendvai György műve

tökéletesen megfelelt. Friss, izgalmas,
fordulatos volt. igazi hangjáték - ...1á
ték ahanagal" -, érdekes és illúzi6t
keltő. U'1'I!anakkor azonban - a mű

fa1b1il kÖ1letkezőleg - bizonyos meaal
k1l1llí.~ra kp.~zt"tte az írót az emberábrá
znlásblJ,"l.. ~r'?lír'l;;tt ~ különösen II. Or
bán 'fl/ína al"kM.han. ami mef7le'hetósen
ea'l.lsík1~.rf1, sik"r;ilt (és ,,'h.hez Hrult még
eau szerpnn.~ztási tévedés: RiÍr'la1J Imre
sem hangban, sem szerepfelfogásában

kezelése, szerves beépítése liturgikus
gyakorlatukba, régi népénekeink felka
rolása - példamutató lehetne. Igaz va
lamiképpen most is az, amit a közép
korról egyik jeles \ tudósunk mondott
nemrégiben: "A katedrálisok után iga
zodtak a kicsiny falusi egyházak és
nem fordítva". '

Visszatérve az év végi orgonaavató
koncertre, elmondhatjuk: magas szín
vonalú volt. Palestrina Tu es Petrusa,
Bruckner Os justi-ja, s Kodály Jézus
és a kufárok motettája az énekkat elő
adásában, Bach Dór toccata-ja, Bossi
Piece .Heroique darabja és Liszt Wei
nen, klagen változatai Bach kantátá
jára Hollay Keresztély, Halász Béla és
Gergely Ferenc orgonamúvészek előa

dásában igazi élményt nyűjtottak.

TÖTH SANDOR

nem volt alkalmas a figura megformá
lására. A szövegében túltengő lcinyilat
koztató, szónoki elemeket olykor még
intrikus motívumokkal is tetézte.) Pe
dig II. Orbán jelentős alakja volt az
egyháztörténelemnek, pápasága alatt
olyan súlyos problémákkal kellett meg
küzdenie, mint az invesztitúraharc 
IV. Henrik (aCanossát-járt) támadásai
az egyház függetlensége ellen -, az
egyházon belüli -visszaélések felszámo
lása, a szentföldi zarándokhelyek védel
me. Megválasztása előtt de Lagéry Ott6
nak hívták, tanít6mestere á kemény
aszketikus elveiről ismert Szent Brúnó,
a kartauzi rend, alapítója volt (akit pá
pasága első éveiben tanácsadóként vett
magához). Pálu4ját viláai papként
kezdte, majd minden címéről és vagyo
náról lemondva belé'Dett az akkor már
nagyhírű cluny-i kolostor szerzetesei kö
zé. 10SS-ban került az eayház élére. Ró
mától távol, Terracinában választották
meg, az Örök Várost fegyverrel kellett
visszaszereznie IV. Henrik ellenpápájá
t61. Vibert ravennai érsektől. ~lete ál
land6 hadakozásban telt el és még a
halálos ágyán sem érhettemeg a győ

zelmet. Az invesztitúraharc még javá
ban folyt, és jóllehet Jeruzsálem már
a keresztesek kezébe került, a pápa
meghalt anélkül, hogy erről tudomást
szerzett volna. .

Az imént felvázoltakb6l is kitűnik,

hogy nagy egyéniség és korának tragi
kus hőse volt. Szemléletének korlátai,
egyéniségének ellentmo'ljdásai annak a
kornak korlátai és ellentmondásai 1701-
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tak. Mindebból Lendvai eseményjátéká
ban megmaradtak a korabeli utalások,
de semmi nem maradt meg II. Orbán
rajzában. Vagyis hogy: csak a rajz
maradt, körvonalak, emberi tartalom
nélkül. Ez persze csak egyetlen mozza
nat a drámából, mégis meg kellett em
líteni, főként azért, mert munkMának
egész koncepciójában Lendvai híven
követi a történelem f6 vonulatait. A
problámák pedig, amelyeket fölvet, iz
galmasan maiak (tanúságtétel vagy
fegyver, reformok vagy rombolás, egy
házi .hatalom és evangélium, korszerií
ség vagy szembefordulás a korral. stb.),
és mindezeket összefoglalja a f6 kér
dés: szentesítheti-e bármikor is - még
oly nemes szándék mellett is, mint az
igazság szolgálata - a cél az eszközt?

Azt mondja Bouillon Gottfried lovag,
a keresztes hadak vezére Amiensi (Re
mete) Péternek, az egyszer'iZ szerzetes
nek, hogy ha téglákat húzunk ki a
piramis alapjából, az egész építmény
összeroskad. A piramis: az egyházi ha
talom és a feudális rendszer együttes
építménye (olyan korban, amikor a feu
dalizmus még túl nem haladhat6 r-eali
tásnak számított). Gottfried nem a meg
lév6 kereteket, formákat akarja lerom
bolni, hanem ezeken a meglév5 adott
sáaokor: beWl akar reformokat oéare
hajtani: érvényre juttatni az evanl1éli
umi elveket. Nem gyilkolni indult a
Szentföldre, hanem lsten ilgyét megvé
deni, Ezért is nem fogadja' el, mint je
,'uzsálemi király, az arany koronát: ott,
ahol Jézus Kirsztust tövissel koronáz
ták, 5 ts csak töviskoronát viselhet.
(Egészen a keresztig, amit Lendvai nem
mond ugyan ki, de érzékletesen ábrá
zol a trg,gikus végkifejletben, amikor
Gottfriedet leszúrjiík. Kár, hogy ezt
csak elbeszélik.) Gottfrieddel szemben
Amiensi Péter a minden áron val6 ha
talmat hirdeti: tiízzel-vassal pusztítani
kell lsten ellenségeit, hogy még nyilván
val6bbá legyen a győzelem. Csak a
végs5 cél számít: Krisztus földi király
sága, még ha hullahegyeken át is vezet

odáig az út. Végül Péter maga lesz
Gottfried gyilkosává, és ezzel éppen
azoknak az érdekeit szolgálja - her
cegekét, grófokét, a piramis csúcsán lé
vőkét -, akiket gyűlöl és megvet (és
akik színtúgy gyűlölik és megvetik őt,

a "koldusszagú", mezítlábas szerzetest,
az egész általa toborzott - és fanati ..
zált - kereszteshaddal - "mezítlábas
csőcselékkel" - együtt).

Lendvai eseményjátékában tehát ele
ve megvannak az igazi dráma - és a
puszta dokumentációnál tágabb földol
gozás - lehetőségei, hősei pedig már
alkatuT~ban, jellemükben (még így váz
latosan is) drámai alakok, magukban
hord1ák a drámai fejlődés - és végki
fejlet - indítékait. Amit az ir6 a tör
ténelmi "nyersanyaghoz" hozzátesz, azt
egyrészt a miífaj törvényei indokol ják,
másrészt megvannak a val6ságos gyö
kerei. Például Amiensi Péter esetében.
Lendvai úgy ábrázolja őt, mint a ke
resztes háború voltaképpeni "eszmei"
szerzőjét, majd szervez5jét és megindí
táját. Ez persze nem így volt, de léte
zett egy korabeli fölfogás (és ezt a tör
ténetírók is följegyezték) : a szegény
néphez közelebb állt egy olyan mozga
lom, amelyet egy evangéliumi szegény
ségben élő, egyszerií szerzeies indít el.

A drámát Turián György rendezte, a
szövegkönyv adta lehetőségek teljes ki
használásával. Maradéktalanul átvette és
hitelesen közvetítette a darab esemény
szeriíségét, dokumentum-jellegét. J61 vá
lasztotta meg a két főszereplőt is, Bouil
lon Gottfried alakítóját, Fülöp Zsig
mondot, és Amiensi Péterét, Kálmán
Györgyöt. Kettőjük összecsapása a drá
ma csúcspontja, azt is szuggesztíven és
művészien érzékeltették hiteles alakitá
sukban, ami a jellemrajzból hiányzott.
Kitűnően jelenítette meg Alexiosz bi
zánci császárt Raksányi Gellért: egyszer
re tudott fejedelmien ünnepélyes, ke
gyes és nagyvonalú, és ugyanakkor
pénzsóváran számít6 és ravasz lenni.

BALASSY LASZLÚ

A SZERKESZTŰSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő
ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szab
ványnak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be,
mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt
megkímélik a szerkesztöséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől.
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Dans son étude, le Pere Yves Congar analyse .les regles de conduite que sil
vocation impose au prétre, - Nous publions la suite de Mon Univers par Teil
hard de Chardin, dans la traduction hongroíse du Pere Román Rezek (Sao Pa
ulo). - Dans son étude, le Prof. István Török examine l'influenee de Teilhard
de Chardin sur les penseurs protestants. - Le Prof. Arpád Horváth (Faculté
de Théologie Catholique de Lucerne) rend compte de l'ouvrage du Prof. '1'amás
Nyíri, paru en 1973 aux éditions de la Société Saint Étienne. 'L'auteur qui est
Professeur II I'Académíe de Théologie Catholique de Budapest, y retrace les
princípales étapes du développement de la pensée philosophlque, reprenant par
Iii un sujet qui, depuis plusieurs dizaines d'années, n'a pas fait l'objet d'étude
en Hongrie. Aussi le Prof. Árpád Horváth soulígne-t-Il que "cet ouvrage est il
considérer il bon droit comme une nouvelle contríbutíon de haute importanee
II tout ce qui a été éerit II ce sujet en Hongríe." - Dans son étude intitulée
"L'Homme triste" et ses plaintes, László Rónay retraee le portrait du célebre
poete Dezső Kosztolányi en eonfrontant deux eyeles de ses poömes : Les Plaintes
du pauvre petit enfant et Les Plaintes de l'homme triste. - Péter Hédervári,
volcanologue de renom international, auteur d'artic1es de vulgarísatíon scientifique
ex amine les bases seientifiques des phénomenes naturels ayant eu
Heu en Palestlne et dans les contrées voisines et décríts dans la Bible.
János Pogány, piariste, savant mathématicien réputé, analyse les problemes
seulevés de nos [ours par la transmission et I'acquísítíon des connaíssances de
mathématiques dans son article Pourquoi les mathématiques sont-elles dI1/ieiles?

Dans notre rubrique "Doeument" István Volly décrít les cou-
tumes traditionnelles maintenues par les Hongroís établis li I'étranger pour
féter Noél. - L'éminent acteur hongroís, Zoltán Latinovits, poursuit la publica
tíon de son roman. - Le Pere Ferenc Szabó S. J., Directeur des émíssions de
langue hongroíse de la Radio-Vatican donne ses 'observations au sujet de
l'interview télévisé avec Valéria Dienes, philosophe el femme de lettres. - En
plus de la méditation lyríque de Péter Vasadi, on pourra lire les poemes de Pál
Toldalagi, Éva Czipri et Sándor Greauss.

Nous pcblíons l'entretien que Béla Hegyi a eu avec Tibor Csorba ,écrivain
et artiste peíntre au sujet des relatíens polono-hongroíses ainsi que des activi
tés que l'interviewé a déployées pour renforcer l'amitié polono-hongroíse. Tibor
Csorba, lauréat de distinctions et de príx littéraires polonaís, soulígne que pour
approfondír l'amitié, il est Indíspensable d'avoir des contacts fréquents qui ne
peuvent étre voués au hasard. La régularité des relations ráclame aussí bien
des plans établis d'avanee et suseeptibles d'étre développés par la suite que des
échanges II titre de récíprocíté, La coopération n'est vraiment possible qu'au eas
oú les deux partenaires tiennent it s'offrir ce qu'Ils ont de meilleur et connaís
sent et respectent mutuel1ement les vues ainsi que les valeurs de l'autre. L-a
condition sine fJUa non en est la connaissance des decx langues.
Une langue véhiculaire entre deux langues n'égale jamais la possession de ces
langues elles mémes, Il y aurait done intérét il apporter une plus grande atten
tion il la propagation des connaissances de la langue et de la littérature polo
naises en Hongríe et respectívement en faire autant pour la langue et la lftté-
rature hongroises en Pologne, .

En .ce qui concerne le passé, il ne serait non moíns taux de prétendre que
nous nous soyons connus il fond. Il parait que les condl.tions sociales, polítíques
et culturelles de nos [ours - de par leur complexité - Tienne!lt plutőt entra-
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ver ou pour le moins ne sont pas faites pour faciliter comme il le faudrait les
efforts pour se connaitre mutuellement. La propagation de nos' biens

i\ eíe civilisation, par lesquels s'exprime ce qui faIt proprement notre es
sence, réclame de judicieuses méthodes de politique culturelle, la sensibilité de
la faculté dé réaction. Il serait cependant errené de croire que les méthodes
de propagaride adoptées dans notre pays puíssent étre appliquées telles quelles
dans l'autre pays. Pour faciliter l'étude des deux langues, on devrait envísager
la créatíon de chaires, la fondation de bourses dont la durée míníma devrait
étre d'un an (pourvu que seuls obtiennent ces bourses ceux qui, par leur savoir
et leur préparation, puíssent vraiment favoriser ces échanges culturels entre
les deux peuples), Dans les deux pays, on a connaissance des personries do
tées de savoir, bien disposéés a étre des "constructeurs de pont"; toutefois,
on ne fait pas touíours fructifier leur compétence, Il faudrait unir leurs efforts,
les apprécíer a leur valeur, ne pas manquer de les charger de nouvelles foncti
ons, de nouvelles táches, tout en les stimulant et les soutenant. Il serait bien
-dommage de gaspíller les trésors de connaissances et d'expériences qu'ils ont
acquis au prix de sacrifices personnels nullement minimes ; ce gaspíllage serait
inopportun aussi du point de vue de l'économie nationale. En faisant un choix
et un emploi consciencieux des spécíalístes, il pourrait etre séríeusement re
médié au fait de se connartre aussí peu, voire méme aussi mal.

INHALT

Yves Congar schreibt über einige wíchtíge Gesetze des pastoralen Verhal
tens. - Teilhard de Chardin: Mein Weltall; Fortsetzamg der Publikation des
Teilhardschen Werkes in der übersetzung von Román. Rezek. - Professor Ist
ván Török analysiert die Wirkung von Teilhard de Chardin auf protestantische
Denker. - Arpád Horváth (Luzem) bespricht die neue Phílosophlegeschíchte
von Tamás Nyíri, erschlenen bei dem katholischen Verlag Szent István und
~tellt unter anderen fest, dass "wir das Buch von Prof. Nyíri ohne übertrei
oung als eine wíchtíge Anreicherung des ungarischen Geisteslebens betrachten
können". - László Rónay stel1t das Portrait des namhaften ungarischen Dichters
und Prosaschriftstellers Dezső Kosztolányi dar. - Péter Hédervári der nam
hafte Naturwissenschaftler und Vulkanologe sucht nach wissenschaftlichen
Erklarungen von gewíssen Naturerscheinungen in Palastína, die in der Bibel
beschrieben sind. - Der namhafte Mathematiker János Pogány vom Piaristen
Orden setzt sich in seinem Essaybetitelt "Warum ist Mathematik schwer?"
mit den aktuellen Fragen des Mathematik-Unterrichtes auseinander. - In der
Spalte "Dokumente" berichtet Jstt'án Volly von. Weihnachtsfeiem und Weihnachts
abend-Gebrauchen der im Ausland lebenden Ungarn. - Zoltán Latinovits der
namhafte Schauspieler publiziert den ersten Teil seines Kleinromans. - Ferenc
Szabó SJ, Leiter der ungarischen Sendung des Vatikanischen Rundfunks schreibt
einige Bemerkungen zum Fernseh-Interview mit Valeria Dienes, Autorin von
verschiedenen philosophischen Schriften, gesendet im ungarischen Fernsehn. 
Im Literaturteil eine lyrische Meditation von Péter Vasadi, Gedichte von Pál
Toldalagi, Éva Czipri und Sándor Greguss.

Béla Hegyi führt ein "Vigiliagesprach" mít dem schriftsteller und Maler
Tibor Csorba über die polnisch-ungarischen Bezíehungen, sowíe über den Dienst
den Tibor Csorba im Interesse der Vertiefung der ungarísch-polníschen Freund
schaft leistete. Tibor Csorba der mehrere polnische Literaturpreise und
Auszeíehnungen erhielt, erzáhlt, dass die Vorbedíngung der Pflege einer Freund
schaft immer die standige und nicht gelegentlíche Treffen und das Aufrechter
halten der Kontakte ist. Zur Begelmassigkeít gehörtauch eine evolutive Plan
mássígkeít und eine anspruchsvolle Gestaltung der Reziprozitat. Zusammenarbeiten
kann man nur, wenn beide Parteien ihr bestes übergeben und die Ansichten
und Werte des Partriers achten. Eine unerlásslíche Bedingung ist die Kenntnis
beitler Sprachen. Mit einer Vermíttlungssprache können wir nicht so viel er
reichen, wie mit der gegenseítígen Beherrschung beider Sprachen. Es würde sích
also lohnen in grösserem Masse dafür zu sorgen, dass in Ungarn die polnische,
und in Polen die ungarísche Sprache und die Sprachkultur sowíe die Kennt
nisse über die beiderseitice Literatur verbreitet werden.
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VIVALDI
Stabat Mater

Longe mala umbrae terro
res - motetta

Budai Lívia (ének)
Rolla J ános (hegedű)

Liszt Ferenc Kamaraze
nekar

Vezényel : Sándor Frigyes
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DEBUSSY

A tenger - három szim
fonikus vázlat
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Daphnis és Chloé II. szvit
La Valse

MRT Énekkara és Szim
fonikus Zenekara

Vezényel: Lehel György
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J. S. BACH: d-moll ver
senymű hegedűre és oboára

HANDEL: g-moll oboaver
seny
VIVALDI: a-moll oboaver
seny
MARCELLO: d-moll oboa
verseny

Csánky Emília (oboa)
Rolli János (hegedű)

Liszt Ferenc Kamaraze
nekar
Vezényel: Sándor Frigyes

SLPX 11740 ára: 60,- Ft

SZULLöSY ANDRAs

Transfigurationi per
orchestra

Musica per orchestra

MRT Szimfonikus Zene
kara

Vezényel: Lehel György

SLPX 11733 ára: 60,~ Ft
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Csorba Tibor: A w ys zk owy templom (akvarell)

(Hegyi B élának Csorba Tiborral

folytatott beszélgetése lapunk

178. oldalán.)

KRITIK A

ltllndennap eg"ütt az Ul'I'a l (~íki

Gé za), Pécs eg"házzenéJéről (Tóth
Sán d o r), Királ,. - t3Tiskoroná"al
[Balá ssy László)
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