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Azt állítod, kedves Pé,
hogy lényegében egy dologról beszélünk, csak éppen más szavakkal. Ami
nekem Isten, az neked Anyag, ami nekem kinYilatkoztatás, az neked
együttélési norma, ami nekem szabadság, az nekedfölismert szüeségszerüség.
Félrehát a vitát, hiszen nem nézet-, csak fogalmazási különbség van köztünk.

Nos, kedves Pé, a helyzet itt vált igazán súlyossá. Amíg vitatkoztunk 
például aTTÓl, hogy lehetséges-e erkölcsi rend Isten nélkül -, a dolog
egyszerűbb volt és reménytelibb. Koccintottunk, és te azt mondtad: hogyne,
mert az erkölcs szükségszerű és ami szükségszerű,az létrejön - ha még nem
lett volna. És lám, lett, az emberi történet máskülönben nem is fejlődhetett
volna idáig, ide, erre a szomorű-fényes magaslatra, ahol éppen van. Az
egyűttélési szabályok kialakultak, összecsiszolódtak, rögzültek szokásban,
pszichében, jogban, és ugyanakkor változnak is a társadalom gazdasági
alapjainak mozgását követve. Szerintem viszont az erkölcs Isten nélkül
fogalmi képtelenség. Egyrészt mert a halálban véget érő létfölfogás elvileg sem
ismerhet az egyéni létnél magasabb értéket; másrészt a magasabb érték attól
magasabb, hogy a fizikainálföntebb helyezkedik el:az isteniben; harmadrészt
minden materialista etikában szembeállítható minden miérttel egy vele
egyenrangú miért ne; negyedrészt az ilyen etika nem cél és eszmény, hanem
utólagos magyarázkodás; ötödrészt mihelyst]Ja lét határozza meg a tudatot':
attól kezdve bún és erény nyomban virtuális lesz. A történelmi tapasztalat
szerint is a világi uraságok - a lét urai - mérik a tisztességet PillanatnYi
politikai érdekeik szerint. Mást nem is tehetnek!

Nézeteltérésünk ezért életbe vágó, kedves Pé, ellenére a legpompásabb
szekszárdi óvörösnek is.A szó szoros értelmében. Ugyanis nempolitikáról van
szó: hogy valami csúnya hatalom rútul visszaél, hanem a létben való
elhelyezkedésünkről, a világ múködtetéséről. A saját üdvünkrőlés a Földről.

A materialista fÖlfogású hatalom - lehet bájos, atyai, iskolai - kénytelen
az isteni szférdba lépni. Mennél jobb szándékú, mennél inkább törekszik .
polgárait az anarcbiából az erénybe vezetni, annál kevésbé van más válasz
tása: neki kell erkölcsöt kitalálnia, neki kell azon őrködnie, neki kell ítélnie.
Vagyis Isten tagadása automatikusan rárója a tagadóra Isten helyettesíté
sének kötelezettségét - transzcendens tudás, szeretet és érvényesség nélkül. A
helyzet ennél abszurdabb már csak akkor lehet, ha az ember úgy él ebben a
helyzetben, hogy észre sem veszi.

Gondolod, kedves Pé, hogy nehéz borod mellett kimondottkönnyűnemeddel
végbúcsút intettélNeki? Már itt, ebben az életben?Éppen ellenkezőleg történt. 'Je
és elv-óseidfölmásztatok az oltárra, hogy lelökjétek Ot.Most ott toporogtoe, ésa
helyzet rosszabb, mint amitőla modern emberiséget megszabaditani ígértétek.
zavartan kapkodjátok a lábatokat, vagy dölyfösen toppantotok. A tömeg
döbbent. Némelyek sírnak, mások röhögnek vagy tapsolnak, és közben lopnae
meg disznólkodnak. 'Jeljes a zűrzavar: gazdasági, jogi, politikai, esztétikai,
családi éspersze erkölcsi. Talán a szigor? De ki vigyáz az órökre?

Ha kiderült, hogy minden lépés rossz, nem kellene-e elölről kezdeni? Talán a
szavaknál,például úgy, hogyha Istentakarunk mondani, mondjunk Istent, ha
anyagot, mondjunk anyagot?
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BOÓRJÁNOS

A kozmosz csodája

,,Az egek hirdetik Isten dicsóségét,
kezének munkájáról beszél a mennyboltozat" (Zsolt 19,2)

"Minden általa és érte teremtetett" (Koll,l7) - Jme, az ember" On 19,5)

1. Élmények a csillagos ég láttán

"12. születésnapomra, 1924. június 28-án, forgatható, azaz napra és órára beállitható
csillagtérképet kértem ajándékba. Röviddel ezután Bázelböl, ahol apám német konzul
volt, a berni juraban álló magányos Mont Crosin penzióba mentünk nyaralni. Augusztus
l-jén este a szokás szerint hegyi tüzekkel és rakétákkal ülték meg a svájciak nemzeti
ünnepüket. A penzió vendégei hosszú polonézzel kezdték meg a szabadban tánemulat
ságukat. Amikor a táncosok kígyója egyszer elvált, sikerült elvesztenem velem egykorú
hölgypartneremet. Térképemmel a kezemben elosontam az emberektől a meleg,
csodálatos csillagos éjszakába, egészen egyedül. Ilyen éjszaka élményét nem lehet
szavakba foglalni, de az élmény múltával bennem felvetődött gondolatot már igen. A
csillagos ég kimondhatatlan nagyszerűségébenvalamiképpen Isten volt jelen. Ugyanakkor
tudtam, hogy a csillagok gázgömbök, a fizika törvényeinek engedelmeskedőatomokból
állnak. E két igazság közöttí feszültség nem lehet feloldhatatlan. De hogyan lehet ezt
feloldani? Lehetséges lenne, hogy a fizika törvényeiben felcsillan Isten visszfénye?" (Carl
Friedrich von Weizsacker: Der Garten des Menscblicben, Beítrage zur geschíchtlíchen
Anthropologie, München-Wien, Hanser, 1977.) Carl Friedrich von Weizsilcker, elméleti
fizikus, keresztény filozófus és békekutató önéletrajzából idéztem. De kinek nem lett
volna része hasonló élményben, talán tábori őrség vagy egy tengerparti éjszakai
szemlélődés idején?

Az emberiség másik nagy gondolkodója, Immanuel Kant írja: "Két dolog tölti meg a
Az emberiség másik nagy gondolkodója, írnmanuet Kant írja. "Két dolog tölti meg a

szívet újra és újra, egyre növekvő csodálattal és tisztelettel, minél gyakrabban és
huzamosabban fontoljuk: a csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvénybennem ... Az első,

a számtalan világ látványa szinte megsemmisíti fontosságomat, az állatokhoz hasonló
teremtményét, akinek anyagát, amelyből létrejött, ismét vissza kell adnia a bolygónak
(puszta pontnak a világegyetemben), miután rövid ideig (nem tudjuk, hogyan) életerő

ben részesedett. A második ugyanakkor személyiségem által végtelenül megnöveli értéke
met, egy értelemér. Személyi mivoltomban az erkölcsi törvény az állato, sőt az egész
érzékelhető világtól független életet tanúsít nekem, legalább annyira, amennyit létezésem
célszerűrendeltetésébőlennek az életnek afeltételeire és határaira nem korlátozott, hanem a
végtelenbe menö törvény által kivehető." (Kritik derpraettseben Vernunft)

"Végül mi tehát az ember a természetben? - kérdezi Blaise Pascal, a matematikus.
filozófus és misztikus. Semmi a végtelen láttán, minden a semmivel szemben, átmenet a
semmi és a minden között." (Pensées, Paris, Bonnot, 1972.)

A csillagos ég annyira elbűvölte az ókor és a történelem előtti idők emberét, hogy sok
helyütt azonosította az istenséggel. Az első természettudósok, például Pütbagordsz
körében az égitestek mozgása lett a világmindenségben uralkodó törvények legmeggyő

zőbb példája, annak jele, hogy a minket körülvevő anyagvilág nem összevisszaság, káosz,
hanem csodálatra méltóan rendezett, összehangolt egész, kozmosz.
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2. Vannak-e törvényszerűségeka világban?

A legélesebben David Hume angol filozófus vetette fel ezt a kérdést. Szerinte abból, hogy
eddig minden reggel felkelt a Nap, szígorüanvéve nem következik logikailag, hogyholnap,
holnapután is felkel (Concerning Human Understanding. Reprint of the new edition
London 1882, Aalen, Scientia, 1964. IV. 1.). És ebben igaza is van ennek az empirista és
szkeptikus gondolkodónak. A múltbeli eseményeket leíró akárhány részleges kijelentés
bői vagyaz úgynevezett báziskijelentésekbőlsem lehet előjelzéstvagyáltalános, minden
időben igaz kijelentést levezetni. Abból például, hogy eddig minden ember meghalt,
szígorüan véve nem következik, hogy mindannyian, vagyjómagam is meghalunk egyszer.
Ebben a logika művelői egyetértenek. Ehhez a felismeréshez két gondolatmenetet
szerétnék fűzni:

l. Hume megállapítása arra hívja fel a fígyelmünket, hogy a tényleges, tehát megváltoz
tathatatlan és ennyiben szükségképpeni múlt nem tartalmazza a lehetséges, még
befolyásolható és ezért esetleges jövőt. Mivel minden múltbeli esemény bekövetkezése
előtt jövőbeni, egyúttal esetleges is volt, megvalósulását éppúgy nem magyarázzák meg
teljesen a megelőző események, mint a mából sem következik feltétlen bizonyossággal,
hogy lesz holnap. A jövőben csak mint a szükségszerü és az időfölötti örökkévaló Isten
ajándékában reménykedhetünk! Így volt ez mindig a múltban, következésképpen a
teremtő Isten túláradó szeretetének tulajdoníthatjuk az egész, mült-, jelen- és jövőbeni

kozmosz létezését.
Ha fizikában jártas barátom erre nekem azt mondja, hogy igen ám, fennállnak a

megmaradási tételek, élükön az energia megmaradásának törvénye, és ebből feltétlen
bizonyossággal levezethető a kozmosz örök fennmaradása, akkor én megkérdezem tőle,

honnan tudja ezt. Ezt az alapvető természettörvényt megerősítőeddigi mérésekbőlsem
következik a törvény érvénye a jövőre nézve. Az energiatétel akkor igazolható, ha vannak
más, minden időpontban érvényes természeti törvények, amelyek a maguk részéről

többek között mind azon a feltevésen alapulnak, hogy lesz jövő, lesz holnap. (Fizikus
barátom máris észrevette, hogy itt Emmy Noetber német matematikus invariánselméleti
eredményeire támaszkodom.)

2. A Hume-féle felfedezéshez fűződő második gondolatmenetemet a következő

kérdéssel kezdem: azt jelentik-e a mondottak, hogy Isten minden pillanatban, a múltra
való tekintet nélkül, mintegy "új eget és új földet" teremt, amelynek semmi köze sincs a
korábbi éghez és földhöz? (2 Pét 3,13) Igaza lenne az iszlám egyik régi szektájának, a
mutakal-límünoknak, akik szerint Isten minden pillanatban, a dolgok időbeli azonos
ságának korlátait semmibe véve teremti a tárgyakat? (Vö. Hermann Weyl: Pbilosopbie der
Matbematie und Naturunssenscbaft, München-Wien, Oldenbourg, 1966.) Eddigi
tapasztalataink szerint aligha lehet így, hiszen természettudományos elméleteink és
előjelzéseink - kivéve talán az időjárás-előjelzéseket - jól beváltak. Weizsacker becslése
szerint például nem kevesebb mint egymilliárd egyedi tényt mondott meg helyesen előre

a kvantumelmélet! (Aufbau der Pbysik, München-Wien, Hanser, 1985.) Weissmahr
Béla jezsuita filozófus fejtette ki a legmeggyőzőbben, miként kell elgondolnunk az
egyszerre immanens, tehát a világban jelenlevő és működő, valamint a transzcendens,
tehát világfölötti Isten tevékenységét. (Vö. Pbüosopbiscbe Gotteslebre, 1983. Ontologie,
1985. Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, Kohlhammer, Grundkurs Philosophie, 5; 3,
magyarul: 1eológiai vázlatok, I. kötet, Budapest, Szent István Társulat, 1983.) Eszerint
Isten az egész világot teremti közvetlenül, a kozmosz különbözö időbeli fázisait mintegy
közvetve. az előző fázisokat önmaguk felülmúlására képesítve hozza létre. Különben, a
teremtett tárgyak öntevékeny hozzájárulása nélkül az új időbeli szakaszok nem is
tartoznának a kozmoszhoz. Ateremtő Isten tehát arra ad erőt a teremtett létezőknek,hogy
tovább létezzenek és fejlődjenek. Teilhardígy mondja: Dieu fait sefaire les cboses. ("Isten
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cselekvökké - önmeghatározókká, önszervezőkké - teszi a dolgokat és a személyeket.")
Azöntevékenység és a kölcsönhatások által - mintegy a világ cementje által - a kozmosz
időbeli fázisai, mint a változás és fejlődés szakaszai,összefüggenek. Ezeknek az összefüg
géseknek általános és állandó vonásait ragadjuk meg és fejezzük ki az alapvető

természettörvényekben. Azt állítom, bár itt részletekbe menöen nem bizonyíthatom,
hogy a változás-fejlődés tényéből kiindulva igazolhatjuk legfontosabb természettör
vényeinket. Más szöval, ha van, vagy lehetséges a változás, akkor érvényesek a természet
törvényeink. Ha lesz holnap ( és még néhány más feltétel is teljesül), akkor a Nap is fel fog
kelni. Ha a kozmosz nem hull vissza a semmibe, akkor egyszer mindnyájan meghalunk,
akár őseink.

Ez a tudománymegalapozás tárgyiasabb megfogalmazása Weizsitcker tudománvel
rnéletének, amely a tapasztalás feltételeire ( és más kézenfekvő feltevésekre ) vezeti vissza
általános természettörvényeinket. A két tudományelméleti felfogást összekapcsolja az a
felismerés, hogy a tapasztalás maga is változás, és a változás Arisztotelésznél a retorzióval
( transzcendentális bizonyítási módszerrel) igazolható tények egyik példája (Fizika, VIII.
3. 254a, 25-30). Arisztotelész az említett helyen azzal a visszautalással (reflexióval)
cáfolja meg a változásnak puszta íllüziöként, látszatként való tagadását, hogy az érzéki
csalódások maguk is változások. Hiszen a változást tagadó ellenfél kijelentésében
burkoltan elismeri az érzéki csalódás meglétét, és ezért nem szigocúan logikailag, hanem
"gyakorlatilag" önmagát cáfolja meg. Weizsitckemek és ískoláiának sikerült ezzel a
mödszerrel igazolnia az empirikus valöszínűségelméletet,a termodinamikát, a kvantum
elméletet, a relativitáselméletet, az elemi részek fizikájánakés a kozmológiának részelmé
leteit (Weizsitcker idevágó gondolatait megismerhetjük a Mérleg 86fí. szamáböl, vagya
Gondolat Kiadó gondozásában 1980-ban megjelent Válogatott tanulmányokból). Miért
is felel meg milliárd és milliárd tapasztalat a kvantumelméletnek vagy más alapvető

természettudományi elméletünknek? Azért - válaszolja Kant nyomán Weizsitcker -,
mert alapvetőtermészettörvényeink a tapasztalás feltételeit fogalmazzák meg. Havan vagy
lehetséges tapasztalás, akkor igazak a természettörvények. Ha holnap is lehetséges lesz a
tapasztalás, akkor - ceteris paribus - a Nap is fel fog kelni. Weizsitcker eléggé
általánosan, ha nem is a legáltalánosabban fogja fel a tapasztalást: tanulást ért rajta a
múltból a jövőre nézve. Atapasztalás lehetöségét el kell fogadnia annak is, aki más módon
igyekszik igazolni vagy cáfolni a természet törvényeit. Ha teljes káosz lenne, "ha a cinóber
egyszer vörös, aztán hirtelen fekete lenne, egyszer könnyű, egyszer nehéz, ha az ember
egyszer erre, majd hirtelen arra az állati alakra változna, ha az év leghosszabb napján a föld
gyümölcsökkel, majd rögtön jéggel és hóval lenne befödve" (Kant: Kritik der reinen
Vernunft), akkor nem tanulhatnánk a múltból a jövőre nézve, nem lenne lehetséges a
tapasztalás. Legyünk őszinték: tulajdonképpen meg sem mondhatjuk, milyen körül
mények között nem lenne lehetséges a tapasztalás. Szígorüan nézve meg sem tudjuk
határozni, mit is értsünk teljes káoszon, annyira képtelenségnek tűnik. Következésképpen
vannak törvényszerűségek a világban, amely a szö eredeti értelmében valóban: kozmosz.

3. Az emberért jött-e létre a kozmosz?

1. Mégis az ember a világ középpontja?
A Mérleg 86;4. számában ismertettem John D. Barrow csillagász és Frank J. Tipter

elméleti fizikus The anthropic cosmologicalprinciple ("A kozmológiai antropikus elv")
című kiváló könyvét (Oxford, Clarendon Press, 1986) a mai kozmológia érdekes új
kutatási irányzatáról. Aműhöz John A. Wbeelerelméleti fizikus, Einstein neves tanítványa
írt előszót. A következő kérdést teszi fel: .Blgondolható-e olyan világegyetem, amelyben
soha sincs élet?" "Nyilvánnem - válaszolhatta volna erre a régi filozófus -, hiszen nincs
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értelme világegyetemrőlbeszélnünk, ha senki sincs, aki beszéljen róla." Ma, az ember
trónfosztásának kopernikuszi fordulata után azonban első hallásra könnyen igennel
felelnénk a kérdésre. Mégis, amióta egyre jobban megismerjük térben és időben a
világegyetemet, más válasz kínálkozik: "Nem! A régi filozófusnak igaza volt! Az értelem
(meaning) jelentős, központi fontosságú. Nemcsak az ember alkalmazkodott az univer
zumhoz, az univerzum is alkalmazkodott az emberhez. Ha képzeletben néhány százalék
kal egyik vagymásik irányban a dimenziómentesen kifejezett alapvető fizikai állandókat
megváltoztatjuk, ilyen világegyetemben az ember sohasem jöhetett volna létre. Ez az
antropikus elv központi gondolata. E szerint az elv szerint életadó tényező rejlik a világ
egész működésébenés tervében." A rnü szerzöínek előszavábanezt olvassuk: "ugy látszik,
hogy saját létezésünk lehetősége ingatag mödon függ az alapvető természeti állandók 
titokzatos számszerű megegyezésétől. Ezek az összefüggések és a világegyetem más
szerkezeti vonásai szükségeseknek tűnnek ahhoz, hogy szénen alapuló, hozzánk hasonló
élőlényeklétezhessenek. Az ilyen eszmei irányzatok ráadásul erősen megkérdőjelezikazt
a 20. századi dogmát, hogy az emberi megfigyelőkneknincs kivételezett helyzetük a
világegyetemben ... Világképünket és a kozmikus törvényeket befolyásolta egy elkerülhe
tetlen kiválasztási 'hatás - saját létezésünké."

Ilyen antropikus, azaz az emberi élet lehetőségére hivatkozó meggondolások talán
először a következő kérdéssel kapcsolatban merültek fel:

2. Miért háromdimenziós a tér?
Azaz miért szerkeszthetünk pontosan három olyan egymásra merőleges egyenest egy

pontban, az orígöban, melyek vonatkozási rendszerül szolgálhatnak, és három adattal,
koordinátával jellemzik egy parányi test helyzetét? Miért adhatjuk meg épp három adattal,
pl. hosszúsági és szélességi fokkal, valamint a Földtől való távolságával egy égitest
helyzetét? Tudomásom szerint Kant ismerte fel elsőként, hogy többdimenziós terek
éppúgy elgondolhatók és (eszmeileg) lehetségesek, mint a mi háromdimenziós terünk
vagy a kétdimenziós síkok. Miért nem élünk magasabb vagy kisebb dimenziószámú
térben, ez utóbbiban például mint síklények? (Az elméleti fizikusok úgy gondolják
egyébként, hogy a négydimenziós tér-idő egy tizenegy dimenziós hipertérbe van
beágyazva.)

Az egy- vagy a kétdimenziós tér ellen szöl, hogy ebben aligha létezhetnének fejlett
idegrendszerrel rendelkezőlények. Egysíklényidegszálai például éppúgykereszteznék és
zavarnák egymást, mint egy nagyváros közlekedési útjai. Aminta kétdimenziós térben nem
lehetne építeni aluljárókat és hidakat a közlekedés meggyorsítására, éppúgy a síklények
idegcsomóiban is állandóan megakadnának az információk (Vö. Wolfgang Bücbel:
Warom hat unser Raum gerade drei Dimensionen? Physikalische Blatter 19, 1963.).
Paul Ebrenfest osztrák fizikus hét évtizeddel ezelőttmatematikailag bebizonyította, hogy
háromnál magasabb dimenziószámú térben nem lennének stabilak a bolygórendszerekés
az atomok, ami nélkül nem alakulhat ki és nem maradhat fenn az élet.

Afény-, rádió- és hanghullámokkal való információtovábbításnál fontos, hogyne legyen
torzított és utanzengő. Utóhangzásról akkor beszélünk, ha egyidőben észleljük az adóból
különbözö időpontokbankibocsátott jeleket. Ilyen utánzengés nélküli jeltovábbítás csak
páratlan dimenziószámú terekben lehetséges. Torzításmentes pedig csak egy- vagy
háromdimenziós terekben lehet a jelközvetítés. Innen érthető,miért háromdimenziós a
tér. Valóban érthető? Létezésünknek tényleg szükségszerűfeltétele a tér háromdimenziós
volta, ez az elmondottak alapján nyilvánvaló. De miért éppen ez a gondolati lehetőség

valósult meg sok más helyett? Az ember keletkezése hatott az időben vissza kiválasztási
tényezőként? E kérdésre később még visszatérek.

485



3. Miért olyan mérhetetlenül nagy a világmindenség?
E kérdés számos fizikust foglalkoztatott, főleg egy rejtélyes számszerű megegyezés

(koincidencia) kapcsán. H. Weil, A. S. Eddington, R H. Dicke, P. Jordan, O. Klein, G.
Gamov,C.F. von Weizsacker, különösképpen P. Dirac figyelt fel arra, hogy a megfigyelhető
világegyetem "sugara" és kora tíz a negyvenediken, ugyanennyi az elektromos és
nehézségi erő hányadosa, dimenziómentes számokban kifejezve.Ugyanakkor agravitációs
állandó ennek a számnak a reciproka, a világegyetemben levő nukleonok száma pedig
ennek a számnak a négyzete. (Dimenziómentes számokhoz úgy jutunk, hogy a távolság és
időtartam mértékegységének az elektron sugarát és jellemző idejét tekintjük.) Dirac e
számok egybeesését semmiképpen sem akarta véletlennek tekinteni, magyarázatukra
sajátos, a mai napig vitatott elméletet dolgozott ki. Eszerint a gravitációs állandó az idő

növekedésével csökken. 1961-ben Dicke más magyarázatot javasolt.Úgygondolta, hogy a
múltban, amikor a világegyetem kora és "sugara" kisebb volt, nem egyeztek meg ezek a
számok, és természetesen később sem fognak megegyezni. De sem ebben a múlt
időszakaszban,sem a jövőben, amikor e számok ismét eltérnek egymástól, nem lehetséges
élet. Értelmes élet csak azután jöhet létre a világegyetemben, miután elegendő nehéz
elem keletkezett a csillagok belsejében, és ehhez kereken annyi időre van szükség, mint
amennyi eltelt az ősrobbanás óta. Később pedig csak kevés, energiaszegénycsillag létezik,
ezek környezetében azonban elpusztul mindenneműélet. Ahhoz, hogy ember alakulhas
son ki, először létre kellett jönniük az atomoknak, majd a galaxisokba szervezödö
csillagoknak, ezekből a nehéz elemeket a térbe kilövellő szupernováknak, továbbá a
csillagközi anyagból a bolygórendszereknek, ahol szénen alapuló élet születhetett meg és
fejlődhetett ki. Mindehhez a világegyetemnek mintegy húszmilliárd éven keresztül a mai
arányaira kellett kitágulnia.

Azantropikus irányzat képviselői szerint az ember létezése határozta meg egyértelmű

en a természeti törvények alakját, a bennük szereplő természeti állandók értékeit, az
alapvető elemi részek jellemző adatait és a világegyetem kezdeti állapotát is. Az irányzat
egyik neves képviselője, Brandon Carter így fogalmazta át Descartes híres cogito, ergo
sum ("gondolkodom, tehát vagyok") mondását: cogito, ergo mundus ta/is est ("gondol
kodom, tehát ilyen a világegyetem"). Más szóval e szerint az irányzat szerint 
hasonlóképpen Weizsacker tudományelméletéhez - csak a jelenleg fennálló természeti
törvények és viszonyok mellett létezhet ember a világegyetemben. Az ember csak
lényegében a mi világunkhoz hasonló kozmoszban létezhet!

Ha Isten embert akart teremteni, akkor nem teremthette lényegében (a természettör
vények, -állandók és kezdeti feltételek szempontjából) más világba. Ezt a felismerést azért
is nagyon fontosnak tartom, mert megoldja a természeti rossz problémáját.

4. Mi volt a kiválasztási tényező?
Logikailagsokféle alakú természettörvénnyel (beleértve a tér szerkezetét és dimenzió

számát is), természeti állandókkal, kezdeti állapotokkal és egyéb peremfeltételekkel
jellemezhetővilág gondolható el. Miért éppen a mi kozmoszunkra jellemző törvények,
állandók és kezdeti feltételek valósultak meg? Mint már idéztem, Wbeeler szerint az
ember a kiválasztási tényező. De nem a fejük tetejére állítása ez az oksági összefüggések
nek? Azt még viszonylag könnyű belátni, hogy az ember keletkezésének szükséges
feltételei vannak a természeti törvények, állahdók és kozmikus kezdeti állapotok vonalán.
Hogyan lehet azonban ezeknek a feltételeknek a később létrejövő ember az oka? Létesítő

oka nyilván nem lehet, de lehet céloka! Eddig viszonylag könnyen eljuthatunk, gondolva
Reinhard Breuer idevágó könyvének címére is: "Az antropikus elv. Az ember a
természettörvények fonálkeresztjében" (Das anthropische Prinzip. Der Mensch im
Fadenkreuz der Naturgesetze, Wien-München, Meyster, 1981.). De ő elhatárolja magát
ettől a célszerűségi értelmezéstől, amely rögtön felveti azt a kérdést, hogy milyen létesítő
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ok, mi vagyki irányította a kozmoszt egészében kezdettőlfogva az emberre mint céljára és
értelmére. Ebben az összefüggésben a hívő keresztény ember tertnészetesen rögtön a
Teremtő Istenre gondol.

Úgy tűnik, hogy Wheeler éppen ezt a következtetést akarja elketiilni, amikor átveszi H.
Boerettelméleti fizikustól a kvantumelmélet úgynevezett sokvi1ágosértelmezését. Tudjuk,
a kvantumelmélet alapján elvben meg lehet határozni minden rnérés kimenetelének
valöszínüségét. Egy valószínű mérésí eredmény akkor jön létre, ha a megfigyelő fizikus
arról elvben tudomást szerezhet. Ennek a szubjektívnek tűnő utalásnak a kikerülésére és a
meg nem valósult lehetőségekértelmezésére dolgozták ki a sokvilágos értelmezést, mely
feltételezi, hogy a természetben minden gondolati lehetőségmegvalósul, csak nem egy,
hanem sok világban. Ebben az értelmezésben például létezik egy olyan világ is, aholJúdás
nem árulta el Jézust, és Krisztus Urunk nem halt meg a kereszten. A mi világunkat az
tünteti ki, hogy ebben az általunk ismert módon élünk. Sok más világ is létezik, ahol
másként, egyikben jobb, a másikban rosszabb emberként stb.létezünk, és még több, ahol
egyáltalán nincsen élet. Azon nem csodálkozhatunk, hogy ebben élünk, hiszen csak itt
élhetünk. Az értelmezés szerint - amint a megarai filozófusok is tanították - minden
gondolati lehetőség megvalósul, tehát tulajdonképpen nincs is értelme lehetőségről,

következésképpen időről, egyedról, akaratszabadságról stb. beszélnünk. A természettu
domány módszertana szempontjából különösen hátrányos, hogy erről a végtelen sokféle
világról semmiféle empirikusnak nevezhető tapasztalatunk sincsen. Egyébként nagyon
következetes, hogy a sokvi1ágos értelmezés képviselőivégső soron tagadják a lehetőség

fogalmát, mivel nem akarnak célokról beszélni. -
Úgy látszik, mintha kettőközött kellene választanunk: vagyfeltételezünk egyvégtelenül

tökéletes és bölcs, az egész világot az emberre mint céljára összehangoló és irányító
Teremtőt, vagy a végtelen sok világ képtelen hipotézisét részesítjük előnyben. Mai
keresztény gondolkodásunktól idegen, ha Istent úgy állítjuk szembe a teremtményekkel,
hogy azok létfokára fokozzuk le Ót. A kvantumelmélet sokvilágos értelmezését is e vitától
függetlenül kellelvetnünk azért, mivel szemantikailag ellentmondásos. Képtelennek azért
nevezem ezt a hipotézist, mert tagadja a tertnészettudományolyan alapvetőfogalmainak
valóságtartalmát, mint amilyen a lehetőség, a valószínűség, az idő stb. E fogalmak érvénye
nélkül nincs tapasztalás, és a kvantumelmélet - melynek értelmezésére kidolgozták 
még csak meg sem fogalmazható.

Tertnészettudományilag és bölcseletileg egyáltalán nem ellentmondásos az az elgon
dolás, hogy az ősrobbanás előtt is létezett a világegyetem, és már sokszor vagy akár végtelen
sokszor kitágult és összehúzódott. Mégsem tartják a kozmológusok ezt az öröktől fogva
lüktető világmodellt valószínűnek, mert semmiféle tapasztalati tény sem szöl mellette,
hanem jó néhány ellene. Elvben a lüktető világrnodell csak azt jelentené, hogy a
világegyetemnek nemcsak húsz, hanem sokkal több milliárd évre, nemcsak egy, hanem sok
lüktető periódusra volt szüksége célja eléréséhez, az ember létrehozásáboz. Az ember a
világ potenciái és céljai közé tartozik, ez létrejöttünkból következik. Isten a világot az ember
kedvéért teremtette, az ebből és abból látható be, hogy a kozmosz minden pillanatban neki
köszönheti létét. A fejlődés és célosság eszméjét a valós lehetőség és potencia fogalmának a
segítségével úgy összeegyeztethetjük, hogy az evolúció elméletében mind a törvénysze
rűség, mind a véletlenszerűség megkaphatja nélkülözhetetlen szerepét.

4. Felcsillant a kozmoszban Isten visszfénye?

Ha jóságos Isten teremtette az emberért a kozmoszt, akkor mindenesetre felvetődik a
következő két nehézség, amelyekre Wolfgang Büchel egykori jezsuita filozófiatanárom és
időközben szkeptikus .kvanrummechaníkaí" materialistává vált barátom hívta fel egy
levelében a figyelmemet.
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l. "Ami világunk annyiban jobb más világoknál, hogy a mi világunkban lehetséges az élet
keletkezése, de annyiban mégis eléggé rosszul van .elrendezve, .hogy benne ténylegesen,
viszonylag nagyon ritkán keletkezik élet. (Az idevonatkozó becslések, nevezetesen a Drake
képletnek sZámokkal való behelyettesítése eléggé bizonytalan. - A szerző megjegyzése.)
Úgy néz ki, mintha a .vílágfölöttí értelem az ember megcélzásában végül csak nagyon
nehézkesen jutott volna előre. Hasonló a helyzet, mint abban a teremtési mítoszban,
amelyet Platon mesél el a •Tírnaíosz-ban, Ott egyisteni demiurgosz, világteremtőszellem
megkísérel a kaotikus, a vak kényszertől áthatott anyagi világba valami kis rendet és
szépséget bevinni, de ez csak nagyon nehezen és korlátozottan sikerül neki, mert az anyagot
csak -rábeszélní- tudja arra, hogy némi alakot vegyen fel és rendet valósítson meg." Nem
akarom eleve kizárni, hogy más bolygókon is élnek hozzánk hasonló lények, emberek De ez
a nehézség eltűnik,ha Isten lényegében nem teremthetett más világot, és ha csakÁdámként
akart embert teremteni.

2. A másik nehézségre, a rossz problémájára a fejlődésben többek között Teilhard de
Chardin ~ emberi jelenség"-ben a következőképpen mutatott rá: " ... a biztonság és az
összhang azon fátyla alól, amely igen magasról nézve beburkolja az emberi haladást, egy
sajátos jellegű Kozmosz bukkan elő: amelyben a Rossz (nem véletlenül - ez még nem
jelentene sokat -, hanem éppen a szerkezete miatt) a Fejlődés barázdáiból már
szükségszerüen és tetszés szerinti mértékben tűnikfel ... Szenvedés és hibák, könny és vér:
megannyi egyébként gyakran értékes és újra felhasználható melléktermék, amelyet menet
közben szül a Noogenezis." (Bittei Lajos és Rónay György fordítása, Budapest, Gondolat,
1973.) Büchel ehhez a kijelentéshez kapcsolja szörnyű példáit a létért való küzdelemröl,
főlega paraziták (pl. a gubacsdarázs és a veszettségvírusa) életéből,és élesen felveti a súlyos
kérdést: "Hogyan alkothatott ez a jóságos Teremtő ilyen rossz világot?" Úgy tetszik, nemcsak
az emberiség történelme, a kozmosz fejlődéstörténete is egyetlen vádirat Isten ellen.
Teilhard is idézett művevégén az ember keletkezésének eposzar a Keresztúthoz hasonlítja.
De abban a pillanatban, amikor hittel felismerjük, hogy a Keresztúton maga az Isten áll
előttünk védtelen, magára hagyott, megkínzott, halálra ítélt és keresztre feszített ember
ként, összeomlik minden ellene felhozott vád.

(Elhangzott az NSZKbeli Európai Magyar Evangéliumi Konferencián,
1988. március 28-án)

Számunk írói

BoórJános, filozófus, a Mérleg főszerkesztője

Fila Béla dogmatika professzor, Hittudományi Akadémia
Halász Piusz, cisztercita, nyugalmazott tanár, plébános
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FIlA BÉlA

Thdomány és gondolkodás
Heidegger bölcseletében

Heidegger gondolkodásának középpontjíban a lét kérdése áll. A lét különbözö megnyil
vánulásainak felfedezése indítja el gondolkodását. Főmúvében, a Lét és időben (1927)
egzisztenciális elemzéssel újra felveti a lét értelmének a kérdését. Mi a metajizika?
( 1929) címűelőadásábana lét metafizikus elgondolása már elhatárolódik a tudománytól.
A tudományok a világban lévő létezőkkelfoglalkoznak, csak a létezökre figyelnek, "semmi
másra". A metafizikai értelmezésben megvilágosodik a létezők léte, a létezők egésze, de
azon túl semmi egyéb. Heidegger azonban sejti, hogy a semmi fátyla mögött ott
rejtőzködik maga a lét. Bevezetés a metajizikába (1935) című előadás-sorozatában

ismét felveti az alapkérdést: "Miért van egyáltalán a létező és miért nincs inkább a semmi?"
A 30-as évek közepen gondolkodásában döntő .fordulat" következik be. Egyetlen

törekvés hatja át gondolkodását - elgondolni az egyetlen gondolkodásra méltót: a létet. A
hagyományos logikai, metafizikai fogalmak, a racionalizmus-irracionalizmus, a teiz
mus-ateizmus, a teoria-praxis alternatívái mind zsákutcánaktúnnek számára. Mitjelent
gondolkodni (1951) és a Bölcselet vége és a gondolkodás feladata (1964) című

írásaiban már egészen különösen kísérli meg a lét elgondolását. Tudatosan lemond a
metafizikai értelmezésröl, amely a létezőkből akart eljutni a léthez. Ez sohasem sikerült,
mert a lét mindig kimaradt az értelmezésekből. Csak az általános létet, a legfőbb létezőt

vagy a létezők alapját sikerült megragadni, de nem magát a létet. S ebben a radikális
létmegragadási kísérletben fogalmazta meg Heidegger tételét a tudományra és a
gondolkodásra vonatkozóan. Ennek hátterét és értelmét szeretnénk megvilágítani.

Egy különös tétel

Heidegger 1951-ben a következő különös tételt fogalmazta meg: ~ legelgondolkodta
tóbb a mi kritikus korunkban az, hogy mi még nem gondolkodunk" (Mit jelent
gondolkodni? 3. o.) Majd tételének folyományaként megállapítja, hogy "a tudomány nem
gondolkodik" (uo. 4. o.) Megbotránkoztató és önkényes kijelentés ez, vagyéppen nagy
jelentőségű felismerés? Első hallásra ez a kérdés merülhet föl. A tételt azonban Heidegger
egész gondolkodói útja teszi hitelessé.

Heidegger szerint a gondolkodás eredeténél a lét megnyilvánulása és ennek sejtésszerű

megragadása áll. A gondolkodás történetében hamarosan megkezdődötta hanyatlás is, a
létfelejtés folyamata. A gondolkodó ember arra törekedett, hogy a létezőket, a dolgokat
maga elé állítsa, elképzelje és fogalmilag megragadja. Így jött létre a logikus, az
úgynevezett megjelenítő gondolkodás. A logikus gondolkodás tette képessé az embert
arra, hogy felfogja a létezőket, föltárja a létezők létét, a létezők egészét és a létezők végső

alapját. Így született meg az eredeti gondolkodásból a bölcselő gondolkodás. A bölcselő

gondolkodás a létértelmezés különböző módjai alapján aztán átalakult metafizikai
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gondolkodássá. A metafizikai gondolkodás íve Platontól Nietzschéig tart. Heidegger
föltárta a létértelmezés különbözőtípusait. Alétfelfogás váltoZásaival mindig együtt járt az
igazság lényegének változása. Eredetileg az igazság elrejtetlenségként jelent meg. Az
újkorban az igazság bizonyosságként való értelmezése az igazságot ismeretté, tudássá
alakította át. A metafizikai létértelmezés beteljesedéseként megjelent a modem tudo
mány, illetve a technika. Azegyes tudományok kiszakadtak a filozöfiáböl és önállósultak. A
bölcselet tárgynélküli maradt, a szaktudományok pedig önmagukban megalapozatlanná
váltak.

Az európai gondolkodás útját fölmérve és átgondolva Heidegger a jelen feladatát abban
látta, hogy helyre kell állítania a gondolkodás eredeti jellegér. A tudományos ismeret
túlságosan nagy hatalommá vált, noha a gondolkodásnak csak korlátozott lehetőségét

aknázta ki, s önmagában annyira szegényes, hogy a gondolkodás összes lehetőségeihez

mérten csaknem félreértésnek és visszaélésnek tűnik. Emellett olyan kritikus helyzetet is
teremtett, amely veszélyezteti az emberiség életét. A helyzet tisztáZása érdekében
Heidegger megidézi a hagyományos metafizikai gondolkodást, annak számára fontos
képviselőit, a mai tudományt és technikát. Azzal vádolja őket; hogy csak a létezőkkel

foglalkoztak, s így elfelejtkeztek a lét igazságáról. Ebből az ítéletből azonban nem
következtethetünk.arra.ihogy Heidegger leértékelné vagy elveme a metafizikát és a
tudományt. Kérdező-gondolkodókísérlete csak egy bátor vállalkozás kezdetét jelzi. Az
eredeti és lényegi gondolkodás módszerét neki sem sikerült kidolgoznia, de erőfeszítést

tett a gondolkodás megújítására és megmentésére. Ajánlása szerint a bölcselő és
tudományos gondolkodás megszabta kereteken belül vissza kell térni az eredethez.
Vállalkozása egyúttal kritikát és tiltakozást is jelent a tudományabszolutizálása ellen. A
föltárt helyzet pontos elemzése arra készteti Heideggert, hogyfölfedje és útjára indítsa azt
a gondolkodást, amely már nem bölcselet, sem metafizika, sem tudomány. Különös
vállalkozásának megértéséhez föl kell váZolnunk az európai gondolkodás útját, s
szemügyre kell vennünk a tudomány jellegét és szerepét. Ezek alapján juthatunk el az új
kezdet lehetőségéhez. A kérdezve gondolkodó és gondolkodva kérdező tapasztalat
megvilágítja a gondolkodás útját, a gondolkodót és a gondolatot, s ezek egymáshoz
tartozása fölfedheti a gondolkodás titkát.

Az eredeti egység

Az európai gondolkodás kezdetén, a korai görög gondolkodóknál a lét és a gondolkodás
eredeti egységet alkotott. Erre utal Parmenidész töredéke: "Ugyanaz a gondolkodás és ami
végett a gondolat van, mert a létező nélkül, amelyben kifejeződött, nem találod a
gondolatot" (8, 34-35). Eredetileg tehát a lét: a füszisz és a logosz egysége; a lét
megnyilvánulása és annak gondolkodó fölfogása ugyanannak az eseménynek kétféle
megnyilvánulása. A lét nem a gondolkodáson kívül található - éppen abban nyilvánul
meg. A gondolkodás akkor emelkedik ki alétmegnyilvánulás egészéból, amikor a
gondolkodó szembekerül a létezők létében megmutatkozó léttel, és ennek alapján kezdi
értelmezni a létet, mintegy hatalmát kiterjesztve föléje. Ekkor lett a gondolkodásból
bölcselkedés. Igaz, ez kezdetben szerényen indult: a bölcsesség szereteteként. A
gondolkodás tudatos tevékenysége azonban megszüntette az eredeti egységet, és
szakadást idézett elő a gondolkodásban. A lét ekkor úgy jelenik meg a gondolkodók előtt,

mint olyanvalami, ami túl van a gondolkodáson; a létből létező lett. Mindez magával hozta
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a lét és az igazság külöllVilisát is. Az igazság a konkrét létező tulajdonságait megragadó
értelem minősitésévévált. Az eredeti egységben a lét egyszerűenkinyilvánul, megmutat
kozik, s a gondolkodó is megnyílik, megvilágosodik. Ebben a megnyílottságban megvilágo
sodik, földerül a lét, és megvilágítja azt, ami által és amiben földerül.

A metafizikus gondolkodás

A bölcselő gondolkodás Platon idea-tanával kezd metafizikus gondolkodássá átalakulni. Ő
viszi végbe először a lét értelmezését. A létező lényegér Platon az ideára vezette vissza.
Arisztotelész metafizikai értelmezésével a létezők léte kerül az érdeklődés előterébe, a
valóság energeia-ja. Platon és Arisztotelész metafizikus gondolkodása a létezők létére
kérdez rá. E gondolkodás transzcendenciája a létezők lényegére vonatkozik. Egy fa
lényegét megjeleníteni például azt jelenti, hogy megragadjuk a "faságot". ,,Az egyedi
dolgot a lényegi, faji dimenzióba helyezzük át, amely túllépi konkrétságát. Az európai
gondolkodás vezérgondolatának megfelelőenjár el, amikor azt kérdezi: mi ez? A létezőtől

a lét felé kérdez. A gondolkodás túlemelkedik ugyan a mindenkori létezőn, túllép a lét
irányába, de nem azért, hogy a létezőt maga mögött hagyja, hogy arról lemondjon, hanem
azért, hogy a transzcendencia révén úgy jelenítse meg a létezőt mint létezőt." (Mit jelent
gondolkodni? 135. o.) Az ilyen onto-teológiai értelmezés két lépésben valósítja meg a
gondolkodás transzcendenciáját. Egyrészt a létezőt lényege szerint állítja maga elé.
Másrészt a létező végső alapja után kutat, megalkotva a legfőbb létező fogalmát, amely
önmagában bírja létének teljességét. A lét metafizikai értelmezésében nem magát a létet
tapasztaljuk meg, hanem csak a létezők létének lényegér, tehát a létezők körén belül
marad a gondolkodás. A lét csak fogalmi általánosságban merül föl. Végeredményben
elgondolatlan marad, kimarad az értelmezésből.

A görög metafizikus gondolkodás középkori értelmezése készítette elő az újkori
metafizikus gondolkodást és tudományt. Heidegger szerint akkor, amikor az energeia-t a
latin actualítas-szal fordították le. Az actualitas már megfelel a mai "valóság" kifejezésnek:
olyan létező,amelyvagytiszta actusvagy megvalósított lehetőség.Valóságnakmondhatjuk
Isten abszolút létét, az ember teremtett létét vagy az ember oksági tevékenységét és az
anyagi létezők oksági rendszerét.

Az újkori metafizikus gondolkozás újabb fordulatot hajtott végre a lét értelmezésében,
amikor a gondolkodás alanyi tevékenységét állította középpomba. A valóság megragadá
sának szintje megfelel az értelem teljesítő képességének (vö. racionalizmus-empiriz
mus). A létezőt az értelem tárgyaként jeleníti meg. Az érzéki-értelmi felfogás tükörképe
lesz a tárgyi formában megragadott valóság.

Descartes olyan világos és biztos gondolkodásra törekedett, amelynek alapja a
szubjektivitás. De ennek az emberi szubjektumnak szerinte még további feltétlen alapja is
kell hogy legyen. Csak így lehet kizárni a véges szubjektivitás minden tévedését. A
szubjektivitás föltétlenségének biztosítására Kant újabb módosítást hajtott végre, majd
Hegel abszolutizálta azt. Az abszolút szellem önmeghatározó és önkibontakozó folyama
tában jelenik meg a valóság. A szellem dialektikus folyamatában nyilvánul ki az
abszolútum, a véges öntudat lényegében azonossá válik a végtelen tudattal.

Nietzsche teszi meg a szubjektivitáson alapuló létértelmezés utolsó lépését, amikor
visszájára fordítja Hegelléttapasztalatát. Az értelem abszolút szubjektivitása helyébe a test
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szubjektivitását teszi: a természetes impulzusok, érzések összességét, végeredményben a
hatalom akarását. Szerinte az érzéki valóság az egyetlen igaz valóság. A hatalom akarásával
megkezdődik az ember föltétlen földi uralma, amelyet a tudomány és a technika tesz
lehetövé,

A tudomány egyoldalú gondolkodása

A metafizikai gondolkodás beteljesedésével a fílozöfía végpontra jutott. Heidegger úgy
látja, hogy a metafizika átváltott tudományos törekvéssé, föloldódott a tudományban. A
filozófia befejeződésekormegjelennek az egyes tudományok: az antropológia, a lélektan, a
szociológia, a ·logisztika, a kibernetika. Szaktudományok vették át a gondolkodás, a
fílozöfía szerepét. A metafizikai létértelmezés helyét pedig a tudományos ismeret.
Félreértenénk Heideggert, ha azt gondolnánk, hogy ezzel megszúnik a fílozöfía, vagy csak
jelentéktelenül tengődika tudomány mellett, vagypedig a metafizikát ezentúl a tudomány
helyettesíti, mert annak nagyobb a kontrollja, biztosabb az igazolási módja. Valójában a
metafizika alakult át tudománnyá - beteljesítve önmagát. Abeteljesedés kifejezés itt nem
kíván értékjelző lenni. Csak arról van szö, hogy a metafizikai értelmezés kimerítette végső
lehetőségeit.A tudományra most már az a feladat vár, hogy a létezők egészének vagy
alapjainak vizsgálata helyett a valóság egyes övezeteit fürkéssze. a természet, a történelem,
az ember körzeteit. Természetesen az egyes tudományok képtelenek elgondolni öveze
tök, tárgyuk lényeget. A történelem kutathatja az eseményeket, de nem tudja meghatároz
ni a történelem lényegét; azt, hogy mi a történelem. A matematika, a fílolögia sem képes
matematikai, fílolögíaí eszközökkel megfejteni azt, hogy mi a matematika, mi a nyelv
lényege. A tudományok mindig csak az egyes létezőket ismerhetik meg, a természetest. a
történetit, az emberit, de nem azok lényegét, sem a létezők létét. fgy a tudomány mindig
egyoldalú, korlátozott, egydimenziós, horizontális ismeret marad, mely sem átfogni, sem
megalapozni nem képes magát. A tudomány nem ragadhatja meg saját lényeget azzal a
kutatási eszközzel, amellyel saját tárgyát kutatja. A fizika nem képes önmagát mint fizikát
lényegileg meghatározni, mivel állításai mindig fizikai állítások maradnak. Heidegger
szerint ezért nem gondolkodik a tudomány. Csak megjeleníti tárgyát, operátíve rendelke
zik vele: hipotéziseket alkothat, okozati funkcionális összefüggéseket állapíthat meg, de
sem tárgyának, sem önmagának lényegét nem állapíthatja meg, mert az kívül esik saját
hatáskörén. Ezért szorosan összetartozik a metafizika és a tudomány. A tudomány
nemcsak föloldotta a metafizikát, hanem rá is szorul arra, mint lényegi alapra. A lét és a
létezők léte közötti lényegi különbséget elhanyagoló létértelmezés önmaga oldódik föl a
tudományban. A tudomány új feladatot jelöl ki a gondolkodás számára: a föld, az
univerzum feletti tudományos-technikai uralom megvalósítását.

Heidegger több tanulmányában is vizsgálja a tudomány mibenlétét, szerkezetét,
történetét. Ma a tudomány fő törekvése a kutatás. A kutatás pedig tervszerű, előzetesen

átgondolt, módszeres eljárásmód. A megismerésből eljárásmód, a létezőből tárgy, a
tudományból intézmény, a tudósból kutató lett. A mai tudomány csak a tervszerűségen

átszúrt és átdolgozott tapasztalattal számol. Nem számít tudományos feladatnak a létező

szemlélése vagy avalósággal való érintkezés. Ezt a tervszerűséget az az ember igényli, aki a
maga számára megfelelő eredményeket kíván létrehozni. Nem a valóság jelenléte és
megjelenése számít, hanem a terv, a teljesítmény. A szakosodott, intézményesített
tudomány szervezett kutatás és tervszerű és üzemszerü előállítás.
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Heidegger nemcsak föltárja és elemzi a tudomány struktúráját, hanem lényegét is
értelmezi. Értelmezése hasonlít Kant elgondolásához: az ember a jelenségekben azt fedezi
föl, amit ő maga helyezett el bennök. A tudomány világa végeredményben az emberi
szubjektivitás világa és terméke. A metafizika föloldódik a tudományban, a létező pedig
merö tárggyá válik. Ekkor azonban már nem a lét igazsága világosodik meg az ember előtt,

hanem saját elgondolásai és hatalma. A gondolkodás számítássá és elszámoltatássá válik.
Jól mutatja ezt a technika, amely mintegy kiköveteli a természettől a számára előnyös

energiákat. Heidegger megemlíti, hogy például egy rajnai vízierőmű építésénél a
technikai létesítmény már nem a természetbe állít bele egy szerkezetet, nem a vízierőmű
épül bele a folyóba, hanem a folyó épül bele az erőmübe. a folyó áll az ember
rendelkezésére. Igazán azért veszélyes ez az egyoldalú gondolkodás, mert az értelem
evidenciái helyett fontosabbá vált az ember technikai uralmának biztosítása a dolgok
fölött. Pedig az ember is eszközzé válhat, ha mindenben eszközt lát. Senki sem tudja
biztosan megmondani, hová vezet ez a folyamat. Konkrét eseteket is említ Heidegger
ezzel kapcsolatban. 1955-ben a fizikai Nobel-díj átvételekor az egyik fizikus így
nyilatkozott: "Atudomány útja vezeti el az embert a boldogságra." Ugyanebben az évben
egy kémikus pedig így nyilatkozott: "Közel van az az idő, amikor az élet a kémikusok
kezében lesz."

Különös egymásrautaltság jött létre a tudomány és a metafizika között. Igaz, tudomá
nyos feladatra nem vállalkozhat a filozófia, de a tudomány sem oldhatja meg a metafizika
kérdését. A legfőbb feladat az marad, hogy a természet, a történelem, a nyelv lényegét
elgondolják, hiszen erre sem a tudomány, sem a metafizika nem vállalkozhat egymagában.
Heidegger előtt ekkor tűnik föl a gondolkodás igazi feladata: elgondolni a létezőket, a
dolgokat úgy, ahogy azok vannak, ahogy azok a lét képviseletében megjelennek. Ezért
állítja, hogya gondolkodás még nem gondolta el az egyetlen gondolkodásra méltót, a létet.
A mai helyzet átgondolása és értelmezése, az eddigi kísérletek, eredmények és zsákutcák
egy új gondolkodás lehetőségét jelentik az ember és a lét kapcsolatában.

A gondolkodás új dimenziója

Mit jelent gondolkodni? Heidegger számtalanszor feltette ezt a kérdést, de általában csak
negatívan határolta el a lényegét. A lét elgondolása szerinte nem vezet semmilyen
tudományos ismerethez, nem nyújt semmilyen hasznosítható életbölcseletet és nem old
meg semmilyen világrejtélyt. Nem túlságosan fölösleges és értelmetlen ez a tudós vagy
akár a hétköznapi gondolkodás számára?

Heidegger arra törekszik, hogy fölébressze a lét kérdése iránti készséget, és megfelelő

utakat készítsen elő a lét rejtőzködő-kinyilvánulótitkának megragadására. A gondolkodás
eddigi útját a szubsztancián és szubjektivitáson alapuló metafizikai létértelmezés
határozta meg. Az értelem arra törekedett, hogy megjelenítse és megalapozza a vele
szemben álló valóságot és önmaga tevékenységét. Minél teljesebben valósult meg
törekvése, annál inkább elgondolatlan maradt a legvégső titok, a lét titka, pedig
föltárhatatlan mélységként mindig is ez tette lehetövé és hordozta a gondolkodás
folyamatát.

A gondolkodás új feladata az, hogy behatoljon a létbe, és föltárja a végső alapot. Ez csak
szemléletváltoZással, "szemléleti ugrással" valósítható meg. Ehhez a gondolkodáshoz már
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nem elégséges sem a metafizika, sem a tudomány, amely-a létezőket megjeleníteni és
megalapozni törekedett. A gondolkodásnak bátran bele kell vetnie magát a valóságba, a
dolgok kellős közepébe, és az ott megnyfló tísztáson kell elsajátítania a meghallás
képességének egyszerúségét. Újgondolkodó tapasztalat akkor jön létre, ha a gondolkodó
nemcsak a megjelenő létezőket vagy saját teljesítményét figyeli, hanem a lét hívására
hallgat.

A fenomén, a logosz és az alétheia Heidegger alapfogalmaihoz tartoznak. Mindhárom a
lét megnyilvánulását, a rejtétlenséget jelzi, a létezők jelenléte, az emberi megértése
alapján. Eddig két lehetőségetpróbált ki a metafizikus értelmezés: a szubsztanciára és a
szubjektivitásra hagyatkozó létértelmezést. Mindkét értelmezés kifutotta önmagát és
hátrahagyta a tudományos gondolkodást, amelyre viszont nem lehet a gondolkodást
alapozni. Heidegger ezért egy újabb lehetőséget tárt fel. Újra szemügyre vette a lét és a
gondolkodás, az elgondolt és a gondolkodó kapcsolatát. Miért és hogyan gondolhatunk
egyáltalán a létre? Azért, mert a lét megnyi1vánul, közli magát, és ebben a közlésben a
gondolkodó számára nyitottság, megvilágítás keletkezik, amelybe beleállhat, s hagyja
magára hatni a lét megnyilatkozását. Föltámad az értelem fénye, megvilágosodik a lét
jelenléte és értelme. Ez a gondolkodás eredete, tiszta forrása. Az igazság kiderül, nem
azért, mert a létezők jelen vannak, nem azért, mert az értelem megidézi őket. A
gondolkodás tere szabad tér. Nem mi rendelkezünk vele, hanem a lét föltárulkozása
rendelkezikvelünk, ez határozza meg lényegünket, cselekvésünket és gondolkodásunkat.
A lét eseményként nyilvánul meg, fénye ajándékként ragyog fel.

A lét felderülése, megnyilvánulása tehát ajándék és esemény. A gondolkodás ezért válik
egyre inkább rá-gondolássá, eszmélődéssé, ráhagyatkozássá, áhítatos, hálás emlékezéssé.
Heidegger különös etimológiai, nyelvi asszociációkkal kísérletezik, hogy érzékeltesse a
gondolkodás új dimenzióját (Denken, Dank, Gedachtnis, Andacht, besinnliches Denken).
Egyre inkább alétmegnyilvánulás eseményéból előtörő hívó szöra figyel. A "Mit jelent
gondolkodni?" - mondat értelme is megváltozik: Mi hív gondolkodni? - kérdezi a késői

Heidegger. Maga a lét jelentkezik, az ember felé fordul, mintegy az emberre bízza magát. A
gondolkodás feladata ekkor már a készséges várakozás és figyelés, az eszmélődés, a
ráhagyatkozás. A dolgok és események mélyebb értelmét kereső,meditatív gondolkodás
ez. Kockázatos "ugrással" jut a gondolkodó ehhez a tapasztalathoz. A lét elgondolásának
szigora messze fölülmúlja a metafizikai, természettudományos gondolkodás egzaktságát
vagya történelmi, szellemtudományok szigorát.

A legfőbb ösztönzést Heidegger a költők és a költészet közelségétőlkapta. Lényegileg
összetartozó, de különbözö is egymástól a denken és a dicbten. Sokat köszönhet
Heidegger Hölderlin inspirációinak, akitől megtanulta, mit jelent "költőimödon lakozni"
a földön. Aföld dolgai nem remélt mödon egységbe rendeződnek.Feltűnika föld és az ég,
a halandó és az isteni négyességének a rendje. Mindezek összerendezödnek egybecsenge
nek, és általuk, a viIágjáték, a világrend által a gondolkodó is megtapasztalhatja a dolgok
jelenlétében a lét, a szent, az isteni jelenlétét és megnyilvánulását. Úgyérintkezhet a földi
halandó a föld dolgaival, hogy azok immár nem az érdek, a hasznosság erőterében

mutatkoznak meg, hanem az égbolt, az istenség, a szemség dimenzióját nyitják meg a
kérdező, a gondolkodó ember előtt. A gondolkodó kérdezi és kimondja a létet, a költő

pedig megnevezi a szentséget. És ez az eszmélő és meditatív gondolkodás már nem
egyszeruen egy fajtája a gondolkodásnak, hanem maga a gondolkodás, mely az ember
lényegét és a dolgokat a léthez való vonatkozásában gondolja el.
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MARTIN HEIDEGGER

Tudomány és eszmélődés

Egy közkeletű elképzelés szerint .kultüra" névvel jelöljük azt a tartományt, amelyben az
ember szellemi és alkotó tevékenysége zajlik. Ide tartozik a tudomány is, annak ápolása és
szervezete. A tudomány így azon értékek közé sorolódik, melyeket az ember becsül,
amelyre az érdeklődése különbözö okokból irányul.

Amíg azonban a tudományt csak ebben a kulturális értelemben vesszük, soha nem
leszünk képesek lényegének horderejét felmérni. Ugyanez érvényes a művészetre is.
Gyakran még ma is szívesen említik együtt: művészet és tudomány. Aművészetet is lehet a
kultúra művelésénekegyik területeként tekinteni. Ebben az esetben azonban a lényegé
ből semmi sem tapasztalható meg. A művészet lényegét tekintve olyan beavatás és
menedék, melyben a való mindig újra meg újra az embernek ajándékozza addig rejtett
ragyogását, hogy világosságában az ember élesebben lássa és tisztábban hallja azt, ami
lényéhez szöl.

A tudomány éppoly kevéssé pusztán csak az ember kulturális tevékenysége, mint a
rnűvészet. A tudomány egyik döntő mozzanata annak, amiben számunkra mindaz
megjelenik, ami van.

Ezért kell azt mondanunk, hogy azt a valóságot, amelyben a mai ember mozog és magát
fenntartani törekszik, alapvonásaiban folytonosan növekvő mértékben meghatározza az,
amit nyugati tudománynak nevezünk.

Ha erre a folyamatra ráeszmélünk, akkor megmutatkozik, hogy a tudomány a Nyugat
övezeteiben és történeti korszakaiban egy másutt a Földön példa nélkül álló hatalommá
fejlődik, és arra törekszik, hogy e hatalmát végül az egész földgolyóra kiterjessze.

Vajona tudomány csak olyan emberi készítmény, amely uralomra jutott, ámde az ember
azt gondolhatja róla: egy napon majd az emberi akarat révén, képviselőinek határozatai
általleépítheti?Vagynagyobb sorsformáló az, ami itt tevékeny? Uralkodik-e valami más is a
tudományban, mint az ember puszta tudniakarása? Valójában erről van szó: más az, ami
tevékeny. Ámde ez a más mindaddig elrejtózik előlünk, amíg a tudományról alkotott
szokásos képzetek követésére hajlunk.

Ez a másvalami olyan tényállás, amely minden tudományban tevékenyen fennáll,
előttünk mégis rejtve marad. Ahhoz, hogy ezt a tényállást megpillanthassuk, tisztán kell
látnunk, hogy mi a tudomány. Hogyan leszünk képesek ennek megtapasztalására? Úgy
tűnik, legbiztosabban a mai tudományüzem jellemzése révén. Egy ilyen jellemzés
megmutathatja. hogy a tudományok újabban hogyan illeszkednek bele egyre határozot
tabban és egyre kevésbé feltűnőerr a modern élet szervezödésíormaíba, az iparba, a
gazdaságba, az oktatásba, a politikába, a hadvezetésbe, a publicisztika minden fajtájába.
Fontos ismernünk e beilleszkedés módját. Ennek ábráZolásához azonban előbb látnunk
kell, min alapul a tudomány lényege. Ezegy rövid mondatban elmondható: a tudománya
való teóriája.

Ez a mondat nem kész definíció, sem pedig kézhez álló formula. E mondat csupa
kérdést tartalmaz, de ezek csak akkor vetődnek föl, ha a mondatot megmagyarázzuk
Mindenekelőtt tekintetbe kell vennünk, hogy a "tudomány a való teöriája" mondatban a
"tudomány" név mindig és csakis az újkori-modern tudományt jelenti. ,,Atudomány a való
teöriája" kijelentés sem a középkor, sem pedig az ókor tudományára nem érvényes. Avaló
teóriájától a középkori doctrina éppoly lényegesen különbözík, ahogyan az eltér az antik
episztémétől. Mindamellett a modem tudomány - mely időközben európai tudo-
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mányként planetárissá vált - lényegében a görög gondolkodáson alapul, amit Platón óta
filozófiának neveznek.

Ezzel az utalással semmiképpen sem kívántuk gyengíteni az újkori tudás korszakos
jellegét, éppen ellenkezőleg:az újkori tudomány kitüntetettsége abban áll, hogy elszántan
törekszik kidolgozni egy olyan vonást, ami a görög módra megtapasztalt tudásban rejtve
volt. A görögökre mégis azért volt szüksége, hogy tudásuk ellenében más tudássá
válhasson.

Aki ma elég merész ahhoz, hogy kérdezve, fontolva és ezáltal együttcselekedve
szembenézzen a világmegrázkódtatás keltette, szüntelenül tapasztalt hanyatlással, annak
nemcsak azt kell tekintetbe vennie, hogy mai világunkat a modem tudomány tudniakarása
hatja át, hanem azt is meg kell gondolnia, hogy a mára irányuló eszmélések csak akkor
bóntakozhatnak ki és terjedhetnek el, ha gyökereit történelmi létünk talajába mélyesztik a
görög gondolkodókkal és nyelvükkel folytatott párbeszédben. Ez a párbeszéd még nem
kezdödön el, legfeljebb az előkészületei történtek meg - ez számunkra egyúttal a kelet
ázsiai világgal való elkerülhetetlen párbeszéd előfeltétele is.

A görög gondolkodókkal - egyúttal költőkkel - folytatandó párbeszéd nem az
antikvitás modem reneszanszar jelenti. De éppoly kevéssé jelent valamiféle történelmi
kíváncsiságot olyasmire, ami - noha időközbenelmúlt - mégis arra szolgálhatna, hogy a
modem világ némely vonását történeti keletkezésében világítsa meg. ( ... )

Azt az életfajtát (biosz), melyet a theöreín határoz meg, és amely ennek szentelődik,a
görögök biosz theórétikosznak, a látók olyan életfajtájának nevezték, amely a jelenlévő

fénylésébe néz. Ezzel szemben abiosz praktikosz az az életfajta, amely cselekvésre és
előállításra irányul. Ebben a megkülönböztetésben azonban egyvalamit szüntelenül szem
előtt kell tartani: a görögök számára abiosz theórétikosz, a látó élet, kivált legtisztább
alakjában, gondolkodásként a legmagasabbrendű tevékenység volt. A theória nem pusztán
hasznossága révén, hanem önmagában az emberi létezés beteljesült alakja. A theória
ugyanis nyitottság a jelenvaló látványaira: ezek fénye érinti az embert, hogy be-beragyogja
az istenek jelenlétét. ( ... )

A theóriának a görög bioszban elfoglalt legmagasabb rangjából következik az is, hogy a
görögök - akik egyedülálló módon nyelvükbőlgondolkodtak, azaz: fogták fel létezésüket
- a theória szöböl mégvalami mást is kihallani véltek. A théa és a horaó szötövek másként
hangsúlyozva így szólnak: theá és óra. Theá az istennő. Parmenidésznek, a korai görög
gondolkodónak így jelent meg az alétheia, a rejtezetlenség, melyből és amelyben a
jelenlévő jelen van. Mi az alétheiát a latin "veritas";a német Wahrheit (igazság) szóval
fordítjuk.

A görög óra szö jelenti azt a figyelmet, amellyel tekintettel vagyunk valamire, a
tiszteletet és figyelmet, amellyel adózunk valaminek. Ha a theória szót most az utóbbi
szójelentések alapján gondoljuk el, a theória a jelenlévő rejtezetlenségének tiszteletteljes
figyelembevétele. A teória az egykori, semmi esetre sem letűnt értelemben az igazság
őrző nézése. Az ófelnémet wara szö (melyből a wahr, wahren és a Wahrheit [igazság]
származik) ugyanabból a szötöből ered, mint a görög horaó, óra: Fora.

A görög módon elgondolt teória többértelmű és minden tekintetben magasrendű

lényege rejtve marad, amikor ma a fizikában a relativitás teóriájáról, a biológiában
leszármazás-teóriáról, a történettudományban ciklikus teóriákról, a jogtudományban
természetjog-teóriáról beszélünk. A "teória" modem értelmére ugyanakkor még mindig
rávetül az egykori theória árnya: ebből él, méghozzá nem egyszeruen a történelmi függés
külsődleges értelmében. Ami itt történik, érthetőbbéválik, ha most megkérdezzük: mi
különbözteti meg az egykori theóriát a "teóriától" a "modem tudomány a való teóriája"
mondatban?

A lehető legrövidebben válaszolunk, amikor a kerülőnek látszó utat választjuk.
Figyelmünket arra összpontosítjuk, hogy a görögök theórein és theória szavát miként
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fordították le latin és német nyelvre. Megfontoltan beszélünk "szaváról", és nem csupán
szöröl, hogy jelezzük: a szavak lényegében és fennállásában mindig sorsdöntő munkál.

A rómaiak a theóreint contemplarinak, a theóriát contemplationak fordították. Ez a
római nyelv szelleméből, vagyis a római létmódból eredő fordítás a görög szavak
mondandójának lényegét egy csapásra megsZünteti. Contemplari ugyanis azt jelenti:
valamit egy részlegbe beosztani és abban körülkeríteni. A templum a görög temenosznak
felel meg, ami egész más tapasztalatból ered, mint a theórein. A themenein azt jelenti:
vágni, osztani. Az oszthatatlan az atméton, a-tomon, atom.

A latin templum eredetileg az égen és a földön kimetszett beosztást, a nap járása szerinti
ég-tájolást, az égtájat"jelenti. A madárjósok ennek alapján végezték megfigyeléseiket, hogy
a madarak röptéböl, hangjaiból és táplálkozásából megállapítsák a jövőt. (Vö. Emout
Meillet: Dictionaire étyrnologique de la longue latine", 1951. p. 1202.)

A contemplatiová lett theóriában a megfigyelő nézésnek kímetszö, felosztó mozzanata
jelentkezik, amit már a görög gondolkodás előkészített.Acselekedet felosztó, beavatkozó
jellege - szemben azzal, amit tekintetbe kell venni - a felismerésben jut érvényre. De a
vita contemplativa még mindig más, mint a vita activa.

A középkori-keresztény lelkiségben és teológiában ez a megkülönböztetés megint más
értelmet kap: megkülönbözteti a szemlélődő, kolostori életet a világi tevékeny élettől.

A contemplatiót a Betrachtung (szemlélődés, szemlélés) szöval fordítjuk németre. A
görög theórein, a jelenlévő küllemének szemügyre vétele ekkor szemlélődéskéntjelenik
meg. A teória a való szemlélése. De mit jelent a szemlélődés? Szemlélődésről a vallásos
meditáció és elmélyültség értelmében beszélünk. Aszemlélődés e fajtájaaz iméntemlített
vita contemplativa körébe tartozik. Szemlélésrőlbeszélünk akkor is, amikor figyelmünket
egy kép látványának szenteljük. Ilyen szóhasználatban a "szemlélés" a nézéshez áll közel és
jelentése a görögök egykori theóriájához tűnikhasonlónak. Ámde a modem tudományban
mutatkozó "teória" lényegében különbözik a görög theóriától. Ha tehát a "teóriát"
szemlélődésnek fordítjuk, más jelentéssel ruházzuk föl; ami nem önkényes, hanem
eredetileg is hozzátartozik. Ha komolyan vesszük, amit a német Betrachtung (szemlé
lődés) jelent, a modem tudomány lényegi újdonságát a való teóriájában ismerjük fel.

Mit jelent a szemlélődés (Betrachtung)? A "trachten" (törekedni) a latin "tractare"
szöböl származik és kezelést, megmunkálást jelent. Valamire törekedni annyi, mint valami
irányába munkálni, valamit követni, biztosítása végett hozzá igazodni. A szemlélésként
fölfogott teória a valóhoz igazodó és azt megállapító megmunkálás. A tudomány ilyen
jellemzése azonban lényegének nyilvánvalóan ellentmond, hisz a tudomány rnint teória
éppenséggel "teoretikus". A való munkálásától tehát eltekint. Nem irányul másra, csak
arra, hogy a valóságot megragadja. Nem szándéka annak megváltoztatása. A tiszta
tudomány - mondják - "öncélú".

A modem tudomány viszont az előbbi értelemben mégis félelmetes beavatkozással
munkálja meg a valót. Éppen e megmunkálás révén felel meg a való alapvonásának. Avaló a
magát elénk állító jelenlevő. Az újkorban ez oly módon mutatkozík meg, hogy jelenléte a
tárgyiasságban állapodik meg. Ajelenvaló e tárgyias megléte a tudománynak annyiban felel
meg, amennyiben az a való teóriájaként a tárgyiasságot követeli meg. A tudomány állítja
elénk a valót. Azért állítja elénk, hogy a való mindenkor mint megvalósulás, vagyiskiváltott
okok áttekinthetőkövetkezményeként jelenjen meg. Avaló ígyválik következményeiben
követhetövé és áttekinthetővé. Avaló tárgyiasságában megállapítottá válik.Ebből adódnak
a tárgyak olyan körei, melyekhez a tudományos szemlélet a maga módján igazodni képes.
Ez az előállítás, mely minden valót követhető tárgyiasságában állapít meg, az újkori
tudomány valóság-megfelelésérőlalkotott elképzelés alapvonása. Ez a sorsdöntő munka,
amit az ilyen előállítás során minden tudomány elvégez, olyan megmunkálás, amely a valót
tárgyiassággá dolgozza ki, hogy az ennek révén az igazodó megállapítás tárgyainak
sokaságává válik. ( ... )
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A teória a való egy tartományát mindenkor tárgyterületként állapítja meg. A tárgyiasság
területszerűsége abban mutatkozik meg, hogy előzetesen kijelöli a kérdésfelvetés
lehetőségeit. A tudományterületeken belül felmerülő új jelenségek mindegyikét meg
munkálás alá vetik mindaddig, amíg nem sikerül hozzáigazítani a teória mértékadó tárgyi
összefüggéséhez. Ezt az összefüggést eközben olykor megváltoztatják, a tárgyiasság
azonban alapvonásaiban érintetlen marad. Valaminek a viselkedése és lefolyása tekinte
tében előzetesen felállított meghatároZás képezi szigorú fogalmi lényegalapját annak,
aminek "cél" a neve. Ha valami cél révén nyer meghatározást, akkor az tiszta teória, amit a
jelenlevő tárgyiassága határoz meg. Ha ettől az ember eltekintene, megtagadná a
tudomány lényegét. Ez az értelme például annak a kijelentésnek is, hogy a modem
atomfizika semmi esetre sem érvényteleníti Galilei és Newton klasszikus fizikáját, csak
korlátozza annak érvényességi körét, Ám ez a korlátozás egyúttal a természet teóriája
tekintetében mértékadó tárgyiasság igazolása, aminek megfelelőena természet mint tér
időbeli, valamilyen módon előre kiszámítható mozgásösszefüggés mutatkozik meg az
előállításban.

Mivel a modem tudomány a jellemzett értelemben vett teória, ezért mindennemű
szemléletében, igazodó-megállapító eljárásmódjában, vagyis módszerében döntő előnye

van. Max Planck egyik gyakran idézett kijelentése szerint: "Való az, ami mérhetö." Ez a
megállapítás azt mondja: A tudomány - ez esetben a fizika - dönti el az ismeret
bizonyosságát; azt, hogy fennáll-e a természet tárgyiasságánál feltételezett mérhetőség,és
ennekmegfelelőena mérésí eljárás lehetősége. Max Planck kijelentése azonban csak azért
igaz, mert valami olyat mond ki, ami a modem tudomány, és nemcsak a természettudo
mány, lényegéhez tartozik. A való teóriájának igazodó-megállapító eljárása a számítás. Ezt
azonban nem szabad a számokkal történő műveletek végzésére leszúkíteni. A számítás
tágabb, lényegi értelme szerint: valamivel számolni, azaz szemügyre venni valamit;
valamire számítani, azaz várakozással lenni valami iránt. Ebben az értelemben a való
mindennemű eltárgyiasítása számítás, legyen ez akár az okok eredményeinek kauzális
magyarázó feltevése, akár a tárgyak morfologikus elhelyezése egy képben, akár a
következmény- és rendösszefüggésnek az alapvetésben történőmegállapítása. A matema
tika sem a számokkal történő műveletvégzés értelmében vett számolás a mennyiségi
eredmények megállapítására, hanem szemben ezzel olyan számítás, amely a rendviszo
nyok kiegyenlítését mindenütt egyenletek révén vonta várakozása körébe, és ezért már
eleve minden lehetséges renddel egy alapegyenlet alapján "számol".

Mivel a modem tudomány a való teóriájaként a mödszer kítüntetettségén alapul, a
tárgykörök megállapításaként azokat el kell egymástól határolnia, és az elhatároltakat
szakokra bontania, azaz szakosítania kell. A való teóriája ezért szükségképpen szak
tudomány.

Egy tárgykör felkutatása ezért tárgyai különös fajtáira kell irányuljon munkája során. A
különösre való irányulás teszi a szaktudomány eljárását speciális kutatássá. A specializá
lódás ezért semmi esetre sem tekinthető elfajzásnak, még kevésbé a modem tudomány
hanyatlástünetének A specializálódás még csak nem. is elkerülhetetlen nyűg, hanem
szükségszerűés pozitív következménye a tudomány lényegének.

A tárgykörök elhatárolása, ezek speciális övezetekre osztása nem szakítja szét a
tudományokat, hanem csak érintkezéseket teremt a határok között, aminek révén
határterületek rajzolódnak ki. Ezek sajátos átütőerővel bírnak, ami új, gyakran döntő

kérdésfelvetéseket hoz magával. Ezek a tények ismertek, csak alapjuk talányos: annyira
talányos, mint a modem tudomány lényegének egésze. Bár ezt az imént, a "tudománya
való teöriája" mondat két főtagjánakértelmezése során jellemeztük, mindez azonban csak
a második lépés előkészítéseként történt, melyben azt kérdezzük: milyen mögöttes
tényállás rejlik a tudomány lényegében? ( ... )
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A fizika esetében a teória a valót az élettelen temeszet egy tárgykörében szögezí le.
Eközben a természet már mindig is magától áll· fenn. Az eltárgyiasítás a fennálló
természetre van utalva. Még ott is arra van utalva, ahol a teória - akár a modem
atomfizikában - lényegénél fogva szükségképpen szemlélhetetlenné válik, hogy az
atomok az érzéki észlelésben mutatkozzanak, történjék ez akár az elemi részecskéknek
erősen indirekt és sokszoros technikai közvetítettség során történőmegmutatkozás révén
(vö. Wilson-kamra, Geiger-számláló, mezonvizsgáló léggömbök). A teória sohasem
kerülheti el a már jelenlevő természetet, és ilyen értelemben sohasem kerülheti meg
magát a természetet. A fizika előállliat a természetnek az anyag és energia azonosságából
eredő legáltalánosabb és átható törvényszerűségével,ami így előáll, ugyan a természet,
jóllehet tagadhatatlanul csakis olyan tárgyiasságterületként természet, melynek tárgyias
sága kizárólag természettudományos megmunkálása során áll elő és nyer meghatározást.
A modem tudomány számára a természet tárgyiassága csak egy faja annak, ahogy a
jelenlevő - amit régtől fogva füszisznek neveznek - megnyilatkozik és a tudományos
megmunkálás rendelkezésére áll. A fizikai tárgyterület egységessége és zártsága mellett
sem képes e tárgyiasság a természet lényegteljességének körülhatárolására. A tudományos
képzet soha nem képes a természet lényegének átállítására, mivel a természet tárgyiassága
csakis egy módja a természet előállásának. Így a természet a fizika tudománya számára
mindenkor elkerülhetetlen, Ez a szö itt kettős jelentésű: először is azért nem kerülhetőel
a természet, mert a teória nem kerülheti meg a jelenlevőt, lévén ráutalt. Nem kerülhetőel
továbbá a természet azért sem, mert a tárgyiasság mint olyan megakadályozza, hogy a neki
megfelelő előállítás és megállapítás a természet lényegének teljességét átállítsa. Alapjában
ez az, ami Goethe szeme előtt a newtoni fizikával folytatott félresikerült vitájában
felderengett. Goethe még nem láthatta, hogy az ő szemlélő természet-elképzelése is a
tárgyiasság médiumában. a szubjektum-objektum-vonatkozásban mozog, és ezért
alapjában nem különbözík a fizikától, továbbá metafizikailag ugyanaz, mint az előbbi.

e·· )
A természet tárgyiassága - aminek a fizika eltárgyiasítása felel meg - kettős

értelemben is elkerülhetetlen. Amennyiben ezt az elkerülhetetlent egy tudományban
megpillantottuk és hoZZávetőlegesen átgondoltuk, akkor már valamennyi tudományterü
leten könnyen észrevesszük.

A pszichiátria az ember lelkiéletét beteg, és ezért egyúttal mindig egészséges
jelenségeiben is szemléli. Ezt az egész ember testi-lelki-szellemi egységének tárgyiasságá
ból állítja elő. A pszichiátria tárgyiasságában mindenkor a már jelenlevőemberi ittlét áll
elő. Az ittlét, amelyben az ember emberként létezik, a pszichiátria számára mindenkor
elkerülhetetlen marad.

A história, amely egyre határozottabban egyetemes történetté válik, igazodó megál
lapításával azon a területen jelentkezik, amely a történelem teóriájaként kínálkozik. A
"história" (hisztorein) szö jelentése: megtudakolni és láthatóvá tenni - ezért egyfajta el
képzelést nevez meg. A "történelem" ezzel szemben azt jelenti, ami adódik, amennyiben
így vagy úgy előkészített és elöállított, azaz rendeltetett és küldetett. A história a
történelem megtudakolása. A történelmet azonban nem a historikus szemlélet alkotja
meg. Mindaz, ami historikus, ami a história szerint előállítottés állapotában megszilárdí
tott, az történelmi, azaz a történésben munkáló küldetésre alapozódik. A történelem
azonban sohasem szükségképpen historikus. A történettudomány számára eldönthetet
len, hogy a történelem lényegében csak a história által és a história számára mutatkozik-e
meg, vagy a historikus eltárgyiasítás révén nem kerül-e még inkább takarásba. A döntő

azonban az, hogy a történettudomány teóriájában a történelem elkerülhetetlenül fennáll.
A filológia a népek és nemzetek irodalmát az értelmezés és kifejtés tárgyává teszi. Az

irodalomban leírtak mindenkor nyelvben mondottak. Amikor a filológia a nyelvvel
foglalkozik, ezt olyan tárgyi szempontok szerint végzi, melyek a nyelvtan, az etimológia és
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összehasonlító nyelvtörténet, a stilisztika és poétika révén lettek megállapítva. A nyelv
azonban beszél anélkül is, hogy irodalommá lenne, és végképp függetlenül attól, hogy az
irodalom is olyan tárgyiassággá válik-e, amely megfelel az irodalomtudomány megállapí
tásainak. A filológia teóriájában a nyelv az, ami elkerülhetetlenül fennáll.

A természet, az ember, a történelem, a nyelvaz említett tudományok tárgyiasságán belül
fennálló elkerülhetetlent jelentik, amire mindenkor rá vannak utalva, és amit ugyanakkor
lényegteljességében sohasem tudnak képzeteik révén átképezni. A tudományoknak ez az
alkalmatlansága nem azon alapul, hogy igazodö megállapításuk soha nem ér véget, hanem
azon, hogy a tárgyiasság, melyben a természet, az ember, a történelem, a nyelv mindenkor
előáll, alapjában mindenkor csak egy fajtája a jelenlevőségnek; benne a megnevezett
jelenlevő képes ugyan megjelenni, de sohasem kell feltétlenül megjelennie. ( ... )

A fizika fizikaként nem képes nyilatkozni a fizikáról. A fizika minden kijelentése fizikát
szölaltat meg. Maga a fizika nem lehet tárgya egy fizikai kísérletnek. Ugyanez érvényes a
fílolögíara, A nyelv és az irodalom teóriájaként soha nem lehet filológiai szemlélet tárgya.
A mondottak valamennyi tudományra érvényesek.

Itt egy közbevetés merülhet fel. A história tudományának, minden más tudományhoz
hasonlóan, története van. Tehát a történettudomány képes önmagát tematikája és
mödszere szerint szemlélni. Ez kétségtelen. A história ebben a szemléletben a história
tudományának a története. A história azonban ezáltal sohasem tapasztalja meg saját
lényegér históriaként, azaz tudományként. Ha a matematikáról mint teóriáról kívánunk
valamit mondani, akkor ehhez el kell hagynunk a matematika tárgykörét és képzetmédjait.
Egy matematikai számítás alapján sohasem deríthető ki, hogy mi a matematika.

Ezért érvényes: a tudományok képtelenek arra, hogy saját teóriáik eszközeivel és
eljárásaival önmagukat tudományként előállítva mutassák be. Ha a tudományok nem
képesek önnön lényegük tudományos megközelítésére, akkor a lényegükben fennálló
elkerülhetetlen megközelítésére is teljességgel képtelenek.

Ebben valami nyugtalanító mutatkozik. A tudományokban mindenkor elkerülhetetlen:
a természet, az ember, a történelem, a nyelv mint elkerülhetetlen a tudományok számára
és a tudományok révén megközelíthetetlen. ( ... )

Mire jutottunk? Felfigyeltünk arra a megközelíthetetlen elkerülhetetlenre, melyen az
ember folyvást átsiklik. Ez abban a tárgyiasságban mutatkozik meg, melyben a való előáll,

és amelynek révén a teória a tárgyakhoz igazodik, hogy azokat és összefüggésüket az egyes
tudományok előállító elképzelése számára biztosítsa. A tárgyiasságot az elő nem tűnő

tényállás hatja át, amely tárgyiasságban a való valóságossága, éppúgy, mint a való teóriája,
és egyúttal az újkori-modem tudomány egésze lebeg. .

Megelégszünk azzal, hogy rámutassunk az elő nem tűnő tényállásra. Hogy ez magában
véve mi, annak kiderítésére csak egy újabb kérdezés révén juthatnánk. Az elő nem tűnő

tényállásra vonatkozó utalással olyan útra jutottunk, amely a kérdezendő felé visz. A
pusztán kérdéseshez és mindennemű kérdezetlenhez képest maga a kérdezendő ad
világos indíttatást és szabad támpontot, aminek révén képessé válunk a lényünkhöz szóló
előhívására. A kérdezendő irányába tartó vándorlás nem kaland, hanem hazatérés.

Az olyan útirány választását, amelyre egy dolog már magától is irányul, nyelvünk
ráeszmélésnek nevezi. Egydolog értelmére hagyatkozni - ez adja a ráeszmélés lényegét.
Ez több mint valaminek puszta tudatosítása. Valaminek tudatára ébredni nem jelent
egyúttal ráeszmélest is. Az eszmélődés ennél több. Az eszmélődés ráhagyatkozás a
kérdezendőre.

Az így értett eszmélődés révén elsősorban oda érkezünk el, ahol - anélkül, hogy
megtapasztaltuk és átláttuk volna - már régóta tartózkodunk. Az eszmélődés során afelé
tartunk, ahonnan először nyílik meg az a tér, amely felől mindenkori ténykedésünk és
hagyatkozásunk felmérhetővé válik.
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Az eszmélődés más lényegű, mint a tudomány tudásának tudatosítása, de más lényegű a
képzettségnél is. A "képzés" szö először is azt jelenti: példaképet állítani és előírást

felállítani. Jelent azután előzetesenmegadott elgondolások alapján történő megformálást
is. A képzés példaképet állít az ember elé, melynek alapján ténykedését és hagyatkozását
kiképzi. A képzéshez egy előzetesen megállapított vezérképre és egy minden oldalról
megerősített álláspontra van sZükség. Egy közös képzéseszmény felállítása és ennek
uralma az ember kérdezetlenül hagyott, és minden irányban megállapított helyzetét
feltételezi. Ennek az előfeltevésnek a változhatatlan ész ellenállhatatlan hatalmába vetett
hiten és ennek princípiumain kell alapulnia.

Az eszmélődés ezzel szemben csak a tartózkodási helyünk felé vezető útra visz, mely
mindenkor történelmi, azaz nekünk kijutó - akár historikusan széttagolva és összeren
dezve képzeljük el, avagy akár azt hisszük, hogy a históriától való szándékolt eltérés révén
mesterségesen leválhatunk a történelemről.

Az eszmélődés közvétlenül nem dönthet arról, hogy történelmi tartózkodásunkhogyan
és minek révén építi ki és be ittlakozását.

A képzés korszaka végéhez közeledik. méghozzá nem azért, mert a képzetlenek jutnak
uralomra, hanem azért, mert egy olyan világkorszak jelei válnak láthatóvá, melyben a
kérdezendő újból megnyitja a minden dolog és küldetés lényegiségéhez vezetőkapukat. A
tágasság hívásának, e világkorszak tartásából érkező hívásnak akkor felelünk meg, ha úgy
kezdjük meg az eszmélődést, hogy rábízzuk magunkat arra az útra, amelyre ama tényállás
már előttünk is irányult, és amely a tudomány lényegében, de nemcsak ott mutatkozik
meg.

Az eszmélődés ugyanakkor ideiglenesebb, hosszabban tűrő és szegényesebb lesz, mint
a korábbi képzés a maga korának viszonylatában. Az eszmélődés szegényessége ugyanak
kor a gazdagság ígéretét is hordozza, melynek kincsei azon haszonnélküliség fényében
ragyognak, mely sohasem számolható föl.

Az eszmélődés útjai folyvást változnak, hol az út megkezdése, hol pedig az útszakasz
szerint, melyet megjárása során bejár, hol pedig a szemhatár tágassága szerint, mely az
úton a kérdezeridő felé nyílik

Noha a tudományok útjai és eszközei soha nem vezetnek el a tudomány lényegéhez, a
tudomány valamennyi kutatója és tanítója, minden tudományban jártas ember képes
gondolkodó lényként az eszmélődés különbözö síkjainak bejárására és ezek ébrentartá
sára.

Még ahol ez az eszmélődés legmagasabb fokára jut, ott is meg kell elégednie egy olyan
biztatásra vonatkozó készenlét előkészítésével,amelyre a mai emberiségnek szüksége
van. Eszmélődésre van szüksége, nem azért, hogy esetleg tanácstalanságot oszlasson el,
avagy hogy a gondolkodással szembeni ellenérzést megtörje. Az eszmélődesre olyan
megfelelésként van szüksége, mely a kérdezendő kimeríthetetlenségére irányuló szünte
len kérdezés világosságába feledkezik, amelyben - alkalmas pillanatban - a megfelelés
elveszti kérdező jellegét és egyszerű mondássá válik.

TiltmannJ A. fordítása
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DEÁK LÁSZLÓ

Nyár. Vörösberény

Rég volt. Úgy természetes
alig maradt be16levalami
bizonytalan melegú ágy
benne emléktelen alvás
álom? talán -

Álomszerl'ibb a nyári várakozás
izgatott tevékenykedés
ami az ifjúság
ugrásrakész test és bódult tervek

Emlékezve értem meg végre
miért lett az utolsó nyár
s mi az hogy utolsó?
hová utaztam onnan óntudatlanul

Régi képeskónyv visszalapozva
ábrák szegélyén lapszéli firkák
gyermekkéz TÓtta légvárak
kózós tévedés. Külón kapott bánat

Még mindig kimondhatatlan

legszebb a kódós, félhomályos múlt
szétmorzsol szinte
és megsemmisít minden részlete
míg csontodon - forró pászma - átviJágol
nincsenek igék ilyen boldogságra
- gondolod - és nincs ennek neve
felrémlik hasonló íz
mikorfelelni szólítottak
a feltámadás szomorúságáb61
valami tórt héjb61 sugárzik egy név
illatozón, mint kvarclámpa fény
s míg sűtkérezela megrendittJ ttsztulásban
káprázó betüsorjut
a megakadt vallomás fólkavarodik

502



OANCS IS1VÁN

A vaslapát vasa

Kusmárhegy sziklapárkánya meredeken emelkedik az ókúti bányászfalu fölött. A csipké
zett gerincen minden lépés fáradságos és veszélyes; szélei között nincs se bokor, se
gyökér. Az egyre magasodó kaptatók szinte sugallják, hogy az igazi csúcs már nem lehet
messze; s akkor a sziklaperem hirtelen lejteni kezd, s egy kis szorosba torkollik.

Maga a bányabejárat a szotos aljában ásít; a robbanás felgörbítette sínek, vasoszlopok
úgy villognak a bejárat nyílásában, mint vénember szájában a protézishíd.

A sichtát mindig valamelyik művezető irányítja. Szenes Zoltán robbantómester is
művezetőként dolgozik a bányaüzemnél. A robbantörnestér bikanyakú, hordóhasú férfi;
őszülő haját gyerekesen rövidre nyíratja. Pisze orra, sötétbarna szeme, s a szája alsó ívét
elfedő, vastag, előreugró felsóajka van. Télen-nyáron zakót és magas nyakú pulóvert visel.
Szenes főnöknek hívja mindenki, mert sichta alatt, ha valami probléma van a vágatban,
azonnal őt keresik, és vita nélkül elfogadja a véleményét minden ember, még a mérnök is.
Óriási lapáttenyerével hihetetlenül pontosan tud bánni a robbantószerkezetekkel. De 
így mondják - az emberekhez nincs sok érzéke. Az egyszer igaz, ha nem kérdezik,
nemigen beszél senkivel, és - legalábbis a látszat szerint - igen könnyű indulatba hozni.
De ez csak nemrégen van így.

82-ben történt. Zoltán-napkor Szenes főnöka bányabejáratnál ült a sisakján és gyutacsot
kötözött. Saját mödszere szerint csinálja; a töltetet szorító szalagok közé is pakol egy kevés
robbanóanyagot, s az összeerősírést már magával a gyújtózsinórral végzi. Ha aztán ezt a
húszméteres zsinórt meggyújtja, a robbanás ereje sokkal nagyobb.

Délutános sichta volt, a robbantómester épp a zsinórt csévélte a gyújtószerkezet köré,
amikor a népeskocsi dízelmozdonya bukkant fel az irodaépület mögött. A kocsi platójáról
a mérnök és egy új felvételes suhanc ugrott le, s megindultak a robbantómester felé.

Szenes főnök folytatta a gyújtótekercs összeszerelését. EgyÚj Felvételes munkába állása
nem volt ritkaság Kusmárhegyen. .

- Én azt mondom, ez se fog sok sót megenni itten - mondta Bartókjóska az új fiú felé
intve a fejével. A vájár ásóállú, kapafogú ember volt, az előrehulló haja alig takarta el a
homlokába gyűrt ráncokat.

- Új Felvételes - vont vállat Tányér Imre, a gépkezelő, aki maga is alig egy hete
dolgozott a bányaüzemnél. Levette a műanyag sisakját, s rávertvele egyet a kas rácsajtajára.
- Volt ez már alkalmasságin egyáltalán?

- Á, szerintem ezt csak a pénz érdekli - mondta a köpcös, kerek képű frontmester. -
Befizetek rá. Árvagyerek, azt mondja a mérnök,

- De láttad, mennyi könyve van? Egy egész halommal! - mondta Bartók.
Elkészült a robbantötöltet. Szenes főnök az arcához emelte a gyutacsot, s az ujját

végigfuttatta a gyújtózsinóron.
- 'szteletem, mérnök úr - fordítottak a szön hirtelen a bányászok.
- Jószerencsét, Szenes főnök! - köszönt a mérnök, és megállt a robbantómester

mellett. - No? - nézett hátra a válla felett. - Na! - folytatta ingerültebben. Még mindig
visszafordulva állt. - Jöjjön hát! - mondta indulatosan.

Szenes főnök felpillantott. Összevont szemöldökű, madámyakú, nyurga kamaszt
húzogatott a mérnök a zubbonyánál fogva előrefelé. A fiú kismagnó fülhallgatóját
kattintgatta elmélyülten a műanyag sisakja tetejére, vadonatúj bakancsa meg-megcsúszott
a szénrögök között.
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- Na jön? Idejön végre? - nézett az égre szemét forgatva a mérnök, Megint
megrántotta a suhanc zubbonyát. - Kiss Tibor! Köszön a múvezetőjének?!

A suhanc a füléhez emelte a kismagnóját, s a sisaldámpája fénye Szenes főnök szemébe
villant.

- A magnót úgyse viheti magával a múszakba! - csattant fel a mérnök, - Hallja?Új
Felvételes! Magához beszélek! Eeeh .. ! - csapta a hóna alá a dossziéját dühösen.
Felemelte a kezét, vékony, maníkürözött körműmutatóujja előremeredt.

- Viszi a szállóra a holmiját. Elintézi a bejelentkezést. Kettőkor munkakezdés.
Végeztem! - kiáltott. Sarkon fordult, felrohant a lépcsőn, s bevágta maga mögött az
irodaajtót.

- Felrobbanok! - rúgott el dühösen a fiú egy szénrögöt a bakancsával. Sarkon fordult
ő is, s köszönés nélkül elrohant a munkásszálló felé.

- Mondom - mondta Tányér Imre.
Szenes főnök ujjaira tekerte a gyújtózsinórt, közvétlenül a robbantótöltet alatt.
A bányaüzemnél mindenki tudta a robbantömesterről, hogy özvegy édesanyja egyedül

nevelte. Amama érzékeny, kiegyensúlyozatlan, hatalmas munkabírású asszonyvolt, akinek
egyetlen szórakoZását - a napi robot után - a könyvek jelentették. Rengeteget olvasott.
De ahogy Szenes főnök haladt előre, s kapott mind fontosabb és fontosabb beosztást a
bányában, egyre kimerültebben, egyre fáradtabban érkezett haza; s zavarta a pihenésében
a mama olvasólámpájának fénye. így az asszony lassanként eladogatta a könyveit. Attól
kezdve csak a fiának élt.

Szenes főnök éjszakás sichtán volt, amikor egy reggel, a bányából hazaérve, ott találta a
marnát a szobában, arcra borulva, a szőnyegen. A robbantómester azonnal orvosért
rohant, gyógyszert, mentőt hozatott a városból, s kórházba szállíttatta az anyját; de hiába
tett meg bármit, a mama még aznap kiszenvedett. Ez gyötörte, ezért nehezedett mázsás
súllyal a robbantómesterre a lelkifurdalás; úgy érezte, cserbenhagyta a mamát, mert a
bajban nem állt ott mellette. Önmagába mélyen leásva naponta felidézte ezeket az
eseményeket. A lelke olyan volt már, mint az elhagyott tárna, ahol a gerendák is
elkorhadtak. De ma, amikor az ÚjFelvételes sisaJdámpája a szemébe villant, valahogy olyan
volt, mintha fény gyulladt volna a tárnában.

A munkásszálló szobája keserves egy hely; nappal hat konzervdoboz-hamutartó sorakozik
az ablakpárkányon, éjjel hat pár kapca párolog sú1yosan a csizmák között, s hajnalban a hat
ágymellett hat ébresztőóracsörög hatféleképpen.

Amikor Szenes főnök, zsebében az ÖSSZekötözöttgyutaccsal a munkásszálló szobájába
lépett, elsőkéntaz ÚjFelvételest pillantotta meg. Asuhanc az emeletes ágytetején térdelt,
s azoknik, ingek halmazafölött kapkodva próbálta sorba állítani bóröndjéból kipotyogó
temérdek könyvét.

- Defenét! - harsogta felfelé az ágy lábánál álló Puska]ózsef - Aszondod, hármat?
- Hármat! - erósítgette a suhanc odafentről. - Az embernek egész életében

összesen három könyvet kell elolvasnia! Igenis, hogy csak hármat!
- Na és? És melyik az a három, te nagyokos? - röhögött Nagy Olivér. - Nagyokos! 

Hirtelen lekapta a sisakját, s a fiú lel6gólába mellett az ágy keresztrúdjára csapott vele. 
Melyik az a három? Há?!

- Hát ahhoz kell ezt a sokat elolvasni, hogy megtudjam! Hán! - szájalt a suhanc.
Fürgén leszökkent az ágyról, s a két bányásZ mellett kisurrant a folyosóra.

A rakodósiló alatt, az őszi napsütésben aranyosan csillogtak a sínek a szederjes
szénhalmok között, Magányos csille gurult rajta teknőjét billegetve. Szenes főnök követte
tekintetével a sínpár ívét a kitérő hajlatáig, ahol egy másik csille csatlakozott az előbbihez;

ütközőik összecsendültek.
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Vitatkozás zaja csapott ki a szomszéd szobából. A helyiségben félkaréjban álltak a
bányászok; s az utolsó ágymelletti falszegletet nézték valamennyien. A művezetö beljebb
lépett. A szegletben Veszelszky, a délutános aknászsegéd kuporgott. Sápadt volt, arcára
szorított ujjai résen át beszélt maga elé.

- Hiába. Félek. Félek már. Én le nem megyek oda többé.
- Ennek elmentek otthonru - mondta Puska József, s kiment a szobából.
- Sichta van! - kiáltott az ágyvégénél adélutániak csoportvezetóje újra.
A fiatal aknászsegéd nem szölt, csak egy ín rándult meg a szeme alatt.
- Mi a fenét mesél? - kérdezte a belépő Nagy Olivér.
- A metánt emlegeti. Vagyis hogy a sújtóléget.
- Hídd csak a mérnököt.
- Sichta! - bömbölt a csoportvezető.

A bányászok készülödtek, szekrényajtókat, ételesdobozokat csukogattak.
- Na, mi van magával, Veszelszky - szölt a kucorgóhoz Szenes főnök.

Az aknászsegéd összerezzent.
- Metán ... - nézett a mennyezetre szemét forgatva a csoportvezető. és megrázta a

fejét.
- A metánt mondod? - nézett újra Szenes főnök a kucorgöra, - De hisz mérjük!

Szikraveszély pedig nincs!
Bartók Jóska nyitotta az ajtót rájuk. Nyomában a mérnök jött. Megállt, szénporos

karórijat kocogtatta a körmével.
- Na, mi a szelíd jó Úristen lesz - kérdezte végül jóakaratúan.
A kucorgö felzokogott.
- Aszondja, fél - mondta Bartókjóska. - Hogy a metán.
- Beteg maga, hogy feszt ezzel a metánozással jön? Mi? - kérdezte a mérnök, és

szürösan nézett szét, amikor a bányászok egymásra pillantottak.
- Na! - lépett közelebb a csoportvezető.

A mérnök a karórájára pillantott. Vett egymély lélegzetet.
- Félek - lehelte a kucorgó az ujjai között.
- Idehallgasson ... - kezdte Szenes főnök csendesen. - Hallgasson csak ide én rám,

hogy ...
Az ajtó felpattant. Az Új Felvételes robbant be rajta. Nevetett.
- Olvastátok, mi van kiírva a klotyó falára? - Egy pillanatra elhallgatott, még

hangosabban nevetett. - Azvan odaírva, hogy ... - Újból elhallgatott, egész testét rázta a
röhögés. - Az, hogy ... olvastátok?

A kucorgó egész testében összerándult a sichtakezdést jelző szirénahangra. Nem
mozdult.

Az új felvételes, Kiss Tibor, 19 éves volt, és a nyomdaipari szakközépiskola elvégzése után
egyévig segedként dolgozott a Tejüzemnél. SZüleit nem ismerte. Szinte állandóan zenét
hallgatott. Nagyon büszke volt száztíz kötetes könyvtárára, és Szenes főnöknekmegmutat
ta az olvasójegyzetére írt futát, mi mindent elolvasott már.

- A gravitáció elmélete! Gorkij! Szent István legendája! - lelkendezett.
Szenes főnök - ha megfogalmazni ezt nem is tudta - érezte, Tibor időszakos

szétszórtsága, kinyi1atkoztatásszerú és teljesen váratlan kijelentései mekkora érzelmi
elnyomottságról tanúskodnak. Nem mondott ezekre semmit. Csak nézett a suhancra, de
úgy érezte, olvas a lelkében.

A suhanc szeretett dolgozni. Meg is mondta Szenes főnöknek: ő ide pénzt keresni jött.
Önálló könyvtárat akart, aztán acélkillIős Kawasakit. De legelőször is bórzekét és
acélkillIós Kawasakit. Már első este fekvéskor megkérdezte Szenes főnököt,megengedi-e
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majd, hogy esténként akislámpája fényénél olvasson; és a robbantómester rövid
gondolkodás után azt felelte, őt nem zavarja.

Kawasaki és bőrzeke. Tömörkény. Átörökítés a biológiában. Szenes főnök óraszám
hallgatta a suhancot. Tibor egyik témát be sem fejezve ugrott a másikra. Ijesztő gyorsan
volt képes váltani. A robbantómester nézte a fiú gyerekesen kerek arcát, fekete, összevont
szemöldökökét, s érezte, valami mozdul a lelkében; olyanformán, ahogy a hatalmas
széntömb moccan, s billen ki a régóta elhagyott tárnafalból.

Hanem a sichtakezdés! A suhanc minden mfiszakkezdésnél közelharcíg menő küzdel
met vívott a csoportvezetőkkel a fém fejhallgatós kismagnójáért, amit mindenáron
magánál akart tartani, s amit minden alkalommal - minthogy a sisakra erősített fém
szíkra-, tehát robbanásveszélyes - könyörtelenül elvettek tőle. Tibor ilyenkor dühöngött,
a szénrögöket rugdosta; máskor kiabált, fenyegetődzött; de ez sem járt eredménnyel, a
magnót a szállón kellett hagynia.

A suhanc így mindig a többiektől távol, külön, a népeskocsi platóján ülve költötte el a
tízóraiját. Tibor-napkor - a suhanc nevenapján - a fülhallgató-vitát követő csendben
Szenes főnök odaült ételesdobozával a platöra, Tibor mellé. Egy ideig a görgökre pakolt
tübbingeken járatta a szemét, aztán csendesen fütyülni kezdett; s pár perc múlva vele
fütyült a suhanc is.

A munkásszálló szobájában hat vekker csörgött hatféleképpen. Hajnalodott. Asziklaperem
fölött fehér köd úszott, és belemart a bányászok álomittas, meleg arcába. Toporogtak.
Szenes főnök elemlámpánál olvasta a sichtát.

- Csákányi József!
- Jelen.
- Csillékhez. Bartókjóska!
- Igen!
- A népesre. Nagy Olivér! Tányér Imre! - A mfivezető apapírlapot kocogtatta. - Hol

van Tányér Imre?
A hó ropogott a talpak alatt.

Tányér!
- Itt vagyok - hallatszott a kelletlen felelet.
- Helyben! - mordult végül el Nagy Olivér is.
- Ma a darunál kezdtek - mondta a rnüvezetö, - Felpillantott a papírlapröl. - Kiss

Tibor úgyszintén.
- Nem! Velenem! - kiáltott fel Nagy Olivér és Tányér Imre szinte egyszerre. Nagy

előrelépett a bakancsa vájta hónyomból. - Főnök! Vele aztán nem! . .. - tette hozzá
indulatosan.

Szenes főnök nem először tapasztalta, hogy a bányászokban mekkora ellenérzés van a
fiúval szemben. Volt; aki csak a fejét rázta, volt, aki tiltakozott; olyan is előfordult, hogy az
illető a rnutatöujját nyomkodta fúró mozdulatokkal a homlokához. Kiss Tibor mindezt
zenehallgatási mániájának tulajdonította, s szemmelláthatóan nemigen érdekelte.

- Indulás! - mondta Szenes főnök
Betoníveket pakoltak Az acélsodrony sziszegve ereszkedett lefelé a darugémről.

Tányér Imre és Bartók a vezetőkötelet húzták az óriási betontömbre, Tibor a nyiszorgó
kiskocsit tolta a tübbing alá. Nagy Olivér kényszeredett arccal csúsztatta előrébb-előrébb
az éket a sínen. Ahatalmas betonívmár csak centiméterekrevolt a szállítókocsi tetejétől.A
suhanc egyszer csak kiegyenesedett.

- Mert költőkcsak aszuperérzékeny emberekbőllesznek - mondta hirtelen.
Asodrony surrogása abbamaradt. Nagygépiesen, összeszorított szájjal csúsztatta tovább

az éket, de a lába hirtelen lebicsaklott a sínről. Egyensúly után kapkodó keze beleakadt a
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vezetőkötélbe. A horony kiakadt, s a súlyos betontübbing a bányász hüvelykujjára
zuhant.

- Tibor! - üvöltött Tányér Imre.
- Hagyd ezt abba, kölyök! - bömbölt szinte ugyanebben a pillanatban Csákányi is.
- Mit? - lépett hátra a suhanc. - Most ... mit hagyjak abba?!
Nagy a fogával tépte, kötőztea gézpólyát, Csákányi húzta meg a bányász kezén a csomót.
A suhanc értetlenül nézett rájuk az arca előtt ide-oda lengősodronykampó rnögül. Nem

tudta, fogalma sem volt róla, micsoda félelemérzést keltett váratlan kijelentéséVel a
minden kiszárníthatatlantól rettegő bányászok lelkében.

-' Tibor! - kiáltott Nagy Olivér. - Ami van, az van! Összefügg! A természetes élés!
Szélroham csapott az arcukba; a széllökés megtaszította a síneket, az ék a betonívhez

támasztott lapátvashoz pattant, s a lapát hangos csattanással zuhant keresztül a sínen.
- Nem érted? - A bányász vérző ujjait egymásba akasztva, erőlködve, kapkodva

próbálta szavakba önteni a gondolatot. - Most zöld szén? Ötkerekú csille? Hogy a fenébe
jön most ide, a "költők"?

Hát meg vagy te húzatva? - hajolt Tányér Imre a fiú arcába.
De hát mit?! Miről beszéltek?! - kiáltott a suhanc döbbenten. .
Kuss már! - üvöltött Bartók Jóska, s a fiú bakancsa mellé köpött.

Sokat töprengett Szenes főnökTibor problémáján. De eltelt két hét, és a fiú még mindig
napszinten dolgozott.

Reggel, sichtán, Tibor elsődolgavolt titokban előszednia kisrnagnóját; már az eligazítás
előtt a fejére csatolta a fülhallgatót, aztán bamba arccal, a fülében visszhangzó zene
ütemére bólogatva nézett az ügyeletes csoportvezetöre. Róla folyt a szö, Előző nap -'- a
liftnél - újabb botrány volt. BartókJóska szölt a sichtavezetőnek, hogy a suhanc megint
be akarja vinni a fém fejhallgatóját a munkaterületre, és a fiú válaszu! kirúgta Bartók
kezébőla kulcscsomóját. Szenes főnök rángatta el onnan a suhancot. '

- Nem igaz! - kiáltotta Tibor Szenes főnök arcába. Leguggoit, forgott, tekergett,
próbált kiszabadulni a művezető vasrnarkából. Cipósarka alatt szénrögpattogott. - De ha
egyszer nem igaz!

Szenes főnök csillapítóan tette a suhanc mellére hatalmas Iapartenyeret, s a fiú
zubbonya alatt megérezte a kisrnagnó apró négyszöget

- Az igaz - mondta kényszeredetten.
- Tibor! A bányánál a legkisebb szabályszegés is az életünkbe kerülhet! - kiáltotta a

csoportvezető. - Hát nem érted?
- 1eérted?! - szájalt a suhanc.
- Fogod be pofádot?! - bömbölt Csákányi József; s összeszorított öklét rázta a fiú

arcába.
- Ez szabály1 Rendelkezés! - vágta el a vitát Szenes főnök. - Egy hangot se akarok

többet hallani! - mondta, s érezte, hogy beleizzad a beszédbe. Megnyomta a kas
hívógombját.

Cidesz - csapott sisakjával a suhanc a liftajtó racsara. s a lépcső felé iramodott.

Szenes főnökgondjai megszaporodtak. Eddig a folyton változó sichtabeosztás elkészítése,
és Veszelszky, az aknászsegéd egyre rosszabbodó állapota okozott fejtörést neki, s ezekhez
most a suhanc problémája is csatlakozott.

A müvezetö jóemberismerő volt. Hogya fiú kitűnő munkaerö, az egy pillanatig sem volt
kétséges. Ami a gyakori felfortyanásait illeti, azokat Szenes főnök úgy magyarázta, hogy
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Tibornak nincs önbizalma. Azpedig, hogy a suhancnak ide-oda csaponganak a gondolatai,
hát az - és éppen ellenkezőlega lábra kapott híresztéléssel -, nos éppen az bizonyítja,
hogynagyon is rendjén van nála minden. Hiszen akkorvolna baj, az volna a furcsa, ha Tibor
lelke nem tükrözné eddigi, hányatott élete megpróbáltatásait.

A csapat a szénosztályozónál dolgozott. Felnőtt férfinak való, kemény munka volt a
farkasordító hidegben szétcsákányozni, majd szívlapáttal az osztályozó rezgetőjére

hajítani a kőkeményre fagyott, kékesfekete széntömböket, A suhanc egyenletes csapások
kal, lendületesen dolgozott. Aztán egyszer csak hóna alá szorította a csákánynyelet.
Elővette a zsebkendőjét; belefújta az orrát egyszer, majd még egyszer, aztán azt mondta:

- Csakhogy a szárazföldi állatok jó része vízben élőktől sZármaZik.
- Tibor! Már megint?! - lendült meg Tányér Imre kezében a szerszámnyél, s ha

eltalálja a suhancot, alaposan főbe kólintja.
Imre!
Erisszetek, hadd adjak a pofájának!

- Hé! Mi lesz ott! - dörrent rájuk Szenes főnök az irodaablakból.
- Szétcsapom ezt az idiótát! - üvöltött Tányér Imre.
- Imre! - akaszkodtak ketten is a pufajkájába.
- DeszétbizonyúristenlII
- Mér? Mi? Mi van?! - gyűrögette ropogva a suhanc összefagyott zsebkendőjét a

kezében. - Mér? - hátrált egyre a dühödt arcokra pillantva. - Jóska! Most mi van? Imre!
De most mi van?!

Karácsony volt. Tibor és Szenes főnök a munkásszálló üres éttermében ültek Odakint a
fenyők zúzmarásan integettek a sziklaperem fölött, a kihalt utca kerékvágataiban
feltorlódott a jég; s ahol az út kitágult, a végében, fehér csúcsíves templomtorony emelte
égnek a keresztjét. A suhanc hallgatott. Könyvet forgatott a kezében, de nem olvasott.
Hallgatott már három napja.

- Kérsz sört? Kérsz még egy sört? - kérdezgette Szenes főnök. A művezető ideges
volt, feszült, a liftnél történt eset óta lelkifurdalás kínozta.

- Mesélj - unszolta a suhancot. - Mesélj arról a paliról, aki azt mondta, hogy öt
gombócot bír megenni éhgyomorra. Thdod, ott a Tejüzemnél. Te ugye utálod a gombócot?

A suhanc hallgatott.
- Én egyszer megettem harminc főtt tojást.
- A tojást is utálom! - csapta le a fiú a könyvet az asztalra.
- De én egyszer tényleg megettem harminc főtt tojást! - vágott a barátja szavába

Szenes főnök - Persze, nem éhgyomorra! - tette hozzá gyorsan. - Dehogy!
A suhanc néma maradt.
- Te nem csináltál soha efféléket? Hm? - próbálkozott ismét Szenes főnök.

Kinyújtotta az ujjait a sörösüveg felé, de aztán tehetetlenül visszahúzta kezét.
- Voltam egyszer például egy ...
- Afrancba!
- Tessék?
- Elmegyek! - ugrott fel a fiú.
- Hogy értve? Ne! - szakadt ki önkéntelenül a múvezetőMl.

- Elég volt ebből a lepra helyből! Bányászsors! A bányászsors, az nehéz! Elmegyek
innen!

Szenes főnök nagyon egyenesen ült; félt, hogy valami összeomlik benne.
- De hát miért? Miért mennél el? - kérdezte alig hallhatóan.
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A következő napokban a művezető mást se hallott Tibortól: "Bányászsors. A bányász
sors, az nehéz." Szenes főnökbezárkózott az irodájába. Iröasztalahoz ült, fejét a tenyerébe
támasztotta, s egy pillanatig úgy nézte az ujjai rácsán át az előtte levő sichtaívet. Aztán a
kopár falat nézte. Becsukta a szemét. A tulajdon tehetetlensége megint felébresztette
benne a lelkifurdalást. Alelkiismeret-furdalás pedig a mamat hozta elő az emlékezetéból; s
ettől olyan heves szégyenkezes fogta el, mintha nyilvánosan kellett volna levetközníe.
Felugrott az íróasztaltól.

Faltól falig, ide-oda járkált az apró irodahelyiségben. Aztán egyszer csak megállt az
asztala mellett. Felkapta a ceruzacsonkot, s nagy vonalakkal javított bele a heti
sichtabeosztásba.

Másnap, abléznál a bányászcsapat a felolvas6ban gyülekezett. Tányér Imre vitte a szöt,
Szenes főnök a jegyzeteibe pillantott.

- Ja, igen - mondta. - Tibor. Hétfőtől te is odalent dolgozol. Velünk. A huszonhetes
aknában.

Tányér Imre felkapta a fejét. Megperdült. Összenézett társival. Vett egy mély lélegzetet,
s a fejét ráZva Szenes főnökhöz fordult.

- Közvetlenül énmellettem - tette hozzá az előbbiekhez Szenes főnök Összecsukta
a sichtaívet, szembefordult Tányér Imrével. - Végeztem - mondta kurtán.

A suhancnak fülig ért a szája. Reggel dzsiggelt a munkásszálló folyos6ján, délben együtt
dúdolta a dallamot a magnójából harsogó beatzenével, este oda-vissza kopogöst játszot! az
ablaküveget kívülről kocogtatö fenyőfaággal. Bányászsors? Nehéz? - kérdezgette. És
nevetett, nevetett.

Avarfüstös őszi nap volt, a levegőben szajkóhahota rezgett, s elült a szíklaperemröl
hirtelen lezúduló szélrohammal. A délutáni ablézra együtt ment a két barát. Megálltak a
kasnál gyülekező bányászok karéja mögött. A suhanc bekapcsolta a kismagnóját.

- Most simán levihetném - mondta a zene ütemére bólogatva.
- Te, te - ingatta a fejét szelíden a robbantómester.
- Jó, hogy! - erősítgette a suhanc. - Csak tudom! A szikraveszély!
- De felvitte az Isten a dolgodat! - mondta Szenes főnök mosolyogva.
- Istenem! - vigyorgott a suhanc, s egy szénrögöt kezdett el görgetni ide-oda a

bakancsa talpával. Tányér Imre mogorván ránézett, a lifthez lépett, s felrántotta a kasajtót.
Hirtelen, átmenet nélkül maradt fölöttük a napszint világossága, ahogy zuhantak alá a

szállítókasban, Szenes főnök - aki a megelőző éjszaka felét óracsörgésig ébren töltötte 
előreugró ajkát harapdálva figyelte a suhancot. Tibor szétterpesztett ujjú tenyerével
dúdolva ütögette a kas acélhálóját, s a futó drótkötelek kozöu fölfele pislogott a
függőakna-falon. Tányér Imre leguggoit, s indulatosan szorosabbra rántotta a bakancsán a
csomót. Bartókjóska mereven szembenézett a suhanccal, s egy katonanótát düdolgatott.

Retlektorok szabdalta sötét forróság fogadta őket odalent a nyiszorogva feszülő

támfalak alatt. Elhelyezkedtek a hosszú vágatban. A gépmeater szétosztotta a szerszarno
kat, beindította a kaparöláncot, aztán a dízelmozdony stopIámpája hunyorogva eltűnt a
kanyarban.

Keményen ellenállt és lerúgta magáról a tárnafal az első csákányütéseket. Tányér Imre
ívbe hajló hátizmokkal feszült újra a fejtőkalapáccsal a telérnek Az acélhegy behatolt a
falba, a kompresszor tompán feldühögött.

Szenes főnök a suhanera pillantott. Tibor a csilléknél dolgozott. A művezető nézte,
amint a lapátoló fiú verejtékben úszó, szénporos arcát megsimítja bányászlámpájának
szelíd fénye. "Nem lesz semmi baj. Nincs is semmi baj" - gondolta.
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Tányér Imre visszahúzta a fejtőkalapc1csot. Vc1rt egy pillanatig, míg szétoszlik a kavargó
szénpor, akkor az acélhegyet feljebb illesztette. .

A bányászlámpák fénye egyre mélyebben hatolt be a megbontott tarnafalba. A
kaparólánc egyenletesen csikorgott. Szenes főnök egy korhadt főtegerendátvett észre a
szállítószalag platójánál; és míközben körbecsévélte a zsinórt a robbantótekercsen, jól az
agyába véste; fel kell majd napszintre küldetnie ellenőrzésreaz egész köteg támfát.

A suhanc egyszer csak kiegyenesedett.
- Ez az, ez az! - kiáltott izgatottan. Öklével a tenyerébe csapott. - Nincs

determinizmus! - nyilvánította ki.
Csákányi hirtelen visszafogta a lélegzetét. Bartók Jóska lassan lerakta a lapatot, s a

szemét forgatva, Nagy Olivért és Bokodit maga után húzva hatralní kezdett kifelé.
Szenes főnök agya sebesen dolgozott.
- Úgy van, úgy van, úgy van! - harsogott vissza szinte a következő pillanatban, hogy

megelőzzea kezdődő páníkot. - A májkrém, Szepesi György, a Tisza-híd! Világos!
Csákányi összeszorított fogai közül szisszenve tört elő a levegő. Nekilökte a suhancot a

csille oldalának, ökle előrelendült.

Szenes főnök tisztan hallotta ezt a szisszenést. De ugyanebben a pillanatban, a hirtelen
hunyorogni kezdőretlektorok alatt egy másik, halkabb, rettegett hang is megütötte a fülét.
Megfordult. A szénrögök lépésrőllépésrezördültek a bakancsa alatt. Úgy figyelt, hogy a
füle pattogásán most alig-alig hatolt át a kaparólánc zaja. Megint lépett egyet, s a lábát
beleverte a szállítószalag acélperemébe. A szíve ugrott egyet. Megállt, meredten nézett a
tárnahajlat irányába.

- Imre! - hívta a frontrnestert halkan. Nem fordult hátra, - Gyere csak! - Leguggoit, s
előrehajolva figyelte a fal vékony kis repedéséból sziszegve kitóduló légáramot.

Mi? Én? - engedte le a frontmester a fejtőkalapácsot.

- Na! - sürgette újra Szenes főnök.
- De én? De miért én?! - harsogta túl a frontrnester az akadozó gépzúgást. - Mi van

már ezzel a világítással is?
Szenes főnök egészen a tárnafalhoz görnyedt. - Gyere hát!
- De hát velem mi baja, főnök? - csapta le indulatosan Tányér a fejtőkalapácsot.

Csípőre vágta az öklét, sisakját a homlokára tolta.
- Hamar! - mondta Szenes főnök aggodalmasan.
Afejtőkalapács végigbucskázott egy szénhalmon, beleütközött a támfába s kékes szikrát

vetve pendült a kaparólánc acéljának.
A kaparólánc csikorgása abbamaradt. Hirtelen minden villany kialudt a tárnában. A

szikra felpattant a főtegerendák fölé, s egyszempillantás alatt kinyújtózott a mennyezeten.
- Elhagyni a vágatot! - ugrott fel hirtelen Szenes főnök.
A kékes láng' sebesen végigrohant a boltív alatt, s a bezárt levegőtömeg hirtelen

belobbant.
- Gyorsan! - ordított a művezetö.

Iszonyú dörrenés ráZta meg a vágatot. A csille megemelkedett, s nekiütődött a
szállítószalagnak. A'szétpattant kaparólánc a levegőt hasította.

- Kifelé, a... - üvöltötte legörnyedve Tányér Imre, de még míelött befejezhette
volna amondatot, összerándult az arca; válla mellett halványkék, hersegve szétnyílö
legyezőkéntcsapott szét a második légrobbanás. A szerszám kirepült a bányász kezéből.

Szenes főnök a csilleforgató mögött vetette magát hasra. A sisaklámpák hasogatta,
kavargó szénpor- és fótesziIánk-záporban arcára szorított karja alól kereste tekintetével a
suhancot.

A másik öt bányász dermedten állt. Csákányi most hirtelen sarkon fordult, s társát
követve legörnyedve rohanni kezdett a kijárás felé. A levegőben repülő szerszámvas térd
alatt kapta el, s egyetlen suhantással metszette el a ballábfejét.
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Sziklatörmelék hullott Szenes főnök tarkójára. Szénpor és füst szökőkutak fröccsentek
fölötte feketén gomolygó, dörgő hullámokban. A művezető mozdulatlanná dermedt, s
érezte, heves léghullám utószele csapja meg. Tibor nevét kiáltozta. Az ujjai résen át látta,
hogy a hatalmas csille pörögve bucskázik el előtte; döndülve nekicsapódik a támafalnak,
áttöri a főtegerendákat, s egy hatalmas széntömböt kibillent a falból.

Csákányi eltorzult arccal zökkent levágott lábára, s a véres csonkon bicegve, ordítva
vonszolta magát kifelé.

Szenesfőnöka suhanc nevét üvöltve felugrott, s hasravágódott egybányászbakancsban.
Lepillantott. Tibor karnyújtásnyira mellette, összekucorodva feküdt a felborult csille
mögött, A jobb szemébőlkeskeny vércsík indult, s eltúnt a szája szögletében. Afeje fölött,
alig egy méternyire, a csille által kiszakított kétrnázsás széntömb lassan csúszott kifelé a
támafalból.

A művezető legörnyedt, karját átfúzte a suhanc nyaka alatt, s a szabad kezével beletúrt a
fiú kezére hullott szén és szíklatörmelék közé; s leszakadó körmű ujjai a robbanás
felgörbítette forró sínvégbe akadtak. Felkiáltott döbbenetében: sisaklámpája fényénél
meglátta, hogy a felgörbült sínvég a suhanc karjára hurkolódott. Lejjebb engedte a fiú
testét, s megrántotta a sínvéget. Az acél nem engedett.

A művezető villámgyorsan körülnézett. A kavargó szénporon túlról vadul kiáltozva
integettek felé. Lenézett a fiú lassan kífehéredö arcára; s a következő pillanatban
dörömbölőszfvvel, teljes erejébőlhúzta a forró síndarabot. Megpörkölődöttruhaszövet s
a tulajdon égő húsának szaga csapott az arcába; ugyanakkor érezte, bányász-ösztönével
teste minden porcikájában érzékelte: fejük felett a kétmázsás, hatalmas széntömb most
már ijesztőengyorsulva csúszik lefelé.

Az acélsín nem moccant. Szenes főnök felpillantott. A robbantógyutacs! Nem! A
feszítővas! Lehetetlen! Visszaperdült a fiúhoz. Újra, most már teljes testtel feszült neki a
felgörbült. tűzforró sínvégnek.

A széntörnb ebben a pillanatban kibillent a helyéről, s a müvezetö karjához ért. Szenes
főnök elengedte a sínvéget, s villámgyorsan a fiú teste fölé ugrott.

A széntömb a művezető vállára nehezedett, Szenes főnöklevegő után kapott. Zakatoló
szívvel, véreres szemét forgatva, óvatosan, milliméterenként mozdulva, két bakancsos
lábát megvetette a fiú teste két oldalán. Közben érezte, mint görnyeszti előreaz iszonyatos
széntörnb terhe; lejjebb, egyre lejjebb hajolt a művezető az irtózatos súly alatt, míg Tibor
arca mellett talajt nem ért mindkét oldalon összeégett keze. Akkor Szenes főnök egy
utolsó erőfeszítésselhatalmas hátát hirtelen felpúposította; így védte a saját teste alkotta,
eleven üregben kucorgó halott fiút, nehogy a kétmázsás széntömb szétnyomja.

Így állt, lihegve, már négykézláb, de csak milliméterenként beljebb, beljebb csukló
lábbal, és mindvégig a hátán egyensúlyozva az iszonyú széntömböt. ígyállt még akkor is, az
erőfeszítéstől elövícsorodö fogakkal, üvöltve, és acsarogva, hatalmas hátát még mindig
homorítva, amikor egy fél óra múlva rájuk találtak a bányamentők.

Azóta három bizottság szállt ki Kusmárhegyre, és mindegyikről az volt a vélemény, hogy
még alaposabb, még körültekintőbbvizsgálatot folytatott, mint az elözöek, Megállapí
tottak, hogy a természetbe nagyobb erővelbeavatkozó ember számára nagyobb a veszély
lehetőségeis. Az is kiderült, hogy a robbanás délutánján árarnkirnaradás volt az üzemben, s
emiatt állt le hirtelen a szellöztetöberendezés,

Asziklaperem fölön, a meredélyen, új sírkereszt tövén tépdesi a nárciszok szirrnát a
jeges októberi szél. A bizottsági Mercedesek kerekei vágta kátyúban bukdácsoló
bányászok élete pedig azóta sokkal biztonságosabb. Új, korszerűbb gépeket, modem
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biztonsági kijelző-berendezéseketszereltek fel; s korszerűsítették a tárnaszellöztetö
automatikát is.

Változás Kusmarhegyen alig van. Folyamatos a termelés. Szenes főnök is ugyanazt a
zakót, és ugyanazt a magas nyakú pulóvert hordja, mint korábban. Ugyanazaz ételesdobo
za is.Taláncsak a haja rövidebb még valamivel,mint eddig, és a bal szeme alá nőtt egy apró,
könnycsepp alakú szemöles. mintha állandóan siratna valakit.

Másváltozás Kusmárhegyen nincs. Rendben folyik az alkatrészellátás is. De hajnalonta,
míelött a munkásszálló hatágyas szobájában öt ébresztőóra csörögne ötféleképpen.
Szenes főnök egy apró, fekete kis fülhallgatót forgat a kezében. Szorítja, forgatja,
elfehéredett ujjakkalaz arcához érinti a fülhallgatót; zihál és nyög, hatalmas teste ráZkódik
az erőfeszítéstől, hogy ne zokogjon, és ezen senki sem csodálkozik: mert a bányászsors. a
bányászsors az nehéz.

NAGY GÁSPÁR

A valóság égető nyelve
"Századunk tragédiái nemegyszer afféle tesztet jelentettek a
költészet számára, melyek lebet6vé tették, bogy felmérbessiik,
mennyi valóságot bír el a költészet. "

(Czeslaw Mitosz)

I
Már nem álmodsz,
csak elképzelsz egy temetőt,

fölmagzott, évek óta kaszálatlan,
kaszálhatatlan ős-fúhullámzó tengerét,
s azt mondod: barátaim, ba veszitek
a fáradságot és a bátorságot, most
az alant nyugvókat kiültetjük a sirok szélére,
és egy napig - mi is étlen szomjan,
félrebajtva ki-ki maga eMtt a fúrengeteget 
szembenézünk;
változó arcvonások lezúduló ráncain
az akkor és azóta történteket,
és történelemnek nevezzük,
tiszta valóságnak . . .
aki akar, helyet is cserélhet
a sir szélén ülőkkel,

de szabadon temetkezhet oissza a holt,
és szabad elvonulást kap az élő.
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II
a nyelv már nem ad világot,
a világ ad bábeli nyelvzsarnokokat, szóterroristákat;

teremtődnek a nyelvi Nagy Ponyva alatt
nyelvfilozófták, fúrészporlJan lovagló kis bohócok,

pompás feminin nyafogások,
hercegi tapsalattvalói egy közepes kreatúrának;

és eljön maga Kreon is,
engedélyt ad a temetésre: temetik a világot;

a nyelv nem gyújt világot,
nem világosul meg általa a sötét konyhában
egyetlen mosatlan edény sem;

a politikusok nyelvi matricákat ragasztanak
az újságok címlapjaira, s egymás hátára is,
bogy a majom emberiség
és a megtermett biztonsági majmok
onnan is olvasbassák a teendl5ket;

a mi teendőnk tehát a fönüekből következik.

III
éget az Ég:felső tenyér
forró a Föld: alsó tenyér

ba most az isteni taps
júliust követel
ba most gondolja ő

bogy eljött és itt az idő

akkor a lisztté lapított
emberiség fehér "bamuja"
a tenyerek élet·balál·ráncaiban
mint tengerek árkaiban
besül: emberiség bamubasült
útravalója rejtezik
megfejthetetlen kódként
míg ki nem búl a két tenyér
míg kottázható lesz a taps
míg a Föld eljöldelbet6
míg az Ég kiég6 csillátjai
zörögve lengnek az isteni ásítás buzatában

513



CS. VARGA IS1VÁN

Gennadij Ajgiról - dióhéjban

1934. augusztus 21-én sZületett Gennadij Ajgia csuvas batirjevi járás Sajmurzino nevü kis
falujában. 1949 és 1953 között Batirjevben alapfokú tanítóképzőt végzett. Itt ismerkedett
meg a csuvas forradalmár költő, Mihail Szeszpel, valamint Vaszlej Mitta és Majakovszkij
költészetével. Beiratkozott a moszkvai Gorkij Irodalmi Intézetbe. 195 3-tól 1959-ig Mihail
Szvetlov tanítványa volt. 1961 és 1971 között a Majakovszkij Múzeum munkatársaként
dolgozott. Szoros kapcsolatot tart a moszkvai alkotó értelmiséggel, különösen a fiatal
költőkkel. Újlehetőségeket nyitott a szovjet lírában a költői látás, gondolkodás, ábráZolás
és önkifejezés területén.

Költészetét sokféle kulturális tradíció gazdagítja. Költői attitúdjének fontos összete
vője: Vaszlej Mitta kristálytiszta-etikus magatartása, a forradalmas orosz századelő költői

tapasztalata, vagyis az orosz-szovjet avantgárd esztétikája, és a francia líra elsajátított
öröksége, a XIX. és XX. századi francia költészet szarnos vívmánya.

Első verseskötete 1958-ban jelent meg csuvas nyelven, amelyet később öt-öt - csuvas
és orosz nyelvű - vers- és fordításkötet követett.

A XX. századi orosz költészetben a szabadvers alig terjedt el, nem tett szert
népszerűségre. Ajgi ennek ellenére mindig sajátos fonnájú szabadversben fejezi ki
gondolatait, életérzését. mondanivalóját. Ezek a versek annyira összetettek, sokrétúek,
hogy néha az első olvasásra majdnem érthetetlenek. A szintaxis törvényeit is félretolja a
költő, hogy niegsokszorozza a lehetséges potenciális jelentéseket. Még a napjainkra
jellemző konimunikáció nehézségeit is érzékelteti a szövegekben. A punktuáció egyéni
rendszerét alkalmazza, gyakran a vizuális kultúra hatásait is érzékelteti költői képeiben,
sajátos eszközeiben. Például a kötőjel segítségével egy szemantikai rendszerbe és egy
ritmikai csoportba egyesít több különálló szót, a gondolatjelet és a felkiáltójelet pedig
rendre zenei mutatóként, jelzésként használja. Verszenéje népe dallam- és ritmusforrásai
ból származik. MindenAjgi-versben meghatározott ritmust találunk, amely a költő "hiteles
ritmikus gondolkozását" tükrözi és eligazít bennünket, hogy jobban megérthessük a vers
tárgyát, a lírai üzeneteket.
Kiemelkedő munkát végez a szovjet-orosz és a csuvas irodalom népszerűsítésében.

Intenzíven foglalkozik múfordítással is. Költőtársaival együtt csuvasra fordította és
Csebokszáriban kiadta aFranciaország költói címűversantológiát, amelyVillontól Pierre
Emmanuelig reprezentálja a francia líra kincsesházát. Munkája elismeréseképpen ítélték
oda Ajginak a Francia Akadémia Desfeuilles-díját (1972). Neki is köszönhető, hogy
csuvasul is megjelent Dante, Lorca és Whitman verseskötete is.

A csuvas nyelvet és szellemiséget gazdagító múfordítói tevékenységet igen nagyra
értékeli a csuvas értelmiség.

Magyarország költói címen adták ki Csebokszáriban csuvas nyelven a magyar lírát
megszölaltatö költői válogatást, amely Bornemisza PétertőlJuhász Ferencig tekinti át
líránk fejlődését.Gennadij Ajgi 1978-ban az Artisjus díját kapta meg "a magyar és szovjet
kulturális kapcsolatok fejlesztésében elért kimagasló eredményeiért", majd pedig
méltán ítélte oda neki a magyar Művelődésügyi Minisztérium az Ady Endre emlékér
met.

Csodálatra méltó az a tudatosság, amellyel a másfél milliós lélekszámú csuvas nép
kulturális misszióját vállalja szerte Európában. Már régóta nem önmaga elismertetéséért
dolgozik, hiszen 1967-ben cseh és szlovák nyelven, majd 1971-ben németül, aztán 1973-
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ban lengyelül, 1985-ben pedig szerb-hotvátul is jelent meg Ajgitól verseskötet. Franciául
eddig négy Ajgi-kötet látott napvilágot.

Magyarul már régen, 1973-ban jelent megA sámánfia címen Ajgi-kötet Rab Zsuzsa és
Oravecz Imre kitűnő fordításában. Ajgit nemcsak a csuvas líra élő klasszikusának, hanem
egyre inkább a modem szovjet líra egyik legjelentősebb újítójának tartják, aki évről évre 
Ajtmatovval együtt - szerepel az irodalmi Nobel-díjra javasoltak között.

GENNADIJ AJGI

V~szatérés:Fenyőfák

Ebből - elég. (Lehet - még egyszer:feltárni a Létet - akár a Földet)

Kétségbe esve mintha százszorozódva - Látbatatlanságban: Álom-Érzettel.

(Így hát - a megnevezésig - jelvillan azemberszületés: s lesz Szererelem háza: azén).

"Én életem" helyett - hála: nincstelen kincsekért: ebben a szélzúgásban (akár a
tekintetem).

Épp így - a hallás is.

AHang-Lehetőségjényesállhatatossága - akárazAtyaSzázszori]elenése - Árnyék 
Tisztaság: a Megronthatatlan szótlanságjegyében.

Voltak fdjdalomeént - akár test-és-egy-apák.

Abban, hogy voltam - én, a Legjobb is közrejátszott: a Távozónak ez úgy tűnik jel:
léleknek hívják! - az elsődlegesÉrinthetetlenség sugárnyalábja.

És láthatóak voltak - hasonlóként az Ó ragyogásához.

1977
Zalán Tibor fordítása
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GENNADIJ AJGI

Mező: A távolban lerombolt templom

zöldell időtlen ideje St'kja
és - hál Istennek - változatlanul

micsoda boldogság ez!:
(talán a hely szelleme sugározza)
különös "tiszta" fájással
kezd nyilalIni

(e könnyekig felfokozott
állapotban)

s felragyogni a csöndben
(csapong a lélek

- s mégis megbékél ebben az állapotban)
miként e sugárzásban
meg-megcsillanó
nyírfák

(mintha ebben a fényben
történne meg
a leglényegesebb)

s rezdül a mindenütt rezdülő - eláll szavad:
Isten ruhája ráncolódik megint

(mi több:
gyűrűzik fodrozódik
körben a domb teteje)

s az árnyak
sűrűn-dtbatotbatatlanul- mégis odaadóan
- ahogy a lélek nyugalmat áraszt
ahogy a teljességről suttog"valaki"
elsötétitik a mezőt

Cseh Károly fordítása
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GENNADIJ AJGI

Világ-fenyők

Atyák - akik minden atyait
az agyban úgy meger6sítetek

fenyőkfenyők ti hangtalan korálok:

akik a Világ-Egység eszméletében
az Álom hatalmassága lettetek
Magatokról álmodott Álmotoknak
nem sejtett gazdagsága által -

minek is nevezzem? - ó Beatitudo-Csillag! - hol összefonódtak
a Világ előképei s a ti alakotok! -

ti - az ember-én Hatalmassága
gyökerét úgy érintitek
hogy a Világ ágain az
öntudat - hol a Hatalmasság része
hol ágaitokon a végtelenség:

a lét - kevés! csupán halálra tör 
nem kiegészülésre!

ti - elő-Szavak vagytok aztán Ádámé következik a Ragyogás-Komor Szó:.

o Facies Totius Universi! -

ti Atyaiak! - Vészharangütés-Számjegyek - a Mindentmagábajoglalóról:

a Soronkövetkező Nagy Estr61
az Emlékezetr61 - mely fordított Ábrázolásunk a Világban
a Reális Napmozgásról a Halál-Vesztegelésról:

a Világ-Zenéről s a Mindenség-Sikolyról! -

s a Könyvr61 melybenjenyőkkel íratnak a jenyők . .. -

Deus Absolute Indeterminatum

1976

Baka István fordítása
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ENDREFFY ZOLTÁN

Önszeretet és önmegtagadás
( Gondolatok az aszkézisról)

Az újkori humanizmus megjelenése óta sokszor elhangzott az a vád, hogy a keresztény
erkölcs élet- és emberellenes, mert az emberi élet kiteljesítése helyett önsanyargatásra és
a túlvilági üdvösség reményében a földi élet megvetésére ösztönzi híveit. Márpedig a
humanisták - és főképp az ateista humanisták - szerint az embemek nem a másvilágon
kell keresnie az üdvösséget, hanem a földi élet örömeit és szépségeit kell észrevennie és
élveznie; nem a halálon túl, hanem itt a földön kell boldognak lennie. Boccacciótól kezdve
Feuerbachon és Marxon át egészen Nietzschéig sokan megfogalmazták a kereszténység
élet- és világidegenségét, amit azzal magyaráztak, hogy a keresztény tannak - úgymond 
lényegéhez tartozik a test, az érzékiség, egyáltalán a földi élet és a világ megvetése. Heine
például a következőképpen jellemezte a keresztény gondolkodást: "A jó Krisztussal
szemben áll a gonosz Sátán; a szellem világát Krisztus, az anyag világát Sátán képviseli;
amazé a lelkünk, ezé a testünk; és ehhez képest a jelenségek egészvilága, a természet eleve
gonosz, és Sátán, a sötétség fejedelme vele akar bennünket a kárhozatba csalni. Ezért van
szükség arra, hogy az élet minden érzéki öröméről lemondjunk, és testünket, Sátán
adományát sanyargassuk, hogy a lélek annál felségesebben sZámyalhasson a fénylő

magasba, Krisztus sugaras birodalmába." (Heine, Vallás és filozófia, Phönix, Budapest,
1947. 24.1.)

Mi,keresztények igazságtalannak érezzük a keresztény erkölcsnek ezt a jellemzését, és
úgy gondoljuk, hogy a végtelenü! szent, jóságos és emberszerető lsten kinyilatkoztatásán
alapuló erkölcsi tanítás nem vezethet az ember eltorzulására, hanem éppen ellenkezőleg:

egyedül ez az erkölcs szolgálhatja az ember igazi kiteljesedését és boldogságát. De akkor
miért alakult ki ilyen negatív kép a kereszténységről? Nem volt-e mégis magán a
keresztényhagyományon belül valami, ami - nem egészen ok nélkül - taszítólag hatott a
fent említett gondolkodókra?

Ismeretes, hogy az Újszövetségben csakugyan sok szö esik az önmegtagadásról. Hogy
csak néhány helyet idézzünk "aki követni akar, tagadja meg magát, vegye vállára keresztjét
minden nap, és úgy kövessen." (Lk 9,23); "Sanyargassátok tagjaitokban, ami földies: az
erkölcstelenséget, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságot." (Kol 3,5)j
"Ha test szerint éltek, bizonyosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti
tetteket, élni fogtok" (Róm 8,13 ); "Akik KrisztusJézushoz tartoznak, keresztre feszítették
testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt." (Gal 5,24) stb.

De mit jelent vajon és mire vonatkozik ez az önmegtagadás? És főképpen: hogyan vált
gyakorlattá, az aszkézisnek miféle formájában öltött testet az egyház története folyamán az
önmegtagadás újszövetségi parancsa? A remeték aszkézisérőlszemléletes képet fest W.
Nigg egyháztörténész: "Már a remeték lakása is rendkívüli volt. Nyoma sem volt kellemes
celláknak, ahol az ember meghitt otthont találhatott volna. Lyukat ástak a földbe, vagykis
kunyhót építettek, olyan kicsit, hogy ... se felállni ne lehessen benne, se kinyújtott lábbal
feküdni ... Megfelelt a siralmas elhelyezésnek a remeték hiányos táplálkozása is. TUdni
sem akartak jóízű ételekről ... Egyes remeték még a kenyeret is megvetették, helyette csak
vízzel megnedvesített lisztet ettek. Sőt, egy hónapra valót összekevertek, és az egész
megerjedt, megbüdösödött... Önkéntes lemondásképpen sohasem laktak jól, hogy
mindig éhesek és szomjasak maradjanak ... Szánalmas volt a remeték ruházata is ... A
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remete még az evszak:nak megfelelő öltözetet sem adta meg testének. Télen-nyáron
ugyanabba burkolta be magát ... Egyes remetékről azt beszélték, hogy hideg időben

árnyékot kerestek, a hőségben pedig napra mentek ... A legszigorúbb megtartóztatás
magától értődött. A nemi vágyat radikálisan elnyomták. A mezítelen nóben az ördögöt
látta a remete ... Az alvást isoly kis időre korlátozták, amennyire csak lehetett, mindössze
néhány órára, hogy ezzel is sanyargassák testüket ... Egyes remeték lemondtak még a
fekvés jótéteményéről is ... (Az aszkétikus gyakorlatok terén) fontosnak tartották, hogy
mindig új lehetőségeket találjanak ki. Ezért egyes remeték például bevezették azt, hogy
súlyokat raktak magukra. Az egyik elkezdte 120 feletti fonttal, később még 50 font vasat
rakott magára, majd élete végén állandóan 250 font vasat cipelt mindenüvé ... Egyes
remeték éjjel·nappal ilyen vastömegeket vonszoltak magukkal, amelyek rá voltak ková
csolva testükre, és így sohasem tehették 'le azokat. Csípőjükre vasövet, nyakukra pedig
súlyos vaskarikát tettek" (W. Nigg, A szerzetesek titkai, Bp. 1984. 58-60. l.).

A fenti szöveg a m. századi remeték szokásait írja le, de az önsanyargatás hasonló formái
később is tovább éltek a szerzetesség körében. S mivel a katolikus köztudatban egészen a II.
Vatikáni zsinatig a szerzeteseket és a papokat tekintettéka tökéletes keresztényeknek, akikhez
képest a házas állapotú világi keresztények csak másodrangúnak minősültek, talán meg
kockáztathatjuk azt a megállapítást, hogy az egyházi közgondolkodás egészen a legutóbbi
időkig üdvösnek, sót, a tökéletesség egyik legbiztosabb eszközének tekintette azt a fajta
aszkézist, amelyet a remeték honosítottak meg az egyházban. Ennekjellemzőivoltak a test, az
érzékiség, általában a gonosz kívánságok elleni küzdelem és a világtól való elfordulás. Hogy
mennyire elevenen hat még ma is ez a szemlélet, azt jól mutatjaA. Ianquerey:A tökéletes élet
című könyve, amelymagyarul 1932-ben jelent meg, és amelyből a papokmai nemzedéke még
mint a lelkiélet tankönyvéból az aszketikát és a miszti.kát tanulta. Nézzük, milyen szellemben
ír Tanquerey a testről, a nemiségről, az érzékiségről, a természetes kívánságokról és az
önmegtagadásról: "Csakis úgy nevelhetjük akaratunkat, ha megfékezzük, kordában tartjuk
alacsonyabb képességeinket; csakis úgy irányíthatjuk lelkünket Istenhez, ha levetkőZZük a
teremtményeket és a kívánságokat ... ha megfosztjuk magunkat anyagi javaktöl,hogy szellemi
javak birtokába jussunk... Annál jobban haladunk előre a lelkiéletben, minél inkább
erőszakotveszünk magunkon ... Mi visza bűnbe? Azélvezetvágy, az irtózás a szenvedéstől, a
küzdelemtől. Az önmegtagadás pedig legyőziezt a kettős törekvést, amelyvégeredményben
csak egy. Azzal, hogy elvon megengedett élvezetektől is, megedzi akaratunkat a meg nem
engedett élvezetekkel szemben, és könnyebbé teszi győzelmünket az érzékiségen és az
önszereteten ... Ha ellenben behódolunk az élvezetvágy előtt, és megengedjük magunknak
az összes tisztességes szórakozásokat és örömöket, nem fogunk tudni ellenállni, amikor az
egyre újabb élvezetekre éhes érzékiség veszedelmes és egyenesen tilos élvezetek után is
kinyújtja csápjait ... A lejtő annyira sikamlós, hogy fOleg az érzékiség terén nagyon könnyű

elszédülni és belezuhanni a szakadékba... A bukott természet állapotában a test érzéki
örömöket kíván, nem törődve azzal, hogy meg vannak-e engedve avagy tilosak, és amikor a
felsöbbrendű képességek megtiltják neki ezeket az örömöket, képes fellázadni ellenök. Ez az
ellenség annál veszedelmesebb, mivel mindenüvé elkísér: ott van az asztalnál, az ágyunkban,
velünk jön, amikor kimegyünk; vannak cinkostársai is, amelyek mindig készen állnak arra,
hogy érzékiségét és gyönyörvágyát felkeltsék. Ezek az érzékek mindmegannyi nyitott kapu,
amelyeken át beszivárog a tiltott gyönyör finom merge, 'Iehát föltétlenül szükséges
őrködnünkfölöttük, megfékezni és szolgaságra kényszeríteni őket, mert ha ezt nem tesszük,
elárulnak bennünket... Vannak azután pozitív önsanyargatások is, amelyeket a buzgó
vezeklők szívesen vesznek magukra, hogy testüket megzabolázzák, az érzékiség tüZét
lehűtsék, és élesszék a tökéletes élet \'ágyát,A legköZönségesebbek: a vas karperec, amelyet az
ember a karján visel, a vaslánc, amelyet a derekára köt, a szőrból készült övvagyvállruha, vagy
egypáralapos ostorcsapás, ha az ember úgy ki tudja magának mérni, hogy nem vonja magára
mások figyelmét."
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Könnyű észrevenni, hogy az aszkézisnek ez a fajtájadualistavilág-és emberképen alapul,
amelyagnoszticizmusra emlékeztet. E dualizmus ellentétet konstruál Isten és világ,
szellem és anyag, lélek és test között. Azt tanítja, hogy az ellentétpárok első tagjai - Isten,
szellem, lélek - csak akkor kerülhetnek életünkben és gondolkodásunkban az őket

megillető helyre, ha legyőzzük és megtörjük az ellentétpárok második tagjait, a világot, az
anyagot, a testet (illetve ez utóbbin belül a nemiséget és az érzékiséget). Messzire vezetne
annak taglalása, honnan és hogyan került be ez a spiritualizáló dualizmus a keresztény
gondolkodásba. Csak annyit jegyzünk meg, hogy a Bibliától teljesen idegen ez a szemlélet,
hiszen a teremtéstörténet szerint Isten mindent jónak teremtett: "És látta Isten, hogy
mindaz, amit alkotott, íme, nagyon jó" (Ter 1,31). Vagyisjó a világ, jó az anyag, jó a test, a
nemiség és az érzékiség, tehát mindaz, amitől a fenti aszkézisfelfogás szerint el kell
fordulnunk, amit le kell győznünk, illetve el kell fojtanunk.

Úgy tetszik tehát, hogy a keresztény aszkézis bizonyos hagyományaival szemben
csakugyan jogos volt a humanisták kritikája. Ám ez az aszkézis semmiképpen sem
tekinthető a kinyilatkoztatáson alapuló keresztény erkölcs szükségszerű következmé
nyének, hiszen az alapjául szolgáló spiritualizáló dualizmus éppenséggel ellentétes a
Biblia világ- és emberképével. Sőt, ennek az aszkézisnek a bírálatánál a humanisták akár a
Bibliára is hivatkozhattak volna, mondjuk, a Timóteushoz írt első levélre. pál apostol itt
bizonyos tévtanítókkal vitatkozva ugyanis ezt írja: "( ezek) tiltják a házasságkötést és
bizonyos ételek fogyasztását, jóllehet ezeket azért teremtette az Isten, hogy a hívő és
igazságot ismerő ember hálaadással fogyassza. Hiszen Istennek minden teremtménye jó,
és semmi sem megvetendő. amit hálaadással veszünk magunkhoz, mert Isten tanítása és az
imádság megszenteli ... A test gyötrésének ugyanis kevés a haszna, de az istenfélő élet
mindenre jó, mert a jelen és a jövendő élet ígérete kapcsolódik hozzá" (1 Tim 4,4.8).

Mi,mai keresztények hálásak lehetünk a kereszténység humanista kritikusainak, hiszen
ők is hozzájárultak ahhoz, hogy az egyház gyakorlata megtisztult az aszkézis helytelen
formáitól. Ezek ugyanis valóban sok kárt okoztak az egyháznak és egyáltalán Isten ügyének
Ahogyanjézus korában a rabbinikus - étkezési, mosakodási, tisztasági, munkavégzési stb.
- előírások áttekinthetetlen sokasága miatt elviselhetetlen teherre vált a zsidó vallás a
hívő zsidók számára, ugyanígy a helytelen aszkézisfelfogás hatására sok keresztény
számára nyomasztó teherré és a bűntudat forrásává lett a keresztény vallás, amelynek
előírásait nem tudták teljesíteni és amely sok hívőnél szabályszerűen ekklesziogén (az
egyház által előidézett) neurózist okozott azzal,hogy az ember legtermészetesebb vágyait
és kívánságait minősítette bűnösnek és gonosznak És taszító példájával ez a neurotikus
vallásosság alighanem hozzájárult az újkori ateizmus térhódításához is (legalábbis
Nietzsche keresztényellenességének bizonyosan ez volt az egyik fő forrása).

Ha Isten szerétetből teremtette a világot és az embert - egész testi-lelki valóságával
együtt -, akkor az embemek is szeretnie kell önmagát, létének valamennyi dimenziójával
- testével, lelkével, értelmével, nemiségével, érzékiségével. szenvedélyeivel - együtt. A
helyes önszeretet tehát erkölcsi kötelességünk; vagyisgondot kell viselnünk önmagunkra,
nem hanyagolhatjuk el és sorvaszthatjuk el lényünk egyik dimenzóját sem, hanem mint
Istentől kapott talentumokat gondozni és használni kell valamennyi képességünket. Ha
pedig elmulasztjuk ezt, akkor hibát, sőt, talán bűnt követünk el. (Hogy lényünk valamely
dimenziójának elsorvasztásával vagy elhanyagolásával elvétjük igazi emberségünket, az
kifejezésre jut a hétköznapi józan ész álláspontját tükrözőpejoratív megjelölésekben is: aki
elhanyagolja szellemi képességeit és csak izmait fejleszti, azt "izompacsirtának" nevezzük;
aki épp fordítva, csak a szellemiekkel törődik, az "könyvmoly"; aki egyoldalúan túlzásba
viszi a vallási buzgóságot, arra azt mondjuk: .szent fazék"; aki kizárólag az evés örömeinek
él, az "haspók" stb.) Mivel az egész ember Isten képmása, s mivel a megtestesülésben
Krisztus egész emberi természetünket magára vette, ezért emberségünk egyik összetevő
je sem alacsonyabb rendű vagy alantas, hanem mindegyik jó adománya Istennek, s ezért a
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helyes önszeretethez hozzátartozik létünk valamennyi dimenziójának - köztük a testi, az
érzéki, az esztétikai, az érzelmi-pszichikai, az értelmi-szellemi és a vallási-transzcendens
dimenziónak - harmonikus, kiegyensúlyozott művelése.

De ha van helyes önszeretet, amelynek semmi köze sincs bűnös önzéshez vagy
egoizmushoz, akkor felmerül a kérdés, vajon mire gondoltakJézus és tanítványai, amikor
az önmegtagadás, a kereszthordozás szükségességéről beszéltek? Az önmegtagadás
alapvető aktusa, amelyet állandóan és nap mint nap gyakorolnunk kell, maga a hit. A hit
ugyanis nemcsak létünk beteljesülése, nemcsak öröm, biztonság és boldogság, hanem
lemondás, fájdalom és sötétség is. A hitben ugyanis az ember rábízza magát a
felfoghatatlan és kifürkészhetetlen Istenre, aki mindig nagyobb nála (Deus semper
maior); lemond arról, hogy önmagára, saját erejére támaszkodjék és saját vágyait kövesse;
ehelyett Istenre figyel, őt követi és neki engedelmeskedik. Ez pedig - ha egzisztenciális
komolysággal tesszük - egyáltalán nem könnyü, mert kiirthatatlan bennünk az a hajlam,
hogy önmagunkból kiindulva értsük meg magunkat, hogy magunk rendelkezzünk
önmagunkkal és jövőnkkel, hogy magunkhoz ragadjuk és biztosítsuk a magunk számára az
életet. Hogy mennyire nehéz és keserves dolog lehet a hit és az engedelmesség, azt
Ábrahámtól kezdve Mözesen át Máriáig és Jézusig a hit minden nagy alakjának példája
mutatja.

Az az Isten, akire hallgatni és akinek engedelmeskedni próbál a hívő, ráadásul
transzcendens Isten, aki végtelenül fölötte áll a világnak. Ezért a hívő számára semmiféle
világon belüli dolog nem lehet végső érték, és az Istennel való egyesüléshez képest
minden világon belüli beteljesülés csak viszonylagos értékű, annak ellenére, hogy a világ
Isten teremtménye és ezért önmagában véve jó.Ahithez tehát hozzátartozik a világrólvaló
lemondás, a világ feláldozása, ez azonban megint csak fájdalmas dolog, hiszen a világ az,
ami látható, megfogható, Isten viszont - akinek kedvéért a világról lemondunk 
láthatatlan és megfoghatatlan: "a hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés
arról, amit nem látunk" (Zsid 11,1).

Az önmegtagadás tehát - amelyről az újszövetségi szerzők beszélnek és amely az
aszkézisnek mint a transzcendens Istenbe vetett hit gyakorlásának legfontosabb aktusa 
voltaképpen meghalás a világnak és önmagunknak. Ám ennek motívuma nem az, hogy
megvetjük a világot és önmagunkat, hanem hogy Istent még önmagunknál és a világnál is
jobban szeretjük. Isten iránti nagyobb szeretetünk kinyilvánításának ugyanis egyetlen
módja az, hogy lemondunk olyan értékekről, amelyek a világ és az emberi élet immanens
szemlelete alapján feladhatatlanok lennének; olyan értékekről, amelyek önmagukbanvéve
jók és amelyekhez ragaszkodni egyáltalán nem bűn. Implicit módon természetesen benne
lehet az Isten iránti szeretet az úgynevezett természetes-erkölcsi cselekedetekben is,
vagyis azokban, amelyeknek objektuma a természetes rendhez tartozik: a jól végzett
munkában, a hitvesi szeretetben, egy emberi közösség szolgálatában stb. Az ilyen
cselekedetekben azonban nem tud megjelenni az Isten iránti szeretet a maga transzcen
denciájában, egyszeruen azért, mert e cselekedeteknek - éppen természetes-erkölcsi
jóságuknál fogva - megvan a világon belüli értelmük, indokuk és jogosultságuk. Isten
iránti szeretetünk és a világ ezzel együtt járó relativizálása csak a világ valamilyen formában
történő feláldozása által tud megjelenni, láthatóvá válni. A világnak ilyen feláldozása
történik például a szerzetesség hármas fogadalmában. A szüzesség, a szegénység és az
engedelmesség fogadalmával a szerzetesek lemondanak a nemiség megéléséről,valamint
életük szabad és önálló alaldtásáról, vagyis feláldozzák a világot. Ez csak azért nem merö
értelmetlenség, mert a világ - összes értékeivel együtt - nem minden; mert a világ 
bármennyire jó is mint Isten alkotása - mégiscsak másodrendű Istenhez képest, aki
egyedül méltö arra, hogyegzisztenciánk középpontja legyen - és ez teszi a szerzetességet
az emberi élet megvalósításának hiteles módjává, eszkatologikus jellé.
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Ha a keresztény aszkézis annyi, mint meghalni a világnak, akkor az aszkézisvoltaképpen
nem más, mint a keresztény halál elővételezése, annak igenlése és gyakorlása. Hiszen a
halál az a szituáció, amelyben radikálisan megfosztatunk az egész emberi és világi
valóságtól, s ezért a halálban szembesülünk legcadikálisabban azzal a kérdéssel, hagyjuk-e,
hogy valóban Isten rendelkezzék velünk, és "oda vigyen bennünket, ahová nem akarjuk"
On 21,18); a halálban szembesülünk azzal a kérdéssel, hogy tudjuk-e és hajlandók
vagyunk-e úgy felfogni a világ összes dolgainak elvesztését, mint önmagunk belevetését
Isten szeretetébe.

A keresztény aszkézisnek mint a keresztény halál elővételezésének az kölcsönöz
különös jelentőséget, hogy életünk e legnagyobb tette - önmagunk belevetése a
transzcendens Isten karjaiba - egyedül a halál e szabadon vállalt elővételezésében válik
láthatóvá. Mert igaz ugyan, hogy a halál és csakis a halál a világ totális feláldozása és ezért a
hit, remény és szeretet legradikálisabb lehetősége De akár Jézus engedelmes halálával
halunk meg, akár bűnösen és végleg szembefordulva Istennel, ez mit sem változtat a halál,
a meghalás külső alakján: hogy valaki megvá1tottként vagybűnös halállal hal-e meg, az a
halál külső alakjából, lefolyásából nem olvasható ki, rejtve marad előlünk. Ezért az
eszkatologikus-transzcendens Isten iránti hitünk és szeretetünk látható kinyilvánításának
egyetlen módja az aszkézis mint szabadon vállalt lemondás feladhatatlan világon belüli
értékekről.

Következik ebből, hogy az így felfogott aszkézist nemcsak a szerzeteseknek kell
gyakorolniuk, hanem mindannyiunknak. Hisz mindnyájunknak tanúságot kell tennünk
arról, hogy nem saját erőfeszítéseinktől, igyekezetünktől várjuk a végső beteljesülést,
hanem a transzcendens Isten eszkatologikus ajándékaként reméljük, és ezért mindnyá
junknak fel kell áldoznunk sok mindent, amit nem volna bűn megtartani, ami szép és.
értelmes lenne és gazdagítaná az életünket - mert csak így tehetünk tanúságot arról,
hogy valóban híszünk az örök életben.

Az aszkézis alapja tehát a halál elfogadása. Karl Rahner szavaival: nAZ embemek
egzisztenciálisan és meghamisítás nélkül magára kell vennie azt az eseményt, amely az
emberi életnek mint egésznek e világon belüli értelmességet kérdésessé teszi, és ez az
esemény a halál. Ha az ember a halálának tényét elfogadja és szembenéz vele, ha
személyesen igent mond erre a halálraszántságca, és ezt az igent egzisztenciálisan is
realizálja azzal, hogy önként elébe megy ennek az apránként, az egész élet folyamán
realizálódó elmúlásnak, ha ezenfelül nemcsak készen áll a halálra, hanem ennek
egzisztenciális komolyságát is biztosítja azáltal, hogy a szenvedésből mint a halál
mozzanatából többet vesz magára, mint amit a sors rákényszerít: akkor gyakorol igazi,
keresztény értelemben vett aszkézist" (Rahner-Vorgrimler, Teológiai Kisszótár, nAszké
zis" szöcíkk, Bp. 1980.49-50.1.)

Ennek az aszkézisnek legfontosabb módjai: Isten vezetésének elfogadása és az áldozatos
szeretet gyakorlása. Az előbbi a hit nagy alakjainak példája szerint abban áll,hogy zúgolódás
nélkül engedelmeskedünk a mindig nagyobb Istennek, akkor is, ha ez fájdalmas, mert saját
elgondolásaink és terveink feladását követeli tőlünk. Az utóbbi pedig azt jelenti, hogy a
világfeletti Istenben bizakodva merünk szeretni áldozatok árán is, Jézust követve, aki azt
tanította, hogy "senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért" On 15,13).

Ha így fo~uk fel az aszkézist, akkor aszkézisünk nem értelmetlen önsanyargatás lesz,
hanem az Ujszövetség legmélyebb üzenetének megfelelően meghalás és újjásZületés.
Ahogy Szent Pál mondja: "Vagy nem tudjátok, hogy akik Jézus Krisztusban megkeresztel
kedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg? A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk
vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atyadicsőségéből feltámadt a halálból, úgy
mi is életre keljünk" (Róm 6,3- 5). Ésaszkézisünk ekkor bizonyosan termést is fog hozni,
hasonlatosan a búzaszemhez, amely "ha nem hull a földbe, és el nem hal, egymaga marad,
de ha elhal, sok termést hoz" On 12,24).
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HAL\Sz PIUSZ

Keresztény vagyok

Ma már elcsépelt közhely, hogyavilágválságbanvan. Ebből azonban rögtön következik: ha
a kereszténység a világban él, akkor ebben a válságos világban nem lehet mentes a
válságtól. Ebben a gyökeresen átrendeződövilágban keressük hiteles arcunkat, keressük
az önmagunkkal való azonosságunkat. Keressük, mi a kereszténység lényege, amely - a
formák változása közben - nem változhat. Ebben a három pontban foglalhatnánk össze.

1. Jézus Krisztus, a megtestesült Isten, életünk középpontja,
,Az Ige megtestesült és közöttünk lakozott. "Más szóval: Isten nem csupán tanításban és
szimbólumokban, hanem valóságos személyében jött közénk, Mindazt, amit Istenről

tudunk és tapasztalunk, Jézus testesíti meg. A világ valamennyi vallása közül egyedül a
kereszténység tanítja, hogy Isten valósággal emberré lett, akit szemünkkel láthattunk,
fülünkkel hallhattunk és kezünkkel tapinthattunk. (1 Jn 1, 1) Számunkra az IstenJézus
Krisztus. Döntő, hogyJézus a velem élő Isten - vele egy hulIámhosszra kell hoznom az
életemet. A Szentlélek lebegett a Szűzanya fölött, hogy megszülethessék benne Jézus
Krisztus, az első pünkösdkor ugyanez a Szentlélek lebegett az Egyház fölött, hogy most
bennünk szülessék meg Jézus Krisztus. Keresztény nem az, aki hisz Istenben, hisz Jézus
Krisztusban, hanem az, akiben megszületett és állandóan növekszik Krisztus teljessége.
(Ef 4, 13) Jézus nem csupán meggyőződésünkés világnézetünk akar lenni, hanem
személyiségünkkel akar egyesülni. Ahogy Pál apostol mondja: "Élek én, de már nem én,
hanem Krisztus él énbennem." (Gal 2, 20) Krisztus szemével kell néznem, Krisztus
kezével áldani, Krisztus szívével szeretni. Korom megvan hozzá, éltem a politikai
katolicizmus idején, aztán jött a liturgikus, majd a szociális katolicizmus, bizonyos
értelemben a kor diktálta ezeket. A hetvenes években, főként nyugaton, a fiatalságot a
,Jézus mozgalom", a Jézus forradalom" mozgatta meg; Jézus a "szupersztár" volt a jelszó,
Ezek mozgalmak, sok esetben divatok, a lényeget egyik sem pótolhatja: Jézust magát kell
megélnünk és beleélnünk a világba.

2. Isten az Atyánk
Jézus életének és egész tanításának végső kicsengése: Mit féltek, kicsinyhitűek, hiszen
van Atyátok az égben. Számunkra Istennek atyai arca van, s ez döntő jelentőségű egész
életünkre, mert egészen másként viszonyulunk hozzá, az emberekhez és a világhoz.

a) Ha Isten az Atyám, ebből végtelen bizalomnak kell fakadnia. Kis Teréztőlszármazik a
mondás: Keresztény ember nem vétkezhetik nagyobbat, mint ha nem bízik eléggé az
Istenben. Nekünk, mai embereknek nehéz olyant gondolni, ami nem tartozik ehhez a
tapasztalati világhoz. Márpedig Isten nem egyvalami, vagy valaki ebből a világból - tehát
idegen, jelentőségtelen. Valamire azonban nem gondolunk: a gyermek először nem a
dolgokat ismeri meg, hanem bizonyos alaphangulatokat: védettséget, boldogságot, vagy
elhagyatottságot, mellőzöttséget. Először van az alaphangulat, s ennek hátteréből

ismerjük meg az egyes dolgokat. Nos a keresztény alaphangulat a bizalom: Isten az Atyám!
H. Bremond írta meg: Egy párizsi hölgy falun szokta tölteni üdülését. Föltűnt ott egy
pásztorlányka egyszerű,kedves viselkedésével. Beszédbe elegyedett vele s megtudta. hogy
kora gyermekségétőlfogva árva. Később megkérdezte tőle, szokott-e imádkozni? Akislány
erre könnyes szemekkel válaszolta: "Asszonyom, három éve nem imádkoztam. Mert
amikor elkezdem: Mi Atyánk, ki vagy a mennyben, eszembe jut, hogy én sem vagyok árva,
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nem tudom tovább folytatni, mert sírni kezdek az örömtől. Asszonyom, három éve nem
tudtam befejezni aMiatyánkot."

b) És ha Isten az Atyánk, akkor valamennyien testvérek vagyunk. Nemrégen olvastam
egy német folyóiratban: egyik olvasója azt tanácsolja, ne így imádkozzunk: "Mi Atyánk",
hanem így: "Édesatyánk, ki vagya mennyben ..." Nemcsak szépség, hanem igazság is rejlik
ebben az elgondolásban. Egy modem szociológus "atyátlan" társadalomnak nevezi
korunkat. Ha pedig atyátlan. akkor benne testoérteleneh vagyunk. "Kartárs", "szaktárs",
.munkarars" azt fejezi ki, hogy míg együtt dolgozunk, társak vagyunk, aztán semmi közünk
egymáshoz. A civilizáció és a tömegkommunikációs eszközök ledöntötték az országba
tárokat, a világ egy. De hogybenne az emberek is egyek legyenek, ezt annak a tudatnak kell
biztosítania, hogy egy Atya gyermekei vagyunk.

c) Ha Isten az Atyánk, akkor az egész világra az otthon légköre telepszik. .Atyám háza"
- mondja Jézus. Ebből következik, hogy a világ nemcsak templom, ahol minden Istent
imádja, nemcsak a nagy mü, mely alkotóját dicsőíti, nemcsak erők és titkok összege, amit
föl kell kutatnunk és meg kell hódítanunk, hanem otthon, melyben Isten a jóságos és
gondos családapa: megteremtette és berendezte a fészket. Itt minden darab családi
örökségünk, az Atya címerével és monogramjával. Meg kell tanulnunk ezzel-a szemlélettel
és ezzel az alapállással élni a világban.

3. Alaptörvényünk a szeretet
Erre közbeszólhat valaki: ne sajátítsuk ki magunknak azt, ami egyetemes emberi
tulajdonság. Szeretet mindig volt és mindig lesz, amíg ember él a földön: szülöí, gyermeki,
testvéri, baráti szeretet. Csakhogy itt nem erről van szö, nem arról a tudattalanból, az
emocionális szférából feltörő és az egész személyiséget megragadó erőről beszél Jézus,
amely sorsszerüen szakad reánk és hatalommal rendelkezik fölöttünk. Jézus pontosan ezt
mondja: .Szeressétee egymást, ahogy én szeretlek titeket." Ez az "új parancs". A
keresztény szeretet lényege tehát a szolgálat, amikor életünk tartalmát nem önmagunkkal
töltjük meg. és végső motívumunk nem az, hogy kit hogyan hasznosíthatunk a magunk
érdekében, hanem megfordítva: mi hogyan használhatunk másnak. "Olyan megalázó
annak lenni, akik vagyunk, szeretnénk többek lenni, gyakran mások kárára." (Boros)
Fenomenológiai elemzések helyett tekintsük inkább Jézus életének egy kedves példáját.
Föltámasztja Jairus leányát. Mi történik? A lesújtott szülök most a boldogság mámorában
úsznak, ölelik, csókjaikkal halmozzák el gyermeküket, Jézusra sem gondolnak. Lélektani
lag mindez érthető. Maga is meghatódottan szemléli ezt a családi jelenetet. Az ajtóból
azonban visszafordul. Vajon mit mond a közöttünk járó Isten? "Ne jeledjetek enni adni a
gyermeknek. "Igen, mert ez a kislány valószínűleg napokig nem evett és amit megevett, az
is kijött belőle. A láz is emésztette. Tehát teljesen legyöngült a szervezete. Most
meggyógyult. Mi tehát e fiatal szervezet első reakciója? Farkasétvágya van. Örül a szülök
csókjainak, de elsősorban enni kíván. És ezt Jézus veszi észre. A benne megjelenő Isten
nem az Andromeda ködével, nem a Kentaur Alfájával és a galaktikákkal van elfogl-alva,
hanem e kislánnyal. "Megjelent Üdvözítőnk emberszeretete" (Tit 3, 4) Jézus nemcsak
ember, hanem "ember másokért". Ez a keresztény szeretet lényege. Napjainkban
Kalkuttai Teréz anya jár előttünk ezzel a szeretettel. Valaki egyszer föltette neki ezt a
kérdést: "Avilág sok nyomorúságának tengerében mit jelent az a csepp, amit meg tud
tenni?" Ezt válaszolta: "Engem mindig az a baj érdekel, ami éppen előttemvan és amiben
segíthetek." Pontosan ez valamennyiünk föladata: a szeretetnek azt az aktáját kell
elintéznünk, amit ránk szignált ki a Gondviselés.
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Egyházban élek
Mi az Egyház?Azsinat szerint Isten népe. Tehát nem a püspökök és papok, nem a templom
és búcsújáróhelyek, nem a dogmák és előírások - ezek is -, de lényegében Isten népe.
Ám itt csak a felét mondtuk. A teljes mondat így hangzik: Isten népe az eucharisztikus
asztal körül. Tehát vasárnap nem azért rnegyünk a misére, mert ez parancs, nem is azért,
hogy ott imádkozzunk és énekeljünk, hanem azért, hogy ott testvéreimmel együtt
Krisztusban és Krisztus által mutassuk be a hála és engesztelés áldozatát. Sokszor hallja az
ember: ha nem is járok misére, azért hiszek az Istenben. Hát persze a mohamedánok és
buddhisták is hisznek Istenben, ettől még nem keresztények. Ilyent is hallunk: "A
természetben jobban tudok imádkozni, ott közelebb érzem az Istent, mint a templom
ban." Lehet, de az ember közösségí lény és vallásos életét is közösségben éli; nem vagyunk
sem remeték, sem nomádok. Az Egyház tehát Isten népe, melyaz oltárkörül válik eggyé.
Ebből kettő következik:

aj A szentmise nem a pap miséje, hanem a miénk, az egész közösségé. Mi mutatjuk be a
pap kezei által, ahogy a kezem írja a levelet, mégis az én levelem. Az egész kozmikus világ
kihordozza az embert, az ember maga fölé emeli a papot, a pap pedig Krisztust, hogy
..általa, vele és benne" mutassuk be hódolatunkat. Ezért ma már elképzelhetetlen az a régi
magatartás, mikor valaki beült a templom egy padjába, senkit sem ismert a .mísehallgatök"
közül és őt sem ismerte senki; elővette imakönyvét vagy rózsafüzérét és "imádkozott",
esetleg "hallgatta a misét", Végén keresztet vetett és kiment a templomból, "eleget tett" a
vasárnapi parancsnak. A misét nem hallgatjuk, hanem közösen bemutatjuk. Ezért nem
tartom helyesnek azt a megoldást, amikor a mise egy részét a pap mondja halkan, a hívek
közben énekelnek. Ez még mindig a "klerikalizmus" maradványa - mintha volna a
misének olyan része, ami nem tartozik a hívekre. Persze az is lehet, hogy így akarunk
néhány percet rövidíteni.

b) A szentdldozds nem magánáhítat, hanem lényegesen hozzátartozik a szentmiséhez.
Ésha a mise az enyém is, akkor a szentáldozás is egyben az enyém. El sem képzelhető,hogy
a misézö pap ne áldozzék. De ha a szentmise az egész közösségé,akkor az egész közösséga
szentáldozásban is részt vesz. Kisdiák voltam még, mikor rendszeresen kezdtem
ministrálni. Néhány hónap múlva a mísézö pap megkérdezte, miért hagyom őt cserben.
Nem értettem. Közösen végezzük a lépcsőimát, közösen a fölajánlást, közösen az
űrfölmutatást, Végül jön a szentáldozás, ő áldozik, én nem. Napokig gondolkoztam ezen.
Nem akartam .szentes" diák lenni. Végül döntöttem s így lettem napi áldozó. Az
ősegyházban a katekumenek csak az igeliturgián vehettek részt. Fölhangzott a .xatbecu
meni exeant", a hitújoncok távozzanak!, a többiek, akik ott maradtak, valamennyien
áldoztak. Jézus azért akart kenyérben közöttünk maradni, hogy .rnindennapi kenyerünk"
lehessen. "Vegyétek és egyétek ... '; ne csak az oltárszekrényben őrizzétek, ne csak a
szentmisében imádjátok, hanem táplálkozzatok vele.

Az egyház Isten népe, de nem arctalan tömeg, nem organizáció, hanem organizmus. A
híveket nem az anyakönyvek kapcsolják össze, nem is a közös hit, hanem a közös oltár - a
körülötte összegyűlt hívek konkrét családdá egyesülnek, olyan családdá, amelyben
mindenki ismeri, szereti és segíti egymást. Tehát az egyház elsősorban a kis közösségek
eleven és együttélő együttese. Mindig mélyen érintett, amikor a Szent Péterbazilikában a
pápa mise közben kezébe vette az Oltáriszentséget és a világ négy tája felé fordulva áldást
adott. Fönt a kupolában a harsonák mennyei melódiát zengtek, a sok ezer ember
megrendülten tekintett az oltárra. Nagyszeru szimbóluma az egységnek, de csak
szimbólum, az igazi élet a kis közösségekben lüktet. Az első századokban a keresztények
nek nem voltak hatalmas katedrálisai, nem voltak külső mecénásai és mégis szép
csendesen meghódította Kisázsiát. Aztán jött Nagy Konstantin s megmutatta, ha mint
"pontifex maximus" tudott az isteneknek hatalmas bazilikákat építeni, miért ne tudná ezt
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a keresztény Istennek is megtenni? Sajnos még ma is azt tapasztalja az ember templo
mainkban, hogy a hívek szétszóródva ülnek, vagyaz utolsó padokban. Azt mutatja, hogy
nincsenek valódi közösségben sem egymással, sem az oltárral.
Meglepődvefigyelem a nyugati katolikusok híradásait. Ankétoznak, önkritikát gyakorol

nak, mert "híveik" száma egyre fogy. Minden erőfeszítésük ellenére. Egyik osztrák
kollégám írja, hogy évenként 20 OOO azok száma, akik kilépnek. Azt válaszoltam neki, ezek
a becsületesebbek, mert akik nem lépnek ki, azok nagy része sincs semmi kapcsolatban az
egyházzal, de semmi értelmét sem látják, hogy döntsenek. Ezzel kapcsolatban meglepó
szavakat olvasunk János apostol levelében: "Közü/ünk kerültek ki, de nem tartoztak
közénk. Ha közénk tartoztak volna, közöttünk is maradtak volna. Rajtuk kellett
nyilvánvalónak lennie, hogy nem mindnyájan tartoznak közénk. " On 2, 19)

Miről van szó?
Arról, hogy visszavonhatatlanul vége van a "volkskirche"-nek, a tömegkeresztény

ségnek, a folklorkatolicizmusnak, az alig-hívőknek. Keresztel6 János mondta, hogy ő

csupán vízzel keresztel, aki utána jön, az Szentlélekkel. És Jézus kijelenti: "Aki nem
születik vízb61ésSzentlélekb61, nem mebet be Isten országába. "On 3, 5) Az embereket
megkereszteltükvízzel, megbérmáltuk olajjal, összekötöttük stólával, de nem biztos, hogy
Szentlélekkel is. Egy nadrágot örökölhetek apámtól, egy szoknyát anyámtól, de hitüket
nem örökölhetem. arról nekem személyesen kell döntenem. A szokáskereszténység
helyébe a meggy6z6déses kereszténység lép. Így kanyarodunk vissza egyre inkább az első

keresztények életéhez. A jövőben csak az lesz keresztény, aki elkötelezte magát
( engagement) Krisztusnak.

A kereszteléskor elhangzik a kérdés: "Ellene mondasz-e a sátánpompájának1"Thdjuk
egyáltalán, mit jelent ez? Vissza kell mennünk az első keresztények korába, hogy
megérthessük. Amikor egy római hadvezér győzött, fehér lovon, légiói élén, foglyoktól és
zsákmányolt kincsektől követve vonult föl a Via Sacran a Capitoliumra. Jobbról-balról
ujjongott Róma népe. Ezt nevezték pompának, a keresztények "pompa diabolinak". A
Hatalom mámora. Amikor pedig valamelyik istennek volt az ünnepe, földíszített szobrát
kihozták szentélyéből és ünnepi körmenetben hordták körül a városban. Az egész
hivatalos Birodalom követte: a császár mint "pontifex maximus", a szenátorok és
tábornokok, jobbról-balról pedig az ujjongó plebejusok. Ezt is pompának nevezték, a
keresztények "pompa diabolinak". Ez volt önmaguk imádásának mámora. Ott lent a
katakombák mélyén döntés előtt állt a megkeresztelendő. Választania kellett: egyik
oldalon Róma mínden nagysága és szédületes hatalma - a másik oldalon a töviskoronás
Krisztus. Nos ez van ma is rnögötte, amikor fölteszik a kérdést:"Ellene mondasz-ea sátán
pompájának1" .

Ma azt mondjuk, a bérmálás a nagykorúság szentsége, de kérdem én, egy tizenhárom
tizennégy éves gyerek képes erre az elkötelezésre? Csupán elodáztuk a kérdést. Felnőtt

fejjel kell eljutnunk arra a pontra, amikor a döntést meg kell hoznunk.

Megkezdtem örök életemet
AzÚr Jézus így szólt a jobb latorhoz:"Még ma velem leszel aparadicsomban. "Léon Bloy
hozzáfűzi: nem holnap és nem holnapután, hanem "még ma". Azt akarja ezzel mondani,
hogy a keresztény ember élete megkezdettörök élet.Amennyország nem odaát kezdődik,
hanem már itt a földön. De hiszen ez számunkra érthető.A mennyország lsten jelenléte,
márpedig aki igazán szeret, az "Istenben van és Isten 6benne. "Az a szeretet, amellyel itt
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szeretjük Istent, lényegében nem más szeretet, mint amivel odaát szeretjük majd őt - és
Isten is úgy szeret bennünket már itt, mint a mennyországban fog szeretni. Ezt a
gondolatot három szempontból kell megvilágítani.

1. Megvagyunkváltva
Volt idő az egyházban, amikor úgy gondoltuk, hogy a szenvedés váltja meg a világot. A lelki
irodalomban kifejlődött a· kereszt misztikája, az öncélú vezeklés vállalása - a világ
borzongva és elutasítva állt vele szemben. Pedig valójában nem a szenvedés, hanem a
szeretet váltotta meg a világot. "Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja
barátaiért." Az égen és a földön egyetlen teremtő erő van s ez a szeretet. És ahogy a
teremtés nincs befejezve, ugyanúgy a megváltás sincs. Jézus megváltó szeretete ma is itt él
közöttünk és amikor erre a szeretetre válaszolunk tudatos és határozott szeretettel, akkor
a mi megváltásunk is bekövetkezett. Igen, megyünk Jézus felé, de nem kaviccsal a
cipőnkben. hogy kínozzuk magunkat, hanem szeretettel a szívünkben. Jézus nem
romokra, nem a tennészetes ember roncsaira akarja építeni az Atya országát. Abban a
pillanatban, amikor szeretetbőlátadjuk magunkatjézusnak - bennünkvalami egészen új
létezés kezdődik.Eddig volt bennünk biológiai élet, volt szellemiélet, talán lelki élet is 
most megjelenik bennünk az isteniélet."Mindaz, akiszeret, Istent61született. "( l Jn 4, 7)
- tehát valóságos újjászületésről van szö, ,,Aki szeret engem, megtartja tanításomat,
Atyám is szeretni fogja 6t, hozzá megyüne és benne fogunk lakni. "On 14, 23) Miért
fogjuk föl ezt képletesen? Ahol az Isten lakik, ott van a mennyország. "Isten szeretete
kiáradta szívünkbea SZentlélek által. "(Róm 5, 5) Bennünk még csak különbséget lehet
tenni személyiségünk és szerétetünk között, de "Isten maga a szeretet", tehát ha szeretete
árad a szívünkbe, akkor ő az, aki árad.

De ekkor jön a bűn.

Nem lehet és nem szabad bagatellizálni. Nem igaz, hogy csupán a nyomor következmé
nye. Háborúk, terrorizmus, kizsákmányolás, éhínség, ezek a nagy bűnök, melyekben
keresztény embemek nem lehet része. Ám nála is történhet rövidzárlat. Erre vonatkoz
nak az Írás szavai: "Ha vádol a szívünk, Isten nagyobb a szívünknél. " (1 Jn 3,20)
Valójában nem a bűn a legnagyobb rossz, hanem a bűntudat hiánya. És ma ez szinte
egyetemes jelenség: van átöröklött hajlam, de bűn nincs, van nevelés hiánya, de bűn nincs,
van rossz környezet, de bűn nincs. Márpedig a bún lényegesen hozzátartozik a
kereszténységhez. Mert ha nincs bűn, akkor nincs megváltás, ha nincs bűnös, nincs
megtestesülés. Ha Jézus a csúcsforgalom idején végigmenne a forgalmas utcán és
szembejönne vele valaki, aki bűntelennek érezné magát, azzal nem tudna mit kezdeni.
Hiszen világosan megmondta, hogy oriosként jött hozzánk. Aki nem beteg, annak nincs
köze az orvoshoz. Abűn titokzatos és sötét hatalom, de az Atyaországában szép arcavan. A
tékozló fiú addig nem érdekel minket, amíg tivornyázik, de akkor igen, amikor Atyja
keblére vonja:" Vegyétek el6 a legszebb köntöst ésadjátok rá,húzzatokgyűrűtazujjára
és sarut a lábára" - kiált oda a szolgáknak. Ezért énekeljük a nagyhéten: ,,0felix culpa!"
Mert a bűnön keresztül tudunk betekinteni Isten szeretetének mélységeibe és általa
jutunk el a valódi alázatosságra.

2. Föltámadunk
Hogyan? Jól hallottuk? Igen. Maga az apostol mondja: "Ha föltámadtatok Krisztussal,
keressétek, ami odafönt van." (Kol 3, l) Mennyire nem hatoltunk e szavak mélyére!
Valahányszor életrőlvan szö, mindig csak a biológiai életre gondolunk, pedig ezen belül
van az isteni élet, melyet a Szentlélek önt belénk, és ez nem hal meg a biológiai halállal.
Igen, testünket, mint valami elhasznált ruhát, letesszük a halálban, de Istengyermeki
életünket nem. A halál számunkra annyit jelent, hogy egy homályos szobából átlépünk a
világos szobába, de ez is, az is Atyánk háza, melyben "sok lakóhely van. "A húsvéti sírból
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nemcsak Krisztus lépett ki diadalmasan, hanem valamennyien, akikben Ó éli diadalmas
életét. ,.Akiketmegigazulttá tett, azokat meg is dicstJítette."(Róm 8, 30) Ezt a dicsőséget
ugyan még fátyol borítja, de már bennünk él. (Kol 3, 3) EmléksZünk, mit mondott Jézus
Lázár sírjánál?"Mindaz, aki belém vetett hittel é~ nem bal meg sohasem. "On 11,26) A
madár a levegőben, a hal a vízben, a keresztény már az örök életben él. "Hiszen tudjuk,
bogya halottaibóljöltámadtKrisztus többé nem bal meg. a balál többé nem uralkodik
rajta." (Róm 6, 9) Nem hal meg fizikai testében, és nem hal meg azokban sem, akikben
folytatja megváltói életét.

Ebből valami csodálatos keresztény öntudat származik. Életünk misztérium s ez
nyugtalanítja a kívülállót; kételkedik, gúnyolódik, próbálja bizonyítani, hogy egzaltáltak
vagyunk, de nem érti. Az életet nem lehet definiálni, sem magyarázni, az életet élni kell. Az
istengyermeki élettel is ígyvagyunk, aki éli, az tudja, miről van szö, aki pedig nem éli, annak
nem lehet megmagyarázni. Nekünk "maga a Lélek tesz tanúságot, bogy Isten fiai
vagyunk". (Róm 8, 16)

Fénelon püspököt fiatal katonatiszt kereste föl. Harctérre indult és szerette volna
rendbe tenni a lelkét. "Püspök úr, szívesen meggyónnék, de előbb bizonyítsa be, hogy a
bűnbánat szentségét Krisztus rendelte." A püspök ígyválaszolt: "Cseréljükföl a sorrendet,
előszörgyónjék meg, utána bebizonyítom, hogy Krisztus rendelte." A föloldozás után így
szölt a fiatal tiszt: "Köszönöm, már nincs szükségem a bizonyításra." Vagyis,amit megél az
ember, azt nem kell bizonyítani.

3. Megkezdtük örök boldogságunkat
Ha igaz, hogy megkezdtük örök életünket, akkor az is igaz, hogy megkezdtük örök
boldogságunkat. Nem véletlen, hogy az újszövetségi szentírást evangéliumnak, örömhír
nek nevezik. De kérdés, milyen örömről van szó?Arról, ami a vidám természetbőlés derűs
kedvből fakad? Sokkal többről. Gaudium de Spiritu Sancto (Róm 14, 17) - ez a lélek
atmoszférája: részesedés Isten boldogságában. Ne feledjük, a világot a boldog Isten
teremtette, tehát boldogságra teremtette. "Azt akarom, bogy az én örömem bennetek
legyen és ezzel örömetek teljes legyen." On 15, 11) Korunkat az egzisztenciális
kiábrándulás jellemzi, a rengeteg élvezet és szörakozás között megszállottja az örörnte
lenségnek, mert jól funkcionáló sivár világot alakított ki maga körül. Ebben a világban
halljuk Krisztus szavait: "Hasonló a mennyek országa az elrejtett kincshez. " Vagyis az
igazi örömet keresni kell, mert az a tulajdonsága, hogy el van rejtve. Ahányszor jót tudunk
tenni testvéreinknek, mindig fölfedezünk valamit ebből a rejtett örömből. Néri Szent
Fülöp, Róma örökké derűs szentje éppen kint játszott a Pincién a gyerekekkel. Futva jött a
testvér, jöjjön gyorsan, a pápa hívatja, bíborossá akarja tenni. Szentünk földobja a kalapját:
"Gyerekek, a mennyország kell nekem, nem a bíboros kalap." Letérdelt a pápa elé:
"Szentséges Atyám, ne tegyen csúffá engem, nem való az én fejemre a bíborosi kalap."
Menj be Urad örömébe! - ezek is az Úr szavai.Ahogy megyünk az életen végig, lépésről
lépésre megyünk be ebbe az örömbe.
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A Vigilia beszélgetése

Halász Piusszal

- Halász Piusz neve mára negyvenes évek elején ismert volt a magyar egyházban. A
zirci cisztercita teológiai f6iskoia akkori tanára a liturgia új szel/emét és a hiteles
szerzetesi lelkiséget kereste írásaiban. Aztán a világháború után híre jött: új, a
trappístákéhozhasonló szerzetfélétalapította Dunántúlon. Megkérhetném, beszéljen a
szerzetességrűl és a borsodpusztai kísérletrlJl?

- A szerzetesi intézmény nem vezethető le konkrét bibliai szövegekböl, hiszen a
szerzetesség hosszú történelmi fejlődés és reflexió eredménye. Jézus körül kezdettől

fogva egy szorosabb tanítványi kör alakult ki. Ennek ugyan még nem voltak tételes
szabályai, de lényege kettős volt. Először: a Mesterrel együtt lenni, Őt hallgatni, tőle

tanulni. Amásik: a Mester segítségére lenni, az igehirdetésben és a karizmák kiosztásában.
A szerzetesi élet biblikus alapját ebben a tanítványi körben kell keresnünk. Innen érthető

talán az is, hogy a szerzetesség két nagy ágra oszlik: apostolkodó és szemlélődő

szerzetekre. Persze a szemlélődő szerzetes sem azért vonu1 el a világtól, hogy saját kis
problémájával pepecselgessen. Az apostolkodó szerzetes így fogalmaz: Istent szolgálom
testvéreimben. A szemlélődő pedig így: Istenben szolgálom testvéreimet.

Íme a két pólus: dolgozni avilágon, és elvonu1ni avilágtól. Minden emberi közösségben,
tehát az egyházban is érvényes a korrektúra törvénye. Ahogy az egyén életében is a
szomorúsággal szemben ott kell lennie az örömnek, a munkával szemben a pihenésnek, a
szorongással szemben a reménynek, úgy az egyházban is a kifelé forduló és akcióban
föloldódó életforma mellett meg kell lennie a befelé forduló, a szemlélődésben

elmélyedő életformának is.A denaturált, természetétőlmegfosztott kereszténység vallást
akar erőfeszítés nélkül, kereszténységet kereszt nélkül, egyházat imádság nélkül, kultúrát
kultusz nélkül. Ennek a naturalista, racionalista törekvésnek korrektívuma a szemlélődő

szerzetesség. Isten jogainak védelme az emberrel szemben, a misztérium védelme a
racionalizmussal szemben, a kegyelem védelme a naturalizmussal szemben, Krisztus
keresztjének védelme a konzum-társadalornmal szemben.

- Mivel foglalkoznak a szemlél6dó szerzetesek?
- Életük két alappilléren nyugszik: a zsolozsmán és a szemlélődésen. A zsolozsma

hódolat Isten előtt, aki minden érték foglalata és minden szentség forrása. A szellem
alapállása, hogy ahol értéket lát, ott értékel, ahol dicsőséget, ott dicsőít.A teremtett világ
alapvető kötelessége, hogy megadja Istennek a dicsőítést. A lét évmilliókon át addig
nyújtózkodott, amíg kinyújtózkodta magából az embert. És ekkor az egész ember alatti
világ mintegy így szólította meg: belőlünk lettél, a mi képviselőnk vagy, add meg a
nevünkben is Istennek a dicsőítést. Egynagy művészt megtapsolunk, a sportpályán kitör a
lelkesedés. Egyedül Istennek nem jár ki a dicsőítés? Hogy ez el ne maradjon, ezért
zsolozsmáznak a szemlélődő szerzetesek, és ezért adja az egyház papjai kezébe a
zsolozsmás könyvet.

Azsolozsmát a szemlélődés egészíti ki. Ezazonban nem semmittevőelrévülés az isteni
dolgokban. Aki szemlélődik, az a lényeg felől közeledik a jelenségek felé, a lét
középpontjából szemléli a dolgokat. Olyan, mint a fa:szötlanul és mozdu1atlanul tária ágait
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az ég felé, de mivel az örökkévalóság talajába gyökerezik, gyümölcsöt érlel mások számára.
A szemlélődő ember abban a mélységben él, ahol a periférikus problémák gyökerei
rejtőznek. Itt folyik a lélek drámája Isten előtt. Egy drágagyöngyöt lehet fizikai
tulajdonságai szerint szemlélni, ezt teszi a tudomány. Lehet hasznossági szempontból
szemlélni, ezt teszi a kereskedő. Lehet az esztéta szemével gyönyörködni benne, ezt teszi a
müvész, De lehet Isten teremtő szépségét megcsodálni benne, ezt teszi a szemlélődő.

Thierry Szent Vilmos szavai: O amare, o ire, o sibi perire, er Deum pervenire - szeretni,
haladni, magunk számára meghalni és az Istenhez eljutni.

- Térjünk át a borsodpusztai kísérletre. Hogyan született az ötlet, és hogyan
kerűlhetettsor a megvaiósításra?

- 1945 öszén már világossá vált, hogy az egyházi iskolákat államosítani fogják. Ekkor
vetődött föl konkrét formában, mi is lesz utána. Beleolvadunk a lelkipásztorkodásba? Vagy
pedig visszatérünk rendünk eredeti életformájához? A ciszterci rend 1098-ban alakult, s
azt tűzte maga elé, hogy Citeaux vadonában, Szent Benedek szabályai szerint rendezi be
életét. Nos, 10-12 fiatal rendtaggal elhatároztuk, hogy ezt az utat választjuk.

E döntés mögött két előzményhúzódott. Az egyik: Mailáth erdélyi püspök annak idején
elhatározta, hogy a Székelyföldön alapít egy liturgikus központot. egy szemlélődő

apátságot és egy lelkigyakorlatos házat, és így teszi teljessé az ottani katolikus egyházat.
Mailáth püspök meghalt, de szellemi hagyatékát utóda is vállalta. Egy szép napon Erőss

Alfréd, kolozsvári teológiai tanár keresett meg levelével. Ót még Rómából ismertem.
Jelezte, hogy Mailáth püspök annak idején érintkezésbe is lépett külföldi trappistákkal egy
szemlélődő monostor alapítása miatt. De minek külföldiekkel kísérletezni, nem volna-e
kedvünk nekünk, magyar cisztereknek erre vállalkozni? Az alapításra azonban már nem
került sor, mert Erdély ismét elszakadt Magyarországtól.

A második szál a KALOT-ból indult ki, a magyar katolicizmus e csodálatos intézrnényé
ből. Kerkay páter hívta életre: a falusi ifjúságot kihozta a kocsmából, megszervezte,
népfóiskolákon továbbképezte. Kerkay páter említette, hogy amikor a jezsuita rend
megalakuit, Szent Ignác szövetséget kötött a kanhausiakkal, hogy miközben ők mint
Krisztus katonái harcolnak, a kanhausiak adják számukra az imádságos hátteret. Ennek
mintájára kössünk mi is szövetséget. Teremtsünk egy olyan magaslati helyet, olyan oázist,
ahol a mozgalom tagjai mindig regenerálódhatnak, lelkileg elmélyülhetnek.

Ilyen előzmények után terjesztettük kérésünket a ciszterci rend magyarországi
káptalanja elé. Engedje meg, hogy visszatérhessünk alapító atyáink életformájához. A
káptalan ezt behatö vita után engedélyezte. Róma megadta az alapító oklevelet. De hátra
volt még a letelepedési engedély. Aveszprémi egyházmegye területén feküdt Borsodpusz
ta. Ott állt egy magára maradt gazdatiszti épület szép kerttel. A Földosztó Bizottságtól
igényeltünk 50 hold földet, abból a 200 holdból, amit már senki sem igényelt, mert
félreesett, s a közeli erdőkmiatt nagyvolt avadkár. Az ötven holdhoz hozzájárult még húsz
hold lelkészi javadalom. A Földosztó Bízottság nem tulajdonba, hanem csak bérletbe adta.
ÁllatáIlományunk két pár ló, hat fejőstehén, tizenkét borjú és ötven birka - feles
tartásban.

Hamarosan kb. tízen megkezdtük új életünket. Zirc az ostrom alatt hónapokon át több
ezer emben táplált falai között, anyagilag nem segíthetett bennünket. Két kezünkön kívül
semmink sem volt. Kukoricadarán éltünk, felét megfőztük. felét megsütöttük. A közeli
erdésztől kaptunk egy tehenet feles tartásra. Tehát tejünk már lett, de pénzünk semmi.
Annyira, hogy volt idő, amikor nem tudtam levelet írni, mert hiányzott hatvan fillér a
bélyegre. Nem volt ébresztőóránk sem, ezért a közeli majorból az éjjeliőr kopogtatott
éjjelenként az ablakon: "Tisztelendő atyák, két óra van." Ha üzentünk volna a közeli
plébániára, a nép összehordta volna a sZükségletet. De mi azért jöttünk, hogy a Regula
szerint éljünk, ez pedig előírja, hogy a szerzetesek saját kezük munkájával éljenek.

530



Aztán be kellett indítani a gazdaságot. Ötven hold kulák-kategóriának számított. Nem
mondhattuk, hogy az ötven hold tíz személy tulajdona, tehát mindenkinek csak öt hold jut
papírforma szerint. AKALOT-tól annyi támogatást kaptunk, hogy vehettünk egypár ökröt.
Azelső vetésnél és krumpliültetésnél az újgazdák teljes számban kivonultak a szomszédos
majorból segíteni. Lassan mi is belezökkentünk a gazdálkodó életbe. Öt év múltán, a
föloszlatáskor vetőgépünk, aratógépünk, kapálógépünk segített a munkában. Hat kis
vendégszobát kezdtünk építeni a sok érdeklődő számára. A kőművesek még be sem
fejezték munkájukat, amikor a szerzetesség föloszlatásakor mindent ott kellett hagynunk.

- Hogyan tudták megszokni ezt a kemény életformát?
- Bizony nehezen, s itt én is sok csacsiságot követtem el. Bizonyos értelemben meg

kellett volna alkudni, amíg meg nem szokjuk a mezőgazdasági munkát. Valahogy
könnyíteni kellett volna, de azt mondtuk, hogy ezért jöttünk ide, tehát csináljuk. Szent
Benedek írja a Regulában, hogy a szerzetesek a saját kezük munkájából éljenek Mindez
szép volt, de nehéz is volt, és bizony a .testvéreket fizikailag is nagyon igénybe vette. A
zsolozsmán láttam a másik stallum-sorban, hogy majdnem elalusznak vagy kidőlnek, de
ragaszkodtunk, hogy éjjel kettőkor mindig föl kell kelni.

- Hogyan tudták biztosítani a n6vendékek részére, hogy elvégezzék teológiai
tanulmányaikat?

- A téli időt használtuk fel, amikor a mezögazdasagban nincs különösebb munka.
Hárman tanítottuk a teológiát, szentelni pedig vagy Győrbe, vagy Szombathelyre vittük a
növendékeket.

- Hány szentelés volt?
- Talán öt.

- És 6rök fogadalom is volt?
- Az előtte. Akkor már ünnepélyes fogadalmat tettek a testvérek Utánpótlás lett volna

bőven, ha ez nem Magyarországon van. De nálunk úgy képzelték el a szemlélődő

szerzeteseket, mint egy szép romantikus festményt: a kolostor ablakában hegedül a
szerzetes, a többiek lent a kertben sétálnak és szemlélődnek Sokan jöttek ilyen
beídegzettséggel, de egy-két hónap után le is léptek

- Milyen helytségekb61állt a ház?
- Ez az épület a zirci uradalom tartozéka volt. Előtte sokfelé jártam, kerestem

megfelelőhelyet. Végül is ezt találtam legalkalmasabbnak Apusztától félreesőhelyen állt
egy intézői lak Aközfalakat kivettük, s egy szép kápolnát alakítottunkki, A régi konyhából
káptalan-termet csináltunk Volt két lakószobája az intézőnek, amit hálónak használtunk,
egy másik nagy szobát nappalinak, itt jöttünk össze. Addig alakítgattuk, míg szép kis
kolostor született belőle. Belül egy széles folyosó, ahol zsolozsma előtt a két fal mentén
gyülekeztünk, csengőszórabementünk a kápolnába. Volt még egy vendégszoba, meg egy
másik, ahol az elöljáró fogadhatta a testvéreket egyéni beszélgetésre. Később építettünk
kint egy szép ebédlőt és konyhát meg hat vendégszobát. A ház körül nagyon szép
kétholdas gyümölcsös. Acsend teljesen betakartaa közösséget. nem hiányzott a terefere, a
beszéd. Kétszer egy héten volt közös beszélgetés. Azt nem csináltuk mereven, közben
lehetett derülni és föloldódni.

A szilenciumnál sokkal megterhelőbb volt a hideg. Csak a nappaliban fútöttünk, itt
mindenkinek volt egy kis íróasztala, és ott tanult, olvasott lelki olvasmányokat, levelet írt
stb. Mert a régi apátságainkban is volt egy úgynevezett calefactorium, ahova mindig be
lehetett menni jól fölmelegedni. Kellett volna a hálóban is fúteni, a kápolnában is, olyan
hideg volt télen. Ez az én csacsiságom volt, ezekre nem gondoltam. Később ezeket
biztosan meg kellett volna oldani.
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- Nem okozott-e konfliktusokat az, bogy kiváltak a ciszterci közösségből?
- Zirc nagyon humánusan oldotta meg. Amikor megérett a helyzet, akkor az apát

urunknak beadtam a kérést, és azoknak a növendékeknek az írásait, akik szintén
elmondták, hogy őket mi készteti. Összeült a káptalan, megtárgyalták az ügyet. Végül
abban állapodtak meg, hogy megengedik az alapítást és fölterjesztik Rómához. Hivatalból
közvétlenül a római generális alá fogunk tartozni, de a zirci apát fog képviselni bennünket.
Azirci apát időnként eljön meglátogatni mint vizitátor, akkor mindenki beszélhet vele, s ő
is elmondhatja az észrevételeit. Nagyon emelkedetten folyt le az egész, minden súrlódás
nélkül.

- Mi volt a céljuk ezzel a vállalkozással?
- Nem akartunk semmi mást, mint alapító atyáink életét követve, Szent Benedek

Regulája szerint osztani be napjainkat. Hajnali két órakor keltünk, elmondtuk a matutinu
mot, utána mosakodás, magán-misék, négy óra tájban elénekeltük a laudest, ezt követte a
csendes szemlélődés, szép időben akár kint a. szabadban is. Hat órakor prima, ennek
végeztével a káptalanteremben regula magyarázat, culpa, azaz ha valaki vétett a fegyelem
ellen, itt nyilvánosan megvallotta. Végül munka-beosztás: kik menjenek a rnezöre, kik a
kertbe, kik az istállóba, kik a konyhaszolgálatra. A munka tíz óráig folyt teljes csendben.
Ekkor megszólalt a kisharang, elénekeltük a terciát, aztán a konvent misét és a szextát,
utána ebéd, alatta is felolvasás. Húst sohasem fogyasztottunk, egész egyszeruen étkeztünk.
Két óra tájban elénekeltük a nónát, ezt ismét munka követte. Öt órakor a vesperást
énekeltük el, aztán olvasás, szemlélődés. Hat óra tájban vacsora, majd kompletórium s
ennek végeztével nyolc óra tájban elvonultunk a közös hálóterembe. Mindenkinek volt
egy kis fülkéje, benne 60 cm széles priccs, rajta szalmagyékény és egy pokróc. Hetenként
kétszervesperás után összejöttünk a káptalanteremben, és elbeszélgettünk lelki témákról.
Ettől eltekintve mindig szilenciumban éltünk. Mivela kezdés nehézségeivel küszködtünk,
az élet bizony feszített volt. Egykicsit mindig éhesek és álmosak voltunk, egy kicsit mindig
fáZtunk. Ez akadályozta az utánpótlást is. Akik újak jöttek, egy idő múlva el is mentek.

- Hogyan tudták megőriznivagy inkább újra fölfedezni az ősi ciszter lelkiséget?
- Nem akartunk mást Borsodpusztán, mint az ősi ciszterci életformát folytatni. Az már

előtte is hosszú ideig nyugtalanított Zircen is, hogy tulajdonképpen mi már csak a
ciszterci ruhát hordjuk, de szellemi, lelki kapcsolatunk nincs az eredeti ciszterekkel.

- Voltak-e távolabbi terveik?
- Úgy terveztük, hogy egy második alapítást esetleg itt Budapest környékén hoz-

hatnánk létre. Ide bárki könnyen eljuthat egy-két napra vagy akár néhány órára.
Egyszeruen bekopog: Szerétnék egy-két csendes napot itt tölteni, valamelyik atyával
megbeszélném a lelki dolgaimat. Főként a lelkészkedőpapságra gondoltunk, ők szorulnak
rá ilyesmire a legjobban.

Borsodpusztán szép számmal jöttek hozzánk plébánosok, káplánok lelki napokra,
lelkigyakorlatra. Ennek nyomán jutott eszembe, hogy Borsodpuszta jellegzetes pontjait
lelkileg ők is magukévá tehetnék. Ilyesmiket: Isten tiszteletének, a liturgiának, a
zsolozsmának kellő értékelését. Másodszor: szegény és igénytelen életet élni. Harmad
szor: nem törekedni semmiféle karrierre. Akik ezeket az alapelemeket vállalnák, azok egy
szellemben élhetnének velünk.

- Mi lett a testvérekkel a szétszóródás után?
- Hat évet töltöttünk ott. öt év múlva föloszlatták a rendeket, megkezdődött a

szerzetesek elhurcolása. Pillanatnyilag mi is föloszlottunk, mindenki kapott egy civil
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ruhát, bizonyos összeget, megjelöltem mindegyiknek, hogy hova tűnjék el. Amikor
értesültem arról, hogy a püspöki kar tárgyalni kezd a kormánnyal és megszűntek az
elhurcolások, akkor visszahívtam a testvéreket, és civilként helyeztük el őket, kertészként,
kocsisként, kit hogyan. De amikor jött a kánoni idő, bezárkóztunk, fölvettük a kukullákat,
és Végeztük a zsolozsmát éjjel kettőkor, úgy, mintha nem lett volna semmi külső akadály,

Végül Borsodpusztát is föl kellett adni, mert a Városlődi Állami Gazdaság az egészet
magához csatolta. Tehát nem volt már itt többet megélhetési lehetőségünk.Ugyanakkor
pedig egyházi vonalon megszüntették az ilyen kihelyezett lelkészségeket, márpedig én ott
addig helyi lelkészként szerepeltem. Szanaszét szóródtunk. Ketten ott maradtak a
gazdaságban, én Csatkára kerültem plébánosnak, a többiek pedig elhelyezkedtek
különbözőhelyeken. Egyév múltán a párt fölfigyelt, hogy két bújtatott szerzetes dolgozik
az állami gazdaságban. Fölszólították a gazdasági vezetőt, ezeknek azonnal mondjon föl.
Azt mondta, hogy a két legjobb munkaerö, hát miért mondana föl éppen nekik. Adolgozók
pedig beadványt szerkesztettek, sistállóról istállóra, végig mindenki aláírta, engedjék
meg, hogy ők továbbra is itt legyenek. Ezt rögtön lázításnak, szervezkedésnek fogták föl, a
kettőt elvitték.

- És Piusz atya?
- Én Csatkára kerültem plébánosnak, s vittem magammal a Ciprián atyát, akit kis

diákkora óta ismertem, és nekem is szükségem volt a borsodpusztaiak közül valakire. Ó
azután vezette a háztartást. Ott a plébániánkettőkornem, de négykor mindig fölkeltünk és
átmentünk a templomba. Ciprián atya csinált egy kétszemélyes stallumot, magunkra
öltöttük a kukuJlánkat, és ott hajnalban elvégeztük a zsolozsmát. Fél hat felé indultak a
bányászok munkába, és látták, hogy imádkoznak bent. Pasztorációs szempontból is jó
hatással volt, hogy a papjaik hajnalban már imádkoznak. Amikor én börtönbe kerültem,
akkor Ciprián atyának sikerült egyházmegyés keretbe jutni. Fiatalon, 56 éves korában halt
meg.

- A világi ember életében nincs meg az a csönd, aza napirend, ami egy szemlélődő

szerzetben. Hogyan lehetne mégis a világiaknak is megtanulniuk a szemlélődés útját?
- Föltették már nekem a kérdést, hogy egy szemlélődő szerzetben mindenki eljut-e a

szemlélődés végcéljához, az egyesüléshez Istennel. Nem. A szemlélődő szerzet annyit
jelent, hogy megadja azokat a kedvező feltételeket, amelyek szinte rászorítják a lelket a
szemlélődő életre. De ez nem következik be egyszerre és önmagától, bár mindnyájunknak
Isten jelenlétének tudatában kellene élnünk. Legalább élete végére minden keresztény
nek el kellene oda jutnia, hogy a Szentléleknek engedi át az irányítást. A civilek életében
hiányoznak a szerzetesélet külső keretei: a csend, a regula, a fegyelmezettség, mert hiszen
nekik állandóan az élet diktál. De legalább annyit meg kellene tenniük, hogy a csendet este
valahogy egy kicsit biztosítsák, amikor a lélek tényleg a jó Isten közelében érezheti magát.
És ezt a csöndet igényeljék, erre vágyódjanak, mert a misztikusok mondják, hogy föltétlen
szükségünk van arra, hogy nagyon kívánjuk a jó Isten közeíségét, a vele való egyesülést.
Ennek olyan eleven vágynak kell lennie, hogy Isten azt beteljesíthesse. Ez a vágy többé
kevésbé meg tudja teremteni azt a rövid kis csendet, amikor Isten szöl, egyedül Isten és
egyedül a lelke. Ez nem jelent individualista lelkiséget, hiszen bárhol vagyunk, mindig az
egész egyházé vagyunk. Az egyik kint harcol Isten országáért, a másik pedig bent
imádkozik érte.

L. L.
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Mai meditációk

GENNADIJ AJGI

Álom és Költészet
(Töredékes megfigyelések)'

1. December - bármikor is virrasztunk -, nappal vagyéjjel - az ablakon túl mindig ott a
decemberi sötétség.

Az élet - ennek a sötétségnek az elviselése.
Ez a sötétség kitágítja a tereket, mintegy magába olvasztva azokat, míközben ő maga 

változtathatatlan marad. Több ez, mint együtt a város és az éjszaka - valaminő egységes és
határtalan Esőország-Borúországvesz téged körül.

Ki kell bírnod még néhány órányi magányos munkát. Egyike vagyaz éjszaka őreinek 
mondja Kafka.

De folyton azon töprengsz, Esőország-Borúországszomorúsága és bánata elől van-e
Elrejtőzés, sőt Menekvés.

Végül is: a takaró egyik felét fejedre húzod, másikat lábad alá gyűröd. Slám, már várod is,
hogy minden oldalról körülvegyen az Álom. Hogy ölébe vonjon. Vajon gondolkodsz-e
azon, mindez mire hasonlít. " Valamilyen visszatérésre? Kihez? Hová?...

2. A .Lírerarumaía Gazetá"-ban hatalmas betűkkel áll a cím: "Morpheus titkának
megfejtése?"

Lehet, hogy hamarosan ezt fogjuk olvasni: "Avalóság megfejtése?"
Miért van az, hogy az ember - teljes egészében - a valóságból vétetik, tetőtől talpig

valóság, de az álma - nem pusztán ő maga, hanem még valami "más" is?
Miért válunk a magunk számára szinte idegenné, mikor az álommal van "dolgunk"?
Úgy látszik, nem tudjuk megbocsátani az álomnak a feledést, azt, hogy benne

"elveszítjük" saját "énűnk"-et - éppen ezt, ezt az állapotot, amire ugyanakkor nagyon is
vágyunk.

Mintha az álommal "Halálosdit" játszanánk, igaz, a Halálról nem tudván a legfontosabbat
- úgy, ahogyan a gyerekek háborúsdit játszanak, bár nem ismerik az ölést magát.

3. Mielőtt azonban a benső álom összeolvadna a külsővel - az Esős-Borús Álommal -,
mielőtt, emlékezve és nem emlékezve magadra, létezővé és mintegy "meg-nem
születetté" válnál - idézd fel "azokat, akik úton vannak".

Gondolj vissza továbbá, megdennedve magad is, Nervalra: aki a dermesztő hidegben, az
üres utcán... - Nervalra, aki az éjjeli menedékhely ajtaján kopogtatott. Aki nem
emlékezhetett az anyjára ...

• Ezt az írást a szerző a Cbange francia folyóirat Álom a világirodalomban témával foglalkozó
számába készítette.
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4. Menedék-Álom. A Valóság-Elől-Futás Álma.

5. Költő és Közönség, Költő és Olvasó kapcsolatairól beszélve, csak a legutóbbi időkre és
me$határozott térre figyelünk.

Elve a témában rejlőIehetöséggel, eltűnődünk:ugyan hol, melyik irodalomban található
a legtöbb álom?

Legtöbbre a "nem-célszerű" költészetben bukkanhatunk.

6. AValóság - annyira bonyolultan összetett, hogy nincs is külön Istene, mint az álomnak.
Egyébként vajon nem csupán egy és ugyanazon parttalan Tengernek - az Elképzelhető

és-Elképzelhetetlen-Létezőnek más és más megvilágításaicól van-e szó?

7. Előfordulnak olyan időszakok - egyáltalán nem hosszúak - mikor a költő igazsága és a
közönség igazsága egybeesik. Ez - a költészet nyilvános és közvetlen hatásának pillanata.
Ekkor a hallgatók ugyanazt élik át, amit a költő az emelvényről, a színpadröl hirdet. És
ekkor lép elénk - Majakovszkij.

A nyilvános igazság - a cselekvés igazsága. A hallgatóság kész cselekedni, a költő pedig
cselekvésre szólít. Itt vajon juthat hely az álomnak? A futuristáknak nem álmaik, hanem
látomásaik v<'lnnak (csak e látomások - gyakran fenyegetőek).

8. Önszeretet-Álom.
Úgy hihetnénk, "ártatlan" álom csak lakatlan szígeten születhet. Ugyanakkor tudjuk:
Robinson Crusoe a szigeten nyomban rátalált a többi élőlényhezfűződő kötelezettségei
re. Ne felejtsük el a Teremtőhöz szölö könyörgéseit sem.
9. A Költészet nem szokott támadni és meghátrálni. A Költészet - van, létezik. Attól
megfoszthatják, hogy "társadalmilag" hasson, de attól nem foszthatják meg, hogy az
emberi lét teljességében önállóan és mélyen érvényesüljön. Sőt, bizony még az álom
tartományaiba is mély gyökereket képes ereszteni. Bátorságot venni, hogy otthon legyen
az álom világában, és hogy folyton gazdagodjon is általa - ha úgy akarják, ebben rejlik a
költészet magába vetett szilárd, nyugalmas meggyőződése. Útmutatás, engedély, ellenőr
zés nem hiányzik neki (persze az olvasójának sem).

Veszít-e vagy nyer-e valamit ezzel a költészet? Válaszra nem is nagyon váró kérdésnek
szántam ezt végül. Hiszen ami a legfőbb: a költészet mindent túlél. Dobd ki az ajtón,
visszajön az ablakon.

10. És mégis, ébredéskor miből ered ez a meghatározhatatlan sajnálkozás?
Lehetséges, hogy ösztönösen vágyakozunk az élet "anyaga" után, ami - számunkra

felfoghatatlanul- hamvadt el - ezen az éjszakán - már ezredszer - az Álom fekete,
néma tüzén?

11. S lám, a költészet igazsága lassacskán kihal az előadótermekből - elkülönült
személyiségek elkülönült életébe vonul vissza.

Az olvasó változik - most nem a jellegtelen "közös ügy" foglalkoztatja -, most saját
életét mint a Létezés titokzatos tüneményét éli át. Az olvasó ezen "dolgát" nem szabad
önzésnek minősíteni -, számára a létezés élménye az ember életének megvilágosító
példája lehet. Ennek az olvasónak szüksége van a költőre, aki csak neki, csak vele beszél. A
költő, ebben az esetben, az egyetlen olyan beszélgetőtárs, akiben megbízhat.

Változik költő és olvasó viszonyának "képlete". Most - nem az emelvény és a terem
közt, hallás útján valósul meg, hanem a papír (gyakran nem is a nyomtatott lap) és az
ember közt, látás útján. Az olvasót nem vezetik, nem szólítják fel, hanem beszélgetnek
vele, mint egyenlő féllel.
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12. Az álom mint általános állapot néha fontosabb az álomképnél. (Valahogy úgy, mint
amikor a rnozi általános hangulata erősebb hatást gyakorol ránk a filmnél. )

Sosem felejtem el húsz évvel ezelőtti, egyszeru álmomat: a nap lenyugvóban; a
veteményeskertben, közel a földhöz, ragyognak a napraforgók tányérjai. Ritkán éreztem
olyan izgalmat s örömöt, mint akkor, annak az álomnak alátásakor.

Nekem semmit se kell itt "Freud nyomán meghatározni". Egyszeruen - nem akarom
ezt ("hagyjatok békén").

.Szimbölumok"? - ha önök akarják, maradéktalanul megfejthetik mind.
Ám ennek az álomnak fénykörébe nem tudják bevonni a következő, mindennél

fontosabb tényezőket (csupán számításba tudják venni őket, átélni nem, hiszen ezek a
tényezők - az önök számára idegenek): a szülőfalumban, hazai földön aludtam (távolabb
pedig parttalan Mezö terült el - mint a Boldogság tengere), valahol mellettem volt 
édesanyám (lehet, hogy ugyanabban a veteményesben ..., lehet, hogy harmatos volt a

. ruhája ujja az őrző-Erdő szélének érintésétől), micsoda ünnep volt -, a .míndenkí és
minden jelenlétének" ünnepe!" - ami pedig míndebbőlmég hiányzott, az rejtőzködött

valahol, mint tolvaj az erdőben a nappali fény elől ...
Világ-Álom.A lehetséges Mindenség Álma ... Nem csupán saját Tejúttal, de a falud táján

világító kis csillaggal is, mely talán felvillan lelki szemeid előtt.

13. Remélem. ez nem úgy hangzik, mintha az álom felfokozott "gyakoriságát" tartanám
ama költészet fő sajátosságának, melyről itt szö van. Ennek a költészetnek egyéb vonzataí,
egyéb "tartalmai" is vannak -, azaz ez a költészet semmiben sem "célszeru" (nevezetesen
az álomnak sincs lekötelezvel ).

De ha már álomról beszélünk, megemlítjük: az ilyenfajta költészet és az Olvasó viszonya
annyira bensőséges, hogy egymás közt még az álmokon is képesek megosztozni.

14. Költészet-Álom. Az Önmagunkkal-Beszélgetés Álma. A Hozzánk-Közelíekbe-Vetett
Bizalom Álma.

15. És a költészet hősiessége, tettrekészsége, állampolgári felelőssége?
Tehát nem feledkezünk meg arról, hogy valahol ugyanebben az időben, ugyanebben a

térben, ereje teljében pusztul el Mandelstam - aki akkor legföljebb tíz olvasónak kellett.
Neki az álom nem kenyere. Ő - egy másik költő szavaival élve - éppenséggel csak a
"hatalmas alomnélküliséger" ismeri.

16. Léthe-Álom.
Leonyid Andrejev leírja a feltámadott Lázárt, aki emlékszik valamire, amit a Halálban

tapasztalt meg - valamire, amit az emberi nyelv képtelen kifejezni.
Vagy lehet, hogy igazában semmit sem tudott meg?
(Milyen bátrak szoktunk lenni a halál "ismeretében".)
Barátom, mély ájulásából ébredve, így vall: "semmi sem volt ott, sőt, az a bizonyos ott

sem volt ott, csak én múltam el, és aztán. .. - mit is mondjak? ... most pedig - ismét 
vagyok".

Vannak álmok, amik erre az ájulásra hasonlitanak.
Álom, az az álom, amit - "költői pontatlansággal" - gyakran hasonlitanak a Halálhoz.

17. Mikor a nyilvános igazság elérhetetlen, a költő-próféta szórakoztató költővéválik. Az
ilyen költő kapcsolata a közönséggel ahhoz hasonlít, mint amikor kétoldalú megálla-

• Kifejezés a szerzö egyik verséből.
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podást kötnek "igazságosdi" játékra ("tudjuk, mi az igazi igazság - de otthon hagytuk; itt
most nem ezért gyűltünk össze - minek itt kellemetlen dolgokról beszélni, jobb
szörakozní").

Minek ide az álom, a maga izgalmaival, bonyolult, tragikus vonásaival. (Mert lehet, hogy
az ember álma nem más, mint az ember magában bízó, magát fürkésző és meggyönö.
magasra törő, kiterjesztett Személyisége?).

18. És mégis, az Álom (nagyon gyakori, szinte általánosan elfogadott) összehasonlítása a
Halállal - feltételes és külsőséges. Ilyenkor vajon nem arról van-e szö, mintha tudnánk
valamit a Bennünk-Lévő-Halálról (mintha tudnánk, hogy mi is ő valójában)? Nyomait
ismerjük, rettegésünket is tőle. Összehasonlítva az Álmot a Halállal, elsősorban éppen
erről a rettegésről beszélünk.

Schopenhauer bámulatba ejt engem, mikor különös határozottsággal állítja, hogy az
álom olyan idő, "melyet a Haláltól kaptunk hitelbe".

19. Oly tevékeny pályája legelején a költők közül kikhez fordult Majakovszkij ezzel a
kijelentéssel: "Unom"? Annyenszkijhez, Tyutcsevhez, Fethez. Éppen azokhoz, akiknek
költészetében - az egész orosz irodalomban - a legtöbb álom található.

Majakovszkijnál nincs álom (csak kigondolt, .megszerkesztett" látomás van), Fasz
temáknál - annál több.

20. Ám ugyanakkor köszönet az Álomnak (azt akartam mondani: az Álom-Anyának 
különös ennek a szönak a neme: hímnemű az oroszban is, a franciában is -, azért mégis
látszik, hogy ő - Álom-Istenség), köszönet neki azért is, mert nem csupán búvóhely,
hálózsák - hanem az Öl valamilyen rokona is; és köszönet neki azért, mert hullámainak
áradása felszínre hoz valamit a "költői"-nek nevezett képzelet számára is, a vér üteme a
sötétségből hangjeleket, ritmusokat formáz, úgy rendezve el őket - az üresség-szünetek
közt - mint szabad térségek szellem-útjelzőit! - amelyek, ugyanakkor, képesek "költői

terek" jelölésére is;köszönet a fényjelekért, amelyek átcsilIámlanak a még talán ismeretlen
arcokon / ó, az álomban minden éjjel megjelenő fény-alakzatok, árnyék-hierogli
fákkal!/ ...

Az álom kusza, nyugtalan, "hullámZÓ" működése! - hiszünk benne, mint ahogyan a
szerelmes férfi hisz választottja életadó képességében.

De - "gyakorlatilag" - sokszor fordulunk .müvészí" segítségért az Álomhoz (saját
akaratunk ellenére, mégis teljes odaadással). Tudatos gondolkodással soha egész életünk
ben sem érjük el az emlékezet azon mélységeit, amelyeket az álom pillanatnyi villanással
képes megmutatni. Az Álom Hatalmának .fonotékaía" és "fototékája", azÁlom kegyességé
ből, mindig rendelkezésünkre áll, hiszen ezekben a raktárakban ott halmozódnak a
legtávolabbi idők legbonyolultabb érzéseit - a legfrissebb és legfinomabb, legpontosabb
megfigyeléseket őrző "hang- és képfelvételek".

Megismétlem itt azt a vallomásomat, amelyet régebben tettem egyik barátomnak:
"Lehet, hogy nevetséges, de meg kell mondanom, hogy legsikeresebben akkor írok,
amikor majdnem az alvás határán állok."

Természetesen sajátos állapot ez ...
Aköltő örömmel beleegyezik, ha "úgy rendezik el", hogy táplálék nélkül élhet. Mégjobb

is neki. De, Istenem, ne foszd meg őt - az álomtól.

21. ,,Azokban az emberekben bízom, akik korán kelnek" - vallotta be egy fiatal nő.

Vannak költők, akik nem szívesen foglalkoznak az álom anyagával. Vannak olyanok,
akiket viszont mindig foglalkoztat ez az anyag, és ők küzdenek is az álommal, afféle
álomharcosok. Például: René Char. Mandelstam azonban kétségtelenül - "korán kelő".
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22. Suttogás-Álom. Dübörgés-Álom.
Az ember - ritmus.
Az álomnak:, minden jel szerint, meg kell engednie, hogy ez a ritmus önmaga maradjon

(ne szűküljönössze, ne zúzódjon szét más ritmusok hatására).
ÖnálIó-Poéma-Álom.

23. Lehet úgy is mondani: az ember olyan, mint az álma, az álom jellege - az ember
jelleme.

Dosztojevszkij álma: "Éjszaka alvás közben akár tízszer is felébredek, óránként, sőt
gyakrabban is, sokszor megízzadva".

Olyan filmhez hasonlít ez, melynek szalagjavetítés közben szinte tervszerűenel-elakad.
Sőt, még ahhoz is hasonlít, ahogyan Dosztojevszkij regényeiben (különösen a befejező

részekben) a fejezetek sora - felgyorsulva, zuhatagként - tetőződik be az események
robbanásával.

24. Ahogyan az ember az élettel és a halállal való viszonyában döntéseket hoz, ugyanúgy
nyilvánítja ki akaratát az alvással kapcsolatban.

A pihenésre szánt alvást átváltoztathatja az önfeledtség alkalmává.
Önszeretet-Álom.
Az önátélés élménye. Az ábrándképek, az álmok élvezete. Mindez elegendő az álmodó

én vigasztalására és örömére. Az ember átéli érzéseit, testét, majdhogynem "saját
sejtjeit" is.

Mennyire hasonlít ez a mámor szeretetéhez. (Ugyanúgy, ahogyan az úgynevezett
"részeg lázálom" is hasonlít az álomlátásra. )

25. Téma a kutatónak: .Azálom a déli és az északi országok irodalmaiban". Melyikben van
több álom?

Az északi sötétség - úgy veszi körül az embert, mínt az álom zavaros anyaga.

26. Az Álom létezik a "Boldogság-Boldogtalanság" ellentétpár mindkét pontján.
Szűkitsük le ezeket a fogalmakat az "Öröm-Baj" ellentétpárra - az álom nyomban

elvész.
Az álom a tágabb fogalmakba szeret beköltözni A "Háború"-ban felfedezhetjük, de a

"csatá"-ban - nem.

27. "Hiszen én - isten vagyok" - mondta Velimir Hlebnyikov .Az oroszok tíz évig
kövekkel dobáltak engem ..." kezdetű versében, amely végrendeletre hasonlít.

Hlebnyikov álmai - a Boldogság álmai. Egy bűnös szentnek az álmai (az álom
kormányozhatatlan boldogsága).

A jövőpárti Hlebnyikov - ellentétben a többi orosz futuristával - az "alvók", az
"álmodozók" közül való. Ám mégis óvatos, éber, mint egy megkísértett szent.

28. Fény-Álom. .. Megvilágosodás-Álom.
Honnan ez a váratlan Fény-Tenger?Lehetséges, hogy "ciklikusság" jellemzi az ok nélküli,

Véletlen Öröm visszatérését?

29. Petya Rosztov halál előtti álmát - nem csupán futó álomkép ez -, igen erősen és
alapvetően alakítja a fiatalember zenei tehetsége. Ennek az álomnak második rétege - az
Álom-alkotó, Álom-művész, a művész-ember. Az ember kitágított teljessége ez (minden
.belefoglaltatott" - még az álom-művész, álom-ember is .megszólalt"). De mi ez, a
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valóság-ember, aki ezelőtt nemrég még a csatával (nem a Háború teljességével!) volt
elfoglalva, most mintha "kizáratott" volna? - lehet, hogy ez az előbbi valóság-ember
"korlátolt ember".

30. Még ha idejében keltünk is, és félórányit sem aludtunk a hozzátartozóink rovására 
mindegy - "azébredés után, valamiért, szégyellni szoktuk magunkat - mintha vétettünk
volna valaki ellen" - így mondta nemrég egy barátom.

Vajon álmunkban túlságosan szabadon, "gátlástalanul" voltunk-e elfoglalva saját ma
gunkkal? Megengedtünk-e magunknak - .míndent"?

Látható, hogy ezek olyasfajta álmok, melyekben a lelkiismeret valóban "szendereg".

31. Nincs álom az én rózsa-verseimben, melyek így ellentétesek az álom-versekkel. A
Valóság, mégpedig kedves valóság - a rózsák virágzásának izzása (írtam én a "kegyetlen
valóságról" is, mely "körülveszi kedvenceínket").

32. Nézzék azt az embert, akit röviddel ezelőtt kellemetlennek éreztek, sőt, lehet, hogy
ellenségesnek - nézzék őt "alvás közben".

Valamiért sajnálni kezdik. Sajnálni takaratlan kezét, ruhaujját ... Valamiért - szánalmat
kelt a ruhája. (Ez a ruha hol társasági, hol hivatali, hol otthoni öltözetré emlékeztet).

Az alvó - úgy, ahogy van - bizalmat jelentValamiben, Valakiben. Valakiben,Aki persze
mérhetetlenül hatalmasabb Önnél, a megfigyelőnél.

De mégis - ebből a bizalomból Önnek is jut.

33. Álomnélküliség. Álom-itt-nincs. Baljós,nyugtalanító Ellentéte azÁlomnak. Hasonmása
- de a tagadás jegyétvíselí. Mert hiszen ez nem azonos azzal,hogy "nem alszunk". Éstöbb,
mint a Pszeudo-Alom. Mintha az órák múlásával átjárna bennünket a "Nem", az atomok
lassú fölbomlása. Nem a halál maga, de a megsemmisülés látványa, azoknak a "folyama
toknak" bemutatása, melyek előkészítik fokozatos, "természetes" végzetüket.

34. Bizonyára úgy igaz, hogy aki óvatosan alszik - az üldözött ember, álmában is várja az
üldöztetést, a támadást, az ütést. Arca pedig - akár a képernyő, és az alvó felébred, ha csak
a leghalványabb árnyék is érinti ezt a képernyőt. Áttetsző arc. És ezen a válaszfalon mintha
- a lélek nézne át.

35. Az álom - félelmeinket táplálja. Felerősíti őket, ugyanakkor gyengítve ellenálló
képességünket velük szemben.

36. És mikor hiányzik ez az említett, áttetsző válaszfalú képernyő-arc?
Akik látták, azok tudják, hogy a tolvajok mennyire visszataszítóan alszanak. Ugyanaz a

ruhaujj, a test ugyanazon részei, amelyek az előző esetben sajnálatot keltettek, most
mintha nem engedelmeskednének az Isteni akarat hatalmának, hanem egyszeruen
létezőknek, .míndennapíaknak", "eleveneknek" mutatkoznának önök előtt; ezek a
testrészek, ezek a ruhadarabok nem csinálnak mást, csupán pihennek

37. Ó Álom-Ünnep! Hogyan érdemelhetjük meg eljöveteledet? Sodord el, vidd el ezeket a
képeket - a lidércnyomás nyersanyagait!

38. Az álomnélküliségről szölö versekben igen gyakran előfordula "Lelkiismeret"fogalma.
Az Álom-Nélküliség (nem egyszeruen "alvás hiánya") érzékenyen érinti az ember
lényeget.
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Az orosz költőkközül Innokentyij Annyenszkij a "leglelküsmeretesebb", a lelkiismeret
nála szerepel leggyakrabban - egyike azoknak a világirodalomban, akiket legtöbbször
kínzott az Álomnélküliség.

Híres poémája, az "Észtország asszonyai", melyaz álomnélküliségrőlszöl, ezt az alcímet
viseli: "A lidérces lelküsmeret verseiböl".

Annyenszkij álom-verseiben nem az álomba süllyedés gyötör, hanem az átmenet az
álomból a fájdalomba, a vágyakozásba, az ostorozó, megpróbáló öntudat hideg hajnalaiba.

39. És lám, váratlanul felébredve, a sötétben, amikor még nem sikerült rendezni
gondolataidat - olyannyira nem, hogy így megint kezdenéd szeretni önmagadat -,
hirtelen megérzed, hogy az a bizonyos "te" - különös, nem egységes, sokban átélhetetlen
és részben ismeretlen törvényú terület;

váratlanul megérted, hogy nem egészen vagy azonos az "én"-nel, az öntudattal; 
hirtelen, mint valami pusztaságot, feltárod magadban - "topográfiailag" meghatározha
tatlanul - a "por területeit" is, ahonnan vétettél, és annak az élettelen "anyagszeru
ségnek" a területeit is, amelyből felépíttettünk, és amellyel végül ásónak, kalapácsnak,
kósza szélnek lesz dolga;

(lám, valamiért a folyóson maradtál - és mi van, ha ez - minden, ha onnan már soha
senkihez sem térsz vissza; - váratlanul annyira ellehetetlenülsz, hogy számodra minden
- semmivé változik; hamarosan a gondolat is kialszik; és csak az az egyetlen folyosó
marad; - és az alvók körös-körül - nekik ki közvetítette a szavakat, az ébrenlétet, a
létezést -, már így is maradnak - utána - az asztalnál - a csodálkozástól - tátva
maradt - szájak? ... ), -

az álom szüneteiben ilyen vagy- te, aki váratlanul a folyosón maradsz -, akárha a sivár
világegyetem egyik ködös Zugában.

40. És azért mégis - "elsüllyedünk az éjszakában". (Kafka kifejezése)
Ott - emberek vannak. Ott, az álom bugyraiban - élők és holtak együvé tartoznak.
És amennyire nem képzeljük csak "társadalminak" vagycsak "nemzetinek" a halottak

lelkét - annyira bízhatunk, jóllehet, álmaink közben, az élők lelkében -, hogy így legyen,
kívánunk magunknak mintegy derusen és megbocsájtóan búcsúzó álmot.

Mert a Költészeten kívül ugyan ki vagymi engedhetné meg magának ezt a foglalatos
ságot? ..

(Székelyhídi Ágnes fordítása)

Következőszámunkból

Szent István jubileumi évében (Sík Sándor, Lukácsy Sándor, Kardos József, Serédi juszttan
és Török József írásai)
Hamvas Béla esszéje
Nemeskürty István: Magyarság, kereszténység
A VIGILIAKEREKASZTAL BESZÉLGETÉSE: Magyarságról, kereszténységről
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Élő világegyház

SZABÓ FERENC

Boldog Rupert Mayer S.J.
"Isten igéje nincs megbilincselve" (2 Tim 2, 9)

Idén, amikor arra emlékezünk, hogy félszáz évvel ezelőtt Hitler a Német Birodalomhoz
csatolta Ausztriát, nem feledhetjük azokat, akik jó korán észrevették a feltörő nácizmus
pogányságát, és prófétai módon előre látták annak embertelenségét. Közéjük tartozott 
M. von Faulhaber bíboros ("'1952) mellett - a jezsuita Rupert Mayer, München falábú
apostola, aki az "Anschluss" idején már másodszor ült a Gestapo fogságában. Amit XI. Pius
1937. március 14-én kelt Mit brennenderSorge kezderű náciellenes körlevele leleplezett,
azt Rupert Mayer már a húszas évek elején hirdette. Faulhaber bíboros sugallta a pápának
az enciklikát, az ő inspirátora pedig részben Rupert Mayer volt, akirőlletartóztatása után
egy hónappal, 1937. július 4-én, a müncheni főpásztor többek között ezeket rnondotta:
"Rupert Mayer jelleme és stílusa Keresztelő Szent Jánosra emlékeztetett, aki a világ
hatalmasainak is szemükbe mondotta az igazságot. Már régóta kiszabadulhatott volna, ha
vállalja azt a kötelezettséget: Münchenen kívül nem prédikál. De ez az erős jellem nem
tagadhatta meg a katolikus alapelvet: -Isten igéjét nem lehet megbílincselni- (2 Tim 2, 9).
Kijelentette: -Azt nem valíalhatom-, és maradt a fogságban." "Katolikus férfiak! 
mondotta befejezésül Faulhaber bíboros - P. Mayer letartóztatásának a személyesen túl
van egy általánosabb jelentése is. Ez a letartóztatás jel, hogy a kultúrharc a katolikus egyház
megsemmisítésére Németországban új szakaszba lépett... Elközelgett a döntés órája,
amikor megkérdezik tőlünk: Istenhívő vagy, mi vagy? Eljött tehát az idő a szólásra és a
hitvaUásra, -ha- és -azonban- nélkül, haboZás és kompromisszumok nélkül. Igen, minden
katolikusnak bátran meg kell vallania, ha kérdik, akár írásban is: Katolikus vagyok Hiszek
nemcsak Istenben, de hiszek Krisztusban és egyházamban is. Katolikus vagyok! Igen és
Amen!"

1987. május 3-án Münchenben Rupert Mayer boldoggá avatásakor II. János Pál pápa
kiemelte az új boldog tanúságtételének időszerűségét.Miként az Apostol, ő is vallotta
magáról: Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot!" A fogságban, a koncentrációs
táborban boldog volt, hogy megoszthatta Krisztus Keresztjét. A pápa összehasonlította
egymással P. Mayert és a Kölnben boldoggá avatott Edith Steint, a Keresztről nevezett
Benedicta kármelita nővért, a nácizmus áldozatát. A nővér "Benedicta" volt - áldott,
amint szerzetesi neve jelezte; ugyanígy P.Rupert is a Kereszttől lett áldott. Krisztus volt az
élete központja. Szent Ignác elvét követte: "Mindent Isten nagyobb dicsőségére!"

Segítségére sietett a rászorulóknak, a szegényeknek; testvéri szolgálata révén Isten
szeretetét mintegy láthatóvá, kitapinthatóvá akarta tenni, hogy az emberek érezzék: Isten
szereti őket. Ebben a szolgálatban bensőséges imaélete, Istennel való egysége volt az
erőforrás. Manapság sokat beszélnek az ember jogairól - mondotta a pápa a boldoggá
avatáskor -, de alig beszélnek Isten jogairól, márpedig Isten és az ember jogai
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elválaszthatatlanok. Ott, ahol Isten jogait megsértik, az embert sem tisztelik többé. Példa
erre a nemzetiszocializmus vezetőinekmagatartása. A München melletti Dachau, akár a
krakkói egyháZmegye kapujában fekvő Auschwitz, tanúskodik a rendszer embertelensé
geiről. Rupert Mayer összekapcsolta Isten és az ember jogait, s üzenete ma is érvényes:
.Korunk igen súlyos figyelmeztetés a Föld népeinek, hogy térjenek vissza Istenhez. Az
ember nem élhet Isten nélkül!"

Rupert 1876. január 23-án született Stuttgartban a Mayer házaspár második gyerme
keként. Idősebb fivére kereskedő lett, következett még négy leánygyermek. Rupert
Stuttgartban kezdte meg a gimnáziumot, majd az ausztriai Feldkirchbe került, a jezsuiták
Stella Matutina nevü intézetébe. Az első vakáció idején azzal lepte meg szüleít, hogy
bejelentette: jezsuita lesz. Így indokolta meg választását apjának, aki ellenezte tervét: l. A
jezsuita rendet mindenfelé üldözik. 2. A jezsuiták alaposan kiképzik tagjaikat. 3. Ő maga a
harcokban akar megedződni. Végül is az apa beleegyezett abba, hogy Rupert világi
papként kezdi meg tanulmányait, és egy évvel a papszentelés után tetszése szerint
beléphet a jezsuita rendbe.

Érettségi után Feldkirchben lelkigyakorlatot végzett, majd a svájci Fribourg katolikus
egyetemén történelmet és katekézist hallgatott. 1895t96 téli szemeszterére már a
müncheni egyetem teológiai fakultására került, majd Tübingenben folytatta tanulmányait.
Azután belépett a rotterdami szemináriumba. 1899. május 2-án pappá szentelték. Alig telt
el egy év, Mayer levélben kérte a püspökét, hogy beléphessen Jézus Társaságába. 1900.
október l-jén megkezdte a noviciátust Feldkirchben. Jezsuita kiképzése és utolsó
fogadalma után 1906 és 1911 között Németország különbözö plébániáin működött, 1912
elején provinciálisa Münchenbe rendelte. Itt kezdte el apostolkodását, s - az első

világháború alatti frontszolgálatot nem számítva - közel három évtizedig folytatta. Előbb
főleg munkásfiatalokkal, inasokkal, cselédlányokkal foglalkozott, majd családokat látoga
tott, prédikált és gyóntatott, közben vezette a férfiak Mária-kongregációját és létrehozott
egy női szerzetesközösséget is (a Szent Család-nővéreket).

1914·től katonai lelkész. Néhány hónap után a mozgó katonakórházhoz csatlakozott és
a súlyos sebesültekkel törődött. Elzászban esett át a túzkeresztségen. 1916 őszén

Erdélybe került. A Csíki havasokban súlyosan megsebesült: bal térde alatt lövés érte. Egy
kunyhóba vitték, két orvos bekötözte sebét, majd a front mögött amputálták bal lábát.
Néhány hét múlva újabb amputációra került sor, ezúttal térd felett vágták le a lábát.
Életveszélyben forgott. Ezután Kolozsváron keresztül Münchenbe, majd a landsbergi
jezsuitákhoz került. 1919 elején felépülve ismét elkezdi apostoli munkáját Münchenben a
munkásfiatalok körében, a Karitász keretében. 1922-ben München főterén emlékünnep
séget tartanak a háborúban elesettekért. Rupert Mayer mintegy negyvenezer ember előtt
beszél: " ... Népünket egészségessé nem a fegyver, nem a gumibot és a halálbüntetés
teheti, hanem egyedül a keresztény szeretet. Eza keresztény szeretet legyen utunk! Halott
testvéreink lássák a szeretet tetteit ... És ne feledjétek az elszámolás óráját! Aki nem
gyakorol irgalmasságot, nem talál irgalmasságot!"

p. Mayer 1921-től a férfiak Mária-kongregációjának vezetője. 1922 januártól München
ben a Szent Mihály templom melletti rendháZ lett "főhadiszállása".Híre egészen a pápáig
eljutott: Pacelli münchení nuncius (a későbbi XII. Pius pápa) tájékoztatta XI. Piust a
jezsuita tevékenységéről. Amikor az 1925-ös Szentév során Faulhaber bíboros Rómába
zarándokolt hatszáz férfival, köztük a páter kétszáz kongreganistájával, Mayer is elkísérte
őket. Amikor Faulhaber bemutatta a pápának, az munkáján kívül sebesülése és szenvedé
sei iránt érdeklődött.

München műlábú apostola megszervezte az utasoknak tartandó szentmiséket a
főpályaudvaron. A családlátogatás és katekézis során feljegyezte a rászorulök nevét és
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beajánlotta őket a Karitásmak. A hetvenezer nyilvántartott személy egyharrnadának
kartotékján Mayer neve is szerepelt. Apáter nagyon sokat prédikált, néha hetvenszer is egy
hónapban. Ahúszas évek elején elment néhány népgyűlésre,ahol Hitler beszélt. Érdekelte
az új párt programja. Csakhamar felismerte a mozgalom törekvéseit, hisz ismételten
visszatértek a szélarnole .,Ahelyes az, amire a népnek szüksége van, a rossz pedig az, ami
árt neki." Vagy: "Itt az ideje, hogy eltávolítsák az iskolákból az Ószövetséget, ezt a zsidó
könyvet!"

Rupert Mayer 1923-ban egy nagygyűlésen erről beszélt: "Lehet-e egy katolikus nemzeti
szocialista?" A válasz természetesen egyértelmű volt: Soha! Faulhaber bíboros mellett
Rupert Mayer is az újpogány és antiszemita hitlerizmus fóellensége lett. Az ember és az
egyház jogait követelte. Beszédei élesebbek lettek, amikor a nácik megszegték a konkordá
turnot. "Nyugodtan kijelentem - mondta egy 1937-es beszédében - : A halállal már
százszor szembenéztem teljes öntudattal. Ahhoz már hozzászoktam. Nem az a legrosszabb.
Amikor az embert lelkileg megölik, az a legszörnyűbb, amit csak elképzelhetek!"

A pátert figyelték a Gestapo emberei. 1936 májusában már figyelmeztette a rendőrség.

Egyév múlva megtiltották neki a nyilvános prédikálást. P.Mayer folytatta. 1937. június 5-én
letartóztatták. A főtárgyalás július 22-én kezdődött az Igazságügyi Palotában. Azzal
vádolták, hogy megszegte nemcsak a háziőrizet parancsát, de a nyilvános prédikálás
tilalmát is. A páter megmagyarázta, hogy mint pap és lelkész csak a kötelességét
teljesítette. Hangsúlyozta, hogy az állami törvényt a jövőben is csak annyiban tartja meg,
amennyiben azt lelkiismeretével össze tudja egyeztetni. Mindig is a haza és a vallás mellett
állt ki; az állam törvényeinek is engedelmeskedik minden erkölcsileg megengedett
dologban, tehát csak akkor, ha nem akarja lelkiismeretével ellenkező tettre kötelezni.
Július 23-án fél évi szabadságvesztésre ítélték, jóllehet hangoztatta, hogy sohasem
politizált, csak a vallás, az egyház jogaiért szállt síkra.

Mivel szabadulás után ismét prédikálni kezdett, 1938. január 5-én újra elvitték a
Gestapo emberei. Landsbergbe került fogságba. Nehézségei voltak múIábával, ehhez más
fájdalmak és kellemetlenségek is járultak. Január 30-án ezt írta provinciálisának:
" ... Fontosnak tűnik nekem: Mindent ugyanúgy csinálnék továbbra is, mint ahogy eddig
tettem. És most a fogságban sokkal szabadabb vagyok, mintha kinn lennék és meg kellene
tartanom a prédikációtilalmat. Egy idő óta megszabadultam bizonyos lelkiismereti
n~omást?l... Ha kinn lennék és nem tartanám meg a beszédtílalmat, ismét letartóztat
nának ...

Június 3-án szabadult. Újrakezdte apostoli munkáját a Szent Mihály templomban. 1939.
november 3-án újra eljött érte a Gestapo, a már jól ismert Wittelsbach Palotába vitték.
November 22-én vonaton a sachsenhauseni koncentrációs táborba kísérték. Egy idő után
újra nehézségei támadtak múIábával, ezért orvosi tanácsra elhagyhatta a koncentrációs
tábort: az ettali bencés kolostort jelölték ki kényszertartózkodási helyéül. Ide tartva 1940
februárjában megállt Müochenben, hogy új múIábat csináltasson magának.. Az ettali
háziőrizet alatt a külvilággal nem érintkezhetett, levelezését is a minimálisra korlátozták,
szígorüan csak személyes jellegű lehetett. Tilos volt neki a gyóntatás. A bencések
istentiszteletein részt vehetett. A püspöki ordináriátus vállalta a felelősséget, hogy a
kolostorban megtartják a Gestapo előírásait.

Rupert Mayer így számol be erről az időszakról: " ... Eleven halott vagyok, hiszen ez a
fajta halál sokkal rosszabb számomra, aki még tele vagyok élettel, mint az igazi halál. A
Gestapónak és az egész mozgalomnak nem szerezhetek nagyobb örömet, mint hogy itt
csendben kimúlok; és a katolikus nép előtt,amely egészen még nem felejtett el, mindez jó
színben tünteti fel a Gestapót. A jó emberek ezt mondják: lWajdonképpen míöta a
kolostorban van, egészen jól megy neki. Igen, ha arra gondolunk, mi történne vele, ha
most Müochenben tartózkodna. De arra nem gondolnak, hogypéldául a repülőtámadások
itt lelkileg jobban kínoznak, mintha Müochenben lennék ..." Majd megmagyarázza, hogy
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csak azért nem hagyta el a kolostort, mivel tekintettel volt a bencésekre, akik a Gestapo
előtt felelősséget vállaltak érte, továbbá a jezsuita rendre és azokra a jó emberekre,
akiknek az újabb fogság és internálás szívfájdalmat okozott volna. De főleg a jó Istenre volt
tekintettel, akihez hosszú keresztútja révén egyre közelebb került. "Tovább akarom
hordozni keresztemet, bűnbánón, engesztelésül saját bűneimért és gyengeségeimért,
amíg csak a jó Isten el nem veszi a keresztet. A jövőben ez lesz a jelszavam: -Közelebb,
Istenem, Tehozzádl- Minden elvakult emberért, azokért, akik nem tudták, és ma sem
tudják, mit cselekszenek, a mi szörnyen megbüntetett népünkért, mindazokért a
lelkekért, akiket hosszú papi szolgálatom során rám bíztak, és főleg azokért, akik imáik és
különleges áldozataik révén segítettek a keresztviselésben, hordozni akarom a nehéz
keresztet, a mindennapi lelkiismeretes munka, a szenvedés és az ima által, hogy egyszer
viszontláthassuk egymást és Isten színelátásában együtt örvendezhessünk. Ezt adja meg
Isten!"

Feljegyzéseiból és jó ismerősei tanúságtételéból tudjuk, hogy Rupert Mayer mindig
Istennel egyesülve élt. Jövőm Isten kezében van, és ez nekem elég", mondotta a
szenvedésben. Egyik lelkioktatásban ezeket a tanácsokat adta: "Alegelső az: Istent teljes
szívünkből szeretnünk kell. Nemcsak úgy, hogy Isten szeretete járulékos életünkben,
hanem egész szeretetünknek Istenhez kell tartoznia. Nem az a legfontosabb, hogy az
ember dicsőségretegyen szert, hogy kiváló egészségnek örvendjen. nem! A legfontosabb
az, hogy szeressük Istent! Az az ember, aki Istent szereti, lelkiismeretes munkájában és
szereti otthonát, szereti felebarátját és hűséges hazájához ..."

1945. április 30-án az amerikai hadsereg elfoglalta Münchent, Ettalban is kitűzték a fehér
zászlót. Mayer május 6-án elhagyta a kolostort. Münchenben meglátogatta a Fájdalmas
Anya képét a Herzogspitalban, a püspöki palotában köszöntötte Faulhaber bíborost, majd
hazatért a rendházba és újrakezdte munkáját a férfiak Mária-kongregációjában. 1945.
május 31-én karingben és stólában, rózsafüzérrel a kezében haladt az úrnapi körmenettel.
Három óra múlva dagadt lábbal, holtfáradtan tért vissza a rendházba. Ezután már nem
végzett nehéz apostoli munkát. Júliusban és szeptemberben két ízben kisebb agyvérzés
érte.

1945 Mindenszentek ünnepén reggel nyolckor kezdte a szentmisét a münchení Szent
Mihály-templom egyik kápolnájában. A lépcsőima után múlábával nehezen ment fel az
oltárhoz, hogy folytassa a misét. Miután felolvasta a nyolc boldogságról szölö evangéliumi
szakaszt, elkezdte a beszédét:

"Boldogok a szegények! Kik a szegények? A betegek, a hontalanok, a foglyok, az árva
gyermekek ... Ki gondoskodik róluk a kórházakban, az árvaházakban? ... Honnan merítik a
Karitász apostolai az erőt? ... A szentmíséböl, a szentáldozásból " Majd a hatvankilenc
éves jezsuita hirtelen dadogni kezd: " ...az Úr ... az Úr ... az Úr " Tovább nem tudott
szölní. Két rendtársa az oltárhoz sietett; és egy közeli szobába vitték. Az orvos
megállapította, hogy agyvérzés érte. Feladták neki a szent kenetet. Tizenegy óra körül
Rupert Mayer már halott volt.

Az ünnepélyes temetési misét a jezsuita provinciális apullachi Berchmanskolleg
kápolnájában mutatta be november 4-én, s az ottani temetőben helyezték örök
nyugalomra. De 1948. május 23-án Rupert Mayer földi maradványait átvitték München
belvárosába, a Bürgersaal kriptájába. Valóságos diadalmenet volt ez: az utcákon mintegy
háromszázezer ember figyelte, amint a koporsó - egy hat lóval húzott díszkocsin 
elhaladt. Harmincezer férfi követte. Sírját azóta is friss virágok borítják.

Sokak kérésére Faulhaber bíboros 1950-ben kezdte meg a boldoggáavatási eljárást. II.
János Pál pápa 1987. május 3-án avatta boldoggá kortársunkat, századunk nagy tanúját.
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Dokumentum

Levél Dsidajenő fiatalkori éveiről

Pakocs Károllyal 1956 szeptemoerében vettem föl a levelező kapcsolatot. Az ELTE
negyedéves bölcsészekéntDsidaJenőr61készültem szakdolgozatot írni, s 1956 nyarán
többhetes tanulmányutat tettem Erdélybe, ami számos addig ismeretlen Dsida-kézirat
és dokumentum felfedezésével járt - ezeket aztán a hirtelen támadt történelmi vihar
következtében, ami engem külföldre sodort, akkor már nem tudtam publikálni. Mivel
életrajzot is szerettem volna írni Dsidarát, több embert megkerestem. aki őt személye
sen ismerte: mondanák el róla emlékeiket. Ezek egyike volt az akkor Gyulafehérvárt
kanonokként működőPakocs Károly. Reá Bányai László (a Babes-s-Bolyai egyetem
akkori rektora) hívta föl a figyelmemet egy kolozsvári beszélgetés során; nem sokkal
azután, bogy visszatértem Budapestre, írtam is neki. Az 1892-es születésű és budapestti
teológiát végzett, de szépirodalmat is művelő Pakocs hosszabb ideig Szatmárott volt
római katolikus püspöki titkár, már innen ismerte Dsidát, s mint leveléből kitűnik,

későbbKolozsvárt is gyakran találkoztak. (Különben ugyanabban az évben, 1929-hen
lettek mindketten az Erdélyi Helikon tagjai.) Pakocsról sajnos nem tudtam kideríteni,
mikorhalt meg; egy 1979-es romániai kiadvány (A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh
LevelesIádája, Kruerion, Bukarest) jellemző módon kérdőjelet tesz a halálozási év
helyére. Alábbi levele azonban, úgy érzem, lényeges adalékokkaljárul hozzá a fiatalon
elhunyt erdélyi költő, Dsida Jenő mindmdig megíratlan életrajzdhoz. ezért tartom
kívánatosnak közlését Dsida halálának ötvenedik évfordulóján.

Gömöri Gyö1RY
Alba Julia, stro K. Marx 27, Regiunea: Hunedosara,
1956. szept. 17.

Kedves Barátom!
Folyó hó 12-én kelt levelére igyekszem emlékeimből mindazt összeszedni, ami az

általam is igen nagy költői tehetségnek ítélt Dsida Jenőről még megmaradt.
Érdeklődésérőlmár értesültem dr. Bányai László rektor úrtól, aki Dsidajenővel meghitt

barátságban volt. Bizony éppen azokban a napokban, mikor Ön Kolozsvárott járt, én is ott
voltam a főtéri plébánia vendége gyanánt, 150 lépésre Bányai rektor úr lakásától. Dehát
vannak titokzatos találkozások és elkerülések is életünkben, amint a jelen eset is igazolja.

Mielőtt kérdéseire válaszolnék, szükségesnek gondolom megírni Dsida Jenővel való
megismerkedésemet is.

Az 192o-as években, amikor a hatalomváltozás beállott Szatrnáron, ismerkedtem meg Dsida
Jenő szüleivel, akik buzgó katolikus emberek voltak és mindenütt megjelentek, ahol vaIarnilyen
katolikus megmozdulás, töképpen magyar kultürmegmozdulás volt. Magam is írogattarn
verseket, elbeszéléseket, regényeket, útirajzokat s olvasattam föl ezeken a kultúrestélyeken
verseket, elbeszéléseket, vagytartottam irodalmi tárgyú előadásokat. Ezeken Dsida Jenő, mint
felsőbb osztályos diák, állandó hallgató volt. A magyar diákok szomjas lélekkel jöttek mindig
ezekre az előadásokra, még ha nem is voltak költők, mint Dsida Jenő. Emlékezetem szerint
1924-ben egyik ilyen kultúrestélyen néhányversernet olvastam fel (vasámapokon szoktak lenni
ezek a magyar katolikus kultúrestélyek) s másnap közvétlenül ebéd előtt egy cingár
középtermetű soványarcú diák állított be hozzám a püspöki irodába, ahol akkor mint püspöki
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titkár dolgoztam, s nagy-szerényen arra kért: szentelnék neki néhány percet. - Azonnal
felálltam s felvezettem őt a palota emeletén levő szobámba. - Jól emlékszem, hogy minden
hannadik-negyedik lépcsőfokonmeg kellett állania,hogykilihegjemagát SZíVbajOSvolt szegény.
Szobámban aztán nagyon szerényen elmondta, hogy az előző nap hallgatott engem és
felbátorodott; ő is ír verseket és elhozott azokból nehányat;bíráljammeg szigorúan és közöljem
vele, érdemes-e neki foglalkoznia a költészettel Kissé kikérdeztem s átvéve tőle a (már nem
emlékszem, kézzel vagy géppel írott) verseket elbúcsúztam tőle, megjelölvén egy napot,
amelyen véleményt mondok első verseiról

A mondott napon el is jött. Kis arca rózsáin láttam izgalmát s lélegzetéből kiéreztem szíve
gyors ütemezését. A versek közül egyre ma is emlékszem, bár címét nem tudom már. Tik
tak-vers volt a fali óráról. Meglepett páratlan vers- és ütemérzéke. gondolatainak érettsége.
Közöltem vele, hogy versei szebb alkotások, mint ő gondolja s nemcsak érdemes, hanem
kötelessége is a költészettel való foglalkozás. Azután gyakran keresett fel kevésbé, vagy
nagyon sikerült verseivel s örömmel láttam tehetségének dús kibontakozását.

Emlékezetem szerint 1925 augusztusában a kolozsvári egyetem jogi karára való
beiratkozása előtt megint felkeresett egyik ifjú költő-barátjával s irulva-pirulva arra kért,
hogy rendezzek müsoros estélyt katolikus kultúrházunkban (a szatmári Cecil-teremben),
s azon olvashasson fel verseiből ő is, barátja is; az estélyjövedelmébőlis kért valamennyit,
hogy akkor még nyugdíj-nélkül-levő atyjának, Dsida Aladár őmagynak, kevesebb anyagi
gondja legyen vele. Szívesen megtettem. Nem volt szavaló-erő, de versei olyan szépek
voltak, hogy nagy hatást ért el velük. Ősszel beiratkozott a kolozsvári román egyetemre s
aztán elindult önállóan a maga sokat ígérő útján.

Ezek után felelek kedves kérdéseire:
1. Dsida Jenő a szatmári volt királyi katolikus, aztán állami román fögírnnazíum

növendéke volt. Tanuló-társait messze túlszárnyalta tehetségben is, eredményben is.
Színjeles tanuló volt. Erős értelmére jellemző,hogy a felsőbb vallástantárgyak (Dogmati
ka, Erkölcstan, Hitvédelem) óráin igen okos és meggondolkodtató észrevételeket tett a
hittanárainak. A román és francia nyelvet igen gyorsan tudta elsajátítani éspedig oly
mértékben, hogy irodalmukat hamarosan eredetiben könnyedén tudta élvezni, sőt 
tudtommal - román nyelven verseket is írt.

Az ifjúság lelkivezetője (nem hittanára) abban az időben P. Olasz Péter jezsuita volt, aki
a gimnáziumhoz közellevőpüspöki konviktusnak tanulmányi felügyelőjeés a diák-ifjúsági
Mária-kongregáció vezetője volt. Eredeti, bár nem mindenben szerencsés, módszerével,
tolsztojánus elveivel, igen nagy befolyást gyakorolt az ifjúságra. Dsida jertöre is. A fiúk
állandóan P. Olasz körül zsibongtak, aki kétségtelenül széleskörű tudásával, főképpen a
természettudományok terén való tanultságával és beszéderejévellekötötte őket. Fegyel
met egyáltalán nem tartott a konviktusban, ami hallatlan eset volt a jezsuita-vezetés alatt
levő nevelő-intézeteknél. Annyira ment nevelési rendszerével, hogy az 1925. öszén
kezdődő tanévre a 110növendékes konviktusba csak 9 fiút írattak be szüleik. Az
otthonból fegyelemérzet nélkül hazatért diákok szülei elképedve beszélték el a plébáno
soknak, hogy mennyire elrakoncátlanította fiaikat a tolsztojánus páter. A rend aztán át is
helyezte őt Szegedre, ahol a magyar irodalmi szakon hallgatott és szerzett tanári oklevelet.

Dsida Jenő ebből a szabados szellemből valamit magával vitt Kolozsvárra is. Thdtommal
csak hallgatott ez a páratlan tehetségű ifjú az egyetemen, de tanulmányait nem fejezte be.
Egészen az akkori kolozsvári írók és újságírók körébe merült s átadta magát az irodalomnak.

Visszatérve a szatmári diák-évekhez még a következőket közölhetem. Nyolcadikos diák
korában már erőst bennvolt a versírásban s tízpercekben összebújva irodalomért
lelkesülő társaival fel-felolvasott verseiből. Érettségije előtt egy erősen magyar eszme
világú versét olvasta fel társai előtt, mely mély benyomást tett rájuk, de majdnem
érettségijébe került. A versről ugyanis tudomást szerzett a gimnázium igazgatója (egy
magyar nevű, de túlzóan román nemzeti érzésű Seles Eugen nevű görög katolikus
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paptanár). Azt hiszem, hogy ebből a versből nyílt ki a - később egyik legnagyobb
költeményének bizonyult - Psalmus Hungaricus. A túlbuzgó igazgató fegyelmit indított
ellene s ki akarta záratni az ország összes középískolaíböl. Azonban ez nem síkerült, mert
feljebbvalói józanabban ítélték meg a verset, vagya költő fiatalsága miatt, vagya köternény
szépsége míatt. Ekkor az igazgató bosszút forralt ellene. Az érettségi bizottság elnöke egy
egyetemi tanár volt, a bizottság tagjai pedig egytőlegyig idegen tanárok Bebeszélte nekik,
hogy veszedelmes "irredenta" a fiatalember s azért törekedjenek arra, hogy megbukjék a
vizsgán. Dsidajenő megérezte a "veszedelmet" s kemény akarattal készült a vizsgákra. - A
bizottság elszántan forgatta őt, de nem bírt vele. A vizsgán annyira felülmúlta a vele egy
széksorban ülő társait, hogy kiáltó igazságtalanság volt volna Dsida Jenő megbuktatása.
Erre mégsem vállalkozott a bizottság s kénytelen volt Dsidát érettnek nyilvánítani.

Tanárai közül bizonyára többen élnek még, hiszen fiatalok voltak ők is. Azonban 1940
öszén szétmentek, Egyetlen tanára, akiről tudom, hogy életben van: Groza Ferenc, latin-gö
rög-szakos tanár; már régóta nyugdíjban él Szatmáron Még azén diákságom idején is tanított a
szatmári kir. kat. fógimnáziumban Nagyon derék ember és kiváló nyelvész-tanár volt.

2. Dsida Jenő versei Szatmárori csak az Ön által is jelzett Cimboraoan (Benedek Elek
apó ifjúsági lapja volt) és a SZamos c. napilapban jelentek meg. Azonban emlékezetem
szerint több verse és írása is megjelent aSzamosban.

3. Dsida Jenővel levelezést nem folytattam. Ugyanis Kolozsvárott, ahová szüleivel
együtt átköltözött, nagyon sokat megfordultam s mindannyiszor személyesen találkoztam
vele. Erdélyi katolikus írók és újságírók, a híres Karácsonyi János nagyváradi c. püspök és
történész elnöklete alatt Kolozsvár-központtal Katolikus Akadémiát alapítottunk, mely
nek alelnöke voltam. Ez az Akadémia minden hónapban tartott felolvasó-ülést, amelyen
elnökölnöm kellett. Egyéb ügyekben is gyakran kellett megfordulnom Kolozsvárott s így
nem volt értelme a levelezésnek

Ilyenkor szüleínél találkoztam Dsida Jenővel s társalogtunk irodalmi dolgokról.
Hívott is a kolozsvári írók kedvelt esti összejöveteleire a New-York-szálló éttermébe:

azonban nem szerettem soha az éjszakázást s csak egyszer jelentem meg ott rövid időre. Ott,
amint akkor tapasztaltarn, igen komoly és szellemes társalgás folyt irodalmi és közéleti
ügyekröl, tervekről, megjelent könyvekről. Ott találkoztarn Reményik Sándorral is, akivel
késöbb melegebb barátságba kerültem, amikor a budapesti diakonissza-kórháZban (a
Városliget szélén) ideg-összeomlásban feküdt. Ó nagyon becsülte Dsida Jenőt.

Kolozsvár azonban végzetes volt Dsídajenöre nézve. Ezeken az est-éjjeli összejövetele
ken megszokta az erős dohányzást, a feketekavézást és hajnalozást annyira, hogy szívbaja
állandóan súlyosbodott bár, de nem bírt ellenállani a villanyfény és éjjel-igézet kísértései
nek Édesanyja többször kért, hogy beszéljem le az éjszakáZásról. Igyekeztem is Iebeszélní
őt, de sikertelenül. Olyan szenvedélyesen szomjazta az írói társaságot, hogy nem bírt
ebből a szernszögböl jobb belátásra jutni.

Igen meglepödtem, mikor megháZasodott. Semmiképpen sem láttam jónak ezt a
háZasságot az ő elhatalmasodott szívbaja miatt. Mégis reméltem abban, hogy a felesége
leszoktatja az éjjelezésről és törekszik nyugodtabb életmódra vezetni őt. Azonban
hasonlóan szellemi igényes és társaság-szomjas felesége vele együtt folytatta a hajnalozást
s így meggondolatlanul elősegítette ennek a végzetes szenvedélynek életoltó munkáját.
Ezt nem vádképen mondom, hiszen fiatal volt az asszony s bizonyára túlságosan derűlátó

férje életerejét illetőleg. Ma bizonyára másképen tenné ő is.
Meggyőződésem, hogy korai sírjába nagy alkotások temetődtek el.
Nem tudtam arról, hogy 1957-ben megjelennek válogatott versei. Mindenképen

megszerzem azokat, hogy újra éljem az 1920-1930-as éveket, amelyekben fölragyogott
ez a nagy magyar költő.

Szeretettel köszönti s művéhez nagy anyagot és sikert kíván
Pakocs Károly
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ötven éve halt meg Dsídajenö

1907. május 17-én született Szatmáron, és 1938. június 7-én harmincegy éves korában halt
meg Kolozsvárott Dsida Jenő erdélyi költő.

Benedek Elek, a nagy mesemondó figyelt fel rá először, és a Cimbora CÚllŰ

gyermekújság munkatársaként alkalmazta. Benedek "Nagyapó" gondolkodása, az együtt
élő népek kölcsönös közeledését szorgalmazó művelődésí programja nagy hatást
gyakorolt a diák Dsida irodalomfelfogására. A román költészet klasszikusait megszölaltatö
gazdag műfordítöi tevékenységének kezdetei erre az időszakra nyúlnak vissza.

Szatmárori érettségizett 1925-ben az Eminescu Gimnáziumban, ugyanabban az évben
került a kolozsvári tudományegyetemre; jogi tanulmányai közben újságírói és irodalmi
munkásságot is folytatott. Először az Ellenzék CÚllŰ napilap munkatársa. 1927-ben a
Pásztortűz, képes irodalmi és művészeti havi folyóirat műszaki szerkesztője, majd
társszerkesztője. 1928-ban jelenik meg az első verseskötete Leselkedőmagány címen,
1929-ben, 22 éves korában tagjává választja a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond
Társaság, és előszörvesz részt a helikoni írók marosvécsi tanácskozásán, ahol meghívják a
Helikoni Írói Munkaközösség tagjai sorába. 1930-ban tagjává választja az Erdélyi
(Transsylvaniai) Magyar Irodalmi Társaság. Ebben az évben részt vesz az Erdélyi Fiatalok
című főiskolás folyóirat alapításában, és 1937-ig szerepel a lap főmunkatársaként.

Levelezni kezdJózsefAttilával, a Pásztortúzben közli verseit. 1930. június 15-től szerepel
tényleges szerkesztőkénta Pásztortűz címlapján. 1931-ben tagjává, majd titkárrá választja
az Erdélyi Katolikus Akadémia. 1933-ban főtitkárává választja a Pen Club romániai
tagozatának magyar szakosztálya.

1933-ban jelent meg a második verseskötete, a Nagycsütörtök. Rendkivül gazdag
szókincse lenyűgöző. Színes gondolatainak játszi könnyedséggel adott kifejezést. Sápadt
arcú, törékeny alkatú ember volt, szeme mindig gyulladt az éjszakázástól. A Keleti Vjság
reggel jelent meg, a munka oroszlánrésze, az anyag átnézése, összeállítása az éjszakai
órákra maradt. Dsida Jenő robotnak érezte a szerkesztői munkát,me~ azonban nem
tudott és nem is akart tőle. 1934 elejétől a kolozsvári Keleti Vjság című napilap
szerkesztőjekéntAnyanyelvünk című állandó rovatában magas színvonalú nyelvművelő

cikkei jelennek meg. Az év júniusától az Erdélyi Szépmíves Céh lektora is.
1937 nyarán megnősült. Nászútra feleségével - Imberi Melindával- a Debreceni

Nyári Egyetemre utazott. Verseiben ettől kezdve új szín jelenik meg, az elégia finom
hangszíne. Előbb halkan, mint felbukkanó motívum, majd gyermekkori élményekbe és
emlékekbe öltözködve. - Debrecenben meglátogatta Csokonai sírját. A nagy költő iránti
tisztelete ihlette újabb költeményének megírására.

1938 elején meghűlt,kórházba került, hónapokon keresztül magas lázzal feküdt, a város
legkiválóbb orvosai tehetetlenül álltak betegágya körül. A valószínűleg influenzás
szövődményként fellépett betegséget a gyermekkorában kapott skarláttól szervi szívbaj
ban szenvedőköltő szervezete nem bírta ki. Halála előtt egy héttel kérte, hogy szállítsák
haza. Betegágyából a feleségének diktálta le utolsó költeményét, az Azrael árnyékában
címűt.

Temetésén megjelentek az egész erdélyi magyar társadalom, irodalom és müvészetí élet
képviselői.Az egyházi szertartást Márton Áron kanonok-plébános végezte. Koporsójánál
Krenner Miklós, "Spectator", az Ellenzék állandó vezércikkírója, az erdélyi újságírás
nesztora mondott búcsúbeszédet. "Én, kisebbségi életünk lelkiismeretének egyre
ingerlékenyebb bírálója, e sírnál vagyok kénytelen megismételni azt a rémítő vádat, hogy
ebben a borzasztó elesettségünkben sem teszünk egyetlen érdemest sem kellő időben,a
kellő helyre. Vajon megadtuk-e itt állandó szorongattatottságunkban Dsida Jenőnek azt,
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anti őt joggal és mindnyájunk javára megillette volna? Ő ifjú lángész volt, erdélyi
irodalmunk legnagyobb ígérete, a lírai regény byroni magaslata felé szálló költő, a
formaművészet mestere a költői élményelárulása nélkül, mesteri műfordító, az új
klasszicizmus és szellem egyik legvitézebb lovagja, aki úgyszólván semmit sem kapott,
csak sovány anyagi lehetőségek olcsó életét, egy napilap szerkesztői tisztét. Össze tudta
kötni az eget a földdel; úgy járt naponként Istenhez, mint szívesen látott vendég. Ez a
törékeny ember, akinek szíve, mint bomlott óramű zakatolt, megnyugodott végzetében,
mert hitt az élet igazi értelmében, de még jobban hitt az örökkévalóságban. Betegsége egy
késői szakában vasárnap délután úgy leltem, hogy a Mater Dolorosa kezét fogva,
fennhangon olvasott imakönyvéből.Az ilyen perc, amelyre azt mondjuk: megrendítő.Az
egész végtelenség ránkhajlik és érezZük a -ködoszlopán rejlő Istenséget-, Numen adest.
Aki Istennel csak ösztönös érzésekkel, pontos szavak nélkül tud beszélni, érzi az ilyen nagy
szerelem óriási fölényét és igazságát. Az ilyen halandó és halott nem csaIódhatik hitében.
Valóban boldog kell legyen a szent halálnak az az énekese, aki felismerte, hogy

... élet és halál, egy a kettó.
Tó, amelyen reggel és este terem,
S amit balkezével visszavett Ó
a jobb kezéból ismét elnyerem . . ."

P.Bíró Vencel a Katolikus Akadémia, Walter Gyula az Erdélyi Irodalmi Társaság, Maksay
Albert a Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh, Császár Károlya Pásztortűz,SomodyAndrás
a Lapkiadó Rt., Nyírő József a Keleti Újság, Gábor Döme a Romániai Grafikai Munkások
Szervezete nevében búcsúzik el Dsida jenötöl.

CsíszérAlajos

In memoriam

BarcsayJenő

Meghalt BarcsayJenő. Azon kevesek egyike, akinek műveit túl hazája határain is ismerik. A
huszadik századi magyar festészet nagy személyisége. A gyász megrendítő és felemelő

idején hadd idézzem fel az ember emlékét, akit közelről is ismerhettem. Nemcsak azért,
mert rokoni szálak fűztekhozzá, de még inkább, mert több interjúban sikerült élete fontos
mozzanatait az utókor számára megörökítenem. Nemcsak a nagy művész emlékét, de egy
nagyszerű élet példázatát is felidézhetem.

E században, amelynek épp a kezdetén született, annyi történelmi felfordulás során oly
veszendő lett az ember, oly különbözö sorsok alakultak. Viszonyításul emIítem, egyazon
évben sZületett a költő Szabó Lőrinccel és a prözaírö Márai Sándorral. Barcsay Jenő

életútja is sok megpróbáltatással teljes, hiszen ifjúságában el kellett hagynia erdélyi
szülőföldjét és művészete igazát is egy életen keresztül kellett bizonyítania. Konok

549



következetességgel. A mellőzöttségben éppúgy, mint a diadal éveiben. Ebben a vészekkel
terhes században éppen ezért Barcsay jenö újra és újra, minden beszélgetésben arra
figyelmeztetett, milyen értéket jelent maga az emberi élet. Láttam indulatosnak, amikor
azokról került szö, akik nyeglén, cinikusan beszélnek más emberekről.Meg az emberek
közösségéröl, a hazáról. A "kicsi hazáról", ahogy - erdélyies szóhasználattal - mondani
szokta. Mert az az alkotó, akinek Múvé.tter. anatómiáját az egész világon ismerik, tanítják
- legfontosabb feladatának a magyarság szolgálatát tartotta.

Világhír? Minden viszonylagos. De szemtanúja voltam, amikor barátja, Amerigo Tot 
azaz Tóth Imre, a szinténvilághírűszobrász - váratlanul becsengetett a szentendrei nyári
lak ajtaján magával hozva egy fiatal olasz kollégáját, mert az személyesen is szerette volna
megismerni azAnatómia világhírűszerzőjét.Vagy: Magyarországon járt New Yorkban élő

költőbarátom, Baránszky László, aki művészettörténészként Panofsky professzor kedvelt
tanítványa volt. Életem legszebb napjai között tartom számon azt a hétfő délelőttöt,

amikor egyedül a vendég tiszteletére nyittatta ki a mester a szünetnapon szentendrei
múzeum-gyűjteményét.A világ nagy müzeumaíban otthonos műértő félszavakkal úgy
tudta jellemezni a kései Barcsay-képek megoldásait, amelyből kitűnt: mennyire korsze
rűek azok, illeszkednek a világ legújabb festészeti törekvéseihez. Nem kinyilatkoztatások
hangzottak el, hanem feszes, tárgyszerű párbeszéd zajlott. Szellemi magasfeszültség
vibrált.

Szemtanúja voltam, ahogy műveinekkései sorozata hosszas vívódások után, a betegség
árnyékának leküzdésével megszületett. Minden darabja szinte személyes ismerősöm.

Hányszor festett át, egyik napról a másikra már kész képet: mert majd tíz év mülva nem
akar szégyenkezni. Százados életre készült, édesanyja százkétévet ért meg. Nyolcvanhá
rom éves korában váratlanul súlyos műtét után három nappal már felülve, székében
fogadott és a beszűrődő, a bútorokon tükröződőfények festői értékéről beszélt. A még
megfestésre váró problémákról. Ott mondta a műtétben részt vevő egyik orvos: nagyon jó
"együtt dolgozni" az olyan beteggel, aki élni akar, mielőbb meg akar gyógyulni. Mert célja
van - válaszolta a mester. Illetőleg sajátos, pontos megfogalmazásával: mert még vannak
festői problémái.

Amikor pedig már egyre nehezebben tudott dolgozni, gobelineket tervezett és végig
kísérte figyelmével készülésüket. Vele ünnepelhettük - mint régebben mozaikjainak 
most gobelinjeinek elkészültét. A magyar müvészet nagy nyeresége lett egy-egy megvaló
sult monumentális terve. Az emberi mértékű nagyság ünnepi pillanata. Ugy tudott
elvonatkoztatni, hogy az mindig visszavetült az emberre. Az átélt tragikus feszültségeket
anyagszerüen festői problémává tudta átlényegíteni: rólunk szólóvá és ezáltal hozzánk
szólóvá tette műveit.

Ha nála voltam, amíg őt hallgattam, körben képei is beszéltek hozzám. A gyakori
találkozás velük nem halványította, éppen hogy gazdagította világukat. Közben pontos,
szép, szabályos magyarsággal fogalmazott szenvedélyes mondataira figyeltem. A társalgás
ban a mindennapi témáknak is távlatot tudott adni. Ezzel becsülte meg vendégeit. A
szígorü pontossággal. Mint ahogy a képei néztek közben a falakról. Ugy tartotta: a
mondatok, mint a képek - műalkotások Hogy szenvedett utolsó találkozásunkkor,
amikor a hangalak megbicsaklott, nem szolgálhatta már tökéletesen a szándékot. Még
bücsüzöul - amikor mondtam, Londonba megyek, Határ Győzővel emlékező interjút
készíteni - üdvözölte a távoli költöt, mert rendes volt, mielőtt elment, felkereste őt és
elköszönt. Aztán elhallgatott.

Most már csak a képek beszélnek Szerencsére marad mondandöjuk, Gondolom:
századokra.

Kabdebó Lóránt
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Irodalom

Rakovszky Zsuzsa:
Tovább egy házzal

" . .. Lazul/folyvást a folytonosság, és az új / nem
életképes. Itt még csurran-cseppen/a múlt - mi
lesz, ha nem lesz ennyi se?" - hangzik a kérdés
az utolsó versben, melynek címe stílszerűen.

Megnyitó. Remény és csüggedés együtt vibrál a
kötetben, hogy az ember egyszerre kérdezi:
tovább-e, és válaszol magának. (Tovább.) A ver
sek rejtetten érzelmes, és egyben halálosan
pontos helyzetjelentést adnak. Ez a helyzetje
lentés - hihetően - arra is igaz, aki nem tudja,
és akkor is felemelőerr szép, ha keserű, fanyar,
netán nosztalgikus vagy lemondóan legyintő,

mert rnindig szánandóan és egyben büszkén:
esendő emberi.

Arról az egyáltalán nem társtalan, de mégis
teljesen egyéni hangról szeretnék most írni, ami
ennek a karcsú könyvnek a mindössze (és nem
véletlenül) 33 verséből megismerhető. "Tovább
egy házzal" '- olvasható a borítón és a kötetnyitó
vers élén. Eza cím nemcsak a költő mesterségbe
li továbblépésére utal, hanem arra a mindig
változó, de ugyanakkor mindig állandó alaphely
zetre is, melyröl - úgy érzem - ez a lírai világ
mindenekelőtt szól. Ez a paradox költői alap
helyzet pedig az útonlevés. A legbizonytalanabb
és egyben az egyetlen fix helyzetünk. Az a
helyzet, melynek időbelivetülete nem más, mint
a pillanat, az éppen most, a "nemsokára" és a
"volt" közötti lebegés, az a csak önkényesen,
belülről megragadható idő, ahonnan minden
értelmeződik.

A kötet verseinek leggyakoribb témája (pon
tosabban szinte az egyetlen, ha jól értjük): a
szerelem, bölcselkedő kitárulkozással idézve fel
egy teljes érzésvilágot a szűk szobába, bútorok,
rossz mosögép, friss ágynemű, csészék, régi
emlékeket őrző könyvek közé bészökkenő fény
segítségével. a napról napra újra megtermő

fényfolt látványával a szőnyegen. És teremtve
meg a versben újra a mindenhol megélhető

(rnert testre szabott), mindig egyszeri csodát.

Napló

Mindehhez pedig háttérként a nagyszabású évez
redzáró századvég fontos kellékei: a tegnapi tea,
a zacskós leves, a TEJPOR ("de hát miféle por'P),
a pornográf magazin, a "whisky-reklám szürreál
ja".Shozzá a "köz-idő" terének jelölésére a bécsi
Kamtnerstrasse és a debreceni Óbester borozó.
Rakovszkynak el lehet hinni, hogy a hétköznap
ban megélhetőaz ünnep, hogy az adott földrajzi
helyen és történelmi időben megérezhetőegy
teljesvilág - vagyha jobban tetszik: a teljes világ.
Tehát van még ünnep és kell legyen még tel
jesség. Szűk szobákban, forgalmas nagyvárosi
utcákon, zsúfolt buszokon bujkál. Legváratla
nabb pillanatainkban érzünk rá, de ez nem baj, az
a fő, hogy még nem veszett el végleg. Még értjük,
hogy van az, hogy itt van a földön, és mégsem
földi jellegű.

Rakovszky költészetének a földi szerelemben
megtestesülőégi tartalom adja a távlatot. Alábbi
megfogalmazása művészi önretlexióként is pon
tos: " ... erotikumban metafizikaI a kerülő, mely
a világba / úgy visz, hogy elvezet / belőle ... "
(Pornográfmagazin). Mert minden igazi eroti
ka egyszerre nagyon az, és nagyon valami más.
Segítségével beszél Rakovszky Zsuzsa arról az
átmeneti, megfoghatatlan állapotról, ami egész
eddigi világunk ts bizonytalan lehetőségeink

közön van. Minden, ami eddig történt, megha
tároz bennünket, elhelyez minket ebben a zűr

zavarban. Minden, ami ezután jön, meghatároz
hatatlan, mert megnyugtató fogalmaink csak a
múltra 'vannak, ha vannak. A jövő feltételezés,
várakozás, csalfa és vak remény. Ajelen pedig, ha
elfogadjuk, csak a mindig esedékes, a szürke
hétköznap, az egyetlen reális valóság a megszo
kott mindennapi tárgyakközött. De a jelen mégis
egy világnyi emlékezés és egy embernyi jövő

várás. Ugyanakkor a jelen ma nem azéj, hanem a
regge~ a józan köznapíság, a titkoltan sóvár,
rejtetten érzelmes modem életvitel,

Ha valaha a lírikus legalább áhíthatta, feltéte
les mödban idézhette azt a bizonyos édeni
sötétet; ma csak a hajdani érzelmességet sután
elütve, de egyben megráZóan őszinte (és érzel
mes) elégikussággal annyit mondhat: "Reggel,
nem éj - de szűken / mérik ezt is: szemünk / az
ágyban is az órán, kapkodva öltözünk fel ... "
("Vad éj, vad éj'') A "reggel" szö után ebben az
Emily Dickinsont idéző versben nagy levegőt

kell vennünk, ha olvassuk. A "nem ér-re meg az
ember önkéntelenül rázza a fejét.Aza nagyon igaz
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elhatárolás, ami ebben a pár sorban megfogaIma
zödík, nemcsak a kötet egészére, de arra a világra
is kivetül, amelyben most élünk. Ha hihetünk
benne, kettős értelemben is. Egyrészt meggyö
törtek vagyunk, mint egy valamirevaló korai,
kapkodós reggelen. Másrészt ez az ilyen-olyan
reggel - a mi éjünk.

RakovszkyvaI újraélhető a Hazugék Koszto
lányijának fájdalmas és belátóan "férfias" leszá
molása a szecesszió álomvilágával, anélkül, hogy
azóta ez az álomvilág egyáltalán újra megfogha
tóvá vált volna. Az a jelen, ami itt a versekben
szerepel, nem az álom és a valóság teljes egésze,
csak a biztos jövő hiányában nosztalgikusan
idézett, megtörténtekor ugyanolyan köznapi.
csak rnegszépült múlt: "Terítve mint évezredekj
síkban Isten elé". És az ezen a múlton épülőjövő

maga az "istenkísértés", mert lényege a kiszámit
hatatlanra való számitás. Ez maradt. És nem
annyira a számitás szorul magyarázatra, inkább a
kiszámírhatatlanság. Amikor az ember már tény
leg csak abban bízik, hogy semmi biztató jel.

A Jég című vers végét ídézem, szentség
törésként formailag prözára szerelve a verset
(miért, míért nem) e recenzió lezárásául: "Bo
rostás holdbeli hegyek és vörhenyes nád és ólom
ég között mégis milyen szabadság beszél, hogy
jöjjön ( úgyis jön), aminek el kell, voltál, voltunk,
semmit nem veszthetek el."

Károlyi Csaba

Endo Suszaku: Némaság

"Mi papok, bizonyos tekintetben szomorú em
berek vagyunk. Azért születtünk erre a világra,
hogy szolgáljuk az emberiséget. Senki sincs tehát
olyan nyomorúságosan magára hagyva, mint az a
pap, aki nem nő fel a maga feladatához." Ezt a
gondolatot lehetne rnotröul írni Endo Suszaku
japán író Némaság című regényének élére.
Sebastlan Rodrigues portugál misszionárius hi
tehagyó társai nyomán]apánba megy, mert ben
ne is él az isteni parancs indíttatása: "Menjetek el
az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresz
telkedik, üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik".
Elmegy, hirdeti az evangéliumot, vigaszt nyújt a
rászorulóknak, majd társával együtt elfogják,
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gyöngének bizonyul, s megtagadja hitét. Ez a
regény, de ha csak ennyi volna, óhatatlanul
utánérzésnek nevezhetnénk, hiszen ki ne emlé
keznék a Hatalom és dicsőség esendő papfí
gurájára, aki Rodrigueshez hasonlóan vívódik
küldetésének nagyszerűsége és emberi adott
ságainak végtelen gyarlósága között.

A képlet pedig látszólag egyszeru: a portugál
misszionárius a legszörnyűbb bűnt követte el:
nyilvánosan tagadta meg hitét, lábával érintette a
fumie-t, melyet betakarva hozattak elő a hivatal
nokok a nagy eseményre, s amely nem egyszerű

en egy tárgy, hanem jelkép, vízválasztó, annak
bizonysága, hogy "ellenkezés" támad az emberek
között, senki nem maradhat "langyos", mert azt
kiköpi az Úr. Égbekiáltó Rodrigues vétke, meg
menti ugyan vele a saját életét, de alighanem
elveszíti a másik létét, a fontosabbat. Évekig
marad még Japánban, "hitehagyott Pál" -nak
csúfolják az utcagyerekek, s ő látszólag alkalmaz
kodik környezetéhez, teljesíti a parancsokat, ír,
dolgozik. Amikor meghal, a hagyatéki leltár
szerint huszonnyolc ezüstpénze maradt, majd
nem harminc ...

Nemcsak Rodrigues az áruló, őt is elárulják:
Kicsidzsiro, a ravasz tekintem japán, aki előbb
arra vállalkozik, hogy kalauzolja a misszionáriu
sokat, majd összeroppan, feladja őket 300
ezüstpénzért, amit megvetöen vágnak arcába a
keresztényüldöző hivatalnokok. Kicsidzsiro be
végezte feladatát, de ettől kezdve árnyékként
kiséri a papot, követi koldusgúnyában a börtön
höz is, az őrök többször elzavarják, de mindig
visszatér, zavaros szemmel, feloldozásért esde
kelve. S akkor a pap, aki túl van már az istentaga
dáson, aki már nem is pap, csak esendő, lelkifur
dalásos ember, meggyóntatja, mert "az ország
ban nincs senki más", aki megtehetné, s elmond
ja fölötte a feloldozás igéit.

Inkább megszoktuk, hogy a történelem nagy
szerű hőseiről, a kemény vértanúkról, a rezze
néstelenül kitartökröl, a mindenre készekről és
mindent elbírókról íródnak regények. A Rodri
guesek valahogy kimaradnak. Pedig hozzájuk is
szöl az Úr. Neki ezt mondja a tagadás után: "Nem
hallgattam. Melletted szenvedtem." Mert a misz
szionáriust is megkísérti a hallgató, a tűrő, a
hozzá hűségeseket kiszolgáltató lsten képe.
Azok, akik iszonyú szenvedések után nyerik el a
végső jutalmat, vértanúk lesznek, talán legször
nyűbb kínjaik közepette . is erősen, pontosan
hallják a hangot. Rodrigues azonban gyönge volt,
nem volt füle a hallásra. Isten pedig vele szenve
dett, s láthatatlanul ott állt rnellette akkor is,
amikor a pap sebhelyes lábát afumie-re helyezte.
Az emberek ezután elfordultak tőle. A könyörü-



letes és irgalmas Isten azonban hozzá is szöl, őt

sem veszíti el szeme elől. Mert hogyan is
mérhetnénk föl, milyen vonalakkal írja ő az
egyenest? S van-e jogunk helyette ítélkezni a
gyengék fölött?

Endo Suszaku - mint erre regényének
címével is utal - a hallgató, a "néma" Istenről

írt. S arra figyelmeztet: Isten talán akkor szöl,
amikor fel sem tételezzük, s azokhoz beszél
szelíden, akiket mi gőgösen kiközösítünk, Ugyan
ki láthat bele az ő terveibe? Ki ismerheti meg az ő
útját?

Furcsa mód ezt akkor érti meg igazán, amikor
a legmélyebbre zuhan, hiszen istentagadó lett.
.Mocskos. véres lábát rátette a táblára. Lábujjai
belenyomódtak annak az arcába, akit szeretett.
Nem értette, miért tört rá olyan hatalmas öröm
abban a pillanatban." Az árulás, a hitehagyás
szörnyű percében kezdi torkát szorongatni az
öröm. Mert ebben a határhelyzetben, amikor
minden lényegtelent, minden mellékest kikap
csol életéből, csak az iszonyú "tett" és annak
következményei foglalkoztatják, egyszeriben
meghallja a hangot, s megérti, hogy szenvedései
vel, bűnével nem maradt egyedül, most is re
ménykedhet, hiszen ahogy ő feloldja bűneinek

nyomasztó terhe alól Kicsidzsirót, ugyanúgy
megszabadulhat ő is tettének következményei
től; Istennek hatalma van jóra fordítani, amit mi
végzetesnek és megoldhatatlanul rossznak
látunk.

A misszionárius árulása pillanatában elveszíti
addigi nevét, Rodriguesből Szan'ernon Okada
lesz, családos ember. Rodrigues története véget
ér. De Szan'emon Okada is elmondhatja ugyan
azt, amit ő: " ... Urunk nem maradt néma. Ha
hallgatott is, életem a mai napig róla beszél".

A Némaság - melyet Lukács László fordítá
sában jelentetett meg a Szent István Társulat 
nem hibátlan regény, írója túlságosan is sokszor
él analógiás szerkesztéssel, visszautalva Jézus
életének utolsó eseményeire, mintha nem bízott
volna abban, hogy mondanivalója a saját közegé
ben is teljesen érvényesülhet. Az alakok is vázla
tosak némelykor. Mégis azt mondhatjuk: az egyik
legizgalmasabb regény, méltó folytatása a neoka
tolikusnak nevezett irodalom legjelentősebbal
kotásainak. Senkit sem hagy közömbösen, min
den olvasóját arra készteti, foglaljon állást Sebas
tian Rodrigues perében.

De mielőtt meghozzuk az ítéletet, nézzünk
egy pillanatra önmagunkba, s figyeljünk, nem
int-e könyörületre a hang, mely neki megbocsáj
tott.

Rónay László

Történelem

Egyháztörténeti szöveggyűjtemény

P.Dr. Szántó Konrád OFM egyháztörténész pro
fesszor nagy vállalkoZása, .A katolikus egyház
története" című munka immár teljessé vált.
l 983-ban jelent meg I. kötete, 1985-ben a II., és
l 987-ben a III. kötet, melyaz elözőekmúfajától
eltér ugyan, mégis azokhoz szervesen illeszke
dik. Ez a kötet .Az egyháztörténet forrásai"
alcírnet viseli és szöveggyűjteményt tartalmaz.
Az 1245 oldalas kötet több mint 800 dokumen
tumot, illetve többnyire azok szövegrészletét
tartalmazza.

Itt kell mindjárt szóvá tennünk azt a tényt,
hogy Szántó Konrád művének mind a három
kötete egyszerre még nem volt megvásárolható
Mivel előtte évtizedekig nem volt magyar nyel
ven hozzáférhető egyháztörténeti kézikönyv,
érthető, hogy a kiadó azonnal piacra dobta az l.
kötetet. mielőtta többi elkészült volna. Ám mire
a II. kötet napvilágot látott, elfogyott az első. Az
újra kiadott I. kötet kapható volt, amikor a III.
megjelent, de a II. kötet időközben elfogyott.
Mivel standard kézikönyvrőlvan szö, szükségvan
további kiadásokra, és arra, hogy a felnövő új
olvasóközönség kezébe jusson egyszerre az
egész mű.

A szöveggyűjtemény kiadása nem megszokott
és magától értetődő az egyháztörténeti iroda
lomban. Éppen ezért érdemes szemügyre venni
a szerzö célját, módszerét. Mi indokolja egy ilyen
szemelvényválogatás létjogosultságát? Nyilván
való, hogy még egy ilyen terjedelmes kötettől

sem lehet azt várni, hogy az egyháztörténet
forrásait akár csak megközelítő teljességgel is
bemutassa. Erre tíz hasonló kötet sem volna
elegendő. Aszerzö olyan kiegészítő kötetet akart
az olvasó kezébe adni, mely az első két kötet
anyagát illusztrálja. "Mivel e két kötet viszonyla
gosan csekély terjedelme miatt az eredeti for
rásokat csak áttanulmányozni és felhasználni
tudtam, de belőlük idézni már ritkán lehetett,
nagyobb terjedelmű szemelvények közlésére pe
dig egyáltalán nem volt möd, szükségesnek
látszott egy önálló szöveggyűjteményösszeállí
tása." - írja Szántó Konrád előszavában( ll. o. )
Ez azt is jelenti, hogy a szemelvények válogatásá
ban ugyanaz a koncepció vezette, mint egész
műve megalkotásában. Hiszi az egyház isteni
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eredetét és természetfeletti rendeltetését (iste
ni arcát) és tudja, ismeri változó, emberi arcát.
,,Akatolikus egyház, amelyet az élő Isten emberi
testet öltött Fia, Jézus Krisztus az emberiség
üdvözítése végett egyszerre látható szervezet
nek és láthatatlan kegyelmi életközösségnek
alapított, keletkezésétőlkezdve együtt él, együtt
változik, fejlődik az emberiséggel." ( 19. o.) Ez a
.praeconceptio', a szerzőnek ez az egyház-hite
nem jelentheti és nem jelenti valamiféle hamis
apológia mödszerét, a tények tudománytalan
tagadását, csupán az egyház változó, emberi
arcán olykor jobban, máskor kevésbé felsejlő

örök rendeltetésébe vetett hitet.
Az elmúlt évtizedekben számos egyetemi SZö

veggyűjtemény jelent meg, amely messze elma
radt ennek az egyház szemelvénygyűjteménynek

targyílagossaga mögött és valóban apológiát
szolgált. Ez nem indokolna hasonló módszert a
katolikus egyháztörténész részéről, de Szántó
Konrád szándéka távol is állt ettől. Legfeljebb azt
sajnálhatjuk, hogy viszonylag kevés olyan egészé
ben közölt dokumentumot tartalmaz a könyv,
amelynek elemzésével az érdeklődő vagytanuló
ízelttör nyerhetne a forráselemzés módszereiból.

Ez a III. kötet az első kettőt egészíti ki, de
önmagában is él. A dokumentumok apró betűs

bevezetései, az egyes fejezetek általános beve
zetése összefüggéseibe állítja a közölt szemel
vényeket. Így igazi olvasókönyv ez, élvezetesen
olvasható könyv. Szántó Konrád hatalmas
munkabírásánál, anyagismereténél csak elbe
szélő és nyelvi művészete nagyobb. E kötetet
nemcsak válogatni, szerkeszteni kellett, de a
fordítók munkáját áttekintve olvasmányossá is
kellett azt tenni. A fordítók nevét feltétlenül
említenünk kell, hiszen az ő munkájuk, helyes
megválasztásuk nélkül nem készülhetett volna el
ez a kötet ennyi idő alatt. P.Váradi Béla OFM a
többieknél nagyobb részt fordított. Dr. Tilly Ká
roly, dr. Cseh Sándor, Hidász Ferenc OFM,
Nyerges Pál, P. Sall Elek, és dr. Vida Tivadar
munkája illeszkedik szerves egésszé. Jele ez
annak - és ez természetes, nálunk azonban nem
indokolatlanul felemlítendő igazság -, hogy
munkaközösség, együttműködésnélkül nem le
het ilyen művet az asztalra helyezni, de a szer
kesztö, író, szervezö húzóereje nélkül minden
rnunkaközösség lendületét és eredményességét
veszti.

•Elkészült a nagy mű", de az alkotó nem pihen.
Nyilatkozata szerint a magyar egyház történetét
még szélesebb munkamegosztással, de az eddigi
lendülettel akarja szintézisbe hozni. Ezt a nagy
hiányt is be kell tölteni.

RosdyPál
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Színház

Komis Mihály: Kozma

A Kozma már nem teljesen ismeretlen a néző,

illetve az olvasó előtt. Olvashattuk néhány éve a
Kortársban. majd a szerző 1987-ben megjelent
d.rámakötetében; ugyanebben az évben néhány
szor színre került a kaposvári színházban. Abban,
hogy a nyolcvanas évek elején született mű

viszonylag megkésetten jut el a fővárosi nézők

höz, bizonyára szerepet játszottak a darabban
lévő, nem csekély számú politikai pikantériák 
jelenlegi színrekerülése pedig nyilvánvalóan ösz
szefüggésben van a politikai-közéleti klíma válto
zásával is.A néhány évi megkésettség, sajnos, nem
jelenti azt, hogy a mű elvesztette volna aktua
litását, legfeljebb a benne artikulált felismerések,
a magyartársadalom tragikushíanybetegségeínek
drasztikusan őszintemegfogalmazása vesztett re
latív újszerűségéból, lévén, hogy a bajok olyannyi
ra nyilvánvalóvá és letagadhatatlanná váltak idő

közben (s különösen az elmúlt év során), hogy
már a diagnózis megállapítására is történnek
olykor kísérletek - különböző formában.

A Kozma nem tökéletes dráma - az írott
változat sem mentes belsőellentrnondásoktól -,
színpadi megva!ósítása ezért sem lehetett egy
szeru és könnyű feladat. Az előadás alkotói (a
rendező: Horvai István) nyilván megkisérelték
kiküszöbölni ezeket az ellentmondásokat, ám az
eredmény Végül is felemás lett; az eredeti mű
szövegébe való erőteljes beavatkozás nem veze
tett sikerre. AKozma - mindkét változatában 
tragédia. Szereplői azonban az ábrázolás más
más szintjén helyezkednek el: a középpontban
álló három nőalak, noha pszichológiailag is
árnyalt figurák, elsősorban három nemzedék
egy-egy lehetséges életútjának típusértékű rep
rezentánsa. HoZZájuk érkezik, .valahonnan fent
ről' a darabférfi főszereplője, Kozma, aki viszont
allegorikus figura, nemcsak hogy saját szemé
Iyíséggel nem rendelkezik, hanem társadalmi
szociológiai, illetve történelmi viszonyrendszer.
be sem illeszthető, mint a női figurák. A titokza
tos Kozma puszta katalizátor, olyan absztrakt
lény, akinek csak a nőkhöz való viszonylatában
van színpadi létjogosultsága: funkciója abban áll,
hogy önmagukkal való szembenézesre. önvizs
gálatra kényszerítse a hatalom haszonélvezői-



ként parazita életmódot folytató, öncsalásokban
és hazugságokban vegetáló nőket. Kozma
színpadi helyzetét még ellentmondásosabbá te
szi, hogy egy, még nála is titokzatosabb teherau
tó sofőrjeként érkezik a helyszínre, ez a teher
autó szállítja az eredeti darabban .a tragédia
áldozatait", Ezek a szereplők a magyar társada
lom jellegzetes karakterfigurái, a nyolcvanas
évek elejéről: a fröccsöntö és a fröccsöntőné, a
vécésnéni, az ápolónő, a börtöntöltelék, az ideg
beteg tornatanár - s a többiek. Ezek a tipikus,
inkább csak jelképes a tömbszerűségükben meg
ragadott alakok a tragédia áldozatai, az ő szá
mukra nincs visszaút, hiába próbálja a Kisfiú
beindítani a motort. A kerekek egy helyben
forognak a porban ... Ez a tragédia konkretizáló
dik jelképesen Kozma halálában - akin a nők

rituális gyilkosságOt követnek el.
A színpadi megvalósulásban éppen ez a tragé

dia sikkad el, hiába ígér a színlap a nézőnek

.tragédiát, szünet nélkül. •Amú elsőrésze ( tehát
éppen az, amelynek hangvétele sokkal inkább
groteszk-vígjátéki, mint tragikus) viszonylag si
került és élvezetes. Anők - Böbe, Hédi és Csilla
- triójában a rendezés különösen a komikus,
illetve a groteszk lehetőségeket aknázta ki jól.
Töröesik Mari plasztikus alakot formál a régi
elvtárs sokat tapasztalt, szókimondó özvegyé
nek, Böbének szerepéből,s nemcsak a vígjátéki,
de a drámai mozzanatokat is pontosan érzékelte
ti. Mulatságosan jeleníti meg a férje oldalán
mozgalmi karriert befutott, naivan ravasz falusi
libát a komikai erényeket csillogtató Pap Vera, s
olykor talán túl harsányan, de Eszenyi Enikő is
.hozza" a figurát. Anya és lánya, azaz Böbe és
Csilla között igazi drámai feszültség szikrázik a
színpadon - s ehhez jó hátteret szolgáltat Bédi
már-már a groteszk határát súroló, buta értet
lensége. Várunk tehát valamit, s persze a nők is:
leginkább persze egy valamirevaló férfit, aki
végre feloldaná .a nagy uncsi-muncsít", Ám
Reviczky Gábor farmernadrágos Kozmája, aki
végül is megérkezik a félrészeg. napozó nők

közé, nem tudja betölteni darabbeli szerepét. A
színész már külsejével sem tud igazán illúziót
kelteni, s játéka pedig mindenfajta szuggesztív
erőt nélkülöz, mely pedig elengedhetetlen len
ne e kétségkívül hálátlan és nehéz szerep meg
fonnálásánál. Talán ezen a ponton is több rende
zői ötletre és inspirációra lett volna szükség 
Kozma .átváltozásai", a nők szemében való alak
váltásai a néző számára hiteltelenek maradnak.

Az előadás talán legproblematikusabb mozza
nata a .tragédia áldozatai"-nak .halotti kar"-ként
való színrevitele. A már eleve a színpadon vesz
teglő teherautóból előbújó .halottak" ebben a

felfogásban nem képviselnek társadalmi típuso
kat, s elvesztik önálló arcukat is - csakis mint
kórustagok funkcionálnak. Színpadi szövegük
ből sem sok maradt, helyettük hangulatos dal
betéteket adnak elő, esztrád-stílusban, afféle
.harminc év slagereí" módjára - enyhe halál
tánc-beütéssel. Színes történelmi revüvé re
dukált színpadí jelenlétükkel a mű egyik legfon
tosabb, valóban drámai feszültséget indukáló
ellenpontja foszlik semmivé: a hatalom haszonél
vezőinek és a .kisemberek·-nek a tragikus elkü
lönültsége, a .fent· lévők teljes kÖZönyea tőlük

mintegy függetlenül, más dimenzióban létező

sokaság élete, sorsa iránt. Hiszen a három nő

falevélként. szemétként érzékeli a szerteszét
heverőhalottakat; színpadi akcióikat is mint ter
mészeti jelenségeket - szelet, vihart - fogadja.

Ami végül is érvényes és hiteles az előadásban,

az a mű primer szintje, a figuriik történeti
szociológiai vetülete. A darab a három nőt

kegyetlenül őszinte, illúziómentes nézőpontból
láttatja. A negyvenhat éves Böbe, aki az ötvenes
évek tipikus parasztlány-karrierjét futotta be, s a
nála tizennégy évvel fiatalabb Bédi, aki már a
konszolidáció hullámain emelkedett magasra,
szinte mindenben különböznek - ám egy pon
ton mégis közös nevezőre kerülnek. Ez a közös
nevező az általuk is beszélt nyelv, az a kiürese
dett mozgalmi-politikai zsargon, amely kliséivel
és patentjaival alkalmas arra, hogy önmaguknak
is szünet nélkül hazudjanak, hogy áttörhetetlen
betonfalat emeljenek belőlüka valóság és önma
guk közé. Csilla, a huszonéves már egy másik
világ hírnöke: az ő számára már nemcsak anyja
eszmél vesztették el érvényességüket, hanem
minden hagyományos érték is. A teljes tagadás
ba, amit ő képvisel, belefér nemcsak a kábító
szerélvezet, hanem a haza, az otthon és minden
fajta folytonosság tagadása is. Számára megszűnt

mindenfajta erkölcsi gát és fogódzó, lázadása
nemcsak az idősebb nemzedékeknek szöl, ha
nem mindenfajta társadalom mindenfajta meg
kötöttségének

A közönség, úgy látszott, élvezte az előadást

(főként annak első részét, leszámftva néhány
üresjáratot) - nagyokat nevetett a poénokon.
különösen az olyasfajta, a pesti folklört idéző

kiszölásokon, mint az .eresz alatt csicsereg a
kiselefánt", s szívesen botránkozott meg egy-egy
felszísszenés erejéig a darab szabadszájú mozza
nataín, Hogy .szünet nélkül" - ez világossá vált
számára, amikor egyvégtében volt kénytelen
végigülni a majd kétórás előadást; ám azt, hogy
.tragédia· - már nyilván elmés ugratásnak vélte
a színház részéről.

ErdIJdyEdit
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IKépzőművészet
Chagallról

Egyszer volt, hol nem volt .. ', A ~~voli Vityeb~zk

ben, a zsidógettó egyik házíköjában megs~l~

tett egy fiúcska ( épp tűzvészvolt ), akiból a VIlág
legőszintébb, leggyermekibb festője l~tt..5.<>ha
sem próbálta leleplezni azt a gyermeki vihll~ot,

amelynek mágikus prizmáján széttördelve latta
az őt körülvevő valóságot.

Nagyapa hegedül a háZtetőn, mindenfelé sz?
morü szemű ökrök, a földön és a levegőben IS.

Kakasok bujkálnak a képeken itt is, ott is, hogy a
zsidó hit szerint magukravegyék bűneinket, akár
csak a nagyapa mészárszékében letaglózott, s
megváltó áldozattá vált ökrök. Repülő fejek, s az
apró vityebszki utcákon mindenfelé szakállas zsi
dókbukkannakfel, mint rejtélyes manókgyermek
korunk meséiből.Mindez hihetetlenül, zavarbaej
tően abszurd, és mégis oly egyszerű és valóságos.A
nagyapa felmászott a tetőre, me~ m~c: szere
tett volna nézni, tül a gettón, a vítyebszkí háZtetők
fölött, s közben hirtelen átváltozott a hegedús
nagybácsivá, aki ~ól háZra járvá..~~ ?~ött.
kopott hangszerét. Es közben rCl'ül~ IUl IS: a
háztetők s fák lombjai fölött kevéssel, ugy, mmt
gyermekkori álmainkban. .

Különös világ, és mégis oly otthonos, hísz
valamennyien ismerjük. Minket is hatalmába
kerít az emanáció, mely a csodarabbik és hászi
dok körül lebeg. Mert a világot tíz igaz ember is
megmenthetné. Éleszteni kell hát azt ~ p~ci
tüzet, amely minden emberben ott parazs~

hinni a varáZslat erejében legalább úgy, mínt
Marc Chagall hitt, amikor La Fontaine meséit
vagy a Bibllát illusztrálta, vagy a legnagyobb
varázslathez. a színházhoz készített díszleteket.
Ősi zsidó hitvilág, a kabbala, a kereszténység és
rnísztíka - míndez csodálatos harmóniában
egyesül képein. Szerelrnes asszonyá~ is hang
talanul suhannak át összeölelkezve a varos felett,
a hieroszi gamosz, a szent háZasság szimbóluma
ként.

Marc Chagallról Jean Cassou könyve szöl a
leghívebben. A szerző, Chagall barátj~, n~hezen

meghatározható műfajú könyvében ugy tr Cha
gallról, hogy megkérdőjelez minden vele kap
csolatos művészettörténeti megállapítást. A
személyes, friss hangvételű könyvet a hazai,
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takarékos könyvkiadás gyakorlatában szokatla
nul sok, gyönyörű színes reprodukció teszi Cha
gall festészetének hívei számára még élvezete
sebb olvasmánnyá. A kötet a magyarul már
korábban megjelent önétetraíz, az Életem részle
teivel zárul amellékelt kronológiából pedig
nyomon követhetjük mindazokat a tragikus és
örvendetes eseményeket, amelyeknek ez az an
gyali lelkű festő tanúja s részese volt.

Nasziady Ágnes

Film

Brazil

sam Lowry egykedvű, békés természetűhivatal
nok. Főnöke jobb keze, saját, parányi irodája van,
saját, parányi számítógépe, saját, parányi felelős
sége, s ő mindezzel tökéletesen elégedett. Nem
vágyik feljebb hágni a szamárlétrán, nem tart
igényt befolyásos anyja támogatasára. A szorgos
betü-, azaz adatrág6nak érzelmi élete sincs:
legszívesebben arröl álmodozik, hogy egy sejtel
mesen félpucér angyal társaságában a bárányfel
hős ég alatt repdes, mint Ikarusra maszkírozott
Superman.

Avilág tehát számára szepen elrendezett. Nem
zavarja, hogy egy degenerált totalitárius hatalom
szolid kiszolgálója. Nem aggasztják a sűrű terro
rista akciók, amelyeknek lépten-nyomon
tanújává kell legyen - végtére is épp ez egyik
feladata: sZámít6gépén az állam ellenségeire
vadászni.

Csak egy légy tudja felbosszantani. Ahogy
pimaszul szálldos ott az ezredvégi, civilizált
harm6niában. Nem átall dongani, körözni, s
megvetni számos lábát a kincstári plafonon. Az
aktaköteg lesújt, a rovar maradvanyai. pedig
aláhullnak: bele a sZámít6gépbe. Nem keletkezik
feltűnő üzemzavar, csupán két betű cserélődik
fel egy szövegben, a jámbor bürokrata észre sem
veszi az esetet. Soha nem fugja megtudní, mí
indította el azt a kaotikus, szörnyt1 meglepeté
sekkel teli folyamatot, amelynek végállomása jó
barátja, az állami hóhér kínz6csarnoka.



Nem lehet, nem is volna érdemes a film
meséjébe fogni. Van története - a Brazil
mégsem fikciós film; van néhány mondatban
összefoglalható "tartalma" (hogy az úgynevezett
modem civilizáció maga alá gyűri az embert;
hogy a belső szabadság kivívása a legfontosabb;
hogy a világ a káoszba tart stb. ), ez azonban nem
mond semmi lényegeset a film jelentéséről (és
jelentőségéről).

Terry Gilliam angol filmje abszurd katalógus.
Katalógus a világ hülyeségeiről. Ebben a század
nagy vívmánya, a modem rabszolgatartó társada
lom kapja a legalaposabb jegyzetet. A totalitárius
szupertársadalom ez, amelyben már nincsenek
emberek, csak alkalmazottak, fogyasztók és főleg

- vissza sosem kódolható - adatok; nincs
hatalmi struktúra, csak valami agyonfejlesztett,
hiperbürokratikus hivatal-komplexum, amely
magát is ellenőrzi, s önmagáért létezik. Az életet
nem a szellem, még csak nem is a logika; nem a
bölcsesség, még csak nem is a tudomány; nem a
hit, még csak nem is az ideológia irányítja 
hanem a merő anyagcsere. Ez a belek világa: a
mennyezeteken, a padlökon, a falakban, minde
nütt vezetékek, csövek, csatornák tekeregnek.
Ezek tartják fönn a Brazil társadalmának, civili
zációjának funkcionáIását. S az első látásra ártal
matlannak, sterilnek, leleményesnek gondolha
tó csövek mozognak, vonaglanak, lélegeznek.
Fölpuffad és elernyed, szuszog és buggyan a sok
célszerű hurka, jelezve, hogy a társadalom-gép
emészt.

Teljesen értelmetlen értelemrőlbeszélni. Még
a kalkuláció is nélkülözi a józan praktikumot.
Ennek a civilizációnak a "szellemisége" az in
formáció-tenyésztés, -zabálás és -okádás kör
forgásának biztosításában merül ki. Cél: a társa
dalom teljes ellenőrzése.

A polgár erről vagynem vesz tudomást (csil
logás és szépségszalon és tévé: lótusz minden
mennyiségben), vagyterroristává lesz, robbant
gat és lövöldöz, igazolva ezzel a fennálló "ren
det" (hiszen a fenyegetett társadalomnak szük
sége van állam atyuska gyárnolítására).

Kisebb idiotizmusok (környezetpusztítás, a
butaság eszmévé emelése, az emberi kapcsola
tok kiüresedése, a halállal, öregedésset való
szembenézni-képtelenség stb.) kisebb jegyzete
ket kapnak, de a lista igazán alapos.

A katalógus benyomását kelti ez a film más
tekintetben is. Mivel a filmbéli kósza létezésen a
kultúra is lötyög, a művészet muzeális unalom és
kifosztott formák szemétdombja Gilliamnél. Ip
nen a tudatos, következetes eklekticizmus. Akár
valamely modem, mások mondataiból össze
montírozott regény - a Brazil is idézetek,

utalások, plagizálások tömkelegébőláll. Megjele
nik és kifordul magából mindaz, amire az embe
riség ma némíleg álszent tisztelettel tekint: a
görög mítoszoktól Franz Kafkán és Ray Bradbu
ryn át James Orwellig; Fritz Langtól Eizensteinen
és Undsay Andersonon át az új-hollywoodi szu
perfikcionizmusig itt van és kavarog a magas
művészet a giccsel, a látomás a blődlivel bizarr
boszorkányszombaton. Éppen csak minden ko
szosabb, ragadósabb, nyikorgósabb, mint az ere
detiben. Ez nyomatékosítja, hogy itt (már) min
den csak másolat, a szellem tovarünt, marad a
látványosság: koszlott kópiák mutogatása, szel
lemvasút. Az operatőr libazöld, cementszürke és
piszkosbarna felületeket fényképez. Még lehan
golóbb azonban, mikor a csiricsáré dominál:
rózsaszín, lila és tulipiros. Mindent túlfeszít,
mindent megkérdőjelez ez a meghökkentő.

magával ragadó, fantasztikus profizmussal meg
csinált film.
Ördögűző aktus ez. Hiszen a világ, amelyben

már ma élünk, egyre jobban hasonlít a filmbélire
( olvasható is egy mocskos falon: REAUlY). S az
állam-Lucifer, butaság-Belzebub, üresség-Ásta
röt ellen nem tud jobb ellenszert Gilliam: ki kell
nevetni. Ám ez a nevetés morbid és hátborzon
gató: nem felold - pofon ver. Beleillene Gilliam
filmjébe az eszmei összefoglalásul is alkalmazha
tó pesti szlogen: "A vilIamoskerekek alól hallat
szó gúnyos kacaj nem mindig őszinte."

Tóth Péter Pál

Lenz

A film Georg Büchner azonos című novellája
alapján készült, ám míg az írásműben a XVIII.
századi költőről és betegségéről kaptunk tu
dósítást, addig a filmben Lenz XX. századi
atomrnérnökröl, egyben XVIII. századi költőről.

Az igazi, irodalomtörténeti Lenz ténylegesen
skizofrén volt, igaz, atomfizikusnak nem érezte
magát soha. A mi Lenzünk idegfáradt, meghason
lott ember, mindazonáltal megkettőződése

inkább afféle irodalmias szeszély, Egymás ha
sonmásai ők, Doppelgangerek, mint oly sokan
mások már előttük a világirodalomban.

A főhőseök) élményei egyszerre az atomfizi
kus és a költő élményei. Rácsodálkozni egy virág
szírmára, közben a bozon nevezetű elemi
részecskéről tűnődni, a Goethéhez átpártolt
leány cmlékét megidézni és párizsi bordélyban
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néger lánnyal szeretkezni, Caspar David Fried
rich kortárs festővel vonaton találkozni, aki egy
furcsa fonnájú felhő képét mutatja neki, semmi
különösebb erőfeszítésébe sem kerül - így
nekünk, nézöknek sem. Hogy mégis inkább egy
mai atomfizikusról van szö, az a film végén
bízonyosabbá válik. A házi atommáglyáját éppen
bejezett Lenz, mintegykezében tartva saját törté
nete és sorsa fonalát, fiának kezdi el mesélní
Georg Büchner novelláját: Január huszadikán
Lenz a hegységen haladt át. A csúcsokat és
fennsíkokat hó borította, alant a völgyekben
szürke kömezök, zöld lapályok, s sziklák és
fenyők."

Itt fontos tudni, hogy az atommáglya építése
előtt Lenz önfejtő gépet készít, hogy választ
kapjon az őt legjobban érdeklő kérdésére: ki ő
voltaképpen. A gép azonban nem ad választ,
habár a technika minden eszköze Lenz rendel
kezésére áll: kábelek, elektromos csövek, chi
pek, kompjuterek. más egyéb szerkezetek ára
moltatják az információkat Lenzről egymáson
keresztül egymásba, Talán éppen ez a hiba. Arégi
közhely, hogy emberi lényt, lelket gép nem
érthet - és ami itt ironikus-abszurd ötletek
során mutattatik be -, Lenz atomfizikus
számára, úgy látszik, nem ismeretes. Ez komo
lyan frusztrálja - hiszen ráadásul az .önfejtés'
végén a Sátán is megjelenik műhelyében, majd
gúnyos nevetéssel a tévémonitoron át távozik,
mintegy feltéve a költői kérdést: talán Lenz a
Rossztól, nem pedig a Jótól származik? És így
kerül sor az atommáglya építésére.

Hogy kicsoda Lenz, számunkra itt kinn nem is
olyan fontos. Adva van egy Én (lélek, szemé
lyiség, individuum, Valaki), aki a világot meg
próbálja egyszerre intuitíve és racionálisan
megérezni, megérteni. Láthatjuk őt XVIII.
századi viseletben havas bércek között, vonaton,
nagyvárosban, faodúból előmászva, atomreak
torban Mahlert vezényelve, régi templomban
angyalok énekét hallgatva. Az ő tekintetével
láthatjuk felhők szelíd játékát vagy éppen vad
rohanását, városi fények villódzását, kristályok
ozmözísát, barna női hajzuhatag fakéreggé
változását, lobogó gyertyákat egy sötét fenyöer
döben bolyongó öregasszony kezében. Hallha
tunk nemes veretű szövegeket Goethétól, más
irodalmi nagyságoktól is, szép versek hangzanak
el, Mahler r. szim(óniájából hosszú részleteket
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élvezhetünk, mintegy a már említett, a világot és
önmagát kereső, úton levő Én hallöszerveí
segítségével. Részesei lehetünk még társadalmi
politikai retlexióinak is: a rakpart alsókövén ülve
úszó dinnyehéjakkal találkozhatunk, melyeket az
Alkotmány-napi víziparádé folyamőr-roesői ál
tal felvert hullámok táncoltatnak. BepiIlantha
tunk a vámszervek működésébe, találkozhatunk
néhány fura pesti figurával. Lassított és gyorsított
képek peregnek előttünk, napkelték és nap
nyugták olykor elszínezett színorgiája pompázik,
néhány perc alatt végigutazzuk az országot
kelettől nyugatig (Záhony és Hegyeshalom). No
és persze hegyek, hegyek - Lenz atommérnök
és költő magashegyi túrával tölti szabadságát.

A film végeztével aztán már azt is tudjuk, ki az
az Én, aki mindezt velünk láttatja. Természetesen
Szirtes Andrásról van szö, az ő életérzései,
gondolatai és látomásai örökíttetnek meg. Eb
ben persze míben sem különbözik más alkotó
tól, ám ő mindezt egyes szám első személyben
teszi, oly szubjektív múfajokban, mint a napló, az
énvers, vagy az esszé, miként eddigi filmjei
kapcsán szembetűnik.Ezekben a művekben egy
olykor már morbidan viccelődő,ám ugyanakkor
romantikus, ellágyuló személyiséget szemlélhe
tünk egészen közelről. A Lenz is egyetlen nagy
naplórészletnek tekinthető.

Hogy mégis a közvetlen találkozás élménye
nélkül távozunk a mozíböl, annak oka viszont
éppen itt keresendő. Úgy tűnik, Szirtes ebben a
filmjében míntha éppen elementáris szubjekti
vitását hígítaná föl. Mintha a naplóját fölütve azt
játszaná, hogy naplót ír, saját magát azonban a
sorok és gondolatok között eltünteti. Talán ha
nem bújt volna Lenz költő és atornmérnök
szerepébe, akkor nem maradt volna rejtve Ő

maga. Akkor bízonyára a cselekmény .bo
nyolításával" sem kellett volna annyit bajlódnia.
A dolog kicsit őszintétlen lett, bujkálás, hami
sított én-törmelékek elrendezett sora.

Hogy a Lenz Szirtes András pályáján pillanatnyi
zavar, hosszan tartó válság, vagyvalami egészen
új szakasz kezdete, az természetesen most még a
jövő titka. (Úgy hírlik, amerikai tartózkodása
alatt .filmleveleket" forgatott.) Akárhogy is van,
filmje az igazat megragadni próbáló művekközé
tartozik, (BRS)

Büki Mátyás



Levelek - válaszok

A folyóirat buzgó olvasói vagyunk, csaknem
minden számot örömmel olvasunk. Kivételt je
lent az "Önmagunkkal szembenézve" című cikk.
a Vigilia kérdőívének értékeléséről.

Kritikai észrevételünk: nem értünk egyet a
válaszok minősítésével. Másképpen kellett volna
feltenni a kérdést, ha javaslatokat vártak. Talán
nem "steril panasz"-ok fogalmazódtak volna.
Arra a kérdésre: .mít tart Ön a keresztények
legégetőbb problémáinak és feiadatainak ma
Magyarországon" - rni sem személyes feladatok
megfogalmazásával válaszoltunkvolna. Acikkből

kitűnik, hogy néhány száz aktív olvasó kísérelt
válaszolni, általános érvénnyel, mely szám nem
csekély, ha azt vesszük, az válaszol, aki akar.
Bántónak és túlzónak érezzük azt a megfogal
mazást, amely szerint alulnézeti perspektívájú
panaszáradatot jelentett a válaszok összessége. A
felvetett gondokat jellemzőnek találtuk, nyu
godtan elfogadhatjuk kor- és kórtünetnek

Kérdőívük nem kért konkrét ötleteket, így
nem tudjuk, miért csalódottak? Mit vártak egy
mú~onddal atomizálttá tett társadalom tagjaitól
mást, mint .alulnézetí" megközelítést? Sajnála
tos, hogy az értékelést végzőknem vállalkoznak
a "steril panasz"-nak titulált tények közvetítésére
a felülnézettel rendelkezőkfelé. Az a benyomá
sunk: mintha nem a válaszadók, hanem az értéke
lők ( vagyakik részére az értékelés készül, netán
az egyházi hierarchia?) bújnának ki az aktív
cselekvés, a reagálás kényszere alól. Mintha
minden megoldást az alulról jövő kezdemé
nyezésben látnának, s nem érzékelnék. hogy
ennek ösztönzésére, nevelésére felülnézetbőlis
nagy sZükség lenne. A belső tennivágyás, tert
rekeszség szervezés híján nem hasznosul. Elvár
juk az elemzés értékelőitől.ne csak a válaszadók
elé tartsák tükrüket, hanem maguk is vállalkozza
nak a "hogyan tovább" megfogalmazására.

Külön szeretnénk kiemelni a paphiány
kérdését. A papi pálya társadalmi presztízse
esett, s ez összefügg a kereszténység társadalmi
peremre szorulásával, a papok nagy leterheltsé
gével. Ebből következőert alig nyílik mód és
lehetőség önmüvelésre, s nehéz eleget tenni a
"tudás fáklyavivői"évszázados szerepének; vonz
erőt jelenteni a hit és szeretet mellé a szellemi
tökéletesebbé válást is keresők számára.

Levelünk - töredék. De reméljük, adalék a
felmérés - elemzéséhez ...

Tisztelettel: Botos Katalin-BotosJózse!

Közvélemény-kutatás
és közös gondolkodás

Nehéz eldönteni, hol vannak a közvélemény
kutatás felhasználhatóságának határai, a véle
ményt mondók (vá!aszadók) és a véleményt
összegzök számára egyaránt. Minek tekintjük hát
a Vigilia kérdőívét? A kiinduló kérdést érdemes
lenne valahogy ilyenformán megváltoztatni: "Mi
lyen feladatot lát maga előtt a katolikus egyház
ban? Mi akadályozza ennek ellátásában? Mi tudná
elősegíteni,hogy még eredményesebben vegyen
részt az egyház életében és feladatai megoldásá
ban?"

A Vigilia a magyar keresztény értelmiség fo
lyóirata ötven éve. E mínöségében szellemet,
kultúrát, nézeteket közvetít minden irányba, de
nem a meglevő szervezeti különbségek őrzésé

re, nem a különböző szintek közöttí közvetítesre
szolgál. A kérdőív önmagunk - az olvasok,
szerkesztők, a szerzők, s minden magyar katolí
kus - helyzetismeretét kívánta növelni, az alul
nézetet nagyobb távlattá tágítani, a mindnyájun
kat jellemző rövidlátást átfogóbb irányba fejlesz
teni.

Nyilvánvaló, hogy alulról jövő kezdeménye
zésekre és közép- és felsőszintű szervezésre
( ösztönzesre ) együtt van szükség. Az egyik nagy
kérdés, hogy a különbözö "szintek" miképpen
kapcsolódnak egyetlen egységgé? Honnan tudja
a "felső szint", hogy milyen előrelépésre érett
meg a helyzet, hogy az "alsó szint" mit igényel?
(Lehet-e "alsó" vagy "felső", aki Krisztusban
egyenlő?)A szervezeti rendbe, a megszokásba, a
politikai kényszerekbe szorult intézményi veze
téstől elvárható-e az az előbbre vivő ösztönzés,
szervezés, amíg Isten népének külön funkcióval
nem rendelkező tagjai nem jelzik nyomatékos
készségüket. igényeiket? A hívek közössége fele
lösségét csökkenti-e, ha a "felső színt" nem
reagál elég gyorsan az idők jeleire, li nem biz
tosítja azokat a szervezeti formákat, amelyek a
hívek tettrekészségének jobb hasznosításához
szükségesek? Ennek eléréséhez alighanem ma
gunkra kell vállalni mínd az állandó kezdemé
nyezés terhét, mind a gyakori megneinértettség
és válasz nélkül maradottság fájdalmát, mind
önmagunk alázatos kritikáját. Ez nem csüggedés
és elbátortalanítás, hanem az egyházba, a jövőbe

és mindegyikünk keresztény hivatásába vetett
hit és bizalom!

K.I-T.M.
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A hónap krónikája

Tburzá Gábor emléktáblájánál." Ritka dolog,
hogy egyíró tevékenysége szinte teljesen egybe
forr azzal a környezettel, melyben művei szület
tek. Thurzö Gábor, akinek emléktábláját rnost a
Magyar Irök Szövetsége nevében felavatom. ilyen
író volt. Hűséges, alázatos fia a Belvárosnak amit
ideszármazott német ajkú ősei a Stadl-nak ne
veztek. Születésétől a haláláig ebben a házban
élt, s itt; ebben a környezetben élnek és mozog
nak legfontosabb regényeinek hősei is, akik
túlélték őt, mert hiszen a rnű mindig túléli
alkotóját.

Ez az a ház, amelyben az Előjáték és Adósság
igyekvő, boldogulni vágyó polgárai éltek. Ez az a
ház, amely hátteréül szolgált legszebb el
beszéléseinek, köztük az Amen, Amennek, itt, a
mindig zárt zsalugaterek mögött zajlott az a
látogatás, melyet azután úgy írt meg, mintha
Bettina von Amim látogatta volna meg Beetho
vent, s innen, ebből a számára oly sokat mondó
környezetből ragadta őt el végérvényesen a
halálos kór, a "rapid necrosis".

Mindenki ismerte ezen a környéken, mert a
Belváros fiának tudta Thurzó Gábort, aki regge
lenként a bevásárló szatyrával és kedves kutyá
jával végigsietett a Váci utcán. Itt éltek és élnek
részben ma is azok a kedves és felejthetetlenül
életszerű figurák, akiket annyi szerétettel és
megértéssel ábrázolt, a kisemberek, akik iránt
mindig mély részvétet érzett, s az öregek, akik
nek magányát éppúgy igyekezett feloldani, mint
édesanyjáét, a hajdan oly kemény pékasszonyét.
akit élete végéig elhalmozott szeretetével.

Fiatalságában azzal a tervvel foglalkozott, hogy
megírja e városrész szociográfiáját, már tervezett
művének címe is megvolt: A Iv. ketület. Halála
előtt másfél esztendővel teljesült a terv, amikor
végre megjelent életének legpoétíkusabb, legna
gyobb beleéléssel írt munkája, a Belváros és
vidéke. "Emlékek, futó nosztalgiák, egy soha meg
nem írandó regény fejezetei." - így jellemezte ő
maga e könyvét, mely a Belváros históriáját
mondja el, akár egy képeskönyvból tárulna
elénk, s e könyvnek egyik legszebb, legbensősé
gesebb képe épp ezt a házat ábrázolja, amely
előtt rá emlékezve állunk.

•Rónay László avatóbeszéde április 7-én az
író Vád utcaí otthonánál.
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Mily szép volna belépni a hajdan keramit
kockákkal épített lépcsőházba,felmenni az eme
letre, becsöngetní, s meghallani, amint hű ku
tyája jelzi érkezésünket. s aztán a feltáruló ajtó
keretében meglátni őt, amint ironikus mosollyal,
várakozva fogadja a látogatot. Ki tudja, talán
egyszer majd viszontlátjuk egymást, s elmondja,
mit látott a másik Belvárosban. Ezt, a valóságost ő
mindig alázatosan szülőjének és dajkájának ne
vezte, ábrázolta, s ez most hálából örökre fiának
fogadta őt. E jelképes és valós szövetséget,
rokonságet hirdeti és hirdesse ez az emléktábla,
melyet most ünnepélyesen felavatok, hogy a
kedves ház, az otthon végérvényesen befogadja
és megőrizze sz:ímunkra és unokáink számára
Thurzö Gábor szellemét és emlékét.

Rónay Gyö1XJ! sírjánál. Az őszinte szeretet
hangja szólal meg az emberben, amikor Rónav
György sírja előtt áll a kerek évforduló megható
szorításában. Azzal a szeretettel, amellyel ő is
annyi évtizeden át, töretlenül és fenntartás
nélkül fordult embertársaihoz. a fiatalabb nem
zedékek tagjaihoz. S ebben a szeretetteljes oda
fordulásban gazdag tartalom rejlett: a keresztény
emberi és írói hivatás magasizzású jelenléte,
megértőhumanitás; egy olyan fajta testvériesség,
amely az őskeresztények korából áradt. Egy erőt

és biztonságot sugárzó egyéniség távlatot adó,
önzetlen bátorítása. Szamos író, literátor írásai
ból, emlékezéseiből tudhatjuk, hogy életük egy
fontos szakaszában, kezdőként vagy megtorpanó
felnőttként a Rónay Györggyel való személyes
találkozás és beszélgetés - olykor levelezés 
adta meg a kedvező fordulatot. Ha figyelembe
vesszük, hogy milyen sűrű alkotói periódusban
fordította ezeket az órákat más személyekre,
még értékesebbé válnak ezek a találkozások.

De maradandó szellemi és lelki nyomot ha
gyott Rónay György az Új Ember szerkesz
tőségénbelül is. Szelíd, de határozott lénye; halk,
de mindig súlyosan hangzó szava az elsuhant
évtized távlatában is élő valóság maradt. Írói és
emberi életművének tovább élő értékei ott
kísérnek minket mindennapos munkánkban és
kiemelkedő ünnepeinkben. Már nem ígéret,
hanem beváltott tény, hogy emlékezünk rá és
teljes valóságában, gazdag szellemvi1ágával itt él
köztünk az idő-határok legvégső pontjáig.

Szegbalmi Elemér
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RÉSUME

Plusieurs articles de ce numérc s'occupent des questions de la science: une conférence de János
Boör donne un apercu des problernes et des théories les plus nouvelles de la cosmologie. L'étude de
Béla Filaanalyse le rapport de la science et de la cogitation dansla philosophie de M.Heidegger, - ce
qui est suivi de l'étude de M. Heidegger: Science et réflexion. Dans son essai, Zoltán Endreffy se
penche sur les questions de l'ascese et le l'égorsme. L'entretion de Vigilia a pour partenaire cette fois
Piusz Halász, religieux cístercíen, personnalité catholique tres connu, dont nous publions également
un article, intitulé: Je suis chrétien. Cette premiere partie se termine sur un portrait de Ruppert
Mayer,esquíssé par Ferenc Szabó. Les belles lettres sont représentées par les poernes de Gáspár Nagy,
et de László Deák, ainsi que par un récít de István Dancs, Gennadij Ajgi,poete tchouvache est présent
avec ses poemcs et avec un essai lyrique, Pour commémorer le cinquantenaire de la mort de Jenő

Dsida, poete transylvanien hongrois, nous publions les études de György Gömöri et de Alajos Csiszér;
Dans le Journal" vous lirez des critiques de livres, de cinéma, de théatre et d'exposítíon d'art.

INHALT

Mehrere Beítrage dieser Nummer befassen sich mit Fragen der Wissenschaft: ein Vortrag von János
B06r überblíckt die neuesten Fragen und Theorien der Kosmologie. Die Studie von Béla Fila
untersucht das Verhaltnís zwischen Wissenschaft und Denken in der Philosophie von M, Heidegger.
Díeser folgt eine Schrift von Heidegger, betitelt: Wissenschaft und Besinnung. Zoltán Endreffy
untersucht un einer Studie Fragen der Selbstliebe und der Askese. Das Vigilia-Gesprach wird diesmal
mit dem Zisterzienser Pater Piusz Halász geführt, und als Begleitung desselben veröffentlíchen wir
eine Schrift der namhaften katholischen Persönlichkeit betitelt: Ich bin Christ. Die Reihe der
wíchtígsten Artikel schliesst ein Beitrag von Ferenc Szabó, in dem er das Lebensbild von Ruppert
Mayer aufzeíchnet, Im Literaturteil figuríeren Gáspár Nagy und László Deák mit Gedichten, István
Dancs mit eíner Erzahlung und hervorgehoben Gennadij Ajgi, der namhafte tschuwasch Poet von
dem wir neben Gedichten auch ein lyrisches Essay publízíeren. György Gömöri und Alajos Csiszér
gedenken den vor fünfzíg lahren verewigten síebenbürgíschen DichterJenőDsida. Im Iournal auch
diesmal Buch-, Film-, Theater- und Kunstbesprechungen.

CONTENTS

A number of writings in this number deal with the question of science, János B06r reports on the
most recent problems and theories of cosmology. An essay by Béla Fila examines the relations
between science and thought in the philosophy of Heidegger. This is followed by Heidegger's
writing: "Science and Conscíousness". In an essay, Zoltán Endreffy examines the questions of self
love and asceticísm. Vigilia's interview this time, is with Pius Halász, a Cistercian monk. on this
occasion we publish the writing "I am a Christian" by this well-known Catholic personality. The
series of our principal articles is concluded by a description by Ferenc Szabó, of the career ofRuppert
Mayer. Our literary part is represented by poems by Gáspár Nagy and László Deák and by a short story
by István Dancs and alsoespecially by poems by the noted Chuwash poet Gennadij Ajgi,of whom we
alsopubIish a lyrical essay. There is also a writing by György Gömöri and Alajos Csíszér about Jenő
Dsida, a Transylvanian Hungarian poet, on the 50th anniversary of his death. In our Diary Column, we
being, as usual, book, film, theatre and fine arts reviews.
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