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ETIKA ÉS PÁRBESZÉD

A Vigilia változatlanul azt a szellemi tisztességet, nyitottságot, azt a katolikus egyete
mességet vallja magáénak, amit a lap életében Possonyi László, Sík Sándor és Rónay
György képviselt. Ez ma egyet jelent az úgynevezett "zsinati irányvonal" tartásával,
amely megköveteli törekvéseink szeros kötődését a II. vatikáni zsinat egyházban és
világban egyaránt felelősen gondolkodó tanitásaihoz. a XXl/I. János és az őt követő

pápák lelkipásztori intelmeihez: Ez a zsinati szellem vezetett és vezet bennünket a pár
beszéd, korunk nagy és nélkülözhetetlen eszmecseréjének müvelésében, ez ad erőt

ahhoz a közvetítő szerephez; melyet a lap a különböző világnézetek ismerkedésében, a
kulturális értékek és eszmei folyamatok gyarapításában és feltárásában vállal. S ha
olykor-olykor megkísértenek is a butaság, hatalomvágy, szellemi és lelki restség, a
különféle elfogultságok és előítéletek árnyai, a magyar szellemi élet jeles képviselői,

akik tevékenységünk őszinteségében és hitelében nem kételkednek, segítenek még
őrizni - világnézetre való tekintet nélkül - a folyóirat arculatát és eredményeit. Bizal- .
mukkal és törődésükkel nemcsak tanúsítják, hogy hisznek munkánk értelmében, fon
tosságában és kiizhasznúságában, hanem azt is, hogy a párbeszéd nem elsosorban
világnézeti kérdés: meghatározója az emberi magatartás. Az az emberi megnyilvánu
lás, amely képes a tolerancia gyakorlására, a partner meghallgatására és megértésére.
S mikiizben mindkét fél, más és más meggyőződés alapján, dialógust folytat, kölcsö
nösen értékeket képvisel egymás előtt s egymásban is mindenek felett értékeket lát. A
magyar szellemi élet - országhatáron belül és kívül - tisztában van azzal, mit jelent.a
maga autonomiéiában működőVigilia, a magyar egyháznak és hazának közös kincse,
amely a magyar egyház és a magyar haza tekintélyét gazdagítja itthon is és a nagyvi
lágban is.

Nem véletlen tehát, hogy e számunkat az etika és a párbeszéd témájának szenteljűk.

Ezzel is hangsúlyozva programunk további, kiegyensúlyozott és határozott folytatását,
kettős, az egyház és a haza iránt egyként erős elkötelezettségünket. Törekvéseinknek
újabb ösztönzője volt a Nem-hivők Vatikáni Titkárságának idén tavasszal megrende
zett plenáris ülése, melynek anyagául az ateizmus és a nem-hivőkkel folytatott párbe
széd vizsgálata szolgált. Az itt tartott előadásokat Rosdy Pál ismerteti. Horváth Pál, az
MTA Filozófiai Intézetének tudományos munkdtársa marxista szempontból elem
zi a keresztény-marxista párbeszéd időszerű kérdéseit. Rónay László és Mészáros
István cikkeikben a modern magyar katolikus szellemiség egyik kimagasló alak
jának, a párbeszéd máig követendő példájának, Sík Sándornak emlékét idézik fel.
Vasadi Péter a türelem erényének keresztény gyakorlására int evangéliumi elmél
kedésében. Nem osztjuk mindenben Nagy Kázmér szkeptikus nézeteit, egy-két
megállapításában talán téved is, de írása egy sokat megélt, sokat tapasztalt ember
véleményét sűríti össze, amely méltó mindannyiunk figyelmére és mérlegelésére.
Pomogáts Béla a felszabadulás után, 1945 és 1948 közt zajló irodalmi mühelymun
káról és a széles skálán tevékenykedő folyóiratok működéséről ad számot, ami
kor a Vigilia - mint cikkéből kitűnik - az irodalmi és kulturális életnek minden
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tekintetben aktív résztvevője volt. Doromby Károly századunk egyik nagy kere
soiére, a tizenöt éve elhunyt Thomas Merton ra, a párbeszéd világszerte ismert
rangos képviselőjére emlékezik. Joós Ernő montreáli professzor kultúra és etika
kapcsolatát tárgyalja, Bolberitz Pál a vallási tapasztalás filozófiai megközelítésére
vállalkozik, Beran Ferenc az emberi magatartás erkölcsi alapjait világítja meg,
Bálint B. András a párbeszéd mai követelményeit fogalmazza meg. Lapunk szép
irodalmi anyaga szarosan kötődik az előbbi tanulmányokhoz, cikkekhez. Etika és
párbeszéd osszefonódásának szép gondolatát ragadja meg versében Hegedüs Géza,, .
Kartal ZS4sa, Galambosi László, Koch Valéria, Kerényi Grácia és G. Szabó László,
valamint ironikus novellájában Gerlei József.

Valamennyiük szives közreműködésétezúton is köszöni

a Vigilia

Galambosi László

PSALMUS' HUMANUS

Úsznak felénk az éjszaka
fénycsontú halai. Átsiklanak
hajunk korallbokrain;
ezüstingesen, aranyfátylasan
keringnek köröttünk. Bámulnak,
tátognak, tengeri gyászmuzsika
csapkodja bőrünk. Merülünk
gerinc-súrolta iszapba,
rémület-lázba. Fölöttünk,
a jégbástyákat bongató,
felhőjárta hazakban
csillagok fuldokolnak. Nem
térdepelhetünk boldogan az Isten
pillangó-csókolta csizmája
elé, amíg koszorukba kapaszkodó
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földrészek parázsba forognak, amíg
a szélbe-markoló tántorgók csuklyáit
nyaldossa sárkánytarajú tűz.

Ne zuhanjunk foszforeszkáló
halálba, ne himbálozzon
füstölgőharangként a Föld.
bombákkal-teli Űrben.

Uram! Add, hogy az irgalom
magasba-rántó kötelét magunkra
bogozva menekülhessünk. Add,
hogya megnyugvás függőkertjében
hajolhassunk szárnyakat gyógyító .
öledbe. Add, hogya' Bölcsesség Palotája
megnyithassa kapuit
a fegyvertelen érkezők előtt.



Rosdy Pál

AZ ETIKAI PÁRBESZÉD ALAPKÉRDÉSEI

A Nem-hivők Vatikáni Titkársága idén március 15. és 18. között tartotta plenáris'
ülését Rómában. VI. Pál pápa 1965-ben, közvetlenül a II. vatikáni zsinat befejezése
után hozta létre e titkárságot azzal a céllal, hogy tanulmányozza az ateizmust és a
nem-hivőkkel való párbeszéd lehetőségeit. Első elnöke hosszú éveken át Franz
König bécsi bíbor~s érsek volt. Még az ő elnöksége idején, 1981-ben választotta a .
titkárság következő összejövetele témájául az evilági etika és hitetlenség kérdés
körét. Akkor megfogalmaztak egy 12 pontból álló kérdöívet, melyet hivő es nem
hivő" személyiségeknek küldtek meg. a világ minden részébe. Kétszáz válasz érke-

I
zett a feltett kérdésekre. E válaszokat a titkárság Ateizmus és Párbeszéd .címü,
többnyelvűfolyóiratában teszik közzé folyamatosan.

A· márciusi ülésen már a titkárság új pro-prezidense; Paul Poupard francia érsek,
az Institut Catholique volt rektora elnökölt. Az előadásokat a világ minden tájáról
meghívott szakemberek tartották. Az ülésről gazdag dokumentációt bocsátottak
ki. Ennek alapján a Vatikáni Rádió magyar müsorában Szabá Ferenc SJ májustól
július végéig tíz adásban ismertette az elhangzott előadásokat.Összefoglalónkban
erre az ismertetésre támaszkodunk.

Az alapvető kérdés

Az etika kétségtelenül az egyik kiváltsagos területe a hivők és nem-hivők közti
elméleti, tudományos szintü párbeszédnek. Lékai László bíboros prímás az emlí
tett 12 pontos kérdöívre készült válaszában ezzel kapcsolatban megállapította:
"Hivatalos politikai részről az egyházakat arra ösztönzik és szólítják fel, hogy a
társadalom általános etikai problémáinak megoldásában, mint amilyen a demog
ráfiai hullámvölgy, á családok felbomlása, al öngyilkossági hullám és az alkoholiz
mus, a maguk eszközeivel rnüködjenek közre. A tízparancsolat második táblájához
tartozó parancsolatok megtartását az állam kívánatosnak tartja" (Magyar Kurir,
1983. ápr. 16.). E megállapítást messzemenöen alátámasztja az a tény, hogya saj
tóban akárhányszor szóba kerül a fiatalság problémaköre; az alkoholizmus, az
öngyilkosság, a népesedési "földcsuszamlás" jelensége, vagy általában az érték
tudflt elsatnyulása - nevelők, írók, szociológusok vetik fel az etika megalapozásá
nak kérdéseit. Keresztény szempontból ennek az etikai párbeszédnek az alapvető

kérdése így fogalmazódik meg: Lehetséges-e olyan evilági etika, amely elvonatkoz
tat a transzcendenciátóI, vagyis végső soron meg lehet-e alapozni az erkölcsi köte-
lezettséget Isten nélkül? '

Ezt az alapvető kérdést Lékai László bíboros prímás említett válaszaiban ekkép
pen oldotta meg: "Minden olyan kísérlet, amely az erkölcsöt a túlvilágra való te
kintet nélkül az észre alapozza, illúziókon nyugszik. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy tagadjuk a világ metafizikai immanenciáját. Vannak kognitív és normatív
(megismerhetőes normát adó) »szimbolikus jelentés-világok«, amelyek egy pusz
tán evilági etikai rendszert »tartósan- megalapoznak, és metafi;zikailag immanen-
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sek maradnak." Arra a kérdésre, vonatkozik-e a földi valóságok jogos autonómiája
az etika területére is, ezt feleli: "Az autonóm és a »theonóm« (Istenre vonatkoz
tatott) erkölcs ellentéte látszatprobléma, mert az emberi természet - ahogyan ál
talában.azt értelmezik - csak akkor lehet az erkölcsiség meghatározó alapja, ha az
abszolút Jóra irányul mint legfőbb célra, az ember feltétlen végső céljára. Ennyi
ben a földi valóságok jogos autonómiája vonatkozik az etika területére is. .Minden
esetre ez az »igen- (vagyis az előbbi mondat) egyszersmind az etikai normák célra
irányuló megalapozásának igenlését is jelenti bennfoglaltan. vagy legalábbis
megkérdőjelezi a deontológiai norma-megalapozás egyetemes érvényességét"
(Magyar Kurir, 1983. ápr. 16.).

A Nem-hivők Titkársága a beérkezett válaszok összesítésében egyébként ki
emelte, hogyamegkérdezettek túlnyomó többsége a Zsinat szellemében sürgeti
és az etikai kérdésekben lehetségesnek tartja a keresztények párbeszédét a nem
hivőkkel.

"Milyen etikai értékek tekintetében lehetséges megegyező álláspont a nem
hívőkkel?"-szólt az említett kérdőív 3. pontja, mellyel kapcsolatban Lékai bíboros
a következőket hangsúlyozta: "Erre a kérdésre csak akkor lehet komolyan vála
szolni, ha némiképp tisztáztuk az alapvető különbséget az erkölcsi értékek (igaz
ságosság, igazság, hűség, erőszakmentesség stb.) és a nem erkölcsi értékek (élet,
egészség, szeretet, munka stb.) között. Az etikai értékek tekintetében messzeme
nően lehetséges a megegyező álláspont a nem-hivökkel. Nagyon másképp áll a
dolog az olyan normák esetében, amelyek megszabják az erkölcsileg helyes maga
tartást a nem erkölcsi értékekkel és a rosszal (bűnnel) szemben. Elég az abortusz
és az eutanázia kérdésére utalni. Az élet önmagában nem ·erkölcsi érték (senkit
sem lehet erkölcsösnek nevezni pusztán azért, mert él), mégis létezik etikai nor
ma, mely megtiltja. hogy embert öljünk. A normák területén több esetben majd
nem áthidalhatatlan nézetkülönbség van hivők és nem-hivők között."

Az alapvető kérdést megválaszoló főpásztorok, katolikus egyetemek, hivő és
nem-hivő személyek részben eltérően, részben nagyon is·megegyezően elemezték
a párbeszéd lehetőségeit. Kiáltó az eltérés természetesen az egyes országok tár
sadalmi-vallásí helyzetét illetően, valamint világrészek szerint. Konvergencia mu
tatkozott meg azonban abban, hogy a többség lehetőséget lát a párbeszédre bizo
nyos alapvető etikai kérdések, például az egyetemes emberi jogok, az igazságos
ság, a béke, az élet védelme stb. területén. Lényeges ellentétek bukkantak föl hi
vők és nem-hivők között a tekintetben, hogy vajon Abszolútum, Isten nélkül meg
lehet-e alapozni az értékrendszert, illetve lehetséges-e a teljesen evilági etika, és
ha igen, mennyiben lehetséges.

A Nem-hívők Titkársága márciusi teljes ülésén az első előadó, Eric D'arcy auszt
ráliai püspök az angolszász világban tapasztalható etikai "szélfordulásról" számolt
be, mely 1950 óta figyelhetőmeg. A korábbi racionalizmus, az abszolút idealizmus
és az amerikai pragmatizmus, a tudományos humanizmus után éppen a világhá
ború emberarcú barbarságának hatására figyeltek fel a nyugati közösségek a ke
resztény világnézetre, erkölcsi alapjaira. Az igazságosság, az emberi jogok védel
me, a faji és társadalmi hátrányos megkülönböztetés, a béke ésa leszerelés, a kör
nyezetvédelem problémái mind-rnind erkölcsi kérdéseket vetnek fel. Az emberi
személy ólyan érték, amely abszolút tiszteletet követel. Ezt az alapelvet a nem
hivő is alkalmazhatja minden morális kérdésben, és a hivő is olyan nagy értéknek
vallja, hogy hiszi, Isten érte testesült meg, miatta határozta el a megváltást. A ke
resztény meta-etika ugyan motivációjában lényegesen különbözik az evilági etiká-

I .
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tól, de a keresztény és az evilági humanisták egyetérthetnek abban, hogya legna
gyobb értéket tulajdonítják az emberi személynek. Az ausztrál püspök, az angol
szász erkölcsfilozófusok műveit idézve, illusztrálta az új tendenciát. Újabban kez
dik felfedezni a zsidó-keresztény normatív erkölcs, az objektív meta-etika sajátsá
gait, sőt az evilági jogfilozófia újraértékeli a Szent Tamás által hirdetett termé
szettörvényt is,

Egészen más kulturális környezetből merítette megfontolásait egy indiai püs
pök. Ő is megállapítótta, hogy nem kell valakinek Istenben hinnie ahhoz,' hogy
felháborodjék az emberi jogok megsértése vagy az erőszakos cselekmények lát
tán. Nem-hivők is elkötelezik magukat az igazságosság vagy más erkölcsi értékek
szolgálatára. De a modern etika még erőteljesebbenteszi föl a kérdést: Ha az em
beri cselekvésnek nincs végső célja, tehát az értékítéletnek támpontja, akkor ho"
gyan biztosítjuk a ~orális imperatívusz feltétlen követelményének végső meg
alapozását? Erre a kérdésre a nem-hivők általában az ember méltóságában, a sza
bad ember autonómiájában keresik a választ. A vallásos etikának felhánytorgat
ják; hogy az Istentől, vagy a vallási törvénytől való függés, a külsö törvény elfogat
dása akadályozza az emberi Kibontakozást. Ám a katolicizmus azt tanítja, hogy
Isten az ember kiteljesedését akarja, és a dolgoknak önálló természetet adott,
hogy maguk tegyék magukat önmagukká. Az ember, Istennel szabadon együtt
működve, egyre függetlenebb lesz, és beteljesítve Istentől kapott küldetését, be
teljesíti önmagát. Isten a természetbe is beírt bizonyos törvényeket, amelyeket a
hittől megvilágított értelem alapvető vonásaiban biztosan felismerhet. De Karl

, Rahner szerint a kegyelem ott müködik minden ember szívében, még a jóhiszemű

nem-hivőkben is, és végső rendeltetésük felé indítja őket. Keresztény hivők és
más vallásúak, vagy nem-hivők kereshetik az egyetértést, a párbeszédet mindab
ban, ami emberi, amit a természetes értelem vagy a lelkiismeret erkölcsi értéknek
ismer el. Bár az indiai püspök szerint a marxisták gyakran mást értenek emberi
kiteljesedésen, illetve elidegenedésen és egyéb fogalmakon, mint a hivő, mégis, a
hivők bizonyos emberi értékek javallásával a humanista marxistákkal közös ki- i

indulópontokat találhatnak az emberibb ember és a humanizáltabb civilizáció
építésében.

José da Cruz; Policarpo püspök, a lisszaboni pátriárka 'segédpüspőke-azetikai
autonómiáról szólt. Bernhard Haring gondolatát idézve tette fel a kérdést: az álta
lunk vallott erkölcsi normákat és imperatívuszokat hogyan lehet érthetővé és hi-

o hetövé tenni a nem-hivők számára? Hogyan lehet megvalósítani a párbeszédet és'
az együttműködést etikai téren minden jóakaratú emberrel? Itt kap létjogosultsá
got az etika helyes autonómiájának tétele, amelyet - a.Zsinat útmutatása alapján
a' teremtés és megtestesülés tényében fedezhetünk fel. Az ember misztériuma
számunkra a megtestesült Ige fényében tárul fel - ahogy II. János Pál pápa
Redemptor hominis enciklikája is leszögezte, a Gaudium et spes zsinati konstitúció
nyomán: "A húsvéti misztériumban való részesedés nemcsak a keresztény hivőre

vonatkozik, hanem minden jóakaratú emberre is, akiben láthatatlan módon mű

ködík a kegyelem".
Vannak azonban zárt eszmerendszerek, amelyek elutasítják a transzcendenciát.

A portugál püspök szerint a szekularizmus, a teljes evilágiság esetében már nem
beszélhetünk az etika igazi autonómiájáról. A párbeszéd ilyenkor nehéz, de nem
lehetetlen. Elsősorbanaz ember - szellemisége, szabadsága, természete - mivoltát
kell tisztázni, továbbá azt a kérdést, mennyiben lehet norma a teljesebb ember
ség? A hivő és nem-hivő párbeszéd egyik célja, hogy elismerve minden igazán
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, emberit, helyeselve az evilági értékek autonómiáját; megvilágítsa a krisztusi hori
zontot. Ez tanúságtétel kérdése is.

Mi relatív és mi abszolút az erkölcsben?

P: Valadier, a párizsi Études jezsuita föszerkesztöje az erkölcsi relativizmussal fog
lalkozott. A történetiség és az erkölcs kapcsolatát vizsgálta. Az értelmezés lehetsé
ges típusai közül hármat mutatott be. 1. Feszültség van a történeti és az erkölcsi
.szempont között, A moralista gyanakvóan néz a történetiségre, mert a "történeti"
mindig "relatív",' viszonylagos, az erkölcs viszont biztos támpontokat keres, válto
zatlan alapot, örök értékeket. A történész az átmeneti erkölcsi gyakorlatokat ab
szoIutizálja. Tény, hogy a történelem folyamán változott az erkölcsi felfogás több
lényeges kérdésben. Például: bizonyos gazdasági, szociális problémák csak az ipa
rosodással vetődtek fel, az úgynevezett igazságos háború kérdése az atomkorban
egészen új távlatokat kapott, megváltoztak a családi, vállalati és nemzetközi viszo
nyok, Mi tehát a relatív és mi az abszolút a történelemben, kultúrában és erkölcs
ben? - 2. Figyelmesebben vizsgálva a kérdést észrevehetjük, hogy csak bizonyos
felületi szinten áll szemben egymással a történelem és az. erkölcs. A történelem
ugyanis nem .vég nélküli változások rendezetlen sora, hanem az a mezőny, ahol
megnyilatkozik valami rejtett, ami abszolút. A változások összeadódásából egy bi
zonyos ponton minöségi változás; mutáció következik be. Az ember története fo
lyamán az Abszolútummal találkozik, az emberi történelem természetfeletti tör
ténetbe ágyazódik. Az erkölcsi alapelv nem merevíti meg, hanem megterméke
nyíti a tőrténelmet, - 3. A harmadik értelmezést fogadja el az előadó, amely az
ember történetiségének elemzését tovább folytatja, hogy' mélyebben fölfejtse a
"történeti" és az "erkölcsi" dialektikus kapcsolatát. Itta fiatal, hegeliánus Marxtól
vesz át bizonyos megállapításokat. Marx a történelem előfeltételeiként három
dialektikus tényezőt említ: a férfi és nő viszonyát, az úr és szolga kapcsolatát, vala
mint az ember és a természet viszonyát. Marx tehát úgy látta, hogya történelem
hármas alapfeltétele a szexuális, a gazdasági ésa politikai. De Valadier ehhez egy
negyedik feltételt is hozzáfűz: az ember nem tud kultúrát teremteni, cselekedni,
ha nem ragadja meg a valóságot a maga teljességében, ha nem helyezi el magát
egy bizonyos transzcendens horizontban. Ezt megteheti ideológia, illetve világné-

'zet segítségével, vagy vallásos meggyőződése, Istenhez való viszonya által. A tör
ténelemben és az erkölcsben is valami rejtett, abszolút mozianat van jelen. Mi
ként a logika szabályai jelen vannak minden beszédben, ugyanúgy a társadalmi
viszonyokat is rejtett struktúrák szabályozzák. . . •

A férfinek a nőhöz, az embernek a természethez és embertársaihoz, valamint a
totalitáshoz, az Istenhez való viszonya, vagyis a családi, közgazdasági, társadalmi,
politikai .és vallási élet összetett szempontjai érintik.az erkölcsöt. Az előbbi viszo
nyok olyan jelrendszert alkotnak, amelyek erkölcsi értékek hordozói. Az emberek
vagy embercsoportok e jelek szerint vállalják szerepüket a társadalomban. A jelek
rendszere alkotja az erkölcsiséget, amelynek révén az egyén bizonyos értékekhez
Igazodík. Az értékek válsága lényegében nem más, mint a társadalmi jelek és sze
repek mélyreható változásával együtt járó önazonossági válság kifejeződése. Mit
jelent ma nőnek vagy férfinak, .termelönek vagy fogyasztónak. vezetőnek vagy ve
zetettnek, vallásosnak vagy vallástalannak lenni? Ez az etikai válság' még mélyebb
válságot takar: az embernek Istenhez való viszonyáról van szó, az élet és a cselek-
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vés végső értelméről, az ember hivatásáról és felelösségéröl, Az erkölcsi nihiliz-,
mus és relativizmus voltaképpen ennek az alapvető válságnak a következménye.
És ebben van a keresztény hit felelőssége a mai világban. A kereszténység végső

értelmet ad a fent vázolt emberi kapcsolatoknak, dialektikus viszonyoknak.
.Giuseppe De Rosa SJ, a Civiltá Cattolica folyóirat munkatársa előadásában

míndenekelött a szekularizáció összetett fogalmát tisztázta, amit szerinte három
jelentésben lehet használni: történelmi, filozófiai-teológiai és szociológiai ér
telemben. :.

Történelmi értelembena szekularizáció azt a történeti folyamatot jelenti, amely
a középkor végétől a mai nyugati világ helyzetéig vezetett. Felszabadulás az egy
ház lelki és evilági gyámkodása I alól, majd eltávolodás és elszakadás a keresztény
vílágnézettöl, gondolkodástól és etikától, és végül teljes szekularizmus, evilágiság,
ateizmus. E folyamatban pozitív és negatív szempontok egyaránt találhatók. Pozi
tív az evilági valóságok autonórniájára, függetlenségére való törekvés, a világ meg
szabadulása az egyház evilági beavatkozásától. De negatívnak tekintjük az elfor
dulást a kereszténységtöl, a szembehelyezkedést vele, a teljes evilágiságot. E szél
sőséges szekularizmus második szakasza már nem keresztényellenes, hanem ke
reszténység utáninak nevezhető,mely a kereszténységet halottnak, túlhaladottnak
tekinti.

A filozófiai-teológiai értelemben vett szekularizáció szintén kettős jelentésü, A
történeti folyamat elméleti" bölcseleti kíséröjelensége, részben ösztönzöje, rész
ben következménye. Az evilági valóságok autonómiáját ma már a katolikus filozó
fia is igazolja, a teremtésre hivatkozva. A szekularizmus ídeológiái viszont az Isten
től, vallástól való teljes elfordulást igazolják, tagadják felelősségünketegy felsőbb

lény iránt. Végül szociológiai értelemben a szekularizáció jelenti a vallás és a val
lási intézmények kiszorulását a társadalmi életből. A vallási közömbösséget a tár-
sadalmi csoportok, intézmények világában. .

P. De Rosa ezután felvetette a kérdést, hogy e szekularizált helyzetben hogyan
látjuk a keresztény etika tennivalóját. az erkölcsi alapelveket és a gyakorlatot?
Lényegében a hagyományos katolikus etika, illetve erkölcstan elveit vázolta, hi
vatkozvaaz arisztotelészi-szenttarnási gondolatokra. Szerinte a hagyományos .ka
tolikus etika is lehetőséget nyújt a párbeszédre, Mi ez a hagyományos katolikus
etikai alap? Etikai cselekvés az, amely megfelel az értelem által felismert erkölcsi
jónak, az ember javának. Az ember azáltal teljesíti ki emberi személyiségét, hogy a
felismert jót megvalósítja. Az etikai cselekvés feltétele tehát, hogy az ember meg
ismerje a jót, szabadon választja és megteszi. De mi az ember java? Az, ami meg
valósítja, tökéletesíti emberi természetét. A probléma itt az "emberi természet"
meghatározása. Az ember test-lélek egysége, szabad szellem, viszonyban másokkal
és Istennel. Az ember legfőbb java, végső célja Isten. Az etikai cselekvés tehát
végső soron Isten törvényének kell, hogy megfeleljen. Az emberi akarat közvetlen
szabályozója az emberi értelem, első és legfőbb törvénye pedig az örök törvény. A
keresztény etikai cselekvés viszont megfelel a hittől megvilágosított és felemelt .
értelemnek, amely a Lélek szerinti életet kívánja meg.

A szekularizált világban a keresztényeknek el kell mélyíteniük az Isten igéje és
az egyház útmutatásai szerint:történő erkölcsi választásukat. Mert az emberek jó
része nem különbözteti meg a törvényileg megengedettet az erkölcsileg megen
gedettöl. A hívőket meg kell óvni az erkölcsi relativizmustól is.
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Az erkölcsi természettörvény

Az etikai párbeszéd lényeges pontja az erkölcsi természettörvény bonyolult két
dése. Erről.katolikus körökben is folynak a viták. Még korántsem jutottak meg
egyezésre a természettörvény és a kinyilatkoztatott erkölcsi törvény kapcsolatá
nak megismerhetőségévelkapcsolatban. A probléma lényege az, hogy az emberi
természet metafizikai fogalma nem elégséges a természettörvény létének igazolá
sához. A régebbi katolikus felfogás valamiféle elvont emberi természetbőlvezette
le a természettörvényeket. melyeket egyetemes érvényűeknek,kötelezőeknektar
tott. Ma a teológusok hangsúlyozzák, hogy teológiai szempontból nézve a konkrét,
Jézus Krisztus által meghatározott üdvrendben egyáltalán nincs tiszta természet.
A természettörvény alapvető gondja tehát - hangsúlyozza Karl Rahner -, hogy
egyáltalán alkalmas-e a természet olyan erkölcsiség kibontakoztatására, amely
minden emberre érvényes? A katolikus egyház tanítóhivatala szerint ragaszkodni
kell a megismerés kétféle módjához, a hit és az ért-elem útján végzett megisme-

. réshez. Amilyen mértékben képes az ember arra, hogy értelme segítségével 
amely a nem keresztény embernél sem pusztán természetes értelem - a kifejezett
szóbeli kinyilatkoztatástól logikailag függetlenül felismerjen erkölcsi magatartás
normákat, akkor és annyiban lehet törekedni ezen az alapon a hivők és nem
hivők közötti operatív etikai egyetértésre. Ámde - füzi hozzá Rahner -számolni
kell azzal, hogy ily módon nem lehet egyetértésre jutni arról, mi az, ami megfelel
a természetnek.

Abban sincs ma egyetértés a katolikus moralisták között, hogy valójában med
dig terjed az egyházi tanítóhivatal illetékességi köre a természettörvény értelme
zésében? Nem is annyira az általános alapelvek körül folyik a vita, hanem azok
konkrét értelmezése és alkalmazása körül, mivel a megegyezés nagyon általános
és csak az elvont irányelvek területét érinti.

Az általános alapelv azonban kevés a gyakorlati cselekvéshez. A további kérdés:
Milyen alakban lép az erkölcsi felszólítás az ember elé? És az ember hogyan is
meri meg az egyes erkölcsi kötelességeket? A katolikus tanítás a választ az erköl
csi törvényben mint objektívnormában, és a lelkiismeretben mint szubjektív nor
mában találja meg. Szent Ágoston kifejezésével: Isten örök törvénye az egész vi
lágmindenség irányítója. Ez minden egyéb törvény ősforrása. Isten a teremtéssel
és a szóbeli kinyilatkoztatással nyilvánította ki örök akaratát. A teremtésben a ter- .
mészetes erkölcsi törvényt tárja elénk, tulajdonképpeni megfogalmazás nélkül. A
természet rendjében és célirányosságában azonban nem állnak kész erkölcsi sza
bályok az ember rendelkezésére. Sajátos célját és feladatát felelősen, értelmével
kell felismernie. A céljának megfelelő cselekvés meghatározásában és annak lelki
ismeretes végrehajtásában áll az úgynevezett természetes erkölcsi törvény lé
nyege. A természetes erkölcsi törvény konkrét emberképet és konkrét embert fel
tételez. De az emberképből csak a legáltalánosabb elveket tudjuk kikövetkeztetni.
A történelmi és kulturális fejlődéssel új helyzetek, új problémák merülnek fel,
amelyeknél nem azonnal világos az általános elv alkalmazása. Mindenesetre ezen
a szinten a keresztények eredményes párbeszédet folytathatnak az evilági
etikákkal.
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A~ etikai párbeszéd konkrét lehetőségei

A Nem-hivők Titkársága márciusi teljes ülésén az utolsó előadó, Paolo Evaristo
Arns sao-paolói bíboros érsek meglepő nyíltsággal tett tanúságot a párbeszéd és
megegyezés kereséséről, annak szükségességérőlhivők és nem-hivők között. Két

- megbeszélésről számolt be, amely a sao-paolói katolikus egyetemen folyt le hivők

és nem-hivők összejövetelén.
Az első találkozón a társadalomtudomány szakemberei vettek részt. Az emberi

jogokból, az azokra vonatkozó nemzetközi nyilatkozatokból indultak ki. Hamar
egyetértettek abban, hogy elvont síkon lehetetlen a széles körű egyetértés kere
sése. Nem elég felsorolni az emberi jogok listáját, a konkrét helyzeteket is figye
lembe kell venni. A párbeszéd célja: csökkenteni a távolságot eszmény-és valóság
között. Brazíliában ez különösen fontos, hiszen a társadalom a gazdagok és befo
lyásosak kisebbségére és a nincstelenek tömegére oszlik. UtöbbiakIegtöbbször
még azt sem tudják, hogy jogaik vannak. A hatalom gyakorlói pedig nem akarnak
tudni emberi jogokról. A találkozó résztvevői a konkrét cselekvés akcióprogram
ját keresték. Javaslataik ezek voltak: tudatosítani az emberekben jogaikat, töre
kedni az emberi jogok törvényhozásba iktatására. politikai akciókat szervezni a
társadalmi struktúrák átalakítására.

A második találkozón a biológia, a genetika és a fizika szakemberei müködtek
közre. Itt elsősorbanaz emberi faj alapvető jogaival foglalkoztak, illetve azokkal a
veszélyekkel, amelyek a mai tudomány és technika, nevezetesen az atomkutatás
részéről fenyegetik az embert. Nem lehet szó a tudományos kutatás fékezéséröl,
hiszen az beláthatatlan lehetőségeket nyit az ember számára. De milyen garan
ciákat lehet találni, hogy a kutatás valóban az embert szolgálja? A genetika egy
részt lehetővé teszi az ember manipulálását, ugyanakkor utat nyit az éhség és be
tegség problémáinak felszámolásához is. Milyen etikai kódexet fogadunk el? 
minden ezen múlik. Hogyan lehet hivők és nem-hivők között megegyezésre jutni
az etikai kérdésekben? Számos szakkérdés az etika alapkérdéseiről szóló párbe
szédet sürgeti. De maga az evangélium is megköveteli a párbeszédet. Az őszinte

párbeszédben oda kell fordulnunk minden jóakaratú emberhez, akik már gyakor
latilag etikai elvek alapján cselekszenek, sokszor anélkül, hogy erről tudomást
szereznének. Sokkal inkább hallgatni kell, meghallgatni másokat, semmint a saját
igazságainkat hangoztatni. Meg kell osztani 'szorongásaikat, segíteni kell őket,
hogy megoldhassák problémáikat. EgyüttkeIÍ cselekedni velük, átadni keresztény
reménységünket. Befejezésül Teilhard de Chargint idézte Arns bíboros: "A Krisz
tusba vetett hit a világba vetett hittel szintézisbe hozva - úgy érzem
- ellenállhatatlan pszichikai energiát képvisel. Erősebbtűz minden jelenleg lo
bogó tűznél."

A Nem-hivők Titkárságának ülésén tehát több volt a problémafelvetés, mint a
megoldás. Az etikai párbeszéd alapkérdéseit úgy igyekeztek felvetni a szakembe
rek, ahogyan ma külőnbözö kulturális környezetben élő katolikusok látják. Ezek
ből az alapkérdésekből indul ki az etikai párbeszéd hivők és nem-hivők között.

Végezetül álljon itt Lékai bíboros Arns bíborosnál nem kevésbé optimista hang
vételű válasza a többször idézett körlevél 10. kérdésére: "Milyen alapokon lehetsé
ges a párbeszéd a nem-hivőkkel és a közös cselekvés az etika terü1etén? A társa
dalom emberi értékeinek elismerése, ösztönzése és elmélyítése alapján, a haza
szeretet és egy igazságosabb társadalmi rend hazánkban való felépítése alapján,
valamint a világbéke megőrzéséreirányuló őszinte törekvések alapján."
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Horváth Pál

KOEGZISZTENCIA, KONVERGENCIA, DIALÓGUS
A keresztény-marxista párbeszéd időszerű kérdései

Hivők é~ nem-hivők-együttélése, a különbözö - így a vallásos és vallástalan - vi
lágnézetek és ideológiák világméretű, de hazánk szellemi-szemléleti térképére is
jellemző pluralitása korunk alapvető realitásai közé tartozik. Ezen eszmei sok
féleség tudomásulvétele, a különféle életvezetési módok, érdekek, érték-motívá
ciók és ideálok létének, létjogosultságának és hatékonyságának regisztrálása ugyan
akkor elsőrendű feladatává teszi a ma legszélesebb körben ható, doktrinálisan is
kidolgozott világnézeti álláspontok képviselőinek, hogy saját véleményük meg
vagy újrafogalmazásakor ne csupán elveik belső koherenciájára vagy a minden
napok emberi gyakorlatában való megvalósulására. a valóságos emberi-társa
dalmi életet átformáló, vagy éppen az által formált mivoltára legyenek tekintettel,
hanern arra is, hogy a más világnézeti alapon gondolkodó, másként vagy más mo
tívumok alapján tevékenykedő egyének és közösségeik eszmei és gyakorlati ma
gatartásának tekintetbevétele. meg- és elismerése nélkül sem saját gondolataik
mind színvonalasabb és teljesebb kifejtésére, sem a gyakorlatba való egyre széle
sebb körű átültetésére nincs mód, Mivel a mi viszonyaink között a marxizmust és
a kereszténységet tekinthetjük a legpregnánsabban kidolgozott. kifejtett, egyben
pedig a legszélesebb körben ható világnézeti alternatívának, természetes, hogy a
társadalmunk eszmel pluralitásából adódó feladatokat is elsősorban a hivők és
nem-hivők közötti gyakorlati és elméleti kontaktuskeresésként kell értel
meznünk.

E meggondolásból kiindulva egy korszerű marxista valláselméleti értelmezés
végső soron korunk vallásosságában vagy a hivő meggyőződésben általában alig
ha láthat egyebet, mint az ember boldogulásáért - igaz, számára elfogadhatatlan
és elvileg elhibázottnak .tűnő, transzcendens kiindulópontból - szót emelő törek
vést. Ugyanakkor tényként kell elfogadnunk, hogy világunk ma hivő és nem-hivő

tudattal, meggyőződésselis át- és megélhetö: az eszmei-világnézeti pluralitás hát
terében az ember történelmi korlátozottságának mindennapi viszonyainkban rej
lő, objektív tényei állnak, amelyek- itt és most - elégséges okot és alapot adhat
nak immanens és transzcendens természetű világnézeti hipotézisek megfogalma
zásához vagy fenntartásához és mindennapi tevékenységünk alapjául tételéhez is.
Már a szándékoltan kategorikus érvényességű,az egyéni be- és elfogadás szintjén
azonban ma valójában alternatív természetű, személyes döntést és nem mindenki
számára evidens módon való igazolást kívánó és engedő hivő és nem-hivő

meggyőződésegyüttes jelenléte is azt sugallja, hogy korunkban kikerülhetetlen és
szükséges a marxisták és keresztények közötti eszmecsere és vita. Hivők és nem
hivők. keresztények és marxisták a jelenben megvalósuló és a jövőben is várható
egyuttéléséböl ugyanakkor más következtetés is adódik, amelynek fontosságára
az utobbi egy-két évtizedben keresztények és marxisták itthon és külföldön egya
ránt rámutattak.l
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KÜLÖNBÖZŐ VILÁGNÉZETŰ EMBEREK zavartalan együttélésének elemi fel
tétele és természetes velejárója ugyanis, hogya' világnézetek közötti - át nem
hidalható - válaszfalak ne legyenek egyben vízválasztók az együttélés hétköznap-

. jaiban, a munkában és a szabadidőben, a politikában és a kultúrában. Mint egy
eszmei. sokféleséggel is jellemezhető társadalom tagjainak, vannak és lehetnek
olyan "közös dolgaink", amelyek feltételezik a különböző meggyőződéseket eleve
tiszteletben tartó, a végső elvek ellentétességét a gyakorlati érdekek és célok kö-
zösségével összekapcsoló párbeszédet. .

A századunk 60-as éveitől nemzetközi méretekben kibont~kozottdialógus fon
tos, marxisták és keresztén>,ek által ma már egyaránt természetesnek tekintett
feltétele a másik fél álláspontjának mind alaposabb megismerése, meggyőződésé
nek tiszteletben tartása, az ember sorsára, jövőjére vonatkozó tartalmas és elkö
telezett világnézeti alternatívaként való értékelése. Ennek á szempontnak az ér
vényesítését a marxista szám'ára megkönnyítheti, hogy tudja: saját elvei szerint a
vallás, "a szorongatott teremtmén), sóhaja" - ha számára végső soron illuzorikus
nak tűnő és elfogadhatatlan formában is, de - az emberi teljesség harmonikus
megvalósítására irányul, s olyan korban, amikor ez a teljesség még igen távoli, az
illuzorikus formák között számos, a valóságos szabadság irányába mutató érték és
törekvés is megfogalmazódhat. Így lehetnek olyan közös - bár más és más világ
nézet bázisán megfogalmazott - célok, amelyek szolgálata az együttes cselekvés, a
párbeszéd és a közös gondolkodás követelményét állítja mind a keresztények,
mind a marxisták elé s módot ad arra is, hogy - amint arra keresztény oldalról is
többen 'rámutattak - olyan értékeket fedezzünk fel a másik fél álláspontjában, ame
lyek a mieink is, vagy amelyek adaptácioia.alapelveink sérelme nélkül tehetné gazda
gabbá saját meggyőződésünket.E tények és lehetőségek belátásából adódik a marx
ista elmélet azon feladata, hogy - saját világnézeti pozícióinak tisztázása és folya
matos felülvizsgálata mellett - a vallásos világnézet tartalmát, társadalmi haté
konyságának természetét ne csak elvont filozófiai problémaként, vagy ellenkező

leg, leegyszerűsített politikai-szociális realitásként, hanem a társadalmunk eszmei
arculatát és mindennapi életét ma és a jövőben is nagymértékben meghatározó
világnézeti alternatívák egyikeként elemezze. Így válhat a marxizmus és a ke
reszténység által megfogalmazott eszmények, értékek és végső elvek szembesítése
egyszerre a különbözö meggyőződésű, hivő és nem-hivő emberek közötti teoreti
kus, ideológiai és gyakorlati párbeszéd eszközévé- és olyan világnézeti. nevelő té
nyezővé is, amely tevékeny részt kaphat - valamennyiünk közös érdekében - köz
gondolkodásunk formálásában, a világnézeti identifikáció iránti igény [elkeltésében, a
világnézeti differenciálóképesség fokozásában, a saját álláspontunk alapos végiggon-
dolásában és a mások véleményének megbecsülésében. .
Hivők és nem-hivők kapcsolatának két évtizedes múltjára visszatekintve fo

galmazhatunk úgy, hogy ma már a párbeszédnek nincsen alternatívája, sem nálunk,
sem általában a világban, s hosszú távon kudarcra vannak ítélve azok a kísérletek
is, amelyek e dialógus esetenkénti elmaradásából vagy megszakadásából próbál
nak erényt és valamelyik fél Néleménye melletti érvet kovácsolni.' Természetesen
ez nem jelenti azt, ho~y ne lehetnének és lennének eltérő vélemények arról: kik,
hol, miko; és mitol foiytassanak párbeszédet; számos körülmény folytán ezeknek a
kérdéseknek a megítélésében különbözhet a keresztények és a marxisták állás
pontja, s mindkét táboron belül is lehetnek nézeteltérések a dialógus céljainak és le
hetőségeinek tekintetében, egészen addig a pontig, ahol mármagának a dialógusnak a
léte és jolytonossága kerülne veszélybe.
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TERMÉSZETESEN VANNAK A KERESZTÉNYEK ÉS MARXISTÁK KÖZÖTT
folyó párbeszédnek olyan általános feltételei. amelyek hiányában 'semmiféle kez
dernényezö szándék sem hozhat eredményeket, ám ezeknek a feltételeknek a tisz
tázása és megteremtése is csak a dialógus folyamatában lehetséges. A párbeszéd
számos nemzetközi fórumán is megfogalmazódott ezeknek ól feltételeknek a sora,
hivők és nem-hivők hazai kapcsolataiban pedig gyakorlatilag is egyre inkább ezek
az elvek a mértékadó~k.4 Ilyen előzetes feltételnek kell tekintenünk egymás
meggyőződésének kölcsönös tiszteletét és tiszteletben tartását. Ez könnyen belát
ható, hiszen ha 'nem vesszük komolyan egymás álláspontját és az egyes álláspon
tok belső koherenciáját, akkor aligha leszünk képesek szót érteni vitapartnereink
kel, s hamar abba a helyzetbe kerülhetünk, hogy nem velük, hanem a róluk ki
alakított képünkkel folytatunk eszmecserét. Legalább ennyire fontos követelmé
nye a párbeszédnek a hivő és nem-hivő partnerek közötti kölcsönös bizalom és
őszinteség. Tudnunk kell.. hogy nem egymás legyőzése, de még csak nem is
meggyőzése szándékával állunk szóba egymással, hanem azért, hogy megtaláljuk
egymás véleményében azt, ami elválaszt és azt, ~mi összeköt bennünket. Tisztában
kell lennünk azzal is, hogya dialógust nem valamilyen pragmatikus, pusztán taktikai
meggondolás s a mögötte munkálá manipulativ szándék, hanem a különféle világné
zetű emberek együttélésének ténye hívta életre - mindkét fél érdekeinek szolgálatá
ban. Sziikség van a hivők és nem-hivők közötti partneri viszony megteremtésére is,
hiszen csak egyenrangú felekként érthetünk szát az élet minden területén - a "hét
köznapok spontán párbestédeitol" a közéletiség szléráiában vagy a teoretikusok között
folyó véleménycserékig.

Ami mármost a párbeszéd lehetséges típusait és témáit illeti, nyilvánvaló, hogy
az eszmecsere elvileg három szinten, az alapvető világnézeti kérdések szembesí
tésének területén. a gyakorlati együttműködéslehetőségénekkutatása és biztosí
tása, valamint a társadalmi-emberi értékek közös vagy együttes szolgálatának
régiójában folyhat. Ezek közül a mindennapi élettel a legelevenebb a gyakorlati
együttműködéstcélzó dialógus kapcsolata, amelynek alapja nem is feltétlenül va
lamilyen teoretikus belátás, hanem a különféle világnézetű emberek együttélésé
ből, koegzisztenciájából származó spontán igény. Nyugodtan fogalmazhatunk úgy,
hogya modern szekularizált világ viszonyai közepette hivők és nem-hivők a csa
ládban, a munkában, a hétköznapokban ténylegesen megvalósuló együttélése,
együttműködéseés kommunikációja mintegy "előtte" jár ezen helyzet egyértelmű
tudatosodásának. Az ember közösségben, társadalomban való létezése szinte paran
csoló szükséggel írja elő, hogya különböző világnézetek bázisán folyó közös cselek
vésben ne az eszmei indítékok eltérő voltán vagy a tevékenység eltérő értékelésein.
hanem hivők és nem-hivők által közösen élvezett eredményein legyen a hangsúly.
Hazánkban keresztények és marxisták kapcsolatának ebben a régiójában szület
tek a legelső eredmények, hiszen az 50-es évek végétől kibontakozó politikai és
egyházpolitikai feltételek között mód nyílt arra, hogy a hivők egyenként és együt
tesen azonosuljanak társadalmi céljainkkal. és hitük integritását megőrizve le
gyenek aktív részesei társadalmunk munkájának és életének. Valójában ennek az
élet minden területén megjelenő párbeszédnek és együttműködésnek nem kis
szerepe volt abban, hogy az állam és az egyházak viszonya ma Magyarországon
rendezett, hivők és nem-hivők a munkában, a köz-és magánéletben megvalósuló
kapcsolataiban pedig egyre inkább a "tettek dialógusaként" felfogható tudatos
gyakorlati együttműködés a mértékadó. A szövetségi politikánk által teremtett bá
zison mód nyílt hivők és nem-hivők gyakorlati-politikai kapcsolatának, együtt-
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működésének megteremtésére is, és "lehetségesnek mutatkozott, hogy a hazai
egyházak - anélkül, hogy ezt sajátos küldetésük csorbításának vagy korlátozása
nak érezték volna _ .. ne csak a megvalósuló életszínvonal-politika, szociálpoli
tika, népesedés- és családpolitika stb. bizonyos lépéseivel nyilvánítsák egyetértő
vagy konstruktíve bíráló véleményüket, hanem - saját értékrendjükből kiindulva s
a marxizmus világnézetével polemizálva megállapítsák azt is, hogy az igazságosság
és a szeretet keresztény eszméi jobban megvalósíthatók szocialista, mint tőkés

feltételek között."! Ennek a gyakorlati együttműködésnekszámos jelét láthatjuk a
hazai egyházak közéleti szerepvállalásában és béke-szolgálatában, erre a munkára
és együttműködésre pedig társadalmunk - korántsem csupán a "hivatalos poli
tika" szintjén - a hivő emberek mind fokozottabb társadalmi megbecsülésével vá
laszol. Hozzá kell ehhez tenni, hogy helyesnek bizonyult az a mindkét fél, marx
isták és keresztények által is elfogadott szemlélet, amely a világnézeti és ideoló-.
giai véleménykülönbségeket alárendelte a közösen végzett munka céljainak és
értékeinek.

Ugyanakkor természetes, hogya gyakorlati együttműködésés az azon munkál
kodó párbeszéd nem teszi feleslegessé, sőt bizonyos értelemben igényli és meg
követeli azoknak az eltérő világnézeti alapelveknek párbeszédes szembesítését is,
amelyek a keresztényeket és marxistákat elválasztják egymástól. A párbeszédnek
ez a - már a Gaudium et spes áltat is ajánlott, a 60-as évek derekától pedig vezető
marxista és keresztény teoretikusok által is felkarolt - metajizikai vonulata volt
talán leglátványosabb mozzanata nemzetközi méretekben a hivők és nem-hivők

között kibontakozó újtípusú kapcsolatoknak. Kezdettől sokan voltak, akik e pár
beszéd-típussal kapcsolatban kételkedésüknek adtak hangot, mondván, hogya vi
lágnézeti alapkérdések körében a párbeszéd aligha hozhat mást, mint az egymás
sal szembenálló világnézeti hipotézisek újrafogalmazását, hiszen e kérdésekben a
felek között konszenzus nem remélhető, s a párbeszéd szűkségszerűenpárhuza
mos monológok sorává változik. Vitathatatlanul voltak mindkét oldalon olyanok
is, akik az elméleti párbeszédtől világnézeti konvergenciát reméltek, míg mások
saját álláspontjuk integritását látták veszélyben. Ezekkel a nehézségekkel szem
ben ma már nyilvánvaló, hogya világnézeti alapkérdésekről folytatott eszmecsere,
amelyben az eszmei konfrontációé és polémiáé a vezető szerep, önmagában nem elég
séges, de nélkülözhetetlen eleme a keresztények és marxisták között szélesebb alapo
kon folyó párbeszédnek. Mindazok, akik lebecsülik vagy egyenesen lejáratni akarják
ezt a metaiizikai dialógust, elfelejtik, hogy ez az egyedüli útja a másik tel álláspontja

. hiteles megismerésének, s arról sem akarnak tudni, hogya keresztény marxológia
vagy a marxista valláselmélet éppen a metajizikai dialógus permanens légkörében sa
ját elméleti pozicioi mind aprólékosabb tisztázására kaphat lehetőséget.

Bizonyos illúziókkal természetesen le kell számolni: az elméleti viták célja nem
lehet egymás .megtérítése'' és közvetlenül hasznosuló, látványos eredményekre
sem igen lehet számítani. Nem szabad ugyanakkor alábecsülnünk azt a kedvező

hatást sem, amelyet a végső kérdésekrőlfolyó párbeszéd a marxista elmélet- és
.bizonnyal a modern keresztény gondolkodás számára is - jelent. Kétségtelen tény,
hogy korunk marxitmus-interpretácioi sorában akadnak olyan nézetek is, amelyek
vitatják a marxizmus és a kereszténység világnézeti alapelveinek egymást kizárá el
lentétességét, a marxi elmélet és annak ateizmusa közötti kapcsolat szűkségszerüségét,
ám valószínű, hogy e két világnézeti-antropológiai álláspont korunk világnézeti "me
iőnyének" két szélső pólusát jelenti. Meröben más volna a helyzet, ha "dialógus
előtti", "régi" módon a marxizmus világnézeti alapelveiben valamilyen dezantro-
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pomorf scientikus .vilagképletet" vélnénk felfedezni, s a korunkban éppen adott
természettudományos világképet emelnénk - néhány ideológiai megfontolással
kiegészítve - valamely örök, változatlan és az ember "közbejöttétől" függetlenül
igaz világnézeti evidencia rangjára. Valláselméleti értelemben ez aligha volna
egyéb, mint a dialógus létjogosultságának megkérdőjelezése és a felvilágosítók
gondolati attitüdjének, mechanikus-vulgáris materializmusának, szemérmes hivő

ateizmusának felmelegítése. Egy ilyen mentalitás - túl azon, hogy megengedhe
tetlen módon függetleníti és "objektiválja" a világnézet fogalmát annak egyedüli
alanyától, az embertől - a végső kérdésekről folyó vitát döntően természettudo
mányos argumentumok felvonultatásával véli elintézhetőnek, hátat fordítva a
marxi vallásfelfogás gerincét jelentőateista humanizmus intenciójának és még azt
is elfeledve, hogy korunk teológiai fejlődésének eredményeként rég elmúltak
azok az idők, amikor még a hivő fél is a philosophianaturalistól vagy a modern fi
zikától remélte Isten létének evidens bizonyítékait.

MA MÁR VILÁGOSAN LÁTJUK - s e belátás nem csupán a hivők és nem-hivők

közötti párbeszéd lehetőségének és értelmességének biztosítéka és eredménye,
hanem a korszerű marxista valláselmélet .rnetafízíkaí" alapelve is -, hogy Isten
létét vagy nemlétét teoretikus úton és szükségszerü érvénnyel sem igazolni, sem cá
folni nem lehet; tév~d az, aki ebben látja Marx áteizmusának lényegér. Csak teljes
egyetértéssel idézhetjük itt a marxi ateizmusról nyilatkozó Nyíri Tamás vélemé
nyét: "A valláskritika elméletének jogosságát - elég emlékeztetnem Marxnak a 2.
Feuerbach-tételre adott válaszára - a társadalmi gyakorlatnak kell igazolnia. Ez
azt jelenti, hogy míg nem valósult meg a vallás nélküli kommunista társadalom,
addig a marxi elmélet arra vonatkozólag, hogy a vallás lényegében véve hamis
tudatforma, nem tekinthető bizonyítottnak. Egy teória a 'több lehetséges közül,
amit történelmi-társadalmi gyakorlatnak kell verifikálnia vagy megcáfolnía."!
Nyíri megjegyzése mögött véleményem szerint ott áll az a hallgatólagosszernléleti
konszenzus, ami - legalábbis az elméleti - dialógus létének alapja: annak megen
gedése, hogy esetleg a. másik félnek van igaza s a világnézetek vitájában csak az
ember hivők és nem-hivők által is formált világtörténelmi jövőjétől remélhető

válasz.
A marxizmus keresztény kritikusai Calvez óta úgy is fogalmaznak Marx ellené

ben, hogy annakateizmusa eleve kizárja, éppen ezért érvényes módon nem bizo
nyítja, de nem is zárja ki Isten létezését, a marxi valláskritika elméletileg nem
igazolt, hiszen önkényesen felvett posztulátumon nyugszik. Fogadjunk el ebből az
.érvelésböl annyit, hogy Marx-valóban eleve kizárja a transzcendencia létének
realitását, ám tegyük hozzá azt is, hogy e Calvez által logikai hibának tekintett sa
játosság a marxi ateizmus sajátos, a. régi ateizmus rendszereitől elütő gondolati
szerkezetéből következik s ennyiben nem fogyatékossága, hanem lényeges alap
elve Marx véleményének. Meggyőződésemszerint, ha Marx ateizmusának jellegét
általában kívánjuk' meghatározni, szemléleti alapelvként a 11. Feuerbach-tézis
ismert megfogalmazására kell utalnunk: "A filozófusok a világot csak különböző

képpen értelmezték; de a feladat az, hogy megváltoztassuk".' E gondolatból egye
nesen következik, hogy Marx ateizmusa mindenekelőttgyakorlati ateizmus, amely
- s ez jelentősen módosítja az elméleti párbeszéd kereteit és esélyeit is' - nem mér
hető a hagyományos ateista vagy éppen teista rendszerek mértékével, s amely a
világ megváltoztatásának hatékony eszközét - többek között - egy Isten nélküli
világ immanens hipotézisében jelöli meg. E megközelítés újszerűségét keresve
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vegyük számításba, hogy a korábbi ateizmus képviselői kiindulásként feltették a
kérdést: létezik-e a transzcendencia, majd e kérdésre - különbözö meggondolá
sokból, de valamennyien - tagadólag feleltek. Némileg képletesen szólva a régi
ateizmusnak először meg kellett engednie, hogy Isten van, lehet, hogy azután ezt a
lehetőséget a valóságos dolgok rendjéből kizárhassa - idoközbenpedig maga is a
spekulatív elméletalkotás ingoványos talajára lépett. Ezzel szemben Marx számá
ra Isten léte valóban egy pillanatra sem kérdés; elmélete - a klasszikus német
gondolkodás eredményeire támaszkodva s történelmi elemzésében arra elégséges
alapot találva - eleve, előzetes hipotézisként zárja ki a transzcendencia realitását.
Tegyük fel tehát Marx-szal, hogy Isten nincs, hanem az ember az, aki "egyedüli
szerzöje és szereplője saját történetének". Ha pedig nem Isten léte és egy benső

séges Isten-ember viszony a vallás létezésének alapja, akko-r az ember. evilági,
immanens történetében kell választ találnunk a vallási képzetek, eszmék születé
sére és fennmaradására. Azt Marx egy pillanatig sem vitatja, hogy az istenek tény
leges szereplői az emberiség történetének, annyiban, amennyiben a nevükben és
a beléjük vetett hittel cselekvő emberek jóvoltából objektív, tevékeny és uralkodó
részeseivé lesznek, lehetnek a teremtmény életének. Marx véleménye ugyanakkor
az, hogy nem Istenből kell levezetni az embert, hanem a vallást, mint az illúziók
világát, mint az ember történelmi tettét, a valóságos emberi viszonyokból és cse- I

lekvésekből,az evilágiság szféráját átható elidegenedésbőlkell megérteni. Az ate
izmus, mint gondolatkísérlet, mint előfeltevés helyességének igazolása is csak ezen
az úton, nem a perlekedő, istencáfoló elmélet, hanem az elidegenedés visszavéte
lét célzó praxis folyamatában válik lehetségessé, mindaddig egy marad a gyakor
lat próbájának alávetendő és a párbeszéd alapját jelentő világnézeti hipotézisek
sorában. Ebben a feltételes értelemben igaz, hogy az elméleti ateizmus megvaló
sulása nem egyéb, mint radikális megszűnése is.

Marx egy Isten nélküli világ hipotéziséből kiindulva kereste a vallás létrejötté
nek és fennmaradásának, tényleges társadalmi hatékonyságának magyarázatát, s
úgy találta, hogya nembeli lény mivoltát elidegenült viszonyai között és azok el
lenére is realizálni akaró ember szükségszerüen posztulálta azt a transzcendens
világrendet, amely az elidegenedés visszavételének a marxizmus szerint végső so
ron eszmei-illuzorikus, ám mindaddig szükségszerű útja, amíg a történelmi-társa
dalmi fejlődés menetében ténylegesen képessé nem válik e külső-idegenség, létezése
történelmileg adott korlátainak leküzdésére. Ebben és csak ebben az értelemben ne
vezhetjük a vallást a marxizmus oldaláró/tekintve hamis tudatnak, nem értve e kife
jezésen mást, mint az emberi létezés történelmi korlátozottságának eszmei reflexióját,
az elidegenedés szubjektív - s korántsem csupán a vallásban, hanem a társadalmi
tudatformák egész sorában megfogalmazódó - típusát.

E kifejezés pejoratív felhangjaitól és 'Ieegyszerúsítö értelmezéseitől eltekintve,
az emberiség történelme számtalan példát kínál annak bizonyítására, hogya gya
korta nagyon is sommásan hamis tudatnak nevezett szervezödési módok ésesz
mei képzödmények adekvát reflexiói az emberi praxis előtörténetét uraló elide
genült anyagi-termelési viszonyoknak. purván fogalmazva az elidegenült tudat 
mindig és kizárólag - az elidegenült lét saját feltételeihez képest általában adek
vát tudata, amelynek nincs köze a tévedéshez, a valóság hibás megismeréséhez,
elsajátításához. A vallás mint hamis tudat sem a valóság torz tükrözése egy dialó
gusra orientált marxista interpretáció számára, hanem a torz, elidegenült valóság 
éppen ezért ugyancsak torz, ám ismeretelméleti oldalról tekintve pontos, hű - leképe
zése ,. így a marxizmus által kiinduló hipotézisként elfogadottak szerint várt megha-
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ladása sem a valóság "igaz" magyarázatán, hanem az emberi praxis korlátozottságát
meghaladni képes tudatos tevékenységen múlik.

Ám ha ezek alapján igaz az, hogy a hivők gondolkodása és az ez által vezérelt te
vékenysége megfelel tényleges létviszonyaiknak, s az ezen eszmélődés alapjául
szolgáló transzcendens érték-, norma- és létrend valósága, valódisága rövid távon,
elméletileg korrekt és evidens módon nem zárható ki, akkor végső elveik tekin
tetében gyökeresen különbözö világnézetek között is feltételezhető az embert, an
nak - itt és most időszerű és lehetséges - megvalósítását szolgáló érdekek, eszmék
és értékek közössége, vagy az erre irányuló törekvések - nem világnézeti kapitu
lációt jelentő - konvergenciája.

Ezzel már mintegy körvonalazódik a hivők és nem-hivők közötti párbeszéd' har
madik, talán a legtermékenyebbnek ígérkező, ám ma még alig járt útja. Nevezzük
a dialógus ezen típusát ideológiai-eszmei párbeszédnek, amelynek témái felölelik
a világnézeti alapkérdések és a mindennapi élet, a gyakorlati együttműködésré
giója között közvetítő erkölcsi, érték-elméleti, személyiség-elméleti, kulturális stb.
szférák keresztényekre és marxistákra, minden emberre tartozó problémáit. Így
például a személy méltóságát, morális autonómiáját érintő kérdésekben a marxista
sokat tanulhat a hivőtől, s a keresztény számára is adhat útmutatást a világért elköte
lezetten cselekvő nem-hivő norma- és értékrendie. mikozben mindkét fél csorbítatla
nul megőrizhetisaját világnézeti álláspontjának integritását. Az sem lehet vitás, hogy
'fZ emberiség - vagy egy nemzet - kulturális kincsei - függetlenül attól, hogy hivő vagy
nem-hivő emberek, korok alkotásai - párbeszédre méltó közös értékei minden világ
nézeti értelemben megosztott társadalomnak. Tovább szaporíthatók a példák olyan
területeken, ahol a mégolyeredményesen fejlődő gyakorlati együttműködéssem
elegendő. Nem csupán arról van szó, hogy egy olyan társadalomban, ahol az idős

emberek helyzete nem minden tekintetben megoldott és széles rétegeket, nyo
maszt a mentális higiénia ilyen vagy olyan elemeinek hiánya, igényelni kell és
lehet az egyházak, a hivő emberek gyakorlati segítségét, hanem arról is, hogy
marxistáknak és keresztényeknek mielőbb számot kellene vetniök azzal a hasonló
vagy közös eszmei alappal is, amely - ismét nem a világnézeti határok elmosásával 
megalapozza ezt a tevékenységet. Mindez pedig a marxisták oldaláról azáltal válik
lehetségessé, ha tényként elfogadjuk, hogy ma a vallásosság is hatékony és érté-

, kes eszköz lehet az emberiség jobb jövőjének formálásában, az' ember belső érté
keinek és külső lehetőségeinek kimunkálásában, arra pedig, hogy melyik fél vég
ső világnézeti hipotézisei bizonyulnak igaznak, meggyőződésem szerint csak vi-
lágtörténelmi távlatban remélhetünk választ. '

Jegyzetek. 1. Talán elegendő- itt csupán Lukács József, Nyíri Tamás vagy Szennay András nevének
említése. ~ 2. A párbeszéd típusaihoz: vö. Marxizmus. kereszténység, protestantizmus. Budapest, 1982.
főleg S. o. skk. - 3. A legutóbbi ilyen marxista véleményről vö. Halecska Tibor: Marxizmus. teológia, re
lMzionizmus. Pozsony, 1979. - 4. Vö. Hegyi Béla: Tegnap, ma, holnap. Budapest, i978. 207. o. skk. 
S. Lukács József in: Marxízmus ... í. m. 1~20. o. - 6. Nyíri Tamás nyilatkozata Hegyi Béla: A magunk
vallomásai. Budapest, 1979.49. o. -7. Marx-Engels Művei (MEM) III. köt. 10.o.
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Rónay László

A NYITOTTSÁG PÉLDÁJA
Sík Sándor egyetemessége

1963. szeptember 28-án húsz éve hunyt el Sík Sándor, a huszadik századi magyar
katolikus szellemiség egyik kimagasló alakja. Utolsó versét ez év augusztusának
elejéről keltezte, életének olyan periódusában, amikor már elhatalmasodott testi
gyöngesége. Ez a vers, A néma Miatyánk, a megállíthatatlan testi romlás fájdalmas
érzését éppúgy megfogalmazza, mint Sík Sándor életművéneklegfontosabb össze
tartó elvét: "Akarom élni az egész hitet ..."

j .

Mit is jelenthetett az "egész hit" az ő életében? Hogyan őrizhette meg azt az
"egész"-et egy olyan korszakban, amely illúziók és hitek sokaságát törte meg, s
amelynek fájdalmas és kiábrándító józansága látványos és kevésbé látványos ön
vizsgálatok sokaságát szülte? Sík Sándor két világháborút élt meg. Látta és ré
szese is volt az öntudatára ébredt magyar katolikus egyház nagy és díszes sikerei
nek, egyik vezére volt legnépszerübb és tömegeket mozgató ifjúsági szervezeté
nek, a cserkészetnek. Meg kellett érnie azt is, hogy 1950-ben megvonták a szerze
tesrendek müködési engedélyét, mintegy befejező lépéseként annak a folyamat
nak, amely az egyházi iskolák államosításával kezdődött.Sík Sándor ekkor is a he
lyén maradt, s tekintélyét, elvi szilárdságát mi sem jellemezheti jobban, mint hogy
tagja lett - Grősz József, Czapik Gyula és Sárközy Pál mellett - annak a püspöki
bizottságnak, amely az állami szervekkel együttműködveelőkészítette az 1950-es
megállapodást, mely máig alapja az állam és az egyház békés koegzisztenciájának.
Nem lehetett könnyü döntése életének, amikor 1953-ban rendtársaival együtt el
kellett hagynia addigi otthonát, s új rendházba, iskolaépületbe kellett költöznie.
"Az a legény, aki állja. / Aki magát megtalálja" - írta ebben az évben Medárd című

versében, s tegyük hozzá mindjárt: Sík Sándor .megtalalta magát" is, s a magyar
katolicizmus számára olyan példával szolgált, melynek jó néhány vonása ma is
gazdagít bennünket. Egy évvel később már így vallott:

Úgy szerettem ezt az áldott
Jóra váltott rossz világot,

- Én Istenem,
Úgy-e bizony megbocsátod?-

Mintha nem is futó vendég:
Mintha végképp itthon lennék.

Én Istenem,
Soha talán el se mennék . . .

(Őszi fecske)

Iszonyú belső harcokat kellett megvívnia. míg elmondhatta: otthonos ebben az új
világban is, amely persze nem a régi lehetőségeket,nem a zajos és látványos sike
reket kínálta, hanem új utakat, új perspektívákat adott: a csendes, bensőséges al- .
kotás nyugalmát, a "halk szót kis szobában".
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Sík Sándor életútja jó példája lehet annak a folyamatnak, amelyben a keresz
ténység és a keresztény személyiség megtalálta helyét az "új világban". Nyitott
sága, kivételes műveltsége révén már 1945-ben felismerte, hogy' új. életszemléletet
kell kialakítania mirrden kereszténynek. Konferenciabeszédeinek új sorozatában,
1945. adventjében már arról beszélt, hogy olyan világrend keretei között kell ott
honra találnunk, mely nem idegen a kereszténység lényegétöl, amikor a kollektiv
izmus gondolatát vallja vezérelvéül. "A forró ma" - ez volt berekesztőbeszédének
címe, s az akkori bizonytalan helyzetben arról beszélt, hogy a katolikum minden
kor és minden élethelyzetben megvalósítható, hiszen eligazítónk és mértékünk
nem változhat a változó történelmi körülmények között sem. A "katolikum" gon
dolatát kétarcú valóságként értelmezte: egy Istenre irányult magatartásmintát és hi
tet, valamint egy minőségre orientált életszemléletet látott és láttatott benne.

A "minőség" eszménye sok változatban tűnik fel a század közgondolkozásában.
Sík Sándor mindenestül a keresztényi életstílus rninöségéröl beszélt, olyan élet
forma megvalósulását értette rajta, mely a hétköznapok valóságává alakítja a
krisztusi útmutatást, és minden élethivatást teljessé akar tenni. Ha az irodalomról
és az írásról szóló legismertebb műveit lapozzuk fel, rögtön megérezzük, hogy
központi gondolata volt a "színvonal" kérdése. Az a csak töredékesen megvaló
sulható tökéletesség, amelynek korlátait ugyan pontosan érzékelte, de amelynek
megvalósítására mégis makacsul törekedett, mert tudta, ez a hivatásunk, ez a kül
detésünk. Kiküzdeni a lehetőségeink szerint való teljeset, s ráhagyatkozni arra a
kegyelemre, melynek sugárzása egész munkásságát ·áthatotta. Mi sem volt idege
nebb tőle, mint a céltalanság. Ő már akkor ismerte és forgatta az egzisztencializ
mus úttörőinek, Jaspersnek és Heideggernek a rnunkáit, amikor azokról még csak
gyer hiradásaink voltak. (Sokat emlegetett és méltán új kiadást érdemlő Esztétiká
jában nemegyszer hivatkozik is rájuk, már idézett konferenciabeszédében pedig
figyelmeztetett arra, hogy a "rémület" és a "kiszolgáltatottság" érzése fakadhat
ugyan a történelmi események fájdalmas valóságából, de nem méltó a keresztény
emberhez, aki átéli az isteni ígéret igazságát, mely szerint ő velünk van minden
nap.) Ám belőlük nem azt a tanulságot vonta le, hogy magányunk burkán nem
tudunk rést ütni, hanem épp az ellenkezőjét: még teljesebben és igazabban kell
élnünk, meg kell valósítanunk a keresztény testvériség eszményét. Legyen jobb a
világ - mondta, keressük mindnyájan annak a "titokzatos harmadik nap"<nak a
békességét és biztonságát, mely élete végéig egyik legfontosabb ihletője volt Sík
Sándor lírájának.

Sokszor és különféle változatokban tűnik fel a Sík Sándorról szóló, költészetét
méltató szakirodalomban, hogy a csendes, békés és biztonságos érzések költője.

Valójában azonban - főként öregkori Iírájában - hatalmas belső dráma kivetülése
az a mód, ahogy az egymással feleselő képekből, víziókból végül is az egyensúly
állapotát megteremti. Hadd idézzük ennek bizonyságául a Keresztút utolsó stáció
jának befejezését.

Valahol
A kristálytenger fölött
A Szék előtt

Feszült inakkal áll az Angyal.
Szemei mint a villám, ruhája mint a hó,
Áll, vár és alig-alig győzi kivárni
A harmadnap hajnallatát,
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(Nem is harmadik igazán, -
Isten türelme is feszült a pattanásig:
Csak egy éj, egy nap, egy hajnali perc)
És lendül a szárny,
És lebben a ko,
És elhangzik a mindenségben:
"Békesség nektek, én vagyok!"



" ... utolsó, harmadik korszaka tűnik ma előttünk a legteljesebbnek - írta róla
mélyenszántó méltatásában Pilinszky János -. A himnikus kezdet s a nevelő hangú
folytatás után a befejezés épp vállalt, mezítelen drámaiságával művészileg is a leg
harmonikusabb."

Sík Sándor egész életében arra törekedett, hogy megőrizze nyitottságát a világ
gal szemben. Élete, sorsa úgy alakult, hogya legkülönfélébb helyeken és helyze
tekben tett erről tanúbizonyságot. Nem véletlenül volt kitűnő tanára a pesti gim
náziumnak; olyan egyéniségeket nevelt, mint például Boldizsár Iván és Thurzó
Gábor. Amikor pedig kedve ellenére Szegedre nevezték ki egyetemi tanárnak, it
teni müködésével kivételes hatást gyakorolt .fiai'I-ra, akik közül mindenképpen
meg kell említenünk a legkedvesebbeket: Radnóti Miklóst, Baróti Dezsöt, Ortutay
Gyulát és Tolnai Gábort. S ugyanez a vonzerő, a látszólag gyenge emberből áradó
harmónia terelte köré később is a tanítványok, barátok, tisztelők egész sorát. A
mai fiatalok nehezen tudják elképzelni, milyen esemény volt Sík Sándor egy-egy
beszédsorozata. A legnagyobb magyar szónokok között van a helye, s nem azért,
mert kivételes orátori adottságokkal rendelkezett, hanem mert minden hallgatója
érezhette, olyan dolgokról szól, olyan eszményeket állít, amelyekért olykor keser
vesen megküzdött, s amelyek épp e belső lelki harc fényében lettek igazán hitele
sek és igazak.

Amikor 1945-ben újra indult a magyar irodalom, sokáig az volt a legnagyobb
és legjelentősebbkérdés, sikerül-e oly sok fájdalmas sebet begyógyítva megtalálni
azt a belső harmóniát és egyensúlyt, amely nélkül egyetlen irodalom sem fejlőd

het szervesen és egészségesen. Az újrainduló Vigilia főszerkesztőjeként program
adó cikkében többek között ezeket írta: "A csillagok már fázva bújnak el, a nap
még csak sejlik a látóhatár alatt. De mi még lelkünk szemhártyáján érezzük a csil
lagok képét, és éber szenvedéllyel várjuk, tudjuk, hívjuk a kelendő Napot ..."
Olyan közegben, mely telve volt nyugtalansággal, gyanakvással, félig kibeszélt sé
relernrnel, amikor Szabó Lőrinc és Illyés Gyula is a támadások kereszttüzébe ke
rült, Sík Sándor higgadt és nyugodt érveléssel fejtette ki a magyar irodalom egy
ségének azt a programját, amelyet a Vigilia máig is a magáénak vall: "Írók va
gyunk, egynek tudjuk magunkat' az élő irodalommal. Nem vagyunk szekta, nem
vagyunk párt, nem vagyunk még csak írói csoport sem: egyszerűen magyar írók
vagyunk. Sem szemben nem állunk többi írótársainkkal, sem külön nem állunk
tőlük. Az, hogy katolikusok vagyunk, nem távolít, hanem közelebb visz hozzájuk: a
megértés, a szeretet, az egyetemesség - a szakmai összetartozás, a társadalmi és a
magyar szó szerelmének vérünkbe írt törvényén túl - a mi számunkra lelkiisme
reti parancs."

Ezt a parancsot rendje és folyóirata élén - nem könnyű időkben -, mindkét ol
dalról megnyilatkozó félreértések és gyanakvások közepette sikeresen valósította
meg. Semmiképpen nem a véletlen műve, hogya Vigilia a kor talán legszínvona
lasabb és legnyitottabb folyóirata volt és maradt azokban az években is, amikor
az egyetemes magyar irodalom meglehetősensematikus színt öltött. Ha az iroda
lom folytonosságáról szólunk, és azokról a szálakról, melyek a múlt legértékesebb
részeihez és jellemzőihezkötnek, Sík Sándor Vigiliájára az elsők között gondolha
tunk. A folyóirat nemcsak programjának vallotta a folytonosságot, hanem szükös
lehetöségei között tartotta is azt. És Sík Sándor maga is formálódott e nehezen
vállalt, mégis oly hitelesen megvalósított küldetése teljesítése közben. Ekkor ala-
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kította ki magában és költészetében a tiszta. Szent Ferenc-i hangot, mely Iírájának
legjobb korszakát jellemezte:

Az én múzsám? Múzsám-é, vagy . . . ?
Lelkem, mit merengszl
Alkonyodik, el ne késsünkl
Nézd, hív Szent Ferenc.

Már a dallam, csak a dallam
Lesz a regulád,
Indulj, mást ne vigy az útra,
Csak a furulyát.

(Csak a furulyát)

Hosszú, olykor gyötrelmes önvizsgálatokkal terhes, súlyos történelmi események
kel tűzdelt út vezetett a "diadalmas" versektől az utolsó korszak tudatosan vállalt
egyszerűségéig.Miközben lírai formanyelve és szemléletmódja érezhetőenegysze
rűsödött, céltudatosabbá vált az a mód is, ahogy a világot szemlélte. Mindig is jel
lemezte őt a szolgálat igénye. Ritkán emlegetjük például életének azt a nagy for
dulatát, midön végleg megvált a szegedi egyetemtől - ahol távollétében Bálint
Sándor helyettesítette -, mert 1945-ben ügyvezető alelnöke lett a Köznevelési
Tanácsnak. A Tanács 1945 júniusától kezdte meg rendszeres működését, s első

célja a folyamatos oktató-nevelő munka feltétele inek megteremtése volt. Sík
Sándor tevékeny szereplője a megbeszéléseknek, s jelentékeny részt vállalt az iro
dalomtanítás új módszertanának kialakításában. Amikor 1947 márciusában a fa
kultatív hitoktatás kérdéskörében kirobbant vita nyomán lemondott tisztségéröl,
az akkori "hivatalos" egyházi álláspontot képviselve jelentette ki: "Lehetetlen hivő

embernek a vallásoktatás fakultatív voltát elfogadnia". Nemsokára azonban olyan
korszak köszöntött be, rnidön Sík Sándornak, akarva-nernakarva, orientáló szere
pet kellett betöltenie a magyar katolicizmusban. És ezt a feladatot is kitünöen,
példaadóan teljesítette. Az ő Vigiliájában indult a világiaknak nagykorúságáról az
a vitasorozat, mely akkor sokakban megbotránkozást keltett, de amelynek legfon
tosabb felismerései később tovább visszhangoztak az egyházban, s útmutatói let
tek a szocialista rendszerben élő keresztényeknek.

Manapság már természetes és elismert magatartása minden katolikusnak az
. ökumenizmus, az a nyitottság, mely szeretettel és megértéssel fogad minden más
vallásos meggyőződés alapján született gondolatot, s igyekszik azokat szembesí
teni a maga igazságaival. Sík Sándorból ez sosem hiányzott. Az Egyházak Öku
menikus Tanácsa 1948 augusztusában alakult meg Amszterdamban, a korábbi
ökumenikus kezdemények összefoglalásaképpen, s igazában ekkor kezdödött meg
a termékeny párbeszéd módszereinek kutatása és finomítása. Sík Sándor azonban
már 1947-ben megjelentetett egy ma hozzáférhetetlen, soha nem emlegetett válo
gatást, A szeretet breviáriuma címmel, amelyben a legmegragadóbb az egyetemes
ség szellemének és szemléletének jelenléte. A nagy misztikusok és gondolkodók
írásai mellett magától értetődő természetességgel szerepelnek a válogatásban a
buddhista, kínai, zsidó szerzők legszebb, szeretetre irányuló alkotásai is. Igaza volt
a Vigilia akkori recenzensének, Doromby Károlynak, amikor úgy értékelte e gyűj

teményt, hogy minden olvasója több és jobb lesz a szövegek ismeretében.

1947. Ez az év nem csak A szetetet breviáriumá-nak megjelenési időpontja, ha
nem Sík Sándor életének alighanem legnagyobb eseménye js: október elsejei ha
tállyal ő lett a magyar piarista rend tartományfőnöke.Amint "kegyeletes élet
rajz"-ában olvashatjuk, e kinevezést először átmenetinek tekintette ő is, s a körül-
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mények mellett kivételes egyéniségének, tekintélyének tulajdonítható, hogy végül
is haláláig közmegelégedésre látta el e tisztségét, melytől - miért tagadjuk - ide
genkedett. Hogy némi képet kapjunk arról, milyen rendfőnök lehetett, a Bíró Imre
ál tal írt "kegyeletes életrajzr-ból idézünk: "Sík Sándor elsősorbanköltő, író, tudós,
pap és lelkipásztor volt. De kedvező tulajdonságai: akarata, éles esze, szerető szíve
nagy rendfőnökké is tették. Atya és barát volt, soha senkit meg nem bántott volna
egy szóval sem. Figyelmes volt a végletekig. Ha valakiről azt hallotta, hogy beteg,
naponta is felkereste. Jellemző rá, hogy halála előtt vagy tíz nappal még átbotor
kált, jóllehet ápolói ellenezték. egyik volt asszísztenséhez, hogy viszonozza látoga
tását, mert az így illik. Alázatos, szerény és igénytelen volt, semmi különlegeset el
nenn fogadott. Tekintélyes keresetéből szinte semmit nem költött magára, és ha
nem vigyáztak volna rá, semmije sem lett volna. Pénzét, ruháit azoknak adta, akik
rász.orulóknak látszottak. A felebaráti szeretetet nemcsak szóval hirdette, hanem
evangéliumi lelkülettel gyakorolta is. Mint az Alexius-ban mondja. »A szeretet nem
tud határokat, mindenkit, mindent magához ölel és kifosztani vágyik önmagát, és
oda.adni mindent és magát, és mindenkinek lenni mindene.v"

A kicsit naiv, az élet dolgaiban nem mindig járatos Sík Sándor példamutató böl
csességgel, az isteni kegyelem erejébe bizakodva élte végig a magyar katolikus
egyház átalakulásának legnagyobb korszakát. Ha ma egyház és állam harmonikus
kapcsolatáról beszélhetünk, ennek alakulásához jelentős mértékben hozzájárult. A
szeré ny, magáról csak a verseiben megnyilatkozó költő nem véletlenül volt á
Koss uth-díj első jutalmazottjai között, s lett 1949. február 20-án a Magyar Iroda
lomtörténeti Társaság alelnöke.

Az 1948. után született költemények nemcsak egy hivő lélek természetes val
lomásai voltak, hanem hatalmas belső lelki dráma hw kivetítői is. Egyre ritkábban
jutott ideje és módja ünnepelni. A hétköznapok embere lett, igazi munkása az
életnek. Életrajza mindössze két pirosbetűs ünnepről ad számot: 70. születésnap
ján rendjének, tanítványainak és tisztelőinek hódoló szeretete övezte; amikor pe
dig 1961-ben aranymiséjét ünnepelte, többek között Kodály Zoltán köszöntötte az
zal a vegyeskari müvel, melyet Sík Sándor Te Deumá-ra szerzett. Volt ebben a
gesztu sban jelképes tartalom is: amagyar kulturális élet két vitathatatlan tekinté
lye nyújtott egymásnak kezet a hit, remény és szeretet jegyében, s ez a Te Deum
befejező szakaszában így fogalmazódott meg: .

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! -

hála legyen, Uram!
hála legyen!

Utolsó (előtti versét, az Oroszlán-t, mint alcíme is jelzi, "az atombomba-kísérletek
margójára" írta. Testi ereje már végzetesen hanyatlott, de szelleme még ekkor is
érzékenyen követte a történelem legfontosabb rezdüléseit, s felemelte elcsukló
szavát, amikor veszélyben érezte azokat az eszményeket, melyek szolgálatára éle
tét szeritelte. .Ereztessétek. hogy ébren vagyok" 7"" ezzel a sorral zárta versét. Utó
kora alighanem jókora lelkifurdalással töprenghet el e kép értelmén. Ha van köl
tője, modern gondolkodója, "jelensége" a huszadik századi magyar katolicizmus
nak, akire emlékeznünk kell, akit ébreszteni kötelességünk, akkor Sík Sándor az.
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"Maga volt az emberi nemesség - mondta utolsó éveinek leghűségesebbmunka
társa, Rónay Cyörgy a Hegyi Bélával folytatott beszélgetésben -; emberebb és jobb
lett az ember a közelében."

Halála óta húsz év telt el. Ez alatt az idő alatt megjelentek Összegyűjtöttversei
és prózai munkáiból egy kétkötetes válogatás. Hagyatékában azonban ezrével ta
lálhatók a feldolgozásra, kiadásra váró kéziratlapok! Feltétlenül megjelentetést ér
demelne Esztétiká-ja, amely a maga idején sok olyan kérdést tárgyalt költői érzé
kenységgel és nyitottsággal, amelyek a mai esztétikában központi szerepet játsza
nak. Kiadatlanok konferenciabeszédei. melyek közott a modern keresztény szem
léletnek néhány kivételes remeke található. Borítékokba rendezve pihennek leve
lei, melyek között százával találhatók dokumentumok a korszak meghatározó sze
mélyiségeitől. Külön könyvet érdemelne mint egymást követő nemzedékek taná
ra, nevelője. Egyetemi előadásait gondosan jegyezték tanítványai, köztük a "Sze
gedi Fiatalok", s ezek a kemény papírba, vászonba kötött, néhány ezer lapot kite
vő - néhol a szerző által kiadásra előkészített-, egy-egy félévet tartalmazó előadá

sok voltaképpen az egész magyar irodalom történetét átfogják. (Dési Lajos halála
után ismét egyesítették a két szegedi tanszéket, és Sík Sándor adta elő az egész
magyar irodalom történetét.)

Nem készült könyv Sík Sándorról. s alig-alig jelent meg róla érdemi méltatás.
Most, amikor rá emlékezünk, nemcsak gazdag munkásságát kell felidéznünk,
nemcsak a Vigilia föszerkesztöjéröl, a költőról. tudósról és gondolkodóról, a lelki
vezetőről és szónokról kell szólnunk, hanem arról a gazdag örökségről is, rn elyet
reánk hagyott. A Vigilia ezt az örökséget vallja ma is magáénak, ezt folytatja prog
ramjához, elkötelezettségéhea híven.

Hegedüs Géza

REMÉNY

A lélek testbe öltözött,
hit és tudás közt tétovázik,
a bölcs tanítások között
sejtés és értelern vitázik.

Örökségünk a logika,
mely felnőtt dialektikává,
hogyelménknek legjobbika
(remélve, hogy holnapja vár rá)

választ találjon a ködös,
de végre érthető zavarban.
Olykor váratlan üstökös.
jelezte: létünkben zavar van.

De mi már tanult képletek
tudásával tévhitben élünk.
A hit magában mit tehet?
De hit helyett együtt remélünk

egy jövendőben, amelyet
széppé formálhat ember-elme,
hogy tetteket és lelkeket
a közös pusztulás helyett
vezessen, ameddig lehet
az élet értelmes szerelme.
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Mészáros István

SÍK SÁNDOR ÉS
A MAGYAR CSERKÉSlPEDAGÓGIA
II.

"A cserkészet"

A Szekfű Gyula szerkesztésében megjelenőMagyar Szemle, illetőleg a mögötte álló
Magyar Szemle Társaság adta ki a Kincsestár címu tudományos népszerűsítő

könyvsorozatot, a legjelesebb szakemberek tollából. Ennek 105. számaként jelent
meg 1930-ban Sík Sándor A cserkészet címü kis kötete. CA szerző mint "egyetemi
tanár" szerepel a címlapon, 1929-től a szegedi egyetem magyar irodalomtörténet
professzora, egészen 1944-ig.)

Áttekintve a külföldi és a hazai cserkészet történetét, A cserkészet pedagógiai
alapgondolatai címu fejezetben foglalja össze a már ismert elveket, néhány újsze
rűen' megfogalmazott elképzeléssel együtt. Rámutat arra, hogy ami a cserkészet
ben új, eredeti és zseniális, az éppen a sokfelől származó különféle pedagógiai ele
mek "bámulatosan gyakorlati nevelő érzékkel megalkotott egysége". A magyar
specialitás: "Mindezt pedig nem idegen elem módjára egészíti ki, hanem minden
ízében átjárja a jellemnevelés munkája. A cserkészetben nincs külön jellernneve
lés: nevére méltó cserkészcsapatban minden a jellemnevelést szolgálja."

Kiemeli a szerző: a cserkészet nem más, mint az elmélet maradéktalan gyakor
latra váltása (idézi Baden-Powellt is: a cserkészet nem filozófia a felnőtteknek, ha
nem játék a gyermekeknek). Sehol sem olyan szembetűnő ez .a gyakorlatiasság,
mint a cserkészet jellemnevelőprogramjának érvényesítésében.

Sík Sándor hangsúlyozza: a cserkésznevelés egyik legnagyobb ereje az a szug
gesziiv hatás, amelyet a cserkésztörvény tartalma, rövid, szabatos, hatál-ozott fogal
mazása kelt. Egyszerű és világos a dolog: "A cserkész ilyen és ilyen; aki nem ilyen,
az nem cserkész. Mi, cserkészek így és így teszünk; aki tehát cserkész akar lenni,
az így tesz." A cserkésztörvény nem szabályzat, nem parancsok gyiíjteménye, hi
szen akkor még nagyon sokfélét kellene felölelnie, hanem egyszerűen a jellem
vonásoknak azt a minimumát foglalja magában, amelyek a cserkészt teszik. Nem
parancsol, még kevésbé tilt (egyetlen mondata sem negatív fogalmazású), egysze
rűen leír, konstatál.

Az eltelt két évtized alatt erősödött a nemzeti jelleg a magyar cserkészetben. A
hazai mozgalomban az indián-elem kezdettől fogva alárendelt szerepet játszott, és
egyre inkább kiveszőben volt. Helyébe "a magyar daliás időknek és a kurucvilág
nak kultusza" lépett. "Táboraink centruma nem a totem, hanem a kereszt és a
nemzeti zászló; a mi csapataink nem állatnevekkel, hanem nagy magyarok törté
nelmi nevével jelölik magukat, a mi tábortüzeink mellett egyre kizárólagosabb
magátólértetődésselszorítanak ki minden más dallamot a régi szép magyar éne
kek és a Kodály-féle igazi magyar dalok."

A következő fejezetekben szerzőnk bemutatja a cserkészpróbák rendszerét, va
lamint a magyar cserkészmozgalom szervezetét. Ez utóbbi fejezetben említi az
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öregcserkészet problematikáját. Számos generációt szántott már át ifjúkorában a
cserkészpedagógía, de mi legyen velük 18 éves koruk után? "A cserkészet etikai
alapgondolatai egész életre szólnak; a cserkésztörvény életrendező elv, amely ér
vényes 12 éves korban éppen úgy, mint ősz fejjel." Sík Sándor úgy látja, hogy az
"öreg fiúk" arra a területre kívánkoznak, amely "ma elsősorban kell hogy érde
keljen minden magyar fiatalembert: a magyar probléma szellemi küzdöterére". A
továbbiakból kiderül: ő az 1930-as évek elejének égető magyar társadalmi problé
máiragondol. Ezekkel ugyanis munkaterületükön és egyéni életükben állandóan
szembétalálkoznak, s e problémák helyes megoldásához jelentős rrrértékben hoz
zájárulhatnak.*

A következő fejezet a cserkészet világnézeti vonatkozásaival foglalkozik. Sík
Sándor természetesnek tartja, hogya mozgalom valláserkölcsi alapon áll, ez kö
vetkezik alapvető céljából, a jellemnevelésből. A cserkészetben kitűnő lehetőség

nyílik "a mindennapi élet gyakorlatiságába átültetett vallásos nevelésre". De meg
látja már az ökumenikus szempontokat is: "A cserkészet az az intézmény - hazánk
ban aighanem az egyetlen intézmény -, amelyben a különbözö vallásokhoz tar
tozó egyének tökéletes barátságban, megértésben, surlódások nélkül dolgoznak
egymás mellett". Megválaszolja az ellentétes oldalról jövő kettős - egymásnak el
lentmondó - vádat is: a cserkészet nemzetközi - a cserkészet soviniszta-nacio
nalista; ugyanakkor erőteljesenhangsúlyozza a cserkészetben magától értetődő és
széles körben élő népek testvérisége gondolatot.

.Megismétli 1915-ben megfogalmazott véleményét a cserkészet szociális nevelő

hatásairól is, hozzátéve néhány ezzel kapcsolatos új mozzanatot, ugyancsak a
konkrét vádakra reagálva. A cserkészet nincs kötve semmiféle társadalmi osztály
hoz. "A cserkészet nem proletár-intézmény, noha tagjai közt igen nagy számmal
vannak munkásifjak (a magyar cserkészeknek kb. egyharmada az), sőt Ausztriá
ban és Németországban egyenesen szociáldemokrata alapon szervezett csapatok
is szép számmal akadnak. De éppoly kevéssé lehet azt mondani, hogy a cserkészet
polgári intézmény, noha alapítója és jelenlegi vezetőinek legnagyobb része a pol
gári osztályból kerül ki." "A cserkészet szellemi tartalmában semmi olyan nincs,
amit bármely osztályhoz tartozó ember magáévá ne tehetne, gyakorlati munka
anyaga legkisebb részleteiben is minden társadalmi osztály számára hasznos dol
gokat tartalmaz."

Egyre nagyobb számban alakulnak a tanonccsapatok. Sík Sándor szerint "a tár
sadalmi jövö szempontjából a legszerencsésebb megoldás mindenesetre az, ame
lyet legjobb csapataink némelyike már ma is szép eredménnyel alkalmaz, hogya
diákok és tanoncok ugyanabban a csapatban dolgoznak együtt". Végül Acserké
szet magyar küldetése című fejezetben foglalja össze már ismertetett, erre vonat
kozó gondolatait. Újra szóba hozza a következőket: "A magyar cserkészmozgalom
talán egyedül tudta megvalósítani állandóan és zavartalanul ebben az országban a
keresztény felekezetek elvszerü, baráti összhangját. Akit nem hagynak hidegen. a
magyarságot fenyegető veszedelmek, az előtt nem szükséges éppen napjainkban

* (Egy kis kitekintés. Sík Sándor elgondolásai szerint indult meg 1930-ban a Fiatal Magyarság című
öregcserkész lap. Ennek 1932. évi 2. számában például a következő "magyar" problémákról esik szó:
Fel kell építeni a rombadőlt gazdasági életet. Meg kell oldaní az Alföld problémáját. EI kell következnie
a magyar földbirtok igazságosabb elosztásának. Meg kell oldani a nemzetiségi kérdést. Le kell küzdeni
a népbetegségeket. Vissza kell állítani a magyar közélet erkölcsi tisztaságát. Meg kell oldani a magyar
államforma problémáját ...) -
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hangsúlyozni ennek a ténynek ófiási nemzeti jelentőségét.A cserkészet ezen a té
ren éppúgy a példa győzelmes lényét állította bele a magyar társadalmi életbe. mint
ahogyan a tanonc-cserkészek megszervezésével, főleg a vegyes diák és tanonc
csapatok felállításával a szociális testvériség megvalósítása szempontjából végez
úttörő szolgálatot." De beláthatatlanul fontos az is, ami újabb keletű fejlemény: a
cserkészet közeledése a faluhoz. "A cserkészet alapján indult el a felvidéki ifjúság
nak nagy jelentőségű kulturális és szociális mozgalma, amely az elszakított ma
gyarság erőinek új életlehetőséget adott." S itthon is megindult a cserkészet regös
mozgalma. "A fiúk, akik tudatos elszántsággal, alapos felkészültséggel és kitárt
testvéri szívvel kimennek a falura, hogy ott tanuljanak, megismerjék a magyar né
pet a maga igazi életében, közte szociális látást tanuljanak és gyökeres népi kul
túrát szívjanak; másrészt a maguk szellemi értékeit megnyissák és átadják a falusi'
magyarságnak: olyan utat jelölnek, amelyre még nagy jövő vár a magyarság éle-
tében."** I

A cserkészetben felnőtt ifjú magyarság körében kialakulóban van "egy részletes
és praktikus magyar életprogram" - zárja könyvét Sík Sándor -, amely a cser
kész-tradíciókhoz híven "a magyarság problémáit mélyebben, egyetemesebben
és praktikusabban nézi, mint ahogya magyar életben eddig megszoktuk". Kitágul
ezért a "cserkész" szó jelentése: azokat "a gondolkodó és alkotó magyarokat" je
lenti ezután - legyenek fiatalok vagy felnőttek -, "akiknek gondolkodási és cselek
vési iránya megegyezik evvel a kialakulóban levő, egyetemesen és mélyen ma
gyar, praktikus cserkészprogrammal."

A szociális felelősségtudat

Említettük, hogy a Sík Sándor szerkesztésében megjelent Magyar cserkeszvezeuik
könyvé-nek 1934-i harmadik kiadása már három kötetesre bővült. Az általa írt "A
magyar cserkészideál" című fejezet lényege, alapvető mondanivalója változatlan
maradt, de a szerző beledolgozta A cserkészet című könyvében kifejtett újabb gon
.dolatait is. SŐ,t néhány vonatkozásban további új szövegrészek is kerültek a feje
zetbe.

A kezdetektől fogva hangoztatott felfogás alapján nagy hangsúllyal emeli ki a
szociális felelősségtudathatékonyabb kialakításának szükségességét, "Az utolsó év
tizedek történelmi fejlődése nemcsak azt mutatta meg a többi látókkal együtt a
cserkészvezetőknek is, hogy a jövő a nagyobb szociális igazság érvényesülése felé
mutat, hanem az igaz lelkekben felébredt kollektív lelkiismeretvizsgálat során
megmutatta azokat a végzetes hibákat is, amelyek a mai szerencsétlen és bűnös

helyzethez vezetnek." Kemény szavak! S hozzáfűzi: "a magyar értelemi osztályok"
- vagyis az úri rétegek - ezen a téren igen sokat mulasztottak, "ezért súlyos fele
lősséggel nehezedik rájuk a kötelesség, hogy új lendülettel teremtsék meg a kü
lönböző magyar osztályok és rétegek kölcsönös egymásra utaltságának, testvéri-

** (Tegyük hozzá: valóban, a regöscserkészek sokasága döbbent rá e falujárások során a parasztság
sürgősen megoldandó szociális problémáira,. anagybirtokrendszer tarthatatlanságára, a társadalmi
változások szükségességére. Ez a regösmunka sokuk tájékozódását terjesztette ki a városi proletariátus
problémáira is, sokan kerültek kapcsolatba a munkássággal, a baloldali mozgalmakkal. Nem véletlen,
hogya Sík Sándor által is említett felvidéki magyar regös cserkészek falufeltáró munkájában született
meg a jól ismert Sarlá-mozgalom.}
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ségének. közös munkája szükségességének tudatát". A cserkészet is részt vesz eb
ben, a már korábbról ismert eszközökkel, valamint az öregcserkészet újabb keletű

speciális tevékenységeivel.
A társadalom bizonyos körei részéről viszont "a szociális testvériség gondola

tának" a cserkészeten belüli érvényesítése jelentős meg nem értéssel találkozott.
Az a "történelmi szükségesség", amely a magyarság legjobbjait elvezette a nemzeti
közösség megteremtésének igényéhez, egyes helyeken gyanút keltett ezekkel a
törekvésekkel szemben. Sajátos paradoxon: "Magasabb polgári és vezető körök
ben például bizonyos gyanakvás kíséri az öregcserkészeknek objektív, szociális
látásra irányuló és azért az erősebb kritikától sem irtózó törekvéseit; viszont a
munkásság körében még mindig hitelre talál az a- tendenciózusan terjesztett ba
bona, hogya cserkészet tisztán polgári, vagy pláne proletárellenes mozgalom."

E vádak mögött súlyos társadalmi probléma húzódik meg, amely már nem so
káig tűr halasztást: "amíg a magyarság legszélesebb rétegei: munkásság és paraszt
ság nem tudnak mindenestül beleolvadni a nemzet vérkeringésébe, amíg a nem
zet egészének teljes tudatosságú és felelősségű részévé nem válnak, addig a ma
gyarság nem élheti természetes életét ..."

A másik súlyos cserkésznevelési probléma: a felerősödött frázis-irredentizmus.
Semmi sem könnyebb, mint az emberekbe azt szuggerálni, hogy "lelkesedéssel,
ünnepélyekkel, felvonulásokkal" eleget lehet tenni hazafias kötelességeiknek. s
hogy mindez helyettesítheti a kemény önképző és önnevelő munkát, a köznek
hozott súlyos áldozatokat. Ez a széles körben hosszú idő óta élő téves felfogás
alaposan próbára tette a cserkészepedagógiát is.

Itt is részletes kifejtésre kerül - zömmel a régi szövegekkel -az "emberebb
ember, magyarabb magyar" célkitűzés konkrét tartalma. De a "magyarkodó ma
gyarok"-ról szóló részhez új szövegrész csatlakozik: "Ezeknek utódai ma is azok a
magyarok, akik ma már szinte érthetetlen szfvóssággal várják a pillanatot, amikor
régi magyar vitézséggel, olasz vagy német, vagy Isten tudja, milyen csodálatos se
gítséggel egyszerre csak bemasírozunk a megszállott országrészekbe és megint
»minden úgy lesz, amint volt«: akiknek nincs fontosabb politikai feladatuk, mint a
megmaradt némi nemzetiségi elem törik-szakad megmagyarosítása, vagy a mara
dék magyarságnak a német fajelméletek alapján való még jobban rnegszükí
tése ..."

Magyarország hídszerepéről szólva is szerzőnk kibővíti korábbi mondatát: fela
datunk "Nyugat kultúráját közvetíteni Keletre, Kelet örökifjú életerejét, eredeti
színgazdagságát, bontakozó friss energiáját átcsörgedeztetni segíteni a Nyugat
ereibe, értékesíteni az emberiség számára".

Trianon után másfél évtizeddel, a szomszédnépekkel kapcsolatos újszerű viszony
ról a következőket írja: "Tisztában vagyunk vele, hogy a történelem vissza nem
fordul. A régi keretek mindenestül a régi módon vissza nem térnek." Nem tudjuk,
hogyan "fog alakulni a jövő, de az kétségtelen, hogy .Közép-Európa népei miránk,
mi pedig őreájuk vagyunk utalva". Ezért minél jobban meg kell ismernünk szom
szédainkat, és meg kell majd valósítanunk "a harmonikus és termékeny együtt
élés eljövendő rendszerét".

A Magyar cserkészvezetők könyvé-t cserkésztisztek ezrei tanulmányozták az
1920-as, 1930-as években, akik ezeket a gondolatokat, elveket, figyelemfelhíváso
kat a cserkészek tízezrei számára közvetítették. Az égető "magyar problémákv-kal
való józan foglalkozás a cserkészet körében napirendre került, természetessé vált,
ebben szerzőnknekkiemelkedőérdemei vannak.
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Sík Sándor - mint a fentiekből kitűnik - széles körű, átfogó és gyökeres társa
dalmi átalakulás szükségességét hirdette, ezt igyekezett tudatosítani a cserkész
tisztek és a cserkészfiúk tömegeiben. egymásra következő generációiban. Ebben
méltó társa a legkiválóbb hazai korabeli polgári társadalmi reformereknek. Nem
hirdetett osztályharcot, nem törekedett a társadalom szerkezetének forradalmi
úton történő megváltoztatására. Cserkészpedagógiáját is e társadalmi átalakulás
szolgálatába állította, a társadalmi reform eszközéül szánta. Ezért is tekinthető a
hazai XX. századi polgári nevelés története jelentős alakjának. (Az 1933-1936. év
szám megjelöléssel kiadott Magyar Pedagógiai Lexikon "Cserkészet" szócikkében
Sík Sándor foglalta össze a cserkészpedagógia alapvető tényezöit, az ismertetett
elvek alapján.)

Érdemes összevetni az 1930-as évek első felének e sajátos magyar jellegű cser
készpedagógiáját Kodály Zoltán népi-nemzeti alapozású, a teljes ember kifejlesz
tését célzó nevelési koncepciójával: Marczell Mihály katolikus szellemű, nagysza
bású neveléstudományi szintézisével (A bontakozó élet, 1931-1935); Karácsony
Sándor 1938-1939-ben több kötetben kifejtett "társas-lélektani" és "társas-logikai"
pedagógiájával, valamint Németh Lászlónak az 1940-es évek második felében kifej
tett pedagógiai elképzeléseivel.

Közben jelentős változások mentek végbe az országban is, a cserkészmozgalom
ban is. Ennek egyik jele, hogy a Magyar cserkészvezetők könyve 1942-i negyedik ki
adásának címlapján már nem Sík Sándor, hanem vitéz Temesy Győző szerepel
szerkesztőként.

Az egyre erőteljesebben jobbra tolódó magyar kormányzat nyomására az or
szággyűlés 1939-ben elfogadta az úgynevezett honvédelmi törvényt, s ez újra fel
élesztette a mindvégig lappangó veszélyt: a levente elnyeli a cserkészetet. Ez Te
leki Pál haláláig (1941) megakadályozható, illetőleg elodázható volt. 1942-ben
azonban megszüntették a Magyar Cserkészszövetséget, s Magyar Cserkészmozga
lom néven a' magyar cserkészetet vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc tábornok pa
rancsnoksága alá helyezték. Ettől kezdve a hazai cserkészet felső vezetése egyre
inkább a háborús politika szolgálatába állt.

A cserkészet hagyományos rugalmas szervezeti keretei között azonban lent nem
sikerült végrehajtani az átalakítást: magukban a cserkészcsapatokban - kü1önösen
az egyházi vezetés alatt állókban - továbbra is a korábbi humánus cserkészpeda
gógia érvényesült, nem ci gyűlölet, az erőszak, az embertelenség szelleme. Ekkor, a
háború legborzalmasabb tombolása idején egyébként is lehetetlen lett volna meg
valósítani új irányvonalat: a világi cserkészparancsnokok, cserkésztisztek mind a
fronton voltak.

Míg fent, a cserkészmozgalom felső vezetésében a háborús jelszavakat harsog
ták, lent - amíg lehetett - egyre intenzívebben folyt a cserkészcsapatok országjá
rása, a falukutatás, a néppel való ismerkedés. Sok későbbi- felszabadulás utáni 
vezető és "közember" itt kapta "az első leckéket" a társadalomtudományok és a
"népben gondolkodni tudó" politikai ismeretek terü1etén.

Megállták a helyüket a cserkészek a légitámadások borzalmai közepett, a hát
ország hadszinterein is: különféle emberbaráti szolgálataikkal széles körben segí
tették a rászorulókat.

1942 után a hazai cserkészmozgalom felső szervezeti vezetése katonai jellegűvé
vált s teljes mértékben alárendeltje lett a kormányzat háborús politikájának, a fel
szabadulást követően ezért a korábbi szervezeti kereteket 1946-ban felszámolták,
s megalakították a Magyar Cserkésziiúk Szövetségét. A háború alatt folyamatosan
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tevékenykedő csapatok nagy része az új szövetség égisze alatt folytathatta - az új
körülmények között is aktuális és értékes - hagyományos cserkészmunkáját.

A fordulat évében, 1948 májusában a Magyar Cserkészfiúk Szövetségét beol
vasztották az Úttörő Szövetségbe, a többi ifjúsági egyesületet pedig feloszlatták.
Később, 1950-ben .Iétrehozták az egységes hazai ifjúsági szervezetet, amelynek
egyik részét az úttörő-mozgalom, a másikat a DISZ alkotta.

Epilógus

Sík Sándor álma a magyar társadalom "átcserkésziesítéséről",azaz a cserkész
eszme jegyében való átalakításáról kétségkívül illúziónak bizonyult, akárcsak
Imre Sándor "nemzetnevelés"-e; ahogyan utópia maradt Platóntól kezdve az
összes hasonló elképzelés a nevelés társadalomátalakító hatásáról. A nevelés tör
ténete bizonyítja: semmiféle - bármilyen magas színvonalú, értékes, hatékony 
nevelési szisztérna, illetőleg annak bármilyen sikeres átvitele a széles körű gyakor
latba nem képes magát a társadalmat átalakítani.

Ugyanakkor az is a neveléstörténet által bizonyított tény: mindenfajta pedagó
gia elsősorban az egyénre épít, s optimális körülmények között magasra tudja fej
leszieni az egyént s az őt körülvevő természetes kisközösséget. Sík Sándor cserkész
pedagógiája ezt teljes sikerrel el is érte.

Az előző oldalakon már többször szó esett róla: ez a cserkészpedagógia korszerü,
modern pedagógia volt mind neveléstudományi, mind pszichológiai szempontból.
És hatékony pedagógia volt. Tízezrek növekedtek fel e humanista nevelési elvek
szellemében, tízezrek felfogását, magatartását, meggyözödését, világnézetét. élet
vitelét határozta meg ez a pedagógia, tízezreknek nyújtott derűs, egyéni és közös
ségi fejlődést eredményező, romantikus és boldog gyermek- és ifjúkort.

A szigorú ítéletű, ritkán dicsérő Kodály Zoltán véleménye kívánkozik ide, aki
1929-ben vetette papírra: "Mikor először kezdtek szemembe tűnni erdőkön-he

gyeken a cserkészinges csapatok, sokszor elgondoltam: midenben rosszabb a mai
diák élete, mint a mienk volt, de ezért az egyért érdemes volria cserélni vele".

Statisztikailag lehetetlen kimutatni, de a pedagógiai logika alapján (humánus
pedagógia nem eredményezhet antihumánus magatartástl) bízvást állítható: az eb
ben a humánus, belső emberi értékeket kiteljesítő, értékes fiatal energiákat jó
irányba felszabadító, jellemfejlesztőcserkészpedagógiában felnőtt férfiak a humá
numot képviselték magatartásukkal a háború embertelenségében. a frontori és a
hátországban; s a felszabadulás utáni első évek országépítésében az élenjárók kö
zött tevékenyen, önfeláldozóan - azaz cserkészmódra -dolgoztak, a régóta várt
nemzeti újjászületés reményében.

SIMONE WEIL: AMI SZEMELYES, ÉS AMI SZENT

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmct. hogy a Vigilia-Könyvek sorozatának második kötete,
Simone Weil Ami személyes, és ami stent címü tanulmány-gyűjteményeelőreláthatólag 1983
karácsonyára jelenik meg. A Vigilia Kiadóhivatala a kiadványra előjegyzéseketfelvesz.
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Kartal Zsuzsa

RÓZSAKERT

Csendes volt a délutáni ég.
Már nem tüzelt, csak ragyogott a nap.
A szieszia lejárt. Portékaikat
most rakták ki az árusok. A nép
felélénkülve özönlött a téren.
Asszonyok alkudtak. Gyerekcsapat
viháncolt. Fontoskodó iériidk
magyarázták a tegnapi misét.
A táj zengte Isten dicséretét.
Szük, árnyas utcák kúsztak fel a hegyre.
Meghitt, emberszabású vidék.

Két feketecsuhás barát hozott
némán lefelé egy remetét.
A nép utat nyitott a haldoklónak.
Látták, nem éri meg aholnapot.
Volt, aki keresztet vetett.
A haldokló kezén átvérzett a kötés.
Szemében végső láz vetett lobot.
Itt volt gyerek és lázadó fiú,
itt érett benne meg a küldetés,
bár gyenge volt még, önző és hiú,
szép volt, gazdag és olasz. Mi kell még?
Parázna vágyak égették a testét,
a rózsa töviseivel büntette meg magát.
Segíts meg, Szeplatelen Szüzanyánk!

De nem segített, mert a nők szerették,
a parázna és bűnös asszonyok.
S ő felsóhajtott: én gazdag vagyok.

Nekem konnyú. De volnék csak szegény,
nem is testem, lelkem adnám el én.
És döntött: önként vállalta a próbát.
Ki terhet vállal, az Atya erőt ád.
Földi atyát és vagyont itthagyott.
kezébe vette a koldusbotot.
És követték a szerencsétlenek,
árvák, szegények és betegek,
bélpoklosok és szepldtelenek,
s akit megértett, meg is szeretett:
Először csak az embereket.
Később megértette az állatok nyelvét,
és megszerette a növényeket.

A városból a völgybe értek.
Lombkoszorúba fonták a fák
a szelíd kolostort s a rózsakertet.
Még utoljára visszanézett,
és megáldotta városát.

*

Azóta tövis nélkül nyílik itt a rózsa.
Életét Giotto írta képregénybe.
Kilencszáz éve sugárzik az áldás'
boldog gazdagrá és bűnös szegényre.
Negyvenezer ember él meg belőle,

kocsmárosok, portások és papok,
Assisi Szent Ferenc nevét dicsérik
kurtizánok és kegyszerárusok.

.~
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Vasadi Péter

A TÜRELEMRÖL

Mi a türelem? Milyen a türelem?
Ezt mondják róla a Szentírás helyei: Légy.hozzárn türelmes, mindent megfizetek

neked, könyörög a szolga Urához (Mt 18, 26); Isten végtelenül jó, elnéző, és tü
relme ... bűnbánatra vezet (Róm 2, 4); ha ...reméljük, amit nem látunk, azt vár
juk (Róm 8, 25); gyalázóid szidalmai rám hullottak. Amit hajdan' megírtak, tanul
ságuI írták meg, hogy az Írásból türelmet ... rnerítsűnk: Isten szolgájához méltó
nagy türelmet tanúsítunk a megpróbáltatásokban, a szükségben, a szorongattatás
ban, ha vernek, elfognak, lázadnák ellenünk, ha elfáradunk, virrasztunk, böjtölünk
béketűrően és jóságosan (2 Kor 6, 4-5); a Lélek gyümölcse ... a türelem ... (Gal 5,
22); éljetek. '.. szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást (Ef 4, 2); így majd
az Úrhoz méltóan éltek ... (aki) nagy erővel megszilárdít titeket, hogy mindvégig
kitartsatok (Kol 1, 10-11); ... tanúsítsatok mindenki iránt türelmet cl Tessz 5, 14);
Az Úr vezérelje szíveteket Isten szeretetére és krisztusi türelemre (2 Tessz 3, 5);

.hirdesd az evangéliumot ... Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel (2 Tim 4, 2); Mi
vel megtartottad a kitartásra buzdító tanításomat, én is megmentelek a megpró
báltatás órájában (Jel 3, 10).

, A türelem tehát a hibák, a bűneink, elvétett tetteink fölismerésére vezet. Vala
hol a jóság és az igazságosság között helyezkedik el, mert a jóság békés várako
zásra késztet, a várakozás módja a türelem, amely pedig időt ad, hogy eljussunk az
igazságig. Igazság és türelmetlenség összeegyeztethetetlen. Az erények úgy ter
jednek, mint a tarlófüst: lassan, súlyosan, mindenfelé. Türelmetlen remény nem
létezik. A remény folyója a türelem-mederben halad előre. Amit a remény még
nem lát, azt a türelem már sejti.

Isten szolgája tudja, hogya szentség napról napra s titokban növekszik, s hogya
remekművekkőről kőre, sorról sorra, vonásról vonásra épülnek. Isten türelme is
lineáris. Egyik boldogságot húzza a másikra, akár az emeletet, míg végül ott áll a
Boldogságok Hegyén az emberi boldogtalanságok visszájának műve. A türelem
lelassítja a hebehurgya gyorsaságot. Azt mondja, arra int: várj még azzal, amiben
oly biztos vagy. Nem tudni pontosan, melyik irányból s mikor, de megérkezhet az,
amit nem hiszel. Amit megcáfolni véltél. Amihez bizalmatlan voltál. Amit megve
tettél. Amit gyűlölsz. Amit betemettél. Mert ami van, széthull darabokra. És: csak
ami nincs, annak van bakra.

Az Írás hatalmas türelem műve. Türelemé, amely hitte, hogy emlékezni annyi,
mint élni, és élni annyi, mint emlékezni. Türelemé, amely merte örök jövőnek

nevezni magát. Ez a Szentírást szülő türelem Isten idejét élte. S Isten belefészkelte
magát ebbe a türelembe, kitöltötte jelenlétével, mint egy uralkodói széket, és su
gározni kezdett belőle. Azóta szereti a türelem a megfontolt szót, de még jobban a
szótlanságot. És riadt torokhangjait is türi, a jajkiáltásait is, a könyörgéseit. Mert a
várakozás és a megpróbáltatás ilyen hangokat sajtol ki belőle, kínpadra vonja s
megkísérti őt a türelmetlenség, mint önmaga paradicsomi tükörképét, titokban
bízva abban, hogy szenvedése ellenére is türelem marad.
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A türelem szelíd. A türelem alázatos. Isten szelíd és alázatos szívü, mert roppant
ereje van; vagyis türelmes. Isten, aki érthetetlen, izzó szeretetével szeret minket,
rettenetes szenvedésnek teszi ki magát. Sőt, aki az embert szerelme tárgyának te
kinti, annak szükségképpen szenvednie kell, s végül is készülhet a halálára. Isten
majd szenvedését végtelen türelmével enyhíti. Így kell tennie, mert a szíve mé
lyéből kinövő tisztasága, mint ítéletre érett igazsága, próbára teszi a szerétetét.
Ezért Jézus Krisztus szeretete késélen viharzó szeretet. Pál apostol szerényen és
kipróbált valóságérzékévellecsillapítja ezt a vihart: viseljétek el egymást türelem
mel, mondja. A türelem a szeretet dialektusa.

A türelem képes mindenkit és mindvégig szeretni. Csak a türelmes szeretet ké
pes erre. Ez a két kulcsszava: mindenkit és mindvégig. Türelme olyan, mint a ki
fogyhatatlan energiaraktár. Aki mindenkit és mindvégig, az önzetlenül és Istenért
szeret. De nem födi el Istennel azt a személyt, akit szeret. A személyt magát szere
ti, de Istenbe ágyazottan. Aki így szeret, az megismer. Az mindig ugyanazt teszi és
mégis mindig mást; az .mindig ugyanúgy szeret, de mivel emberként szeret, mégis
mindig másként. Aki így szeret, azt megismerik. Annak az állandó mindig változik,
és minden változó állandóra van irányítva benne. Az nem tudja nem szeretni a
másikat, ha Istent szereti. S mivel Istenben szereti a másikat, ezért mindvégig; És
mindenkit szeret Istenben, mert mindenkit Istenben lát. Aki mindenkit és mind
végig, annak nem emberi a türelme. Annak szölöskert illatú a türelme. És bölcs,
és éles tekintetű, és megbocsátó. Mert semmi kilátása sincs az ítéletre; hiszen
mindvégig ... Akkor mikor? ... Az tehát senkit sem ideig-óráig szeret, mert akkor
önző volna a szeretete, mint az ítélet. Itt villámlik ki a türelemből a krisztusi: Úgy
szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Vagyis erőtökön fölül.

Vagyis holnap is, ne csak ma. Jövőre is, ne csak az idén. Örökre, ne csak most.
Ott is, ne csak itt. A türelem kitartó. A viszály, a gyűlölet, az átkozódás, a harag, a
megkülönböztetés, a fenyegetés, a rabság, a hiúság, a becsmérlés, a megszólás újra
és újra bevágja előtte az ajtót. A türelem kivárja, míg egyszer csak csöndben, egy
más után valamennyi kinyílik. Először csak résnyire, aztán tenyérnyire, majd ki
tárul egészen. Mert az ajtók arra valók, hogy kinyíljanak. Talán a türelem nyit ki
minden ajtót. Talán a türelmeseknek köszönhetjük, hogy még szó lehet a hol
napunkról. A türelem maga a jövő. A testvériség. A józanság. A jóvátétel. Isten im
gyala azon a réten ér földet bennünk, amelybe egy tábla van beszúrva, ezzel a föl
irattal: "Türelem". Azt mondja az angyal: "Tudok ... állhatatosságodról, hogy most
több jót teszel, mint azelőtt" (Jel 2, 19).

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kézira
taikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25
sorral, egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel
egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztöséget
a kéziratmásolás többlet-költségeitöl, - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kér
tünk, vagy előzetesen nem beszéltünk meg, nem örzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesz
töségi fogadóórák: hétfő, kedd, csütörtök 9-15,30 óráig.
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Pomogáts Béla

Al IRODALOM RESPUBLICÁJA

Irodalmi élet 1945 és 1948 kötött

Mozgalmas világban bontakozott ki az új magyar irodalom a második világháború
rettenetes pusztításai után, s a korszak belső dinamikája nemcsak az alkotó mun
kát pezsdítette fel, hanem az irodalmi életet is. A felszabadulás után néhány hó
nap leforgása alatt újjászerveződtekaz irodalom intézményei, s az irodalom élete
egyszeriben megszabadult azoktól a politikai kötöttségektől,amelyek egy negyed
századon keresztüi béklyózták szabadabb mozgását. A hivatalos konzervativizmus
egyszeriben a múlt szomorú emlékei közé süllyedt, s az alakuló irodalmi életben
különbözö írói egyéniségek, eszmei és művészeti irányzatok, csoportosulások
munkálkodtak egymás mellett. Az irányzatok és csoportosulások versenyét a kor
politikai élete is ösztönözte, amely az antifasiszta pártok koalíciójára -épült, ugyan
akkor kemény politikai küzdelmek szintere volt. Az irodalmi mozgalmak és áram
latok azonban nem kötödtek közvetlenül a politikai pártokhoz, noha valamennyi
párt igyekezett körvonalazni a maga kulturális politikáját, s kapcsolatot keresett
az irodalmi élet nevesebb alkotó egyéniségeivel. Elsősorban a baloldali pártok
nak, a kommunistáknak, a szociáldemokratáknak és a parasztpártnak volt igazán
befolyása az irodalmi élet mozgalmaira: a kommunista párt vezető testületéhez
tartozott Lukács György és Révai József, a pártot támogatták az idehaza dolgozó
írók közül Nagy Lajos, Déry Tibor és Vas István, továbbá a moszkvai emigrációból
hazatérő emigránsok; a szociáldemokráciának Kassák Lajos körével, illetve a
.munkásírók" csoportjával voltak kapcsolatai, a parasztpárt a népi írók mozgal
mára számíthatott; e mozgalom több képviselőjének, Veres Péternek, Szabo
Pálnak, Kovács Imrének, Darvas Józsefnek és Erdei Ferencnek a párt vezetésében
is szerep jutott. Író és párt kapcsolata mégsem volt meghatározó: Illyés Gyula egy
időben a parasztpárt parlamenti képviselője volt, mégsem lehetett őt egyetlen
politikai párt írójának tekinteni, Kassák Lajos nem 'vállalta teljes mértékben a
szociáldemokrácia politikáját, s Nagy Lajos vagy Vas István sem kívánt ragasz
kodni a pártfegyelem előírásaihoz, ellenkezőleg, időnként éles vitában állt a párt '
vezető ideológusaival. Az írói tevékenység legfőbb elvét a világnézeti elkötelezett
ség önkéntessége és az alkotó munka feltétlen szabadsága jelentette, ez az elv
egészen természetesnek tűnt, érvényesülése a teljesebb szellemi kibonta~ozászá-
loga volt: -

AZ IRODALMI ÉLET RÉSZBEN KÖTŐDÖTT a politikai élet áramlataihoz, de
nem szerintük alakult, sokkal inkább az irodalmi folyóiratok szellemi és művé

szeti irányzatokat jelölő rerrdje szerint. A felszabadulás után elsőnek - 1945 ápri
lisában Debrecenben - a Magyarok című folyóirat jelenkezett, Ady nevével indult,
az ő nemzeti és szociális forradalmat hirdető szellemi örökségét tűzte lobogójára,
s az irodalmi élet egészét akarta átfogni, egyaránt közölve a korábbi "nyugato
sok", a népiek és a szocialisták, illetve az útjukra induló fiatalok műveit. Minden
képpen nagy szerepet játszott abban, hogy irodalmunk gyorsan magára talált, s
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kibontakozott a háborús kataklizmák után. A többi folyóirat ennél erősebben

mutatta az irányzati jelleget, mindazonáltal természetes dolognak tetszett, hogy
az irodalmi élet vezető személyiségei nem ragaszkodtak egyetlen folyóirathoz, s
időnként megszólaltak más hasábokon is. A korszak egyik legfontosabb irodalmi
mozgalma az 1946-ban újraindult Válasz, a népi írók folyóirata körül szerveződött,

ugyanakkor e folyóírat.szerepet adott olyan íróknak - Weöres Sándornak, Szent
kuthy Miklósnak, Pilinszky Jánosnak - is, akiket semmiféle kapcsolat sem fűzött a
népi mozgalom törekvéseihez. A népi mozgalom folyóirata korábban - 1934 és
1938 között - a földreformért és a dolgozó parasztság szellemi felerneléséért foly
tatott küzdelem orgánuma volt, az agrárforradalom 1945-ben bekövetkezett győ

zelme után viszont a nemzeti kultúra távlatosabb fejlődésétkívánta szolgálni, s ezt
a fejlődést alapozta meg a népi müvelödés hagyományainak gondozásával. Külön
színezetet képviseltek Kassák Lajos folyóiratai: a Kortárs és az Alkotás, amelyek, a
modern irodalom és művészet - ezen belül az avantgarde törekvések - támogatá
sát vállalták, s valóban sokat tettek a korszerű irodalomi és képzőművészeti kul
túra kifejlesztése érdekében..

A kommunista értelmiség a Fórum címü, 1946 és 1950 között működő folyóirat
körül gyülekezett, ez a lap a magyar demokrácia "reprezentáns szellemi orgá
numának" tekintette magát, a szocialista mozgalom közéleti szerepét akarta erősí

teni, ennélfogva éles vitákat kezdeményezett a népi mozgalom, valamint a polgári
radikalizmus eszméivel. Irodalmunk fiatalabb alkotó nemzedékének egy részét
tömörítette az Újhold címü, 1946 és 1948 között mükődö folyóirat, azokat, akik az
európai humanizmus nagy hagyományai nyomán keresték a nemrégiben átélt
nagy történelmi kataklizma meghaladásának lehetőségét. Ennek a folyóiratnak a
köre sem zárkózott el a politikai állásfoglalástól, elsősorban mégis a kulturális és
erkölcsi értékek védelmében látta azt az erőt, amely hathatósan küzdhet meg a
fasizmus és a háború szellemi következményeivel. A fiatal alkotó értelmiség egy
másik csoportját az 1945 és 1948 között megjelent Valóság címü folyóirat képvi
selte, ez a szellemi orgánum elsősorban vitafórumként tevékenykedett, a lapjain
megjelent tanulmányok a demokratikus átalakulás, a tervgazdálkodás, a faluku
tatás, a népi kollégiumi mozgalom és a Duna-völgyi nemzetek együttélésének kér
déseivel foglalkoztak.

AZ IRODALMI FOLYÓIRATOKNAK és szellemi áramlatoknak ebben a szerve
sen alakuló rendjében találta meg helyét az 1946-ban újjászülető Vigilia is, amely
bátran támaszkodhatott a harmincas években kibontakozó reformkatolicizmus
hagyományaira, arra a progresszív katolikus irodalomra és tudományosságra,
amely a folyóirat korábbi - 1935 és 1944 közötti - tevékenységének is a tengelyé
ben foglalt helyet. A katolikus irodalomrtermészetesen nem akart elkülönülni a
nemzeti irodalom más áramlataitól, képviselői rendszeresen szerepet vállaltak
más folyóiratoknál is. Sík Sándor, az újjászülető Vigilia első főszerkesztője - meg
jelölve a folyóirat programját - a magyar irodalom egységének szolgálatában látta
a követendő utat: "irók vagyunk, egynek tudjuk magunkat az élő magyar iroda
lommal. Nem vagyunk szekta, nem vagyunk párt, nem vagyunk még csak írói
csoport sem: egyszerűen magyar írók vagyunk. Sem szemben nem állunk többi
írótársainkkal. sem külön nem állunk tőlük. Az, hogy katolikusok vagyunk, nem
távolít, hanem közelebb visz hozzájuk: a megértés, a szeretet, az egyetemesség - a
szakmai összetartozás társadalmi és a magyar szó szenvedélyes szerelmének vé
rünkbe írt törvényén túl - a mi számunkra lelkiismereti parancs." Ennek a lelki-
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ismereti parancsnak kívánt megfelelni a katolikus írók folyóirata, midön szélesre
tárta kapuját a más vallási meggyőződést,világnézetet követő írók előtt, s később,

az ötvenes évek szellemi sivatagában, a magyar irodalom igaz értékeinek, ha
gyományainak gondozására törekedett.

A fellépő irodalmi rnozgalmak, a munkába lendülő folyóiratok körül változatos
és izgalmas irodalmi élet zajlott. Az irodalom általános társadalmi és közéleti sze
repét jelezték a kialakuló eszmecserék, sőt éles viták, amelyek az ország és az iro
dalom lényeges kérdései körül folytak, s többnyire ragaszkodtak az elvi polémia
íratlan szabályaihoz, noha nem voltak ritkák a személyes összeütközések sem. A
megélénkült politikai és irodalmi élet, az egymással versengő irányzatok számos,
nemegyszer éles ideológiai és müvészeti vitát eredményeztek: ilyen viták zajlottak
a polgári irodalom értékei, a népi írómozgalom tevékenysége, az avantgarde mü
vészet szerepe, az újabb filozófiai és múvészeti irányzatok - például az egzisz
tencializmus, a szűrrealizrnus, a képzőművészeti absztrakció -, vagy éppen a ter
jedni kezdő marxista irodalomelmélet és esztétika körül. E viták egy részének két
ségtelenül politikai töltése volt, hiszen az egymással küzdö marxista, népi és pol
gári áramlatok vitája nemegyszer az irodalmi élet körébe is átcsapott, s ez időn

ként szenvedélyes állásfoglalásokhoz vezetett. Ennek ellenére az irodalmi viták
zöme megmaradt a szakszerűség és a méltányosság keretei között, s alkalmas volt
arra, hogy tisztább képet adjon a magyar irodalom közelmúltjáról, akkori felada-

. tairól és jövendő lehetőségeiről.

Számos ilyen konstruktív - ma is figyelemre méltó - irodalmi vitát mutat a kor
szak története: 1945-ben e Magyarok című folyóirat indított vitát Irodalmunk idő

szerű kérdései címmel, amely a két háború közötti korszak igaz irodalmi értékeivel
vetett számot, s az írói függetlenség védelmében jelölte meg az irodalmi élet in
tézményeinek egyik fontos feladatát. 1946-ban a realista és a szürrealista ábrázo
lásmód viszonyáról s együttélésének lehetőségéről folyt elméleti tekintetben is
igen színvonalas eszmecsere, 1947-ben pedig az avantgarde irodalom és az ab
sztrakt képzőművészet ideológiai gyökereiről és esztétikai eredményeiről vitat
koztak meglehetősen élesen a kritikusok, E viták középpontjában gyakran állot
tak maguk a müvek, a korszak jelentékeny szépirodalmi alkotásai, amelyek gyak
ran kritikai polémiák tükrében keresték helyüket, így például Nagy Lajos Pince
napló, Márai Sándor Napló, Szabó Lőrinc Tűcsokrene, Déry Tibor A befejezetlen
mondat, Illyés Gyula Hunok Párizsban, Németh László Iszony, Kodolányi János
Vízöntő, Sőtér István Bűnbeesés című müvei, Weöres Sándor, Pilinszky János és
Nemes Nagy Ágnes verseskötetei körül zajlott termékeny kritikai eszmecsere.

NEM MINDEN IRODALMI POLÉMIA járt szellemi haszonnal, voltak elfogult
ságtól és indulattól fűtött viták is, mint az a többször is újra induló támadás, ame
lyet a szociáldemokrácia és a polgári radikalizmus néhány képviselője vezetett a
népi írómozgalom - elsősorban Németh László, Kodolányi János, Féja Géza és
Sinka István -, illetve Szabó Lőrinc ellen, s amely nemcsak arra irányult, hogy bí
rálatot mondjon ezeknek az íróknak néhány valóban vitatható selutasítandó né
zetéröl, megnyilatkozásáról, hanem radikálisan ki akarta szorítani őket az iro
dalmi életből is. E támadásokkal szemben elsősorban a Válasz védelmezte a népi
irodalom'időtállóértékeit, s végül a kommunista irodalompolitika - személy sze
rint Lukács György - is a támadott írók védelmére sietett. Hasonlóképpen aligha
mondható szerenesésnek az a vitafolyamat. amely Lukács György néhány polérni
kus írásával, illetve cikkgyűjteményének(Írástudók felelőssége, 1945; Irodalom és
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demokrácia, 1946) megjelenésével indult, s részben elítélte a magyar irodalom két
~ilágháború közötti tevékenységét, részben felelősségre vonta az írókat a felsza- .
badulása után tanusított állítólagos "passzivitásuk" és "ellenzékiségük" miatt.
Azóta a magyar irodalmi tudat szerencsésen túljutott ennek a polérniának a fele
lősségre vonó vádjain, irodalomtörténetírásunk feltárta annak az antifasiszta szel
lemi ellenállásnak az igaz történetét, amelynek egyformán bástyái voltak a Nyu
gat, a Magyar Csilllag, a Szép Szó, a Válasz, a Kelet Népe és a Vigilia, s az 1945 és
1948 között megjelenő irodalmi alkotások - a többi között Illyés Gyula, Németh
László, Veres Péter, Kolozsvári Grandpierre Emil, Vas István, Weöres Sándor,
Jékely Zoltán, Rónay György, Thurzó Gábor, Ottlik Géza, Pilinszky János, Nemes
Nagy Ágnes és mások művei - fényesen igazolták irodalmunk alkotó készenlétet
és aktivitását, azt, hogy a magyar irodalom igenis feldolgozta gondotatilag és mü
vészileg az ellenforradalmi korszak és a háborús évek tapasztalatát, s igent mon
dott a szűletö demokrácia közösségi eszményeire.

Az irodalmi életben forrtak a viták, a folyóiratok gyakran csaptak össze a szel
lemi küzdelem fegyvereivel, ugyanakkor erőteljesen érvényesültek a demokratiz
mus íratlan szabályai is: aki megtámadva tudta magát, az nyilvánosan védekezhe
tett, s minden irodalmi irányzat hitet tett az alkotó munka és a felelős gondol:
kodás függetlensége mellett. Talán nem lesz haszontalan, ha felidézek néhányat az
irodalmi demokrácia mellett nyiratkozó írói állásfoglalások, illetve folyóiratprog
ramok közül. "Legigazibb hivatásunk - írta Kassák Lajos az Alkotás 1947-es prog
ramnyilatkozatában -, hogy felfedjük a rejtett összefüggéseket és nevén nevezzük
az eddig ismeretlent. ( ...) Végzetes bűn lenne tehát bírói ítéletet hozni élő iro
dalmunk különböző irányzatai ellen. ( ...) Nem avatkozunk bele más irányú te
vékenységet folytatók szakmai ügyeibe, s úgy kívánjuk, hogy bennünket se akar
janak a beavatatlanok formáink, színeink, szavaink, hangjegyeink helyes értéke
lésére és alkalmazására kioktatni." Veres Péter hasonló gondolatokat hangozta
tott a Válasz lapjain: "Mi a szellem teljes szabadságát akarjuk, és nem szeretnénk a
mi országunkban, a népi demokráciában író-ringyókat, író-szolgakat látni. ( ...) Az
író mindent tudhat, az írónak mindent szabad." Az írói' szabadság és felelősség

eszméje adta meg azt a keretet, amelyben a korszak irodalmi életének különböző

áramlatai találkoztak: irodalmunk alkotó egyéniségei felelősnek érezték magukat
a magyarság és a magyar kultúra sorsáért. s ezt a felelősségüket az alkotói sza
badság tettekre ösztönző légkörében akarták érvényesíteni. Valójában az irodalmi
demokráciának ez a gondolata alapozta meg irodalmunk nemzeti egységét; az
"irodalmi respublica" igen gyorsan kialakult szellemi etikája és müködésí rendje
nemcsak a nyílt eszmecseréknek és az eszmei-müvészi küzdelmeknek kedvezett,
hanem az irodalmi egység tudatának is. Ez az egység természetesen nem szellemi
uniformizálódást jelentett, nem kívánta megszüntetni a különféle irányzatok, mü- .
vészi iskolák és ábrázoló törekvések között fennálló különbségeket, hanem a tör
ténelem által megjelölt nagy nemzeti és társadalmi feladatok közös elvégzésére
kívánta mozgósítani az irodalmi életet.

Az irodalmi egységnek ez a demokratikus programja kapott hangot az 1947
nyarán Debrecenben megrendezett írókongresszuson, a többi között Lukács
György összefoglaló előadásában is, aki a demokratikus elvek közös vállalásában
látta a magyar irodalom elérendő szellemi egységének egyetlen komoly feltételét:
"Az új demokrácia feltétlen igenlése, bármilyen formában történjék is, bármilyen
kritikával kapcsolódjék is össze az egyes jelenségeket illetően: ez a szubjektív
alapja a magyar irodalom elérendő egységének. Semmiféle világnézeti, müvészeti,
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stílusbeli eltérés nem szakítja szét ezt az egységet, ha a szubjektív alap megfelel az
objektívnek. Mert akkor, mint a reforrnkorszakban, az egész magyar irodalorrí kü-

I

lönböző utakon ugyanannak az időnek új emberét fogja keresni, rninden író, min-
den irodalmi iránya maga módján és a többivel küzdve, de végső fokon mégis
együtt. Akkor minden eltérés csak új színt jelent a végül mégis egységes képben,
mely az új Magyarország új irodalmi felvirágzását ábrázolja." Lukács Györgynek
ehhez a felhívás ához a Vigilia szerkesztője, Sík Sándor is csatlakozott, midön a fo
lyóirat programnyilatkozatában érintette a debreceni előadás tanulságait: "A kö
zelmúltban egy írói kongresszuson Lukács György szájából egy szó hangzott el a
magyar irodalom egységéről, egy hívó szó az összes magyar írók felé. Aligha téve
dünk, ha Úgy hisszük, hogy ez a szó felénk is szólt; Veres Péter hozzászólása 'kife
jezetten is aposztrofálta a katolikus írókat. Ez a hívás egy egység egyetlen feltéte
léül azt a követelést állította fel, hogy az írók »szfvvel-lélekkel mondjanak igent
ahhoz, ami ma készül«, és »ugorjanak fejest az új világ árjába«. Az illusztris hívó
ugyanakkor kijelentette, hogy ez az egység »nern kívánja az íróktól a múltjuk, em
beri és írói egyéniségük megtagadását, bármilyen formában történhetik, bármi
lyen kritikával lehet összekapcsolva az egyes jelenségeket illetően, és semmiféle
világnézeti, művészeti, stílusbeli eltérés nem szakíthatja szét«, Így minden jogunk
megvan rá, hogy ezt a feltételt nem szektárius módon, hanem nagyvonalúan, a
szellemi szabadság nagy elve szerint értelmezzük. Ebben az értelemben szívvel
lélekkel mondhatunk igent."

AZ IRODALMI DEMOKRÁCIA körülményei között alakuló irodalmi életnek - a
magyar irodalom respublicájának - az 1948-as politikai fordulat vetett véget, kő

~~lebbről nem azok a forradalmi kezdeményezések, amelyek a magyar társada
lom gazdasági és politikai szerkezetének radikális átalakulásával jártak, hanem
annak a szektariánus-dogmatikus politikának a felelőtlen voluntarizmusa, .arne
lyet a Rákosi Mátyás-féle vezetés, illetve a Révai József-féle kultúrpolitika beveze
tett. Ez a politika sorban szüntette meg az irodalmi demokrácia intézményeit, a
Magyarok, az Alkotás, a Kortárs, a Válasz, az Újhold, a Valóság, sőt a Fórum című

folyóiratokat, felszámolta a kialakult irodalmi-művészeti irányzatokat, véget ve
tett az irodalmi vitáknak, s a magyar szellemi élet legnagyobb egyéniségeinek el
hallgattatásávallerombolta az irodalmi élet alakuló egységének lehetőségét,majd
belső száműzetésbe kényszerítette azt a Lukács Györgyöt is, aki 1945 és 1948 kö
zött a legtevékenyebb ideológusa és organizátora volt a magyar kulturális élet
szocialista szellemű felfrissülésének. Ismeretesek a soron következő évek szo
morú tapasztalatai és veszteségei; irodalmunk csak a hatvanas évek közepétöl
alakíthatta ki a maga belső demokráciáját, amely azóta is egyik forrásának és
mintájának tekinti a felszabadulás; j(Qvető néhány esztendő szellemi-irodalmi
életét.

836



Kövesdi László

MENEKÜLÉS

Kigyúlnak a gyertyák a szombat esti litánián, s fényük mellé szegődve nyekergő orgo
naszó fon glóriát a szines [aszentek porlepte üstöke köré. A karzat csupa legény, ter
jeng a csizmakenőcs-szag, odalenn bő tarka szoknyák: virágos mezeje ring, s mint őszi

rétet ellepő varjak, rebbennek a fekete kendők.

S hirtelen, akár szél moccan a lomb közt, rákezdik a lányok, nénikék. Félálomban
darálják, szecskává aprítva érzést, hitet - mégis az égig hullámzik imájuk:

SZŰZ SZÜLŐJE ISTENNEK
ENGEDD HOGY TIED LEGYEK
TIED ÉLET S HALÁLBAN
TIED JÓ ÉS BALSORSBAN
TIED KÜZDVE SZENVEDVE
TIED MOST ÉS ÖRÖKRE

SZŰZ SZÜLŐJE ISTENNEK
ENGEDD HOGY TIED LEGYEK

S túl az ablak boltívén pisla fény gyúl, készül a vacsora már . . . Kis ház a templom
tövében, örömök kertje, pár négyszögölnyi gyerekkor! Biztonság, vetett ágy vár ott,
bizsergető családi meleg.

Hej, boldog viháncolás az út elején, amikor nem érdekelt még, mit rejtenek kanyar
jai! Felhőtlen hit, bizalom remegett az imában:

ANYÁM BENNED BÍZOM ÉS REMÉNYLEK
ANYÁM TEUTÁNAD EPEDEK
ANYÁM TE JÓSÁGOS KEGYELMEZZ
ANYÁM TE HATALMAS VÉDELMEZZ

ANYÁM ÓH JŐJJ ÉS SEGÍTS IMÁDKOZNI
ANYÁM ÓH JŐJJ ÉS SEGÍTS KÜZDENI
ANYÁM ÓH JŐJJ ÉS SEGÍTS SZENVEDNI
ANYÁM ÓH JŐJJÉ~'NÉ HAGYJ ELVESZNI

Küzdeni, szenvedni, elveszni - hogyan tudta volna még a gyerek, mi sriszeg e sza
,vakban? Csak imádkozni tudott, s rebegte hittel a többivel:

HISZEN BÍRSZ SEGÍTENI ÓH HATALMAS
AKARSZ IS SEGÍTENI ÓH IRGALMAS
KELL IS SEGÍTENED ÓH HŰSÉGES

FOGSZ IS SEGÍTENI ÓH KEGYELMES
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ANYÁM TE VAGY A KEGYELMEK ANYJA
SZOMORÚAKNAK VIGASZTALÓJA
BŰNÖSÖKOLTALMA S MENEDÉKE
FÖLDNEK REMÉNYE S MENNYNEK ÉKESSÉGE

A fohász nem segített. Porrá égtek a poros [aszentek, üszokke vált a falu. Csak ben
nem zeng tovább még az ima:

KI KÉRTE MÉG SEGÉLYEDET HASZTALANUL
KI TÁVOZOTT TŐLED MEGHALLGATATLANUL
EZÉRT BIZTON MONDOM MINDEN SZENVEDÉSBEN
MÁRIA MINDIG SEGÍT MINDEN IDŐBEN

BIZTOSAN ÁLLÍTOM ÉLETBEN S HALÁLBAN
MÁRIA MINDIG SEGÍT MINDEN BALSORSBAN
EZÉRT ÉLEK S MEGHALOK AZON HITEMBEN
HOGY VELED LESZEK ÓH JÓ ANYÁM FEMN AZ ÉGBEN

Mégsem csalódtam Máriácska, jó anyám. Meleg asszonyi lényed rám sokszorosan
sugárzott az Évákból, Katákbol, emlékéből sohasem ismert édesanyámnak.

S ha szűkölő félelmek elől mostanság [elkapasrkodom szerelmetes hegyeimre, túl a
folyón, a határon, felvillan a fényben Garamkövesd, mi a romok helyén újként nőtt ki
a földből, gyermekkorom dajkálja mégis, a kifelé bandukolúba oltva a Kezdés kedvét,
repeső örömét - és szintelen hangon szüntelen mormolt jámbor imával készít fel a
végsőbúcsúra:· .

SZŰZ SZÜLŐJE ISTENNEK
ENGEDD HOGY TIED LEGYEK
TIED ÉLET S HALÁLBAN
TIED JÓ ÉS BALSORSBAN
TIED KÜZDVE SZENVEDVE
TIED MOST ÉS ÖRÖKRE
SZŰZ SZÜLŐJE ISTENNEK
ENGEDD HOGY TIED LEGYEK ÁMEN
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Belberítz Pál

A VALLÁSI TAPASZTALÁS
FILOZÓFIAi MEGKÖZELÍTÉSE

Napjainkban mind gyakrabban merül fel az igény, hogya hivő ember ne csupán vallási is
meretekkel rendelkezzen, hanem élményszerüen is tapasztalja meg a személyes Isten közel
ségét. Mivel a valtási élmény - tán éppen egyéni színczcte miatt - gyanút ébreszthet abban,
akinek hasonló élményben nem volt része, megalapozottan tehető fel a kérdés: vajon
egyáltalán képes-e az ember a vallási megtapasztalás szintjére jutni, vagy ez a megismerési
típus csupán egyes "kiválasztottak", esetleg tudatlan, gyermekded lelkek sajátja?

Tanulmányunkban kísérletet teszünk arra, hogy a filozófia módszerével elemezzük e kér
dést. Megkíséreljük feltárni a vallási tapasztalás metafizikai alapjait. Arra próbálunk rá
mutatni, hogy az anyagit meghaladó "szellemi valóság" megismerésére természeténél fogva
is képes az ember, s szabad válaszuisátt és döntésén múlik, hogy eljut-e a tapasztalás meta
fizikai, majd vallási szintjére.

A metafizika a "transzcendens valósággal" foglalkozik, vagyis a valóságnak azt a szintjét
tárja fel, amely minden közvetlen tapasztalást meghalad, de amely - mint megelőző létalap
- egyben mindenféle tapasztalást lehetövé is tesz. Kérdésünk: a közvetlen tapasztalásból
kiindulva miképp juthatunk el a valóság e transzcendens létalapjához? Ez a metafizika
mindenkori alapproblémája.

Problématörténeti háttér

Az európai gondolkodás történetében a transzcendencia megközelítésének két útja volt is
meretes. Napjaink gondolkodásában rnindkét út háttérbe szorult. Az első út, amelyen az an
tik és a középkori metafizika járt, a tapasztalati valóságból indult ki, és a transzcendencia
nyomait q tárgyi valóságban vélte felfedezni. E tárgyi valóságot egyszerűen adottságként
fogta fel, és ezen adottság végső alapjaként értelmezte a transzcendenciát. E gondolkodási
típus szerint, "ami van", az adott ("ens", "létező") és abban, ami van, maga a lét is adott,
Eszerint a lét "után" már nem lehet kérdezni, de a gondolkodás során a lét mégis meg
ismerhető valóságként tárul fel. Mindazonáltal a létre mint "adottság"-ra mégsem úgy te
kintettek, mint a tapásztalás tárgyára. Ugyanis a létre vagy "visszaemlékezünk" (vö. "anam
nészisz"), vagyelvonatkoztatással "utána" gondolunk. Ebben az értelemben vitathatatlan
nak tűnt, hogy valamiféle transzcendens valóság létezik, és ez az adottság valamilyen mó
don meg is ismerhető. Az adottságban (amiként a dolog "önmagát adja") korábban a
transzcendencia úgy jelent meg, mint a dolgok lényegi alapja: vagyis mint minden létező

végső összefüggéseinek hordozója. Az antik görög filozófia a-maga dologiságában, míg a ke
resztény gondolkodás inkább személyes jelleggel felruházva, teremtő Istenként értelmezte
a minden létezést megalapozó transzcendens valóságot. Ugyanakkor úgy vélték, hogya ta
pasztalás során az ember onmagát is megtapasztalja, mégpedig a megtapasztalt tárgy közve
títésével. Így - épp a tapasztalás aktivitása közben - az emberben tudatossá válik, hogy -őt

magát is e transzcendens valóság hordozza.
A transzcendencia iménti szemlélete az újkori gondolkodásban elveszítette jelentöségét,

mégpedig azért, mert az újkori ember számára az -;,ens" (létező) üres és meghatározatlan fo
galma, amely csak a létezés tulajdonságait összegezte, eléggé semmitmondó volt. Figyelme
ehelyett a konkrét, tapasztalati tényekre irányult. A korai újkor gondolkodói (Suarez,
Descartes) szerint a tapasztalati "adottság" már nem azonos a középkori "ens" fogalmával;

. ők inkább tapasztalati tárgyi .xlolog't-ról beszélnek. A "dolog" (res) olyan valami, amely ha-
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tározottan körülírható. s amelyről értelmes kijelentéseket lehet tenni. A későbbi - főleg

angolszász - ismeretelméleti rendszerekben az "ens" egyszeruen tudati tartalom (idea), vagy
"érzéki benyomás" (impression) formájában bukkan fel, míg a pozitivizmus pusztán a tudo
mányos "tényt" (factum) tekinti .Jétezónek", A különféle gondolkodási típusok sok min
dent tekintettek a tapasztalás tárgyának. de a tapasztalati adottságokban szerintük semmi
sem utal valamiféle "transzcendens alapra".

Kant óta a transzcendencia megközelítése nem a tapasztalati tárgy, hanem a megtapasz
taló alany oldaláról történik. Kant arra a kérdésre keres választ: vajon mi a transzcenden
tális feltétele annak, hogya dolog mint tapasztalati tárgy számunkra adott? Kant tehát a
megismerés előteltételeit elemzi. Így a korábbi "transzcendens valóság" helyett a "transz
cendentális mozzanat" kerül elötérbe, s -ezzel együtt - megjelenik a transzcendencia új ér
telmezése.

A sokféleséget és a sokaságot - ezek szerint - csak úgy lehet összefogni, ha létezik egy
mindent megelőző "egység-horizont", amelyet "transzcendens valóságként" feltételezünk.
Nem kétséges, hogy az egész mindig transzcendens a részekkel, de minden tapasztalással
szemben is, jóllehet a tapasztalást lehetövé tevő egész önmagában sohasem tapasztalható
meg. (Spinoza óta az Abszolútumot előszeretettelazonosítják a mindent átfogó "egész" fo
galmával.) A nehézség azonban máshol jelentkezik: kérdéses, hogy az "egész"-ként így felvá
zolt transzcendencia valóban transzcendenciának nevezhető-e? Vagy talán csak az önmagát
kivetítő szubjektum visszfénye, .amelyben a megismerő alany pusztán önmagát látja? A
transzcendens és a transzcendentális fogalmának felcserélése így maradandó gyanút ébreszt
het minden idealizmussal szemben. Erre a gyanúra alapozva dolgozta ki Feuerbach, Marx,
Nietzsche és Freud is a maga valláskritikáját, miszerint a transzcendens valóság egyéni, kol
lektív tudatalatti kivetítés csupán. Isten sem más, mint az önmagát a végtelenbe kivetítö

,"én", illetve "mi".
A transzcendens és a transzcendentális kettösségét az sem oldja fel, ha a megismerés elő

feltételeit nem mindent átfogó totalitásként értelmezzük. hanem transzcendentális feltétel
ként, vagyis a megismerő szubjektum oldaláról szemléljük. "Megtapasztalni" nem csak ér
zékekkel lehet, hiszen a megtapasztalás azt is jelenti, hogy valamit a maga feltétlen "fennál
lásában" ragadunk meg. Éppen ezért - végső lehetőségként - a feltétlent is hozzágondoljuk
ahhoz, amit a tapasztalás során állítottunk. Az újkori gondolkodás azt is megkísérelte, hogy
a transzcendenciát a "feltétlen" fogalomkörébe utalja. Kant, aki a. teoretikus megismerés
eszméit (ideák) csupán az ész kivetítéseként értelmezte, elismeri, hogy a praktikus esz meg
követeli a feltétlent. amely a helyes erkölcsi cselekvés belső késztetésében (Sollen) a valódi
transzcendencia jegyeit viseli. Mégis megkérdezhetjük: vajon a gyakorlati ész megkövetelte
transzcendencia nem a szubjektum elgondolása-e, amely az erkölcsi cselekvésben önmagát
kivetito "én"-nel azonosr j

Kételkedő kérdéseinkre nem óhajtunk egyértelmű választ adni. Csupán azt kívántuk ér
zékeltetni, hogy a filozófia történetében a gondolkodás miért nem tudta mindenestűl elfo
gadni a kivetített transzcendencia modelliét, és miért' tért vissza újra meg újra ahhoz az értel
mezéshez, amely a transzcendenciát "adott"-ként feltételezte. A kategorikus imperatívusz
már Kantnál is valamiféle "adottság"-ként jelenik meg. Későbbi korszakukban Fichte és
Schelling már felvázolják a gondolkodásnak azt a lehetöségét, amely az önmagukban és ön
maguktól "adott" végső alap szintjét képes túllépni. Hegel szerint a filozófia nem más, mint
a gondolkodás kiengesztelődése (Versöhnung) az "adott", fennálló viszonyokkal. Heidegger
az önfelülmúlás és az önmagunkon való túl-lépés "adottság"-ában vélte felfedezni a transz
cendenciát. A tomista Marechal-iskola képviselői a "végső cél" (finis ultimus) oldaláról kö
zelítették meg a kérdést, és rámutattak arra, hogy a végső célra való irányultság aktusában
lepleződikle a transzcendencia. Nem kétséges azonban, hogy mindezek a gondolati kísérle
tek kifejezetten kanti gyökerekből táplálkoznak, és a transzcendentális gondolkodási típust
megpróbálják összeegyeztetni a klasszikus metafizika gondolkodási modelljével. Éppen
ezért, a kettősséget nem tudták elkerülni, s így arra sem alkalmasak, hogya kételkedöt ki
elégítően meggyőzzék. Nem indokolatlan tehát, ha a transzcendencia felé vezető utat más
módon kíséreljük meg feltárni.
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A tett transzcendenciája

A kísérlet akkor lehet gyümölcsöző, ha a tapasztalás fogalmát az eddigiektől eltérő módon
próbáljuk megközelíteni. Az európai filozófia történetében egyrészt a tapasztalás tárgya,
másrészt a tapasztalás alanyi feltétele, a megismerő szubjektum állott a középpontban. Lé
nyegét illetően a tapasztalás azonban valamiféle találkozás: találkozás a megismerő alany és
a megismerendő tárgy között. Az alany és a tárgy kölcsönhatása, illetve egymásba hatolása:
ez a tapasztalás lényegi mozzanata. Mindazonáltal a tapasztalati aktusok elemeinek utóla
gos szintézise könnyen tévutakra vezethet a tapasztalás egységének értelmezésében. Célra
vezetőbbnek tűnik, hogy ne részleges mozzanataiban, hanem megelőző, eredeti egységében
ragadjuk meg a tapasztalás lényegét.

Az a filozófiai beállítottság, amely a tettet, mint történést vizsgálja, alkalmas lehet arra,
hogy a tapasztalást, mint "actio"-t fogjuk fel. Segítségünkre lehet ebben M. Blondel, száza
dunk első felének neves katolikus -gondolkodója, aki az Action-ban, és későbbi müveiben
egyaránt gondolatébresztő szempontokat ajánl számunkra e kérdésben. Blondel a "tett"
elemzése során új lehetőségeket nyújt a transzcendencia megragadásához, amennyiben a
transzcendenciát nem csupán tárgyi adottságként, nemcsak alanyi kivetítésként értelmezi,
hanem úgy véli, hogy a transzcendencia az, amit a tett során választani lehet. Az így válasz
tott transzcendencia lényege a cselekvés fogalmi értelmezése során tárul fel.

Míelött tovább haladnánk a transzcendencía blondeli elemzésében, meg kell vizsgálnunk
a tapasztalatról alkotott átfogó elméletét is. Ez azért is fontos, mert Blondel csak érintőlege

sen tárgyalja e kérdést, de a különböző részletekből egységes kép alkotható e témakörben
vallott nézeteiről.

Ezek szerint a tapasztalatok tényleges helye az emberi cselekvésben van. A cselekvés áta
lakítja a világot, s e tevékenység eredménye lesz a tapasztalat sajátos tárgya. A tevékenység
során létrejött eredmény nekem is "mond valamit", aminek a jelentését meg kell fejtenem.
A tapasztalás tehát nem csupán az érzéki tapasztalások "ismétlődése"- amint azt Arisztote
lész gondolta -, hanem inkább Kant véleményének megfelelöén: a megismerő alanyban
megalapozott a priori (eleve adott, a tényeket megelőző)mozzanat. Kant nézetével szemben
azonban azt is meg kell jegyezni, hogy ez az a priori nem csupán a megismerésnek a tapasz
talatot lehetővé tevő struktúrája. Célszerűbb azt mondani, hogyamegismerésünket a prio
ri lehetővé tevő mozzanat valamiféle gyakorlati kezdeményező erőnek tekinthető, amely
arra irányul, hogy a tapasztalás tárgyát a maga végső konkrétságában ragadja meg. Itt leple
ződik le ugyanis a valóságos tett "terve", amit meg kell valósítani, s amely' vagy sikerül, vagy
nem, de a sikertől függetlenül eddigi tudásunkat újabb tapasztalattal gazdagíthatja. .

A "tett-tervezés" a priori adottságának erejével képesek vagyunk minden tettünket a ter
vezés és a célra irányítás formájában sajátos tapasztalati egységgé rendezni. Minden tet
tünkben - sokszor nem is tudatosan t: ezt a tapasztalati módszert alkalmazzuk. A tapaszta
lat a tett-tervezés (hipotézis) és annak eredménye (verifikáció) között "helyezhető el". A ta
pasztalás tehát nem "van", hanem folyvást "megtörténik velünk".

A hipotézis és a verifikáció kölcsönhatásában nyilvánul meg először igazán a transzcen
dencia. A tett-tervezés és annak eredménye ugyanis maradéktalanul sohasem fedik egy
mást, éppen ezért állandóan "túl kelllépniük egymáson". (Lásd "transcensus" = "át Itúl! lé
pés'í.) "Az elképzelt eszmény és annak valóságos létrehozása közt mindig lemaradás van, és
az újabb eszményi cél folyvást meszszebbre nyúlik, mint az elért valóság. Hasonlóképpen a
gondolkodás is túlszárnyalja a cselekvést, és valahányszor fordítva is igaz: a tett a gondola
tot. Következésképp az eszményinek és avalóságosnak megfelelőségbekell jutnia. A kettő

eredeti egysége azonban mér eleve "adva" van számunkra. Jóllehet adva van, mégis, amint
elértük, ugyanabban a pillanatban el is tűnik a szemünk elől. .r (M. Blondel: L' Action.
1893. Paris, 1950.344.-345.)

Hasonlóképpen lehetetlen tökéletes összhangot teremteni a cselekvés és annak eredmé
nye között. Életünk során ugyanis sohasem vagyunk egészen azok, akik lenni szeretnénk, és
sohasem akarunk pontosan olyanok lenni, mint amilyenek ténylegesen vagyunk. Itt is meg
nyi.lvánul a valóság és az akarás, az eszmény és az élet kölcsönös transzcendenciája.
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A tapasztalás "értelme"

Nyilvánvaló, hogya transzcendenciát nem csupán a tárgyi adottság oldalán lehet megtalál
ni, hiszen a tárgyat az alanyi terv újra meg újra transzcendálja. Az alany elképzelésében
sem található meg sajátosan a transzcendencia, hiszen tetteink tervét újabb és újabb, előre

nem látott tárgyi eredmények igazítják ki. Inkább azt kell mondanunk, hogya transzcenden
cia magában a tapasztalati aktivitásban, a tapasztalás eredményében jelenik meg, mégpedig
úgy, hogy a terv és az eredményegybeesésének keresésében - sokszor nem is tudatosan -
magát a transzcendenciát találjuk. ,

Eddig körvonalakban felvázoltuk, hogy hol és miképp kell keresnünk a rranszcendenc.ét.
Ebben az őszefüggésben azt is mondhatjuk, hogya transzcendencia a dolgok értelmének for
májában is megjelenhet. Hiszen a tapasztalásnak csak akkor van értelme, ha a terv és az
eredmény egybeesése nem alapvetden lehetetlen. Már az egybeesés keresése is arról tanúsko
dik, hogy a megismerés során valamiképpen számolunk az ilyen értelemben vett "értelmes
séggel". A transzcendenciát itt a tapasztalás teszi lehetové. A transzcendencia nem a tapasz
talati tárgy végső alapja lesz, nem is az alany megismerésének végső horizontja, hanem a
tapasztalás értelmének végső előfeltétele. A transzcendenciára irányuló kérdés itt a követ
kező: vajon a tapasztalat a végső érthetőség "terében" játszódik-e le, avagy a tapasztalás
világa csak összefüggéstelen valósághalmazt tár elénk?

Az így értelmezett transzcendencia azonban nem lehet "adva" az egyedi tapasztalásokban.
Ugyanis nincs olyan tapasztalásunk, amelyben képesek lennénk m~gtapasztalni,hogya ta
pasztalás maga értelmes jelentést hordoz-e? A transzcendencia, mint a tapasztalás értelmes
jelentése, mégsem pusztán alanyi kivetítés eredménye, hiszen lényegét tekintve az értel
mességre és a jelentésre vonatkozó kérdés. A dolgok értelme pedig a válaszban van, s a vá
lasz nem lehet kivetítés. A tapasztalás értelme tehát nem más, mint valamiféle kérdezett le
hetőség, amely mellett elkerülhetetlenül jelen van egy másik, alternatív lehetőség, az tudni
illik, hogy a tapasztalásnak nincs, értelme. Ezért csak remélhetem, hogyatapasztalásomnak
mégis van értelme, s ennélfogva nem abszurd.

Természetesen a remény valamiféle magatartásban is megnyilvánul. Ha 'remélem azt,
hogya tapasztalásnak van értelme, akkor állandóan nyitottnak kell lennem, hogy figyelem
be vegyem ezt a lehetőséget is. Ám a tapasztalás mindig csak "részben" sikerül, s ezért so
hasem tökéletes. Egy szempillantás alatt tovatünik a keresett és mégis soha igazán "meg
nem ragadott" terv és eredmény egybeesése (vö. M. Blondel uo. német kiadás: Logik der
Tat. Einsiedeln, 1957.63-64). Ezért lehetséges az, hogy a csupán részben sikerült, egyedi ta
pasztalással is megelégszünk, hiszen egy élet is kevés ahhoz, hogy tapasztalásaim során ön
magamat téljeserr "kipróbáljam". Így a transzcendencia nem kérdésként jelenik meg szá
munkra, hanem reményként. A remény itt azt jelenti, hogy a nem megnyugtató válasz mel
lett döntök, és nem adom fel magamban a keresés vágyát, még akkor sem, ha úgy tűnik,

nem fogom megtalálni, amit keresek. A remény töretlen nyitottságú alapállásában a transz
cendencia választásom eredményeként lepleződik le.

Látjuk tehát, hogy a tapasztalás értelme .válasnott" transzcendenciaként jelentkezik, va
gyis az alany és a tárgy közötti viszony harmadik lehetőségének formájában. A választás
azonban itt többet jelent annál, mintsem hogy döntésre szánnánk el magunkat. A választás
ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy olyan döntéssel állunk szemben, melynek feltétele
a választás tárgya. A transzcendencia nem azért tárul fel számomra, mert én választom a
tárgyát. hanem azért, mert a tárgy már megelőzően "adva van". A választás pedig itt nem
arra irányul, hogy a tapasztalásnak értelme legyen, hanem arra, miképpen akarok "hozzá
állni" ehhez a - lehetőség szerinti - végső értelemhez?

A transzcendenciához vezető űt eme harmadik formájának sajátos ismertető jegye a me
taiizika és az etika egymásra találása. Az etikai jellegű döntés kaput nyit a metafizikai megis
merés felé, miután ez a megismerés az önmagunkkal kapcsolatos döntéssel szorosan együtt
jár. Mindez nem annyira a tárgyra irányuló megismerést feltételezi, hanem inkább azt je
lenti, hogy a megismerés folyamán .feladjuk magunkat" a "megragadhatatlan" megközelí
tése céljából. Megalapozottan mondhatjuk tehát, hogy nincs igazi metajizika etika nélkül.
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Miután az ember etikai döntésén múlik, hogy igent, vagy nemet rnond a transzcendenciára,
joggal állíthatjuk, hogy nem lehetséges igazi etika sem metaiizikai megalapozottság nélkül.

A vallási megtapasztalás

A metafizikai és etikai döntés kölcsönhatása feltárja a tapasztalás legtökéletesebb szintjét:
ez pedig nem más, mint a vallási megtapasztalás. A hipotézis, illetve a megvalósítás keresése
a cselekvés során - tulajdonképpen nem más, mint a transzcendencia léte. A konkrét egyedi
tapasztalás képtelen ezt a tervet, illetve elképzelést "verifikálni", hiszen itt a "megtapasztal
hatatlanról" van szó. Ez a tapasztalás jelenti minden tapasztalat végső értelmét. Megkérdez
hetem magamtól, hogy tapasztalásaim összefüggésében van-e a dolgoknak valami végső ér
telme, vagy sem, attól függöen, hogy teljes léttapasztalatomat általános, vagy egyedi szem
pontból akarom-e minősíteni? Látjuk; hogy végső soron itt a tapasztalásnak mint tapaszta
lásnak a minősítéséről van szó, s miután ebben a minősítésben a szubjektív szempontok is
erősen közrejátszanak, a személyes tapasztalat szintjén is beszélhetünk transzcendentális
megtapasztalásról. (Tudniillik senki sem képes a másik helyett valamit megtapasztalni!) Az
az "igazoltság", amelyet a tapasztalat nyújt, ugyancsak közölhetetlen. Ezért a vallási tapasz
talat, mint "nem igazolható igazoltság" - a verifikáció logikai szabályait tekintve - "tudo
rnánytalannak" tűnik.

E transzcendentális megtapasztalás példája és ösképe a vallási megtapasztalás. Ezen a
szinten válik felismerhetővéaz isteni önazonosság. Ez az önazonosság úgy mutatkozik meg,
mint személyes isteni transzcendencia, s amit - ezért - személyes transzcendenciának kell
neveznünk. Isten szabad önátadás formájában önmagát akarja közölni velünk, alázattal
elfogadjuk kegyelmét és őt választjuk. Megajándékozott, kegyelmi létünket azonban nem
vagyunk képesek az egyedi, konkrét tapasztalás módjára megragadni és az sem lehetséges,
hogy ezt a tapasztalást "eltárgyiasítva" mással közöljük. A vallási tapasztalás inkább úgy
jelentkezik bennünk, mint teljes lét-tapasztalásunk végső értelme, jelentése és jelentősége.

Azok számára, akik az isteni önátadást elfogadták, e transzcendens tapasztalat sokkal bizo
nyosabb, mint a verifikálható hétköznapi tapasztalat.

Amennyiben a vallási megtapasztalás fent vázolt értelmezése helyes, akkor ez annyit je
lent, hogy a vallási megtapasztalás is etikai alapdöntésen nyugszik. Ennek megfelelöen a
metafizikai megismerés épp a vallási tapasztalás szintjén juthat el a teljességre, hiszen csak
itt kaphatja meg a "végső választ" kérdéseire. A tapasztalás során ki-választott transzcen
dencia, mint a személyes transzcendencia önmagát kinyilatkoztató "szava" (logosza) szólalhat
meg az ember számára a vallási megtapasztalás élményében.

Felhasznált irodalom. M. Blondel: L' Action. (1893) Paris, 1950 - E. Coreth-J. Doncel: Metaphysics. New
York, 1973 - P. Henrici: Aufbrüche christlichen Denkens. Einsiedeln, 1978 - A. Lalande: Vocabulaire
technique et eritique de la Philosophie. Paris, 1976 - J. B. Lotz: Martin Heidegger und Thomas von Aquin.
Pfullingen, 1975 - J. B. Lotz: Transzendentale Eriahrung. Freiburg, i. B. 1978.
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Joós Ernö

KULTÚRA ÉS ETIKA

A kultúra eredete

Beleszületrünk a kultúrába; már az első ember is, s még ha többen voltak is az elsők, az
sem változtat a helyzeten. Ellenkezőleg, ez a tény még világosabban bizonyítaná a kultúra
lényegér: azt, ami értelmet ad minden emberi tevékenységnek. A kultúra eredetének kutatása
tehát az értelem (nem az ész, hanem a jelentés - Sinn) eredetének a kutatásához vezet. A
dolgok értelme, jelentősége viszont a dolgok értékelésével egyenlő. Ez alól a törvény alól
nincs kibúvó. Ha valaki megmagyarázza, mit ért a család, cseléd, csőcselék fogalmán, ezek
nek a létezőknek a lényegét érinti magyarázatában, s egyszeriben az értékelés, vagyis az
etika területén találja magát. Nem csodálatos, hogy a legtávolabb eső, egymástól tökélete
sen elzárt kultúrák is válaszoltak ezekre a kérdésekre? Természetesen könnyu erre azt
mondani, hogy az a tény, miszerirt a válaszaik különböztek egymástól, az értékelés alapját
dönti meg, s minden válasz egyformán elfogadhatónak ítélhető, ami egyenlő az etikai tör
vények tagadásával. Amikor lényegről beszélünk, a következőt állítjuk: nincsen olyan kul
túra, amely a családban ne a társadalom alapját látta volna.

Mit értünk értelmen és jelentésen? Talán itt tűnik ki legvilágosabban a kultúra lényege. A
kultúra képes beszéd; az ember szimbolumaiban ad értelmet a világnak, amelyben él. Ezért a
család szó például nem elegendő a család lényegének kifejezésére. A család szimbóluma a
gyermek, s nem a szexualitás. Legyen valaki akár népmüvész, akár a modern, individualista
kor rnüvésze, a család értelmét gyermeknélkül nem tudja jellemezni. S azok, akiknek csak a
leghalványabb fogalmuk van arról, mit jelent a gyermek, ebben a képben megtalálják az
emberi lét olyan elemeit, amelyeket csak a szellemi, a lelkivilág valamilyen formájú léte
zése magyaráz. Az áldozatkészséget, a szeretetet, az önmegtagadást egyedül ösztöneinken
keresztül nem lehet megvilágítani, még akkor sem, ha hasonlóságot találunk a fiait védö
állat és az anya gondos szeretete között. Biológusok a szanalomban látják az ember és az
állat közötti lényeges különbséget: a szánalom valaminek az értelmét, jelentését megragad
ni képes értelem megnyilatkozása. Ez az értelem nem egyenlő a .Jtasznossal" vagy a "fenn
maradás ösztönével", A kultúrában a dolgok lényegét megragadni képes értelem munkál
kodik; természetesen a kultúra hanyatlásában, mivel ilyen állapot is létezik, az értelemnek
csak egyik jellegzetessége - pusztán logikai, racionális képességei - jutnak kifejezésre. In
nen van az, hogy a logika, az úgynevezett józan ész rombolja le a szimbólumokat, s vele
együtt az értékelés, tehát az etika alapjait is, Miért? Amíg az intellectus egy mindent átölelő

meglátásban ad értelmet a világban felmerülő jelenségeknek, a ratio, a racionalizmus annak
a mindent átfogó értelemnek egyik jelentését támadja, nem véve tekintetbe a totalitásra, az
összességre való kihatását. Így látta a modern társadalom a gyermekben a szülök szabad
mozgásának, valamint anyagi létük magasabb szintre emelésének akadályát. Hasonlókép
pen lett a gyermek az anyák karrier-lehetőségénekkorlátozója. Ettől már csak egy lépés
volt, hogy család helyett házastársakról beszéljünk, s a gyermek negligálása után ez a fo
galom is leegyszerüsödik: a gyermeket helyettesíti a szexualitás, s a házastársakból pedig
egyszerűen szexpartnerek lesznek.

Ez csak egyetlen példa arra, hogy az osszkép bomlása a kultúra hanyatlásának jele. Az
összkép bomlását a társadalom a részletek rafinált kidolgozásával próbálja helyettesíteni.
Ezt nevezzük civilizációnak. Felesleges tehát hangsúlyozni, amit minden értelmes szemlélő

világosan lát, hogy a részletek rafinált kidolgozása, az ész vívmányainak fékezetlen alkal
mazása nemcsak a kultúra hanyatlását, hanem vele a társadalom pusztulását is maga után
vonhatja.

A kultúra másik jellegzetes és eredeti megnyilvánulása a munka. Lukács György a marx
ista filozófia ontológiájában az embert válaszoló lénynek nevezi, és ebben látja az ember
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lényegét, Válaszol a környező természetnek, s lakhatóvá teszi a földet. De a munkát Lukács
György az ember technikai tevékenységévé szukíti le, míg Hegel beleért minden válaszo
lást, tehát a szellemi munkát is. Eszerint az ember válaszol, vagyis munkálkodik, amikor
értelmet lát a természetben és a környező világban. Így a müvészet (tánc, zene stb.) és a val
lás is eredeti válaszolás, s nem csak a gazdasági tevékenység.

Minthogy a kultúra mindig összképet ad, sem a tánc, sem a zene nem lehet benne öncél,
l'art pour l'art tevékenység. Így a mitológia, a vallási világkép lesz a legeredetibb" válaszo
lás': mivel az ember minden rendű tevékenységének értelmet tulajdonít. Antropológusaink
meg vannak győződve arról, hogy az ember meg tud élni filozófia és természettudomány
nélkül, de nem tud létezni valamilyen vallás nélkül, amelyben az ember életét és célkitű

zéseit összhangba hozza nemcsak közvetlen környezetével, hanem a világgal is, azzal, amit
egyetemességnek. univerzumnak képzel. Az ember a szó szoros értelmében "kidolgozza"
világképét, s ez a kultúrában fejeződik ki. Ha a világképünkbe az, amit munkának hívunk 
s amely mindig erőfeszítést, odaadást, lemondást, azt is mondhatnánk, szenvedést jelent -,
nem illik bele - mivel az ember életét úgy vetíti maga elé, hogy! ezeknek az erényeknek vi
lágnézetében nincs helye -, akkor a munkaerkölcs meglazul. Ilyen formában hat a kultúra
a gazdasági életre, s építi vagy rombolja a közösséget.

A végtelenüI bonyolult és fejlett gazdasági élet, s az azzal járó kilengések: a pénz kísértése,
munkakerülés, hatalomra vágyás, a fogyasztók félrevezetése. stb. csak látszólag a jelenlegi
gazdasági élet termékei. Az alkalmat ne tévesszük őssze az okkal. Ami alkalom egy erkölcs
telen cselekedet megnyilvánulására, az még nem szükségképpen oká annak a tettnek. Hogy
magyarázzuk meg, hogy végeredményben mindenkinek van alkalma időt vagy pénzt lopni,
s csak egyesek élnek az alkalommal?

Tagadhatatlan, hogy az alkalmakat "összvilágnézetünk" (kultúránk) törvényei szerint
használjuk föl. Íme egy korszerü, könnyen érthető példa: ha egy értelmes fiatal aszony az
anyaságot választja, bizonyára nem gazdasági szempontból teszi, vagyis nem azért, mert a
gyermekek létresegítését értékesebbnek tekinti, mint például - ha kémikus lenne - a szap
pangyártást. S mivel legtöbben a nyugati államokban a gyermek helyett a karriert választ
ják, ez megint csak látszólag gazdasági kérdés. Attól a pillanattól fogva, hogy az önfeláldo
zást, amit a gyermeknevelés és a családi élet megkövetel, az anyagi siker s a vele járó ké
nyelem és élvezet helyettesíti, a gyermeknek a nők világképében nem lesz többé helye.

Az erényeknek nem az ösztönökbe n rejlik az eredete, mivel az erény lelki, az ösztön pe
dig testi. Ez nem azt jelenti, hogya világkép irracionális, vagyis érthetetlen, hanem hogya
természettudomány számára irracionális, tehát tudományos eszközökkel megmagyarázha
tatlan prrncípium révén értelmezhető. A pszichológia, az antropológia félúton elakad az
anyai szeretet, a felebaráti szeretet vagy a szánalom, az odaadás, az áldozatkészség megin
doklásában. Hasonlóképpen tehetetlen az értékeléssel szemben, amely a kultúra gerince.

Ezek a gondolatok arra a következtetésre vezetnek, hogy az erényeknek - az értékeknek
- eredetét hiábavaló az ösztönökben. vagy az ember gazdasági tevékenységében keresni.

Értékelésünk tehát hajlamaink korlátozásához vezet. Éppen ezért a kultúrát könnyu kon
zervativizmussal vádolni, hiszen célja az élet kereteinek rögzítése, értékeinek megőrzése.

Ezt az érvet nehéz megvédeni, ha az értékeket és a kereteket, amelyeket a kultúra terem
tett, abszolútnak tekintjük. De ezt senki sem állította. Nem kétséges, hogy vannak alacso
nyabb és magasabb kultúrák, s valamennyiben megtaláljuk azt a keretet. amely a közösségi
életet s az "értékmértéket" szabályozza, amely az etika alapjául szolgál. De lehet-e arra a
kérdésre válaszolni, milyen mértékkel mérjük a kultúrákat? Ha a vallásos világnézetet
vesszük kiindulópontul, akkor az Isten és a szentség fogalma szolgálnak mértékül. A hala
dás irányát, ha kultúrákra lehet ezt a fogalmat alkalmazni, az istenfogalom bensőségesebbé

válása szabja meg; ugyanezt konkrétabban kifejezve: az út hosszú a megfoghatótól (bálvány,
fétis) a megfoghatatlanig. Az istenfogalommal együtt ugyanezt az utat követi az értékfogal
mak és az etika: a kultúra világa a haladás irányában nemcsak kibővül, de el is mélyül. Az
élet és a halál fogalmai új jelentőséget nyernek.

A kultúra ekkénti értelemben vett haladása nem jelenti azt, hogy amit általános értelem
ben haladásnak vélünk, s amit nehéz másként meghatározni, mint az ész, az értelem gyakor-
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lása s a velejáró új szellemi és technikai alkotások megjelenése, a kultúra kereteit nem teszi
próbára. Ilyen próbatétel volt az európai felvilágosodás (Auikldrung).

A kultúra és a felvilágosodás
Miben áll a felvilágosodás? Az ész megkérdőjelezi a kultúra által fenntartott értékrendszert,
amelyet a közösség az általa bevezetett kényszeren keresztül őriz. Mottója - Sapere audere!
- amely szabadon így fordítható: Ne féljetek az értelemtől!

Miben áll a felvilágosodás által előidézett haladás? A felvilágosodás, az ész eltünteti a kul
túra olyan elemeit, amelyeknek létezését az ész kétségbe vonhatja. Természetesen a kultúra
legfontosabb elemei esnek az ész kritikája alá, mivel ezeket lehetetlen, vagy nagyon nehéz
pusztán ésszel bizonyítani. Másrészt éppen ezek az elemek a törvény, az érték alapjai, eze
ken nyugszik a megkötöttség, tehát az az akadály, ami fékezi az embert hajlamai határtalan
megnyilatkozásában. A felvilágosodással együtt jár az individualizmus erősödése, s a ha
nyatló kultúrát az individualista racionalizmus a Bildunggei, a műveltséggel próbálja he
lyettesíteni.

Hogy mi a különbség a kultúra és a müveltség között, azt a mai nyelvi zűrzavarbanegyet
len szóval nem lehet kifejezni, mivel a mindennapi nyelv nem tesz különbséget közöttük.
Manapság a kultúrházat, vagy "magyarosan", a müvelödési házat-otthont megtaláljuk min
den kis faluban. De nem is merem leírni, milyen messze áll az a program, amit ott bemutat
nak, mind a müvclödéstöl, mind a kultúrátó!.

A müveltség reprezentálhat egy világnézetet (Weltanschauung), amely egyéni szempontból
kultúrának felel meg. A különbség az, hogy a kultúra közösségek (népek, törzsek, társadal
mak) válasza a környező világra, s ezt a választ a közösség minden tagja magáévá teszi; míg
a müvelt ember világnézete találhat követőkre, de ritkán vagy sosem hat át egy egész tár
sadálmat.

Ezzel ellentétben a kultúra a közösség világképe. Benne tükröződik a közösség világné-
-zete, Világnézeten nem ideológiát értek, hanem egy bizonyos életmódot. T. S. Eliot angol
költő a kultúrát így határozza meg: az a mád, ahogy elkészítjük ételünket. Ehhez hozzátar
tozik az is, kit hívunk meg asztalunkhoz. Manapság mesébe illőnek tűnik Antoine de Saint
Exupéry elbeszélése, pedig igaz történet. Saint-Exupéry francia pilóta volt a repülés heroi
kus korszakában, a két világháború között. Egyszer a Szahara sivatagjában motorja elrom
lott, s kényszerleszállás után éjjelre társával együtt menedéket keresett. Arabsátorba top
pantak be, s mihelyt körülnéztek. rájöttek, hogy az ellenség kezében vannak. A franciák
nemrégiben megölték az arab házigazda fiát. A házigazda észrevette Saint-Exupéryék zava
rát, de megnyugtatta öket, hogy az éjjel semmi bántódásuk nem lesz. Ugyanakkor felhívta
figyelmüket arra, hogy korán reggel távozzanak, mivel napkelte után nem biztosíthatja éle
tüket. Mohamed törvénye erősebb volt, mint a bosszúállás ösztöne.
Ebből a példából is kitűnik, hogya kultúrához szükségképpen hozzátartozik egy etikai

világnézet. Müvelt emberek közösen gyönyörködhetnek bizonyos müvészi alkotásokban.
ismeretük által tartozhatnak azoknak csoportjába, akik egyetértenek sok dologban, eszméik
kel uralhatják a közvéleményt irodalmi, művészi téren, s ugyanakkor etikai kérdésekben
teljesen egyéni szabályokat követhetnek, vagy még az is megtörténhet, hogy semmiféle
szabálynak, törvénynek nem vetik alá magukat. Különösen gyakori, hogy "összvilágképük
bő]" a lelkivilág elemei (lélek, Isten, Abszolút, Tökéletesség, Igazság) teljesen hiányoznak.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az ilyen értelemben vett művelt ember szükségkép
pen immorális (erkölcstelen): etikai világa nem egy közösség világnézetéhez kapcsolódik,
hanem inkább esetenként, racionális módon választja meg cselekedetei irányvonalát.

Ezt a magatartást tükrözi I. Kantnak a felvilágosodásról (Aujklarung) adott meghatáro
zása: "A felvilágosodás az ernber felszabadulása a saját maga által teremtett gyámság aló!. A
gyámság pedig abban áll, hogy az ember képtelen értelmét más által megszabott irányítás
nélkül használni." Ám akinek van esze és jó az ítélőképessége, annak csak szabadságra van
szüksége, hogy használja is őket. Kant jól látta, hogy a tömeg csak lassan éri el a felvilágo
sodás szintjét: "Forradalmak véget vethetnek személyes despotizmusnak, vagy a kizsák-
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mányoló és elnyomó tirannizmusnak, de képtelenek a gondolkodásmód valódi megrefor
málására". A kultúra az ember második természete. Kant viszont igazat állít: egy kor nem
kötelezheti magát arra, hogy megtiltsa az utána jövőknek, tudásukat ne fejlesszék ki, hibá
kat ne küszöböljék ki, és hogy ne haladjanak az általános felvilágosodás felé. Az effajta ma
gatartás az emberi természet ellen elkövetett bűn lenne. Ennek a természetnek a valódi
célja éppen a haladás; az utódok joggal elvethetnék azokat a szabályokat, amelyeket az elő

dök oktalanul és rosszindulattal alkottak.
A felvilágosodás világnézetének természetes következménye, hogy az ész lesz rriinden

erkölcsi kényszer rugója. Az ész (ratio) azonban a kulturális világkép helyett racionális
harmóniát próbál termteni, amely az új emberi közösség alapjául szolgálna. Ilyen racionális
harmóniát tanított Marx, amikor a szociális igazságokért harcolt. Ezért látta a vallásos és
kulturális intézményekben a haladás (felvilágosodás) szellemének gátló tényezőit. Sajnos,
az emberek nagy része csak az érzékein keresztül tud gondolkodni, s mint Kant mondotta,
forradalmak ledönthetik az elnyomó rezsimet, de képtelenek a gondolkodásmód megre
formálására. Könnyű megfeledkezni az áldozatról, az önmegtagadásról, amely minden kö
zösségi siker állandósításának a titka. De az áldozatkészség, az önmegtagadás, s még a be
csületesség is (önmegtagadás és áldozatkészség nélkül becsületesség sincs) nehezell ma
gyarázhatók meg pusztán a racionalista etikán keresztül. Valami hiányzik még Kant etikájá
ból is, annak ellenére, hogy az erkölcsi törvény, amit az ész reánk kényszerít, a legneme
sebbnek látszik. Ha ehhez hozzátesszük Kantnak azt a megállapítását, hogy kevés ember
képes a felvilágosodás, tehát a tiszta ész szintjét elérni, szomorú képet alkothatunk arról a
korról, amely a híres felvilágosodás nagy reményeivel indul és amely csak az észre, a ratio
ra támaszkodik, mivel az értelem hanyatlása vagy az ész fékezetlen alkalmazása hihetetlen
etikai kilengésekkel járhat. Ha a kultúra igazolhat a közösség által elfogadott, de a józan
ésszel teljesen szembenálló cselekedeteket, az értelem hanyatlása, vagy az ért~lem ideoló
giai alkalmazása felszabadítja az emberben rejlő gonoszság legrafináltabb formáit, a csalás,
erkölcstelenség és törvénykihágás elképzelhetetlen sorát és előre nem látható következ
ményeit. A manapság világszerte témává lett munkaercsölcsök hanyatlása a kulturális vi
lágnézet hanyatlásával és az ész úgynevezett felszabadulásával van összefüggésben. Mivel a
művelt embert a saját maga által megszabott törvényeken kívül semmi sem kötelezi arra,
hogy becsületes legyen (s becsületesen dolgozzon); még akkor is, ha feltételezzük, hogy
minden ember művelt és értelmes, értelmük és múveltségűk még nem biztosíték megbíz
hatóságukra. Az általános müveltség (írás-olvasás) elterjedése előmozdította a technikai
haladást, de nehéz állítani, hogy nemesítette az erkölcsi magatartást. Ha valaki megszám
lálná a kisebb-nagyobb rendelkezések és törvények seregét, amit a haladás hozott magával,
hogy a .müveltebb" emberek erkölcsi kilengéseit, megbízhatatlanságát korlátozza, s egy
általános, standard magatartásmintát hozzon létre, akkor elkeserítö képet kapnánk ko
runkról.

Kultúra és civilizáció
Teória helyett szeretnék inkább tényekre támaszkodni. Mi a magyarázata annak, hogy a
kultúrák a civilizációba hanyatlanak? Ezt úgy kell felfogni, mint egy szükségképpeni, majd
nem elkerülhetetlen zuhanast. Elkerülhetetlen, mert az ember minden alkalmat megragad,
hogy sorsán javítson, életét megkönnyítse. Az "arcod verejtékével keresd a te kenyered" 
büntetésként visszhangzik számára, s ettől minden áron szabadulni akar az ész által kifej
lesztett technika segítségével. Manapság ezt nem kell senkinek megmagyarázni. A gépesí
tett ipar és a. gépesített mezőgazdaságután jön a gépesített konyha. Kinek lehetne 'kifogása
ilyenfajta munkakönnyítés ellen? Amikor gyermekkoromban édesanyám kezembe adta a
tálat négy tojássárgájával és azt mondta, keverd 40 percig; utána a vajat hasonlóképpen,
bevallom, mindig készen álltam egy kis csalásra. Ma azt mondaná, indítsd meg a habverő

gépet. '
De ki magyarázná meg azt, JTIiért változtatta meg a habverő bevezetése az ünnepeket is?

Miért van az, hogya verejtékézés csökkenésének arányában csökkent az otthonok meghitt
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melege, az ünneplések bensősége?Miért kellett a traktornak elhallgattatnia az aratók éne
két? Miért ül rá az unalom a verejtékező munka alól felszabadult népre? Miért lett az una
lom világprobléma? Ha.a Teremtő embert teremtett, az ész (ratio) éppen úgy az emberhez
tartozik, mint az értelem (intellectus). Az ész tehát, amely az életet megkönnyíti, önmagában
nem lehet rossz. De nem beszélünk-e ugyanekkor a teremtés rendjéről? Különféle módon ren
dezhetjük be életünket; de ki tudja megmondani, melyik rendet lehet az igazinak tartani?

Mit értünk a rend fogalmán? Nem használjuk ezt a szót szükebb és tágabb értelemben?
Nem beszélünk azon a renden kívül, amelyet a házam táján tartok, világrendről is? Így hív
tuk az osszképet. amelyet a kultúra adott. Ebben az esetben az a háztáji rend, amely a világ
rendnek nem veti alá magát, rendetlenségnek számít. Az ész (ratio) túltengése eszerint meg
döntheti azt a rendet, vagyis azt az egyensúlyt, amely az ész és az értelem között eredetileg
fennállt. Azt már a gyakorlatból tudjuk, hogy az egyensúly megbontása a természetben
katasztrófához vezet. Ha a világban valamilyen rend van, s ehhez kétség nem fér, akkor az
ember életfelfogásában is meg kell ennek a rendnek nyilvánulnia: nincs olyan emberi ren
delkezés, amely ezt a rendet meg tudná változtatni anélkül, hogy ez ne vezetne az ember
számára is katasztrófához.

Világnézetek csapnak össze ezen az állításon, mivel némelyek a rendet (struktúrát) az
észből kiindulva vetítik maguk elé; mások a természetre, vagy egy transzcendentális rendre
hivatkozva próbálják az ember életét keretbe foglalni. Jól ismert az a magatartás is, ame
lyik tagadja bármilyen rend létezését, mondván, hogy egyetlen rendnek sincs logikus ma
gyarázata, tehát semmilyen' mód nincs arra, hogy a rendek között logikusan a jobbat vá
lasszuk. De ami megmagyarázhatatlan, az még nem szükségképpen érthetetlen. A mi meg
győződésünk az, hogy van világrend, még akkor is, ha ez a logika eszközeivel nem bizonyít
hat6. Létezésére élettapasztalatunk és a történelem emlékeztet.

Mit kifogásolunk tehát az ész (ratio) határtalan gyakorlásában? Az ész, természeténél fog
va, mindig részletkérdéseket tud csak megoldani; az ész tehát önmagában nem képes világ
rendet teremteni. Egy világrend meglátása, felfogása (conceptio) racionális eszközökkel meg
magyarázhatatlan. A kultúra által nyújtott világrendből - tudományos szóval kifejezve 
deduktíve alkotjuk az alacsonyabb fokú struktúrákat. Az ilyen világrend kiinduló pont/lak
szárnít. Az ész, a ratio viszont alulról felfelé építi, szervezi a valóságot, és a végcélról mindig
hallgat, mivel azt elérhetetlennek, ésszel felfoghatatlannak tartja.

Ha a civilizációt haladásnak tekintjük, akkor mondhatnánk azt, hogy a világ civilizálódott;
az emberek polgárokká lettek, vagyis megteremtették maguknak a várost (civitas). Mond
hatnánk azt, hogya civilizáció a polgárok által teremtett földi rend, amely csupán a városokra
szorítkozik? (A várost ebben az értelemben nem a lakosok száma határozza meg, hanem
életfelfogásuk.) A modern világ tudja, hogy válságban van a családi élet, a munkaerkőlcs,

válságban van az egyéni és a közösségi élet, és semmiféle tudomány nem képes megoldást'
javasolni. De nem jutottak-e az emberrel foglalkozó tudományok is válságba azzal, hogy az
ész szétforgácsoita őket, s nincs olyan tekintély (auto ritas), amely újból összhangba tudná
hozni? .

Ki merné tagadni: az összképből elég egy elemet kivenni, hogy a rend megbomoljon. Ah
hoz sem fér kétség, hogy részekhez részeket adni nem szükségképpen egyenlő az összkép
megalkotásával. Ahhoz, hogy kultúra legyen, ahhoz, hogy összkép létezzen, szükség van egy
mindent átfogó princípiurnra, amely a részeket harmonikus egységbe olvasztja. Tudjuk,
hogy a természet gyógyítja sebeit, s katasztrófák után, ha hosszú idő múltán is, újra éled.
Ha van rend, amely a társadalmi és a szellemi életet kormányozza, akkor a társadalmi és a
szellemi életnek is megvan a lehetősége, arra, hogy megújuljon. De kételkedünk abban,
hogy a civilizáció lenne a kiút a társadalmi és szellemi élet káoszából.

A civilizációval szemben a kultúra mindig osszvilágképet adott. Összvilágképen olyan vi
lágfelfogást értünk, amely az ész és értelem harmóniáján nyugszik, s amely a társadalom
folytatólagosságát az élet folytatólagosságával köti össze. A mai civilizáció nyelvén így kel
lene kifejezni: a halál nemcsak biológiai tény, ugyanis valamilyen formában a lélekkel lakik
együtt a rothadó anyag, a test. A kultúra szó a cultusból ered, ez pedig a colere deos össze
téte'lhez kapcsolódik. Colere deos -az isteneket tisztelni. Lehetne tehát állítani, hogya kul-
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túra az istentisztelet egy bizonyos formája? Ha Isten elgondolásán tremendumot, félelmet
értünk, vagy misztériumot, amelyet az emberi ész csak megközelíteni tud, de áthatni nem;
ha ráillik a jelző: élet és halál.ura - akkor a kultúra világképébe beletartozik mind a földi,
mind a lelki és a szellemi világ. Ebből "logikusan" következik az is, hogya kultúrában a
deduktív módszer mérvadó: nem az életünkből kiindulva magyarázzuk, hogyan kell meghal
nunk, hanem a halálunkról alkotott felfogás határozza meg, hogyan kell élnünk, felfognunk
földi munkálkodásunkat. Akármilyen paradoxonnak is hangzik, azért élünk, hogy egyszer
meghaljunk. A társadalom folytonosságának a gondolata is csak úgy nyer értelmet, ha a ha
lál több, mint egyszerű biológiai halál. Csak ebben az esetben állíthatjuk, hogy az ember
több, mint akármilyen más természeti lény. A kultúrákat tehát a halál állandó jelenléte jel
lemzi; a civilizációk viszont arra törekszenek, hogy a halált elfelejtessék velünk.

A kultúrákban funkcionáló halál gondolatában gyökereznek értékelésünk, tehát etikánk
törvényei is, amelyek a kultúra összképének mintájára az ember rninden földi tevékenysé
gére kihatnak. A civilizáció gyakorlatiasságában ez az összkép homályosul el, s ennek kö
vetkezményeként a civilizációk kétségbevonják - miként napjainkban is - a kultúrák ér"
tékrendszerét, s vele együtt azok etikai törvényeit. Amikor az összvilágkép elhomályosul, az
ember maga is kiesik a világképből és értékei szétforgácsolódásával erkölcsi világa az alkal
mak játékává válik. A kultúra törvényei viszont abszolút törvények. Amikor a civilizáció a
törvényt magyarázni kezdi, a törvény (ne lopj, ne paráználkodjál stb.) megszegése nem
okoz többé lelkiismeret-furdalást. Így tüntetjük el a különbséget jog és etika közőtt, és így
játsszuk ki magunkat önmagunk ügyvédjének; a bűnből egyszerű kihágás lesz, s a társa
dalmi közösségbőlaz egyének alkalmi tömörülése.

Természetesen senki sem tagadja a haladás jelentőségét, s egyes kultúrák kegyetlen,
embertelen törvényeit. De ugyanakkor ki merné tagadni a civilizált világ kegyetlenségeit,
háborúit és tömegirtó praxisát?

A civilizált világ szekularizálta a halált; joggá változtatta a bűnt olyan formában, hogy
mindent, ami megmagyarázható, szabaddá tette. (Gondoljunk az úgynevezett erkölcsi meg
újulásra - new morality.) Racionalitásunk képes minden célt, minden törekvést nevetséges
ségbe fullasztani, s igy annak értékét kétségbe vonni. De honnan van az, hogy tehetetlen a
gonosszal szemben? Racionalitásunk megint egy paradox helyzet elé állított bennünket; ké
pes kételkedni mindenben, amit korábban kulturáink örökkévalónak tartottak. Kimutatta,
hogy szerzett képességeinket, mindazt a hasznost, jót és értékest, amelyet életünk során
sikerült összegyújtenünk. gyermekeink nem örökölhetik, de nem tudjuk megakadályozni az
emberi gonoszság folytatólagosságát, mondhatnák örökkévalóságát sein. Minden generáció
nak előlről kell kezdenie, tanulnia mindent, ami jó, nemes és becsületes, de minden oktatás
nélkül otthon érzi magát abban, ami becstelen, gonosz és helytelen?!

Ha a halál mindennek véget vet, miért próbáljuk intézményeinkkel biztosítani annak a'
kevés jónak, igazságnak, emberségnek. becsületességnek a fennmaradását, amelyet egy
generáció megvalósitott?

Ha földi életünk örökkévaló lenne, cselekedeteink éppúgy elveszítenék értelmüket, mint
hogy ha a halállal mindennek vége lenne. Mind az egyik, mind a másik esethen a jó és a
gonosz, az érték és az értéktelen között elveszne a különbség, Amíg ennek a tételnek az első

része elég könnyen illusztrálható s ezért könnyen érthető, a második részét nehezebb fel
fogni, mivel civilizáltságunk ellenére, vagy talán éppen azért, elfelejtettünk principinmok:
szerint gondolkodni. Mi értelme van áldozatot hozni, becsületesen élni, családot nevelni,
verset írni, kőbe vésni eszméinket. törvényt hozni vagy államot építeni, ha a halállal min
dennek, tehát minden értékelésnek vége? (Már Platón felteszi ezt a kérdést, s hozzáfűzi,

hogy minden gazembernek ez a kívánságal) Ebben az esetben minden erőfeszítés ösztö
neink legtökéletesebb kielégítésére irányulna, s ezek között az ösztönök közőtt ott találjuk
a gonoszságot és az embertelenséget is.

Ha azonban az ész nem akarja önmaga vesztét, rá kell döbbennie arra, hogy a halált az
élet másik oldalának kell tekintenünk, s ezáltal etikánk, tehát életünk egyik mértékévé kell
tennünk.
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Beran Ferenc

Al EMBER ALAPMAGATARTÁSA
ÉS Al ERKÖLCS

Bizonyára mindenkivel előfordult már, hogy egy saját maga számára is váratlan
tette után elgondolkodott: Miért is tettem? Majd megpróbálta a cselekedetetet
visszavezetni személyiségének valamelyik lényeges alaptulajdonságára, hitbeli
meggyőződésére.Ahhoz tehát, hogy a kérdésre megfelelő választ tudjunk adni,
meg kell vizsgálnunk az ember erkölcsi alapmagatartását, illetve az alapmagatar
tás és a hitbeli elkötelezettség közötti viszonyt.. .

A kérdés történeti áttekintése. Már a görög kor bölcselői megpróbálták az
ember erkölcsi alaptermészetét leírni. Az egyes cselekedetek vizsgálatánál felis
merték, hogy azok összefüggnek egymással és olyan alaptulajdonságokra, eré
nyekre vezethetőkvissza, amelyek a személy erkölcsiségét jellemzik.

Platón és Arisztotelész meghatározták az emberi természetet jól jellemző sarka
latos. erényeket, amelyek közül az okosságnak kiemelt szerepet tulgjdonítottak. A,z
okosság fölértékelése tükrözi a görög gondolkodásmódot, hiszen számukra a cse
lekedetek erkölcsi alapját az értelemmel feltáruló természettörvény adta.
, A Kr. e. III-I. század hellenista bölcseletének érdeklődésérea Platón és Ariszto

telész intellektuális gondolkodásától eltérő, gyakorlati gondolkodásmód volt a
meghatározó. A sztoikusértékelés szerint a tökéletes ember az összes erény bir
tokában lévő "bölcs", aki célját indulatoktól és szenvedélyektől mentesen éri el.
Felismerték, hogy az erények kapcsolatban állnak egymással. Egy alapvető erény
birtoklása több másik erény elnyerését is megalapozhatja, egy súlyos bűn elköve
tése pedig a teljes erkölcsi renddel állítja szembe az embert.
, Az Ó- és Újszövetség szerzői behatóan foglalkoztak az erkölcsi alapmagatartás
sal, de az emberek viselkedését a hit szempontjából értékelték. Ebben a szellem
ben ítélték meg az egyes ember, vagy az egész nép tetteit, mert bennük az egyes
cselekedetek mögötti hitet vagy hitetlenséget látták.

Az Ószövetség az Istennek tetsző magatartást az "igaz ember" fogalmával ábrá
zolja. A legfőbb erény az igazságosság, amely "nem csupán az Isten által előírt tet
tek megvalósításából áll; ezeknek a tetteknek tanulékonyságot, és hűséget kell ki
fejezni, amelyek szívből jönnek, és amelyek a szeretet kifejezései" (Xavier Léon
Dufour). Az Újszövetség szellemében élő ember, válaszul Isten szeretetből fakadó
meghívására, odaajándékozza önmagát, Krisztus követőjévé válik. Lényege legmé
lyét, alapmagatartását átjárja a Szentlélek kegyelme, egyes cselekedetei pedig eb-

, ben a kegyelemmel átjárt alapmagatartásban gyökereznek. Ahogy Pál apostol
mondja: "Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él énbennem" (Gal-Z, 20).

Ha a kereszténység történelmére visszatekintünk, a keresztény ember erkölcsi
magatartását általában az az elsődleges szempont határozta meg, hogy cselekede
teit válasznak tekintette Isten meghívására, ám a XVI. századtól kezdve egyre in
kább uralkodóvá vált az egyes cselekedeteket mérlegelő és az alapmagatartást
kevésbé figyelembe vevő úgynevezett "kauzista és legalista morál", Ennek fő okát
a mai erkölcsteológusok abban látják, hogy az erkölcsteológia Aquinói Szent
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Tamás szintézise után elszakadt a dogmatikától, és elsősorban ét gyóntatószéki
gyakorlatot vette figyelembe. Bár a gyóntató atyák a keresztény lelkiség kibonta
koztatását elösegítették, az egységes koncepcióra épülő erkölcsteológiai szemlé
letrnód mégis háttérbe szorult. Bizonyos változás csak a múlt század vége felé
következett be, azzal az irányzattal, amely visszafordult a jogi korszellemtőla bib-
liai szemlélethez, és nem az egyes törvények megszegését hangsúlyozta. .

A kérdés jelenlegi megvitatása. A xx. század elején még folytatódott a vita az
emberi természetet egységben vizsgáló és az. egyes cselekedeteket önmaguk
ban értékelő rigorista szemlélet között, azonban egyre erősödött a magatartást
egységes erkölcsi alapra visszavezető,integrált szemlélet.

Ezt az egységesítő szemléletet a kor kívánalmaként is felfoghatjuk, hiszen nem
csak az erkölcsteológiában, hanem a természettudományokban és a közgazdaság
tanban is éreztette hatását. A természettudományok területén alapvető cél lett,
hogy a jelenségek mögött a dolgok lényege feltárható legyen (magfizika), a tech
nikában megindult az integrált egységek létrehozása, az emberi tulajdonságokat
vizsgáló pszichológiai antropológiában pedig létrejött az úgynevezett Gestaltpsy
chologie irányzata, amely felismerte, hogy nem lehet az ember magatartását az
egyes cselekedetek összegéből megmagyarázni, azok csak az ember egységes
magatartásából érthetőkmeg.

Az erkölcsteológiában az utóbbi ötven évben megélénkült az érdeklődés az
alapmagatartás (Grundhaltung), es az alapdöntés (Grundentscheidung) kérdé
sei iránt. Ennek a jelenségnek feltehetőena következő okai vannak: b;

1. A II. vatikáni zsinat után előtérbe kerülő biblikus szemlélet meg kívánta kö
zelebbről vizsgálni annak a személyiségnek a tulajdonságait, aki követi az evan
géliumok által bemutatott Krisztust.

2. Az emberi szabadság, de különösen az alapszabadság problematikája (Grund
freiheit) az érdeklődés centrumába jutott.

3. A pszichológia fejlődésével a személyiség alapvető tulajdonságainak és elkö
telezettségének kialakulása egyre jobban vizsgálhatóvá vált.

A bibliai emberkép. A II. vatikáni zsinat forrásokig visszamenő,"ad fontes" út
mutatása alapján az egyház történetében újra megerősödöttaz az irányzat, amely
a személy erkölcsi magatartásának gyökereit a bibliai szemléletben keresi, mivel
a.kinyilatkoztatás általános érvényű igazságokat közöl az emberi természetre vo
natkozóan. Tekintettei kell azonban lenni a Szentírás szóhasználatára, hiszen
azóta új, pontosabb fogalmakkal próbálták leírni az emberi magatartást. A Szent
írás a személyiség központjaként, amelyből az egyes cselekedetek fakadnak, a szí
vet jelöli meg. A mi szóhasználatunk szerint a szív csupán az érzelmi élet közép
pontja, a héber felfogásban azonban a szív az ember "belseje" sokkal szélesebb
értelemben: az ember hitét és hitén alapuló erkölcsi magatartását is kifejezi. Az
IzraeIlétét meghatározó mózesi Törvény legfőbb parancsa az embert a teljes,
személyiségét kifejező, szívbéli .Isten-szeretetre hívta fel: "Szeresd Uradat, Istenedet
szíved, lelked mélyéből, .minden erőddel" (MTörv 6, 5). Ez a parancs áthatotta
Izrael erkölcsi gondolkodását is, és az idők folyamán egyre inkább gyakorlati kö
vetelménnyé vált. A jövőbe látó, ihletett próféták egy olyan korról beszéltek, ami
kor az ember szíve az Isten-szeretetben erköcsileg megtisztul. Különösen a zsidók
fogsága idején élők hirdették, hogy Isten azért fordult el a néptől, mert a nép gon- '
dolkodása, szíve megromlott, és sorsában javulás csak akkor következhet be, ha
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'teljes szívével az Urat választja. Ennek a kornak érkeztét összekötöttek a Messiás
eljövetelével. .Akkor-egyetlen szívet adok nekik és új lelket: kitépem testükből a
kőszívet, és hús szívet adok nekik, hogy törvényem szerint éljenek" (Ez 11, 19-20).

, A Palesztinába visszatért próféták tovább éltették a várakozást az'egész sze
mélyt átformáló megújulásra. "A szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat.
Térjetek vissza az Úrhoz, a ti Istenetekhez" (Joel 2, 13). Jézus Krisztus, akiben a
jövendölések testet öltöttek, szelíd volt é\alázatos szívű (Mt 11,.29). Megismételte
és 'beteljesítette az ősöknek adott törvényt, hogy Istent és embert egyformán kell
szeretni (Mt 22, 23), és ennek a szeretetnek kell meghatároznia az ember erkölcsi
viselkedését. Ugyanakkor Jézus a farizeusok szemére vetette szívük gonoszságát,
amelyből, mint mérgezett forrásból, származnak a gonosz tettek: "Mert belülről,

az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyil
kosság" (Mk 7,21).

Jézus tehát, amikor az egyes tetteket meghatározó erkölcsi alapmagatartásról
szól, kora szóhasználata szerint a szív cselekedeteiről beszél. A krisztusi hagyo
mányt rendszerezőSzent: Pál tanításának is egyik sarkalatos fogalma a megtisztult
szív. Isten jósága szüntelen és sürgető felhívás a megtérésre, amely nem más, mint
önmagunk teljes odaajándékozása Istennek, hogy azáltal ő minden gondolatun
kat, cselekedetünket áthassa. A megtisztult szívnek ez a belsö fordulata mindig
együtt jár az erkölcsi élet gyökeres megváltoztatásával (Rom 2, 19). Az új szív erő

södése és az erkölcsi magatartás elmélyítése azonban csak akkor lehetséges, ha
Krisztusban maradunk, és ha bennünk lakozik a Lélek. "Újuljatok meg lélekben és
é't~ületben, s öltsétek magatokra az új embert, aki az Istenhez hasonlóvá alkotott,
megigazult, és valóban szent teremtmény" (Ef 4, 23). .

A .Szentírás egységben ábrázolja az ember cselekedeteit. A cselekedetek egysé
gesítő alapja mindig a hit, az Istenhez fűződő viszony. Kifejezi az embernek Isten
elötti hódolatát, belső érzékenységet, amellyel figyel az Úr szavára, valamint a hit
ből építkezö magatartását, miszerint az ember egyes erkölcsi cselekedeteit válasz
nak tekinti Isten szeretetbőltörténő meghívására.

A szabadság mint az emberi alapmagatartás jellemzője. A korunk szellemé
től sarkallt teológusok az évszázadok óta vita tárgyát képező emberi szabadságot
próbálták újraértelmezni, és bővebb antropológiai' ismeretek birtokában újabb .
szempontokra mutattak rá.

Nikolai Harmami és Max Müller már a századfordulón hangsúlyozták. hogy az
emberi magatartás, a lényegi döntés az ember alapvető szabadságához van kötve.
Későbbjelentős teológusok - köztük J. B: Metz, P. Fransen, K. Rahner - különbsé
get tettek az egyes konkrét esetben jelentkező választási szabadság és az alapma
gatartást meghatározó döntés szabadsága között. Bernhard Haringet a Frei in
Christus című összefoglaló erkölcsteológiai müvében különösen az érdekli, hogy
az alapszabadság az elkötelezettségben hogyan nyilvánul meg, és a szándék vagy
döntés melyik módjában fejeződik ki leginkább az alkotói szabadság és hűség

(Freiheit un Treue). Az ember cselekvését az alapvető erkölcsi döntés oldaláról
vizsgálja: "Az alapvető választás önmagunk igazi megismerésének és a lelkünk
mélyén meghúzódó szabadságnak a megvalósulása - írja -, mely által az ember
dönt, és elkötelezette válik", majd hozzáteszi: "Elképzelhetetlen azonban, hogy ez
a választás pusztán tudati síkon történjék. Az ember ugyanis mérhetetlenül több,
,mint eszme. Az alapvető döntés csak akkor szilárdulhat meg, ha az ember sze
mélyként kötelezi el magát a másiknak vagy másoknak." Haring ezzel azt akarja
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kifejezni, hogy az emberi szabadság és az ebből fakadó döntés csak akkor tud
igazán megvalósulni, ha az ember Istenben kötelezi el magát az üdvösség útján
embertársai szolgálatára. Az elkötelezettségből pedig pozitív erkölcsi magatar
tásnak kell kialakulnia, hatása az egyes cselekedetekben ölt végső formát. A sza
badság felelősségteljes átélése és az elkötelezett erkölcsi alapmagatartás között
tehát szoros összefüggés van.

Antropológiai és szociológiai vizsgálat. A természettudományok fejlődésével

lehetővé vált az ember személlyé válásának nyomon követése, és ezzel az erkölcsi
magatartás kialakulásának az elemzése is. A vizsgálatok során megállapították,
hogy egységes erkölcsi alapmagatartásról csak érett, az egyes cselekedeteket in
te grálni tudó személynél beszélhetünk. A figyelem ezért a személynek a valóság

. egészére kimondott, az egész életvitelt meghatározó döntésére (Grundentschei
dung) irányult.

A század elején Eduárd Spranger a társadalmi viszonyokat elemezve rámutat az
erkölcsi alapmagatartás és a gazdasági, kulturális viszonyok közötti összefüggésre.
Véleménye szerint az erkölcsi alapmagatartást biztosító döntés meghozatala csak
akkor lehetséges, ha annak társadalmi és kulturális feltételei adottak. Számos
elődjével és kortársával szemben nem az egyes cselekedetekre helyezi a hang
súlyt, hanem az alapbeállítottságra, amelyre az egyes cselekedetek visszavezet
hetök, és amelyek sajátos életformát hoznak létre. Spranger életformái -gazda
sági, esztétikai, politikai, elmélkedő, szociális, vallási - azonban nemcsak az em
berek társadalmi életét határozzák meg, hanem kifejezik az erkölcsi magatart~f.~

is, amely vizsgálódásunk szempontjából lényegesnek mondható. ' "
A század közepén Jacques Maritain, Szent Tamásból kiindulva - az ember

teljes értelmi belátás nélkül csak bocsánatos bűnt tud elkövetni -, mind kegye
lemtani, mind erkölcsteológiai alapon nagy jelentőséget tulajdonít az első ér
telmi aktusnak. Mivel az ember ezzel az első szabad döntéssel (premier acte de
Iiberté) a létére, a valóság egészére ad választ, a döntésnek Istenre kell irányulnia.
Ebben az "aktusban" az ember átérzi esetlegességét és megtapasztalja Isten vég
telen szeretetét; ez minden esetben élménnyel is jár, ennek a döntésnek az egész
életre meghatározó szerepe van. A pszichológusok nem kegyelemtani szempont
ból közelítették meg az alapvető személyes döntést, hanem a bontakozó emberi
értelem oldaláról. Erik Erikson például kimutatta, hogy a személyi növekedés kü
lönböző fázisaiban a tudatszintnek megfelelő, de az egész életet befolyásoló dön
tések születnek. A gyerrnekkorban ezek a döntések (alapvető bizalom, biztonság
érzet, talpraesettség) még nem tudatosak, elsősorban a külső környezet hatására
ébrednek, az egyes kialakult tulajdonságok beleépülnek a növekedő személy
egyéniségébe, és a következőkben meghatározóvá válnak. A döntések közül köz
ponti jelentőségevan az önazonosságnak (identitás), amelynek birtokában az em
ber visszatekint addigi életére, és lehetőségéhez mérten szabadon dönt jövendője
felől. .Tulajdonképpen a bontakozó személyiség előző életszakaszait is fel lehet
úgy fogni, mint az ember azonosulási folyamatát önmagával, amely ebben a dön
tésben válik tudatossá. Eriksonnál ez a döntés hasonlít a Maritainnél megismert
első szabad értelmi aktushoz, azzal a különbséggel, hogy Maritain ezt a döntést

.mint Istenre vonatkozó vallásos elhatározást fogja fel, Erikson pedig az
önazonossággal együtt járó, eszméhez való hűséget és elkötelezettséget hangsú
lyozza, amely őszinteség és bizalom nélkül megvalósíthatatlan. Erikson elgondo
lása szerint az önmagát kibontakoztató ember további fejlődését identitásának .
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megszilárdulásaként lehet értelmezni, hiszen a szabadon vállalt elkötelezettség
ben lehetővé válik, hogy életünk soron következő határhelyzeteiben - házasság,
felelős munkakör, a halállal való szembenézés - a már meghozott alapdöntést erő-
sítsük meg, illetve mélyítsük el. .

Az említett szerzőknek az a közös felismerése, hogy az egyes erkölcsi cselekede
tek összefüggésben állnak a személy alapdöntésével, amelyet fejlödése folyamán
egyre erősödő identitásanak megfelelően hoz, az ember egységes erkölcsi alap
magatartásáról vallott szemlélet kialakulásához rendkívül lényeges volt.

Értékelés és kdvetkeztetés, Biblikus, filozófiai és pszichológiai áttekintésünk
alapján .megállapíthatjuk.. hogy korunkban a figyelem - értékelve az egyes csele
kedetek fontosságát is - az ember erkölcsi alaptermészete, életvitele felé irányul.
Jogosan feltehetjük azonban a kérdést.. hogy' milyen jelentősége van ennek er
kölcsteológiai szempontból.

Az alapmagatartás, alapvető szándék és alapdöntés fogalmakat terminológiai
tisztázás után nem egy teológus felhasználta teológiai rendszerében. A teljesség
igénye nélkül említjük meg az alábbiakban az erkölcsteológiának néhány olyan
területét, ahol ezeket a fogalmakat alkalmazzák, továbbá az erkölcsi alapmaga
tartás tételeiből levont következtetéseket.

- Mint ahogy arra már korábban is számos teológus rámutatott, a lelkiismeret
jelzését nem lehet sem közvetlenül Isten szavának, sem pusztán természetes
adottságnak tekinteni: a lelkiismeret ítélete egy előzetes döntést feltételez az élet

-értelmének egészéről,amely döntés az élet folyamán az identitás alakulásával erő
södik, állandóan visszahat a lelkiismeretre és szabályozza azt.

- A megtérést mint Istenhez fordulást, Istenben élést egy életen át tartó folya
matnak kell tekinteni, amelyben a döntések mint a végső célra irányuló, az egész
embert érintő elhatározások szerepelnek. Ezek egymásra épülnek és kihatnak az
egyes erkölcsi cselekedetekre, meghatározva az ember alapmagatartását.

.,. Az ember bűneit mindig összefüggésben kell látni az egyén Istenhez való vi
szonyával, és ezt az egyes bűnök megítélésénél komolyan kell mérlegelni. Ahogya
megtérés, úgy az Istentől való eltávolodás is folyamatnak fogható fel, az egész sze
mélyt érintő, Isten akaratát elutasító állásfoglalások, döntések sorozatának. Az Is
tentől való távolodás folytonossága nem zárja ki azt, hogy a folyamatban lehetnek
olyan konkrét megnyilvánulások, amelyek önmagukban is a kegyelmi állapot el
vesztését jelentik (halálos bűn), azonban ezek a tettek sem állnak egyedül, előké

szület nélkül, hanem előző cselekedetekre épülnek, és maguk is (ljabb bűnök, tet
tek forrásaivá válhatnak.

Megállapíthatjuk tehát, hogy az ember erkölcsiségét nem lehet a valóságra kimon
dott végső, szabad döntés nélkül összefüggéseiben értelmezni, mert a személy erköl
csi alapmagatartása hitbeli elkötelezettségét tükrözi vissza. Az erkölcsi alapmagatar
tás azonban nem statikus jellegű, mert az ember állandóan útban van végső célja felé.
Egyre jobban elmélyülő döntése,' amely együtt jár egy növekvő identitástudattal, fo
lyamatosan hat az egyes erkölcsi cselekedeteket szabályozó lelkiismeretre. E feIis
merésböl az is következik, hogy az egyes cselekedeteket nem lehet izoláltan. vagyis
önmagukban szemlélni, mert ezek a folyamatosan fejlődő erkölcsi alapmagatartásból
.következnek, és egymással összefüggésben állnak. A keresztény ember erkölcsisége,
Krisztusba oltottságának kibontakozása a megtérési folyamatokban elmélyülő hitén
alapul. A kegyelemmel átjárt erkölcsi alapmagatartásból eredő cselekedetek pedig
döntő válaszok Isten szeretetének meghívására.
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NagyKázmér

MONOLÓG A DIALÓGUSRÓl

Magyarul: a párbeszédről, amelynek számtalan változata lehetséges, noha a dia
lógus kifejezést újabban és általában a vallások, egyházak, illetve világnézetek
közti eszmecserére értjük. Ha pedig a Vigilia hasábjain esik erről szó, akkor egy
érteiniűen csak az eszmék, bölcseleti rendszerek és hitek-vallások dialógusára
gondolhatunk.

Az elmúlt évtizedekben fel-fellángolt a párbeszédre való hajlandóság heve,
majd váratlanul > mintha megoldódtak volna a kérdések - elcsendesültek a viták.

Kívülálló számára elfogadható lenne az a magyarázat, hogy a dialógus egyes
szintjein, elsősorban az egyházi-állami kapcsolatok legfelső régióiban módszeres
és rendszeres tanácskozások folynak, amelyeket az "alsóbb" szinten esetleg kavar-o
gással is járó párbeszéd károsan befolyásolhat. S valóban, úgy tűnik, hogy a nagy
betűkkel írandó Állam és Egyház között - amit mindkét esetben az illetékes hie
rarchia legtetejét kellérteni - a párbeszéd hasznos és gyümölcsöző. ~

Magyarországon ez hagyomány és adottság: felülről indulnak ki a jó kezdemé
nyezések is. Az alsóbb szinteken vagy követik a példát, vagy nem. Általában köve
tik, de a sajtóban, tévében és rádióban időnként nyilvánosságra kerülő hírekbök-is
nyilvánvaló, hogya párbeszéd ma sem zavartalan, nincs érdembeli dialógus, illet
ve azt a mindenkori helyi körülmények, elsősorban a személyek hozzáállása ha- .
tározza meg. K~ meri tagadni, hogy az egyházi struktúrákban ott lappang 'egy év
tizedekig monopóliumot élvező, "az istentelen bolsevizmus" elleni, antiszemita,
úgynevezett .keresztény't-sovíniszta nevelés és propaganda, az elmúlt évtizedek
ben újratermelt változataival?!

A köztudatban pedig ott lappang, sőt - hatalmi szerveken keresztül - meg is
nyilvánulhat a vulgáris marxizmus-leninizmus korábbi propagandájának és a régi
antiklerikális eszméknek számos maradványa.

Fent már majdnem minden rendben volna. De lent? Statisztikai tény, hogya
vulgáris elmék túlnyomo többségben vannak az emelkedett elmékkel szemben, tehát
eleve alkalmatlanok arra, hogy "elvi alapon" dialogizáljanak. Nagy dolog, ha or
szágosan - és kölcsönösen - minden világnézet hívei elfogadják, hogy a meröben
hétköznapi feladatok teljesítéséhez míndegy, hogy előtte "ki imádkozik és ki

"nem.
A dialógus során felmerülő kérdéseket elsősorban az ahhoz értő, felkészült és

országban-népben, sőt világban gondolkodó partnereknek kell tisztázniuk.
Ki kivel dialogizáljon?
Kezdjük a kereszténységgel, amely a világban néhány főbb egyházra és ezenkí

vül közel ötszáz ágazatra, felekezetre, szektára tagozódik.
Úgy tűnik, képtelenség volt és az ma is valamiféle közös álláspontot kialakítani

köztük, de egyvalamiben mintha egyet tudnának érteni: elfogadják, hiszik az egy,
személyes Isten létezését és vallják Jézust mint a kereszténység isteni alapítóját,
noha több irányzat - például az unitáriusok - ezt erős megszorítással teszi. Az
egyistenhit mintha közös alapot jelentene, de mégsem akkora a gyakorlati jelen-
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tősége, hogy minden más kérdésben egység, vagy akár csak a közös megegyezés
lehetősége is adva volna a keresztény felekezetek között.
, Mutatis mutandis ezt mondhatjuk a sokáig monolitikusnak látszó, de .a való
'ságban szintén sokféle marxizmusról is, amelyen belül - a vulgáris irányzatokról
n'em beszélve - igen változatos megalapozottságú és hagyományú tanításokat is
merünk, amelyek ugyancsak vitában állnak egymással.

A viták és dialógusok tehát a nagyobb eszmerendszereken belül is folynak, mint
ahogy egy-egy emberen belül is bizonyosság, kétely, mérlegelés, vizsgálódás, kü
lönféle gondolati és tapasztalati hatások ütköznek. Mondhatnánk, igen, ez az élet,
és így természetes.

De a mai dialógusoknak- ha jól értelmezem a dolgokat - van egy nagyon idő

szerű és praktikus oka és célja: a végül is test-vér szerint azonos emberi -nem tag
jainak és közösségeinek egymáshoz közeledése. Minimálisan: a mást valló, hívő

csoportok megismerése, megértése és eltűrése. Nem hiszem, hogy ennél többet el
lehet érni, és nagy kérdés, érdemes-e ennél többre törekednie bármelyik csoport
nak? Azokra gondolok, akik valóban hatással vannak a más dolgokkal elfoglalt
társaik gondolkodásmódjára és magatartására, hiszen tapasztalat szerint a leg
több társadalomban - noha távolról sem mindegyikben - az úgynevezett "egy
szerű emberek" nagyjából jól kijönnek egymással a munkahelyen, a vonaton, éJ
vallási-politikai, tehát priméren eszmei ellerltétek nem robbannak ki köztük. Per
sze csak általában nem, hiszen a különféle elfogultságoknak, elöítéleteknek és
'hasonló ösztönöknek tág terük nyílik az "átlagember" házatáján is.

Ami viszont a lényeges közeledés fő felelőseit illeti, részben nyomós anyagi és
hatalmi érdekek, részben be nem vallott - vagy bevallott - egzisztenciális félel
mek akadályozzák őket abban, hogya hétköznapi hűvös udvariasságon túl ko
moly párbeszédbe ereszkedjenek másokkal. Mellesleg az együttműködést gyakran
összetévesztik a dialógussal. Együttműködnikönnyü, mert ez sokszor létérdeke is
míndenkinek, Előtte vagy utána eszmét cserélni - a szó adok-kapok értelmében 
nehezebb, mert fennáll annak a lehetősége, hogy kételkedni fogok.

A párbeszéd legfőbb akadálya tehát, amelynek kendőzetlen felismerése akár az
egész igyekezet jogosultságát is megkérdőjelezi, igen egyszerű. Nevezetesen: pár
beszédet nem érdemes kezdeni, ha az arra készülő felek jó előre és igen határo
zottan - noha udvariasan -leszögezik, hogy éppen a néhány sarkalatos kérdésben
nem akarnak és nem is fognak engedni! Kérdés, hogy érdemes-e másról, mint
efféle témákról beszélgetni, vitázni? Kérdés, hogy le szabad-e mondani bárkinek is
arról az igényről, hogy a másikat valamilyen módon, éles logikával, személyes
példájával- tehát nem fizikai erőszak alkalmazásával- a maga táborába segítse?

Ha demarkációs senkiföldeket cövekelünk ki, eleve distanciát tartunk. Ha vi
szont nincsenek fenntartásaink, ki vagyunk, ki lehetünk téve annak az eshetőség

nek, hogy meggyőznek, hogy meg kell változtatnunk eddigi véleményünket, eddigi
meggyőződésünketis. Hogy ettől mindkét fél tart, annak az lehet a magyarázata,
hogy erre a kockázatos kalandra egyik sem mer vállalkozni, mert mindegyik sejti,
érzi, sőt valószínűleg tudván tudja is, hogy saját gondolatrendszerében igenis van
nak kikezdhetőpontok. De mivel a rendszer egyben ideológiai támasz is, amellyel
helyzetüket, hatalmi helyzetüket l~galizálják,nem hajlandók önmaguk alatt vágni
a fát.
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Konkrét - és csak kiragadott - vonásokra gondolok, amikor ezt írom. A mar
xista és a keresztény álláspont között szinte csak egy ilyen tabu létezik: az Isten
léte, vagy nemléte. Viszont ebből - ennek elfogadásából. vagy tagadásából - kö
vetkezik ma mindkét eszme és ideológia számtalan állítása.

Ha például kimutatjuk, hogy írt légyen bármit is Marx Károly és azóta bárki a
marxizmuson belül a vallásról és az istenhitrol, éppen a marxi hagyomány alapján
kellene ezeket az állításokat megkérdőjeleznünkés továbblépnünk rajtuk, rrráris meg
nyílik az út a komoly dialógus előtt.

Más oldalról: ha a keresztény egyházak - és Európán kívül a más történelmi,
nagy vallások - hajlandók lennének viszonassági alapon kitenni a saját - és felettébb
nagyszámú - kérdőjeleiket, az ő részükről történnék nyitás.

Előre nem lehet még csak elképzelni sem, hogy egy ilyen dialógus mire vezetne.
Úgy érzem, senki sem lenne vesztes, de senki sem győzne.

A marxizmus ateista alapállását ma már nem is a vallási érvek, hanern a fizika, a
kémia, a biológia és az univerzum táguló ismerete, az újabb bölcseleti-matema
tikai gondolkodás helyezi új megvilágításba. Ateista, különösen a keresztény vallási
rendszer történelmi-lélektani-természettudományos módszerekkel folyó elemzése
szintén néhány, talán alapvető dogmát rendítene meg.

De kikben?!
Valószínűleg nagyon kevés ~mberben. Olyanokban, akik magándialógusaikban

már amúgy is értik egymást. De azok - és ez a többség! -, akiknek minden világ
nézet csak mankó az életúton kiszabott botorkálás segítésére, nem valószínű,

hogy hálásak lennének, ha mankóikat elvennék, vagy összetörnék. A hit szárnya-
kat és mankókat ad, tehát hasznos valamennyiünknek. '

Jobb ha nem látjuk az egészet?' Akiknek jobb, nem is akarja, nem is fogja látni a
helyzetét. De akik vállalják, azok számára' csak olyan közös dialóguskalandnak
van értelme, amelyet egyetlen pontpói kiindulva kezdenek meg. .E; a pont nem lehet
más, mint közös emberségünk elfogadása, az a nyitottság és szándék, amely eleve
hajlandó kitenni magát annak, hogy az úton végig egymás mellett kell majd ha
ladni, v.agy - és ez a valószínűbb - a másik veszi át a vezetést. Ha erre sor kerül
hetne, akkor talán remény nyílnék arra is, hogy a merész kezdeményezöket. fel
fedezőket ma még távolról figyelő - vagy csak közőnnyel, esetleg ellenségesen
szemlélő mankós milliók idővel új mankóval haladjanak. Olyannal, amelyben a
régiek anyaga is benne marad, de - dialektikusan - mégis valami új lesz.

Mi lehetne a járható út?
Úgy vélem, az ·az emberi magatartás, amit jelenleg minden humanizmus: a mar

xista, a keresztény, a mohamedán, a buddhista, sőt a hindu világnézet kiemelkedő
gondolkodói is elfogadnak: a tudatos kétely önmagunk álláspontjának kizárólagos,
egyedül üdvözítőés végérvényes bizonyossággal igazolható igazáról.

Nem a vallásos hitről beszélek. Dialógus erre nem épülhet, ebből ki nem indul
hat, mert hit, érzelem; lelkivilág nem igényel sem racionális bizonyítást, sem pár
beszédet. A bölcseletileg megalapozott világnézetről van szó, amelyben viszont
"hinni" nem lehet, amelynek éltető feltétele, hogy más gondolatokkal ellenőrizze,

csiszolja és finornítsa önmagát. Ennek egyik - mindenesetre első - módszere a
kételkedés, a gyökerekig hatoló vizsgálat és az az alázat, amely eleve elfogadja,
hogy befolyásolni, meggyőzni hagyja magát külsd, de jobb érvektől.

Dialógus csak azonos helyzetben lévő partnerek között létesülhet - érdemlege
sen. Más szóval: csak hatalmon lévő pártok, mogalmak, egyházak, világnézetek és
ideológiák párbeszédének van reális értelme. Másképpen viselkedik és vélekedik

857



egy felekezet mielőtt emancipálják, illetve már részesül az államhatalomból mint
államvallás és egyház. Ugyanígy: másképpen taktikázik egy kezdő, kicsi, vagy
éppen illegalitásba kényszerített mozgalom, mint ha már megragadja a hatalmat.

A marxista-keresztény dialógusra is vonatkozik ez. A kormányon levő marxista
pártok és az országaikban múködö vallásos szervezetek és egyházak kölcsönösen
hangsúlyozzák: a fennálló és alapvető különbségek miatt nem lehet szó szellemi
párbeszédről. Legjobb esetben - mint Magyarországon - egy igen hosszú (évtize
dekkel? évszázadokkal?), meg nem határozott időre kötött kooperáció alakul ki a
kűlönféle világnézetű állampolgárok hétköznapjaira a hatalrrion levő párt prog
ramjának bárki és mindenki által elfogadható megvalósítása közben.

Az áthidalhatatlannak nevezett ellentétek a következők: a kizárólagosan ember
központú és az Isten fogalmát eleve elvető marxista elmélet, mely szerint a merő

ben felépítménynek felfogott - és a maga idejében fontos szerepet játszó vallásos,
tehát kizárólagosan emberközpontú, de Istenre utaló - világnézet az alépítmény
változásának hatására fokozatosan magától elhal, hiszen a kommunizmus megva
lósulása az ember teljes felszabadulását jelenti az eddig tartó elidegenedés vagy
függőség rabságából.

A homlokegyenest mást tartó vallások közös vonása, hogy az emberiség és a vi
lág nem öncélú, nem érthető meg egy kívülálló Teremtő nélkül. Ez pedig az em
ber autonómiájának ellenére függőséget jelent, alkalmazkodásra inti őt a társai
val, környezetével, a világmindenséggel szemben. Hathatós dialógus csak akkor
kezdődhetne,ha a marxizmus és a vallásos világnézet előbb önmaga keretein be
Iül, majd, közösen áttekintené eddigi felfogását és megtalálná a közös humanista
alapot, amelyről az ideológia, vagy a politika ürügyén, de mindkettö letért.

Dialógusra és annak gyakorlati hatásaira az egész emberiségnek égető szuksége
van. Az új világ sem a marxisták, sem a keresztények nélkül, de sem a marxisták, sem
a keresztények ellenében nem valósulhat meg embernek való módon.

Ezért kellene alkotó szellemű dialógus. És még idejében. Vannak olyan jelek,
amelyek - egyelőre csak sejtve - arra figyelmeztetnek, hogyadialógustól vona·
kodá, arra fel nem készülő vagy azt feleslegesnek, lehetetlennek ítélő marxistakat és

. keresztényeket dialógus nélkül túl fogja haladni valami más . . . Nem elmélet, hanem
olyan gyakorlat, amely az európai-amerikai, tehát "a nyugati" kultúrkőrben vég
bemenő óriási arányú szekularizáció során .megszabadítja" az emberiséget a régi,
vallásos és minden újabb ideológiától.

Hogy pontosan milyen lesz a ma még ki nem bontakozott legújabb emberi kí
sérlet önmaga és világá megértésére - nem tudjuk, de különös lenne, ha nem
lenne olyan továbblépés, amelyre a ma "dialógus, vagy nem" problémával viaskodó
felek nem számítanak. Ha számolnának egy rajtuk kívüli - tehát cseppet sem "tör
vényszerű" - mozgás és irányzat lehetőségével,már csak önérdekből is leülnének
a párbeszéd asztalához.

Erről még nincs szó, viszont csak a vak, vagy a' marxista módszert alkalmazni
nem kívánó nem látja, hogy a ma még "nevük sincs" irányzatok az eddigi mester
séges ideológiai határokat átlépve, nemzetek, államok, kultúrák és politikai rend
fszerek közeledését olyan humanizmussal igyekeznek elősegíteni, amelynek nem
következménye, hanem kiindulása az ember felszabadulása a maga alkotta elő

képzeteitöl, előítéleteitőlés bármiféle merev álláspontjától.
Talán "jóslatIlak" hangzik: éppen a történelmileg kialakult és megkövesedett 

áthidalhatatlannak tartott -.akadályok egyszerű ki- és megkerülése, a gyakorlat
ban eredménytelennek mutatkozó mivoltuk felismerése miatt olyan továbbgon-
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dolt marxista és a történelmi terheitől megtisztuló vallásos felfogást alakíthat ki,
amelyben dialógusra nem is lesz szűkség, mert a nem szervezetszerü, nem politikai
és nem ideológiai közös humanizmuson belül, az egyik fél éppen ily módon bonta- .
kozhat ki teljesen a praxisban az emberkozpontú földi világ berendezésére; a másik fél

.pedig annak a relációnak nem politikai és nem ideológiai képviseletére, hogy az em
beriségnek evilági munkáia; része és függvénye az emberiségnél és bolygónknál tágabb
Univerzumnak. az abban vagy azon kívül álló Osoknak, amellyel az emberiségnek
harmóniára kell törekednie éppen sikeres evilági élete és tevékenysége érdekében.

Kerényi Grácia

A NEM GÓLYA-HOZTA BÜVÉSZINASOKHOZ
Batthyány-Strattmann László emlékének

Akkor rontottátok
el, mikor az első

bombát ledobtátok
sívó egetekből.

Mikor a vér szomiát
gépesítettétek.
Mit fed - ki kutatná 
az a hamuréteg?

Ki szúnyogot mérgez,
sunyi fecskegyilkos.
Ne nyúljatok, kérlek,
amadarainkhoz!

Az apák a foglyok
kiirme alá vertek
szöget: fiaik most
autókerekekbe.

Változik a lépték,
múzeum lett Auschwitz.
Vegyszeres a vétség,
fecskét ölni jó vicc.

Még van néhány gólya
Körmenden és Ruszion:
a szent orvos óvja,
hogy ki ne pusztuljon. ,

Még van néhány fecske,
eresz alatt fészkel.
Még van néhány eszme,
mit nem -érsz fel ésszel.

Ti, kik szinte kábán
ölitek meg őket,

ég és föld határán
az összekötőket,

figyeljetek rájuk,
hisz nektek üzennek:
drizzélc világunk
madarak és szentek.
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Bálint B. András

"GONDOLAT, SZÓ ÉS TEENDÖ"

Az emberiség eddigi történelme: dialógusok története. A különböző uralmi pozí
cióban, tulajdoni helyzetben, más-más világnézeti felfogás talaján álló emberek,
amióta csak jegyezzük a históriát, párbeszédet folytatnak egymással, elsősorban

éppen az uralmi formákról, az együttélés esélyeiről, a tulajdonviszonyokról, a vi
lágnézetek relatív és abszolút mivoltáról. Az emberiség szellemi, erkölcsi és gazda
sági haladása legalább olyan mértékben köszönhető a folytonos, s még a legéle
sebb szembenállások idején sem szünetelő párbeszédnek, mint az ellenséges ha
talmi csoportok. rétegek-osztályok küzdelmének.

Az évezredek folyamán a dialógusnak különbözö változatai alakultak ki. Ezek
közül a legrokonszenvesebb kétségkívül az, amelyikben a felek mindegyike tény
leges társadalmi, etikai, világnézeti értéket képvisel - s amelyben a vitázok köl
csönösen elismerik egymás nézeteinek értékmeghatározottságát. Ez esetben a vita
- logikusan - nem is szíthat erőszakot a partnerek között; sajnos az emberiség út
ját korántsem csak a logika mérföldkövei szegélyezik ...

Ilyen értékorientált és értékelismerő párbeszédnek minősíthetjükma a külön
bözö társadalom és világnézetek dialógusát, a vallások egymás közti diskurzusát,
és a két alapvető felfogás, az ateizmus és a hit párbeszédét. Előfordulhat, hogy
egyesek az érvek serpenyőjét - a fennálló politikai viszonyok függvényében - ke
vesebb vagy több erőszakkal a magúk javára próbálják billenteni, de teljességgel
elképzelhetetlen immár, hogy a másiktól mindenfajta értéktartalmat eltagadja
nak. Nincs és nem is lesi olyan, társadalmi küzdötér, amelyről a valódi értéket
hordozó felfogások. köztük a marxizmus és a kereszténység, letörölhetők vol-
nának. '

Aki a tudományos megalapozottság igényével kívánja áttekinteni az emberiség
történelmét, nem tévesztheti szem elől, hogy az európai társadalom fejlődését a \
görög-római civilizáció, illetve a keresztény kultúra indította el. Ezen nyugszik
nemcsak a középkor viszonylag stabil világa, hanem az újkor forrongótársadalma
s századunk kétpólusú világ- és nézetrendszere is. Az ember - s ebben a magunk
részéről rendíthetetlenül hiszünk - végső soron mindig a nagyobb szabadság felé
halad; kétezer évvel Krisztus születése után elérkezhetünk oda, hogy az egymással
kibékíthetetlen ellentétben álló felfogások hívei elismerik: egymás létének és esz
méinek fennmaradása nélkül a világ fizikai és szellemi egyensúlya többé nem tart
ható. S erre az egyensúlyra - a technikai fejlődés, a fegyverkezés ilyetén fokán 
ma nagyobb szükségünk van. mint valaha.

A világ alakíthatóságának és az evangéliumi szeretetnek a történelmi pöréről

írja Marxtól-Marxig címü tanulmányában Hegyi Béla: "Mindezek az érintkezési
pontok kellő igazolást szolgáltattak és szolgáltathatnak ma is ahhoz, hogy ke
resztények és marxisták, hivők és ateisták értékmegvalósításai a praxisban kap
csolódjanak egymáshoz ... Hogy ez a találkozás ma a marxizmus részéről lehet
séges, sőt kívánatos, azzal magyarázható, hogy a marxisták a maguk oldaláról nem
azt tekintik problémának, létezik-e Isten vagy sem, hanem hogy a hivő emberek
milyen társadalmi értékeket és erkölcsi alapelveket vonnak le maguknak a ter-
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mészetfölötti létezöböl. A kereszténység azért tartja lehetségesnek, sőt fontosnak
ezt a találkozást, mert az. ateizmust elfogadja ugyan »vallástalannak«, »istentelen
nek«, de nem ítéli meg hitetlennek. Napjaink művelt, korszerű ateizmusa valójá
ban csak akkor lenne »hitetlen«: ha nemcsak Istent, hanem általában a világ értel-
mét is tagadná." I

Ugyanerről, marxista szempontból, a következőképp vélekedik Lukács József:
"Aligha érthetünk egyet azokkal, akik az egyházak lojalitása, az állam és az egyhá
zak közti jó viszony láttán a praxis körében csak a gyakorlati együttműködést,az
eszmék körében csak a két világnézet harcát tartják szem előtt. Maga .az örvende
tes és egyre fejlődő együttműködés ugyanis éppúgy megköveteli a türelmes,
konzekvens, a másikat nem sértő, de a cselekvés egységét javító vitát, miként a
világnézeti konfrontáció maga sem elsösorban Isten léte vagy nemléte, a lélek
halhatatlansága vagy a szentháromság dogmája körül, hanem igazában azoknak a
kérdéseknek eszmei tudatosítása körül folyik, amelyek hivőt és ateistát egyaránt
érintenek, amelyek megoldásában érdekeik valójában közösek, de amelyekre el
térő módon reagálnak."

Konzekvens, a cselekvés egységét javító vita: a világnézeti küzdelemnek ma ez
az egyetlen olyan eszköze, amely a másikat nem sérti, s amely közelebb visz a
mindkét fél által kívánatos célhoz: az erőszakmentes társadalom megterem
téséhez.

A cselekvés egységét javító vita - de hogyan? A magyar történelemben mind
máig nem alakultak ki a nézeteltérések bejelentésének, ütköztetésének és meg-, .
oldásának azok a demokratikus formulái, amelyek az angol, a holland vagy az
amerikai polgár életét két-háromszáz éve végigkísérik. Nincs viselkedéskultúránk,
következésképpen nincs politikai vitakultúránk sem. Témánknál, a külőnbözö

világnézeteknél, illetve azok intézményeinél maradva, egyfelől leszögezhetjük,
hogy hazánkban az-egyház - értsd rajta most a római katolikus hierarchiát - az
utóbbi évszázadokban (amikor Európa fejlettebb országaiban már rég megvaló
sult a felekezetek békés egymás mellett élése) több ízben is tanújelét adta tűrel

metlenségének, önmagát a hatalom szellemi letéteményesének hirdette, s ennél a
jogánál fogva megpróbálta az embereket - nemcsak a saját híveit! - afféle hitbéli
lelki kordában tartani. Másfelől láttuk, hogy közvetlenül a hatalomátvétel után' a
kommunisták nem sok kétséget hagytak az iránt, hogy a vallást csupán átmeneti,
s a szocializmus felépültével szükségképp eltűnő jelenségnek tartják; és mivel ezt
a szocializmust egészen közelinek vélték, nyilvánvaló volt számukra, hogy a vallás
és a hitélet megszünését minden lehető módon szorgalmazniuk kell. S a hibás
módszerekben -lévén erős, centralizált hatalom a kezükben - nem volt hiány.

A jég a hatvanas évek közepén-végén kezdett olvadni, s mára egészen fölenge
dett. Eljutottunk odáig, amit három évtizede kevesen hittek volna: a két alapvető

világnézet képviselői, hivők és ateisták kölcsönösen elismerik egymás felfogásá
nak értékeit, szándékának jóindulatát, s azt a jogát, hogy egymás nézeteit nyil
vános bírálat tárgyává tegyék. Ez volt az első, s egyben a legnehezebb lépés.
Miért? Mert a hatalom birtoklása a kényelemre hajló, dogmatikus marxistákat
arra ösztökélte, hogy mit se törődjenek a más felfogásúakkal, hiszen úgyis ők van
nak a'"nyeregben", a hegemón világnézet birtokában; a hatalomból való kitaszí
tottság az egyházban pedig a konzervatív erőket mozgósította. Átmenetileg úgy
látszott, hogy a világnézeti tolerancia és a belső megújulás helyett a hitvédelem
ortodox apostolai kapnak szerepet. Hogy végül mindkét oldalon felülkerekedett a
józan ész, az annak köszönhető, hogy mindkét fél fölismerte: a mindent-kizárásnál
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hasznosabb az érték-befogadás, s legfontosabb a világnézetek, hitek, társadalmi
reformkísérletek eszköze és célja: az ember.

Hogyan vitatkozzunk? Hogyan disputáljunk olyan kérdésekről, amelyekre vála
szaink egymás számára elfogadhatatlanok?

Bármilyen fontos a világnézeti párbeszéd, elsősorbannem a végső kérdésekben
" \

kell megegyezésre törekednünk, hanem azt eldöntendö, milyen keretek között,
milyen kölcsönös kompromisszumok árán tudunk itt és most a nemzeti egység kiala
kításán munkálkodni. Nincs ennél fontosabb feladatunk! S nincs ennél nagyobb
esélye annak a népnek, amely e cél elérése érdekében megtalálta és elfogadta az
egyetlen reális eszközt, a szövetségi politikát. -,
, Elfogadta - elvben. De nincs kellő demokratikus gyakorlata ahhoz, hogy min
den ellentmondás és megtorpanás nélkül alkalmazni is képes legyen. Amíg a
hierarchia - az állami és az egyházi vezetés - az utóbbi másfél-két évtizedben meg
egyezésre jutott, kinyilvánította és tettekkel igazolta kölcsönös jó szándékát, ad
dig az alsó szinteken, a községi, járási, megyei régiókban még sok értetlenséget,
türelmetlenségét, olykor gáncsoskodást is tapasztalhatunk.

Hiteles, gazdagító párbeszédre van szükségünk, termékenyítő gondolatokra,
amelyek a gyávaságtól a tettekhez vezetnek. " ... semmi sem hiányzik az embe
reknek annyira, mint gondolat, szó és teendő, mely őket fölemelné - írja Ancsel
Éva~ - S voltaképpen semmi sem lenne egyszerűbb,mint utat engedni a bátorság
mindánnyiunkban meglevő szükségletének. De ha ez elmarad, az emberek öntu
datlanullés naponta adják el lelküket a megalkuvás hétköznapi ördögeinek, e
míndennél ravaszabb ügynököknek, akik senkitől se kérik, hogy egyetlen' alkuval
vesztegesse el tisztességét ... hanem darabonként fosztanak meg tőle, vég nélküli
törlesztésre kárhoztatva."

Megalkuvások: gyávaságok. A következmény: balítéletek. tévhitek, gyűlölködé
sek. Nem szocialista és nem keresztény élet- és gondolkodásmód.

A kettő között ugyanis .nincs antagonisztikus ellentmondás. Van a világ erede
tére és céljaira, a történelem menetére adott magyarázatokban: de nincs és nem is
lehet - nem szabadna legyen - alapvető ellentét az evilági boldogulás módozatai
nak keresésében. Emberek vagyunk, s meghalunk valahányan. De kell, hogy itteni
sorsunkat' illetően megegyezésre jussunk; kell hogya másik jogát elismerjük a
hitre vagy a hitetlenségre. S azt is, hogy ki-ki a saját normái szerint rendezze be az
életét.

Az áruló című regényében Sánta Ferenc négy huszita-korabeli figura, a fölkelő,

a zsoldos, a püspök és a paraszt párbeszédét írja le. Vitatkoznak az íróval, egymás
sal, a történelemmel; a tétet - az igazság mineműségét - tekintve jogos szenve
déllyel. Véleményét, vélt igazát kifejti a huszita, a császári katona, a püspök, az író
- csak épp a paraszt, minden háborúk teherviselője és szenvedöje szeretne elme
nekülni ebből a kínos szituációból: három valahai nyomorgattatója elől. Az író - s
így az olvasó - rokonsze~ve kétségtelenül az övé. Ő az, akinek gyermeket-nemze
nie, etetnie, nevelnie, földet művelnie kell, míg a többiek a hatalomért acsarkod-

, nak, fegyverrel, mint a katonák, vagy negédes szóval, mint Eusebius. '
Olyan szóra van szükségünk, amely a gyávaságtól a tettekhez vezet: segíteni

minden idők "parasztjain". Akik ma többen vannak, mint bármikor a történelem
ben. A \)ilágon jelenleg 450 millió ember éhezik, a 6-10 éves gyermekek közül 100
millíó nem járhat iskolába, az írástudatlanok száma legalább egymilliárd. Miköz
ben - el nefelejtsük valahogy - az emberiség elenyésző kisebbsége magas fejlett-
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ségi színvonalon él, s gondosan késztil civilizációja megvédésére - önmaga ellené
ben. Mivel is? A világ nagy hadseregei 1982-ben 50 ezer megatonna atomtöltetet
halmoztak fel, azaz minden emberre 17-18 tonna nukleáris töltet jut; jóval több
annál, amennyi a földi élet totális megsemmisítéséhez szükséges,

A szenvedést enyhíteni, a tömeghalál rémét elriogatni: századunk be nem vált
ható szép reménye. De hogya 2000. esztendő után előbb-utóbbmegvalósíthassuk
a félelem nélküli világot - rajtunk, huszadik századi embereken is múlik. Párbe
szédeinken, többek közt hivők és atéisták okos, felelős dialógusán.

Az emberiség eddigi történelme: szenvedések története. Georg Büchner írja a
Danton halálá-ban, hogy "a fájdalom legcsekélyebb rángása, még akkor is, ha csak
atomnyi, végtől végig repeszti az egész teremtést". A világ mégis egybe maradt:
szenvedés által váltatott meg az emberiség.

De a dolgok és hatalmak okozta fájdalmat mint örök, emberi sorsot nem fogad
hatjuk el. Pörölünks teszünk ellene. Bíránk és mozgatónk: a kollektív és a szemé
lyes lelkiismeret. Dialógusainkkal érte és hozzá föllebbezünk.

Koch Valéria

A POKOL ITT VAN BENNED

Vfigyázz, a tolvaj a házban van,
mint húsodban a romlás.
Csókkal jön, ügyelj az árulóra,
a tükörbe nézz s olykor mögé:
űr örvénylik, szoki hozzá.
Jól vigyázz; ég a ház;
arcod a tűz kifosztja,
karodról mállik az ölelés,
konganak hűtlen lépteid.

Éber légy: hazug vagy,
elszaihult benned a gondolat,
hiteid megférgesültek.
Az ellenség annál alattomosabb,
mennél inkább te vagy az magad.
Éber légy hát, óvakodj,
a pokol itt van benned.
Hogy megvédessél, védd magad!

863



Campo dei Fiori

Írta GERLEI JÓZSEF

Flórián atya irodalmi szabvány szerint való köpcös barát volt, ami azt jelenti,
hogy megfelelt a bármiféle szerzetbélieket csúfondárosan ábrázoló leírásoknak,
rajzoknak s annak a közhiedelemnek, hogy barát - barna vagy fehércsuhás, mind
egy! - minden történetben legföljebb nevetséges mellékfigura lehet.

Flórián adott is erre, s ahelyett, hogy mindenáron ki akart volna bújni ebből a
szerepből, inkább rájátszott néha, hadd lássa a jó nép, hivők és hitetlenek, az

. egész nagyvilág, hogy bírja humorral. Ráadásul rangrejtve járt, vagyis vad civil
ben, mert már jó két évtizede. lehúzták róla a barátcsuhát, amit ő - rendje szoká
sai szerint - habitusnak nevezett.

Nos, ebben a rangrejtett állapotban, szinte álcázva igazi arcát, közeledett egy ve
rőfényes szeptemberi reggelen a Campo dei Fiori felé. Első ízben járt Rómában; a
két hete tartó járkálásban fájt már a lába, s térde - teste súlya alatt - néha már be
bicsaklott. Mégis két héten át csak kerülgette ezt a virágokról elnevezett piacte
ret, s csak az utolsó nap vállalkozott arra, hogy megnézze a tér közepén Giordano
Bruno szobrát, azt a helyet, ahol Giordano testvér Ínáglyája állt.

Kezében többször megremegett a térkép, hol a szűk utcákban tolongó árusok
kíméletlenségétől,hol a felindulástól, hiszen titkolt eszményképe, soha szentté
nem avatott szentje Savonarola volt, s valahányszor az olajosképű. szikár firenzei
prior képmását szemlélte, visszavágyott abba a vad és szép korba, sóhaja pedig el
árulta, hogy a fehér habitus alatt szeretne ő is szikár és sovány lenni, de a termé
szet - a tulajdon édes természete - összeesküdött ellene.

Most tehát egy másik szikár barát várja, aki nem félt a máglyától - Giordano
testvér. Lehet ezt bánat, önvád és sűrű sóhajtozások nélkül kibírni? ...

Végül mégsem a térkép igazította el, hanem az orra. Mikor a tér torkolatába ért,
megtorpant - azt hitte, a bűztől nem tud tovább lépni. Torkát fuldokló görcs fogta
el, szeme segítség után kiáltott, aztán menedékül valósággal berontott egy tárva
nyitva álló zöldséges boltba, mely gyümölcsdombjait az útra döntötte. Jó mélyen
belehajolt egy banános kupacba, tele szívta tüdejét illatával, s mellére szegzett fej
jel így rontott ki a térre.

A boltosok éppen déli zárásra készülödtek, de a tér hosszában egy-két üzlet
nyitva maradt. Egy fiatal fekete lány, míg kívülről felrakta a spalettákat, érdek
lödve végigmérte Flórián atyát, fehér szalmakalapját, nyakába akasztott fényképe
zőgépével.

Flórián atya hümmögve meghúzta a száját:
- Azt hiszem, amerikai pénzeszsáknak néz ... Pedig ha tudná, hogy csak innen a

szomszédból, Magyarországról jövök. - S végignézett fehér ingén, fehér nadrágján,
mely fehér teniszcipőbenvégződött.- Hát még ha látná rajtam azt a szerzetesi ru
hát, amit már csak belül hordok, s amely ugyanolyan, mint amilyet Giordano test
vér visel ott fenn szoboralakján.

A szobor háttal állva fogadta.
- Ejha, Giordano testvér! - mondta Flórián atya meglepve. - Hátat fordítasz ne

kem? Nem ezt vártam tőled ... Én testvéri látogatásra jöttem, innen a szomszéd-
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ból ... És mégis milyen távolról! ... Gondold csak meg, az 1600-as évek eleje Itá
liában, túl a reneszánszon, és Magyarországon, a török hódoltság évei alatt ...
Mekkora távolság! ... Én ebből a távolból jövök hozzád, hogy .. "

A tér dugig volt sátrakkal. A ponyvák lobogó lepedőkéntúsztak a szobor lábai
nál, a zöldségek és gyümölcsök színüket és szagukat lobogtatták, melyet a csa
tornák körül úszkáló csúszós szenny és bűz sem tudott elnyomni: "Hozsánna Gior
dano Brunónak! Áldott, aki a nép nevében jő! .. ."

Flórián atya előbb sarkára állt, hogy áthatoljon a kövezetet elárasztó gyanúsan
sárga tócsákon, majd lábujjhegyen kerülgette az eltaposott zöldségeket s banán
héjat. Végül a vízcsap mellől nézett fel a szoborra, egyenesen a fejére húzott csuk
lya alá.

- Szevasz, Giordano testvér! - mondta, s észre sem vette, hogy eléggé korszerűt

len Bruno fülének ez a köszönési forma, de hát otthon civilbe bújt rendtársai is
már csak így üdvözölték egymást. - Hogy kerültél ide? ... Nem erre a talapzatra,
hanem a máglyára. Jó, makacs voltál. .. Ismertem én is, a mi zárdáink falai közt,
néhány zabolátlan tehetséget, akik engedelmességet fogadtak önként, hogy aztán
a szabadság engedetlenségét többre tartsák később ... A te szerencséd az, hogy jó
ügyben makacskodtál . .. De hát te nemcsak az engedelmességet vetetted le, ha
nem a habitust is ...

A szobor csuklyája alatt kivehetetlen volt Giordano testvér szeme. Mjntha ko
moran maga elé nézett volna. Mintha most, végső formájában égetné testét az a
bronzruha, amit életében ledobott ugyan, de velencei pörében azt mondta róla:
sújtsák bármivel, csak olyan büntetéssel ne, amely meggyalázná azt a ruhát, ame
lyet viselt ...

- Persze, akkor bíráid kőzt domonkosrendi testvéreid is ott ültek - dünnyögte
Flórián atya, s szeme lassúdadon megtelt könnyel. Majd huncutul oldalt mosolyin
tott Giordano testvérre: - Persze, máskor meg visszafizettél ... Válogatott kifejezé
sekkel illetted a "szamár szerzeteseket" ... Hát most egy ilyen kései szamár áll
előtted, Giordano testvér, és meg akar követni téged a szamarak értetlenségé
ért ... a Bibliába burkolt emberi makacsságért ... De valamit azért be kell valla
nom - ha a te korodban élek, egyáltalán nem bizonyos, hogy melletted állok, any
nyira új és szokatlan volt minden szavad, kivált ha szitkokkal és trágárságokkal
tarkítottad ... Talán azok közt álltam volna, akik a zárdában kedélyesen elvitat
koztak veled, de eszükbe sem jutott, hogy feljelentsenek az inkvizíciónak ...

A szobor egész teste ellenséges hallgatásba burkolózott.
- Eljöttem, hogy megköszönjem ... - akadt meg F1órián atya ettől a hallgatás

tól. - Hát az egészet ... Hogy például az egyház kezéből is elfogadtad a vértanú
ságot ...

A piac zsivalygásán is át csattant a csuklya némasága.
- Mondd, Giordano testvér, nem makacsságod kényszerítette ki? .. Mert bí

ráid már legszívesebben elbocsátottak volna ... De te a szemükbe vágtad, hogy ez
az ítélet nekik jobban fog fájni ... Hát fáj is azóta egyfolytában! ...

A nap már magasan állt; éppen beletalált a Campo dei Fiori izzó katlanába. A
szobor arcát a csuklya káprázó árnyékba vonta, ugyanúgy, mint mikor teste alatt
a máglya izzani kezdett. .

- Tudod, amikor az ember fiatal fejjel belép egy szerzetbe ... - mondta hirtelen
magyarázkodóan. - Szóval, amikor én is beléptem, .nem is sejtettem még, hogy
Domonkoson és Tamáson, az Aquinóin kívül, és persze, a mi kis Margitunk mel
lett itt találom Savanarolát ... és hát téged is, Giordano testvér ... El tudod hinni,
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mit éreztem én akkor? ... Mert nemcsak a szentek lettek egy csapásra öseirn, ha
nem ti is, meg nem értettek, máglyára jutottak ... Sőt: ti még inkább, hiszen ti úgy
bukdácsoltatok, akárcsak én ... Úgy kerestétek az igazságot, a szabadságot ... Hi
szen Isten is azt akarja, hogy szabadon válasszuk őt! ...

Abbahagyta, nem tudta, hol folytassa. A szobor hallgatása nagyobb hatással volt
rá, mint gondolta. Tiltakozik, egyetért, vagy csak csalódott, mert túl van már min
den megismerésen? ...

Hogy vigasztalja, Flórián atya böngészni kezdte a szobor talapzatának felírását.
- Pedig itt az áll - nézett fel rá -, hogy szobrodat az az évszázad állította, ame

lyet te megálmodtál. Mekkora dicsőség! ... És nem tudom, hallottad-e már, hogy
minden valamirevaló magyar poéta rajtad feni pennáját, a szabad gondolat
nevében ...

A bronzalakon - legalábbis Flórián atya így látta - elfojthatatlan, belső nevetés
hullámzott végig.

- Hát persze, a XIX. század, az ész százada! - váltott át oktatóra Flórián atya
hangja, mint akinek megvan a véleménye az együgyűség századáról. - De mit
szólsz, Giordano testvér a mi XX. századunkhoz? ... Gondold meg, egyetlen évszá
zadban két világháború ... Haláltáborok; Hirosima, aztán Vietnam ... Közben pe
dig az is, amit otthon Keleten szemérmesen a "személyi kultusz" korszakának hí
vunk ... A máglya primitív játéknak tetszik, a te máglyád is, a mi korunk körmön
font kínzó- és pusztítóeszközeihez képest ... Hallottál például a napalmbombá
ról, vagy arról az agyafúrt szerkezetröl, amely elpusztít minden életet, de sértetle
nül hagyja a tárgyakat, amik közt emberek laktak? ...

Szeme egyszeriben megakadt a tér szélén egy kirakaton, melyben háztartási gé
pek, kávéörlök és villanyborotvák álltak. Amennyire gömböc teste és kurta lába
engedte, roppál ott termett, mintha - némi okkal - attól félne, hogy az üzletet orra,
előtt csukják be, s aztán csak délután négykor nyitják ki újra. Bement, körüljárt,
de 'valahogy úgy, mintha Giordano Bruno szobrát egy zsineggel az ujjához kötötte
volna, nehogyelcsellengjen; időről időre ki-kinézett rá, hogy megvan-e még.

- Na, és ehhez a híres technikai civilizációhoz mit szólsz? .. Ugye, csodálod!
Meghiszem azt! Ilyet te sosem láthattál ... - mondta, s kifelé intett egy villany
borotvával, mely sehogy sem hagyta magát szétszerelni. A segéd odajött, szétszed
te, megmutatta a kezelését, de mikor össze akarta rakni, a villanyborotva' újra
megmakacsolta magát.

Flórián kézzel-lábbal magyarázta, hogy ez nem kell, adjon a segéd másikat. A
másik egyszerűbbvolt, könnyen kezelhető.Flórián atya kopott fekete aktatáskájá
ba gyömöszölte a hazulról hozott szalámi mellé, melyhez már itt vett kenyeret, a
borotva tokját pedig a szeméttartóba dobta.

- Látod? - mondta Giordano testvérnek. - Mi így pazaroljuk a papírt, általában
minden anyagot ...Lassan elsüllyedünk a szemétben, az iparéban is, amely szolgál
minket. .. Hallottad például, hogy folyóink -és tengereink elszennyezödtek .
Hogy rövidesen felborul a természet egyensúlya, és akkor az ember, az ember .
, Fizetett, s kilépett az üzletból.

- Ez is megvan - mondta magának. - Otthon is megvehettem volna, de volt még
egy kis lírám ... - S a szoborra hunyorított: - Legalább rád gondolok majd, Gior
dano testvér, ha otthon borotválkozom ...

Elindult balra, hogy körbejárja a teret, megnézze a házakat, amelyek látták an
nak idején Giordano Bruno máglyáját, azokat a lángokat ... Egyszeriben egy kis
trattoria előtt találta magát, teste pedig - ez a gyarló, kiéhezett test - különféle piz-
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zák illatának szelíd lángjain perzselődött. Nem menekülhetett; egyszeriben eltűnt

emlékezetéből a táskájában lapuló szalámis kenyér, bement és egy húsos-sajtos
pizzát kért. .

Mikor a papírszalvétával száját törölgetve újra a térre lépett, mintha egy kissé
hosszabb ideig habozott volna, hogy Giordano testvérre nézzen. Ez kétségtelen a
bűntudat jele volt, de nem tartott soká. Aszalvétát ősszegyürte,s nagy lendülettel
dobta aszemétkosárba.

- Apropó! - fordult hirtelen a szobor felé. - Ha felborul a természet egyensúlya,
szóval, ha így vagy úgy lakhatatlanná tesszük a Földet, mit szólnál hozzá, ha átköl-
töznénk valami más égitestre? Hiszen te tanítottad első ízben, hogy számtalan
sok világ létezik a Földön kívül A baj csupán az, hogy az emberi élet közép-
pontja - s számunkra a világé is - a Föld marad ...

Giordano testvért mintha indulat feszítette volna, csaknem ledobta magáról a
bronzkámzsát.

- ... Mert még húsz évvel ezelőtt is azt hittük, van valami élet, valami lehetősé

ge az emberi életnek a Holdon, a Marson vagy a Vénuszon ... Azóta tudjuk, hogy
sivár, élettelen por és kőhalmaz mindegyik ... S a levegő, amely körülöttünk is
egyre fogy, ott egyáltalán nem található ...

Flórián atya szuszogva körüljárta a szobrot, s varázsos dobozával minden elkép
zelhető szögből képeket készített Giordano testvérről. A szobor ettől a sok érthe
tetlen szemhunyorítástól, guggolástól, kattintástól úgy feldühödött, hogy csaknem
lelépett a talapzatról: különben is szét akart ütni az emberi gonoszság és ostoba
ság tájékán, sokkal nagyobb haraggal, mint amikor bírái előtt állt.

Flórián atya elégedetten végigsimogatta pocakját.
- És képzeld, Giordano testvér - folytatta csillagászati ismeretei ártatlan fitog

tatását. - Naprendszerünkön belül erre semmi remény ... Érted, ugye, semmi
remény az emberi életre ... A Naprendszer pedig a legközelebbi állócsillaghoz
negyventrillió kilométerre van ... Arra sincs hát remény, hogy megtudjuk: a te
számtalan sok világodban. vagyis a Mindenségben van-e rajtunk kívül élet ... A
Föld tehát - sokkal inkább, mint valaha - a teremtés középpontjába került, nem
fizikailag, hanem secundum intentionem. .. Te jól ismered ezt a skolasztikus ki
fejezést ... Vagyis az élet méltósága, a teremtés szándéka szerint. S végül is nem
ez a fontos?

A szobor körül a levegő fénylett, pezsgett és szikrázott.
- Egyedül vagyunk az űrben, Giordano testvér, egészen egyedül - szívta fel or

rát Flórián atya, mert váratlan könnye oda szivárgott. - És egyre nagyobb a magá
nyunk ... Tudod, a nagyokosok már kozmikus magányról beszélnek, s még büsz
kék is rá. .. Hát én nem tudom ... Pedig most lenne szükség a Miatyánkra, tu
dod, amire Jézus megtanított minket ... S amit római fogságodban magad is
imádkoztál ... Mert nem az a fontos, hogyan végez velünk az emberi butaság, ha
nem hogy otthon legyünk abban a világban is, melyet az ostobák és a gonoszok
igazgatnak.

Giordano testvér mélyen lehajtotta fejét, csuklyája arcába roskadt. Flórián atya
nem látta még ilyen alázatosnak. Igaz, talán csak tulajdon szeme játszott vele, de ő

már ilyen volt: arra vágyott, hogy azok, akiket szeret, majd a Bárány jobbján talál
tassanak azon a napon. Azt sem szégyellte, ha ezért kinevetik, s szelíd erőszak

kal vádolják. Elégedetten nézte hát Giordano Bruno szobrát, térítése újabb ered
ményét.
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Mikor kifordult a Campo dei Fioriról, még egyszer visszanézett, s akkor úgy
rémlett neki, látja, amint a szobor elmozdul talapzatáról, s a boldogságtól reszke
tő levegőben szállni kezd a sátrak és ponyvák fölött, a szölök, banánok, répák és
káposzták üdvrivalgásában. .

Flórián atya kalapját feje búbjára tolta, s búcsúra emelte kezét.
- Isten veled, Giordano testvér! - kuncogott nevetve. - Emlékszel, valamikor

azt mondtad, hogy értesz a nagyotmondáshoz ... Hát akkor, a viszontlátásra! ...

PROKOP PÉTER KÉT KÖNYVE. Az egyik
könyv címe: Keresztúton. A szerzö költöket vá
lasztott munkatársakul: Békés Gellért, Csanádi
Béla, Tűz Tamás és Szabó Ferenc egy-egy igen
szép verse zárja a 19 grafikát. A másik könyv cí
me: Uram, irgalmazz, Ebben 46 színezett grafika
van, Szabó Ferenc 46 kísérő négysorosával. Be
vezetőként a festö is ír: "Pár szó clözményül" és
"A rajzoló hangja" címü írásaiban markáns meg
jelenítő erővel rögzíti müvészi álláspontját - "A
festő képet fest, a képráma belső törvényei sze
rint ... A legfönségesebb vallási dogma se emel
müvészetté" -, és leszögezi hitét - "A méltó ke
resztény nemcsak végignézi, járogatja a kereszt
utat, hanem azonosul Jézussal ... ". Félreért
hetetlen szavak. Annak szavai, aki megértette,
hogy igaz művészi és hitbeli magatartás csak
akkor eshet egybe, ha az alkotó ember müvé
ben megalkuvás nélkül és alázatosan kitart az
egyedül neki adott érzés- és látásmódban. hogy
ez kinek tetszik, kinek nem, mellékes. Külsö
kényszerek elfogadása csakis csorbíthatja a mű

vek eredetiséget, épségét, tehát igaz-sagát. Jézus
Krisztus, aki maga a Szabadság, nem neheztel
azokra, akik ragaszkodnak szabadságükhoz. A
szerzö írásaiban szenvedélyes, feszült hangon
sejteti a maga és munkáinak elfogadásáért meg
vívott küzdelmeket.

E 65 képnek nem mindegyike, de a legjava
magas fokon igazolja Prokop Péter húséget sajá
tos, figyelméhez és kifejező erejéhez. Stílusa 
komor játékossággal - szerteágazó, nemegyszer
képenként más és más, de egygyökerű. Nem
csak az áttetsző vagy éppen vonagló alakok, az
érintő vagy éppen mélyen a papírba nyomott
tushúzások belső rokonsága mutatja ezt az egy
séget, hanem - F. Varilon szerint lsten egysége
a szerctet mögötti Szcretetböl, a szerctct Szí
véböl süt elő -, főleg a müvck jelentésében vib
rál, mint azonos höfokú elragadottság. Ez a
láthatatlan s konok kötődés oly erős Prokop Pé
terben, hogy a keze teljes szabadságban - azaz a
legszigorúbb, a maga akarta módon - mozoghat.
Csakis ezzel az azonosulással képes vállalni a
Kifejezhetetlen kifejezését Jézus Krisztus fölül-

868

múlhatatlan történetében (ezért nincs köze
Murillo angyaIkáihoz). Szinte keményen - és
egyszerre! nyúl a (kozmikus) Egészért és az (em
beri) Részletert. Ez utóbbiban - önmagáért.
Legjobb képein saját, átvészelt (és fölajánlott)
kínjai. tiltakozásai, megadása és reménye vető

dik (okkal nem ezt írtuk: sugárzik) szét, ugyan
akkor világosan beleillesztve a meghökkentő

vonalak szerkezetébe. Az egészhez való von
zódását a »spirituális magrna- parttalan, mégis
konkrét ábrázolása mutatja, a részletekhez való
vonzódását pedig, hogy nem hajlandó negédes
nek mutatni azt, ami a lényege szerint elbor
zaszt. Ecsetje, tolla alatt az istenemberi valóság
véres és kiszolgáltatott áldozat; az, ami. De vég
kifejlctc is az, ami: villámcsapásszerű dicsőség.

Egyik a másikának fÖltétele, majdhogynem
egyensúlya. Ezért hitelesek - a háttér széles,
cseppekre bomló, erőteljes ecsethúzásainak elő

terében - lebicsaklott fejei, az alakok sovány
törékenysége, a lábtartás finom realitása, általá
ban az érzéki pontosságú, de csontvázra feszülő

testiség. Egyedül a figurák kezei szabadok eb
ben a fájdalomra csavart, sírnivaló árvaságban;
a kezei nem evilágiak, s azért nem lázadnak,
mert lassú, boldog táncukban a lebírhatatlan
föltámadás indázik. A kezei beszélnek, a bohóci
ártatlauságú Királya álmélkodik, Alfája az
Omegatól. Ómegája az Alfától izzik, a vakban a
vakság kiáltozik a virágfej-szemek látásáért. A
Kereszt gyalázatá ban az hever a földön, aki
Gyalázattá lett, s az Új világ-ban, a hihetetlen
méltósággal várakozók közé begördül a Nap,
mely minél lassúbb, annál hatalmasabb s minél
nérnább, annál félelmesebb. S végül a Visio
Beali/ica már-már ütésszerüen zárja a képek
sorát. Ahogya színek kikényszerítik a képet.
úgy kényszeríti ki a látás a - sejthetően Ve·
ronika-kendőn - ezeket a szemeket. Sürüfényü,
kék szemek tekintenek ránk e képről, a Főltá

madott bizonyosságától erős, éltető, áttekintő,

kikerekedett, felejthetetlen szemei.
(Róma, 1983)

VASADI PÉTER
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SZÁZADUNK EGYIK NAGY KERESÖJE
Tizenöt éve halt meg Thomas Merton

Tizenöt évvel ezelőtt, '1968. december !O-én halt meg az ötvenes és hatvanas évek népszerű

írója, a trappista Thomas Meron; aránylag fiatalon és - tegyük hozzá - mindmáig tisztázat
lan, gyanús körülmények között.

Zaklatott századunk zaklatott életű keresői közé tartozott, aki a világ legtöbb nyelvére
lefordított híres önéletrajzi regényével, a nálunk is megjelent Hé/lépcsős hegy-gyel* tette
világszerte ismertté nevét. Thomas Merton 1915. január 31-én született Franciaországban.
Apja és anyja is festórnüvész volt. és meglehetősen rendezetlen életet folytattak. Thomas
még hatéves sincs, amikor elveszti édesanyját. Az apa Amerikába költözik, és a fiú az Egye
sült Államokban kezdi el iskoláit. 1925-ben visszatérnek Franciaországba, és Thomas a
montaubani líceum növendéke lesz. Öt évvel később Angliában folytatja tanulmányait a
cambridge-i híres Clare College diákjaként. 1933-ban ismét az Egyesült Államokban buk
kan fel, ahol nagyszülei éltek. Tizennyolc évesen jelenteti meg első regényét, amelynek él
ményanyagát egy olaszországi, németországi és ausztriai nyári utazásból merítette. Hogy
mennyire széles körű érdeklődése volt, azt mi sem bizonyítja jobban, mínt az, hogy a New
York-i Columbia Egyetemen spanyol és német nyelvből, geológiából. jogból és francia iro
dalomból szerez diplomát. Ezekben az években belep a kommunista pártba, és szerkesztöje
a Jester (Tréfacsináló) címü diáklapnak. Rendkívül eleven szellemű baráti kör alakult ki a
lap körül. Egymást érték a hajnalig tartó összejövetelek, a különbözö jól-rosszul berende

zett diákszállásokon, amikor szinte mindent megvitattak. A Hé/lépcsős hegy izgalmas feje
zetei szólnak ezekről az évekről, amelyekhez egy nagy szerelern emléke is fűződött. Ebből a
szerelmi kapcsolatból gyermek is született. Az anya és gyermek később Angliába telepedett
át, és a második világháború idején Londonban mindketten bombatámadás áldozatai
lettek.

A harmincas évek közepe táján jutott Thomas Merton kezébe Étienne Gilson A kozépkori
filozófia szelleme círnü könyve, ami rendkívül izgalomba hozta, és belevetette magát Aqui
nói Szent Tamás és Duns Scotus muveinek tanulmányozásába. Egyre jobban érdekelte a
keresztény spiritualitás, amire sajátságos módon egy buddhista szerzetes hívta fel figyel
mét. 1938-ban katolizált, és elsőnek a ferencesekkel került kapcsolatba. Tanári állást vállalt
a rend New York-i Szent Bonaventúra kollégiumában. Már ekkor felvetődött benne a gon
dolat, hogy maga is szerzetes lesz, és előbb a ferences rendre gondolt. Mikor azonban elöl
járói értesültek viharos múltjáról, sürgősen eltanácsolták.

Néhány évi szellemi hányódás következett ezután, majd Merton hírét veszi a Gethsemani
trappista apátságnak Kentuckyban, és ellátogat oda. A néhány napos tartózkodás olyan
mély hatást gyakorolt rá, hogy felvetődött benne a gondolat: tökéletesen szakít eddigi éle
tével, és maga is belép a fehér szerzetesek közé. Már a második látogatás során megérlelő

dött az elhatározása, és 1942. december l O-én belep a rendbe. Óriási lelkesedéssel vállalja a
rendkívül szigorú életmódot, ami a kemény fizikai munka és a közös imádságok között osz
lik meg. Úgy érzi, hogy örökre sikerült szakítania nemcsak eddigi hányatott életével, hanem

* Kiadta a Szent István Társulat Lukács László fordításában 1981-ben.
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szellemi hányódásaival is. Rendfőnöke azonban - nagyon okosan - idejében fölismerte,
hogy egy ennyire robbanékony szellemnél könnyen újabb válságba csap át ez a lelkesedés.
És bár Merton önmagának is szigorúan megfogadta, hogy az írással is szakít, a rendfőnök

rávette, hogy legalább belső használatra és az újonnan belépő fiataloknak tanulságui írja
meg szellemi fejlődésének történetét. Ebből a beszámolóból született meg a Hétlépcsős hegy
címü önéletrajzi regény, amely egyúttal a trappista rendet is az érdeklődés középpontjába
állította. Nem győzték felvenni az új jelölteket. 1950-ban jelent meg ez az azóta megszám
lálhatatlan kiadást megért könyv, és Louis testvér - ez lett Thomas Merton szerzetesi neve
- ekkor már az apátság novícius mestere. A könyv nagy sikere után már nem volt megállás,
újabbakat keIlett írnia (már csak azért is, hogy koIlektív választ adjon bennük a kolostort
elárasztó érdeklődő levelekre), de a Világi napló, a Jónás jele vagy a Senki sem sziget nem
érte el már a Hétlépcsős hegy sikerét.

Közben pedig hatalmas átalakulás indult meg Thomas Merton lelkében. Nem mintha ne
héznek, vagy éppen immár elviselhetetlennek érezte volna a rendi élet szigorát. Éppen el
lenkezőleg, azon gondolkozott, hogy valamilyen remeteségbe lép át, a kartauziakhoz, vagy
esetleg a kamaldoliakhoz, amiről - mint azt életrajzírója, Monica Purlong most először kö
zölte - éppen Montini milánói érsek, a későbbi VI. Pál pápa beszélte le. Nem a kemény
élettel volt tehát baj, hanem azzal, hogy Merton nem volt képes arra, hogy magára hagyja a
világot, kiszolgáltatva önmagának, a kolostor falain kívül. Szenvedélyesen vesz részt a világ
eseményeiben, radikális békeharcosként fordul szembe a háborúval, így elsősorban Ameri
ka katonai részvételével a vietnami háborúban. Sorba látogatják őt az amerikai békemoz
galom vezető személyiségei, így például a híres Berrigan fivérek, Ernesto Cardenal, a
nicaraguai felszabadítási mozgalom egyik szeIlemi atyja, a neves költő, aki két évig Merton
novíciusa volt. Mindez már' aggodalommal tölti el a rendi vezetöséget, és Merton kettős

vonzódása, egyrészt a remetei magányosság, másrészt a világ szeIlemi és erkölcsi küzdel
meiben való részvétel iránt, egyre problematikusabbá teszi jelenlétét a hagyományos kö
zösségben. Sikerült kiharcolnia, hogy az apátság területén teremthessen magának egy kis
remeteszállást. ahol egész nap tartózkodhat, de éjszakára még továbbra is vissza kellett tér
nie a közös hálóterembe. Később, amikor valamivel távolabb, örökségként, újabb földda
rab került az apátság birtokába, az akkori apát, Dom James elhatározta, hogy itt létesít re
mete-kolóniát azok számára, akik így szeretnének élni. Az óhaj ugyanis másokban is fölme
rült. Mertonnak azonban ekkor már ez sem felelt meg, és föleg nem úgy, ahogy.a jelek sze
rint az apát ezt elképzelte. "Nem tudom elfogadni, hogy Dom James - írja 1965 májusában
jó barátjának, Jean Leclercq bencés páternek - ezt a kolóniát mint valami kisebb fajta apát
ságot kormányozza, és mínden egyes személyt oly mértékben eIlenőrzése alatt tartson,
hogyaz ember mozdulni vagy lélegzeni sem tud anélkül, hogy ne az ő elképzeléseihez al
kalmazkodjék. Tudom, hogy ő az apátom. Dc nagyon félek, hogy kapcsolataink során még
soha nem tudtam őt becsülettel »szellerui atyámnak« tekinteni, és őszintén azt továbbra
sem tudnám megtennni." Dom James persze jó szándékú ember, csak a jelek szerint nem
elég nagyvonalú. Apróságokon akadt fenn, és Mertontól például pontos írásbeli beszámolót
kért arról, hogy mivel tölti idejét. 1967-ben azután Dom James lemondott és kiköltözött az
általa alapított remeteségbe, míg utódjául Dom Flaviant, Merton egykori tanítványát válasz
tották meg. Az új apáttal megjavult a viszony és ő megértéssel fogadta Merton szándékát,
hogy nagyobb ázsiai utazást tesz. Mertont mindig is érdekelte a keleti lelkiség, és azt sok
tekintetben mélységesen hitelesnek érezte. 1967-bcn kapott egy levelet Leclercq-töl, aki
arról értesítette, hogy 1968 decemberében nagyszabású találkozó és gyűlés lesz a thaiföldi
Bangkokban, amit a bencések rendeznek. Merton nagyon megörült a lehetőségnek, hogy
most a helyszínen tanulmányozhatja azt, amivel távolról már régen foglalkozott. Útnak in
dult. Megfordult Tokióban. előzetesen Bangkokban és Calcuttában. Híres gurukkal találko
zott, fölkeresett buddhista szentélyeket, kimerítő beszélgetést folytatott a dalai lámával.
"Ami fontos - írja ezekben a napokban -, nem a testtől való elszakadásunk, hanem elsza
kadásunk a szellerntól. Nem a testünk foglyai vagyunk, hanem a saját szellemünkéi." 1968.
december 4-én Singapurba utazott, majd december 7-én megérkezett Bangkokba,
ahol az úticélját képező kongressszust tartották. December lO-én tartotta meg előadását A

870



marxizmus monasztikus szemmel címmel. Számára - mint kifejtette - az ember a legfonto
sabb, aki a világgal és annak struktúráival kritikusan szemben áll, függetlenül attól, hogy
szerzetes-e vagy marxista. Az előadás és az azt követő ebéd után fölment a szobájába, Nem
sokkal azután, hogy visszavonult, több kétségbeesett ordítást véltek hallani, de azt hitték,
hogy tévedtek csupán. A délutáni pihenő leteltével találták meg. A hátán feküdt és az elekt
romos ventillátor vezetéke, amely még mindig áram alatt volt, keresztbe feküdt a testén.
Jobb oldalán és jobb karján súlyos vágási és égési sebek voltak s a tarkója is vérzett.
Thomas Merton halott volt. Óriási megdöbbenés fogadta a hírt, de nehezen érthető módon
semmiféle alapos vizsgálatra nem került sor, hogy kiderítsék mi is történt valójában. J?e
cember 17-én hazaszállították, és az apátság temetőjében helyezték örök .nyugalomra. Ot
venhárom éves volt mindőssze.

DOROMBY KÁROLY

IRODALOM

Gerlei József:
Népszámlálás
A regény négy évtizeddel korábbi időkbe

vezeti vissza az olvasót. Azokba az évekbe,
amelyekben Magyarország sorsa - mint tör
ténelmében annyiszor - ismét megpecséte
lödik. Leplezetlen háborús előkészületek,

Teleki Pál rniniszterelnök megdöbbenést
keltő öngyilkossága jelzik a közeli sors
tragédiákat. Az ország a világháború küszö
bén áll ...

Ez a különösen feszült történelmi pillanat
alkotja a Népszámlálás históriai hátterét.
Habár csak vázlatosan jelzett hátterét, mert
a történelmileg hiteles eseményeknek a
regényben valójában nincsen meghatározó
szerepük. Említésük - az olvasó alapvető

időbeli tájékozódásári túl - azt az alkotói
elképzelést szolgálja, hogy az író mintegy a
drámai történések előteréből vehesse szám
ba az ábrázolni kívánt magyar falu világát.
Gerlei József számára az elmaradott, fél
feudális viszonyok között élő falu képviseli
azt a legalkalmasabb irodalmi anyagot,
amelyből szinte egyenként emelheti ki a
történelem mélyrétegeit hordozó emberi
sorsokat és jellemeket. Mindehhez a
modellt egy Isten háta mögötti település, az
elnevezés szerint, Ödemeter szolgáltatja. Itt
zajlik a szervezett adatgyűjtés: a népszámlá
lás. A számbavétel kitünő írói ötlet és esz-

köz ahhoz, hogy - hasonlóan a valódi szám
lálóbiztosokhoz - az Író bejárja a 30-as,
40-es évek falujának teljes életterét: feltér
képezzen valamennyi társadalmi réteget,
bekopogjon minden házba, bepillantson
bármelyik család vagy bármelyik ember
életébe.

Gerlei sorra jegyzi, "számlálja" az egymás
tól igen különbözö, de mégis valamilyen kö
zös tipust képviselő magatartásokat, s a pa
raszti hétköznapok jellegzetes eseményeit.
Érzékletes fejezetek egymásutánjában mu
tatja be, milyen körülmények között élnek
az emberek ebben a világtól távoli helység
ben. Ábrázolásában egyértelmü, világos ké
pek festésére törekszik: rövid, filmszerüen
fűződő jelenetei s a jelenetekben szereplő

figurák beállításai a maguk nyilvánvalóságá
ban, mondhatni "naturalisztikllsságában"
elevenedik meg. A nyomor az ő leírásában
mindig nyomorúságot, az úri világ mindig
gazdagságot és hatalmat testesít meg. S
ekképpen az egyes figurák is: a falu kocsmá
ros-szatócsát csak a pénz, a vagyonszerzés
érdekli - harácsoló ember (még nevében is
az: Haráts): vagy az egyik főhős, Szepess
Ildikó, a vidékre került fiatal, kezdő tanító
nő, aki olyannyira ártatlan és tapasztalatlan,
hogy csak a véletlenek kiszolgáltatottja
lehet.

Gerlei nem alkalmaz szimbolikát. Szem
mel láthatólag a helyzetek és viszonyok
áttételek nélküli, fekete-fehér rajzát kívánja
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adni. Ezért illeszti egymás mellé - kissé di
daktikusan - az ember alatti, eltorzult álla
potokat és az egészséget sugárzó környeze
tet; a szegénységet és az eszem-iszom mula
tozást; cseléd-alávetettséget és úri passziót.
De a "számlálásban" más tipikus jelenségek
is feljegyeztetnek: a hivatali nemtörödörnsé
gek és visszaélések, elszigeteltségben kelet
kező álhumanista filozófiák, pislákoló haza
fias gondolatok, csírázó eszményeket azon
nal elsöprő felszínességek. ösztönéletre be
állított gátlástalanságok, és így tovább.
Gerlei szinte vég nélküli folyamatban, egy
szociográfus alaposságával, mint valamilyen
szélesen áradó epikus vádbeszédben, tárja
elénk egy általa jól ismert világ csak látszó
lag eseménytelen mindennapjait. Részletező
leírásaiból a legkülönfélébb jellemeket
ismerjük meg; hol tárgyilagos távolságtar
tással, hol meg nyílt elfogultsággal ábrázolja
őket. Sokaságukból, sokféleségükből szinte
panoptikum formálódik ki előttünk.

. Gerlei szüntelen kritikával tekint az általa
lefestett világ egészére. Társadalombírálata
minden réteget elér. Határtalan ellenszenvet
érez például a helyi intelligencia iránt. Meg
értést egyedül csak akisemmizettekkel
szemben tanúsít. Szociális igazságkeresése,
ítélkező elfogódottsága tisztán morális indí
tékú - de azért sosem szenvedély nélküli.
Ezért is hallunk ki a regény mondataiból
keserűséggel teli érzelmeket, fojtott és már
már prófétikus indulatokat. Nem véletlenül

ZENE

Vajda János: Barabbás
A keresztény eszmeiség máig húzódó jelen
léte és érvényessége a müvészetekben olyan
anyag, melynek ismert és gazdag jelentés
tartalmát sokféleképpen lehet értelmezni.
Az eredeti jelentést kiszélesítve, megváltoz
tatva, esetleg a visszájára fordítva is, ezáltal
olyan mondandót közölve, mely a bibliai
történetbe bujtatottan bár, de a jelenkor
érzés- és gondolatvilágáról szól. Külön ta
nulmány tárgya lehetne, hogyan jelenik
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került a regény élére mottóként éppen egy
szikrákat szóró idézet lzaiás könyvéből,

némiképpen utalva a regény megszületésé
nek alkotás-lélektani okára is: "Kiálts teli to
rokkal, ne szűnj meg kiáltani! Mint harsona,
emeld föl szavad, hirdesd népemnek vét
keit ..." Bár ez a lángoló indulat a regény
ben vádpontokká, intelmekké szelídül, élet
képekben és példákban jelentkezik, mindig
valamilyen erkölcsi tanulságot is kínát A
felgyülemlett, szenvedélyes indulatok a re
gényben nem tudnak igazán kirobbanni, és
nem hoznak létre a szereplök között mély
konfliktusokat. Talan azért, mert nála a
szabályozott szenvedélyeknek inkább csak
formatererntö, mintsem tartalmi funkciója
van; ami legszembetűnőbbena következete
sen végigvitt jelenidejű mondatszerkezetek
ben fejeződik ki. De ennek a konzekvensen
alkalmazott stílusnak ugyanakkor hátránya
is, hogy a regényt átívelő, nagyon lassan
bontakozó szerelmi történet hirtelen tragi
kus fordulata - Szepess Ildikó elvérzése egy
kontár-abortusz miatt - már nem döbbenti
meg az olvasót. Az író itt már nem tudja a
feszültséget tovább fokozni.

Gerlei József a hagyományos elbeszélő

irodalom rangos müvelöje. 1981-es novellás
kötete - a Krakkói kávéház - és a mostani,
első regénye is így mutatják őt az olvasó
nak. (Magvető, 1983.)

DE COLL LAJOS

meg a Krisztus-történet megannyi eleme a
kűlönbözö korszakok müvészetében, S itt két
irányban folyna vizsgálódás: egyrészt történe
ti, mert minden egyes stíluskorszak máskép
pen értelmezte a keresztény hagyományt - s
ebből a szempontból az általános emberi
mentalitás, vagy a világnézet alakulása is nyo
mon követhető lenne; másrészt viszont külön
kellene választani e témát múvészeti ágak,
müfajok szerint is, mert az irodalmat éppúgy
érinti a kérdés, mint a képzőművészetet, a fil
met vagy a zenét.



A zene esetében azonban az amúgy sem
egyszerű probléma tetézödik még egy sajá
tos kérdéssel: hordozhat-e a zene közvetle
nül verbális, gondolati tartalmakat? A szö
veges, liturgikus zenével kapcsolatban gyak
ran elhangzik az a megállapítás, hogy a zene
leválasztható a szövegröl, és fordítva. A gya
kori szővegcserék, zenei kölesönzések azt
igazolják, hogy a zene és a szakrális szöveg
bár összefügg egymással, függetleníthető is
egymástól, minthogy anyaguk, közegtik tel
jesen másnemű.

A zene és a szöveg közötti viszony függ
magától a szerző szernélyétöl, egyéni meg
gyözödésétöl, de nem mentes a kor, a kor
szak általános szellemi állapotának hatásai
tól sem. Nyilvánvaló, hogya középkorban
még fel sem merült a gondolat, hogy szak
rális szövegeket "értelmezni" kelljen;
Adorno szerint azonban már Beethoven
Missa Solemnis-ének szövegtartalma és a
szerzö meggyőződése között ha nem is el
lentét, míndenesetre bizonytalanság fedez
hető fel. Egy terület, egy birodalom viszont
megjelölhető, ahol a szakrális szöveg és a
zenei anyag által hordozott jelentés, tarta
lom feltétlen egységbe fonódhat, egymásra
találhat, ez pedig a transzcendencia biro
dalma. A zene, az igazán nagy zene olykor
olykor megérinti ezt a Nicolai Harimann ál
tal metafizikus szférának nevezett legbel
sőbb vagy legfelsőbb régiót, amelynek mind
tökéletesebb megközelítése a művészet

mindenkori feladata és célja. Más kérdés,
hogy amíg az európai egyházi zene a keresz
ténység hagyományos szimbólumain keresz
tül, azokat mintegy megtestesítve, közelit a
metafizikai, a transzcendens szféra felé, ad
dig a zene elvben és gyakorlatban szövege
zett eszmei tartalmak, "programok" mel
lözésével, tisztán zenei, tisztán érzéki, tisz
tán esztétikai úton képes ugyanabba a ma
gasságba emelkedni, illetve mélységbe ha
tolni. Másképpen mondva: nemcsak a szak
rális zene hordozhat transzcendens tartal
makat.

Hogy aztán egy remekmű esetében ezek a
tartalmak az ember belső világának mely
rétegeit érintik meg, milyen zsilipeket nyit
nak meg benne, az - minthogy teljesen nem
racionalizálható jelenségekről van szó - ne
hezen fogalmazható meg. Mindenesetre
Bachnál még a kettő: a zene útja a transz
cendencia felé és nem kizárólagos, konkrét

tartalma, a keresztény hit még egybeesik.
Hallgassuk meg, mit mond Ligeti György
korszakunk egyik legjelentősebb egyházi
témájú müvének, Requiem-jének Dies irae
jéről: "Az Utolsó ítélet-idea sok-sok éve ál
landóan foglalkoztatott, minden vallástól
függetlenül. Lényege a félelem, a halálféle
lem, szörnyű események elképzelése, s ezek
nek a túlzott expresszivitás révén való el
idegenítése, kihűtése. . ..Mindig lekötött a
pokol, a Végítélet ábrázolása. Gondolok
Brueghelre és főleg Boschra. . .. A se
quentiát én hallatlanul színes képeskönyv
ként fogom fel, minden pillahatban minden
három sorban más, új képpel." Látható,
hogy itt már az eredeti jelentés és a zene
szerző szöveghez való viszonya nem fedi
egymást. Ám a szerzö mégis használja, fel
dolgozza a szöveget: értelmezése jelentés
változást eredményez.

Éppen az efféle jelentésváltozás miértje
és mikéntje gondolkoztatott el a fenti mó
don, amikor megismertem Vajda János első

szerzöi lemezét, rajta a Barabbás címu egy
felvonásos operát, melyet 1976-77-ben kom
ponált (I 982-ben jelentette meg a Hungaro
ton). A mü szövegkönyvét Sárospataki Csa
ba írta Karinthy Frigyes Krisztus és Barab
bás címü novellájából. Jézus feltámadása
után visszatér azok közé az emberek közé,
akik halált kiáltottak rá, s akik azóta Barab
bás önkényeskedéseitől szahvednek. Pilá
tust arra kéri Jézus: kérdezze most meg újra
a népet, mit akar: "Barabbást-é vagy a Názá
reti Jézust?" S ekkor következik a döbbene
tes válasz: a nép újra Barabbást kiállt. Ka
rinthy az eredeti bibliai szövegek módosítá
sával, átértelmezésével a tömegről. az em
berről mond ítéletet Jézus szavaival: "Pi
látus! A nép felnőtt immár, tudják kit kell
ma választani... Én a szabadságot hozom
most nekik, a lélek s a gondolat szabad
ságát."

E lemez alapján bátran nevezhetjük
Vajda Jánost a fiatal magyar zeneszerzés
tehetséges egyéniségének. Barabbás círnü
operája stílusában szintetizálni igyekszik
sok lényeges hagyományt: a bartóki-kodályi
színpadi és oratorikus müvek művészi ered
ményeit, beleértve a sajátos magyar prozó
dia továbbfolytatását, a hatvanas években
kibontakozott új magyar' zeneszerzés vív
mányait '- ebben a tekintetben leglényege
sebb a kontinuitás hangsúlyozása -, vala-
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mint a lengyel és a nyugat-európai avant
garde stíluseszközeit: aleatorius szerkesz
tésmód, ütőhangszerek használata stb.
Operájának hangvétele egyértelrnüen a ze
nei expresszionizmust követi: nagy drámai
erőt képes kibontakoztatni a szegény népet
képviselő Első nyomorult (Bándi János),
Második nyomorult (Palcsó Sándor), Har
madik nyomorult (Barlay Zsuzsa), Egy nő

(Bogdány Anna) és Egy férfi (Kovács Péter),
továbbá a hatalmat képviselőBarabbás (Só
lyom Nagy Sándor) és a hatalmat kiszolgáló
Pilátus (Polgár László) szembeállításakor.
E feszültség a darab kezdetétől a csúcspont
jáig egyre fokozódik, csak Veronika (To
kody Ilona) egyetlen fuvolával kísért szólója
szakítja meg ezt az emelkedést. Veronika
szerepeltetése a zene lírai funkcióit hozza, s
talán nem túlzás azt mondani, hogy Vero
nika énekli meg Jézus (Gáti István) ismételt
elítélése után a feloldást. katarzist hozó má
sodik szólóját. Rezignáltan vesszük tudomá
sul. hogyamegváltás elmarad: Krisztus újra
és újra megfeszíttetik. Vajda művét, a kez-

HONISMERET

Karácson Imre
emlékezete
A Torna-patak mentén, Veszprém megyé
ben járó kirándulók gyakorta felkeresik
Tüskevárt. Valamikor fazekasközpont volt,
Bottyán János kurucai 1707-ben itt arattak
fényes győzelmet a Dunántúlra törő császári
hadakon. A község XIV. századi pálos temp-.
lomának szép faragványait a plébánián őr

zik. Az apácatornai községrész nevezetes
sége a XII. században épült román stílusú
templom megmaradt szentélye és diadalíve.

Az egykori Tornán született százhúsz év
vel ezelőtt, 1863. február 19-én Karácson
Imre történetíró, orientalista kutató, nyel
vész és müfordító. Szülei - idősebb Kará
cson Imre és Nagy Júlianna - a tehetséges
fiút előbb Veszprémben és Sopronban tanít
tatták, később a győri szemináriumba irat
kozott be. Teológiai és neveléstudományi ta-
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detre rímelve, latin nyelvü kórus zárja le,
keretet adva a kompozíciónak. (A Magyar
Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát és
énekkarát Oberfrank Géza vezényli.)

A szerzöi lemez még két müvet tartalmaz:
a Búcsú címü zenekari kompozíciót és a
Stabat Mater-t. A Búcsú-ban Vajda Jánost már

'más izgatja, nem a drámai kifejezöerö,
az expresszivitás élérése, sokkal inkább egy
lágyabb, elégikusabb hangvételü zenekari
hangzáskép kialakítása. Érdekes mozzanat,
ahogyan a szerző egymás mellé rak, egy
másra vonatkoztat különbözö hatású és fej
lettségü hangrendszerbeli megoldásokat a
pentatónia világától egészen a század tizen
két hangú megoldásaiig. Legkevésbé eredeti
darab a lemezen a Stravinsky emlékének
ajánlott Stabat Mater. Ebben Stravinsky
reminiszcenciák, megannyi stílusgyakorlat
nak való zenei megoldás sorakozik fel, anél
kül, hogy igazi, eredeti müvé tudna szer
vesülni.

VÁCZITAMÁS

nulmányait a budapesti Tudományegyete
men végezte. Részt vett az egyházirodaimi
iskola munkájában is, megválasztották a
bíráló bizottság tagjává és levéltárossá.

A győri székesegyházban 1885. július 6-án
szentelték pappá. Rövid ideig Rábacsana
kon, Szanyban és Gyömörén' volt lelkész,
utóbb kinevezték a győri szeminárium ta
nulmányi felügyelöjévé. A XI. és XII. szá
zadi magyarországi zsinatokról írt érteke
zésével 1888-ban teológiai doktori oklevelet
szerzett Budapesten. Huszonhat évesen ta
nára, 1891-től igazgatója lett az 1778. óta
müködö győri katolikus tanítóképzőnek.Az
intézet tanári karának olyan kiváló pedagó
gusok tartoztak, mint Haller József, Holcz
mann Ferenc, Köppl Ferenc, Mersich János
és Öveges Kálmán. Karácson Imre kezde
ményezésére létesítették a - mai Bajcsy
Zsilinszky úti - gyakorlóiskolát.

A pedagógia mellett munkássága a tö
rök-magyar történelmi kapcsolatok kuta-



tására irányult. Tanulmányozta a Rákóczi
szabadságharc és a száműzetés irodalmát,
majd a nyolcvanas évek közepétöl történel
mi, egyháztörténeti és nyelvészeti tanulmá
nyok hosszú sorát írta. A görög, latin, fran
cia és német nyelven kívül megtanult ara
bul és törökül is.2 Vámbéry segítségével
megszerezte és magyarra fordította Sahir
bej és Subhi török történetírók feljegyzé
seit, melyek III. Károly 1737-től 1739-ig ví
vott háborújáról készültek, s közzétette a
Hadtörténeti Közleményekben. Lefordította
két XIII. századi török diplomata hazánk
ról tudósító krónikáját is. Szent Imre her
cegről élet- és jellemrajzot írt, ez 1894-ben
jelent meg Győrben; függelékében a fenn
maradt Imre-himnuszokat is közreadta.
Szent László királyról halálának 800. évé
ben, 1895-ben nyomtatott ki biográfiát.

1897-ben elnökévé választotta a Győrvi

déki Tanítóegyesület, melynek életében elő

adásaival, szervező munkájával évek óta
tevékenyen részt vett. A délkelet-európai
kultúrák megismerésére többször beutazta
a Balkánt, Kisázsiába is eljutott. Az újabb
kori török írók műveiből Keletről címmel
összeállított szemelvénygyüjternényét
1899-ben hozta nyilvánosságra. 1800 áprili
sában kérésére kinevezték a Győr megyei
Pér plébánosává, egyúttal az egyházkerület
esperese lett. Megkülönböztetett figyelmet
fordított az ifjúság nevelésére, oktatására és
a tanulmányi fegyelem színvonalának javítá
sát szorgalmazta. A község monográfiájábóP
megtudjuk, hogy Karácson Imre hívta élet
re a péri R. k. Ifjúsági Egyesületet, az iskola
épületét pedig új tantermekkel bővítette ki.

A Magyar Tudományos Akadémia Törté
nelmi Bizottsága 1902-ben megbízta a vi
lághírű török utazó, Evlia Cselebi tízkötetes
útinaplója magyar vonatkozású fejezeteinek
lefordításával. A rnű VI. és VII. kötete
1904-ben és 1908-ban jelent meg magyarul.
A későbbi kutatás megállapította, hogy Ka
rácson fordításának egy része nem az ere
deti kézirat, hanem egy gyengébb másolat
alapján készült.'

1906 szeptemberében Széchényi Miklós
püspök a győri szeminárium élére helyezte,
de mindössze hét hónapig állt a lelkészne
velés szolgálatában. A Rákóczi-emigráció
hamvainak hazahozatala lendületet adott a
török tárgyú kutatásoknak. Thallóczy Lajos
miniszteri osztályfőnök javaslatára a kor-

mány őt bízta meg a konstantinápolyi levél
és könyvtárak magyar vonatkozású, elsősor

ban II. Rákóczi Ferenc korabeli okmányai
nak feltárásával.

Karácson Imre 1907 áprilisában érkezett
meg a Boszporusz parti fővárosba. A század
első évtizedében Konstantinápolyban élő

magyarok közül Kajdi János lazarista atya,
Hegyey Géza zongoramüvész és Széchenyi
Ödön nevét jegyezték fel a krónikaírók, de
átmenetileg itt élt Kunos Ignác, Germanus
Gyula és az Anatóliába induló Lendl Adolf
zoológus is. Karácson Imre honfitársai
segítségéveI elsősorban a szerveződö török
tudományos élettel keresett kapcsolatot. A
szultánok, pasák, csauszok világa iránt ér
deklődő magyar tudós török szakkörökben
egyhamar elismerést szerzett önzetlen, ki
tartó munkájával. Fél évtizedes kutatásai
során az Evkaf-minisztérium, a pénzügymi
nisztérium, a Defterkhane levéltáraiban és
a mecsetkönyvtárakban rendezetlen okmá
nyok tömegét dolgozta fel. III. Joakim orto
dox pátriárkánál tett látogatását követően

engedélyt kapott arra, hogy a pátriárkai le
véltárban végezzen kutatásokat'. Hosszas
kérvényezés után a Topkapi szeráj levéltá
rába is bejutott. Feljegyzéseiben megörökí
tette, hogyan hozták ki az iratokkal teli első

ládát ünnepélyes külsöségek között, mint
egy negyven előkelőség jelenlétében, az
Oszmán Birodalom féltve őrzött levéltárá
ból. " ... ezrekre menö, összevissza hányt,
porlepte .iratok között, melyek defterekben
és zsákokban minden rend nélkül összegyö
möszölten hevertek, lassú, fárasztó munká
val sikerült felfedezni az itt közölt okirato
kat, melyek az 1717. évtől 1803-ig terjed
nek ..." - írta a Rákóczi-emigráció török
okmányainak összegyújtéséröl, 6

Karácson Imre feltárta a Törökországban
menedéket keresett magyarok és a porta
kapcsolatait. Lemásolt és lefordított számos
korabeli írásos emléket. például a szultán
1706-ben kiadott rendeletét a temesvári
erődítmények javításáról, valamint a győri

nemesi felkelésről szóló követjelentést. Ku
tatásai eredményéről hazai és török lapok
ban, folyóiratokban (Katholikus Szemle,
Századok, Élet, Haditörténeti Közlemények)
rendszeresen publikált. Sokoldalú munkás
sága - akárcsak Körösi Csoma Sándoré 
tragikusan ért véget. 1910 öszén rozsdás
szeggel megsértette ujját, borotválkozás
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közben kapott arcsebe pedig súlyosan elfe
kélyesedett. A penészes levéltári iratok közt
kutatva sebfertőzést kapott. Vérmérgezés
következtében hunyt el 1911. május 2-án az
osztrák irgalmasok Szent György-kórhá
zában. Mindössze negyvennyolc évet élt.
Terve, hogy. Konstantinápoly magyar emlé
keiről könyvet ír, nem valósulhatott meg.

Hazaszállított hamvait a győri városháza
előcsarnokában ravatalozták fel. Temetésé
re a török kormány képviseletében öttagú
küldöttség érkezett Győrbe. A régi temető

kápolnája mellett helyezték el, majd onnan
rövidesen az új temetőbe, a város által
adományozott díszsírhelyre szállították át.

Tóth István szobrászmúvész? a győri Eöt
vös-parkban felállított Karácson-emlékmű

vének felirata a "török-magyar érintkezések
lelkes kutatójaként" méltatja. Életútjáról
tanítványa, Bene István írt elemző tanul
mányt halálának huszonötödik évforduló
jan." Tüskevár helytörténeti gyűjteményé

ben az érdeklődő korabeli levelek, táviratok
és újságok segítségével végigkísérheti a tu-

FILM

Zaklatott együttélés
Irodalmi analógiaként hirtelenjében Móricz
Zsigmond jut eszembe, aki kis jegyzetfüzeté
vel, ceruzával járta az országot, és szorgos
jegyzetelése nyomán riportokban, cikkek
ben számolt be az akkori Magyarország éle
téről. Ezeknek az írásoknak anyaga azután
nemegyszer beáramlott szépirodalmi rnü
veibe is. A módszer persze nemcsak Móricz
sajátja volt, a kör tágan szélesíthető nap
jainkig. Így dolgozik néhány mai magyar
filmrendező is. Mai életünk hiteles feltárói
kisebb-nagyobb dokumentumfilmjeikben,
és az ott szerzett élmény, életanyag játék
filmjeikben is kamatozódik. Legerőteljeseb

ben Gazdag Gyula, Elek Judit és Gyarmathy
Lívia munkásságában fedezhető fel ez a
módszer. (Az utóbbi időben "dokumentariz
mus" néven emlegetett, társadalmi, gazda
sági kérdéseket tárgyaló, sokat vitatott re
konstrukciós stílus alkotóinak említésére.
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dós paptanár pályáját. A gyűjtemény folyo
sóján elhelyezett márványtábla "Magyaror
szág hódoltságkori történetének úttörő ku
tatójá'l-ról emlékezik meg.?

Jegyzetek. I. Szinnyei József Magyar irók élete és
munkái V. kötetében (996--998. 1.) tévesen Gyömrő

olvasható. - 2. Törökországban 1931-ig az arab
írásjegyeket használják. - 3. Karácsonyí Sándor:
Pér község és plébánia története. Győr, 1941. - 4.
Cselebi hiteles kézirata az 1930-as években került
elő. Angol-török nyelvű kritikai kiadását és új
magyar fordítását tervezi Bayerle Gusztáv, a bloo
mingtoni Indiana University turkológus professzo
ra.- 5. Errő] naplójában Vázlat a konstantinápolyi
pátriárkaság történetéből címmel ír. - 6. A Rákóczi
emigráció török okmányai. Budapest. 1911. - 7.
Tóth István (1861-1934) szobrászmüvész, a budai
Hunyadi János és a szeritesi Kossuth Lajos szobor
alkotója. Karácson emlékművét 1915-ben állítot
ták fel. - 8. Bene István: Karácson Imre élete és
müvei (1863-1911) Győri Szernle, VII. 8-9. 1936.
október-november, 137-171. l. - 9. Az emléktáblát
az Idegenforgalmi Hívatal lvöz-ben helyezte el.

VARGA LAJOS

munkájuk elemzésére itt nincs mód, egyéb
ként több írásban megtették ezt mások.)
Gyarmathy Lívia az idei őszi évadban új
dokumentumfilmmel jelentkezett, Együtté
lés címmel.
Rendezői pályafutását, filmalkotói világ

képét, a belső világot alakító számos ténye
zön kívül, két életrajzi tény befolyásolta. Az
egyik: a Színház- és Filmművészeti Főiskola

filmrendezői tanszakát egy sajátos. úgyne
vezett "felnőtt" évfolyamban végezte, mely
nek érdekessége az volt, hogy egy korábbi,
"civil" diplomával lehetett rá jelentkezni.
Gyarmathy Lívia vegyészként végezte el az
egyetemet, és a Kispesti Textilgyárban dol
gozott a főiskolai felvétel előtt. Ez a rövid,
de bizonyára jelentős szakasza életének erő

teljesen befolyásolta szemléletét, kapcsola
tát a valósággal. a mindennapi élettel. A má
sik pályáját befolyásoló mozzanat házassága
az ugyancsak vegyészként diplomázó, majd
az említett filmrendező osztályban végző



Böszörményi Gézával. Ez a házasság egyben
alkotói kapcsolatot is jelent. Filmjeiket kö
zösen forgatják, s ha nem is társrendező

ként, de forgatókönyvíróként szerepelnek
egymás filmjeiben. A fanyar humor, a gro
teszk szernlélet, a jobbító szándékú egész
séges kritika mindkettöjűkre jellemző.

Gyarmathy Líviának az emberi fonákságo
kat élesen meglátó, ám mégis humánus,
részvétteljes filmjei során a Tisztelt cím, a
Magányosok klubja, a Kilencedik emelet círnü
dokumentumfilmjei önálló értékük mellett,
elötanulmányként is szolgáltak az Ismeri a
Srandi-Manditr, az Álljon meg a menet vagy a
Minden szerdán címü játékfilmjeihez. Leg
újabb műve, az Együttélés ismét dokumen
tumfilm, talán a témából is következöen
kevesebb iróniával, a tárgyszerű közlés rnö
gött feszülő szenvedélyes, szikár és indula
tos költészettel. A forgatókönyvíró ezúttal is
Böszörményi Géza.

Magyarország déli részén két fiatal meg
szeréti egymást. Falusi értelmiségiek, egy
mástól öt kilométerre laknak, két különbö
zö faluban. Eljegyzik egymást, esküvőre ké
szülödnck. Ám rövidesen kiderül, hogya tá
volság kettőjük között nem öt kilométer, ha
nem sokkal-sokkal több. Legalábbis a házas
ságukat ellenző hozzátartozók szerint. Hi
szen elóitélet. idegenkedés régi szomszédok
között is akad. Hanem itt többről van szó. A
menyasszony sváb, a vőlegény székely.

A lány ősei valamikor a tizennyolcadik
században települtek ide az ország déli ré
szére. A török hódoltság másfél évszázada
alatt a magyar öslakosság nagyrészt kipusz
tult. A Habsburg uralkodók sváb paraszto
kat, kézműveseket telepítettek a jórészt la
katlan vagy nagyon gyér népességű terüle
tekre. Ez a német kisebbség két évszázadon
át megőrizte nemzeti azonosságát, ősei nyel
vét, kultúráját, életmódját. Megtalálta helyét
a hazában. Aztán jöttek a hírhedt eszmék, a
náci rnétcly, a keletre szinte végtelenbe tá
guló nagy német birodalom vágyálma. Az itt
élő németség többsége exponálta magát a
hitleri eszmék mellett. Jött a Volksbund, a
sorozás az SS-be ... Persze a kollektív szá
monkérés ebben az esetben is kegyetlen és
igazságtalan eszköz volt. Nemzetközi hatá
rozatok alapján a svábság jelentős részét ki
telepítették Németországba.

A fiú ősei székelyek voltak. Ők is csaknem
kétszáz éve sodródtak ki Magyarországról

Bukovinába. A második világháború idején
települtek vissza, az akkori Magyarország
hoz tartozó Bácskába. Aztán ahogyan véget
ért a háború, vándorolhattak tovább. Ők is
kitelepítettek lettek, így kerültek Baranyá
ba. Elfoglalták a svábok házait, telkeit. Az
élet hihetetlennek tűnő fordulataként a ki
telepített svábok közül sokan visszakerültek
Magyarországra. Úgy érezték, ez a föld,
őseik egykori lakhelye, akárhogyan is,
mégiscsak az ő hazájuk. Persze jó néhányan
el sem mentek, itt maradtak az országban,
különféle zaklatásoknak kitéve. És ekkor
jöttek az új telepesek, új gazdák az ősi por
tákon ... Így találkoztak össze svábok és bu
kovinai székelyek. Döbbenetes emberi
drámák alakultak ki, gyűlölködések. ki nem
derített, ,de nyilvánvaló indítékú gyilkossá
gok, szélsőséges tettek.

Azóta eltelt harmincöt év. A fiatalok szá
mára mindez történelem, kissé csodálkozva
szemlélt múlt. De a szülök generációjában
még élénken élnek az előítéletek. Most már
azonban odáig csitultak az ellentétek, hogy
csak azon nem tudnak megegyezni, hogy az
egymástól öt kilométerre levő falu melyiké
ben legyen a lakodalom. Ügy döntenek,
hogy mind a kettőben. A fiatal~k taxival in
gáznak a két lakodalmas ház között, hogy a
sváb és a székely szülök kívánságának
egyaránt eleget tegyenek. Ám ha a fiatalok
már egészen másként is szemlélik ezt a vilá
got, a hagyományos esküvői táncokon és
szertartásokon a szülök, a rokonság, az idő

sebb generáció magatartásában, gesztusá
ban, tekintetében még mindig ott kísért a
múlt.

Micsoda drámai helyzet! Korunk milyen
ellentétei feszülnek ebben a történetben.
Gyarmathy Lívia egyik legnagyobb erénye
most is a mértéktartás. Rendkívül finoman
szelektál. de ezáltal a tárgyilagosan feltárt
anyagban megfogalmazódik véleménye, me
lyet rendezőként képekben közöl, de egy ré
gebbi nyilatkozatában szavakban is megfo
galmazott: "A mi életünk, felnőtté válásunk
is vita volt az előző nemzedékkel. Talán
csak világosabb, érzékelhetöbb lett ez a
nemzedéki váltás most, hogy már a dolgozó
anyák gyermekei lépnek be az életbe. Ők

természetesebbnek érzik jogaikat és gondol
kodva vállalják kötelezettségeiket is."

KARCSA l KULCSÁR ISTVÁN.
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RÉSUMÉ

Ce numéro est consacré au theme de L'ETHIQUE ET DU DIALOGU& Dans son introduc
tion, Béla HEGYI, rédacteur en chef, met l'accent sur le fait que Vigilia, durant les prés de
cinquante ans de son existence, a toujours été le partisan et participant actif de l'ouverture
et du dialogue honnéte. Maintes fois elle a accepté cette activité et ne l'aabandonnée ni
dans le passé ni de nos jours. Le 2e Concile du Vatican invite l'Eglise éi contineur le dia
logue authentique avec le monde et avec les idéologies diverses. Le Secrétariat au Vatican
des Non-croyants a poursuivi la rnéme activité pendant sa séance pléniére
organisée au printemps dernier, ou le therne choisi était l'athéisme et la recherche des
possibilités du dialogue avec les non-croyants. Pál ROSDY, dans son article intitulé "Les
questions fondamentales du dialogue éthique", fait le cornpte-rendu des communications
de cette séance pléniere. .L'exemple de l'ouverture, - l'universalité de Sándor Sík" est le
titre de l'article de László RÓNA Y, qui honore la mémoire de Sándor Sík, personnalité
remarquable de la spiritualité catholique hongroise du 20e siécle, supérieur des Piaristes,
écrivain, poete, ancien rédacteur de Vigilia. L'étude d'István MÉSZÁROS nous présente
Sándor Sík comme un important pédagogue du scoutisme.

Pál HORVÁTH, collaborateur de l'Institut de Philosophie de I'Académie des Sciences de
Hongrie, analyse dans son article: "Coexistence, convergence, dialogue", du point de vue
marxiste, les questions d'actualíté du dialogue entre chrétiens et marxistes. András B.
BÁLINT traite de la pratique du dialogue, Péter VASADI des vertus chrétiens de la tolé
rence, Kázmér NAGY apprécie les possibilités du dialogue et il constate ceci: "Il y a des
signes qui nous donne a penser que les marxistes et les chrétiens récalcit
rant au dialogue, ceux qui le considerent superflu, ou ceux qui n'y se sont pas apprétés
seront inévitablement dépassés par quelque chose d'autre ... " Ernő JOÓS analyse le rap
port de la culture et de l'éthique, Pál BOLBERITZ tente l'approche philosophique de
l'expérience religieuse. Béla POMOGÁTS, dans son article: "La république de la littéra
ture" fait la revue de la vie littéraire hongroise brillante et vivante des années 1945-48.
Ferenc BERAN met en Iumiére les rapports de l'éthique et du comporte
ment de base de l'homme. Dans son artic!e: "Un des grands chercheurs de notre siécle",
Károly DOROMBY évoque la mémoire de Thomas Merton, disparu il ya 15 ans.

La partie littéraire de ce numéro est étroitement liée aux études et aux analyses théori
ques. Nous publions les poemcs de Géza Hegedüs, László Galambosi, Zsuzsa Kartal, Grácia
Kerényi, Valéria Koch, László G. Szabo, ainsi que la nouvelle de József Gerlei.

INHALT

Zentrales Thema unserer Nummer ist: ETHIK UND DIALOG. In seinem einleitenden
Artikel betont Chefredakteur Béla HEGYI, dass die Vigilia wahrend ihr nahe fünfzigjah
riges Bestehen stets ein Bejaher und aktiver Teilnehmer der Offenheit und des anstan
digen Dialogs war. Dies nahm sie nicht selten unter bedeutenden Schwierigkeiten an, gab
es aber weder in der Vergangenheit, noch in unseren Tagen auf. Zu einem authentischen
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Dialog mit der Welt und mit den Weltanschauungen ruft das II. Vatikanische Konzil die
Kirche auf und dasselbe tat das Vatikanische Sekretariat für Nichtglaubende auf seiner
Plenarsitzung vergangenen Frühlings, wo die Möglichkeiten eines Dialogs mit dem
Atheismus und mit den Nichtglaubenden untersucht wurde. Über die im Rahmen dieser
Sitzung gehaltenen Vortrage berichtet Pál ROSDY unter dem Titel "Grundfragen des Dia
logs über Ethik". "Ein Beispiel der Offenheit." In seinem Essay, betitelt "Die Universalitat
des Sándor Sík" gedenkt László RÚNAY der hervorragenden Figur der ungarischen katho
lischen Geistlichkeit im 20. Jahrhundert, dem Autor, Poeten und Essayísten, dem früheren
Chefredakteur der Vigilia Sándor Sík, der auch Provinzial des ungarischen Piaristen
Ordens war. István MÉSZÁROS prasentiert Sándor Sík als einen hervorragenden Padágo
gen im Rahmen der Pfadfinder Bewegung.

Pál HORVÁTH, Mitarbeiter des Philosophischen Instituts der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften analysiert unter dem Titel .Koexístenz, Konvergenz, Dialog" die zeitge
mássen Fragen des Dialogs zwischen Christen und Marxisten vom marxistischen Gesichts
punkt. András B. BÁLINT schreibt über die Praxis des Qialogs, und Péter VASADI über die
christliche Tugend der Toleranz. Kázmér NAGY erwagt die Aussichten des Dialogs und
stellt unter anderem fest: "Es gibt Zeichen die - vorlaufig nur ahnungsweise - darauf hin
weisen. dass jene Marxisten und Christen die sich vom Dialog zurückhalten. sich darauf
nicht vorbereiten oder ihn für überflüssig halten, von etwas anderem überholt werden ..."
Ernő JOÚS erörtert die Beziehung zwischen Kultur und Ethik, Pál BOLBERITZ versucht
eine philosophische Annaherung zur religiösen Erfahrung. Unter dem Titel "Die Republik
der Literatur" prasentiert Béla POMOGÁTS das vielfarbige und lebhafte ungarische Lite
raturleben zwischen den Jahren 1945. und 1948. Ferenc BERAN erlautert die Zusammen
hange zwischen der Grundhaltung des Menschen und der. MoraJ. Károly DOROMBY ge
denkt den yor 15 Jahren verstorbenen Thomas Merton.

Der Literaturteil steht in einem Zusammenhang mit den Essays. Gedichte von Géza Hege
düs, László Galambosi, Zsuzsa Kartal. Valéria Koch, Grácia Kerényi und László G. Szabo,
eine Erzahlung.von József Gerlei.

CONTENTS

The main line of this issue is ETHICS AND DIALOGUE. Even short stories like József
Gerlei's piece and poems Géza Hegedüs, László Galambosi, Zsuzsa Kartal, Grácia Kerényi,
Valéria Koch and László G. Szabo are expanding-the essays and meditations in the first
part of our issue. The Editor Béla HEGYI in his article points out that in the last half a
Century Vigilia is always supported openness, honest and decent dialogue. Many times not
without serious problerns and taking real risc Vigilia never abandoned the search for
reconciliation and mutual understanding. The Second Vatican Synod and recently the
Secretariat for the Non-Believers urges us to continue. The plenary session of the Secre
tariat on atheism and dialogue with non-believers is the central theme of an article by Pál
ROSDY, based on documents of the session. László RÚNAY "re-introduces" in his article:
Exemplar for Openness Sándor Sík, who was one of the greatest figure of Catholicism in
Hungary in this Century. Sík, the provinciaI of Piarist Fathers, the poet, the professor, and
- inter alia - one time editor of Vigilia was a forerunner and practioner of dialogue.

Pál HORVÁTH from the Hungarian Academy of Síences, Institute of Philosophy in his
essay: Coegsístencia, convergencia and dialogue presents a Marxist viewpoint. András B.
BÁLINT writes about he practice of dialogue, Péter VASADI meditates on patience.
Kázmér NAGY ponders on the deepest barriers and internal - psychological dangers of
dialogue and he writes: "There are certain signs which - so far from a far distance - ought
to be headed by Christians and Marxist alike who are not very keen to engage in dialogue
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or not prepared or do not care at alI: something totally different could emerge and without
any dialogue willleave them out ..." Ernő JOÚS writes on the connection bétween culture
and ethics, Pál BOLBERITZ on how to explain by Philosophy personal religious experi
ences, Béla POMOGÁTS: in The Republic of the Literature presents a wide canvas of
Hu~garian liter~ture 1945-194.8. Ferenc BE,RAN points to the internal contacts between
basic Human attitudes and ethical norms. Karoly ÚOROMBY evaluates Thomas Merton on
the 15th anniversary of the death of "One of the great searcher in our century".

SOMMARIO

Il numero di questo mese e dedicato al terna "ETICA E DIALOGO". Nel1'introduzione il
redattore-capo Béla HEGYI accentua che "Vigilia", nei quasi cinquant'anni di vita, e
sempre stata proselite e partecipante attiva di un dialogo onesto ed aperto. Lo ha fatto
assumendosi non una volta difficoltá e rischi, ma non vi ha mai rinunciato, ne in passato
ne oggi. Il secondo Concilio Vaticano esorta la Chiesa a continuare il sincero dialogo col
mondo e con le ideologie, rnentre la seduta plenaria organizzata nella scorsa prirnavera
della Segreteria Vaticana dei Noncredenti ha scelto per terna l'esarne delle possibili
ta di un dialogo con l'ateismo e i non credenti. Pál ROSDY ci fa conoscere le conferenze
qui pronunciate nell'articolo "I problemi essenziali del dialogo etico". Nel saggio .Esempio
dr apertura: I'uníversalitá di Sándor Sík" László RÚNAY ricorda uno dei piú eletti perso
naggi dell'intellettualitá cattolica nel XX. secolo: il generale scolopio Sándor Sík, scrittore,
poeta ed ex-redattore di "Vigilia". István MÉSZÁROS ne descrive in un articolo le eccezio
nali qualitá pedagogiche svolte nel rnovirnento degli scouts.

Pál HORVÁTH, col1aboratore dell'Istituto di Filosofia dell'Aceadernia Ungherese dell e
Scienze, analizza dal punto di vista rnarxista i problerni attuali del dialogo cristiano-rnar
xista, col titolo .Coesístenza, convergenza, dialogo". András B. BÁLINT scrive del1a coltura
pratica del dialogo. Péter VASADI della virtú cristiana della pazienza, Kázmér NAGY sop
pesa le prospettive del dialogo.e constata tra I'altro: "Ci sono dei sintorni, per ora soltanto
intuitivi, che ci fanno prevedere che i marxisti e cristiani riluttanti o irnpreparati al dia
logo, oppure che 10 ritengono superfluo, verranno superati anche senza dialo
go da qualcos'altro ..." Ernő JOÚS analizza il rapporto tra cultura ed etica, Pál BOLBE
RITZ studia I'avvicinarnento filosofico dell'esperienza religiosa, Béla POMOGÁTS presenta
la varia e vivace vita letteraria ungherese negli anni tra il 1945 e il 1948 col titolo "La re
publica della letteratura", Ferenc BERAN illustra il rapporto tra il cornportamento di
fondo e la moralitá, Károly DOROMBY ricorda Thornas Merton, morto quindici anni fa,
nell'articolo "Un grande cercatore del nostra secolo",

Il materiale letterario della rivista e strettarnente connesso al terna dei vari saggi edelle
disquisizioni di principio. Pubblichiarno poesie di Géza Hegedüs, László Galambosi, Zsuzsa
Kartal, Grácia Kerényi, Valéria Koch e László G. Szabo, e una novella di József Gerlei.

(A tartalomjegyzék fordítói: TOMPA Mária, DOROMBY Károly, NAGY Erzsébet és Brita
FRANCHI)
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Haza és nagyvilág

A Brüsszelben megjelenő magyar kulturális
tallózó, az ATHENAEUM HUNGARICUM et
ORBIS összevont nyári - június-július-augusz
tus - száma közli Remenyik Zsigmond önval
lomasát lapunk májusi számából. az Új NYU

GAT pedig a 80 éves Possonyi László köszön
tése alkalmával leadott, Herczeg Fereneről

szóló cikkét, valamint Kertész Olga Szuper
Világ c. versét júliusi számunkból vette át.

SZÖG ÉS OLAJ
Pilinszky a Vigilia kiadásában

Erről a kötetről, mely bízvást lehetne napi ol
vasmányunk, akár a saját naplónk, szoros
kommentár vagy breviárium formájában le
hetne igazán számot adni ...

A cikkgyűjtemény két legfontosabb e világi
szereplöje a jobb lator és a tékozló fiú. Valóban:
vajon létezik-e kőzclibb. közvctlcnebb és in
tenzívebb dráma az ovékénél, és lehetnénk-e
többek, jobbak kettőjüknél? Őket követi aztán
a csecsemő, a gyermek, a szent, a beteg, a mü
vész, a bűnöző. Mindnyájuk közössége: köz
érdekűsége nyilvánvaló. Egyetlen, sokértelmű

hasonlat részesei ők, amelynek mélyén jelen
valóan, rész szerint érzékelhető csupán a ha
sonlított. Az, hogy Piliszky János létezésünket 
szélsőségesen fogalmazva - az evangélium és a
Karamazov testvérek kommentárjának olvas
sa, az így természetesen csak a vallásos hit ré
vén lehetséges. Ám ez semmi alól sem ment
föl: Pilinszky hite nem relikvia, nem hittan
óra, hanem az igazság szelíd szélsősége, mely
azonban szétválasztásaival, .mern't-jcível egyál
talán nem nélkülözi a szigort s a keménységet,
éppen a kaján kárörvendők.a rettegő szakem
berek botránkozására. Mert korántsem simul
bele kultúránkba, észjárásunkba oly kezesen
Pilinszky szava, rnüvészete, mint ahogy talán
szeretnénk feltüntetni. Nem jámbor. Csak
ugyan: ha merjük észrevenni, és ha nem akar
juk semJegesíteni, akkor árad belőle a radiká
lis szakadás, az igazság törése, a gyengék el
képeszetö ereje. A némasághoz közelítő botrá
nyos alázat (nem megalázkodás'). amiről itt és
ma kultúránk már szinte semmit sem tud.

Balassa Péter: Bevezetés az egi
publicisztikába

Élet és Irodalom, 1983. augusztus 12.

A Színházmüvészeti Szövetség keretén belül
müködö

LATINOVITS ZOLTÁN BARÁTI KÖR

tájékoztatta tagjait eddig végzett munkájáról.
Az első évadban Latinovits Zoltán emlékérmet
alapított - Varga Imre szobrászrnüvész alkotá
sa -, melyet első alkalommal Őze Lajos szín
müvésznek adtak át. Szigethy Gábor előadást

tartott a Kőr tagjainak .Latinovits Zoltán Köd
szurkálo c. rnüvének aktualitása ma" címmel.
Levetítették Latinovits Zoltán televiziós Ady
estjét és Jeles András "Következik a követke
zetesség" című, a nagyobb nyilvánosság előtt

nem ismert, Latinovits-csal készült vizsgarnun
káját, A Kör kezdeményezte az Egyetemi Szín
padon megrendezett Latinovits Zoltán szavaló
versenyt. Dokumentumanyaggal és személyes
segítséggel részt vett a balatonszemesi Lati
novits Zoltán emlékkiállítás megrendezésé
ben. A Kör megkezdte magnetofonfelvéte1ek,
előadó estek, újságcikkek és egyéb dokumen
tumok gyűjtését.

A Vigilia postájából
PÁZMÁNY ÉBRESZTÉSE
(1983. júliusi számunk)

"Pázmány ébresztése" föcímmel három érde
kes tanulmányt közöl a Vigilia júliusi száma.
Örömmel üdvözöljük ezt a kezdeményezést.
Pázmány ébresztését 20-25 évvel ezelőtt Ró
nay György kezdte el, K1aniczay Tibor folytat
ta, és ma már féltucatnyi fiatal kutatógárda
foglalkozik otthon müve különbözö szempont
jaival. Külföldön pedig Őry Miklós jezsuita já
rult hozzá jelentősen az új Pázmány-kép kiala
kításához.

Magyar Figyelő

Vatikáni Rádió

Igen régi előfizetője-olvasójavagyok a katoli
kus sajtónak, kezdve a diákkori Élet-folyó
irattól a Magyar Kultúrán át a Vigiliáig. Így ta
lán megbocsátható, ha rövid megjegyzéseket
füzök a Vigilia szerkesztéséhez.
Mindenekelőttgratulálok ahhoz, hogya ne

héz kiadói feltételek ellenére is minden hó
napban örömet jelentenek olvasóiknak. Ter
mészetes, hogy a Vigilia szintje bizonyos isme
ret- és előképzettségi szintet kíván meg, ebből

érthető, hogy például Komlón kevésbé sikerül
bővíteni az olvasótábort, mint például egy



VIGILIA
egyetemi városban. De kár lenne ezért a nívót
csökkenteni, annál is inkabb. mert hiszen al
Új Ember inkább szolgálhatja azt '1 cclt.

Szerenesésnek tartom az egyes kiadvánvok
profilírozását olyan aranyban, mint az a juniusi
és júliusi számokban mutatkozik, arnelv számuk
különösen jól sikerültek. Voltak elozöleg szá
mok, ahol a terjedelemból még többet kapott a
szám vezértérnala. s ez esetleg csökkentheti a
témában kevésbe érdekeltek lelkesedését.

Úgy gondolom, hogy a teológiai értekezések
bizonytalanságot kelthetnek ebben a témában
kevésbé járatosokban. és különben is, inkább
egyházi koröknek szólnának, amire van meg
felelő lap. De ha mégis kivánatos i1ven tanul
manv megjelentetése, akkor a nem minden
napi szakkifejezéseket. a szakzsargont elsö al
kalommal célszerű lenne az érthetöség érde
kében röviden magvarul értelmezni.
. Tudom, a keret kötött, de talán sikerülne az

irodalmi és a rnuveszeti tájékoztatást mégis
bővíteni, évekkel ezelott az nagyobb körű út
baigazítást adott. Somfai Jeno dr.

Pécs

ALMA MATER KOLOZSVÁROTT
(1983. augusztusi számunk)

Felejthetetlen emlékű, drága barátom, Pas
suth László nagyon szép és megható cikkébe
kolozsvári iskolájáról. becsúszott egy apro té

vedés, nála egészen szokatlanul, mert adatok
tekintetében példásan megbízható volt.

Azt írja. hogy - idézem - "tudtommal a vá
rosnak egy nem magyar nyelvu iskolája volt,
az evangélikus elemi ben ugyanis németül ta
nítottak, de luteránus középiskola nem volt."

Bizony nem tanítottak németül. Mind a
négy osztályt abban az elemiben jártam ki, a
volt Deák Ferenc utca elején, a lutheránus
templom tövében, és soha egy árva szót se
hallottam németül. Ellenkezőleg. Mivel akkor
még "színész-vér" lobogott bennem (hamaro
san végleg elpárolgott). március IS-én és októ
ber 6-án olyan Petőfi- s egyéb hazafias verse
ket szavaltam a két ernlékünnepen. ame
lyekért Bécsben a kétfejű sas alaposan meg
dorgált volna. Lutheránus középiskola csak
ugyan nem volt Kolozsváron, ezért kerültem
át az elemiből a kálvinista kollégiumba a Pas
suth László általodaadó szeretettel és tökéle
tes pontossággal ábrázolt Farkas utcában.

Cs. Szabo László
London

Ára: 20,- Ft

SÍK SÁNDOR ES A MAGYAR
CSERKESZPEDAGÓGIA
(1983. októberi számunk)

Sik Sándor, e sokat, sokfelé mozgó dinamikus
szervezö, író, költö, lelkivezető, tanár és pro
fesszor igen meleg lelk ú, s"lIl(l(esztí\' hatású pe
dagogus volt. A pesti piaristák cserkészcsapa
tában parancsnoksága alatt volt gimnazista
ként cserkész Ibránvi Ferenc, a későbbi egye
temi tanár, aki így elevenítette fel rávonatkozó
emlékeit:

"A cserkészet példát adott. Akkor természe
tesnek találtam, hogv Sik parancsnok úr min
den vasárnapját és a nyári vakáció egy részét
velünk tölti és ügyes-bajos, önmagában annyi
ra kicsiny, és nekünk akkor annvira fontos
dolgainkat intézi. Ő számította ki, hogy
rnennyi liszt, bab, lekvár kell a táborba és
ment a megajánlás. mert ő vezette. Ha valaki
nek feltörte a bakancs a lábát, azt is ö intézte
el. Amikor Barlangligetből Dobsinára rnenet
reggeltől estig egyfolytában bőrig aztunk. ő is
velünk ázott. Es kinek lógott volna az orra, rni
kor az ő jelenlétének hatása alatt születtek a
ma sem elfelejtett nóták. Mindig rnindennel
hozzá mehettünk, ajtaját talán még éjszakára
sem zárta magára, Soha fáradt nem volt, ha
rólunk volt szó, Mi pedig akkor nem gondol
tunk arra, hogy öt kimélni is lehetne. - Ma,
azaz jó pár éve, rájöttern. hogy mindez nem
olyan egészen magától értetődő, hanem nagy,
igen nagy áldozat volt! Csak azért tünt fel
olyan természetesnek, mert az áldozat áldoza
tos, értünk élő és égő lélekből fakadt." (Megtal
álhato a budapesti Központi Piarista Levél
tárban.)

SZÁMUNK IRÓl

BERAN FERENC teológus, a Pázmány Péter
Hittudományi Akadémia végzett hallgatója.

HORVÁTH PÁL filozófus, a MTA Filozófiai In
tézetének tudományos munkatársa.

ROSDY PÁL teológus, lelkipásztor, a Magyar
Kurir munkatársa.

Itt hívjuk fel olvasóink és az érdeklődök fi
gyelmét arra, hogy lapunk régebbi számai a
Vigilia Kiadóhivatalában megvásárolhatók.
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