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A nyelv becsület és.élethelyzet. MásIlépp létre sem jöhetett volna!
Gondoljuk el miképpen alakult volna az ember története, ha a
kezdet kezdetén 6nkényesen nevezgette volna így és úgy a

dolgokat, ha ebetlJt mondott volna a méregre, utat a járbatatlanra,
kiJz6sségeta szembenállásra,fejltJdésta lemaradásra?Nyilván sehogy.
Nem lett volna történet. Ör6kiJs félreértés támadt volna, ha éppen nem
félrevezetés, amJb(Jl gyanú sarjadt volna, életbevágó tévedés, véres
Z'tlrzavar; vagyamiugyanaz: terror.Éshalál. Beszélni - megbízhatóan
kommunikálni - képtelen lény ha volt a F6ldön, hamar kiveszett.
Vagyis a nyelv a benne megvalósult becsülettel - nem szó és fecsely,
nem sekrestyei moralizálás, hanem a világ működtetésénekbobrálba
tatlan eszköze. Manipulációval és er6szakkal ki lehet ugyan tiltani
bizonyos szavakat, másikaknak bátra lehet kötni a sarkát, ki lehet
facsamias: értelmét - a k6vetkezmények tragikusak. Látjuk.

Szóértés csak akkor lehetséges k6ztünk, ha szavaink érthetőek,

megbízhatóak, pontosak. És csöndesek. Értelmüket fölösleges fokozni
eufemisztikusjelzőkke~kardcsörtetésse~ricsajjal. Már vice is született
a század nagy reménységének, az oly rokonszenves szocializmus
szónaka lejáratódásáról~· nevezetesen az, hogyfosztóképző lenne, mint
a demokrácia, a t6rvényesség, a hazafiságés a többi epitheton omansa.
Vagyis ha a nyelv védekezik, 6nvédelmének mi látjuk kárát: a
nyelvromlás emberromJás, a nyelv védelme a mi biztonságunkat
szolgálja; ugyanis.a megnevezhetetlen vagy bibásan megnevezett
dolgokat képtelenek va~nkkezeln~ az arctalan, álnéven élődolgok
kicsúsznak a kezünkból.·És ha eztkissé mélyebben végiggondolJuk, fÖl
keU tennünk a kérdést: honnan }6nnek a hamis nevek? Csúrbetjük
csavarbatjuk, egy a válasz: belIJIünk, akár költjük, akár "csak"
átvesszük a hazugságokat.

A megnevezhetetlen dolgok közöttpedig nevetlen emberek botladoz
nak hátborzongató ricsajban. Máskülönben a helyzet elviselhetetlen
volna. A külső hazugság elszenvedése még valahogy földolgozbató a
lélekben, a belső, vagyis az üresség semmiképp. Az üresség beszéde
igazából visszhangtalan koporsócsönd, szótlan és megszólítbatatlan,
nincs mondanivalója - vákuum a szívben. Ezért a zaj, az volna
hivatva leplezni. A műszakilag, tekintélyekke~ sajtóval fölerósített
álszó, az áldalok és álzene'R, az üvöltözés és a káromkodás, az
esküdözőharsány gesztusok - mind az.t üzenik, hogy üres vagyok,
nemjön belőlem'semmi.

Legkevésbéaz nem, ami ebbőla csődből kibúzbatna, a szó és az élet
csöndes egyesűlése, meljben az igen igen és a nem nem.
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ANDORKA RUDOLF

Hazánk népesedési helyzetének problémái
és orvoslási lehetóségei

Népesedési helyzetünk

Hazánk jelenlegi népesedési helyzetének legjobban ismert megnyiMnuIása, hogy 1981
óta a halálozások száma nagyobb a születések számánál, tehát az úgynevezett természetes
szaporodás negatív - más szóval fogyás következik be. Az eddigi fogyás több mint 100
ezer. (Az úgynevezett természetes demográfiai folyamatok méríegét némileg módosítja a
nemzetközi ki- és bevándorlások mérlege.) A Központi Statisztikai Hivatal Népességtu
dományi Kutató Intézetének számításai szerint, ha a jelenlegi (pontosabban: 1980. évi)
termékenységi és halandósági szint változatlan maradna, akkor az ezredfordulóig további
több mint 100 ezres fogyásra sZámíthatunk, ezt követőena csökkenés felgyorsul (mert
egyre kisebb létszámú korosztályok lépnek azokba az életkorokba, amelyektőla legtöbb
szülésvárható), 2021-ig 10 millió alácsökken a nepességszam,! Aszámítások mindig több
változatban készülnek, a fennállónál kedvezőbb és kedvezőtlenebb termékenységi és
halandósági színtek feltételezésével, ígyennél kisebb és nagyobb mértékűnépességcsök
kenést elöreíelzö változatok is vannak. Sohasem szabad azonban számon kérni semmilyen
számítástól, hogy beigazolódott-e, ugyanis ezek nem jóslatok, hanem válaszok arra a
kérdésre, hogy mi fog történni, ha bizonyos feltételezések (a termékenységre és a
halandóságra vonatkozóan) bekövetkeznek, és nem arra, hogy ténylegesen mí fog
történni. Mindeme fenntartások az elt'íresZámításokkal kapcsolatban sem változtatnak
azon a tényen, hogy népesedési helyzetünk igen súlyos problémákat jelez.

A súlyos problémák két területen jelentkeznek Halandóságunk, amelyet a születéskor
várható átlagos élettartammal mérhetünk (férfiaknál 65 év, nőknél 73 év 1986-ban), a
legrosszabbak közé tartozik a fejlett országok között. Még aggasztóbb az, hogy az 1960-as
évek közepe óta a férfiak halandósága lényegesen romlott (leginkább a 40-59 éves
korban), a nök esetében-pedig a javulás megállt (sőt a 40-59 éves korban itt is romlás
mutatkozott). Külön tanulmányt igényel a romlás okainak elemzése. Itt csak azt kell
hangsúlyozni, hogy egyrészrőlfeltétlenül és sürgősenszükséges az egészségi állapot ezen
romlását megállítani, majd visszafordítani, másrészről a magyar népesség reprodukciója
akkor sem lenne biztosítva, ha halandóságunk hirtelen annyira megjavuIna, hogy a
születéskor várható átlagos élettartam elémé a legmagasabb európai szintet, vagyis
Svédországét (tehát a férfiak mintegy 8, a nők 6 évvel tovább élnének, mint jelenleg).
Ugyanis az 1950-es évek vége óta nem születík annyi gyermek, amennyi a SZül&
nemzedékének azonos létsZámban történő reprodukciójához SZükséges lenne.

Hogyan mérik a demográfiában a reprodukciót? Ahhoz, hogy a népesedési kérdést
tisztán lássuk, rövid mödszertani kitérőtkell tennünk, Nem mérhetjük a reprodukciót az
adott nyers évi élveszületési arányszámmal, illetve annakés a haláloZási aránYSZámnak a
különbségével. Az ezerfőnyi népességre jutó évi születésszám ugyanis meglehetösen
erősen függ a népesség korösszetételétől, elsősorban attól, hogy a huszonéves nt'íi
korosztályok (amelyek az összes születéseknek kétharmadát adják) milyenlétszámúak.
Ezért az évi élveszületési arányszám jelentösen ingadozik annakkövetkeztében is, hogy
ezek a korosztályok éppen milyen létsZámúak. Például az 1970-es évekközepén, amikor
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az úgynevezett "Ratkó-korosztályok" voltak huszonévesek, pusztán ennek következtében
megnőtta SZületésekszáma. Ennek afordítottja történt az 1980-as évekközepén, amikor a
hatvanas évekbenszületett kis korosztályokvoltakhuszonévesek. Akorösszetételnek ezt a
hatását szűrí ki az ugyancsak az éves adatokból számított nyers és tiszta reprodukciós
együttható. (A kettőközött az a különbség, hogy a tiszta együttható levonja a halandóság
hatását.) A tiszta reprodukciós együttható 1958 óta csupán négy évben, 1974-tőI1977-ig
volt l-nél magasabb, vagyis csakezekben az évekbenjutott egyanyára átlagosankissétöbb
mint egyleánygyermek szülése, aki megérte a felnőttkort. A"hiány" többnyire 10 százalék
körül ingadozott, 1986-ban például 13 százalék volt. Ezek az éves adatokból számított
reprodukciós együtthatök sem mérik azonban pontosan a termékenység szintjét, mert
akut tényezőkhatására az évi SZületésszám néha erősen ingadozik annakkövetkeztében,
hogya nők "előbbrehozzák" vagy "elhalasztják" kívánt és tervezett sZüléseiket. Az 1974
1977-esfellendülés például majdnem teljes mértékben annak a következménye volt, hogy
a művi abortuszra vonatkozó rendelkezések szigoritása következtében előbb születtek
meg olyan első és második gyermekek, akik a következő évekbenminden valószínűség

szerínt amúgy is megszülettekvolna. Az pedig nyilván nem javít a reprodukció helyzetén,
ha az anyák korábban szülikmeg elsőés másodikgyermeküket, de átlagos gyermekszámuk
változatlan marad. EZért a reprodukció mérésének legjobb mödszere az egy-egy évben
sZületett nők által életük folyamán szült összes gyermekek számának megállapítása. Ezt
természetesen csak akkor lehet pontosan kiszámítani, amikor a kérdéses női korosztály
már elérte 50. SZületésnapját. Mivel azonban a szülöképes kor utolsó 10-15 évében
kevés gyermek szokott születní, nagyjából megbízhatóan előre lehet becsülni a 35. vagy
40. életévüket elért nőkvárható gyermekszámát is. Ezek szerínt nagyjából az 1930-asévek
közepe óta született női nemzedékek nem érték el azt a gyermekszámot, amely az
egyszerű reprodukcióhoz szükséges lenne. A hiány azonban ezzel a mödszerrel számítva
valamivel kisebb, 7-8 százalék körül van, és nem vagy csupán alig nő az egymást követő
női nemzedékekben.2

Végül még egy - az előbbieknél finomabb, de csak kis mintavételi adatfelvételeknél
alkalmazható - mödszere van a termékenység megfigyelésének: az 1966-ban, 1974-ben
és 1982/83-ban házasságot kötött nők köZül mintát választottak és megkérdezték a
házasságkötéskor a kívánt gyermekszámukat, az évek múltán ismételten felkeresték őket

és feljegyezték az addig ténylegesen szült gyermekek számát és további kívánt gyermekeik
sZámát.3A kívánt gyermekszám 1,97 és 2,17 között ingadozott, a ténylegesen megva1ósuló
gyermekszám pedig valamivel a kétgyermekes átlag fölött helyezkedik el. Ez azonban
nyilvánvalóan nem elég az egyszerű reprodukcióhoz, hiszen a nőknek körülbelül 5
százaléka nem házasodik meg egész élete folyamán, továbbá a csecsemő- és gyermekha
landóságkövetkeztében amegSZü1etett leányoknakmintegy 2,5 százaléka nem éri meg azt
az életkort, amikor gyermekeket sZü1ne. Klinger András4 számítása szerint családonként
átlagosan 2,3 gyermekre lenne sZükség az egyszerű reprodukcíöhoz. A hiány tehát így is
10 százalék körülinek mutatkozik.

A fenti adatokat azért is érdemes ilyen részletesen bemutatni és magyaráZni, mert bár
1985-ben és 1986-ban rajtunk kívül csupán két fejlett országban, az NSZK-ban és
Dániában volt a halálozások számanagyobb a SZületésekénél, a finomabb termékenységi
mutatók tekintetében egyáltalán nem a legrosszabbul állunk ezen országok közt, hanem
inkább a középmezőnyben vagyunk. Az NSZK-ban például az éves arányszámok szerint 35
százalék, az egy nemzedékre számított gyermekszám szerínt is 25 százalék körül lehet a
"hiány". Az éves adatokból számított reprodukciós együtthatók szerínt a miénknél jóval
alacsonyabb a termékenység Olaszországban, Ausztriában, Belgiumban, Luxemburgban,
Dániában, Svájcban, Hollandiában. Az egyszerű reprodukcióhoz szükségesnél magasabb
termékenység csupán néhány fejlett országban, a Szovjetunióban (az ázsiai részek magas
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termékenysége míatt), frországban, Észak-frországban, Lengyelországban fordult elő.

Helyzetünk azért érdemel figyelmet, mert az 1960-as évek első felében hazánkban volt a
legalacsonyabb a termékenység szintje az összes fejlett országok közt. Relatív helyünk
javulása természetesen egyáltalán nem csökkenti a népesedési helyzetünk súlyosan
problematikus voltát. Azon azonban érdemes elgondolkodni, hogy miért állt meg a
csökkenés az 1960-as évek első felében, sót következett be utána kis emelkedés, és a
lehetséges okok között a legkézenfekvóbbnek tűnika családi pótlék többszöri felemelése
1965-ben és 1968-ban és agyennekgondozási segély bevezetése 1967-ben.

A gyermekszám csökkenésének okai

Annak, hogy a családok átlagos gyenneksZáma lecsökkent 2 gyennek köré, az a közvetlen
oka, hogy a családok túlnyomó többsége két gyermeket kíván, tervez és szül a házasság
folyamán. Az 1982/83-ban házasságot kötött nők közül csak 14,0 százalék kívánt 3
gyermeket, 1,4 százalék ennél is többet, viszont 74,3 százalék két gyenneket. összeha
sonlításként érdemes arra utalni, hogy 1960-ban az akkor 50-54 éves házas nők közül
15,4 százaléknak volt 3 és 28,4 száZaléknak 4 és több gyermeke, Más szóval az ezt
megelőző évtizedekben, különösen a két világháború közötti időszakban a magyar
népességnek igen jelentős kisebbsége sok gyermeket hozott vílagra, és ez kípötolta az
ugyancsak nem jelentéktelen számú gyennektelen (14,6%) és egygyennekes családok
(19,1%) okozta hiányt. A mai fiatal háZasok között szinte nincsenek (0,3%), akik nem
kívánnakgyenneket, és az egy gyermeket kívánók aránya (10,0%) is erősenvisszaesett. Ezt
azért tartom szükségesnek hangsúlyozni, mert bizonyítja: nem a gyennekellenességben
kell az alacsony gyennekszám okát keresnünk. Az általánosan elterjedt kétgyennekes
családmoddl azonban nem elég az egyszeru reprodukcióhoz, mert l. vannak nők, akik
biológiai okok miatt nem képesek szülní (és férfiak, akik nem képesek a nemzésre), 2.
válás és özvegyülés miatt a kívánt gyennekszámok némely esetben nem valósulnak meg, 3.
a megszilletett csecsemőkközel 2 százaléka meghal egyéves kora előtt és további több
mint fél százalék a felnőttkor elérése előtt, 4. a hajadon maradó nőknagy része nem szül
gyermeket, A felsorolt néhány "hiányt" nem pótolja ki a kétgyennekes átlag.

Ezzel természetesen csak a közvetlen okot ragadtuk meg. A gyennekszám-esökkenés
igazi magyaráZatához azt kellene feltámi, hogy miért nem vállalkozik a mai családok
túlnyomó többsége kettőnél több gyermekre, Erre a kérdésre egyrésztnagyon könnyű,

másrészt nagyon nehéz választadni. Nagyon könnyű, mert minden házaspár, aki gyennek
szülésére és felnevelésére vállalkozott, jól tudja, hogy ez mennyi költséggel, jövedelem
kieséssei, időbeli lekötöttséggel és munkával jár, és hogy ma három gyennek felnevelése
valóban lényeges áldozatok vállalását jelenti. Valójában azt kellene kérdezni, hogy míért
vállalkoznak mégis többségükben a mai magyar társadalomban két gyermekre, miért nem
elégszenek meg egy gyennekkel. Ennek valószínű oka, hogy általánosan elterjedt az a
(máskülönben minden bizonnyal indokolt) felfogás, hogy nem jó a gyenneknek, ha nincs
testvére.

Nehéz a fenti kérdést megválaszolni, mert a demográfia tudományának nincs általáno
san elfogadott elmélete a fejlett országok alacsony gyennekszámának magyarázatára. A
demográfiai áttnenet elmélete valójában nem elmélet, mert csak annyit mond, hogy az
iparosodás előtti társadalomból a modern társadalmi viszonyokravaló áttéréssel párhuza
mosan a gyennekszám csökken, az ok-okozati összefüggéseket eddig nem sikerült
megbizhatóan igazolni. Főképpen nem ad választ ez az elmélet arra, hogy a csökkenés
milyen szinten áll meg. A tennékenység közgazdaságtani elméletei azt mondják, hogy a
fiatal családok anyagi helyzetük javulása esetén valamivel több, romlás eseten valamivel
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kevesebb gyermekre vállalkoznak. Ez ellen fel lehet vetni, hogy a századforduló körül
sokkal nagyobb volt a szegénység, mégis sokkal több gyermek született, Ez természetesen
így van, a fiatal házaspárok azonban saját korábbi (gyermekkori) helyzetOkhoz, vagya
társadalmi átlaghoz viszonyítják pillanatnyi anyagi helyzetüket, illetve az aspirációik és a
jövedelmük közötti rést veszik alapul. A szociológiai elméletek viszont abból indulnak ki,
hogy minden társadalomban minden fontos konkrét jelenség körében kialakulnak
bizonyos normák, viselkedési szabályok és értékek, a társadalom tagjainak többsége pedig
ezeket követi. Ezeknek az elméleteknek keretei közt azt mondhatjuk, hogy a magyar
társadalomban (a többi fejlett országokhoz többé-kevésbé hasonlóan) kialakult a
kétgyermekes család normája, ezt tekintik értéknek. Ha a fiatal házaspárok anyagi helyzete
viszonylagosan romlik, és ha a több gyermek vállalása nagy anyagi terheket jelent, akkor
hajlamosak "lefelé" eltérni a normától. A KSH családijövedelem-vizsgálataiból tudjuk,
hogy a háromgyermekes családokban az egyfőre jutó jövedelem, amely az életszínvonal
nak jó mutatója, csupán fele a gyermektelen családokénak," sem a család felnőtt tagjainak
foglalkozása, sem az iskolaivégzettsége, sem a lakóhely szerint nincsenek megközelítöen
sem akkora jövedelernkülönbségek, mint a családok gyermekszárna szerínt, A gyer
mekszám jelentőségét a család jövedelmi szintjének meghatározásában jól érzékelteti
például az az adat, hogy 1982-ben már az egygyermekes értelmiségi háztartások egyfőre
jutó jövedelme is alacsonyabb volt a gyermektelen mezőgazdaságifizikaiakénál, nem is
beszélve a két- és többgyermekes értelmiségiekről,akik az utóbbiakénak csak mintegy 75
százalékát érték el.6

Gazdasági és társadalmi következmények

Ha a termékenység nem emelkedik, akkor nemcsak a népességszárn csökkenése várható,
hanem a népesség lényeges öregedése is. 2021-re a 60 évesek és idősebbek aránya el fogja
érni a 22-24 százalékot, miközben a fiatalok aránya gyorsan, a munkaképes életkorúaké .
lassabban csökken Ilyen körülmények közt 30-35 év múlva két 20-59 éves férfira és
20-54 éves korú nőre (őketvehetjük nagyjából az adott évi nemzeti jövedelmet előállító
népességrésznek) fog egy nyugdíJaS életkorú (60 éves és idősebb férfi és 55 éves és
idősebb nő) jutni. Ez azt jelenti, hogy két "dolgozónak" (szaknyelven: két aktív
keresőnek)kell előteremtenie azt a nemzeti jövedelmet, amelyből egy idős (nagyrészt)
nyugdüas személy él. Nem nehéz belátni, hogy ez igen nagy rnegterhelést jelent az aktív
népességre nézve.

Megfogalmazhatjuk a kérdést másképpen, a nyugdíjjárulékok és a kifizetett nyugd11ak
közötti viszony leegyszertisített modellje alapján is. Abból kell kiindulnunk, hogy a
nyugdíjakat minden jelenlegi társadalombiztosítási rendszerben azokból az összegekből

fizetik ki, amelyeket az adott évben a gazdaságilag aktívak keresetéből nyugdíjjárulék
címén levonnak. Ha a népesedési folyamatok éppen biztosítják az egyszeru reprodukciót,
vagyis ha minden egymást követő korosztály létszáma azonos (eltekintve itt a 20-59
évesek halandóságától), akkor a férfiak esetében 40 azonos nagyságú korosztály fizet be
nyugdíjjárulékot. Mivel a 60. szül.etésnapjukat megélt férfiak további várható átlagos
élettartama jelenleg 15 év, a befizetett nyugdíJjárulékokból 15 korosztálynak megfelelő

számú idős férfinak kell nyugdíjat fizetni. Könnyen kiszanútható, hogy ahhoz, hogy a
kifizetett nyugdíjak átlaga elérje a foglalkoztatottak átlagbérének 63 százalékát: ( ez volt a
helyzet 1986-ban), az aktív keresők béréből 24 százalékot kellene elvonni nyugdíj
járulékként. Ez nyilvánvalóan igen nagy teher. Eddig azért nem jelentkezett ekkora teher,
mert az egymást követő korosztályok egyre nagyobb létszámúak voltak (tehát többen
fizettek be nyugdíjjárulékot és kevesebb idős embert kellett nyugdíjellátásban részesíte-
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ni), és mert a reálbérek évről évre nőttek (tehát egyre növekvő bérekből lehetett a
járulékot levonni, amelyből az elvben fix összegű nyugdíjakat fizették). Könnyű belátni,
hogy ha a reálbérek nem növekednek (mint ahogy Magyarországon jelenleg még mindig
az 1978-ban elért csúcsszint alatt vagyunk és várhatóan évekig leszünk), és ha az egymást
követő nemzedékek létszáma egyre kisebb, az aktívak béréből levonandó nyugdíjjáru
léknak még nagyobb arányúnak kellene lennie, vagynem lehet a nyugdíjak reálértékét
fenntartani, tehát a nyugdíjasok évrőlévre alacsonyabb reálértékűnyugdíjból kénytelenek
megélni. Ez természetesen csak egy nagyon leegyszerűsítettgondolati modell, a valóság
ennél sokkal bonyolultabb: nem minden 20-59 éves férfi és 20-54 éves nő aktívkereső,
nem minden ennél idősebb személy kap saját jogú nyugdíjat, a nők esetében (a korábbi
nyugdíjbavonulás és a hosszabb élettartam miatt) az arányok mások (kedvezőtlenebbek),
mint a férfiaknál stb. Azt azonban valószínűlegérzékelteti a modell, hogy ha a népesség
elkezd fogyni és ezért öregedni, akkor igen nagy gazdasági nehézségek lépnek fel. Ezért
beszélnek például az NSZK-ban a nyugdíjrendszereknek és a "generációk közötti
szerzödésnek" a felborulásáról.

Részletezhetnénk az öregedésnek más - kevésbé pontosan számszerűsíthető 
negatív gazdasági és társadalmi hatásait, mint a világgazdasági változásokhoz való rugal
mas alkalmazkodóképesség csökkenését, az innovációs képesség hanyatlását stb. Itt
megelégszem annak megállapításával, hogy az egyszerű reprodukcióhoz sZükségesnél
alacsonyabb termékenység fennmaradása esetén igen lényeges gazdasági problémákra
számíthatunk.

A népesedéspolitika kérdései

E súlyos gazdasági következmények miatt felmerül a kérdés, nem lehet-e népesedéspoliti
kai eszközökkel elősegíteni a termékenységnek a kívánt szintre emelkedését. A kérdést
két részre bonthatjuk: l. szabad-e, erkölcsileg megengedhető-ea népesedéspolitíka, és 2.
hatékonyak-e annak eszközei?

A kérdés első része azzal az általánosabb kérdéssel függ össze, hogy az állam vagya
nemzeti társadalom beleszólhat-e a magánéletbe, a család döntéseibe. Két alapelvet lehet
általánosan elfogadottnak tekinteni: l. az állam biztosítsa a lehető legnagyobb szabadságot
és kényszerítő eszközökkel semmiképpen se avatkozzék be az állampolgárok magánéle
tébe, és 2. az egyik állampolgár nem húzhat előnyöket a többiek rovására, mert ez
ellenkeznék az igazságossággal.

Az első alapelvből következik, hogy nem lehet a családokat gyermekek szülésére
kényszeríteni, ha ezt nem akarják. A kényszer a művi abortusz tilalmával kapcsolatban
merül fel. (Emellett a szabadság korlátozásának lehet azt is tekinteni, ha az állam
korlátozza a fogamzásgátló eszközökhöz valóhozzájutást. ) Ezért elvileg helytelen a művi
abortusz tilalma, büntetőjogi üldözése.

Saját álláspontom tisztázása érdekében szerétném leszögezni, hogy a művi abortuszt
lehetőlegelkerülendőnektartom, leginkább a később születendő gyermekek (koraszülés
és ezzel összefüggő csecsemőhalandóság)és kisebb mértékben az anya egészségének
veszélyeztetése miatt. Emellett további érveket is fel lehet hozni a művi abortusz
elvégeztetése ellen. Ezért feltétlenül kívánatos lenne, hogya nálunk még mindig igen sok
(évi 80 ezer körüli) és az utóbbi években kissé növekvő számú művi abortuszok csök
kenjenek. Továbbá tiszteletet érdemlőnek tartom azt a nőt, aki nem folyamodik művi

abortuszhoz. Nem tartom azonban elfogadhatónak azt, hogy az állam vagy az állam
polgárok egy csoportja saját álláspontját ebben a kérdésben a többi állampolgárra
kényszerítse.
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A fenti második alapelvból viszont azt lehet levezetni, hogy igazságtalan helyzet az,
amikor egyes állampolgárok nem vagycsak kismértékben járulnak hozzá jövedelmükkel,
időráfordításajkkaJ a következő nemzedék felneveléséhez (mert nincsenek gyennekeik,
vagy csak egy gyermekük van), viszont azokkal egyenlően részesednek e következő

nemzedék támogatásában (az általa megtermelt nemzeti jövedelemból fizetett nyugdíj
formájában), akik sokkal többet fordítottak erre a nemzedékre (mert két, három vagy
több gyennekük van). A jelenlegi nyugdíjrendszer szerint viszont mindenki nagyjából
egyformán (azonos kulcsok szerint, a gyermekszá.mtól függetlenül) részesül nyugdíjban.
Ezaz igazságtalanság úgymérsékelhető,ha a társadalom egésze minél nagyobb mértékben
hozzájárul a.gyermekek felnevelési költségeíhez, Más szóval magas családi pótlékot,
gyermekgondozast segélyt és dfJat stb. fizet a gyermekes családoknak. A Munkaerő és
Bletezínvonal Távlati Tervezési Bizottság keretében az 1960-as évek második felében
kidolgozott távlati népesedéspolitikai koncepció azt irányozta elő, hogy a családi pótlék
átlagos gyennekenkénti összege közelítse meg a gyermeknevelési költségeknek a felét,"
Ténylegesen a családi pótlék hozzájárulása a gyermeknevelési költségekhez emelkedett,
de messze elmaradt a kitűzött céltól.

Ugyanakkor ez a kismérvű családipótlék-emelkedés és a gyes, majd a gyed bevezetése
bízonyíthatöan hatott a családok gyermekszámára, országos méretekben megállította a
csökkenést, egyes népességkategóriákban pedig emelkedést segitett elő (elsősorbana
magasabb iskolai végzettségűek közt), amely ellensúlyozta a nagy gyermekszámú
népességkategóriákfolytatódó csökkeneset.sVitatkozni lehetpersze azon, mekkoravolt a
családi pótlék és más intézkedések közvetlen anyagi ösztönzőhatása, és mekkora szerepe
volt a társadalmi közgondolkodás, a normák és értékek megváltoztatásán keresztül
érvényesülőközvetett hatásnak. Ezzel szemben sem az 1953. éviAB-tiJalom, sem az 1973.
évi enyhe szigorítás nem befolyásolta a családok befejezett gyermekszámát - ugyanúgy,
mint ahogyan a nemzetiszocialista Németország és a mai Románia sokkal szigorúbb
abortusz-ellenes intézkedései sem eredményezték a gyermekszá.m tartós emelkedését.
Ennyit lehet a különféle népesedéspolitikai eszközök hatékonyságáról megállapítani.

A kívánatos népesedéspolitika bevezetésének társadalmi fekételei

A szabadság es igazságosság elveit követő, a gyermekes családoknak lényeges anyagi
segítséget nyújtó, ezért eredményes népesedéspolitika bevezetésének elsőrendűalapfel
tétele - a történeti tapasztalatok szerínt - a széles körű társadalmi egyetértés
megteremtése. A fejlett országokban alkalmazottak között a legeredményesebbnek a
francia népesedéspolitikát tekinthetjük, mert az 1939-ben bevezetett Code de Famille
után jelentős anyagi támogatásokkal sikerült megállítani a sok évtizedes csökkenési
tendenciát, sót a termékenység a háború után lényegesen emelkedett és jelenleg is a
legmagasabbak közé tartozik Nyugat-Európában (magasabb, mint hazánkban). Ennek
alapja azonban az, hogy akkor és ma is a francia társadalom különböző politikai és
kulturális beállítottságú rétegei egyetértettek a népesedéspolitika szOkségességében és
alapelveiben. Ebben egyetért Simone Weil, a korábbi jobbközép kornWly népszerű

családminisztere, G. Calot, a Francia Demográfiai Intézet igazgatója, A Sauvy, akinek
hajdan oroszlánrésze volt a Code de Famille megalkotásában, és aki szocialistának vallja
magát, Evelyne Sullerot, a női emancipáció nálunk is jól ismert képviselője, valaJuint
Mitterrand elnök. Hazánkban sajnos nem lehet ilyen közmegegyezés kibontakozásának
jeleit látni. Ellenkezőleg, a népesedés kérdései körül sokszor a tudományos érvekre alig
hallgató, szenvedélyes, sót előítéletekkelteli vita lobban fel, amelyben a racionális érvelés
helyett címkéket ragasztanak egymásra a résztvevők. Pedig egészen nyilvánvaló, hogy a
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jelenlegi tendenciák folytatódása mindenki számára káros lesz, és az egyszerű reproduk
cióhoz szükséges tennékenységi szint elérése mindenki szamara előnyös lenne. Ezzel a
tanulmánnyal a racionális tudományos érvelés előtérbe kerülését szerettem volna
szoIgálni.

Jegyzetek: l. Hablicsek lászló, Langerné Rédei Mária, Szabó Kálmán: Magyarország népessége,
1986-2021 országos népesség-előreszánútás.KSH Népességtudományi Kutató Intézet Közlemé
nyei. no. 66. 1987. - 2. Kamarás Ferenc: Longitudinális vizsgálatok szerepe a népesedési folyamatok
elemzésében. A gazdaság intenzív fejlődése és a statisztika címú konferencia előadásai. Bp. 1984.
97-104. p. - 3. Oroszi Zsuzsanna: Családalapítök, 1983. Bp. KSH.1986. KlingerAndrás: The impact
of policy measures other than family planning programmes on fertility. Research Reports of the
Demographic Research Institute. Bp. KSH.1984. - 4. Klinger András: A népesedési folyamatok főbb
jellemzői az 1980-as években. A gazdaság intenzív fejlődése és a statisztika címú konferencia
előadásai. Bp. 1984. 72-83. p. - 5. Éltető Ödön, Horváth Ádámné, Schnell lászlóné: A családi
jövedelmekszínvonala és szóródása 1982-ben. Bp. KSH.1985. - 6. Uo. - 7.Andorka Rudolf Klinger
András, Mauseez Zsuzsa, Miltényi Károly, ThmásyJózsef: Népesedéspolitikánk alapkérdései. Mun
kaerő és Életszínvonal lTD. 1970. KéZirat. Huszár István, Hoch Róbert, Kovács János, Tímár
János: HipotéZisek a foglalkoztatás és az életszínvonal alakulására Magyarországon 1985-ig. Gazdaság.
1969. no. 3. 17-41. p. - 8. Andorka Rudolf Vukovich György: A népesedéspolitika elvi és el
méleti kérdései. Kulcsár Kálmán szerk.: A népesedés és a népesedéspolitika. Bp. Kossuth. 1983.
165-215.p.

BAIÁZSPÁL

Miért tragédia az abortusz?
Az abortusz erkölcsi mérlegelése

Antagonisztikus ellentétek

Nincs az a szakmai ( orvosi, jogászi stb.), társadalmi, politikai vagyegyházi közösség vagy
tekintély, amely az abortuszt önmagában jónak minősítené. Ez az alapvetóen egységes
vélemény azonban abban a pillanatban megoszlik, amikor az abortusz "rossz" jellegének
meghatározására kerül a sor. Ha pedig egészen konkrétan úgy merül fel a kérdés, hogy a
megfogant magzati élettel mit szabad tenni, még szembetúnóbbé válnak az ellentétek.

Az egyik PÓlus körül azok csoportosulnak, akik számára a foganás pillanatától kezdve
szent és tiszteletre méltó az emberi élet, amit a legnagyobb nehézségek árán is óvni és
védeni kell. Az orvosi és társadalmi beavatkozásoknak is az életért kell történniök, még
olyan nehéz esetekben is, mint amikor az anya és a magzat élete egyszerre forog kockán; és
akkor is, ha végül például csak az anya élete menthető meg. Vagyis az erőfeszítés

közvetlenül csakis az életért történhet, és direkt sohasem irányulhat senki ( még a magzat)
élete ellen sem.
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A másik pólust azok alkotják, akik az utód elvállalásaban "teljes szabadságot" követelnek
maguknak: azaz bánnilyen módszerrelvaló védekezést, bánnikorvégrehajtható abortuszt,
amibe senki se szóljon bele. A társadalom szó nélkül vegye tudomásul, sót korszerűen
felszereit mútőket bocsásson rendelkezésükre orvosokkal és ápoló személyzettel, és
mindezt állampolgári jogon, azaz ingyen. Ide tartozik az élve sZületett gyermekek
eutanáziájának követelése is. A történelem során ez a gyakorlat már többször törvényerő
re emelkedett; például Spártában létezett a "Tajgetosz törvénye"; a császárkori Róma
elismerte az apa jogát megsZületett gyermekének élete fölött; a Szentírás említi az egyik
faraö törvényét, amely előírta minden zsidó újsZülött fiúgyermek megölését; Hitler
fajnemesítőcélkitúzéseinek megvalósításai között szerepelt a fogyatékos csecsemők és
gyermekek kiirtása is; az elmúlt évben Franciaországban nagyport kavart fel néhány szülö,
orvos és jogász azon erőfeszítése, hogy fogyatékos, vagy egyszerűen gyenge újsZülött
gyermekeket törvényesen halálba segíthessenek

Magyarországon az utóbbi irányzat némelyike oly hatékonyan nyert teret, hogy az
áldozatokszámaimmár négymillióra rúg. 1980 óta százezerrellettünkkevesebben, és ez a
hatalmas tömeg a legkisebbek közül hiányzik A folyamat most sem állt meg, hanem
gyorsuló tendenciában tovább tart. Lassan, de biztosan kirajzolódnak Iegüíabb nemzeti
tragédiánk körvonalai.

Egy idő óta egészen nyilvánvaló, hogy súlyos erkölcsi, politikai és gazdasági válságba
került az ország. A miniszterelnök 1988 márciusában a Parlamentbe tanácskozásra hívta a
püspököket, akik - többek között - az abortusz engedélyezésének felülvizsgálatát
kérték A tavasz és a nyár folyamán széles körűvita bontakozott ki. Reménykedni lehetett
némi pozitív megoldásban. Sajnos ez olyannyira nem következett be, hogy 1988. október
20-án a Minisztertanács minden idők legliberálisabb abortuszrendeletét hozta meg
(76/1988., XI. 3. - Magyar Közlöny).

Hazánkban egyértelmúen és következetesen csak a katolikus egyház tanítja az abortusz
"rossz"" jellegét, és egyetlen morális tekintély, a Magyar Püspöki Kar adott ki erkölcsi
tanítást az abortusz ellen (1956. szeptember 12.). Minden más társadalmi, politikai és
szakmai testület vagy helyeselte, vagy némán eltűrte az abortuszt. VISZont időnként a
társadalom különböző szakmai. rétegeiből meg-megszólalt egy-egy hang, amely az
abortáló gyakorlat tarthatatlanságára hívta fel a figyelmet.

Az erkölcsi és a többi szempont viszonya

Kezdjük a "többi szemponttal"! Melyekről is van szó? Ide tartozik minden tudományos,
szakmai és szubjektív szempont, nevezetesen az orvosi, a jogi, a demográfiai, a politikai, a
gazdasági, valamint minden konkrét személy egyéni szempontja is. Mindegyik a maga
törvényszerűségei szerint keletkezik és fejlődik, hogy megvalósíthassa a maga sajátos
célját. Ezek a célok egymáshoz viszonyítva többnyire ellentétes helyet foglalnak el, és
megval6sításuk közben keresztezhetik is egymás útját. Ez a valóságban vagyúgy történik,
hogy nem vesznek tudomást egymásról, vagy konfrontációra kerül sor, azaz lerontják
egymás eredményeit.

Például: minden tudomány jellemzője,hogy a maga tárgykörében mindentudásra és
mindenek megtételére törekszik "Vakon" tör célja felé. Ez azonban nem hibája, hanem
pontosan ez az erénye. Ugyanakkor az egyes szaktudományok, mint szaktudományok, a
maguk eredményeit nem képesek minősíteniaz "egész" emberre, az "egész" emberiségre
és az "egész" világra vonatkozóan. Ez sem hibájuk, hiszen nem ez a feladatuk A
minősítésre az erkölcstudomány van hivatva. A mindennapi életben is használjuk az
orvosetika, a munkamorál, a politikai erkölcs és a többi hasonló kifejezéseket. A
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"szakosodott" erkölcsnek viszont megvan az a veszélye, hogy elszakad az egyetemes
értékeket együttesen képviselőerkölcstől,relativizálódik, azaz megbízhatatIanná válik, és
így csak "véletlenül" mond igazat. Nem az igazságot képviseli, hanem a magatudományá
nak sajátos célkitűzéseit szolgálja, vagyis lesüllyed egy meglévő gyakorlat ideológiai
támaszává. Az ilyen erkölcs valójában nem erkölcs. Csak az egyetemes értékeket szolgáló
erkölcs méltó erre a névre.

Hogyan viszonylik tehát az erkölcsi szempont a többi szemponthoz? Úgy,hogy a "többi
szempont" kimondja a dolgokról a tudományos és szakmai igazságot, illetve kifejezi az
egyéni és a közösségi igényeket. Az erkölcs pedig minősíti ezeket az egész világ
törvényszerűségeiés az egész ember java szempontjából, valamint helyesli vagy tiltja a
konkrét cselekvést.

Sokan a tudomány, a személy, illetve a cselekvés autonómiáját féltik az erkölcstől. Ez a
félelem azonban nem jogos. Az erkölcs nem avatkozik be a tudománybelsővilágába, nem
vonja kétségbe igazságait, felfedezéseit, hanem ítéletet mond a tudományos eredmények
a.lkalmazásának erkölcsi értékéről, és "a tudomány körén kívüli" építő vagy romboló
hatásokról. Tehát az erkölcs nemhogy tudományellenes lenne, hanem egyenesen igényli a
tudomány egyre teljesebb képet mutató eredményeit. Az erkölcsi ítélet nem képes
meggátolni a személyt a cselekvésében, mert csak figyelmeztet: bátorit vagyóv.Az emberi
"én" ettől a figyelmeztető szötöl függetlenül képes - és tud is - cselekedni. Nyilvánvaló,
hogy aki az erkölcsi igazsággal szemben cselekszik, az irritálva érzi magát, mert az erkölcsi
figyelmeztetés megnövelte felelősségét,míg az erkölcsi igazságot elfogadó ember hálás a
segítségért.

Akövetkező kérdésünk az, hogy miként funkcionál a helyes erkölcsi ítélet? Semmikép
pen sem hasonlítható a fizikából ismeretes ábrához, amelyen egy testre különbözö irányú
és erejű-erőkhatnak, és a tárgyaz erőkvektoránakirányábamozdul el. De a matematikából
kölcsönözhető közös nevező hasonlata sem érzékelteti a valóságot. Miről van tulaj
donképpen szó? Az erkölcsi ítélet integrálja az értékeket. Építkezéshez lehet hasonlítani.
Minden résznek megkeresi a helyét, mert mindegyik értéket hordoz. Az erkölcs sZámára
nincs selejt. Az lenne a selejt, ha nem találná meg az illető rész helyét, és máshol
alkalmazná, mintahovávaló. Azerkölcs az egyik értéket nem semmisítheti meg a másikkal,
vagy a másikért. A .közös nevező" és a "vektor" módján működő erkölcs azt eredmé
nyezné, hogy egyetlen "rész" sem érné el a célját. Egytől egyig mindet "jégre vinné".

Az erkölcs a legemberibb tudomány, mert a legegyetemesebb összefüggésekben az
emberért szölal meg. Ellenvetésként azt szokták mondani, hogy az erkölcs áldozatokat is
követel az embertől. Ez igaz. De ezek a növekedés, a fejlődés, az építkezés, szöval az
értékteremtés és az értékkamatoztatás áldozatai, és sohasem az értelmetlen pusztítás
kínjai.

Szölnunk kell még ebben a részben a természetes és a természetfeletti erkölcs
viszonyáról is.A kereszténység úgy tekinti az egész létezőkozmoszt és benne természete
sen az embert, mint Isten alkotását. Következésképpen Isten örök terve és törvényei ott
tükröződneka dolgok rendjében. Tehát azt is mondhatjuk, hogy a keresztény embemek is
elégséges a természet törvényszerúségeit felfedezni, hogy azokból megismerhesse a
természetes életre vonatkozó isteni törvényeket. Ez a tény képezi a nem keresztényekkel
való közös erkölcsi alapot. Ugyanakkor a keresztény ember kimondhatatlanul hálás
Istennek azért, hogy kinyilatkoztatta számára 'természetes erkölcsi életének követel
ményeit is, amit a Szentírásból a szenthagyománnyal együtt ismerhet meg (vö.: Dei
Verbum). A természetes és a természetfeletti erkölcsi megismprést a következő

hasonlattal próbáljuk érzékeltetni: Képzeljünk el egy teljesen sötét ismeretlen szobát,
ahová bebocsátunk egy embert azzal a feladattal, hogy a szoba berendezését és tárgyait
ismerje meg. Az illető hosszú idő alatt és nagy nehézség árán bizonyára sok tárgyat
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helyesen ismerne meg, másokat viszont feltünöen rosszul határozná meg. Ha viszont egy
idő után kívülről felkapcsolnánk neki a villanyt, amely a maga fényével azonnal és
mindenhova bevilágítana, a mi emberünk gyorsan tökéletes ismerethez jutna. A keresz
tény ember számára ilyen erkölcsi eligazító a természetfeletti hit fénye. Ugyanazt világítja
meg, mint amit a kutató elme keres, de biztosabb és erősebb fénnyel. Ezért a hit
biztonsággal mond ítéletet még olyan dolgokról is, amit a kutató ember még csak alig
ismer. Ugyanakkor nemhogy feleslegessé tenné az ember természetes erőfeszítéseit,

hanem egyenesen megparancsolja, mert tudatos és szabad értelmi és akarati munkálkodás
nélkül semmit sem valósíthat meg.

Az abortusz objektív erkölcsi megítélése

Az erkölcsi megismerés alapja a tények ismerete. Az emberiség a születés előtti életről a
legutóbbi időkig vajmi keveset tudott. Érdekes a középkor két nagy tudósának a
véleményét idézni: Nagy Szerit Albert (t 1280) volt az első, aki nemcsak az egyedi emberi
élet kezdetét, hanem a lélek megjelenését is a foganás pillanatára teszi. Szent Tamás
(t 1274) szerint viszont a lélek fokozatosan jelenik meg az emberré válás folyamata során.
Nagy Szent Albert globális megállapítása, valamint Szent Tamásnak a részletek feltárására
törekvő következtetése még homályban tapogatódzott, mert ők az emberré válás
folyamatával nem lehettek tisztában, hiszen a petesejtet és a megtermékenyülés
folyamatát csak 1827-ben fedezte fel K E. von Haer. Azóta az orvostudomány egyértel
múen bizonyította, hogy a megtermékenyített petesejt, a zigóta létrejötte az egyedi
emberi élet kezdete, mivel az ember kifejlődésénekminden információját és képességét
magában hordozza, amihez semmilyen lényeges új minősítő elem nem járul. Csupán
megfelelő táplálékra és megfelelő környezetre van sZüksége, de erről még megszületése
után isévekig másoknak kell gondoskodniuk. Az orvostudomány minden újabb ered
ménye egyre világosabban igazolja a fenti állítást.

Abortuszon nem egyszeruen vetélést értünk. Tehát nem azt a jelenséget vizsgáljuk,
amikor az anya szervezete valamilyen rendellenesség következtében spontán módon
kiveti magából a magzatot, hanem azt, amikor mi emberek tudatosan és erőszakosan

vetélést idéZünk elő, illetve amikor az ember felelős a magzati élet elpusztulásában.
Az abortusz egyes eseteit itt nincs lehetőségünk felsorolni. Csak annyit kívánunk

megjegyezni, hogy nemcsak a szorosan vett műtétibeavatkozásokat kell ide számítanunk,
hanem a különféle egyéb magzatölő és magzatelhajtó módszereket vagy akár a fo
gamzásgátló tabletták egy részének hatásmechanizmusát is. Ha a statisztikák jelenleg
kevesebb abortuszt is tartanak számon, ez még nem jelenti azt, hogy ténylegesen csökkent
hazánkban a magzatelhajtások száma.

Az ismert tények alapján minősíthetjük az abortuszt. ', világon a legnagyobb érték az
ember. Az abortusz minősítettena legnagyobb bún az eTnberí élet ellen. A .mínösítetten"
és "a legnagyobb bún" kifejezéseket a következő dolgok indokolják: Az áldozat valóságos
emberi lény, aki az egyedfejlődésének azon a szakaszán tart, ahol még fokozott védelemre
szorul. Teljesen ártatlan. A létét sem maga idézte elő. Az orvos, mielőtt megkezdte volna
magasztos hivatását, esküt tett az élet védelmére. De a formális esküszövegen kívül is az
orvos hivatása az élet védelme. Ezzel ellentétben az abortuszt végző orvos beavatkozása
direkt és kizárólagosan az élet elpusztítására irányul. Minden nő a foganás pillanatában
édesanyáváválik. Avilágon a legnagyobb érték létrehozásában az első számú szerep az övé.
Magzatában egyetlen, megismételhetetlen, reá hasonlító gyermekének élete bontakozik
ki.Anő testi-lelkivalója anyai mivoltának kiérlelődésefelé tart. Amikor az abortusz mellett
dönt, mindezt pótolhatatlanullerombolja. Hasonló az apa helyzete is.Ő ugyan nem képes
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annyira egzisztenciálisan átélni a szülővé válását, mint az asszony, viszont "objektivabban"
szemlélheti az eseményeket. Ezért az értelmetlen pusztításban való részvétele sem
kevésbé súlyos bűn. Mindazokban az országokban, amelyekben az élet értelmetlen
pusztítása mellett dönt vagy ahhoz segítséget nyújt, illetve "törvényes támogatást" biztosít,
a társadalom súlyos strukturális bűnben szenved, Mindazok a személyek, akik ártatlan
magzatok elpusztításában aktív szerepet vállalnak, súlyosan vétenek az emberi élet ellen.

A keresztény ember Isten - az ÉLÓ ÖRÖ~ LÉT (Kiv 3, 14) - színe előtt él, akitől a
maga létét és életét kapta, és aki az élet egyedüli Ura. A magunk emberi életében egyszerre
csodáljuk Isten legértékesebb ajándékát, és az emberben tükröződőisteni képmást (Ter l,
27). Megtisztelőfeladatunk, hogy Isten az emberi élet továbbadásába bevont miket, de
tudatában vagyunk annak, hogy a Teremtő az élet fölötti uralmat fenntartotta magának
(Ter 4,9).

A mi emberi életünk valódi értékétJézusban ismerhetjük meg. Az élet igazi méltóságát
az isteni Ige megtestesülése On l, 14) adja meg. Az emberi test a legnagyobb áldozatra is
alkalmas, hiszen Jézus emberi testében a megváltás misztériuma teljesedett be. Jézus
transzcendenciára való feltámadásában pedig az emberi test tökéletes és romolhatatlan
metamorfözísa valósult meg. A keresztény ember az élet titkát ilyen perspektívában
szemléli. Ezért lát iszonyú tragédiát az abortuszban. A fő áldozat tulajdonképpen nem is a
magzat, hanem az abortuszt elkövetőfelnőtt ember.

Az abortusz rlZikai és erkölcsi következményei

Erkölcsileg nem igazolható az a tett, amely direkt rosszra irányul, még akkor sem, ha jó
következményei is lesznek De az abortusznakvan-e egyáltalán jó következménye? Az első
fizikai következmény: a tönkretett, megsebzett anyai állapot semmiképpen sem nevezhe
tő jónak Az abortusz után beszélhetünk-e erkölcsi győzelemről?Aligha, hiszen bármi is
"kényszerített" valakit erre a tettére, az abortusz utáni állapotot csak megfosztottságként,
megalázottságként és erkölcsi vereségként lehet megélni; még akkor is, ha erre csak jóval
később döbben rá az illető. Vajon jó motívumnak nevezhetjük-e a testi, lelki, fizikai, anyagi,
kényelmi stb. nehézségektől való félelmet? Bizony nem. De mivel ezek súlyos erkölcsi
tényezők, a következő részben még vissza fogunk rájuk térni. Sokan jó következménynek
tartják a terhesség előtti állapot visszaszerzését. Csakhogy az az állapot sem erkölcsi, sem
fizikai értelemben már soha többé nem szerezhetö vissza.

Akifejezetten rossz fizikai és erkölcsi következmények csoportja még szomorúbb képet
mutat. A műtéti beavatkozások és a kémiai szerek sok esetben maradandó károsodásokat
okoznak a női szervezetben. Ezt az orvosi szakirodalom ma már egyre pontosabb
adatokkal igazolja.

A legsúlyosabb erkölcsi következmények azonban lelki természetűek Devalválódott az
emberi élet értéke. Az általános erkölcsi tudat magzatellenes lett. A szülők egyre
gyakrabban döntenek a gyermekük ellen. Nem akarják, azaz nem szeretik őket. 
Megingott az orvostársadalombavetett bizalom. (Annál nagyobb tisztelet a kivételnek! ) A
sok millió abortuszt végül is ők hajtottákvégre. Túl könnyen, és sokszor megatapozatlanul
döntöttek az élet ellen. Nem tájékoztatták az embereket kellőképpen sem a magzati
életről, sem a különbözö beavatkozások valós hatásairól, sem a meglévő praktikák
tényleges funkcióiról. Az emberek jelentős része alapvető dolgokban ma is tudatlan. A
házasság előtti tanácsadás teljes csődöt eredményezett. Bioetikai kérdésekben az utóbbi
évtizedek kormányai hagyták magukat sodortatni a napi igényektől. Sajnos erkölcsi
értelemben a kormányok is csődöt mondtak.
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Előtérbe kerültek a szexuálís értékek, ugyanakkor parttalannáis váltak. Kiszakadtak az
emberi értékek és relációk egészéböl, és öncélú életet kezdtek élni. A házastársak gyakran
egymás szenvedélyének rabjaivá lettek. Sok család felbomlott.

További következmény, hogy a fiatalok már egy széthullö erkölcsű társadalomban
eszméltek magukra. Az iskolai sze:xuális felkészítésük hiányos volt, felelőtlen elemeket
tartalmazott, és összhatásában káros képet mutatott. A fiatalokat nem a felelősségteljes

házasságra, hanem szerelmi kalandokra ösztönözte; nem az élet védelmét és megbe
csülését szolgálta, hanem önmaguk és mások életét egyszerű játékszerré fokozta le a
szemükben. Az eredmény: gyermeki szervezetükben maradandó pusztítást okoztak a
tabletták, az abortuszok pedig testi-lelki traumát hagytak maguk után. Mielőtt elérhették
volna afelnöttkort, már testi-lelki és érzelmi világukban kiégtek. Normális családi életre és
az élet egészséges továbbadására sokan így váltak alkalmatlanná.

Látható mindebből,hogya bioetika-szexuáletika társadalmi méretűdemoralizálódása
beláthatatlan következményekkel járt. További nehézség, hogy mintha a következmények
keserű gyümölcseiből sem akarna tanulni a nemzet. Pedig ez most már létkérdés. A
jobbító szándék vezet bennünket kritikus elemzésünkben.

Az abortuszok szubjektív erkölcsi megítélése

Lényeges különbség van egy tett tisztán elméleti ( objektív) erkölcsi megítélése, a tett által
kiváltott következmény vagy következmények, valamint a szubjektív felelősség között,
Erkölcsileg bármilyen súlyosan rossz is egy tett, vagybármilyen súlyos következmények is
származzanak belőle, ha a cselekvő ember mindezekkel nem volt tisztában (értelmi,
tudati hiányosság), és nem szándékoita a szóban forgó súlyos tettet elkövetni (akarati
tényező), akkor erkölcsileg nem felelős érte, illetve tudásának és szándékosságának
arányában terhelheti csak felelősség. A felelősséget csökkentő tényezők skálája igen
széles. A legfontosabbakat felsoroljuk: ilyenek a testi-lelki öröklött adottságok: a nem, az
életkor, a vérmérséklet és a betegségek (különösen a pszichózis, neurózis, neuraszténia,
pszichopátia esetet), a szerzett szokások és készségek; a neveltetés vagya társadalom rossz
befolyása; az alkohol és a kábítószerek demoralizáló hatása stb. Továbbá: minden ember
cselekvésekor módosító tényezőként léphet fel valamilyen fizikai vagy pszichikai
kényszer, egy-egy ösztönhatás, különbözőerejű félelem, bűnös vagyártatlan tudatlanság.

Ha most a fentiek alapján azt akarnánk megállapítani, hogy a mai magyar társadalom, és
benne az egyes ember ( apa, anya, orvos, politikus stb. ) személy szerint is mennyire felelős

abortusz-ügyben, akkor nagyon sokakat fel kellene mentenünk a súlyos bűnvádja alól. Az
ítélkezés azonban nem a mi feladatunk. Az viszont igen, hogy szembenézzünk jelenlegi
szubjektív erkölcsi helyzetünkkel, és helyes képet alkossunk róla.

Először is el kell oszlatnunk a mindenkire vonatkozó ártatlanság ilhízióját. Hiszen nem
volt mindenki tudatlan, beteg, kényszerített stb., legalábbis nem száz százalékban.
Másodszor: súlyos felelősség terheli mindazokat, akik az abortuszra és következményeire
vonatkozó tudományos, fílozöfíaí, erkölcsi, politikai stb. igazságok birtokában voltak, és
azokat eltitkoltákvagyelferdítették. Harmadszorpedig felelősségterheli mindazokat, akik
minden ellenvéleményt elnémítottak, nevetségessé tettek, elbagatellizáltak, vagy annyi
fáradságot sem vettek maguknak, hogy komolyan ellenőrizzék.

Mindezekkel együtt - hangsúlyozni szeretnénk - a szubjektív erkölcsi felelősségcsak
korlátozottan állapítható meg. Azt mondhatná erre valaki, hogy nincs is olyan nagy baj,
hiszen sokan sok míndenröl nem is tehetnek. A tragédia csúcsa az efféle belenyugvás
lenne. Mert különbséget kell tenni a strukturálisan bűnös, tragédiába torkolló állapot és a
személyes felelősségközött, Mind a kettőt tisztázni kell. Ha kicsinek találtatik a felelősség,
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attól még a veszély nagy, sót végzetes lehet. A léket kapott hajó fedelzetén hiába állapítják
meg mindnyájan, hogy ők nem tehetnek a szerencsétlenségröl, ha nem eresztik le a
mentőcsónakokat, akkor mindnyájan odavesznek. Tehát cselekednünk kell, mert külön
ben maradék ártatlanságunk is odavész.

Felelet néhány kérdésre

l. Az abortusz a nő magánügye-e vagy közjogi és közerkölcsi kérdés? Az ember
közösségí lény, társas relációi tagadhatatlanok, amelyek át- meg átszövik egész életét.
Ugyanakkor minden ember "zárt" szubjektum, és mint ilyen rendelkezik intim
magánszférával is. Ebben az értelemben vannak tiszteletre méltó és sérthetetlen
magánügyeink, mint például a hivatásválasztás, a párválasztás, a szólásszabadság, vallássza
badság stb. Még az is magánügynek tekinthető,hogy valaki akar-e gyermeket vagy sem. De
attól a pillanattól kezdve, ahogy a gyermek megfogan, többé már nem beszélhetünk
magánügyről, hiszen azonnal hármas személyes reláció jön létre. (A keresztény ember
ugyanezt négyes személyes relációban éli át.) Márpedig két ember személyes relációja is
társadalmi közügy, nemhogy haromé vagytöbbé. Semmi sem indokolja, hogy a társadalmi
közösség ne ilyenként kezelje. Ha valaki mégis azt állitaná, hogy az abortusznak nincs
szociális dimenziója, az azt is tagadná, hogy az emberi személy rendelkezik szociális
dimenzióval.

2. Nem kérdés, hanem követelés fonnájában szokott elbangzani a következő: Az
állam ne adminisztratív eszközökkel szabályozza az abortuszt! - Rendkívül ravasz
követéléssel állunk szemben. Az államtól, azaz a törvényhozó, bírói és végrehajtó
apparátustól, szóval az adminisztrációtól azt követeli, hogy ne adminisztráljon. Ez
abszurdum. Közjogi kerdésben az adminisztráció nem tud nem adminisztrálni, mert vagy
jól, vagy rosszul adminisztrál, vagy ha semmit nem tesz, akkor bűnös mulasztásért
marasztalható el. Tehát az államnak igenis kell adminisztrálnia, mégpedig igaz módon. Az
államnak olyan törvényeket és rendeleteket kell hoznia, amelyek megfelelnek az erkölcsi
igazságnak. Komoly erőfeszítések árán fel kell tárni az egész abortusz-ügy belső erkölcsi
természetét, valódi evidenciáját. Atörvény nem fogalmazható meg sem a "többségi", sem a
"kisebbségi" csoportérdek szerint, hanem csakis az igazság alapján. Ennek hiányában
nincs az a szavazattöbbség, amely jó törvényt alkothatna.

3. Lebet-e gyermekek szűlésére kényszeríteni a csalddokat? Természetesen nem.
Csakhogy a kérdés nem a felelősségteljes családtervezésre vonatkozik, hanem a megfo
gant élet megtagadásának a jogára. Erre a fentiekben leírtakon túl azt kell még
válaszolnunk, hogy az embemek komplex felelősségtudattal(szeretetben) kell élnie az
életét. Ha egyszer már létbeszólította a gyermekét, azt önmaga miatt sem taszíthatja el
magától.

4. Erkölcsi szempontból vizsgálbató-e és gyógyitható-e a magzat? A választ a Hittani
Kongregáció "Instrukció a születő emberi élet tiszteletéről és az utódnemzés méltó
ságáról - Válasz néhány időszerű kérdésre", 1987. február 22-én kelt dokumentuma
alapján adjuk meg.

A születés előtti diagnosztika erkölcsileg megengedett, ha tiszteletben tartja a magzat
életét, valamint épségét, és annak egyedi védelmére, gyógyítására irányul. De a diagnózis
nem válhat a magzat halálos ítéletévé, ha fejlődési vagyöröklési rendellenességekre utal.
Mint minden más orvosi beavatkozás, az emberi magzatba történő beavatkozások is csak
azzal a feltétellel engedhetők meg, ha az embrió életét, valamint épséget tiszteletben
tartják, és nem jár aránytalanul nagykockázattal, továbbá ha annak gyógyulását, valamint
egyedi fennmaradását célozzák.
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Thrtózkodjék az orvosi kutatás az élő magzatokba történő beavatkozásoktól, kivéve
azokat az eseteket, amikor megvan az erkölcsi bizonyosság, hogy a magzatnak és az
anyának sem az életét, sem az épséget nem veszélyezteti, továbbá ha a szülök a megfelelő

felvilágosítás után a beavatkoZáshoz szabadon hoZZájárultak.
Ami a kísérleteket illeti, különbséget kell tenni közvetlenül gyógyító célú, és nem ilyen,

valamint a meghalt és az élő magzatokon végrehajtott kísérletek között, Élő magzatokat,
akár életképesek. akár nem, úgy kell kezelni, mint minden más emberi személyt. A
közvétlenül nem gyógyító célú kísérletek eleven magzatokkal tilosak, ilyenekbe a szülök
nem egyezhetnek bele. Végszükségben az embrió meggyógyítása céljából még teljesen ki
nem próbált szerek és mödszerek is engedélyezettek lehetnek. Emberi magzatok
holttestét úgy kell tekinteni, mint minden más emberi lényét. Tilos kereskedni velük.

A Hittani Kongregáció instrukciója tiltja magzat létrehozását lombikban. Ha viszont
mégis létrejöttek, akkor emberi lények és jogalanyok, méltóságukat és az élethez való
jogukat létük elsőpillanatától kezdve tiszteletben kell tartani. Erkölcstelen dolog emberi
magzatokat szabadon felhasználható "biológiai anyagként" előállítani.

Utószó alteresztényekhez

Édesanyánk, az Anyaszentegyház a kétezer év során egyetlen gyermekét sem veszítette el,
a leggyengébbet és az idétlent is újjászülte az örök életre. Az utóbbi évtizedekben éppoly
tisztán szölt az egyház tanító szava,mint bármikorkorábban, pedig már-már úgytúnt, hogy
a világ lármája túlharsogja. Jézus figyelmeztetése jut most az eszünkbe: "Gyümölcseikről
ismeritek 'meg őket." (Mt 12, 33) A világ halált hozó keserű gyümölcsei miatt
automatikusan megnövekedett az életért vállalt minden erőfeszítés értéke. Túlságosan
sokan kerültek erkölcsi bizonytalanságba, krízisbe, még a keresztények közül is. Most az
újrarendeződés és a kijózanodás időszakának kell következnie. A tragédiák sorozatát az
evangélium fényénél újra kell értelmeznünk. Hatékony segítséget jelenthet katolikus
elődeink történelmi tapasztalata. Nemzeti tragédia szélére sodródott népünk mindig
talpra tudott állni, ha az erkölcsi megújulás tendenciái fel tudtak benne erősödni. Ez
egyszerre volt Isten ajándéka és az egész nemzetet próbára tevő feladat; mindenkinek
helyt kellett állnia a maga területén. Szent István királytól napjainkig a katolikusok
helytállása meghatározó jelentőségűvolt például az építő munkában, a haza védelmében,
az élet szeretetében (akarásában), az egykézés elutasításában. Vagyisa katolikusoknak az
Evangélium ösztönzésére mindig meg kellett tanulniuk "az árral szemben üszníuk",

Ez most sem lehet másképp. Mai feladataink így foglalhatók össze: ÓSZinténmeg kell bán
nunk minden gyengeségünket, mulasztásunkat és búnünket, amit az emberi élet, egymás tisz
telete és megbecsülése ellen vétettünk. Minden újjászületés csak a búnbánatbóllehetséges.

Igent mondunk az életre és minden értékre. Elutasítunk mindent, ami önmagában rossz
és pusztító. Nem emelünk kezet senkire, sem a családban, sem azon kívül. A tagadás
szellemét messze űzzük magunktól.

Már pici kortól megtanítjuk gyermekeinket az élet megbecsülésére és szeretetére, és
ezt át is éljükvelük a családban és az egyház közösségében; és mindent megteszünk azért,
hogy ez nemzetünk közösségeben is előbb-utóbb átélhető lehessen.

Thdatos segítséget szerétnénk nyújtani a bajba jutott fiataloknak és a felbomló
családoknak; és meg szeretnénk óvni az egészségeseket a még teljesebb élet számára..

Emberi életünk kibontakozásaként akarjuk megélni az alkotó munkát és a művészetet,

valamint az egész nemzetünk közös dolgainak intézését.
Kudarcaink ellenére sem szűnünkmegpárbeszédet folytatni népünk felelősvezetőivel,

és a tőlünk különbözö véleményen lévő csoportok tagjaival nemzetünk java és egyben
Isten akaratának érvényesülése érdekében.
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SURJÁN IÁSZlÓ

Kis magyar embriológia

Az. elmúlt egy évben több szö esett a meg nem sZületett gyermekek védelmérőlés az
abortuszról, mint az előző négyévtizedben együttvéve. Akérdést tárgyalták teológiai, jogi,
szociálpolitikai, erkölcsi, demográfiai és orvos-biológiai szempontból. Bár több orvos is
kifejtette véleményét, az ő megközelítési módjuk mintha kissé háttérbe szorult volna. A
közmegegyezés kialakításához mindössze egy orvosi adatot igényeltek: mikortól számít a
magzat élőlénynek?

A biológiának csak kevesek által művelt és ismert ága, az embriológia, az egyedfejlődés

olyan mélységét tárta fel az elmúlt időszakban, amelynek szemléletformáló hatása
elmélyítheti a meg nem sZületett gyermekre vonatkozó ismereteinket. E tanulmány első

része a sZületés előtti élet biológiai sajátosságaival foglalkozik, a második rész az
abortusznak az egyes emberre és a társadalomra gyakorolt hatásairól szól.

I, A megtermékenyített petesejtet zigótának nevezzük. A zigóta egyetlen sejt, amely a
megtermékenyítést követően osztödní kezd, s ezáltal kialakul az embrió és a táplálását
szolgáló embríön kívüli szövetek is. A meg nem sZületett gyermeket a megtermékenyü·
léstőla szívműködés megindulásáig embriónak nevezzük. Ezután, a szilletésig magzah'Ól
beszél az orvosi nyelv. (A köznyelv nem vagy nem következetesen használja ezeket a
szakkifejezéseket. ) Az. embriológia tárgya nemcsak az embriók fejlődése, hanem a
magzatoké is. A szívműködés az embernél a fogamzást követő hatodik héten indul meg,
tehát az embrionális kor hat hét, s a szilletésig tartó magzati-orvosi szakkifejezéssel:
foetális - kor 34 hétig tart.

Mivel a zigóta két élő sejtnek, az anyai petesejtnek s az apai spermiumnak az
egyesüléséből származik, és magais életjelenségeket mutat (anyagcseréje van, osztódik
stb.), az egyed élete egyértelmúen a fogamzáskor kezdódik. Mi indokolhatja ezek után az
anyának vagya társadalomnak az abortuszhoz való jogát? Thdjuk, hogy az anyaméhben
fejlődő lény él, ezért fel kellene tételeznünk, hogy még nem ember. Biológiai szempont
ból ez akkor lehetséges, ha a fejlődésben találunk egy olyan minőségi ugrást, amely
kellően éles határpontot jelenthet az emberi s a még nem emberi élet között, Vizsgáljuk
meg: a megtermékenyítés és a szilletés között akad-e az emberi lét kiindulópontjának
tekinthető ilyen határ.

A zigóta fejlódése sejtosztódások sorozata révén megy végbe. Az. első osztódások
általában nem okoznak döntőváltozást a sejt sajátosságaiban; ha valamilyen oknál fogva e
sejtek elválnak egymástól, teljes értékű testvérek, egypetéjú ikrek keletkeznek. A
későbbiekben azonban a sejteknek ez a teljesértékúsége megszúnik. Egyrészük ilyen, más
részük olyan feladatokra specializálódik, s egymással nem helyettesíthetók. A zigóta
totipotenciáját az utódsejtek fokozatosan elvesztik, elóbb niultipotensek, azaz sok, de
nemminden feladatra válnakképessé, végül unipotensekké válnak, azaz utódaik már csak
egyetlen feladatra képesek. Így például a bőrben a hámsejtek utódai mindig csak
hámsejtek lehetnek. Eközben az embrió rohamosan növekszik, új meg új szervtelepek
jelennek meg, 8 külsőleg is egyre nagyobb a hasonlóság a kifejlett egyeddel.

Az. alakváltoZásokat vagya sejtek működését figyelve megállapíthatjuk, hogy a fejlődés

egyre újabb képességek megszerzésével jár. Kialakulnak a szervtelepek, majd maguk a
szervek is, ezek jó része még a magzati korban működniis kezd. Az egész szervezet egyre
bonyolultabbá, egyre fejlettebbé válik. A fejlődés során alapvetóen megváltozik a sejtek
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felépítése és mfiködése. A sejtműködés szabályozásában döntő a sejtmag szerepe. A
sejtmag nukleinsav-állománya kémiailag dezoxiribonukleinsav (DNS). Ebben az egyetlen
molekulában kódolva megtalálható mindaz az "ismeret", amelyet a zigóta a petesejttől és a
spermíumtöl kapott. A sejtosztódások mechanizmusa olyan, hogy az utódsejtek DNS
állománya pontosan megegyezik az eredeti sejtével. A zigóta és a kifejlett egyed bánnely
sejtjének magjában tehát ugyanaz a DNS-állomány van jelen. Honnan szánnazik hát az új
szervek felépítéséhez szükséges információ?

A különféle sejtek az azonos információállományból más és más részletet használnak
fel. Ezt a folyamatot a setjmag fehérjéi szabályozzák. A DN5-hez különféle fehérjék
kapcsolódnak. Ezek némelyike elősegíti,másika megakadályozza az egyes DNS-szakaszok
ban tárolt információk kiáramlását. A fejlődés folyamán tehát különbözö DNS-szakaszok
VáJnak inaktívvá, aszerint, hogy hova kapcsolódnak a blokkoló fehérjék, ám a különféle
sejtekben az egyed sajátosságait megszabó DNS-tartalom azonos. Ez ma már kísérletileg
bizonyított. Ha például egy béka valamelyik petesejtjének magját egy másik béka
bélhámsejtjének magjával kicserélik, a petesejtból teljes értékű béka fejlődik. Az új
békának sajátosságai teljes mértékben azzal a békáéval egyeznek meg, amelyikból a mag, s
nem azéval, amelyikből a petesejt származott. A teljes szervezet felépítéséhez szükséges
összes információ jelen van valamennyi sejtben. Az egyedfejlődést tehát folyamatosnak,
egy egységes program lefutásának tekinthetjük, anélkül, hogy a fejlődés valamelyik
állomását kitüntetett minőségiváltoZásnak tarthatnánk. A békával folytatott fenti kísérlet
emberen etikai okokból nem végezhető el, de hasonló vizsgálatok más fajokon is
történtek, nemcsak az állatvilágban, hanem a növények körében is. A genetikus anyag
sajátosságainak ismeretében a jelenséget általánosan érvényesnek tarthatjuk. Biológiai
szempontból a zigótát és a megszületett egyedet azonosnak ken tekintenünk. A
zigótában ugyanaz a kódolt információ van jelen, mínt a későbbi szervezetben, s csak
megfelelőkörülmények kellenek ahhoz, hogy a magzat megszülessék,

A méhen belüli fejlődés egyes szakaszait a középískolai biológia.oktatás kellő részle
tességgel tárgyalja. A fejlődés folyamatosságára azonban nem eléggé mutatnak rá. A
születés előtti szakasz nem mutat egyetlen olyan határpontot sem, amely a teljes értékű

ember létrejöttének tekinthető.De ott van magaa sZületés pillanata, amely ténylegesen
nagyváltozás, s amit a jog is az emberi lét jogszerűkezdetének tekint (l. anyakönyvezés).
De ez a nagy változás sem igazán abszolút. A magzatnak megváltozik például az
oxigénellátása. Ezentúl nem az anya vérsejtjeinek közvetítésével, hanem saját légzőrend
szere révén látja el magát. Táplálékot is a tápcsatomán át kap, korábban ezt is a vér
szállította. Mindezen változások ellenére az újsZülött ugyanúgy képtelen külső segítség
nélkül életben maradni, mínt a sZületés előtt.

Az anyaméh kitüntetett szerepét napjainkban azok az egyébként sok szempontból
megkérdőjelezhetőpróbálkozások is csökkentik, amelyek a fejlődés egy szakaszában a
méhen kívül, mesterséges körülmények között tartják életben az embriót. A méhenbelü
tiség-méhenkíVüliség tehát nem perdöntőa magzat emberi voltát illetően.

A magzat szíve ugyanúgy ver a méhben, rnint az újsZülötté, a magzat és az újsZülött
egyaránt mozognak, a magzat is nyel, és így tovább. Vannak esetek, amikor nemcsak az
anya kockáztatja saját életét a gyermekért, hanem a magzat is az anyáért. Régi megfigyelés,
hogy az anyák cukorbetegsége sokszor javulni látszik a terhesség alatt. Ilyenkor a magzat
termeli a hiányzó inzulint az anya helyett. Ezek a magzatok, ha megsZü1ettek, igen hamar
meghaltak Amióta kiderült, hogy károsodásukat a saját szervezetük számára feleslegesen
sok, az anya igényeinek megfelelőentermelt inzulin okozza, már meg lehet menteni őket.
Orvos-biológiai szempontból azt kell mondanunk, hogy az ember élete a fogamzással
kezdődik, azt követően különbözö szakaszokkal találkozhatunk, de ezek egyike sem
alacsonyabb rendű a többinél. Semmi sem jogosít fel arra, hogy valamelyik szakaszt
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kizárjuk az emberi létből. Arról nem is beszélve, hogy ha a magzatot élőlénynek

tekintenénk, de embernek nem, vajon. milyen kategóriába sorolhatnánk ezeket a
"lényeket"?

U. A biológiai megfontolások tehát arra utalnak, hogy az embrió s a magzat élő

embernek tekintendő.A "terhesség megszakitása" kifejezés nem érzékelteti, hogy itt
nemcsak egy kellemetlenségtöl, terhességtőlvaló megszabadulásrólvan szó, hanem olyan
beavatkozásról, .amely egyben egy emberi lét megszüntetése is. Sokan szé1sóségesnek
látszó szóhasználattal gyilkosságtól beszélnek.Jelen tanulnWlynak nem célja a kérdés jogi
megközelítése. Tény, hogymivel az állam által engedélyezett beavatkozásról van szö,talán
a gyilkosság SZó helytelen. Ha a rablógyilkost a bíróság halálra ítéli, abűnös nem gyilkosság
áldozata lesz, hanem kivégzik.

De bűnös-e a magzat? Ezt a kérdést nem vizsgálja a társadalom, mint ahogy a fenti
biológiai gondolatmenetet sem akarjukkövetkezetesenvégigvinni. Pedig ezek nem rejtett
ismeretek Majd minden részlet megtaIá1ható a középiskolás tankönyvekben is. Ma
nagyjából az a helyzet, hogy egy ember (az abortuszra készüJőanya) azt állítja, hogy egy
másik embernek a léte (a méhében fejlődőmagzaté}szamára nemkívánatos. Állítását egy
bizottságvagyegy erre a célra kijelölt személyineghallgatja, érveit elfogadja, s ezáltal lesz a
beavatkozás törvényes. Nem szoktunk ennek a folyamatnak a részleteibe belegondolni.
Pedig hasonló érvek hangzanak el az eutanázia híveinek szájából is. Jogi védelem nélkül
hagyott, nemkívánatosnak mondott egyéneknek a társadalomból való kiemelése, munka
táborokba hurcolása és kivégZése a nemzetí-szocíalízmusaltalánosan elítélt rémtettei
közé tartoznak csakúgy, mint a "nemkívánatos" néprétegeknek ( egyes népcsoportoknak
vagy betegeknek) mesterséges sterilizáci6ja. A nemkívánatos terhesség megszüntetése
ugyanezekkel nem azonos, de hoZZájukhasonl6jelenség.

A fenti gondolatmenettel szemben gyakran találkozui:lk azzal a határozott, feminista
kijelentéssel, hogy egyedül a nő kizárólagos joga dönteni arról, szülni akar-e vagy sem. Ám
az abortusz szabadsága még kiszolgáltatottabbá teszi a nőt s még önzöbbé, felelőtlenebbé
a férfit. Ha egyférfi- nő kapcsolat távlataiban ott bujkál az abortusz lehetősége,a férfi válik
igazán szabaddá, s a döntésnek és a következményeknek a terheit a nő viseli.

A terhek pedig nem kicsik Ismert a masodíagos meddőségfogalma. Ez azok esetében
áll fönn, akik korábban teherbe eshettek Az esetek több mint 44 százalékában a
másodlagos meddőségoka az előző terhesség művimegszakitása. (Valamivel több mint 6
százalékban a tablettás fogamzásgátlás.) A veszély az első terhesség megszakításakor a
legnagyobb.

Az évek múlva jelentkezőkáros következményen kívül vannak olyan terhek is, amelyek
közvetlenül az abortuszt követik Az 1988 októberében Bécsben rendezett Nemzetközi
Család Kongresszuson Susan Stanford, az 1987-ben megjelent "Will I Cry Tomorrow?"
(Holnap sírok?) cÍIDű könyv szerzője, részletesen ismertette az abortusz után fellépő

pszichés zavarokat. Az ismert pszichol6gusnőtapasztalata szerint az abortusz súlyos lelki
trauma, amely kiválthatja az úgynevezett poszt-abortusz szindr6mát.Ennek tünetei: a
terhességmegszakítás ismételt átélése, az intim kapcsolatok kerülése, szomorúság,
kisbaba-rémképek, depresszió az évfordul6k aIkalinával, táplálkozási zavarok, más gyer
mekek túlzott "szeretete", dührohamok, súlyos ellenségesség mindazokkal szemben,
akiknek közük volt az abortuszhoz, öngyilkosság ötlete vagy akár öngyilkossági kísérlet.
Valószínű, hogy ezeknek a tüneteknek valamelyike kisebb-nagyobb mértékben minden
abortuszon átesett nóben fellép, a teljesen kifejlett kórkép természetesen ritkább. Sokszor
megfigyelhető, hogy abortusz után a nők egy része élesen abortuszellenes lesz. Az
abortusz bizottságok elleni panaszok is részben erre a speciális lelkiállapotra vezethetők
vissza. Bármennyire bagatellizálják is némelyek az abortuszt, az a nők többségének
számára krízishelyzet. A társadalom az abortusz legaliZálásávalnem mentesülhet a feladat
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alól, hogy segítse az ilyen állapotba kerülő tagjait. A krízis sokszor nemcsak az abortusz
után jelentkezik, hanem már a döntés idején. Sokan szeretnék megosztani a döntés terheit,
de nincs kivel.

A sok abortusz természetesen hatással van az orvos-társadalomra is. Ma már azt
mondhatjuk, hogy az orvosok gondolkodása nem minden vonatkozásban orvosi gondol
kodás. Az orvos az élet mindenekfeletti védelmére esküdött fel, de ma több ponton
veszélybe került esküje. Mérlegelni kezdi, méltó-e az életre ez vagyaz az élet. A legtöbb
orvos természetesnek tartja, hogy a meg nem született gyermek élete kioltható, ha
valamiyen súlyos betegségben szenved. Az általános iskola VIII. osztálya számára írt
kömyezetismereti tankönyv is kötelezőnek tartja a magzat egészségének megállapítását
célzó vizsgálatokat, hogy így megakadályozzák az esetlegesen beteg gyermekek megszü
letését. Az orvosi gondolkodás lényegéhez tartoznék, hogy ezek gyógyítására törekedjék,
ám a mai orvosok egy része a könnyebb ellenállást választja. Némelyikük értetlenül, mások
tisztelettel állnak az előtt a ritka jelenség előtt, ha egy beteg gyermekkel várandós anya
inkább a sZülést választja, hiszen ha beteg is, az ő gyermeke. Sok más példát lehetne még
felhozni arra vonatkozóan, hogy a tömeges abortusz miképp alakította át társadalmunk
gondolkodását. Csak egyetlen fájó pontot említek. Második, de főkéntharmadik, negyedik
terhesség észlelésekor az orvos rendre megkérdezi az anyát, meg akarja-e tartani a
gyereket. Mintha az abortusz lenne a természetes, s a több gyermek vállalása a
természetellenes. Nemegyszer magyarázkodásra késztetik az anyát, s a gyermek megtar
tása ellen érvelnek.

Szarnos más vonatkozást lehetne még tárgyalni. Az elmondottakban mindössze arra
kívántunk rámutatni, hogy az abortusz orvos-biológiai szemmel nézve egy olyan meg nem
született gyermek elpusztítása, aki fogantatása pillanatától hordozza az ember biológiai
létéhez sZükséges valamennyi információt. Ezek alapján társadalmunknak nagyobb
felelősséggel,a meg nem sZületett gyermekek iránti nagyobb tisztelettel kell közeütenie a
kérdéshez, mint ahogy ez jelenleg történik. Ennek eléréséhez nem elegendőaz abortusz
jogi szabályozásának változtatása. A terhességek különféle okból válnak "nemkívánato
sakká", Ezek között szociális, anyagi, de talán még gyakrabban erkölcsi okok is vannak. A
kereszténység feladata, hogy felmutassa a társadalomnak azokat az erkölcsi értékeket,
amelyek segíthetnek a krízisek megoldásában, s kisugározzák az életnek azt az igenlését,
amely segíthet felülemelkedni a meröben anyagi szempontokon.

Befejezésül hadd álljon itt egy Teréz Anyától kölcsönzött gondolat a meg nem született
gyermek méltóságáról. Az evangéliumban van egyjelenet, amelyben Isten meg nem született
gyermeket használt fel jelenlétének kinyilatkoztatására. Erzsébet méhében ,,felujjongott a
magzat", innen tudta, hogy Urának Anyja érkezett látogatására. Valóban indokolt, hogy e
magzatokat az emberiség szerves részének tekintsük, és létükön féltve őrködjünk.

Számunk írói

Andorka Rudolf szociológus, egyetemi tanár
Balázs Pál teológiai tanár, Szeged
Surján László orvos, tudományos kutató
Jobbágyi Gábor jogász, egyetemi docens, Miskolc
Kabdebo Tamás könyvtáros, Maynooth, Írország
Sipos Lajos irodalomtörténész, egyetemi docens, ELTE
András Imre jezsuita, vallásszociológus, Bécs
Eisemann György tudományos munkatárs, ELTE
Körtvélyes Géza tánctudós
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JOBBÁGYI GÁBOR

Abortusz kontra lombikbébi?

Az 1956 nyarán bevezetett, lényegileg szabad, alapvetóen a nő akaratkijelentésén alapuló
abortusz óta több mint négymillió művi terhességmegszakítást hajtottak végre állami
gyl)gyintézeteinkben. Hivatalos jogi, orvosi ellenvélemény nem kapott nyilvánosságot.

1988 nyarán megszületett Magyarország első "lombikbébije". A jogi, orvosi előkésZítés,
a lelkesedés hatalmas volt. Ellenvélemény nem volt. 1956 nyara, 1988 nyara: mérföldkö
vek születésszabályozási jogi és orvosi gyakorlatunkban. A számszerű eredmény: négymil
lió egyért, egy a négymillióért.

A szocialista országok abortuszgyakorlatát sommásan ítélik meg a világ más részein,
mondván: a gyakorlat szigorúságánakvagyenyheségének pusztán népesedéspolitikai okai
vannak, Az abortuszban orvosi, etikai, jogi problémát nem látunk - mondja a kritíka,'

A vélemény hazánkra vonatkozólag csak részben igaz! Tény, hogy az orvosok, jogászok,
etikusok az elmúlt évtizedekben még a szaksajtóban is gyakorlatilag hallgattak, az a vád
viszont nem áll, hogynépesedéspolitikai céllal aIkalmaZtákvolna az abortuszt - hacsak ad
abszurdumvive a magyar nép önmaga általvaló kipusztítását nem tekintjük célnak. A"vád"
indokolatlanságát bizonyítja, hogy amikor a népesség csökkenése s a fiatal generációk
imtnármilliós nagyságú hiányának ténye már közismert volt, a Parlamentben interpelláció
hangzott el a gyakorlat további liberal.izálását kezdeményezve, s lényegében ennek
hatására megsZületett az új abortuszrendelet.

Egyébként sem fogadhatjuk el abortuszgyakorlatunk összemosását sem a világéval, sem
a többi szocialista országéval. Mert tény, hogy amíg például Lengyelországban vagy a
Szovjetunióban lényegében hoZZánk hasonlóan teljes a szabadság, addig az előbbiben a
katolikus egyház eredményes ellenpropagandát fejthetett ki, az utóbbiban nem létezik
gyógyszeres fogamzásgátlás. Nálunkviszont másfél évtizede könnyúszerrellehet hozzájut
ni a női szervezetre egyértelmúen káros fogamzásgátlókhoz, s ellenvélemények nem
voltak, nem létezhettek. A hatvanas, nyolcvanas évekre a világban egyértelművévált, hogy
a születés folyamatába való mesterseges beavatkozás - így az abortusz is - korunk egyik
alapkérdése.

Noha e kérdéskör távol áll a politika és a gazdaság kényes kérdéseitől,ez mégsem jelenti
azt, ,hogy ne érintené alapvetóen az emberi és állampolgári jogokat. Ugyanakkor korunkra
az a jellemző, hogy egyazon politikai rendszerben, annak lényegi változása nélkül, szigorú
vagy liberális abortuszpolitika is folyhat. A szocialista és a nyugati országok közöttí lényegi
különbség e téren abban áll, hogymíg ez utóbbiakban a legszélesebb nyilvánosságmellett
születnek a döntések - éles sajtóviták, demonstrációk, népszavazás stb. nyomán -, addig
nálunk ez a kérdés a legutóbbi időkig sajtónyilvánosságot is alig kapott.

Mielőtt a hatályos joganyag ellentmondásaiban elmélyednénk, érdemes végig
tekinteni e területen a magyar jog fejlődését, mivel a közvéleményben itt is alapvető

tájékozatlanság, sok félreértés van. Az abortusztilalom lényegében a magyar állam
kialakulásától jelen volt jogunkban, s az orvosi tevékenységre vonatkozó legelső ismert
jogszabályunk I. (Könyves) Kálmán első törvénykönyvének 58. fejezetében a "Magzatjokat
vesztő asszonyokról" szölt, s kimondta, hogy ők "főesperes előtt vezekeljenek". A
középkorí egyház az állammal összefonódva jelentős, alapvető jogszolgáltatási feladatokat
is ellátott. így a "vezeklés" korántsem erkölcsi hátrányt jelentett, hiszen a katolikus egyház
legszigorúbb büntetése, a "kiközösítés" a középkorban az állami-emberi-jogi keretek
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közül való kirekesztettséget jelentett, lényegében a világi jog "számúzetfsének" felelt
meg. Itt kell megjegyezni azt a laikusok előtt kevéssé ismert tényt, hogy a hatályos
egyházjog szerint: "Aki sikeresen magzatelhajtást végez, önmagától beálló kíközösítésbe
esik."2

Az állam és egyháZ szétválasztását végző polgári társadalmak az egyházi jogszolgáltatást
is visszaszorították. Az 1878. évi magyar Büntetőtörvénykönyvennek ellenére szigorú
börtönbüntetéssel fenyegeti a magzat elhajtóját, s az érintett nőt is. Más kérdés, hogy a
törvényt a gyakorlatban csak ritkán alkalmazták; még évtizedekig nem létezett a mai
értelemben vett állami egészségügy.

Bár a harmincas években az orvosok kezdeményezték egy szülészeti törvény kidol
gozását, 1953-ban került sor először szülészeti jogszabályok megalkotására, melyet e
korszak egészségügyi minisztemője,Ratkó Anna után a közvélemény "Ratkó-törvénynek"
nevez. Hibásan, mert az alapja az l004f1.953. Minisztertanácsi Határozat az anya- és
gyermekvédelem fejlesztéséről. Ennek VI. fejezete a Küzdelem a magzatelhajtás ellen
címetviseli, s megállapítja, hogy a gyakori ( illegális) magzatelhajtás "súlyosanveszélyezte
ti az egész nép egészségét, rombolöan hat az erkölcsi, a családi életre". E jogszabály
végrehajtását alkotta egy egészségügy-miniszteri jogszabálycsomag. (így a 8100-lfl953.
EüM. utasítás a terhességek kötelező bejelentéséről, a 8100-~953. EüM. utasítás a
méhűrí beavatkozások s a vetélések bejelentéséről. nyilvántartásáról. Ezt követte a
tulajdonképpeni "Ratkó-törvény", a 81 00-9fl953. EüM. utasítás a terhesség megszakítása
tárgyában.) Ez - bármilyen furcsán is hangzik - a korábbi évszázadok elvileg teljes
abortusztilalmát lényegében enyhítette. (A terhességmegszakítást - csakis állami
egészségügyi intézményben - lehetövé tette a mellékletben felsorolt 16 betegség
esetében. Lehetségessé vált továbbá egészségügyi indikáció nélkül is a terhesség
megszakítása a nő életkorára, s rendkívüli méltánylást igénylő személyi és családi
körülményekre való tekintettel. ) így teljesen téves az a széles körben elterjedt hiedelem,
miszerint az abortuszt 1953·ban "tiltották meg".

Ezt követte az 1953. évi szabályokkal tökéletesen ellentétes, de szintén a "Rákosi
rendszer" alkotta 1956-os szabályozás [1047/1956. MT. határozat, majd a 2/1956. (VI.
24.) EüM. rend.) E jogszabályok továbbra is fenntartják a terhességmegszakítás enge
délyeztetését és kötelező gyógyintézeti végrehajtását. Az alapvető különbség abban áll,
hogyha a nő felvilágosítás ellenére is kéri terhessége megszakítását a kérelem elbírálására
jogosult bizottságtól, akkor az engedélyt meg kell adni.

Ez az alacsony szintű, minden előzmény, és indoklás nélküli jogszabály avatta az
abortuszt "anyai jogga", tehát olyan intézménnyé, ahol sem az államnak, sem a magzatnak,
sem az apánaksemmiféle jogi lehetősége, védelme sincs a befolyásolhatatlan anyai döntés
ellen!

Bár nem kedvelem a tekintélyérvelést, nem szabad elhallgatni, hogy példám e
jogszabály Lenin alapvetőnek mondható nézetével is ütközik. " ... De a szerelem két
ember dolga és egy harmadik, egy új élet fakadhat majd belőle. Ez már társadalmi érdeket
érint, kötelezettséget jelent a közösséggel szemben." A gondolatból véleményem szerint
egyértelmúen érzékelhető,hogy Lenin a nemzés, a fogamzás, s a születés folyamatát négy
pólusúnak fogta fel, amelyek a magzatból, a nőból, a férfiból és a társadalomból állnak. Az
abortusznak a Rákosi-rendszer általi kizárólagos anyai joggá emelése a világon egyedülálló
volt. A jogszabály ekkor még példamutatóan élénk és éles ellenzést váltott ki a katolikus
egyháZ részéről. Érdemes idézni, mennyire világosan látta a Püspöki Kar 1956-ban a 2 - 3
évtized múlva beköszöntődemográfiai tragédiát is: "Hiányozni fognak a munkáskezek is,
ha nem lesz gyermek a családban, kevés lesz a fiatal és sok lesz az öreg, és az öregek
eltartása súlyosan fog nehezedni a fiatal nemzedékre.">

261



Az abortusz "anyai jogga" avatása hamarosan tükröződött a statisztikában is. Mivel a
Rákosi-korszak szabad abortusz-szabálya "ittfelejtődött", a hatvanas években 200 OOO
körül állapodott meg az évi legális terhességmegszakítások száma, míközben az élveszü
letések körülbelül évi 100 OOO-rel csökkentek az ötvenes évekéhez képest. Ezzel a
nemzetközi demográfiai irodalomban is rendkívül kétes értékű világhírnévre tettünk
szert; ugyanazon időszakban a .szabadosnak" tekintett Svédországban kb.. 30 OOO legális
abortusz volt, míg hazánkban kb. 939 OOO! Ez volt nálunk a "kicsi vagy kocsi" deríísnek
látszó dilemmájának korszaka, melyről ma már megállapíthatjuk, hogy mind az állam,
mind az állampolgár tragikus, s véleményem szerint erkölcstelen kocsi melletti szavazá
sával zárult. Erkölcstelennek azért érzem a kérdésfeltevést. mivel a válaszadás azt sugallta:
anyagi gyarapodás vagygyerek! Fel sem merült egyik részről sem, hogy a kettő nem zárja ki
feltétlenül egymást! Tehát elképzelhető az enyhe népességnövekedés és az anyagi
gyarapodás együttes lehetősége is! A vitákat Fekete Gyula foglalta össze nagy hatású
szociográfiájában, s bár a .szuverén női jog" frá.zisát élénken és logikusan támadja, az
abortuszban kevésbé látott jogi-orvosi problematikát. (Ez a kor viszonyai között 
lényegében egyedül állva - talán érthetö.)"

Valószínűleg- a kétségbeejtő statisztikák mellett - e könyvnek is szerepe volt abban,
hogy a kormány megalkotta az 1040/1973. MT határozatát, majd ennek nyomán a 4/1973.
(X. 1.) EüM. rendeletet, melyek - elvileg - megsZüntették a kizárólagos anyai jogot.
Azért csak elvileg, mert a rendeletben megjelölt hat okot tágan határozták meg.5 A
terhesség megszakítása gyakorlatilag továbbra is belefért a legális feltételek valame
lyikébe. A bizottságok munkája meglehet, formális volt egyes esetekben, létük azonban
általánosságban feltétlenül hasznosnak minősíthető. A generális prevenciót szolgálták,
mivel a statisztikák alapján feltételezhetjük, hogy sok bizonytalan anya inkább rnegszülte
gyermekét, mintsem a "bizottság" elé kerüljön.6 Ezen időszakra tehető a hormonális
fogamzásgátlók széles körű elterjedése. Ez a "veszélytelennek", "könnyen hozzáférhető"

nek híresztelt és elterjedt megoldás is hozzájárult az évi kétszázezres abortusz csökke
néséhez.

Más, jóval nagyobb problémát jelent az, hogy a hormonális fogamzásgátlók is súlyos
veszélyt jelentenek a nők egészségéreJ Miközben a hetvenes években a "korszeríínek",
"ártalmatlannak" mondott fogamzásgátlót (Infecundin) körülbelül hatszázötvenezer nő
használta, az ártalmakra, károsodásokra vonatkozó vizsgálatokat nem végeztek, az ilyen
irányú érdeklődési akadályozták. A jelenlegi legfrissebb "Útmutató a gyógyszerkészít
mények rendelésére" is minimális, általában gyorsan szünö mellékhatásokról szöl 
míközben például a Szovjetunióban épp a beláthatatlan - esetleg súlyos - következ
mények miatt mindig is tilosvolt a "pirula".8 (Az USA-banminden dobozra I978-tól rá kell
írni, hogy szívrohamot, agyvérzést okozhat, továbbá rákbetegség fokozott veszélyével jár.)
Természetesen észre kell vennünk: a hatvanas évek egyéni és országos vagyoni gyara
podásában szerepe volt a meg nem született gyerekek millióinak is. Nem vitatható, hogy a
kevesebb gyerek országos szinten a szociális költségek csökkenését eredményezi rövid
tavon, családi szinten viszont a gyerekek számával fordított arányban alakul az egy főre jutó
jövedelem. Így - látszólag - mindenki jól(?!) járt.

A nyolcvanas évekre ugyanakkor egyértelművé vált hazánk népesedési katasztröfája,
megindult a népesség abszolút számú csökkenése, s egyértelmű elöregedése.

A következőkben megpróbálom áttekinteni a születés folyamán érintett négy "fél", a
magzat, az anya, az apa, a társadalom eltérő jogi helyzetét. Kiemelném, hogy egyik
"személy" helyzetét sem kívánom abszolutizálni; elismerem, hogy érdekeik sokszor
élesen ütközhetnek A jognak azonban az a feladata, hogy ezen érdekütközéseket
tompítsa, s biztosítsa a lehetőség szerinti érdekösszehangolast. A négy személy jogi
helyzete a születés folyamatában a következő:

262



A magzat. A magzat jogi sorsa szempontjából létkérdés, hogy "jogai" a fogamzástól
sZámítódnak-e vagy egy későbbi idóponttól, netán csak a születéstöl, Ha a magzatnak
nincsen "joga", akkor az anya szabadon rendelkezhet vele, s így abortáltathatja is. 1956-tól
jogszabalyaínk ezt a szellemet tükrözték, sót napjainkban is példáulBodnár. Zoltán
"biológiai organizációnak,,(?) tekinti a magzatot, s kategorikusan tagadja· a későbbi

"emberi személyiséggel való azonosságot"," Az emberi születés, fogamzás folyamata
hosszú ideig misztikus tény volt a tényleges megismerés, az orvostudomány számára.
Évezredeken át nem tudták pontosan meghatározni a fogamzás idejét, módját. Ebből

ad6dhatott néhány középkori moralistánakaz a következtetése, hogy afogamzás után
létezhet egy köztes idő, mikor a megtermékenyítés már megtörtént. dea magzatnak még
nincs emberi minősége, "lelke",lo Ebből az áUáspontból azonban senki nem következte
tett az abortusz megengedettségére, azt szigorúan tilosnak mondta minden keresztény
szerzö,

A bizonytalanságot napjaink orvostudománya oszlatta el. A legújabb genetikai vizsgála
tok szerint a magzat a fogamzás pillanatától teljesen azonos a kész emberrel.'! Ezt
érzékletesen alátámasztják azok a méhen belüli fényképfelvételek, melyek szerint a
magzat küllemében is emberi lény, már fejlődésénekkorábbi szakaszában is. l :! Ezt az
áUáspontot vallja körülbelül 2500 éve a jog is: a magzat fogamzásától kezdve feltételesen
jogképes.n Bizonyos vagyoni jogokat (pl. öröklés) fogamzásától megszerez, természete
sen csak feltételesen, mert élve meg kell születnie. Így jogi helyzete függő, de emberi
személyiség lehetőségethordozza magában. Semmiképpen nem tekinthetőjogilag a női

test részének, már csak azért sem, mert feltételes személyisége felerészben az apától
származik. S itt következik az abortusz "női jogának" a nagy jogi, logikai bukfence, hiszen
ezt a feltételt épp az anya hiúsítja meg a terhesség megszakításával. így öröklési jogilag
magát hozhatja kedvező helyzetbe, hiszen ha nincs gyermek, a férje örököse lesz. (A
"népnyelv" szerint: a "gyilkos örököl áldozatától".)

A magzatnak - véleményem szerint- személyiségi joga is a születéshezvalö jog.
Számára bármilyen kedvezőtlenjogi, szociális, orvosí helyzet is kedvezőbb a Iétezéssel,
mint a nem létezés - különösen akkor; ha sorsától tőle teljesen függetlenül döntenek,
holott a magyar jog szerínt jogosult lenne az érdekképvíseletre, (E feltételes jogi helyzete
némiként analóg az öngyilkos és a haldokló beteg jogi helyzetével. Nekik sem lehet jogi
érdekük a halál, azon egyszerű okból, hogy a nem létezésükból fakado előnyöket nem
élvezhetik. ) .

Így a magzatot megilleti a születés joga, különösen arra való tekintettel, hogya genetika
felvetette az "egészségesen születés joga" nagyon vitatható eszméjét. Ez a már gyakorlat
ban is létező jog agenetikusnak .élet-halál ura helyzetet biztosít - lényegében a
születésig.>' Elvileg létezhetnek olyan súlyos méhen belüli, genetikai károsodások, ahol a
születendö magzat mégvegetáciöra sem képes. Ha azonban a társadalom megad egy ilyen
vitatható jogot, hogyan lehetséges, hogy tudomást sem vesz a teljesen egészséges
magzatok millióinak érdekvédelméről? Feloldhatatlan a jogi ellentmondás, különösen
akkor, ha ezt a jogot nem a magzat érdekében gyakorolják, hanem az anya és a társadalom
szempontjai szerint!

A magzat "biológiai organizációként" kezelése még egy rendkívüli veszélyt hordoz. Az
orvostudomany felfedezte az abortált magzatok értékét, mivel szervátültetésre vagy
.nyersanyagként" felhasználhatók. Egy ilyen irányú fejlődésnekbeláthatatlan és emberte
len következményei lehetnek; így már közvetlen anyagi haszon is lehet az anyára vagy a
társadalomra nézve, s a terhességnek. s az azt követő abortusznak esetleg épp az lehet a
célja, hogy a holt magzatot felhasználják.tt

Thdomásul kell venni, hogy a magzat a büntetőjog számára is a fogamzástóllétezik,
hatályos törvényeink szerint a magzatelhajtás búncselekményénél a magzat életét is védi a
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büntetőjog. Arra a kérdésre, hogy a legális, állami keretek között végrehajtott abortusznál
miért szűnik meg e védelem, büntetőjogászaink - szerintem etikusan - passZív
rezisztenciával válaszolnak; lényegében meg sem kísérlik beilleszteni a büntetőjog

rendszerébe az abortusz-szabályokat. ló (Nehéz lenne egy laikussal is megértetni, miért
bűncselekményegy engedélynélküli [illegális], de orvosi következmény nélküli abortusz,
amikor egy legális, de halállal végződő nem az!)

Az anya. Hatályos jogunk szerint az anya jogi helyzete kiemelkedik a négy érintett
"személy" közül, Több mint harminc éve hazánkban "az én testem, azt csinálok vele, amit
akarok" elve érvényesül, a magzat léte lényegében kizárólag anyjától függ. Helyes-e az
abortuszt speciális női joggá avatni? Nem, ugyanis amennyiben a magzatnak, az apának, a
társadalomnak az lenne a jogilag garantált érdeke, hogy a magzat megszülessen, rendkívüli
esetek kivételével (a terhesség az anya életét veszélyezteti, a terhesség bűncselekmény

következménye, súlyos genetikai károsodás) a nő jogi kötelessége a szülés, Természetesen
a nő "joga" - csakúgy, mint a férfié - a nemi kapcsolattól való tartózkodás vagy a
fogamzásgátlás. De a létező magzat esetében jogai és kötelezettségei már megoszlanak a
másik három érintettel. Érdekes módon a "női jognak" a szocialista országokban elterjedt
gyakorlat ellenére nincs ideológiája. 17 A kevés számú szerzöa magánélet ztírzavarát, vagy a
női munka hivatásjellegét hozza indokol. A társadalom csak "elfogadja" e magyarázatot 
feltételezhetően az emancipációs mozgalmak során elérni nem sikerült más jogokért
cserébe! A nők - nyilvánvalóan nem saját hibájukból, hanem felvilágosítás hiányában 
egyrészt nem tudják, hogy ténylegesen mi játszódik le az abortusznal. másrészt annak
sincsenek tudatában, hogy az abortusz - legális körülmények között is - veszélyes
beavatkozás.w Szívesen és többször hivatkoztak arra az "anyai jog" hívei, hogy ENSZ
dokumentumok tartalmazzák: a nők kizárólagos joga a terhesség megszakftásáról vagy
vállalásától való döntés. A hivatkozás szepen hangzik, csak nem igaz. Semmilyen ENSZ
"dokumentumot" nem lehetett fellelni, ami tartalmazta volna a fenti elvet, de az
ellenkezőjét - ti., hogy nemcsak a nők joga a döntés - már igen. igy a gyermek jogaira
vonatkozó ENSZ-nyilatkozat kimondja: "különleges gondoskodást és védelmet kell
biztosítani mind a gyermek, mind az anya részére, beleértve a születés előtti és sZületés
utáni megfelelő gondoskodást". (Az abortusz nem nevezhető "gondoskodás"-nak!)
Említhetjük az Emberi Jogok 1969. évi Amerikai Egyezményét is, amely 4. cikkében
kimondja: "Minden személynek joga van arra, hogy életét tiszteletben tartsák. Ezt a jogot a
törvény védi, általában a fogamZás pillanatától kezdve. Senkit nem lehet életétől

önkényesen megfosztani."19

Hasonlóan foglalt állást az Európa Tanács Emberi Jogi Bizottsága minden tagállamra
kiterjedőhatállyal, mikor egyperben kijelentette: "nem az anya kizárólagos joga dönteni a
terhességről, illetve annak megszakftásáról".20

Az apa. Hatályos jogunk szerint mintha nem is létezne, nem tehet jognyilatkozatot az
abortusz-eljárásban, holott egyértelmű:a gyermek megsZü1etése esetéri anyagi és nevelési
kötelezettségei megoszlanak az anyával. Az 1973-tól hatályos rendelet szerint az AB
bizottság a férjet is meghallgatja - ha ehhez a terhes nő hoZZájárul.Jogi nyilatkozatának
azonban semmi sólya sincs.

Nem szükséges kifejtenem, hogy az apát is érzelmi és vagyoni kötelékek kapcsolják
magzatához, jövendő gyermekéhez. A magzat fogamzásától kezdve éppen úgy tartozik
apjához, mint anyjához. Vagyonilag a férfi érvényes végrendeletben korlátlan mértékű

juttatásban részesítheti magzatát, életbiztosítási szerződésévelszintén korlátlan összeg
kedvezményezettjének jelölheti meg. Az apa a gyermeket természetben vagy anyagiakkal
köteles eltartani, de tőle idős korában sZülőtartástkövetelhet. Mindezek a jogügyietek
meghatározóak a férfi vagyoni helyzete szempontjából. Ellenpólusként az anya az
abortusszal önmagát helyezheti a meg nem sZületett gyermek helyére - ha más gyermek
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nincs. A probléma nem elméleti; a házassági bontóokok pontosan meghatározható, nem
elhanyagolható százalékában megromlási okként szerepel az utódvállalás megtagadasa,"

Aférfi a fogamzásgátlás eseteiben is kiszolgáltatottávált a nővel szemben, már csak azért
is, mert a védekezési lehetőségek az utóbbi másfél évtizedben a nők választási-döntési
körébe kerültek át. Fordult az évezredek óta stabil kocka; legújabban a férfi függ a nőtől, a
gyermeknemzés-eszülerés kérdéskörében.

A társadalom. Egyetlen természetjogász sem állította, hogy az abortusz emberi jog
lenne. Így az intézményről csak mint a pozitív jog időleges engedményérőllehet beszélni,
mely tetszés szerinti időpontban szigorítható. Különösen akkor, ha az abortusz állami,
gyógyításra rendelt intézmények keretei között folyik, az esetek túlnyomó részében
semmiképpen nem gyógyító beavatkozásként! Fontos figyelnünk arra a jelenségre, hogy
hazánkban Nyugat-Európa s az USA abortusz-gyakorlatát "liberálisnak" ítélik meg. Ezt
az alapvetőerr félrevezető állítást maguk a statisztikák cáfolják; a "legszabadosabb"
Svédországban körülbelül a hazainak a fele az ezer nőre esó terhességmegszakítás, a
többiben pedig lényegesen alacsonyabb. Tény, hogy a legtöbb nyugati ország abortusz
jogszabályai sokkal szigorúbbak amieinknél - s ez a statisztikában is tükröződik.22 Így
napjaink "önfelfaló" abortuszpolitikájának egyetlen altematívája a jogszabályok szígorí
tása, egyidejű széles körúabortuszellenes felvilágosítással ( elsősorban a SZEM, egyházak,
Orvosszövetség).

A társadalom szerepével kapcsolatban fontos kérdés, hogy beilleszthető-eegy ország
jogrendszerébe a legális abortusz? Külföldön sok helyen e pont körül csapnak össze a
jogviták, s az "ellenzék" egyik fő érve, hogy a legális abortusz ütközik a jogrendszer
alapintézményeivel. Vizsgáljuk meg: milyen hatályos jogszabályokba ütközik hazánkban a
legális abortusz intézménye. A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tv. egyik fő erénye, hogy
felsorolta azokat a területeket, melyeket kizárólag törvényben lehet szabályozni. A
témakör több szempontból érintett (család, öröklés, egészség).> Így az abortuszt csak
törvényi szinten lehetne szabályozni - nagyobb nyilvánosság, ellenvélemények, mö
dosító javaslatok mellett. Amikor a Minisztertanács és a SZEM kikerüli a törvényi
szabályozást, nyilván az Egészségügyi törvényre hivatkozik, mondván: innen ered a
felhatalmazás a rendeleti szabályozásra. Csakhogy a jogalkotásról szóló törvényexlex tette
az Eü. tv. hivatkozott rendelkezését az évezredes alapelv szerint ("lex posteriori derogat
priori" - utóbbi törvény lerontja az előzöt). Tehát a jogalkotásról szölö törvény után
csakis törvényi úton lehetne az abortuszt szabályozni.

Abortusz-jogszabályaink - a fent jelzett okokból- nem illeszthetök a Büntetőtörvény
könyv rendszerébe sem (Btk. 169. §). Állami keretek között az egészségügyben nem lehet
megengedett ugyanaz a magatartás - még jogszabályi felhatalmazással sem -, amely
azon kívül tilos. Az állam az egészségügyben egyébként is megkísérli "törvényen kívül"
helyezni magát. 24 Büntetőjogi alapelv, hogy a "társadalomra veszélyes" cselekményeket
büntetjük: ugyanannak a cselekménynek a "társadalomra veszélyességét" nem szünteti
meg, ha állami keretek közt végzik. Így tehát - elvileg - a legális abortuszt is
búncselekménynek tekinthetjük.

De a terhesség megszakításáravonatkozó jogszabályok beleütköznek a Polgári Törvény
könyvbe is, mely kimondja - az évezredes hagyományt követve - a fogamzástól
számított feltételes jogképességet, valamint azt, hogy a magzat részére már születése előtt

gondnokot kell kirendelni, ha törvényes képviselőjévelérdekellentéte van. (Ptk. 9-10.
§.) A polgári jogászok közül Törő Károly elítéli az anya kizárólagos döntési jogát.2s

Érdemes áttekinteni az abortuszellenes világrnozgalmak közül az orvosok s az egyházak
véleményét.

Az orvosok hivatásuk lényegénél fogva túlnyomórészt abortuszellenesek Erre kötelezi
őket hippokratészi esküjük. Az esküszöveg kimondja, hogy "nem segítek hozzá egyetlen
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asszonyt sem magzata elhajtásához", s az esküszegéssellényegében kizárták magukat az
.orvosi rendből az abortuszt végZő·orvosok.

.A hippokratészi eskü ma is azorvosi hivatásrend világszerte elismert etikai alapszabálya.
Itt nincs lehetőségünkazorvosi etika és azorvosi jog alapvető különbségének kifejtésére:
mégis jeleznünk kell, hogy a legsúlyosabb orvosetikai problémák egyikét jelenti a legális
abortusz intézménye. Hazai orvosaink csak szűkkörben juttathatták kifejezésre abortusz
ellenes álláspontjukat (Cséffalvay Tibor: "... A kismútőben naponta hippokratészi eskünk

. ellen dolgozunk... Szembenevetjük az emberi életet a fogamzástól mindenekfelett
tisztelő genfi konvenciót." paksy Mária: az orvos "mégis kénytelen egyik kezével életet
adni, a másikkal eldobni azt. Nem hallottam még orvost magánemberként, sem
hivatalosan a művi terhességmegszakítás mellett nyílatkozní,")>

Szintén orvosokpróbálják egyedileg, elszigetelten felhívni II figyelmet a legális abortusz
súlyos veszélyeire, .kockázatára.27 Külföldön, a túlnyomórészt orvosok által művelt

orvosetika számtalan módon juttatja kifejezésre tiltakozását ( sztrájk, felvilágosító anyagok
terjesztése stb.)

Csak remélni lehet, hogy az egyik legsúlyosabb etikai probléma a közirodalomban is
kellő súllyal jelenik meg. Meg kell jegyezni, hogy azabortuszpárti úgynevezett "jó doktor
bácsi" kivétel: az orvosoknak az esetek túlnyomó részében anyagi érdekük füződöttaz

abortuszhoz a történelem folyamán, sőt azUSA·ban egyenesen a maffia tartja kezében az
"abortuszipart".28

Néhányan az orvosok közül kétségbeesetten mentik amethetőt,"kompromisszumot"
igyekeznek kötni.29 Jogi szempontból is helyesen hívja fel a figyelmet Földényi János e
vélemény értékelésénél: az "élet nem olyasmi, amivel kapcsolatban kompromisszum
lehetséges."30

Sitt térhetünk át a katolikus egyház álláspontjára, melylétezésétőlkezdve megengedhe
tetlennek tartotta azabortusz. VI. pál "Humanae vitae" című enciklikája élesen ítéli el az

.abortuszt,· mikor kimondja: "mindenképpen vissza kell utasítanunk (. .. ) a közvetlen
abortuszt még akkor is, ha gyógyítás céljából történt, rnínt a gyermekek számának .:

. törvényes szabályoZási módját."31

MegáUapíthatjuk, hogy a világ egyetlen egyháza sem abortuszparti. így a katolikus
álláspont nem egyedülálló e kérdésben, bár kétségtelenül a legkövetkezetesebb. llmítá
sának lényege, hogy semmilyen szempontból nem lehet különbséget tenni az emberi
életek között, így semmi sem indokolhatja egy létező élet (a magzat) elpusztítását. Ebből
következik, hogyazabortuszt gyilkosságnak ( szándékos emberö1ésnek) tekinti az egyház.
A következetes és erkölcsi szempontból rendkivül tiszteletreméltó nézetet a világi jog
teljes mértékben soha nem fogadta el. Mint Kálmán törvényéből is láttuk, a magzatát
eihajtónőmegbüntetését a régi jog is átengedte az egyháznak, s ezzel azt is kifejezésre
juttatta, hogy a bűncselekménynem annyira súlyos, mint a szándékos emberölés, melyet a
vílágitörvényhozásbüntetett. A modern büntetőjogokiselég egységesek a tekintetben,
hogy az anya nem kötelezhetőaz életét veszélyeztetőszülésre - így áttörik az életek
egyenértékúségének elvét.

Látnunkkell, hogy a mai fejlett jogrendszerek sem tudják elméletileg feldolgozni az
abortusz széles körű megengedettségét - bár a törvényhozás több helyen lazította az
abszolút tilalmat. Így.a jogelmélet az orvostudománnyal együtt elméletileg lényegében
közelebb áll a katolikusállásponthoz, mint a teljesen szabad, anyai elhatározástól függő
abortuszhoz.

Hatályos abortusz-jogszabályainkkal kapcsolatban a legfontosabb a törvényi szintű

szabályozás lenne (például beépítve a családjogi törvénybe!). Ennek keretében csák a
jelenlegi szabályok ésszerű,jelentősszigorításának lehet orvosi, jogi, demográfiai, erkölcsi
alapja.
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A bevezetőben említett első magyar lombikbébi jogi problémáit nem elemezhettem a
tanulmány keretei között, Ejtsünk könnyet a négymillióért, s igyekezzünkjogszabályainkat
úgy alakítani, hogy a következő harminc évben kikerüljük a "kivívott" negatív világhírt!
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GYURKOVICS TIBOR

Istenem
Ölelj meg engem Isten
márföl akarom adni
az örök ellenállást
már meg akarok halni

Köszvényben és közönyben
nagyon sokáig éltem
bódít6 tisztességben
és tarkó-szenvedésben

Vadász vadásznak oadra
jigye16 úr-cselédje
voltam, miközben kaptak
engem ispuskavégre

A füvön így robantam
az erd6n így szaiaatam,
kapkodtam lábam ám de
a hitet megtartottam

Valahol meg keU áUni
valahol meg keU halni
valami könnyűréten
akarok eljakadni

Az izmaim a télben
mintjégbúrok feszülnek
úgy néznek a szemembe
ahogy a menekültnek

Nem félek a haláltól
Megállok vele szemben
De amikor lesújt rám
Isten, ölelj meg engem!

Hála
Fejszésjánosnak ajánlom

A hitet másoktól szerestem
mint égig ér6 ablakot
akik látták magukat bennem
azoknak én csillag vagyok
én viszont nekik köszönbettem
az egész égboltozatot.
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KABDEBü TAMÁS

Aisling néni a purgatóriumban

Aisling népszerű női név írországban, így hívják tanyaszomszédom kislányát, ez a neve egy
jeles ifjú irodalomtörténésznőnek és imigyen szólítják takarítónőmet. Jelent ez a név
valamit?", kérdeztem tőle, amikor először kikocogott hozzám, babakocsit tolva maga
előtt, mert abban voltak a tisztítószerek "Igen", mondta, és önkéntelenül kihúzta
százötven centi, öt láb magas, gömbölyded alakját, "látomást jelent."

Egyedül élek egy zöld mezö kellős középén épült tanyasi háZban, honnan az ír család
tagjai a közeli városkába költöztek. az enyémek meg csak hébe-korban, kisebb-nagyobb
ünnepeken, szünidőkben látogatnak ide, mivelhogy a nagyobb, az angol szigethez köti
őket a tanulás, a megélhetés. Amikor idejönnek, lovagolni szeretnek, esetleg főzni,

takarítani lehetőleg nem. Adódik hát a helyzet: takarítónőre van szükségem, aki
alkalomadtán elvégzi a kényes mosást, melyet tönkretenne a mosógép, segédkezik a
lekvárfózésben. Két hatalmas almafa van a kertemben, savanyú mázsát hoznak fejenként.

Aisling nénit a szervizes ajánlotta, akinek benzinkútja is van a közeli faluban. Afaluszéle.
lemértem, éppen három kilométernyire van kihasználatlan szérűskertem sarkától,
buszjárat csak akkor van, ha egy tanonc vezető eltéved ide, viszont esőben, szélben
felveszik a baktatót az autósok Az autóstop a kiegészítő közlekedés egyik formája ebben az
országban; fiatalok, öregek, katonák, vasutasok, papok és apácák "stoppoznak", ha úgy
adódik. Éppen ezért Aisling néni sem ijed meg az otthonunkat összekötősétától. Gyalog
indul, szombat reggel kilenc óra tájban, s mivel lassan jár elnehezedő lábán, tíz felé
érkezik Ha elhozza egy kóbor teherautó, vagyútközben felültetik egy növendék traktorra,
hát hamarabb itt van.

Dolgozik egész nap, bő teaszünetekkel, közben hallgatja a rádiót és ír vagy angol nyelvű
dalokat dúdolgat. Azonközben én teniszezek, írok, horgászom, míre hogy szottyan
kedvem, ő meg frissen sült édespogácsával vár, melyet tejszínhabban, almalekvárral
fogyaszt hétvégi luxusként az ember. A kötélen vígan lengedeznek akiakasztott
konyharuhák, a nappaliban csillog a kandallólapát réznyele, a konyhában felmosópor illata
vegyül a kisikált sütóből szálló pogácsaaromával és az elektromos főzóbenduruzsol a tea.

"Hogy vannak a lányai, Aisling néni?" Négy lánya van, mind képzett ápolónő, három
Angliában, egy Amerikában. Írország kicsi, a lehetőségek szükösek, a gyerekek, mint a
darvak, messze szállnak

Kipirul az örömtől, ha megkérdezem, meséli rögvest mind a négyet, hozzájuk a tizenkét
unokát, a jóravaló, de figyelmetlen, jobbára sörissza-borisszavejeket, a liverpooli ír klubot,
ahova három család tartozik tíz unokástól, az ottani új kápolnát, melyet a klubháZi italok
bevételéből építettek és mindenekelőtt a kis Brendan sorsának alakulását, ki jobbjára
kacskakezű, hebeg, de esze a helyén van.

"Mikor megy őket meglátogatni?" A felelet hosszú, a magyaráZatba belegabalyodik. A
faluvégi házat - melyet megboldogult férje, Patrick saját kezével épített - elhagyni nem
lehet, hisz ki etetné meg Katit, a cicát, ]ancsit, a kutyát, meg a matuzsálemi kort megért
füttyehagyott kanárimadarat? ElsZáradnának a szobanövények, ellepné a gaza kertet, ami
pedig - itt felemeli a hangját, a tekintetétAisling néni - "magát illeti, kedveském ( óriásit
sóhajt), magát ellepnék a piszkos edények, a csótányok randevúznának aszennyese
tetején, ha addig el nem süllyedne saját papírjainak, könyveinek sólya alatt."

"Két hetet kibírnék. féllábon is", kockáztatom meg.
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"Egyhetet talán kibírna. A szomszédasszonyom is ellátná addig az én házamat. Az én
Patrickom halála óta nemvoltam Szent Patrick, a védőszentje purgatóriumában. Pedig már
a gyerek miatt is, no látja, oda kéne menni, nem Anglíába, Sót, őnekik is."

Ebben maradunk. Jön a karácsony, Aisling néni vizitjei Bóvedesteés Vízkereszt közön
elmaradnak. Ha háza előtt elhajtok kocsival, háromkerekű biciklit látok; mikor megállok
szép ünnepeket kívánni, játékpuska pufogását hallom, egy szöke, nagy kontyos asszonyka
pirongatja csemetéit. Aztán elmúlnak az ünnepek és a szokásos módon tolatják ismét a
hétköznapokat a szombatok.

Mint a lassú folyású patakon az öreg vízimalom kereke, Aisling néni lassan dolgozik, de
állandóan; ha teheti, leül, visszeres, fájós a lába. Nem mertem megkérdezni, hány éves;
kiderült. Egy nap írnom kellett nyugdíjemelése ügyében. Akkor múlt hetvenöt.

"Nem akar tőlem is nyugdíjba mennír"
Legyint. Kerek arcán griberli, abban is karikádzik a mosoly. .Megszoktam a munkát,

unatkoznék nélküle."
"De hát maga olvas is sokat", mondom bizonytalanul és hozzágondolom. hogy

esténként ott van a magánosok vigasza, az elmeradírozó, jóságos, amnézíás televízió.
Bólogat. Bizony, bizony. Itthon százegynéhány regényt tartok, azokat már mind

kikölcsönözte, elolvasta. Mikor befejezte az utolsót, kezdte újból az elsővel. A látott,
hallott, olvasott rnesék elhomályosodnak, az átéltek soha.

Egy síkos téli szombat reggelen elmentem érte, hívatlanul. Telefonja nincs, otthon
nekem sincs, kéretlenül ne zavarjanak. Aisling néni vasalt, közben teát főzött, megkínált.
(Az írek az angolokon is túltesznek teázásban: napi 9 csésze a nemzeti átlag.) A kertből

egyenesen a konyhába lép be az ember, hol a pápa mellképe fogadja. Mellette jobbról
Aisling néni menyasszonyruhában, a megboldogult Patrick bácsi balról, talpig vőlegény

feketében. Mintha csak János Pál adta volna őket össze. Aztán még egy kép Patrick
bácsiról, fehér köpenyben. "Felcser volt a kórházban, ahol én meg konyhaszemélyzet",
világosít föl Aisling néni. A nagyszobában a négy kislány elsőáldozós képe, pontosan az
elektromossággal müködö örökmécses alatt és a szívét kitáro Krisztus képével szemben.
"Ha egy kissé felmelegszik az idő, Logh Dergh-be mennek pár napra", mondjaAisling néni.
Messze északon van a tó, átszállással jut az ember a közelébe, a partjáról kishajók viszik a
szigetre, mely töközépí szentelt berek.

"Egyedül?", kérdem, s megrezzenek a gondolatra. Dergh taván a Station sziget zord
zarándokhely, hol a vezeklés módjait még a középkorban gondolták ki, s melyet - mivel a
keresztény idők hajnalán a hagyomány szerint ő is itt járt - a mai napig Szent Patrick
purgatóriuma névvel illet a nép.

,,Átjön Cait, a lányom, a kis Brendant is hozza. Hármasban megyünk."
Nosza. Hisz ennek a Cait-nak sincs autója, csak gyereke.
Ettől kezdve szombatonként főleg a zarándokhelyről beszélgetünk. Mikor kertemben

kivirulnak a nárciszok, megtudom, hogy a stációkon, az Ürjézus keresztfájának szigeti
dombocskáin legszebbek a hóvirágok és dupla kelyhűeka nárciszok. Kertemben madár
etetőről lakmároznak a pintyűkék. Aisling néni szerint egy csodálatos vörösbegy-család
honol a purgatórium-barlang melletti fagyalbokorban, ökörszem énekel éjszakánként a
bűnbánó-kápolna kerítését belepő repkényben, szederindaszövevényben, az ég pedig
olyan tiszta tud lenni, hogy olykor azt várná az ember, szétnyílik kárpitja és belelátni a
Jóisten fáskamrájának egy csücskébe.

"Hm. Engem rosszul informáltak", mormogom. ,Járt itt egyszer egy magyar szerzetes,
igaz, több mint ötszáz éve. Tar Lőrincnek hívták. Ő éppenséggel a pokol száját látta a
barlang mélyén megnyílni."

Tágra nyílik erre a szarkalábak ákombákornai közt Aisling néni nefelejcskék szeme.
"Talán a saját bűneit látta, vagy másokét."
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A középkorban rögződhetett az a szokás is, hogy a zarándokok a szent szigeten
meztéIIáb járnak. "Remélem, maga legalább harisnyát húz majd.vastagot és úgy tapodja a

. kápolna hideg kövét." . .
"Annyimeleg teát iszik az ember ott, amennyi csak belefér", mondja megnyugtatásom

ra. "Pesze cukor és tej nélkül, csak úgy üresen, feketén."
Múlik az idő, az örökzöld mezöhöz hozzázöldülnek a fák, csak a tölgy és a kőris

késlekedik. Cait és Brendan megérkezik, Aisling nénlék nekiindulnak hármasban. A kisfiú
hatéves, ám hamar kifárad, gyerekkocsiban tolják. Kiviszem őket a Dublinból induló
vonathoz. Aisling néni táskájában elemózsia, a plasztik üvegben narancslé agyereknek
Cait bőröndöt is cipel, benne meleg holmit.

Eltelik egy hét, kopog a következő szombat, de nem Aisling néni személyében. Alánya
jön helyette. .

"Hát az édesanyjával mi van?"
"Beteg."
"Ha befejezte a munkát, hazaviszem."
Aisling néni kis házának belső, azaz hálószobájában fekszik, a kandallóban pattog a tűz, a

hebegő Brendan a rongyszőnyegen játszik egy konnektoros valamivel.
"Megfázott", mondom szemrehányóan a betegnek.
"Megérte."
Cait panaszosan: "Vittem neki pampuszt, dupla meleg harisnyát. Hát egy szál zokniban

vezekel, mint a fiatal zarándokok. A tea nem melegíti föl a lábat, csak este a szállóban a
forró VÍZ. De ha másnap reggel újramásszuk a kálvária nedves dombjait. .. " .

"Azt már cipőben,nemde?" Élénken bólogatnak mindketten. Tar Lőrinc korában hozzá
voltak edzve a mezitlábas élethez az emberek. Természetes volt, hogy a tó hideg tavában
derékig mosakodjanak, a templomban oltártól oltárig mezitláb imádkozzanak.

Jobban szereti a Szűzanya, ha egy zokniban mondják a rózsafüzért?", kérdem.
"Azt én nem tudom. De azt érzem, hogy utána könnyebb a szívem, ha előtte áldozatot

vállalok."
"Hogy győzték a cípekedést?"
.Brendan jött a maga erejéből, nem kellett tolni."
"Három napon át", teszi hozzá Cait, voltaképpen beletörődve abba, hogy édesanyja

felfázott és fia továbbra is hebegös, . kacskakezű maradt. Vagy mindez csak az én
következtetésem.

"Egy zarándoktól kaptuk", mutat a gyerek keze ügyében lévő holmira a nagymama..
"Több is volt az autójában, amivel ott parkolt, aholkikötött a komphajó." jobban odanézve
látom, hogy ép baljával a kisgyerek egy apró számítógép billentyúit nyomogatja és
dallamot dünnyög hozzá:

Ba ba black sbeep have you any wool
Yes sir,yes sir tbree bags full.

Aisling néni arca tűzpiros;az örömtől? a láZtól? Érdes keze fölött megfogom a csuklóját,
ver a szive, mint a tenyérben tartott madáré.

"Elhívták az orvost?"
Anya, lánya egymásra néznek. Az orvos pénzbe kerül. Aisling néni ágya fölött a Szent

Kolumbán ikon reprodukciöja imára kulcsolja a kezét. Aisling néni most jobb kezét is
kiveszi a takaró alól, mutatóujján egy kis keresztes és sok kis bütykös gyűrű van. "Nem
látott még ilyet?", bámul rám.

Fejemet ráZom. Az olvasónak ez a rövidített fajtája ír találmány, azokból az időkből,

amikor a rózsafűzért rejtegetni kellett. A tíz kis bütyök képviseli a rózsafűzér gyöngysze-
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meit, azaz az üdvözlégy-tizedet, a kereszt a miatyánk. Azt szeretném mondani, hogy szép
az imádság és bizonyára SZükséges is, de azt tartja a közmondás, hogy "segíts magadon,
Isten is megsegít", vagyis hívjál orvost is, de nem szólok, hanem adoktorért megyek.
Kifizetném előre a vizitjét, nem engedi, ingyen jön. Aisling néninek tüdógyu11adása van,
beszállitják a kórházba. Az orvost jól ismerem, egyazon pályán teniszezünk. "Nehogy azt
hidd", mondja, hogy egyszerű felfázás fajult ilyenné. Nem tudunk még eleget ezekről a
dolgokról. Annyit azonban tudunk már, hogy a tüdőgyulladás vírusos betegség.~

Lóhalálában érkezik a másik lánya, Liverpool az ír csatorna túlfelén van éppen, a vej
hozza, ennek autójavan, kis öreg teherautó, bele is gyömöszölik a szakajtónyi gyereket. Kis
tanyámat így a következő szombaton ellepi a sok gyerek, fiírészbakomon lovagolnak,
pecá1lóimat használják ustornak. A kórterembe egy hajtásra csak három személyt
engednek be, a többi besomfordál.

ott ülünk Aisling néni ágyáná1, két gyerek fel is mászikrá. Az öreasszony kezében kötés,
jobbanvan, mesél. "Úgyhallottam a régiektől, hogy egyesek a barlangban beleláttak a pokol
kitátott szájába. Ott jártam, most már harmadszor, higgyétek el, nem látni ott bent semmit.
Thlánvalamikorbugyogott egymelegfomís és ki-kifüstölgött annak a gőze.A melegvíz pedig
áldás. Nem is hiszem, hogy az Úristen, a maga temérdek jóságábanpoklot teremtett volna,
ahol örökké ég, kínlódik a lélek. Valakivalahol félreérthette az ÚrjéZust. Agyehenna tüze ég,
talán sokáig ég, aztán elhamvad az is. Nem, gyerekeim. Én leültem a barlang szájánál egynagy
lapos kőre, késő, estevolt, megvártam, míg feljönnek a csillagok. Cait aközben a kis Brendant
ment lefektetni. Én meg csak ültem, ültem és láttam kigyulladni egymás után az égi fényeket.
Aztán egyszerre elhomályosult a szemem a hirtelen fényességtől.Mintha retlektort gyújtott
volna az Úristen egy angyala odafönn. Becsuktam, majd kinyitottam a szemem, lassan
megszoktam a fényt és mögéje láttam. Uramfia! Szent Péter és SZent Kolumbán között ott ül
egy kis zsámolyon az ör~ Patrick, a nagyapátok. Számítógép előtte, azt pöntyögetí, villanó
fényjelekkel üzen idele. En ugyan el nem tudtam olvasni, mit, de a kis Brendan, ha majd
nagyobb lesz, vissza is tud majd üzenni neki."

VASADI PÉTER
A. Tarkovszkijnak

Ülve fogadlak

örökre átírtad a kép-tant
ködde~ baljós mocsarakkal
Ülvefogadlak. A lámpafényt
majd megbocsátod; sötét
ülik hozzád vagy ragyogás
egyikben mindig a másik
voltál, míg el nem boritott
Bukásod háttere az úr
Halhatatlan a töprengés
amellyel fogadtad suhanását
Nyitott szemmelfigyeled
most is az ajtórést
hogy tágul végtelenül
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az öröklétben. Beteg
az idő. Kiveszett beUJle
a hullámzás és az imádság
Elférgesedett a mondat
el a szó s hátrálunk
a betúkig. Két országos
rianás szünetében
mutatjuk be misénket;
elölről kell kezdeni mindent
Várom, amíg a faház
kivilágosodik az éji
katedrálisban
s megkondul a csönd



BAIÁSBÉIA

Egy plébániaépítő naplója (III. rész)

1984. május 5. Szikrázó napfény, vicágillat. Delet harangoznak. A gyülekező tömeg
készülődika májusi nagybúcsúra. Az esti prédikációra lopva jut néhány percem. Jézusba
kapaszkodom, hogy áhítatom megmaradjon, indulatom parazsa ki ne húljön, gondolataim
szét ne szédelegjenek. Kanyarog a keskeny út az erdei misézőhelyre. Gyertyák lobognak a
kőfalon. Aszélrózsa minden irányából ministránsok. Abeszéd közben érzem, elszakadok a
papíromtól. Mintha forgószél kapna föl. Valaki beszél belőlem.

május 8. Naptáram feketéllik a bejegyzésektől. Különböző helyekről várjuk az építkezés
hez sZükséges anyagokat. Ha kifelé sandítok, azt látom, hogy fogytán a cement, ha befelé
nézdegélek, veszem észre, hogy fogytán a pénz. Ó, Uram, csak a hitem meg ne
fogyatkozzék, csak a mindennapi humor minimumát add meg nekem ... Jézusom, te jól
tudod, papságomat se én választottam, és ezt az építkezést se én találtam ki. Te hívtál a
szeretet útjára, ugye tudod, hogy mire van sZükségem?

május 10. Reggel hatkor csörög az óra. Beszerzésre indulunk Esztergomba. Az árukiadó
néni rosszkedvű.Gyanakodva figyel minket. "Ki fogja ezt kifizetni?" - kérdi. Embereim
lelkesen felvilágosít ják: "Majd a plébános úr!" A néni erre pillanatok alatt megváltozik.
Kedves lesz, beszédes. "Miért nem mondták rögtön ... l" Oldalról figyelem a jelenetet.
Örülök is, mint a tóparton Jézus, amikor végre felismerték On 21, 7) - de egy kicsit
szomorü is vagyok. Miért nem lehet rögtön így látni (Mt 25, 40).

május ll. Mérnökünknél vagyok. Órákon át álmodjuk, tervezzük a háZ berendezését és
világítását. Kábelek, lámpák, .Iuxok" és "wattok". Mennyi baj van ezzel az átmeneti
viskóval ... A "véglegesben" nem lesz sZükség ilyesmire. Belül hordjuk a fényt és másként
lát a szemünk (jel 21, 23-25).

május 12. Az utolsó előtti hittanóráknál tartunk. Idén - a gyerekek nagy bánatára 
hamarabb abbahagyjuk. Kétfelé nem tudok figyelni egyszerre. Az építkezés is, a tanítás is
egész embert kívánna. Nincs segítségem, aki helyettesíthetne - se itt, se ott. Remélem,
amit most elvesztünk a réven, később megnyerjük a vámon. .. Egy tisztességes, fűthető
teremben a szülőkkel is jobban tudnék foglalkozni. Nélkülük úgyis csak hazárdjáték a
hitoktatás. Az elmúlt. évek egyik fényes eredménye - a nagyszülők visszahódítása.
Ráncosodó arcok izzadnak, remegő kezek utolsó erejüket adják. Nagyanyáink dolgoznak a
jövő száZad plébániáján. A Múlt és a Jövő találkozik itt. Édes Istenem, amit nem tudok
megadni a gyerekeknek, azt, kérlek, pótold irgalmaddal százszorosan, Akadjon innen is, az
iskola sarkáról legalább egy kis Timóteus ... , aki fölfogja nagyanyja, anyja, papja
áldozatát. .. (2 Tim 1, 5).

május 16. Másfél hete áll a munka. Feszülten, ugrásra készen, mint a vadászni indult
macska, lesem a zajokat. Már felismerem a teherautó-típusokat, irányukat és a sebességü
ket is. Ismerem már az ígéretek átszámítási kulcsait is. A "majd megcsináljuk" - az
magyarán azt jelenti, "soha". A"rövidesen" - az körülbelül két hónap. A "jövő héten" - az
két hét múlva, a "hétfőre" - az mostanában azt jelenti, hogy esetleg csütörtökre.jézusom,
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ugye Neked is fáj,amikor az én szavaim is rendre mást jelentenek?Amikor azt ígérem, hogy
"többé nem vétkezem", vagy ha a zsoltárt recitálom, "bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára:
ne legyetek keményszívűek..." (94. zs.), akkor ez mit jelent nálam a valóságban?

május 18. Telefonüzenetet kaptam, délig várnak rám a solymári PEMű-ben: a padlóffítés
csöveiről van szó. A csövek nem fémek be a kocsiba. Fuvar nincs. A raktáros néni
megsajnál. Mint egy jószívű anyuka, úgy adja a jó tanácsot. Hagyjuk itt az anyagot, elfér a
sarokban, vigyük el hétfőn. Megörülök Gyorsan haza. Elérem még a nyolcadikos lányaink
hittanját. Ez nekik az utolsó. Nyomott a hangulatuk, könnyes a szemük, Nem értem őket,

mit siratnak? Egyszerre fölfogom. ők ugyanazért hálásak, amiért én a solymári plébános
nak, vagy a PEMOraktárosának A szeretet a legmélyebben mozgatja meg az embert, ők is
megérezték ezt. Bármily furcsa is, de engem hirtelen a jól végzett munka öröme tölt el. A
hagyományos értelemben nem sokat tudnak, a lényeget mégis sikerült átadnom ...

május 19. Káprázatos napsütés. Virágillatú májusi reggel. A megbeszélés szerint nyolckor
kezdenék a munkát. A fiatalabb férfiak közül össze is jönnek jó páran. A főnök azonban
késik Rajzunk nincs. Töprengeni sem tudok, mert a nyakamon húsz hittanos gyerek
Hagyom a kinti munkát, vár a benti. A munka kint áll. Emelkedik a "vércukorszintem".
Indulok a főnök után. Nem találom otthon. Gyorsan haza. A harmadikosok, akik most
voltak elsőáldozók, utolsó hittanjukat várják. Megtartom az órát.

május 21. Ólomszürke felhökből szakad az esó. Lustálkodom. Nyugtatom magam, hogy
"úgyse lehet most semmi értelmeset csinálni ..." Belém nyilall a lelkiismeret-furdalás: mi
ez? Sztrájk?Kötetlen a munkaidőm, főnökeim távol vannak, ellenőr erre még sose járt, az
ellenségeink meg annak örülnének, ha én végre semmit se csinálnék ... Mi ez tehát? Eljön
az idő, amikor senki sem munkálkodhat On 9, 4), de akkor majd hogy állok az Úr elé?

május 26. Egész nap egymásnak adják a kilincset. Vendég vendég után. Közben gyerekek
ostromolnak, hittanozzunk még. Férfiak be-benyitnak, Hol egy csípőfogó kellene, hol az
ital hibádzik Szerelík a vasbeton szerkezetbe a vasakat. Feljajdul a fúrógép és recsegve
belemar a már megkötött betonba. Most kell "variálni", hogy az áthidaló gerendák jó
helyre kerüljenek Magamban titkon azt méricskélem, hogy mindeme gyönyörűséges

fölfordulásnak mik lesznek a pénzügyi következményei... Fölmegyek a templomba.
Hatéves kisfiút keresztelek Okos szemeivel nagyon rám néz, amikor válaszolja: "Ellene
mondok az ördögnek, ellene mondok minden pompájának ... !" Világosan érzem a
katolikus egyház szentségeinek titkát: itt Krisztus működik!

Huszonöt éves érettségi találkozónk van. Csupa befutott, felfutott ember körülöttem.
Alig ismerem meg régi, mindennapos társaimat. Öregedő hittanárommal beszélgetek.
Felelevenednek a régi diákévek ... Amikor búcsúzom, én a "vidéki", az egyik volt
osztályelsőodajön hozzám, kedvesen megköszöni papságomat. mintha az az én érdemem
lenne. Zavarban vagyok, alig találom az ajtót. A kocsiban autórádió helyett a Te Deum
hangzik, csendekkel és taízé-s dallamokkal váltakozva. Igen boldog vagyok Otthon még
félórát sétálgatok a melegen hunyorgó csillagok alatt. A csodán meditálok, a hivatáso
mon .. , Régi tanáraimnak,póntatóimnak mérhetetlenül hálás vagyok Van Valakim, aki
megmutatja, mennyít kell Erte szenvednem (ApCsel 9, 16). Legyen érte áldott!

május 29. Már látszik az épület szerkezete, Ma teszik fel a vasbeton gerendákat. A kert
sarkából hozza őket négy férfi, mintha a Szent Mihály lován iszonyú súlyú holtat
hordanának. Nem merek közelebb menni, úgyis elküldenének Nézem őket, elmenni nem
tudok Ők lopva engem néznek Lehetetlen helyzet, mint missziós területen a ha-
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gyományos pap. Értem a francia munkáspapokat. A közöny falát csak úgy lehetne
megbontani, ha köztük. velük élnék, előjogoknélkül. Ahogy mi papok megkívánjuk, hogy
népünk vasárnap az áldozatot ne csak nézze, úgy ők is elvárhatják, hogy az ő hétköznapi
áldozatukat mi ne nézzük tétlenül. .. Itt valami egyedi, teológiailag is értékes történik. A
zsinaton valaki erről úgy beszélt, hogy ez a "consecratio mundi" - a "világ átvál
toztatása" ...

május 31. "Néked ajánljuk Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyat" - régi litániák, erdei
majálisok, éjszakai akadályversenyek emléke rohan meg. Hevesen kerülget a nosztalgia. De
nincs időm elérzékenyülni. A béléstesteket hordjuk a pincefödémre. Ezekkel veszödünk.
és én közben azzal vigasztalom magamat, hogy húsz év múlva majd ezen fogok
elérzékenyülni. Ebből lesz az emlék.

június 2. A hévégi ajánlat: zsaluzás - vasalás. Néhányan elfogadják. A meleg a maradék
erőmet és kedvemet is elpárologtatja. A besötétített szobában próbálom tisztába tenni
pénztarkönyvünket. Amint ki-kinézek, látom, lassul a tempó a kertben is. Egyre sűrűbb a
pihenő a téglarakások árnyékában. A legerősebb is az ereje végén van. A munka megáll. A
szívünkben békesség. Mindannyian mindent bedobtunk a "perselybe" ... (Lk 21, 4)

június 6.Az egész nap heves munkával telik. A födémkoszorút betonozzuk. Az új kút alig
győzi vízzel. Sokan vagyunk. Az asszonyok a téglát közelítik, a férfiak a kútgyűrúket

görgetik a helyükre. Délután megérkezik egy debreceni lányosztály, a Svetitsból. Év végi
kirándulásuk utolsó estéjét nálunk töltik. Végre ismét él a plébánia. Vacsorafőzés,

énekpröba, majd csodálatosan szép szentmise vár ránk. Mire mindennel elkészülünk. a
csillagok is feljöttek. Kimegyünk a temető fölé a hegyoldalba. Bódító, álomba ringató a
virágillato Az alvó falu felett halk esti ima száll. Az idő hamar múlik, pedig most szívesen
megállítanám.

június 8. Egyre gyorsul a munka tempója. Újabb férfiak tűnnek fel. Nagy a jókedv. Ide nem
kötelező jönni, mint a mísére ..., itt nem szárnít, hogy ki hogy viszonylik a tízparancso
lathoz. Oldódnak gátlásaik, még engem is megszólítanak. Néha magam is falubelinek
érzem magam. Ők most szeretetböl jöttek - a szerétet pedig sok bűnt eltakar: Ezt most
mindannyian érezzük, A képzeletem is meglódul: Ha az ősegyház kidolgozta volna az
építkezések teológiáját, akkor lehet, hogy a keresztség és a bűnbánat után a közösségén
Végzett munkát nevezte volna a "tertia tabula post naufragium"-nak (a hajótörés utáni
harmadik mentődeszkának... ). Ilyenkor lehet észrevenni, hogy még mindig mennyi
energia, mennyi érték lappang e látszólag agonizáló faluban.

június 9. Pünkösd vigiliája. Mintha mennyei forgatókönyve lenne az eseményeknek.
Szelek suhognak, felhők kergetőznek.a fények és az árnyak fürgén váltakoznak. Aztán egy
egy ember. Téglát hordunk. Értjük egymást, pedig sokfelől jöttünk össze. Együtt dolgozik
most a falusi és a városi, a villanyszetelő és a mérnök, a traktoros és az orvos. Eltűnődöm,
micsoda lehetőségek rejlenek a mi egyházunkban! Ha egyszer nemcsak izmaink ereje,
nem is csak a hangerőnk, hanem a lelkierőnk is összegzödne . .. Ha Krisztus ezerfelé
szakadt Teste ismét egy lenne, és a Szentlélek teljes erejével az Egészet éltetné - akkor mi
lenne itt?!

június 10. Délután beteglátogatás. A bácsi, aki mindennap segített nekünk, aranyos
humorával enyhítette az építkezési neurözísokat, lábát törte. Nagyon örül nekünk.
Nézegeti érdeklődveaz épületről legutóbb készült fényképeket. Felém fordulva mesélni
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kezdi, hogy azon a balszerencsés napon, amikor fellépett otthon a létrájukra - egy
"hangot" érzett, neki most nem volna szabad fölmennie arra az állásra, inkább a plébánián
kellene lennie. "Nem hallgattam rá, aztán most tessék - itt vagyok" - mondja. Bólogatok,
s közben a lelkem messze jár. Szent pál második útján tapasztalja, hogy a Szeurlélek
nemcsak indít, hanem néha tilt is.

június 11. Pünkösdhétfő. Remélem a Lélek lebeg a Káosz felett - ma is -, mert káosz az
van. Néhány kőműves és hozzájuk képest tenger sok nép. Sokan szabadságot vettek ki.
Elegáns kocsi áll meg egy pillanatra a kapu előtt. Rég nem látott kedves hívünk egy láda
sörrel áldoz az építkezés oltárán. A meleg és az idegesség egyre fokozódik. Szintezések,
méricskélések, aztán végre: Jöhet a malter!" - helyére kerül az első téglasor. Utólag
kiderül, hogy nem is úgy kellett volna, ablakot lejjebb, sarokablakot másként. .. Nem
érdekes. Örülök, hogy végre valami elkezdődött. A tökéletes világ ábrándja - ahogy
Ratzinger, a német hittudós is észrevette - veszélyes utakra sodorhat. A diktatúrák, a
szekták, a terroristák fanatizmusa is innen ered. Tökéletesség csak a mennyországban lesz.
Addig többnyire el kell viselni a káoszt, és hívnunk kell a Lelket! Ez természetesen nem a
megalkuvás lapálya, hanem egy lassan emelkedő és aztán véget érő keresztút ...

június 12. Szép nyári reggel. Korán indulok a Tüzép telepre, még zárva. Továbbmegyek,
Dorogon megveszem a kérnényajtókat. A kerámia szellőzőráccsal azonban súlyos
bonyodalmak adódnak. A raktár ugyanis zárva van, Jani bácsi szabadságra ment, a
kulcsokat elvitte. A pótraktáros legyőzi az erkölcsi és fizikai problémákat, baltávalleüti a
lakatot, vihetem a portékát. Mire hazaérek. már magasan jár a nap az égen. Éppen rosszul
teszikbe az egyik ajtót. A rajz az asztalosnál. Megyek érte, hozom a rajzot, hordom a téglát,
törnöm bele a Nikecellt, a höszígetelöt, aztán csitítom a népemet, men már mindenki
mindenkit szíd, A kőművesek a mérnököt, a nép a kőműveseket - én meg a pillanatot,
amikor SZülettem. Az egyikpapkolléga, hogy kifejezze együttérzését, eljött, hogy míg mi
építünk, ő gyengélkedőautóinkat javítsa. Öt Wartburg áll szétszedve a kertben. A földet
hordó kis traktor pöfögve kerülgeti a rögtönzött műhelyt.

Egyetlen, aki hangulatában is a talpán áll, a volt párttitkár. Egészséges, nyílt tekintetű

férfi. Eredeti humorával önmagát is megnevetteti időnként.Eszembe se jutna "pogánynak"
nevezni őt. Velem is, a többiekkel is tegeződik, de a tiszteletet is megadja. Testvéremnek
érzem őt, úgy, ahogy arról jézus beszélt (Mt 21, 30).

június 14. Elaludtam. A kőművesek ébresztenek. Nagy lendülettel megindul a munka,
aztán rögvest elakadunk. Az ajtótokok nagyobbak a tervezettnél. Jót akart, aki óriási
áldozattal m~csinálta, de most nem illik hozzá se a szellőző, se a kémény. Mérünk,
méregetünk. Atmeneti megoldásként abbahagyjuk a főbejáratot, és a keleti falat építjük.
Sok a nézönk, Iskolába menet a gyerekek meg-megállnak, bámulják a nagy fölfordulást.

június 16. Igen sokan, talán túl sokan is vagyunk. Pesttől is lejött egy apa kamasz fiaival.
Mindenki megtalálja a maga munkáját. A tágas kert és a terjedelmes építési terület minden
pontján történik valami. Három esztergomi és két bajóti kőműves rakja a falat. Kényes a
munka. Precízen dolgoznak, ezért csak lassan haladnak.

június 19. Idegenlégiós hőség üti meg a tájat. Fokozódik a belső szorongásom. Bármit
teszek, tíz perc alatt kimerülök. Ha lépkedek, fizikai fájdalmat érzek, Nyugtatókat szedek,
porokat nyelek, semmi eredmény.

Újabb cementszállítmány érkezik. SzáZ mázsa, Az utolsó pillanatban segítséget is
találunk. Az egyikfiatal bányász most jött haza az éjszakai műszakböl. Nemrég keresztel-
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tem a gyerekét. Hálás érte. Úgy karolja át a félmázsás zsákokat, mintha óriásbébit vinne
fürdetni ... Afriss cement forró. Majdnem éget. Apapírzsák meg hajlamos akiszakadásra.
El kell találni a helyes fogást. Egy előző keserves tapasztalatom alapján alázattal belátom,
hogy erre a munkára nincs "karizmám". Diszkréten visszavonulok és nagy gonddal
kikészítem a sofőr borravalóját . .. Ebéd után nagymamák jönnek segíteni. A gutaütéses
melegben fürgén talicskáznak. Pulóverben és fejkendőben . .. Már semmin se csodálko
zom. Teljes bennem az apátia. Magasztos gondolataim se támadnak. Este csak nézem,
nézem a bezárt tabernákulumot. Kételyek lopakodnak a szívembe. Valóban szükség volt
erre az építkezésre?

június 21. Délelőtt tíz óra harminckor kitűzzüka zöld ágat. Noé bárkája partot ért. Afalak
állnak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy készen vagyunk.

június 23. Az úrnapi körmenetre készülődünk. Ki-ki a maga módján. A férfiak a gazt
kaszálják, a kislányok virágszirmokat gylíjtenek, a sekrestyes néni a fiatalokat szidja: ,,A
borosüveget a templom falán törik szét!" Délután vörös nyakkendős,hátizsákos úttörők

érkeznek a faluba. A kisérő tanárok tisztelettel jelentkeznek: ,,A papot keressük" 
mondják. "Én volnék az" - válaszolom, ahogy vagyok, tréningruhában, tornacípöben,
koszosan. .. Némi megdöbbenéssel folytatják, hogy ha ráérnék, helytörténeti tájékoz
tatást kérnek a templomról, a faluról. Megegyezünk az időpontban, és hamarosan előttem

ül a padokban negyven fiatal, akinek fogalma sincs arról, hol van, és ki vagyok én. Érzem,
gyorsul a vérkeringésem. Percről percre fokozódik a jókedvem. Mondom a tájékoztatást,
többet is, mást is. .. Tágra kerekedik a szemük, fel-felkacagnak, már ők is otthon érzik
magukat. A végén még kérdeznek is. Hátulról egy nagylány jelentkezik. Őt az érdekelne,
hogy én hiszek-e Istenben, mert ő úgy gondolja, hogy nem hiszek ... A tanárok is, én is
élvezem a helyzetet. Dicsérem a bátor kérdést, mire ő magyarázkodik: azért gondolta ezt,
mert én "olyan tájékozottan és modernül" beszéltem. Remek párbeszéd alakul ki.Alkalom
ez a hitvallásra, egy nagymosolygós, nyilvános "igen"-mondásra. Könnyű, hiszen Isten
ígéretei lassanként bennem is "igenné" lesznek (2 Kor 1,20) - hála legyen érte!

június 24. Úrnapja. A kedvesnővér az énekes lányokkal már hajnal óta díszíti az első

állomás virágszőnyegét. Gyerekkora, szülőfaluja szép emlékeit folytatja, próbálja nekünk
átadni. Van még időm a miséig. Azon elmélkedem, kinek mit jelent ez az ünnep. A
körmenet egy órára kiszabadít az építkezés börtönéből. Séta a cellám körül, kerengő a
klastrom körül. Az Úrral körbejárunk, hogy lássuk, kiket is szolgálunk.

június 25. Keresztelő Szent János születésnapja, Betonozunk, pillanatnyilag nincs rám
szükségük, Kedvemre meditálhatok. Az épületnek a koszorú-vasalás, gyermeknek a
Szentlélek - tartást jelent egy életre. Irigylern őket. Nekem naponta újra meg újra meg
kell küzdenem a tartásomért. Most például a hiányzó pénzért. Kiteszem a cédulát az ajtóra:
"Esztergomba rnentem". A bíboros urat keresem. Hátha megsajnál és ad valamit.
Megvárom, amíg a televízió kiküldöttje kijön, bejutok, beszélek, ő jegyzetel, kérdezget.
óvatosan körbesandítok. A szobában tömérdek könyv és irat, az ablak előtt pompázó,
hatalmas virágcsokor. A szemem továbbsiklik. A felrobbantott párkányi hidat jelképnek
látom. Körülbelül ígyfestenek a mi kapcsolataink is ... Azősz hajú főpásztorkedves, rneleg
hangon mondja gondjait, majd váratlanul, a szemében titokzatos mosollyal igent mond a
kérésemre. Beszél a terveiről. Istenem, ha én lennék túl a hetvenen, tudnék-e áthidalni
nemzedékeket, képes lennék-e összekötni Eget és Földet?
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június 26. Érdekes levelet kaptam a napokban. Zeneszerő barátom, Levente kéri,
látogassam meg. Szakmájának koronázatlan királya, a fiatalok félistene most gondterhelt
édesapa. A fiáért aggódik... El ne vesszen a srác, hiszen olyan tehetséges. Amikor
másokért kezdünk felelősségetérezni, ez a szeretet kezdete.

június 27. Szent László napja. Emlékeink szerint a bátor király fejjel volt magasabb a
többieknél. Ma a mi falunkban a daruskocsi a legmagasabb. Kölcsönkaptuk egy órára.
Karcsú, sárga gémjével úgy dolgozik, mint a fészkét építő madár. Emelgeti, rakosgatja a
vasbeton gerendákat, a felső födém most készül.

június 28. A naptárunk ma Ireneuszra, a vértanú hittudósra emlékeztet. Ő volt az, aki
rendet csinált, irányt talált zavaros korában. Nekünk a történelmi tettekbőlegyelőreannyi
jut, hogy rendet csinálhatunk a jövendő épület padlásán. A kert végébe megyek, onnan
gyönyörködöm az új japán emelőszerkezet látványában. Magassága a templomtoronyéval
vetekszik. Nézem a férfiak elismerő pillantásait. Még tudnak csodálkozni, nem égtek ki
egészen. Hátha meg lehetne dobbantani a szívüket, hogy van, aki még a darunál is
magasabb ... ? (Lk 11, 31)

június 29. 'Iemetés temetés után. Három napon keresztül. Az Úr,ahogy a papságom elején
í$érte, az elhagyott kis család helyett százannyit adott. .. Most aztán százannyi fájdalom.
Ejjel fél kettőkor riasztottak. Az ötvenéves férfihoz hívtak, aki annyit segített. Futva
mentem a sötét templomba a kenetért. Valaki számára eljött az éjszaka, amikor már nem
munkálkodhat On 9, 4).

július 1. Napfényes, meleg vasárnap délután. Pestre, az Örökimádás templomba
igyekszem. Fiatal pap mondja élete elsőmiséjét. Mindenki ismeri őt. Itt nőtt fel. Szeretik. A
zsúfolt padokban, az oszlopok mögött több a fiatal, mint az idős. Ez már az új egyház. A sok
sok ének, a végén a Himnusz és a Szözat olyan áhítatos, halkan is olyan erős, hogy Taizé jut
eszembe. Persze nem hiszek a "genius loci" -ban (a hely szellemében). Thdom, hogy Isten
országa nem itt van, hanem köztünk - és én most azt érzem! Kifelé menet csak
Vörösmarty szegi a kedvem. Valaki ugyanis észrevesz a tömegben, és egy idézetet súg
kedveskedve: ,,Áll-e - már - az ősz Peterdi háza ... ?"

július 3. Szél dudorász a falak tetején. Hűvösvan. A gerendákat illesztjük a helyükre, majd
közéjük helyezzük a béléstesteket. Már kész is a "padlás". Életemben először látok ilyen
munkákat. Csendesen leskelődöm, érdeklődök. Akárhová, akárkire nézek, csak azt
tapasztalom, hogy bizony "töredékes a tudásunk, töredékes a prófétálásunk is ..." (1 Kor
13, 9). A fiatalabb férfiak már otthon érzik magukat. Ha megfeledkezem róluk, maguktól is
szölnak, hogy inni kémek. " és nem zavartatják magukat, ha cifrább szó jön a szájukra.
Ködbe veszöen távolinak érzem még a célt: a Házat is és az Egyházat is.

július 6. Ma ismét a kőművesek dolgoztak. A felső födémhez készítették az .elöfalazast".
Volt segítségük. Ugyanaz a néhány férfi, aki hónapok óta kitart. Hiába teltek el Jézus óta
ezer évek, hiába fejlődtek ki intézményeink, az Aldozat körül ma sem vagyunk többen,
mint annak idején a Golgotán ... Az új épület lapos padlasszíntjéröl jól belátni a környező
utakat. Valaki mindig megy rajtuk, és természetesen minket néz. Szinte látom, hallom,
amint csóválja a fejét és mondogatja: "Az Istenben bízott, hát szabadítsa meg őt" ...
(Mt27,43).

július 14. Úgyfölgyorsult minden, hogy csak most jutok az írógéphez. Gyönyörűenmegy a
munka. Messzi idegenből vendégek érkeztek. Egyflamand család. Itt nyaralnak, és közben
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segítenek is. pjr napalatt beIopdk magukat a falu szívébe. Énekszó, kacagás, stltés-tOzés.
Az öreg épület ilyet még nem látott. Egyedül a német szö zavar, az "arbeit". Minden este
megkérdik, hogy másnap a munka mikor kezdődik, s nekem ilyenkor az auschwitzi
táborkapu felirata jut az eszembe: "Arbeit macht frei!" (A munka szabaddá tesz. ) Avilág az
ilyen "arbeit"-tel, a kényszermunkákkal és a meg nem fizetett munkákkal járatta le az
emberré válás eszközét, a szeretet megnyilvánulását. A mi munkánk most engesztelés is és
egy kísérlet is - a munka becsületének visszaszerzésére.

július 18. Ma minden épkézláb ember a tetőn sütkérezik. Persze nem nyugágyban. A
vasakat hajlítjuk, kötözzük. Lassú, babra munka, de enélkül nem lehet betonozni. Estére
nemhogy kifáradnánk, hanem még fokozódik is a jó hangulat. Vacsora után kimegyünk a
Gerecsébe. Csak lassan alkonyodik. Az évszázados fák: alatt színes sátrak. Kisgyerekekkel
táborozik itt néhány apuka. óriási örömmel körbevesznek, csimpaszkodnak belém,
mesélnek, bolondoznak. Körbeüljük a hatalmas tábortüzet. Énekelünk hol magyarul, hol
tlamandul, néha angolul. Majd éjfélre jár, mire hazaérünk.

július 20. Elkezdődik a várva várt betonozás. Hamar elmegy a nap. A vacsora ma
rendhagyó. Egy ismerős esztergomi család meghívott a "Búbánat völgyébe". A tóparton
pattog a labda, fő a bográcsgulyás. Közben hazaugrom, az esti misét várják az otthoniak.
Mire ismét kiérek, már a szelíd holdfény világítja a pilisi hegyeket. Peng a gitár, száll az
ének. Egykor - remélem - így nézünk majd vissza a mennyből a földre.

július 23. Szakadatlanul áramlik a szeretet. Élelmet hoznak, segíteni akarnak, egy erre
túrázó úttörő-vezetőpénzt adományoz, hívják a munkásainkat uzsonnára, vacsorára. Ez is
ahhoz a százannyihoz tartozik, amirőlJézus beszélt (Mt 19,29).

július 24. A Balaton partján üldögélünk. Elhagyatott a strand, a nádasban egy madárvijjog,
a távolban a túlparti mólók fénye vibrál. Itt-ott halászok sárga fényű lámpája küszködik a
lopakodó árnyakkal. Vendégmunkásainkkal másfél napra ide jöttünk üdülni. Az egyik
tolmácslány halkan gitározik. Dúdoljuk a dallamot. Fiatalok lépnek elő váratlanul a
homályból: "Honnan vagytok?"Az ének az egyik kiscsoportot összehozta a másikkal. Sose
láttuk egymást, száz, illetve ezer kilométerek választanak el bennünket, mégis teljes a
bizalom, együtt a család, hiszen a lényegünk közös,

július 31. Loyola Szent Ignác napja. Az Úr engem ma másra hív. Ma kezdődik az Országos
Hivatástisztázó lelkigyakorlat. Felkértek engem is, hogy beszéljek bátran, mi minden
nagyot és szepet tett az Úr eddig velem (Lk 8, 39). Boldogan indulok a ferencesekhez. 
Mégiscsak szép ez a nyár!

augusztus 2. Az egyházközség Czestochowába zarándokol. Térképeket böngészek,
lapozok, latoigatom a költségeket. Itt az utolsó pillanat, készülődni kell.

augusztus 4. Átlag 35 fokos a hőség. Jobb kézzel a gerendákat cipelem, a ballal a
zsebkendömet szorongatom. Patakzik rólam a veríték. Valami más baj is lehet. Ismét
érthetetlen fájdalmak támadnak. Alig tudok lépni. Előttem a szokott tájkép. Néhányan
betonoznak, mások zsaludeszkát bontanak. A teljes sötétedésig csinálják. Ezer más
dolgom volna a hűvös irodában, de nem tehetem. Kiparancsol az együttérzés és valami
furcsa szégyen. Roger Schutz írja naplójában, hogy egy kubai író szavait függesztette ki
szobájában: "Amikor mások vért könnyeznek, mi jogom van, hogy egyszeru könnyeket
sirjak?"
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augusztus 5. Harminchét fokos a meleg. Friss földtúcásokat találok az épületben. Egy
vakond valahogybejutott az alapok közé. Két méter hetven centit áshatott lefelé, míg a
zsákutcába került. Most továbbfurkál a még mélyebb alapok mentén, Uram, ugye nem
engem példáz e fura eset?

augusztus 6. Urunk színeváltozásának napja. A "helyi liturgiánk"-ban idén rendhagyóan
éljük át a régmúltat. Mi reggel nem a Hegyre, csak a háztetőre megyünk fel. Nem három
sátrat, hanem egy házat építünk. Nem Neki, hanem magunknak - és - nem azért, mert
"jó itt lennünk" ... Mennyi különbség! Lesz-e itt valaha "színeváltozás"? Megmutatja-e az
Ur önmagát?

Este elmegyek messze, messze, valahová az erdőbe. "Megrendeltek" és most várnak.
Sokan. Teljes fegyelemben, gyönyörűénekeikkel imádkoznak Egyedül. Papjuk nincs. Soká
beszélgetünk. Torkomat sírás fojtogatja. Istenem, mi lesz velük? Fiatalok és már most
pásztor nélküliek A teológiai zűrzavar, mint Damoklész kardja, a fejük felett lebeg. Ha
egyszer elcsigázottak lesznek, mi lesz velük?Jézus .színeí"vagy a saját színeík lesznek rájuk
jellemzőek?

augusztus 8. Szent Domonkos napja. Viharvolt az éjjel. Párás a reggel. Pillanatnyilag csend
van. Munkásaink már megreggeliztek és most keverőgépet keresnek a faluban. Az én
lelkem is messze kószál. Még sose fordult velem elő, hogy ezekben a napokban otthon
kuksoljak. Ilyenkor a fiatalok ezrei járják a hegyeket, vizeket. A tabortüzek mellől száll az
ének, a viták végén tervek kovácsolódnak és barátságok szövődnek Él mínden és
mindenki. Miközben az emlékek kergetőznekbennem, mérhetetlen honvágyam támad a
közösség után. Nincs kivel és nincs mit beszélgetni. Olyan nyugtalannak érzem magam,
mintha a Domonkos legendájában szereplö kutya a maga bundáját gyújtotta volna
lángra ... Így élhetettAthanáz az apja kriptájában ... Ki vagyok én? Az egyház munkanélkü
lije?Az engedelmesség balekja? Nem, ez nem lehet igaz, hiszen nem én választottam ezt az
egészet! Engem választott Valaki a papságra. Engem küldött a püspök ide, és bárhogy is
kértem, nem engedett elmennem. Engem kértek az építkezésre, a hívek szeretetére, a falu
jövőjére hivatkozva ... És én vállaltam! On 10, 17) Próbálom rendbe szedni magam, mert
mindjárt jönnek a munkások a keverőgéppel. Próbálok újból "igent" mondani a
hivatásomra, melyről egyre jobban kiderül, hogy nemcsak "áldozó-papság", hanem
"áldozat-papság" is.

augusztus 11. .Szent Klára napja. Hónapok óta ez az első nyugodt hétvége. A kőművesek

elmentek, az ács pedig még nem jött el. Örülhetek egy kis ideig. Ez persze nem az
evangéliumi "kis idő" On 16, 16), bár itt is volt szomorúság és lesz öröm is. Ez a rövid idő

- Szent Ferencnek és Szent Klárának a nyugalma. Ez a függetlenség a világtól. Ez: még
intenzívebb élet Jézussal. Ez: a hivatásom.

augusztus 21. Az éjszaka hazaérkeztünk Lengyelországból. Csodákat láttunk. Nagybol
dogasszonykor sok százezres tömeget Czestochowában. Órákkal a mise után gyónásra
váró sorokat, térdeplő férfiakat. Madonna-szobrot, amit a halott katonák szívéből vett
szilánkokból öntöttek Óriás feszületet láttunk, melyen a Krisztus könnye aranyból volt 
a jegygyűrűikből adták össze. .. Bámultuk az épülő templomokat és ámultunk az Isten
építette hegycsúcsokon. Egy népet láttunk, melynek a zsebe üres, de a szíve tele. Vajon
hány évig kell még vetnünk, hogy csak hasonlót is arathassunk?

szeptemoer 7. Az ácsunk egyenletes nyugalommal dolgozik A "talpszelemeneket" már
feltette a koszorúra. Most a .protílr" mérí a földön. Neki teljesen mindegy, nézik-e vagy
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sem, s~etik-e vagyráhagyják ... Ebben a szakmában ő a környék legjobbja. Rá vagyunk
utalva. O diktálja a tempót. Egy hétig nem jött és holnap megint máshol fog dolgozni.
Nincs más tennivalóm, mint várni. Aggodalmaskodással a tetőt sem toldhatom meg
(Mt6,27).

szeptember 12. Szűz Mária nevenapja. Hetek óta nyűglódünka gerendák előkészítésével.

Mindenki fél az esőtől, a közeledő ősztől. A máris kéthónapnyi késést szenvedőmunkánk
jelenleg ismét áll. Ez még csak hagyján, de közben átélek egyszellemi végelgyengülést is.
Semmi sem érdekel. Minden távolinak és túl nehéznek tűnik.Az Úr angyalát várom. Hátha
rám köszönné, csodát hozna, mint a názáreti Máriának (Lk 1,28).

szeptember 14. A Szent Kereszt napja. Afecskék útra készülődnek,Jó nekik. Lemondtam a
pár napos utolsó "nyaralási" lehetőségemet is. Már kora reggel a tetőnvagyunk. Ahatalmas
méretű szerkezetet állít juk fel. Tiszta az égbolt, élesek a fények. Néha ünnepélyesnek
érzem a hétköznapot is. Istentisztelet, sőt áldozat a becsülettel végzett munka is. Igaz
ugyan, hogy még úgyse viszonylik a szentmiséhez, mint a gyerek rajza az apja házához,
mé$is értékes a beleadott szeretet címén.

Ujból és újból jelentkezik bennem valami bántó kettősség. Fokozódik az allergiám az
építkezésre. Minden porcikám tiltakozik a falu ellen. A fantáZiám fékezhetetlen és a
vágyaim csillapíthatatlanok. Az életösztön, mint egy sohasem szunnyadó vulkán, belülről
gyötör. Ugyanakkor fokozódik az elszántságom, egy célpontra szúkülnek kérőimáim:

"Uram, add, hogy jó papod lehessek!" Valami meg nem érdemelt csoda az, hogy máig se
hűlt ki az első szeretet. Kár ezért a népért. Többet, jobbat érdemelne. Valakinek szeretni
kéne őket is - és - miért ne lehetnék az a valaki én? Menekülés és együttérzés, fáradás és
lángolás, építkezés és papság - mind egyszerre - ez lenne az én szent keresztem? Igen!
Az Úr 1984. esztendejében.

szeptember 15. Egy éve kezdtük el a munkát. Még a felénél sem tartunk.

szeptember 21. Napok óta szepen haladunk. Segíteni alig tudok, de gyönyörködöm az
ácsolás művészetében. Jóvátehetetlenül múlik az idő. Elmaradnak saját munkáim és
Jézussal is többet kéne törödnöm. Annak idején a tetőt is szétszedték, hogy hozzájuthassa
nak (Lk 5, 19), én meg a fordítottjára késZülök? A tető bontásának és az építésének is
egyetlen erkölcsös szempontja lehet: Jézussal találkozni.

szeptember 24. A tetőtér hőszigetelése következne, de zuhog az eső. Ráérek. Próbálom
kiheverni a tegnapi "bajótmérgezésemet". A templomban megint üresen tátongó sorok
fogadtak. A kóruson hat-hét férfi. Akikben úgy bíztam, hónapok öta nem áldoznak.
Eszembe jut Marczel atya, a legendás hírű pedagógus egyik mondása: a jó pásztor nem
ideges, nem rohangál, nem agitál, hanem úgy tesz, mint a mestere, a Legfőbb Pásztor.jézus
az elveszett báránynak úgy ment utána, hogy az Égből a földre jött, de úgy, ho8Ylehozta
magában az Eget. Ez a legnagyobb menet, amit egy emberért meg lehet tenni. O Istenem,
add, hogy az Ige bennem is egyre mélyebben testesülhessen meg, hogy eszerteszédelgő

nyájnak végre jó pásztora támadjon!

szeptemoer 30. Délután Óbudára várnak. Két fiatal párnak első gyermekeit keresztelem.
Gyönyörű az új templom. Megtölti a baráti kör, Ennyi fiatalt nagyon rég nem láttam.
Örülök az örömüknek. Nemhiába szeretik egymást, nemhiába építkeznek közösen. és a
templomuk se épült pusztán csak az Isten házának. Gyarapodnak, sokasodnak. Él az
egyház, mert dolgoznak érte.
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SIPOSIAJOS

Tamási Áronról

» . .• minden embernek 6rködnie kell a világ Jelett ... "

1966 júniusától, Tamási Áron végleges és visszavonhatatlan hazatérésétől számítva
Farkaslaka az Erdélyben élők számára jelképes fontosságú hely lett. A falu ezt természete
sen a halálhír pillanatában megérezte. Ennek megfelelőena község deputációja (az akkor
még megvolt) Maros Magyar Autonóm Tartomány határában várta a holttestet. Tamási
Áron innenmár az ő kíséretükben érkezett el a szülőföldre. Amegérkezéskor a ravatalozót
a környékbeliek sokasága fogta karéjba. Volt, aki csak a halottól elköszönni jött, ahogy az
errefelé dukál, Mások az olvasök táborát képviselték. És mindenki érezte a pillanat
komorságát és fölemelő voltát. Talán még a természet is ilyesfélét gondolt. A temetésen,
pontosan úgy, mint 1929-ben, Benedek Elek sírbatételekor, egyformán jelezte a halál
gyásZát és az irodalmi öröklét örömteli kezdetét: elébb, a koporsó leeresztése közben,
.míntegya síráshoz társultan - amint ugyancsak SütőAndrás írja - ... surrogni kezdtek a
cserfák levelei, majd azután a vastagabb ágak is recsegésbe fogtak, kétségbeesett, tőből
kiszakadó csapkodásba". Utóbb azonban, ezt Tamási Gáspár, a testvér örökítette meg, az
égiháborút "az isteni gondviselés más irányba vezérelte"; kitisztult az ég, nem esett az eső,

s a madarak rázendítettek énekükre.
És nem sokkal a temetés után - Czine Mihály szavával szólva - megindult "az otthont

keresők és szépet óhajtók" áradata. Jönnek a romániai magyarok, akiknek "keserves
kívánsága" volt 'Iamási Áron otthoni nyugodalma, s akiknek az író hazatérte a faluhoz, a
vidékhez, Erdélyországhoz való ragaszkodás példáját jelenti. Meg jönnek a máshol élők is.
Főleg azok, akiknek a XX. században intézményesülni látszó világpolgársággal szemben
Tamási Áron a népben-nemzetben gondolkodás egyik világító példája lett.

Tamási magyarországi irodalmi utóélete azonban nem ennyire nyugodalmas. Bár a
színházak időről időre műsorra tűzik egy-egy darabját, néhány írása bekerült a tanköny
vekbe is, ő maga azonban mindezek ellenére mégis kiesőben van az olvasott szerzök
sorából. A korhangulat ugyanis írói világának a valósághoz való túlságosan közeli voltát,
provinciálisan folklorisztikus jellegét, novella- és regényszerkezeteinek konvencio
nálisságát, nem modem voltát érzi döntőnek.

Ami a téma-, hős- és problémaválasztását jelenti, látszólag igaznak tűnik a valóság
túlságos térnyeréséről szólni. Az író ugyanis kétségtelenül egész életében rendkívül
erősenkötődött a falujában fellelhető empirikus tényekhez. Otthoni látogatásain minden
esetben végigjárta a környéket, rendszerint felment a Gordonba, a falutól nem messze
lévő hegybe, elment "hátra", ahogy itt mondják, a községtől néhány kilométerre lévő

legelőre, meglátogatta a mezöt, az erdőt, Ábel nevű hősének tágabb otthonát; letérdelt
gyakran az ismerős növények mellé, kézbe vette őket, megvizitálta, megforgatta, mintha
csak akkor látott volna először ilyent. Minden esetben sorra látogatta a rokonokat is. És
mivel a katolikus Farkaslakán a helybeli nősülés volt szokásban, s nem a más hiten lévő

szomszéd községbőlvaló asszonyválasztás, ezért a falu valójában javarészt rokonokból
állott. Unokatestvérekből, nászurakból vagy azok gyermekeiból. A művekben előjövő

"szilaj sógor"-ból, Dimén Ilkából, Lőrinc bácsiból, Boda Ferusból, Birtalan Gasparból.

282



Természetesen a novellák helyszíne is valahogy zömmel a faluhoz kapcsolódik. A
Kivirágzottkecskeszarvak címú írás így indul: "Angyali falu ez a miénk," ADöly/ösgazda
emígy kezdődik: "Gondoltam, a húsvéti ünnepekre hazamegyek a faluba. S haza is
mentem ... " A Szabadság madara meg a Farkaslakától tízenkét kilométerre lévő

Székelyudvarhelyen "történik", abban a városban, amelynek gimnáziumát nyolc eszten
deig járta Tamási Áron. Ez a szülöföldhöz való többszörösen deklarált kötődés azonban a
valóságban alig több, mint Móricz Zsigmond kapcsolódása a jegyzeteibe beírt konkrétu
mokhoz, vagyBabits tudatos írói programja: színek és alakok gyűjtése a valóságból, hogy
aztán mindez a mü lapjain önálló életbe kezdjen, a tárgyi valóság epikai fikcióvá változzék.
A helyszín, a szereplö személyek, a szófonnálás Farkaslakán és Thmási müveíben
megfigyelhetőtengernyi azonossága közül egyetlen példa is mutathatja, hogyan változtak,
gazdagodtak és emelkedtek az empirikus tények az általánosítás irányába, míközben
bekerültek a novellába vagyregénybe. Ez a példa a falu alapítására vonatkozik.

A legelső lakosok az egész Székelyföldön, a történészek így tudják, mindig az erdők

peremére vagyirtására települtek. Innen ereszkedtekaláa völgyekbe, Farkaslaka esetében
a Nyikó partjára. Ezt a tényt Orbán Balázs 1868-ban megjelent munkájában, A Székely/öld
leirásaban - az akkor volt mondák és bizonyos tárgyi emlékek alapján - a következőkép
pen foglalta szavakba: " ... a Gordon délnyugoti szögleténél. .. a sziklába több öl
hosszúságú üreg van bevésve; ezt egy magányszerető Nagy Ferenc nevű ember készíté ...
Alább egy dombot Péterfalvanak hívnak; a hagyomány szerint itt laktak előbb a
farkaslakiak ... Ezen Péterfalvát pedig a sziklakürt lakó Nagy Ferenc fiai építék ..... Tamási
Gáspár a Vadon nőttgyöngyvirág címú önéletírásában ugyanezt így írta meg: a péterfalvi
dombon" ... volt a faluba, jobban mondva inkább csak a település, mert csak harminc
negyven családból állott. " Erről a Péterfalvaról lassacskán mind ide költöztek a jeleni
falu, amelynek helyén abban az időben erdő volt s csak egy vízimalom, melyiknek az
udvarán megették volt a lovakat a farkasok, amíg a gazdájuk a gabonát őröltette. Tehát
innen kapta ezt a nevet a falu. .. itt a faluban ezelőtt sok idővel élt egy Nagy Ferenc
nevezetű ember ... [akil otthagyta a feleségét... s kiment a hegyre. Ott lakóhelyet
készített magának a szikla oldalába ... " Tamási Áron Bölcső és bagoly címü 1953-as
önéletrajzi regényében a falu alapítására vonatkozó rész a következőképpen olvasható:
" ... a falutól keletre ... emelkedik ... a Gordon. Nem tudom, hogyhonnét származik ez a
név; csak annyit tudok, hogy nekem emlékezetes, és hogy a neve aggodalmas. Aggodalmas
pedig azért, mert e név után ítélkezve, már Dárius vagy akár Nagy Sándor joggal
elvitethette volna Thrákiába; nem is beszélve arról, hogy az angolok ma is könnyen vitát
támaszthatnak felőle. Még azonban megvan, s ha minden ilyen jól megy tovább is, akkor a
jövőben is ott fog állani a falu fölött, keleten ... Azelső szállás ugyanis, ahonnét a gabonát a
malomba vitték volt, itt húzódott meg a Gordon alatt."

Az író ebben a szövegben a faluban élt történetbőligen keveset hasznosít. Az elbeszélő

fonnák kialakulásában szerepet játszó elvekközül él a tömörítés, afragmentumszerűségés
az egyszerűsítés eszközével; szakszerűbben szólva ügyel a fabuláris-tematikus összevont
ságra, alkalmazva az elhagyás, a detractio eljárását. Ugyanakkor azonban föl is duzzasztja a
fabulát. Érvényesít egy másik szövegfonnáló elvet: a helyettesítést. Enyhe történelmi
iróniával emlegeti azokat az uralkodókat és népeket, akik és amelyek a neve után akár el is
kívánhatnák a hegyet a falutól. SzimboIikus gesztussal utal a múltra és jelenre, az itt nem
közölt folytatásokban példázatosan és metaforikusan idézi meg a forrást, a vályút, a
kaszálót, a csatornás farudat. Úgyis mondhatnánk, hogy a modem poétika eljárásainak
megfelelőena narratív és reflexív elemekviszonyaváltozik meg itt is: az előbbi rovására az
utóbbi lesz jelentéshordozo. És mindezek alapján remélhetőlegkitetszik: nem a helyszínt
jelző história az, amit az író el akar mondaní, de sokkal inkább az, ami neki ebben a
természetnek is kiszolgáltatott emberek életére vonatkozóan általánosan fontos, amit a
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nembeliember tapasztalataként, a modem epika eljárásait alkalmazva szavakba akar
foglalni.

És nincs egészen másként Tamásiról szölva a provinciális-folklorisztikus elemek
kicsinylő felemlegetése sem. Kétségtelen tény, hogy a novelIákban és regényekben
megjelenó milíöt a népmúvészeti motívumok felhasználása és a legáttetszőbb paraszti
értékrend és gondolkodásmód jellemzi. Az emberek, akárcsak visszamenőleg az őseik, a
külső szemlélő számára túlságosan egyszeruen élik az életet. Születnek, dolgoznak,
házasodnak, gyereket nevelnek, meghalnak; ragaszkodnak falujukhoz, nemzetségükhöz.
hitükhöz. Az életet "szigoru", "biztos", "megtartó és erős" formák között képzelik el, amint
maga Tamási Áron írta. Nem kezdetet látnak a születésben és "véget a halálban, hanem
csak személyi változást mind a kettőben". Nekik ugyanis "a közösség az első és legfőbb

személy", az atyák és fiúk meg egyszeruen csak cserélik egymást. Bár a mindennapi
hitvallást az asszonyok dolgának tekintik, életmódjukat, egy némiképpen sajátos népi
katolicizmus szabja meg. Elfogadják a személyes Isten létezését, a hétköznapi életben
lépten-nyomon számolnak is vele; a kísértést, az ördögöt, a feltámadást, a túlvilágot a XV1I.
század előtti passiójátékok módján képzelik el, még arra is gondolva, hogy esetleg, mint a
Rendesfeltámadás hősei, szükség esetén akár az eredeti tanításhoz igazítsák a dolgokat,
ha netalán velük valamilyen méltánytalanság történnék. Ugyanakkor a világot (nem
kizárólag kereszténységükből következőn) adottnak tekintik. Nem a megváltoztatására
törekednek, hanem csak a természetesen felfogott élet tisztességes leélésére. Ez a felfogás
pedig, legalábbis bizonyos részleteiben, az emberiség közös mítoszí múltjába visz. Ebben
föltűnnek mozzanatok a finnugor népek hiedelmeiből és a Glasenapp által örök
világtörvényeknek nevezett vallásokból is.TamásiÁron könyveiben ugyanis a természet és
az ember olyan szövetségben él, mint ahogy elődeink talán az Ob környéki őshazában
gondolták. A növényeknek. állatoknak itt lelke van, az életet rend irányítja, előírva minden
élőlényszámára a helyes magatartást, a megfelelő kötelességek betartását, mintha csak a
hinduizmus örök törvénye, a dharma szabná meg az életet. A hősökre meg talán a
buddhizmus nyugalma és derűje a jellemző sokszor. Láthatóan elfogadják a földi dolgok
tökéletlenséget és a gyakorlati etika útmutatásait. Az 1930-as évek közepetől késztilt
könyvekben pedig hellyel-közzel föllelhető a lélekvándorlás gondolata is.

A Bajlátott szülóföl4Jen és főleg a Jégtörő Mátyásban ugyanis a hősök már nem
egyszeruen harmóniában élnek a növényekkel és az állatokkal, nemcsak arra készek, hogy
a "tűznek, VÍZnek, virágnak s míndennek" a testvéreivé váljanak, mint a legelső

alkotásokban. Ezekben a müvekben az állatok beszélnek, szereppel és rendeltetéssel
bírnak, közrémüködnek az emberi lélek megteremtésében, a mindenséggel egységesek. A
lélek (vagy ahogy a Jégtöró Mátyásban olvasható: a szellem) eszerint az anyagi világon
kívül él, onnan elindul, eljut például a házasságra készülő Mátyáshoz, beköltözik az ő

"emberi resté-be, hogy aztán később "berepüljön" a megszületett "kicsi gyermekbe", és
lélekké változzon ott. A lélekvándorlás ilyenformán elképzelt lehetősége többfelől is
elérkezhetett Tamási Áronhoz. Ipolyi Arnold a Magyar mytbologia címmel 1854-ben
megjelent könyvében már lejegyez hasonló ősi hiedelmet (eszerint "az emberi testből

kiszálló lélek... - elődeink elképzelésében - egy új testies alak s anyagi létben
képzeltetik el"). De az is lehet, hogy Szántó György 1930-as években megjelent, a
buddhizmussal is foglalkozó könyveiben: a Bölcs6ben vagy a Bábel tornyaban találkozott
Tamási ezzel az eszmével. Taxner Tóth Emő azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy
mindez a Mábábbárataból jutott el aJégtörő Mátyás szerzőjéhez.

Tamási Áron folklorisztikus elemekből és a népi katolicizmusból táplálkozó világképe
így esetleg kiegészülhetett a hinduizmus és a buddhizmus bizonyos elemeivel. És mindez
akkor történt, amikor nemzedéke általában is a nútoszok világa felé fordult. Elég csak
utalni Weöres Sándor érdeklődésére ekkortájt a keleti és még ősibb mitológiák iránt,
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Jékely Zoltán, Radnóti Miklós, Gulyás Pál, Sinka István és mások költészetére vagy
Várkonyi Nándor munkájára, a Sziriát oszlopaira.

Ésvalószínűleg még tovább ámyaIódhatik ThmásiÁron folklorizmusának megítélése, ha
a jelenséget egyrészt egy viIágfolyamat részeként szemléljük, másrészt ha a közvetlen
közelében született regionális irodalommal vetjük egybe. Tamási, mint ez köztudott,
legalább két törekvésrendszerhez kapcsolható. Egyik ezek közül az európai romanti
kában kezdődik,időben Percy püspök kötetével, a Reliques ofAncientEnglisb lbetryval,
1765-ben, folytatódik Herderrel, Kelet-Közép-Európában Karadzié, Ján Ko1lár, Erdélyi
János és Kriza János munkásságával, s tart a XX. század fordulójáig, még azon is túl,
napjainkig. Ebben a folyamatban a népköltészet egyre inkább polgárjogot nyert, s bár
népszerűségettekintve nagy hullámhegyek és nagy hullámvölgyek váltakoztak, elég csak a
XX. század eL"Ó évtizedére és az I 930-as évek új népiségére gondolni, mégis állandóan
ható áramlata, tájékozódása lett a magyar irodalomnak is. A másik világfolyamat a nép
nemzet-faj fogalom interpretációjához kötődik, Ez sem régi keletű. A középkori ember
univerza1izmusa után még az 1670-ben megjelent Spinoza-traktátusban, a 1eológiai
politikai tanulmdnyozs: sem találkozunk vele; a szerző ebben még minden megkülön
böztetés nélkül pusztán az emberről beszélt csak. A XVIII. század végén, Hegel
antropológiai gondolataiban azonban már föltűnt a faj mint szempont, a XIX. század
második felében Gobineau, Ludwig Gumplewicz, Houston Stewart Chamberlain és
mások munkáiban pedig a szociáldarwinizmus és a szociálfreudizmus lehetőségeit

fölhasználva mindez nagy hatású ideológia lett. És elindított egy világfolyamatot. Ez a
folyamat, a "populism", a XIX.század végén is, az 1960-as évektől számítva is a fejlett ipari
országokban a modernizmus elleni elemi tiltakozás volt, a történelem perifériáira szorult
régiókban pedig, nem egyformán ugyan (főként nem egyforma ideológiai célzatossaggal),
de nagy hatású szellemi mozgalom lett. Ezekben az országokban, például Argentínában,
Bulgáriában, Magyarországon a nép-nemzet-faj fogalom jogot sértő interpretációjával
szemben kialakult ennek egy jogot védő változata is. Az, amelyik nálunk a faj védelmét a
szegény nép óvásával kapcsolta össze. Ennek a bonyolult viIágfolyamatnak a részeként
szemlelhetőcsupán a magyartársadalomban megnőtt nép iránti érdeklődés az 1920-as
évektől. És bizonyára ebbe illesztendőbe Tamási műveinek gyors és látványos sikere is.
Ebben a sikerben természetesen akkor konjunkturális szempontok is belejátszottak. De
semmiképpen nem ezek voltak a döntök Tamási első könyveiben, az 1925-ös Lélekin
duláman, az utána következőSzűzmáriáskirálYfiban, az Ábel-könyekben, az 1935-ös
jégtörő Mátyásban nem pusztán a viIágfolyamatba illeszkedő módon jelenít meg egy
szociológiailag körülhatárolható környezetet. Nem az egyedit, a tragikusat, a sajátos
népsorsot, a mitizált ember- és életeszményt formázza meg, amint Bartalisjános és Tompa
László néhány versében és mindenekelőtt Nyírő József ajézusfaragó emberben, Az én
népem és az Isten igájában címú alkotásaiban. Thmási könyveiben a XX. századi embert
ért alapkihívások: az egyén fölébe növő,gyakran irracionális hatalom, a kiszolgáltatottság,
a jogfosztás, a szorongattatás és a mindezekkel való harc lesz a központi probléma.

Érdemes talán Tamási Áron novella- és regényszerkezeteinek korszeru vagy nem
korszeru voltát is újragondolni. Természetesen nincs szö arról, mintha az író minden
alkotása egyforma poétikai értéket jelentene. Amint egyetlen szerzősem minden művével
marad benne az irodalom vérkeringésében, ugyanígy Tamási írásait is megrostálja az idő.

Az alkotások egyik része mint műfaji kezdemény vagy jelentős művek környezete,
visszaszorul az irodalomtörténet lapjaira. Ez a sorsa a Szirom és boly címú regénynek, az
Ábel az országban, ÁbelAmerikában címú alkotásnak, a novellák e,gy részének Aművek
másik csoportja - ide sorolható a novellák nagyobbik fele, az Abel a rengetegben, a
jégtörőMátyás, azÉnekes madár - változatlan fénnyel éli túl a korszak- és íllésváltozást.
És van Thmási alkotásainak egy harmadik csoportja is. A Baflátott szü16föld, ajégtör6
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gondolatok címmel összegyűjtött,javarészt publicisztikai írások és a színművek, akárcsak
Flaubert alkotásai, koronként másként és másként tűnnek fontosnak. A Bajlátott
szülőföld, az 1934-ben készült szociografikus irat például a Nagy Lajos, Erdei Ferenc, Féja
Géza, Illyés Gyula, Szabó Zoltán és mások jegyezte szociográfiák sorában, majd e műfaj

1960-as évekbeli reneszánsza idején lett különösen népszerű.AJégtörőgondolatokra a
véleményt mondó, a nemcsak az erdélyi szépírói mozgalmakban, de később, a magya
rországi művészetiés politikai életben is részt vevő, kiállásával is voksoló író portréjának
megrajzolása közben vetülhet nagyobb fény. A színművek az avantgarde szürrealisztikus
kísérleteivel, Yeats archaikus-mitikus drámáival, esetleg Lorca színdarabjainak megol
dásaival egybevetve kapják meg igazi jelentőségüket.

Az azonban bizonyos, hogy Tamási Áron a népi kultúra motívumainak még nem
pontosan regisztrált és értékelt fölhasználásával a kisepikában kevéssé méltányolt
kezdeményeket tett. Novellái eszmetörténeti szempontból többé-kevésbé Szabó Dezső,

Nyírő József, Móricz Zsigmond, Szabó Pál és Veres Péter munkáihoz állnak közel. Poétikai
vonatkozásaik okán azonban másfelé kapcsolhatók. KöZÜk van ezeknek az írásoknak
Benedek Elek népi realizmusához, a korai Nyírő Józsefhez, az expresszionista Szabó
Dezsőhöz. a romantikus novella hagyományaíhoz, a ballada-novellában, a Szabédi László
által liturgikus novelIának nevezett típusban (a János nemzései címűben például) a
groteszk lehetőségeit is felhasználó Rendes feltámadásban azonban a szerző originális
novella-modellt teremtett. Kántor Lajos terminológiáját és definícióját átvéve: Tamási
Áron kialakította a Boccaccio-féle Sólyom-novella ellentéteit: a lírai novellát (amelynek
lényege egy érzelmi, hangulati töltésűmotívum, az egy- vagy többszemélyes szubjektiviz
mus, a múlt és jelen összekapcsolása, az idő lírai kezelése és a lírai képalkotás) és a
metafora-novellát (azt a típust, "melynek középpontjában mint jelentéshordozó egy
metafora áll, illetve melyben egy metafora rávetül az egész történésre").

Tamási Áron legjellemzőbbalkotása azonban kétségtelenül az Erdélyi Szépmíves Céh
által 1932-ben kiadott regény, az Ábel a rengetegben.A tizenöt éves korában a Hargitára
erdőpásztornakfelkerülő legényke élete a felvilágosodás korától ismerős nevele öd)ési
regénynek modernizált változata. Ábel ugyanis, amikor elindul a hegyre, keveset tud a
világról. Mint a néhány osztályt járt ilyen korú fiú megtanult olvasni, írni, "elsajátította" a
Bibliát meg a vármegyei földrajzot. A mültat neki az őshazáról kapott, s eddigre
részleteiben megkopott kép és Hunyadijános jelentette; számára Magyarország a Duna és
a szölásban megőrzött váci püspök volt. A természet, a népmesék világa és az ősöktől

átvett élet-, munka- és szokásrend volt Ábelnek a meghatározó, életalakító tény. Amikor
felkerült a szeredai bank erdejébe, hogy ott eligazítsa és kiszolgálja a fáért jövőket és
őrködjék a bank vagyona fölött, csak a helykeresés szándéka volt világos: "a jelenvaló
világot" meg akarta tanulni. A maga fejétől akart ember lenni, mégpedig úgy, hogy három
célra tekintett: a kötelességre, a saját gyarapodására és a haza felvirágozására. Először a
maga helyzetére döbben rá. Rájön: a kutyának is nagyobb a becsülete, mint neki. Ezután
teszi föl magának a kérdéseket: Ki rendezi az ember útjait? Hol van az igazság? Marad-e
valami érdemleges majd utána? Ki okozza az Ábeleknek a rosszat? Saz alatt a fél év alatt, mit
a regény naptára szerint 1920 szeptemberétől1921 márciusáig a hegyen tölt, olvasmá
nyai, de főleg találkozásai nyomán rájön: neki is, mint minden embemek "őrködnie"kell a
világ rendje felett, őriznie kell a hűségét, és - a szegények és elnyomottak zászlaját kell
majd hordoznia. A történet ezek szerint a helykeresés és a céltalálás regénye. Akárcsak a
Goriot apó, a Feltámadás és Az elsodort falu. Ebben a nevele öd)ési regényben, amely
természetesen a megfonnáltság kvalitásait tekintve nem állítható sem Balzac, sem Tolsztoj
műve mellé, a Szabó Dezső-regényhez pedig másért nem hasonlitható, a férfivá válás tanúi
lehetünk. A történet elején Ábel elvégzi a kijelölt munkát, jártatja az eszét, ahogy Erdélyben
mondják, a végén pedig - megismervén a világot, elrendezvén magában, amit apjától tanult,
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magába szíva a Kalendárlumból kínálkozó példázatos műveltséget- nemcsak a célt tűziki
maga elé, de elképzelése van már a megoldás módjára vonatkozóan is. Másként szólva:
kialakította az élet elviselésének taktikáját. Mi jellemzi ezt? Ábel láthatólag nem arra készül,
hogy minden ütközetet megnyerjen; az élet-háborúban akar felillmaradni. A reménytelen
helyzetekben kész megalkudni. Nem lázad, amikor SurgyéIánnak kezet kell csókolnia, még
akkor sem átkozódik, amikor apjával együtt a városban hagyják őket. Mindig a maga módján
vesz elégtételt, ha lehet. Ez utóbbi esetben például, gyalog is megérkezvén a Hargitára,
komótosan végigeszi a vacsoráját; csak akkor kínálja meg az őt korábban megalázó főembert,
amikor már elégségesnek érzi az éhezésben-sóv:írgásban meghempergetett ellenfél
szenvedéseit. Ábel a párharcokban azonban rendszerint győzedelmeskedik.A küzdelmeket
ugyanis nem a Tömörkény- és Móricz-hősök gyakori és elkeseredett dühével éli meg. A szö
erejével kerül ellenségei fölé. Aző besZédében ugyanis nem a székely nyelvjárás fordulatai, a
nyelvi góbéságok és "bócsködések" jelentik a lényeget, hanem a gyors gondolkodás, a
riposztra való készség és bátorság. Ábel nincs kiszolgáltatva teljességgel sem Surgyélánnak,
sem Fuszulánna.k, sem a bankigazgatónak. Averbalitás szférájában végig őrzi primátusát.
Sohasem száll le a Móricz Zsigmond-i Kis János színvonalára: nem hagyja magát csak a
biológiai létezés szférájába szorítani.

AzÁbel a rengetegben című alkotás kompozícióját - enyhe fontoskodással fogalmazván
- a nézőpontok milyensége és kölcsönhatása határozza meg.

A történetet maga Ábel mondja el. Valamivel a történések utáni időből szemléli az
eseményeket. Erre a szövegben a múlt idejű igealakok mellett néhányszor deklaratíve is
történik utalás. Az azonban rejtve marad, hogy Ábel ekkor mennyivel tud többet a világról,
mint amikor a mese elkezdődött.A főhős nézőpontja egyetlen alkalommal cserélődikföl az
író ideológiai néZőpontjával:akkor, amikor Ábel a pénztárossal vitázik a csendőr jelenlété
ben, s a bolsevistaságra terelődik a szó. A regény egészében Ábel (történettel egyidejű)
néZőpontjauralkodik. Ennek az ideológiai tartalma egy székely faluban élő tizenöt éves fiú
tudása. Ennek a fiatalembernek az emlékezete nem nyúlik vissza a messzi gyermekkorba. Az
első világháború kezdete rémlik föl előtte egy pillanatra mint legrégibb emlék, az is csak
azért, mert akkor az apa hadbavonulásaelőttfényképet csináltattak. Az 1916-os évet, amikor
a románok ~ézhezvették" a székelyeket, szintén gyermeki tudattal éli meg. Nem jelenik
meg ezeken az oldalakon a mindentudó író pozíciójából megfogalmazott tragikus
menekülés-kép, mintAzelsodortfalu vagyaz Isten igájában CÚllÚ regényekben, de az Ady
költemény, az Ember az embertelenségben távlatos, a nép-sérelmet összemberi össze
függésben minősítő felelósségérzete sem kap hangot. A faluja határát el nem hagyó legény
számára 1916 nem tragédia. Neki ez csupán .menekedes" volt, erre is csak az erdőn

megtalált sír emlékeztette, meg legföljebb egy ének, melyet az 1916-os "őszipazarlás" idején
a faluba beszállásolt tisztek énekeltek

Három nézőpontkontaminációja és konfrontációja szabja meg tehát a regény kompozí
cióját. A strukturáló funkciót a történéssel azonos idejű nézőpont tölti be. A felidézés
későbbi időpontja ehhez képest változó. Egyik esetben úgy tűnik, mintha jóval későbbi

lenne ez, s a világot megjárt Ábel tapasztalata összegződnékebből a pozícióból, máskor
pedig az az érzés erősödik,hogy a felidéző szituáció igen közel van a regényidóhöz. E között
a két nézőpont között tehát nem statikus, de dinamikus a viszony. A felidéző nézőpont

időben legkésőbbi pillanata az írói aspektus és tudás érvényesítése. A történetet megélőés
elmondó Ábel a domináns nézőpont okán semmiféle külön tudással és indulattal nem
rendelkezik Sem azt nem "tudja", hogyan változott 1920 őszétőla romániai belső helyzet,
sem azt nem "érZékeli", ami az írói és politikai küzdelmekbe bekapcsolódott Thmási Áron
tudatát jellemezheti már a könyv megírásánakpillanatában. Nem személyes élmény, nem az
"örök" sZékely megtestesilléseÁbel. A regényzárt mikrokozmosz: egy felvilágosodás korától
közistnert műf.lj adaptációja és egy modem kompozíciós elv találkozása.
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KÖR1VÉLYES GÉZA

Táncszínház, rítus, táncművészet

I

Közel egy évtizede nálunk is mind gyakrabban találkozhatunk a táncszínház fogalmával,
méghozzá eléggé változatos összefüggésekben. A szó hol múfujt jelöl, hol valamilyen
társulat nevében fordul elő, szinte függetlenül attól, hogy az adott produkció, illetőleg

művészcsoportmilyen táncos mozdulatnyelven fogalmaz. Úgytetszik, egyetlen dolog van,
ami ezeket a műveket, illetőleg együtteseket összekötheti. Ez pedig a szándék, hogy a
táncszínház szóval az adott művet vagy társulatot más balett-, modern tánc- vagy
néptáncművészeti produktumok jellegétől, illetve ínterpretálöí arculatától különböztes
se meg, s egyben valami újra, időszerüre utaljon.

Nem memék most vállalkozni arra, hogy napjaink sokvariánsban létezőtáncszínháznak
mondott törekvését, annak főbb típusait akár csak vázlatosan is bemutassam. Terjedelmi
okokból, tudatosan mellözöm az ehhez közelítő,hasonlítható XX. századi előzményeket
is. Ehelyett pusztán arra törekszem, hogy az úttörőnek számító, mérceként emlegetett, s a
balettszínpadon sZületett Béjart-féle verzióról adjak számot. Arról, amelyet - jellemző

mödon - alkotója nem nevez táncszínháznak, társulatát pedig A XX század balettje
néven ismeri a világ. Erről a képzódményről viszont, szeríntem, úgy érdemes beszélni,
hogy arculatát egybevetjük a jelenkor táncmúvészetének alapvető jellegzetességeivel.

Kezdjük mindjárt az utóbbiakkal. A modem - és persze a tradicionális - balett és a
modem tánc, amit korábban nálunk mozdulat- vagymozgásművészetnek, szabad- vagy
kifejező táncnak neveztek, mindig komplex jellegű. Hiszen a tánc zenével és szcenikával,
tehát alkalmazott képzőművészettel( díszlet, jelmez, világítás stb.) együtt jelenik meg a
színpadon, s bánnelyfajtáját - jogosan - táncszínháznak is mondhatjuk. Ha a tánernűnek
cselekménye, sztorija van, az ábrázolás a drámai szfuházéhoz közelit. Ha nincsen, akkor is
egyfajta sZÚljáték, zenés szfuház marad, de ábrázolásmódja a zeneművészetével rokon. A
táncos formálásmód egyébként mindkét említett műfajban költői, szimbolikus és
elvonatkoztatott jellegű, már történelmileg kialakult és változó, domináló nyelvezete 
az akadémikus balett vagy a modem tánc - révén is erőteljesen stilizált. Kifejezésre és
ábrázolásra éppen így alkalmas, mivel a koreográfia a rendszerbe foglalt vagy épp kreált
mozdulatnyelvi elemekkel, a dinamikai, ritmikai és tempódi1lerenciáIással, a kisebb
nagyobb táncfolyamatok összekapcsolásával vagy megütköztetésével stb. a belső és a
külső világ, a személyi és a társadalmi valóság jelenségeínek, összefüggéseinek általában
folyamarszerü művészi képét tudja megteremteni.

Hosszú út vezetett odáig, amíg például a legnagyobb tradíciójú európai művészitánc, a
balett, önálló művésziágazattá fejlődött, s ez az út - akárcsak a többi autonóm művészet

útja - a legszélesebb, a még csak potenciális közönség szempontjából részben
kedvezőtlenjelenségekkel járt együtt. A nagyvilág XX. századi táncművészetébenvezető
szerepet játszó balett és az említett modem tánc szuverén fejlődésével egyidejűleg

ugyanis megnőtt a távolság a művészi tánc közvetettsége, illetve a hétköznapi mozgásvilág,
a társasági és néptáncok közvetlensége, közérthetősége között, Az összes művészi

táncágazat hivatásos művelőitől magas fokú szakmai, mesterségbeli felkészültséget
igényel. Értő befogadóitól pedig bizonyos mértékű művészi járatosságot, szakmai
ismeretekre és tapasztalatokra építő viszonyítási készséget vár el. A valódi, mélyebb
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műélvezés tehát itt is előfeltételek birtokában lehetséges igazán, éppen ezért a publikum
kvázi menet közben, a táncművészet igen változatos produktumaival való ismételt
találkoZás útján válik fokozatosan tánckedvelő, táncértő közönséggé,

Ez a hasonlö jellegű fejlódésfolyamat színte észrevétlenül vezeti át mind a művészi

ágakat, mind azok közönségét egy részben önállósuló, s a többi tudatformától (tudomány,
vallás, folklórhagyomány stb.) elkülönülő,öntörvenyűesztétikaiszférába. Ennek nyomán
nem áthatolhatatlan, de szélesedő elválasztó sáv keletkezik a hozzáértők és a hozzá nem
értök között, Ezzel magyarázható, hogy míközben a művészi tánc korunkban soha nem
látott népszerűségretett szert, művelőinekés élvezőinek száma példátlanul megnőtt 
relatíve megnövekedett a kívülrekedtek számais. Azoké, akik nem tudják vagymég nem
tudják, ezért nem is óhajtják megismerni, élvezni a jelenkor és az élő tradíció
táncművészetiproduktumait, hanem ehelyett más, különbözö jellegű, de általában erős

hatású, látható és hangzó szórakozásformák felé fordulnak. A fiatalok effektív tánckedve
eközben korántsem csökkent. Esetenként új művészi, illetve bemutató karakterű

táncformák vagy inkább táncos látványosságok is keletkeztek és váltak közkedveltté.
Elegendő például a század közepetől kibontakozó néptáncművészetre és amatőr

néptáncmozgalomra hivatkozni, amely a szocialista országok és a harmadik világ szülötte.
(A folklór, s ezen belül a globális néptánc befogadása egyébként közhasználatú,
tradicionális jellege miatt nem igényel különleges szakértelmet.) És valóban, ide
kapcsolódik egyes igen népszerű sportágak - művészi torna, múkorcsolya - a balettel,
illetve a modem tánccal való szövetkezése is, amelyek közönsége ily módon akaratlanul
közelebb sodródik az autonóm táncművészethez.

Mindez együtt a modem művészet, tehát az esztétikum és az esztétikus látványosság
szférájához tartozik. Ami egyben azt is jelenti, hogy hiányzik belőlük a közösségí eredetű,a
tradicionális rítusjelleg, a kultikus funkció. Az a jelleg és funkció, amelynek aktuális
társadalmi hiányát és szükségességét a két világháború között a legendássá vált francia
színháZi rendező-teoretikus, Antonin Artaudfogalmazta meg legplasztikusabban. Ugyan
ezt vallotta, hirdeti a balettból körülbelül egynegyed százada kinövesztett táncszínháZ
atyja, az ugyancsak francia Maurice Béjart, aki' alkotóművészi munkássága jelentős

részével egy időre szinte eresztékeiben lazította fel századunk második felének színpadi
táncművészetét, s egyben magára vonta más művészeti ágak, különösen a színháZművé

szet képviselőinekérdeklődésétis.

II

Most már az elmondottak ismeretében, próbáljuk meg bemutatni e táncszínházi
vállalkoZás lényegét, s hívjuk ehhez segítségül magát a világhírű, s átvett balettjei nyomán
nálunk is közismert mestert. Párizsban, 1979-ben megjelent, Életem: a Tánc című
könyvének ötödik fejezetében Maurice Béjart a következőket írja, immár táncszínháZi
produkciói nagyobbik hányadának színrevitele után: "A táncból valakik... kiegészítő,

díszítő művészetet,szórakoztatást csináltak Természetesen a Nyugat táncának helyzeté
re utalok ... A táncot azért vettem komolyan, mert azt hiszem, hogy a tánc vallási eredetű
jelenség. Sazonkívül társadalmi jelenség is. De a tánc mindenekelótt vallásos tény. Amíg
a táncot 1Ítusnak tekintjük, szent, s ugyanakkor emberi szertartásnak, be fogja tölteni
hivatását. Ha szórakoztatássá változtatják, akkor a tánc megszúnt ..." Később így folytatja:
"Mikor Gyagilev a század elején megjelent az Orosz Balettel, forradalmat csinált. De
csupán esztétikai forradalmat. Márpedig a táncnak etikai forradalomra volt szüksége."

De vajon Béjart szerint mi az esztétikai és az etikai forradalom közti különbség a
táncművészetben, és szerinte mi a megoldás útja? Ezt írja: "Újra fel kellett fedezni a
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legegyetemesebb táncot, azt a táncot, amelynem szakadt el a vallásos eredettől.vagyis újra
fel kellett fedezni az egész világ összes táncát. .. Életre kelteni az univerzális koreográ
fiai hagyományt. A táncnak ez a reneszánsza, ez a kibontakozás akkor ment végbe,
amikor Európa végre rászanta magát arra, hogy tiszteletet tanúsítson más földrészek
művészeteés nyelvei iránt . .. Mintegy húsz éve eljött az a rendkívüli érdeklődésihullám,
amely a messzi országokból érkező tánccsoportokat fogadja, legyen szö akár orosz
népművészekről,akár a hindu kathakaliról. A nyugati közönség öntudatlanul is átérezte,
milyen nagy sZüksége van olyan táncra, amelyből nem veszett ki a lényeg. A fiatalok, ha
összejönnek, a rock- vagypopzenén keresztül, a diszkó keretében valójában új rítusokat
keresnek Minden korszaknak meg kell teremtenie a maga rítusait ... A tánc megújulása
ezek után már nem esztétikai probléma. Az, ami itt kockán forog, társadalmi kérdés,
spirituális magatartás." Végül: "... a tánc a xx: század művészete.Ott volt a sport, ott
volt a mozi, volt test, és volt lélek: a tánc sportteljesítményt ígért - de a fizikai
teljesítményhez érzelmi töltetet is kapcsolt. És ezenkívül látványt, képeket. Az emberek
nek látványra van sZükségük, érzelmekre, líraiságra. A tánc lehetövé teszi, hogy
dinamikai és érzelmi gyönyörűségetvegyítsünk az esztétikai élvezethez." (Mindenütt az
én kiemelésem. - K G.)

És most lássuk a koreográfiai gyakorlatot. Béjart munkásságában a balettesebb
táncművek,de különösen a nagyszabású táncszertartások ( ezek Magyarországon ismeret
lenek) világosan mutatják: Ő a jelenkor emberi, társadalmi problémáinak etikai jellegű

megoldásához a hajdan volt rítusok színpadi, tehát professzionista újrateremtését,
korszerű művészi megalkotását tartja az igazi, a követendő útnak Tegyük hozzá:
színpadon vagy cirkuszi arénaban. gondozott kertben vagy ókori romok előterében,

méghozzá a balett és a modern tánc, valamint a különféle népi és törzsi táncok, a távol
keleti vallásos klasszikus táncművészet elemeinek, formáinak és muzsikájának lelemé
nyes, gazdag, de gyakran csak benyomásokon alapuló felhasználásával. Eközben legsike
rültebb alkotásaiban a kívánt komplexitáson belül a koreográfiai megoldás a maga saját,
eredendően táncos minőségében eléri vagy legalábbis megközelíti az autonóm
táncművészet legjobb XX. századi mesterei produkcióinak színvonalát. A szöban forgó
béjart-i táncos rítusok egy részében ugyanakkor a koreográfiai komponens nívója, tehát a
mű táncossága, az elérhető vagy az általa is másutt elért művészi tánc szintjének alatta
marad. Béjart a hangsúlyt ilyenkor valamilyen más összetevő felé tolja el. Például szöveget
szólaltat meg, allegorikus, szimbolikus tárgyakat vagy jelmezeket iktat be stb. arra
hivatkozva, hogy így van ez az európai népművészetben,az afrikai törzsi szertartásoknál,
vagya hindu vallásos táncművészetben is.

Ez az álláspont igaz, és ha az összművészi eredmény meggyőző,minden rendben is van.
Mégsem alaptalan a táncművészet szempontjából az a felbukkanó vélemény, hogy ilyenkor a
koreográfus, úgymond: megkerüli a táncalkotói feladatot, és rendezői megoldást választ.
(Erre a kifogásra késöbb még visszatérünk.) - Egyébként Béjart hosszan idézett
gondolatának romantikus hevülete mindenképp megragadó, és felbukkanásának okai is
világosak. Igen, a társadalmi fejlődésvalamikor régen, pozitív előjellelbontotta fel azt az ősi

formát, amelyben a történelem kezdetén természetes egységet alkotott a tudomány és a
vallás,a művészet és a mesterségek, tulajdonképpen az élet fenntartásához elengedhetet
len, primer tudat- és cselekvésformák. E cél érdekében volt ebben a komplexumban
szervesen egybeforrva a szövegés a játék, az ének és a tánc, a festészet és a plasztika is, tehát
az idővel önálló művészi ágakká elkülönült kifejező és ábrázoló eszközök

A bekövetkezett differenciálódás egyszerre előfeltétele és forrása volt az autonóm
művészifejlődésnek,amelynek során azután (valamennyire) minden önálló művészetiág
a saját eszközeivel valamiképp megoldotta az elszakadt, elkülönült ágak pótlását.
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Ezúton egy-egy autonóm rnűvészetnemcsak hogy önmagában meg tudta teremteni az
ábrázolás-kifejezés relatív teljességet, hanem a hiányból fakadó kényszer az ez irányú
fejlődés egyik fontos serkentőjévé is vált. Ugyanakkor igaz az is, hogy az ősi egység
megszűnése nem teljesen pótolható hiányként szinte állandóan ott lappangott a
művelődés fejlődési folyamatában. Nem is ok nélkül, hiszen ha csupán a kifejezőeszközök

felől közelírünk hozzá, például a művészi tánc minden ágazata (kivéve a klasszikus indiai
táncművészetet ) nélkülözi a beszélt nyelv fogalmi karakterét, dimenzióját és gazdagságát.

És itt említendő meg az a fontos történelmi tény, hogy egy-egy nagy társadalmi, vallási,
illetve művészeti fordulat, kezdeményezés mondhatni spontán magától értetődéssel

hozta és hozza ismét létre saját és sajátos céljai érdekében a kifejezőeszközök valamilyen
szintű, arányú együttesét. Gondoljunk például a vallási eredetű, mitologikus témájú antik
görög dráma és színjáték keletkezésére, az európai középkor keresztény misztériumjá
tékaira, a hatalmat, gazdagságot reprezentáló nyugat-európai udvari balett XV-XVI.
századi ősformáira, De széles értelemben ide sorolható az is, hogy a XVIII. század végi
Párizsban a tömegek aktív részvételével, a nagy forradalom évfordulóján eljátszották a
Bastille lerombolását. Pétervárott pedig, ugyancsak a nép közreműködésévelés számára
- persze komplex formában - 1918 öszén a Téli Palota előző évi ostromát.

Ezeknél a formáknál. nemegyszer épp a Béjart által említett szent és emberi
szertartásoknál viszont - s ez fontos mozzanat - még nem, vagycsak részben különült el
a művész és a közönség, illetve a professzionista művészet és a tömeges szörakozás.
Márpedig ez az elkülönülés ugyancsak serkentője lett a művészetek fejlődésének, de
egyben újabb hiányt is produkált. Mindenesetre: az összetett, egységes formájú, elsödlege
sen kultikus célzatú, de művészi szándékú rítus újbóli megteremtésének eszméje, az erre
irányuló nosztalgia munkálkodott a múlt század végén Wagner Gesamtkunstwerk
koncepciójában, századunkban pedig fel-felkísért Mejerholdtól Peter Brook színpadáig.
Nem lehet ezért véletlen, hogy Béjart felfogásának kiformálódásában, idézett könyvének
taoúsága szerint is, visszatérően fordul elő, egymással szoros kapcsolatban Nietzsche és
Wagner, de főkéntArtaud neve - az utóbbi gondolatainak, alkotói attitűdjénekszinte szö
szerinti adaptálásával. Tény, hogy a Béjart-féle, igen változatos tematikájú, de természete
sen a mára reflektáló, aktuális problematikájú rítusok azután a hatvanas-hetvenes
évtizedben az igazságosságra, érzelmekre és összetartozásra különösen nyitott és vágyódó
fiatalok körében valóban élénk visszhangot váltottak ki. A résztvevők ugyanis azt érezték
vagyérzik, hogy legalább a produkciók időtartamáraa szertartás kisugárzó gondolati és
érzelmi ereje, hatása folytán létrejön az áhított, mert elvesztett emberi egység, az
emelkedett célért és célban való közösség érzése, élménye.

S én azt hiszem, tulajdonképpen ebben a relációban érvényes igazán Béjart-nak az az
idézett gondolata, hogy a fiatalok a művészettől elkülönült szórakozásformák, adott
esetben a diszkó keretében is új rítusokat keresnek - hozzáfűzném: színte ,valláspötlö"
funkcióval. Valóban létrejön vagyjöhet a pop- és rock-koncerteken, illetve a diszkókban,
ahol nagyrészt táncolnak is, az a feloldó hatású s egyben összeforrasztó erejű, olykor
elementáris eksztatikus élmény, amely egyes ősi vallásos vagy vallási eredetű rítusok
jellemzöle volt. Mindez egy aktív nemzedéki szórakozásfonna keretében, s itt érdemes
valamit hozzáfűzni az elmondottakhoz. Azt tudniillik, hogy az utóbbi évtizedek folyamán
eléggé széles nemzetközi méretekben bontakozott ki az a folkmozgalom is, amelynek
fiatal, főként városi művelői, résztvevői a valamikori parasztság tradíciójából, közösségi
kultúrájából megmaradt és elsajátított táncokkal és zenével a saját maguk szórakozásaként
"élnek~. Vagyis, az eredetitől merőben különbözö időben és térben használják a tradíció
átértelmezett kincseit, de általa önmagukat fejezik ki, s egyáltalán nem biztos, hogy
egyidejűleg e táncok és muzsika színpadi vagykoncerttermi - tehát művészi - inter
pretációjára is igényt tartanak. (Nálunk ilyen a táncházmozgalom. )
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Az ilyen összetartozás-karakterű élmény pedig - most egy pillanatra tekintsünk el az
adott szertartásfonna kötött, szabályozott, illetve részben vagyteljesen nyitott karakteré
től - fontos, vállalt kötőanyagamajd minden vallásos közösségnek, s azok ceremóniáinak.
Ugyanúgy, mint a különböző előjelű, dinanúkus tömegmozgalmak kollektív demonstrá
ciói. Ha viszont ezek a rítusok, kultikus formák - bánnilyen okból s bánnelyik szférában
- azután elmechanizá1ódnak, kihúlnek vagyépp elhalnak, a különböző társadalmakban,
közösségekben, vallásokban és mozgalmakban valóságos, részben nemzedéki színezetű
hiányérzet támad. Igény és kielégítetlen szükséglet, tulajdonképp érzelmi-spirituális
vákuum, és magától értetődően nem mindegy, hogy ebbe a megnyíló úrbe az embert
nemesítő tartalmak helyett hol, míkor és mi áramlik, vagynagy erővel mi tódul be.

III

A felvázolt béjart-i fordulat kibontakozása és tetözése - mint említettem - a hatvanas
hetvenes évtizedben következett be. Akkor egy ideig úgy tűnt fel, hogy az új fonna a
korszerű művészi tánc általános fejlődésére is nagy hatással lesz, ez azonban nem
következett be, s ennek különbözö okai vannak. Egyfelől: vele egyidejűleg dolgoztak,
illetve alkottak eredményesen tovább az egyetemes táncművészet tekintélyes mesterei
mind a balett, mind a modem tánc ágazatában. Méghozzá úgy, hogy Béjart-tól eltérőerr

sem szöban, sem a színpadon nem vonták kétségbe az autonóm táncformák önálló
művészi, tehát etikai és esztétikai teherbíró képességét. Másfelől: a világ jelentős részén
már akkor is különbözött - szúkebben véve - az érzelmi időszámítás; tágabb
értelemben az a reflexiós-appercepciós, egyszerűbbenszölva, befogadó mező, amelyen a
mű és a néző egész személyisége találkozik. Abéjart-i táncszínház latinos teatralitása, nagy
igényű, filozofikus hangvétele, nemegyszer hangzatossága, emocionális kitárulkozása
kezdettől fogva sokfelé a nézők idegenkedését váltotta ki. Nem véletlenül épp ez a
közönség és az ottani szakmafogott gyanút, hogy a megoldás rendezőimegközelítésmódja
vajon nem a nehezebbnek ígérkező, eredendőenkoreográfusi feladat említett megke
rülését jelenti-e? Különösen a balettben és a modem táncban nagy kultúrájú USA-beli és
nyugat-európai közönség egy részében, főként pedig a kritika és a szakma körében
jelentkezett ez az ellenállás, elsődlegesen épp az angolszász, tehát javarészt protestáns
színezetűországokban.

Emellett, miközben társulata közvetítésével a Béjart-féle rítusok bejárták a nagyvilágot,
ez idő alatt sok minden igencsak megváltozott. Nemcsak arról van szö, hogy ezek a
szertartás-karakterű, táncot meghaladni óhajtó produkciók a maguk közvetlen vagy
jelképes Szeretet-Testvériség-Nemzetköziség gesztusaikkal és az emberi összetar
tozásvágy egyéb kifejeződéseivel sem válthatták meg a szeparált embereket az ítélettől, a
magánytól. Erről is szö van. De talán inkább arról, hogy az 1968-as kulmináció után a
romantikus illúziók fölött gyorsan eljárt az idő, s a felvert etikai-érzelmi hullámok a
megcélzott nyugati színtéren rövidesen elsimultak.

Aföldi létezés "fortélyos félelmei" viszont változatlanul növekedtek, és súlyos felhőként
nehezednek rá napjainkban is szinte az egész emberiségre. A korábban lázadó fiatalok mi
mást tehettek volna, nagyobbrészt betagolódtak a gazdagabb vagy szegényebb, de
mindenképp lélektelen mindennapok sivár rendjébe. Kisebbrészt pedig a valóság előli

menekülés régebbi, nemegyszer deviáns formái mellé újabbak társultak. Arock-koncertek
szertartása, illetve eksztázisa a maga levezető funkciójával pedig szépen integrálódott a
szórakoztatóiparba. Mindenütt Nyugaton ez zajlott le, legfeljebb csak aránybeli diffe
renciákkal.
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Ezt a nyomasztó, minden irányú változáskomplexumotpersze éppen művészek,köztük
a tánc alkotóművészeifogták fel a legérzékenyebben. S a legjelentősebbek, egyben a
legetikusabbak közülük kifejezték, részint feltártáka valóságos összefüggéseket is. Az
élőviIág és az emberiség veszélyeztetettsége - a gazdag, pazarló s az éhező, szegény
kontinensek, az egyén és társadalom, a személyiség és a hatalom, a nő és a férfi közti
kapcsolat ellentmondásai - s egyáltalán: a kapcsolatteremtés, a kontaktusteremtés
lehetőségénekproblematikája újból, s gyakran igen magasművészi színvonalon, rendkívül
változatos formában ismét megjelentek a nagyvilág fontos táncszínpadain, alkotó
múhelyeiben.

Igaz, a századközép balettművészetének stílusteremtő mestereí, mint az USA-ban
George Baiancbine, Antony 'Iudor és jerome Robbins, Angliában Frederick Asbton és
honfitársa, az NSZK-ban működő John Cranko - így vagyúgy - befejezték az alkotó
munkát. A náluk fiatalabb, őket követő balettkoreográfusok közül azonban például
Hollandiában Hans van Manen s az ott dolgozó csehJiIiKylián, az NSZK-banaz amerikai
John Neumeier tovább vívták és vívják teremtő harcukat az eredendően etikus és táncos
művészimegoldásért. Hasonló irányú, eredményes művészimunkát folytatnak a modem
tánc mestereí is. A legnevesebb alkotök közül az amerikai Martha Graham, Paul Taylor,
Glen Ieuey, 1\vyla 1barp, Angliában Cristopher Bruce és Robert Nortb, a svéd Birgit
Cullberg és Mats Ek nevét szükséges itt megemlíteni. Legalább a kétségek és a szorongás, a
fájdalom s olykor a gyengeség őszinte kimondásával, a labirintus-lét okozta szenvedés
tiszta sZÍVŰ felmutatásával teremtik meg a katarzist, ami a művet művészetté, a művészetet
etikai létsZükségletté teszi, minden ágában és minden idiómájában.

És persze, mintegy az előbbiek ellenpontjaként, ellenkező előjellel, a túlsúlyos nyomás
hatására létrejött az USA-banés Európában majdhogynem egyidejűlega "köznapi realitás
esztétikája" és gyakorlata is. Ez a szemlélet és ábrázoIásmód, úgymond: az őszinteség

jegyében és a megszépítés kompenzációiróllemondva, az embert már nem is esendőnek,
hanem elbukottnak, a körülmények és a véletlen játékszerének, saját, kontroUálatlan
ősemberi ösztönei kiszolgáltatottjának tekinti, és ilyennek is mutatja meg. Lényegében
kiégett emberek, olykor emberroncsok; úttalan ténfergök imbolyognak, kínlódnak
például a nyugatnémet pina Bauseb és a francia Maguy Marin tánco, de inkább
mozgásszínházának színpadán, ahol persze a kegyetlenség is éppolyan otthonos, mint a
megalázottság. Mindez azután már nem az elvonatkoztatott vagyszimbolikusan költői

táncművészet valamelyik kialakult nyelvezetével megformáltan jelenik meg, hanem
mozdulati relációban leginkább a köznapi mozgas- és gesztusvilág letranszponált
közegében, erőteljes szcenikai hangsúlyozással, egy afféle "fekete stilizáció" ered
ményeként, hiszen a táncművészet "megszépitő aktusa" nélkül ugyebár az ember bizony
ilyen ...

Antihumánus aspektus ez? Többnyire sajnos igen. Amelyben leépült, kipusztult már a
Béjart által felemlegetett etikum, részint az esztétikum is. Bár például Bausch egyes
műveinek van még hangulati, érzelmi hatóereje, az epigonoknál azonban jóval kevésbé.
Hogy mindez kísérletezés, a tehetetlenség kivetülése, botránycé1zatú divatjelenség 
végső fokon ez már mindegy. Tény, hogy az említett korszakváltás, a tartósan válságos
helyzet, a kínzó bizonytalanság és a rossz közérzet reményvesztett kicsapódásai ezek,
amelyekben viszont az ember már nemcsak áldozat, hanem a maga méreteí szerint vét
kes is.
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A Vigilia beszélgetése

Horváth Kálmánnal

- Nyugat- ésÉszak-Európa sok országában élnek magyarkatolikusok, akiket magyar
lelkipásztorok gondoznak. Milyen magyarságmegőrző szerepe volt a pasztord
dójuknak?

- Amikor 1958-ban Skandináviában elkezdtem munkámat, akkor otthonról semmi
féle segítség nem érkezett, sőt elzárkóztak a magyar emigrációtól, még a hazautazás sem
volt könnyű, Ebben a légüres térben a pap volt az egyedüli, aki hivatásánál fogva
közösségalkotö személy lehetett a magyarság között. A közösségalkotás feltételei
emberfelettiek voltak: megőrizni a pappal kapcsolatba kerülő magyarokat az izolációtól,
összetartani őket, noha egymással szemben is biza1matlanok voltak. Nagy feladat volt ez,
főképp itt Norvégiában, ahol előzőleg nem volt magyar élet és csak az 56-os nagy
kiáramIással kezdődött el.

- Milyen sajátosproblémákkal kerültél szembe?
- Idegen környezetbe bekerülni igen nagy problémát jelent, főképp ha már idősebb

valaki. Nem könnyű eljutni odáig, hogy az ember egy kisebb csoporthoz tartozzék, ne
érezze magát izolálva. Az izoláció olykor már szándékos elzárkózás, állandó veszély,
melynek mindenki kivan téve. Eveszély elhárításában az egyházi szolgálatot végzőpapnak
igen nagy szerepe van. Először is azzal, hogy önmaga igyekszik a saját izolálódásának
gondját egészségesen megoldani; hogy a gondok ellenére is tud mosolyogni és örülni
másokkal, példát tud adni azoknak, akiknek erre szükségük van. A példa mellett fontos a
kisebb-nagyobb csoportok összetartása, idősebb emberek látogatása, akár otthonokban
vannak, akár teljesen egyedül a saját otthonukban, olykor nyelvtudás híján élnek. A velük
eltöltött idő segíti őket abban, hogy a magányosságot, izolációt és mindazt, ami vele jár,
összeroppanás nélkül el tudják viselni. Sajnos bizonyos gyanakvás, amit talán otthon
neveltek bele az utolsó emigráns generációba, s az érzelmes magyar karakter, könnyen a
küzdelem feladását eredményezi. Az ilyen helyzetek orvoslásában nagy szerepe van a pap
emberi kvalitásainak, melyek vallásos meggyőződésén alapulnak és közvetve vagy
közvetlenül vallásos meggyőződést sugároznak hívőknek, nem hívőknek és hitükben
megbicsaklottaknak egyaránt. Nem szabad megfeledkezni továbbá arról, amit a pap
személyén, szolgálatán keresztül az evangélium nyújt az embereknek. Legfontosabb a
felelet arra a kérdésre, hogy sikeres-e vagysem az ember élete, van-e értelme és mi avégső
értelme. Erre a választ az egyházi szolgálaton keresztül kapták meg külföldön élő

magyarjaink és semmiféle más magyar szervnem tudott, legtöbb esetben nem is próbált rá
választ adni.

- Az istentiszteleteken kívül milyen más egyházi és egyéb rendezvényt szerveznek a
magyarpapok?

- Az ünnepi szentmiséken kívül lelkigyakorlatokat tartunk nagyobb csoportoknak.
Baráti összejöveteleket is rendeZünk különösebb vallási jelleg nélkül. Skandináviában a
hívek a szentmise után is összejönnek a plébánián, s kávé, tea mellett még egy órácskát
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beszélgetve töltenek el. Ezt mi magyárok is árvettük Ez is egyházi rendezvény, melynek a
vallásos jelleg mellett megvan a maga társadalmi jelentősége is.

- Milyen aktivitást fejtett ki a katolikus lelkipásztori szolgálat a cserkészmozga
lom meghonosítása, fenntartása érdekében?

- Tevékeny cserkészmunka volt és van Stockholmban, Göteborgban, Helsingborg és
Malmö környékén ökumenikus jelleggel. Együtt dolgoznak katolikusok és protestánsok
Vezetik és élik a cserkészéletet. Dániáról nem tudom, hogy ott valaha is indult volna
magyar cserkészcsoport. Norvégiában egészen a hatvanas évekvégéig cserkész-összejöve
teleket, cserkésznyaraltatásokat rendeztünk, elsősorban azért, mert alkalmat adtak a
magyar nyelv tanítására. Mióta a magyarok könnyebben utazhatnak haza, az érdeklődés

csökkent. Szervezett cserkészélet már évek óta nem működik.

- Van-eNoroégiában valamilyen nemzetiségvédó töroény?
- A nemzeti jelleg megőrzésétNorvégiában főleghelyi szinten, iskolák felállításával, a

kulturális aktivitások támogatásával próbálják elérni. Mindez az emberi jogok tiszteletben
tartásának keretében történik, külön nemzetiségmegőrzőtörvény nincs.

- Szerinted mia lelkipásztorfeladata: az, hogy megtartsa a híveitmagyarnak, vagy
hogy segítse beolvadásukat?

- Kötelességem, hogy tiszteletben tartsam mindenki döntését. Természetesen én a
magam munkájának értelmét abban látom, hogy mint magyar pap minden erörnmel
szolgáljam azokat, akiknek igényük van a magyar pap szolgálatára. A magyarságmegőrzés

elsősorban a nyelv megtartását jelenti. Nyelvében él a nép: még inkább áll ez egykülföldön
élő csoportra. Addig vagyunk, amíg van, aki magyarul beszél. Az ötvenhatos menekültek
jórészt azzal a tudattal hagyták el hazájukat, hogy ők oda többet a lábukat be nem tehetik.
Ez a felfogás sokáig tartotta magát. Ebből következett, hogy egy részük elhanyagolta a
magyar nyelv ápolását. Nem volt újság, nem voltak könyvek, folyóiratok sem, melyek
ebben segíthettek volna. A pap feladata lett, hogy ellássa olvasnivalóval a szétszörtan élő

magyarságot. Utazásaimra magammal vittem egy hatalmas könyvcsomagot minden
alkalommal. A magyar nyelv megőrzésébennagy szerepe volt és van a papnak. A magyar
nyelv megóvását hatékonyan segítik elő a magyar istentiszteletek, a magyar énekek és
zsoltárok

A magyar nyelv ápolása mellett meg kell említeni a magyar irodalom és történelem
megismertetését is. A fiatal generáció tagjai sokkal szegényebb irodalmi ismerettel jöttek
el hazulról, mint a mi generációnk Még kevésbé ismerik a magyar történelmet. Sokan azt
hitték, hogy a magyar történelem 1918-ban kezdödön el. Szent István-ünnepeínken
igyekeztünk valamilyen formában rámutatni, hogy a magyar történelem Szent Istvánig
vagymég korábbra nyúlik vissza, és megpróbáltuk a folytonosságot érzékeltetni, s ezt a
múltat külföldi magyarjainknak valamiképpen tudatosítani. Ha nem vállaltuk volna ezt a
magyarságmegőrző szolgálatot, külföldi magyarságunk ma már lényegesen szegényebb
volna.

Volna még egy dolog, amire érdemes kitérni a külföldi magyar katolikus életet illetően.
A magyar katolikus egyházon kívül nincs olyan magyar szervezet, amelyik annyi
kapcsolatot épített volna ki külföldön a helyi egyházi vezetőkkel, a helyi papsággal és az
egyházmegyék, illetve plébániák keretében a hívekkel, akik maguk is különféle nemzeti
ségi csoportot képviselnek Ez a helyzet sok előnnyel is jár. A menekültek által terjed a
magyar kultúra, a történelem ismerete, a népünk történelmével való külföldi foglalkozás,
az aktuális hazai események ismerete. A külföldiek nemcsak megismernek, hanem sokszor
meg is szeretnek minket.
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- Vajon más nyugat-europai országokban jobb lehetőségei voltak-e a magyar
papnak, mint itt északon?

- Annyiban, amennyiben Nyugat-Európában nagyobb magyar csoportok élnek.
Ezeknek sok esetben saját papjuk van, nem kell olyan mérhetetlen távolságot bejárnia,
mint a skandináv papnak, aki Norvégia, Svédország, Dánia és Izland magyar katolikus
híveinek gondoZását látja el. Európa többi országában nem volt ilyen nagy a szétszórtság, a
pap fizikailag és földrajzilag közelebb volt híveihez, közelebbtevabbá a helyi egyház
intenzív katolikus életéhez és ez segítette a munkáját. Nyugat-Európában a papnak nem
kellett nagy utazásokat tennie, intenzívebb lelkipásztorkodást végezhetett, például azáltal,
hogy nemcsak havonta egyszer volt mise, vagy kétszer-háromszor egy évben, hanem
minden vasárnap. Lényeges különbség az is, hogy az ilyen helyeken möd volt ifjúsági
hitoktatásra is, esetleg cserkészcsapat vagy más ifjúsági közösség létrehozására és
fenntartására. Thdott alkalmi rendezvényeket szervezni, akár szörakoztatö, akár kimon
dottan vallásos jelleggel, például hétvégi lelkigyakorlatok rendezésével. Bázelben,
Zürlchben, Párizsban, több alkalommal Brüsszelben, és másutt magam is vállalkoztam
egy-egy ilyen lelkigyakorlat megtartására a templomban vagy a plébániai otthonban
szépszámú közönség előtt. Itt északon is rendeztünk jó néhányszor lelkigyakorIatos
rekollekciókat, családi napokat.

- Itt északon a munkához szükséges anyagiakat a német katolikusok segitségével
tudtátok csak előteremteni. Hogyan volt ez Europa többi országában? Ki adta ott a
papnak a fizetést; honnan fedezte kiadásait?

- Kezdjük apap személyes kiadásaival, illetve fizetésével. Apapokpéldául Belgiumban,
Hollandiában, Németországban egyházmegyei keretben dolgoztak, s első pillanattól
kezdve megkapták ugyanazt a fizetést, amit a helyi papság, attól az egyházmegyétől,

amelynek tagjai voltak, illetve ahol dolgoztak. A pasztorációs munkával járó kiadásaikat is
részben az egyházmegye, részben a hívek támogatása biztosította. A mi munkánk
megindu1ásánál már voltak hosszabb idő óta ott élő magyarok, akiknek sikerült
egzisztenciájukat megalapozni. Ez még mind nem lett volna elég azoknak a kiadásoknak a
fedezéséhez, amikre a magyar pasztorációnak szüksége volt. Sok esetben külön társadalmi
akciót kellett indítani az anyagiak előteremtésére. Erre konkrét példát láttam Leuwenben
és Brüsszelben, de az anyagiak előteremtésében jó hátteret biztosított az az egész Európát,
Kelet-Európát is magába foglaló nagy segélyszerv, amely adott esetben biztosítani tudta az
összeget, amely még hiányzott ahhoz, hogy a pap a munkáját rendszeresen végezni tudja.

- Mit jelent az ökumenikus kapcsolat a külföldi magyar felekezeti csoportok
között?

- A különbözö egyházi közösségek számára létkérdés az együttműködés. Az a
merevség, amelyben az én generációm a harmincas években felnőtt, külföldön már
ismeretlen. Lelkészek, papok egymásra találtak. Ha nincs is szervezeti kapcsolatunk, van
igazi baráti kapcsolatunk, amely odáig megy, hogy meglátogatjuk egymást, szerepelünk
egymás istentiszteletein.

Norvégiában az ökumenikus mozgalom a magyar papság számára két dolgot jelent.
Elsőnek említem a norvég luteránusokhoz ffiződő kapcsolatot. Az evangélikus egyház
államvallást alkot. Velük szemben mi elenyésző kisebbség vagyunk. Ideérkezésem első

pillanatától kezdve legjobb barátaim közé tartozott az evangélikus pap, egy ifjúsági
szervezet nagyrabecsült vezetője, aki nagy magyarbarát is lett. Sajnos korán meghalt, nem
tudta megvalósítani tervét, hogy személyesen bejárja Magyarországot. Rendszeresen
találkoztunk, vendégségbe jártunk egymáshoz, megtárgyaltuk közös problémáinkat:
szebb ökumenizmust elképzelni sem lehet két egyház papja között, mint amit mi
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megéltünk. Egy másik példája az ökumenikus kapcsolatnak: környékünkön, ahol lakom, a
helyi egyházközséggel nemrégen ökumenikus istentiszteletet tartottunk a luteránus
templomban. Engem mint magyar jezsuitát kértek meg az ünnepi prédikáció megtarta
sára. Eljöttek katolikus nővéreink, s a kisszámú magyar katolikus hívőcsoport is, és
énekekkel, zsoltárokkal, míserészletekkel, többek közt a Glória eléneklésevel szerepel
tünk. Késöbb én hívtam meg a helyi evangélikus egyházközség elnökét, s ő egy vasárnapi
mise alatt tartott elmélkedést. Evangélikus lelkipásztort csak azért nem hívhattam, mert az
istentiszteleteink ideje egybeesik, és senki sem volt a környékbeli evangélikus papok
között, aki szabaddá tudta volna tenni magát. Norvégiában a magyar protestáns
lelkészekkel alkalmi találkozásokon jöttünk össze, szerepeltünk egymás rendezvényein.
Protestánsainkhoz Svédországból havonta jár át egy magyar lelkész Oslóba istentiszteletet

, tartani. Vele jó ismeretségben vagyok, közösen szerepeltünk már esküvők alkalmából és
istentiszteleten.

- A szónJánybelyzet miatt előfordul, hogy a segítségre szondó magyar nem tesz
különbséget a lelkészfelekezete közőtt,hanem attólkéri a segítséget,akit elér. SZokás-4!,
hogy a lelkészek szociális, karitatív téren egymást kőlcsönösenkisegítik?

- Mielőtt katolikus pap érkezett volna Norvégiába, itt már dolgozott az államegyház
szolgálatában, annak szociális szervezetében egy magyar születésű pap, Terray László.
Ennek a szervezetnek a küldetésében járt 1956-57-ben Ausztriában, találkozott ottani
magyarokkal és nagy barátsággal, szeretettel, minden megkülönböztetés nélkül volt
mindenki segítségére. A norvég evangélikus egyházi szervek szociális téren vallási
különbségtétel nélkül mindenkit egyformán támogattak. Tipikusan ökumenikus a mosta
ni jelentős támogatás is, melyet a norvég evangélikus egyház szervezett meg és küldött
Lengyelországba a katolikus egyház segítésére.

- A kivánatos szeroezeti egységet leginkább a magyarpüspök testesíti meg. Mayen
szerepetjátszhat a magyar PÜSPÖk? Hol van rá nagyobb szükség, Európában vagy
Amerikában?

- Mindenképpen SZÜkSégÜnk lenne magyar püspökre, hogy az említett egység még
erősebb legyen, hogy a magyar pasztorációnak legyen hivatalos képviselője. Ez a püspök
általában az egyház életében, s ezt a munkátvégezné el a mi életünkben is. Eznagyon rövid
időn belül kitűnt Irányi püspök kinevezése után. Arra nagyon nehéz választ adni, hol
szükségesebb a magyar püspök jelenléte, hiszen Európában is, Amerikában is kell. Van
némi betekintésem a kanadaiés az amerikai magyaréletbe. Odaát több magyar intézmény
van, a katolikus élet ott nemzetiségi csoportokra épült. A magyar élet ott a századforduló
kivándorlóival indult el, és azóta tovább épül. Csodálatos intézményei vannak, templo
mok, plébániák, iskolák, Fontos volna, hogy ott legyen felelős magyar püspök, mível a
papok száma sajnos csökken, kihalnak, és ha nincs biztosítva a magyar papi utánpótlás,
ezek az intézmények elvesznek. A helyi püspökségek ugyanbármikor lehetőségetadnak,
hogy ezeket újra magyarcélra használják, de ha nincs magyarpap és nincs olyan személy,
aki ezeknek az intézményeknek a jövőjéről felelősséggel és megbízatása alapján intézked
het, akkor a katolikus magyar életet nagy károsodás érheti. Európában más a helyzet, nincs
annyi intézményünk, s ami van, jobban függ a helyi egyházi keretektől.

- Hogyan és honnan érkeznekpapok a lelkipásztori munkára Nyugat-Európába?
- Voltak papok, nem nagy számban, akik a háború befejeztével kint maradtak, vagy

kijöttek. Ilyenek voltak a magyarul tudó, de német származású papok, akik nem láttak
otthon lehetőséget a működésre. Ók elsőnek jelentek meg a magyar lelkipásztori
munkában. Igen nagy szerepet játszottak továbbá azok a szerzetesek, akiknek működését
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otthon megtiltották. Ők kényszerültek külföldre jönni, amennyiben papokként tovább
akartak dolgozni. Beálltak a magyarsággondozó kultúnnunkába, megtörtség, kesergés és
keserűség nélkül; abba a munkába, amely iránt kezdetben, hazulról nagy megértést és
megbecsülést nem tapasztalhattak, amelyet csak nagyon megkésve kezdtek otthonról
értékelni és megbecsülni. Jelentősszerepet játszott a külföldi papi utánpótIásban azoknak
a jelentkezése, akik az otthoni nehézségek miatt a munkájukban kitartani nem tudtak, és
úgy hitték, kénytelenek külföldre jönni, hogy szabad emberként tudjanak dolgozni és
hivatásukat megtartani. Továbbá azok, akik hosszú évekig börtönben sínyíődtek,és onnét
kiszabadulva semmi lehetőségüknem volt papi munkájuk folytatására. Aztán azok, akiket
meghurcoltak, sokszor egyházmegyei keretben is, és a végén már nem volt más
választásuk, mint hogykülföldre rnenjenek, Voltak aztán - bár nem sokan - olyanok, akik
már külföldön jelentkeztek szemináriumba. Mind a külföldi rendek, mind a külföldi
egyházmegyék nagy megértést tanúsítottak magyar származású papjaik iránt, és enge
délyezték, hogy az illetők munkásságuk nagy részét, adott esetben teljes egészét,
magyarok között fejthessék ki.

- Hogyan lehet a szükséges magyar lelkipásztori létszámot biztosítani ajövőben?
Vannak-e erre tervek?

- Diákkoromban működötta Szent László Egyesület, melynek az volt a feladata, hogy a
külföldre került magyarsaget papokkal, nővérekkel ellássa. Most nemcsak külföldön
csökkent a magyar papok száma, hanem otthon is. Otthon talán még veszélyesebben. A
papi utánpótlás kérdése egyformán nagy probléma lett Magyarországon és külföldön.
Sehol sincs elegendőfiatal jelentkező. Külföldön van némi utánpótlás a szerzeteseknél és
az egyházmegyés papságnál, de tíz-tizenöt éven belül radikálisan le fog csökkenni a
külföldön dolgozó magyar papok száma. Erről a mind égetőbbéváló problémáról sokat
beszélnek, főlegbaráti körben, s itt-ott hivatalos helyen is, de sehol sem látnak megoldási
lehetőséget.Most a feladat az, hogy mentsük, ami még menthető.

- Erofeszítések történnek arra, hogy a bécsi Pazmaneumban újra meginduljon a
külföldi magyar papképzés. AtTa is gondolnak, hogy az erdélyi magyar kisebbségi
fiatalok közül itt tanulhatnának azok, akiketa romániai numerus clausus megakadá
lyoz abban, hogy Gyulafehérvárott végezzék tanulmányaikat. Iudna-e a Pazmaneum
olyan embereket képezni, akik a külföldi magyar hivek gondozásának nehéz
munkáját el tudják látni?

- Elméletileg igen. Persze erre a munkára nagyon alaposan fel kell készülni mind a
nevelőknek, mind azoknak, akik ezt a hivatást vállalják A nagy kérdés az, hogy találnak-e
majd elég papjelöltet, aki a Pazmaneumban akar felkészülni az apostoli életre. Az erdélyi
hivatásokkal kapcsolatban a fő probléma akiutazás.

- Kívánatos volna-e, hogy Magyarországról jöjjenek a Pazmaneumba fiatalok
legális úton, s ott kiképzést kapva későbba külföldi magyarpasztorációban dolgozza
nak?

- Ez elsősorban az otthoni püspökök dolga, nekik kell arra választ adni, van-e olyan
emberük, akit át tudnának adni külföldi pasztorációra. Megfelelő emberük, képzett
emberük, aki iránt bizalommal vannak itt, s akitől az emberek nem idegenkednek. Magától
értetődőnek tartom azt is, hogy ha külföldön valaki a magyarság papja akar lenni, ott kapja
meg a kiképzést, ahol dolgozni fog, de adott esetben otthon Magyarországon is
működhessen.
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- Milyen adottsagoe szükségesek egy kül/öldi magyar pasztorációra vállalkozó
pap számára?

- A külföldi magyar pap esetében igen fontos a magyar identitástudat és elkötele
zettség. Hiszen sok olyan pap is került külföldre, akik beálltak a helyi egyháZmegyék
szolgálatába. Mindenkinek joga van ilyen választásra, de a magyar munka mellett való
kitartás megkövetel egyfajta magyar elkötelezettséget. A magyar lelkipásztori munkára
vállalkozónak készen kell állnia a mozgalmas életre, a szüntelen utazásokra, a külföldi élet
fokozott lelki terheivel.

- A kül/öldi 11Ulgyarpasztoráció előszöraz .Bxsul familia" konstitúdó nyomán
indult el, mely a menekültpasztorádóra való tekintettel készült. A zsinat után a
meglévó menekültcsoportokat az államtitkárság gondozza, az egyetemes egyház
viszont vándotpasztorációt létesített a "Pastoralis migratorum cura"pápai konstitúdó
alapján sokkal átfogóbban. Mennyire kell az európai 11Ulgyar pasztorációt még
menekültpasztorációkéntkezelni és milyenfeltételek között tolna lehetőségarra, hogy
a "Pastoralis migratorum cura" rendelkezéseit érvényesítsék benne, tehát hogy a
papellátásban a magyar püspöki kar illletékességét és kötelezettségét igénybe
vegyék?

- Ez nagyon kényes kérdés. Nem is hiszem, hogy röviden megválaszolható. A modem
világban a népesség vándorol országok között is. Vannak vendégmunkások, kivándorlók,
politikai menekültek stb. Ne felejtsük el, a külföldi magyar élet nem a magyar
meaekülökkel kezdödött, hanem a kivándorlókkal. Azok voltak nagy számban, ők

teremtettek magyar tradíciót külföldön, Akik később jöttek, azok már készen kapták azt,
amit a szegény, nyomorult szőlőkapásokés bányászok annak idején elhagyva hazájukat,
külföldön megteremtettek. Így volt ez egyházi vonalon is. Ilyen értelemben voltak és
lesznek mindig magyar kivándorlók, akik nem menekültek. A menekült fogalma 1956-ban
merült fel. Figyelemre méltó, hogy a magyarok ezt az elnevezést sohasem szerették. Mi
külföldi magyarok vagyunk. A menekült elnevezés nem hangzik jól a magyar fülekben. Azt
hiszem, a fejlődés jelének kell tartanunk, hogy az egyház a külföldiek közötti lelkipásztor
kodást minden személyre kiterjesztette, függetlenül attól, hogy milyen okok miatt
távozott el hazájából.

- A kül/öldi 11Ulgyarpapság régebben - hallgatólagosan - megállapodottabban,
hogy a 11Ulgyar lelkipásztori munkában dolgozó pap ne látogasson haza Magyaror
szágra. Mi volt ennek az oka és van-e változás ebben a kérdésben?

- Negyven éve dolgozom külföldön magyarok között. Fiatal teológusként jöttem
külföldre, hogy tanulmányaimat itt végezzem, s utána otthon dolgozzam, ahogy ezt
évszázadokon keresztül csinálták a magyar teológusok. Amikor 1952-ben tanulmányaimat
Hollandiában befejeztem, az akkori magyar helyzet miatt szö sem lehetett arról, hogy
hazamenjek és mint pap és jezsuita dolgozzam otthon. A szándék azonban mindig
megmaradt bennem, és ha lehetőség nyilik rá, szívesen dolgozom otthon. Említettem már,
hogy sokan nagy meghurcoltatás, igazságtalan meggyötrés után kerültek külföldre.
Olyanok is voltak, nyugodtan mondhatom, akik úgy hitték, hogy egyházi elöljáróik is
magukra hagyták őket, vagy nem védték, vagynem tudták megvédeni, vagypaptársaik
árulták el őket. Hogy ezekben az emberekben megvolt a gyanakvás,talán annál is több 
félelem, ez érthető volt. Különösen, ha éreztették is velük otthon, hogy nemkívánatos
elemek. Hirtelen azt kívánni ezektől az emberektől, hogy nagy lelkesedést mutassanak
mindennel szemben, ami változás történt otthon, az majdnem csodavárás lenne.
Tisztelem azokat, akik a hazai változásokra pozitívan válaszoltak, és amennyire lehetett, a
magyar egyház mellé álltak: ha nem mentek, vagynem mehettek is haza látogatóba, de
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minden lehető módon támogatták paptársaikat, a megmaradt magyar intézményeket,
fogadták külföldön a hazai látogatókat, meghívták őket, útjukat fizették, hozzájárultak
valamelyik egyházi épület, templom berendezéséhez. Én Norvégiában az utolsók közé
tartoztam, aki hivatalosan engedélyt kapott, hogy hazalátogasson. A külföldi magyar
papság örül minden olyan lépésnek, amelyarra irányul, hogya magyar egyház otthon olyan
szabadsággal dolgozhasson, mint ahogy mi itt. Ha megerősödik a bizalom, a külföldi
tfiagyar papság a jelenleginél sokkal nagyobbat és sokkal többet tud tenni az otthoni
magyar egyház javára. Első látogatásom alkalmából, amikor még csak zárt ajtók mögött
misézhettem otthon, elmentem néhány diáktársamhoz, paptársamhoz. Később már nem
kellett a templomajtót bezárni, hogy otthon misézhessek, sőt prédikálhattam is. Mikor
utoljára otthon voltam, előadást is tarthattam. Ezek olyan dolgok, amiket az ember igen
szívesen tesz meg negyvenévi munka után, hiszen azt a munkát folytatja, amit addig is
csinált. Ha nem is nagy nemzeti jelentőségűez a szolgálat, de a "gutta cavat lapídem" elve
alapján egy ilyen VÍZcsepp is alakítani tudja az eléggé megkövesedett magyar egyházi
életet.

- Az a tény, hogy a kü/fö!dön élő magyarságnak szoros kapcsolata van a zsinat
után megújuló világegyházzal, jelentett-e segítséget az otthoni magyar egyháznak a
zsinati megújulásban? Iudott-e a külföldi magyar pasztoráció a helyi egyházaktól
zsinati megújulást átvenni és továbbadni a hazai egyháznak?

- Szervezett formában a közvetítés elsősorban a külföldi magyar könyvkiadás és
folyóiratok révén történt, amelyek képviselték, hazajuttatták a zsinati megújulás doku
mentumait, még mielőtt megjelentek volna otthon a zsinati dokumentumok magyar
nyelvű fordításai. Feltétlenül szerepet játszottak ezen a téren azok a lelkigyakorlatok,
teológiai konferenciák, amelyeket külföldön élőpapok tartottak az otthoniak sZámára. Ide
számítható az is, hogy az otthoni papjaink külföldre látogattak, velünk éltek és látták,
hogyan zajlik külföldön a zsinat által megújított katolikus élet. fgy a hazai papok
egyénenként kaphattak példát a zsinati megújulásra.

- A kü/fö!dön élőlengyeleknek kétolyanpüspökük is van, akik hivatalosan tagjai a
lengyel püspöki kamak és közvetlenül képviselik a külföldi lengyel hivek kívánságait.
Elképzelhető-e, és milyen feltétel meüett, hogy a külföldi magyar püspök is ilyen
szervezeti kapcsolatba kerüljön a magyarpüspöki karral?

- Ez megint olyan kérdés, amely sok részletkérdésre bomlik. Ha összehasonlítjuk a
magyar helyzetet a lengyel helyzettel, akkor az alapvető kívánság az lenne, hogy a magyar
egyház számára is legyen biztosítva az a szabadság, ami a lengyel egyháznak megvolt a
háború óta megszoritás nélkül, Gondolok a szerzetesekre, a szerzetesek munkájára, a papi
képzésre, a szemináriumok fenntartására és így tovább. Kiindulópontként csak ez
képzelhető el.

András Imre
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Mai meditációk

EISEMANN GYÖRGY

A romantikus katarzisról

Az ember drámai lény. EszméIkedéseiben ősidőktől a legújabb korokig tör elő ez a sokat
hangoztatott tapasztalat. A létezés legszélsőbbellentéteit hordozza magában. legalapve
tőbb szemléleti és egzisztenciális életkereteiben. így az időben (sZüIetés-halál) és a
térben (lélek-világ) egyaránt a Végletes szembenáIIások alanya. Talán ezért is beszélt
Simone Weil tér és idő keresztjéről. Sugallván, hogy a létezés ellentéteinek feszültségéből

új perspektívák is nyílhatnak Az ember felüI tudja múlni önmagát, olykor éppen a benne
kiéleződődrámaiság révén. Eváltozásnak egyik művészi megragadása a tragikumot, illetve
a katarzis élménykörét idézi elénk

Közismert. hogy a katarzis fogalmát a tragédia műfaja és a tragikum esztétikája nyomán
fejtették ki. Majd áltaIánosították, tehát önálló, eredetétől eIküIönüIt élményt is jelöltek
általa. Ekként létezhet tragikum nélküli katarzis, valamint katarzis nélküli tragikum. A
romantikára nézve e megkülönböztetések fölöttébb érvényesek. A tragikumfelfogás
átalakulása természetesen hozza magával a katarzis módosulását. Az antik tragikum
világrend és egyén közötti meghasonlást, vagyis érvényes külsőségés megtévedt bensőség
közötti ellentéteket exponált. A katarzis így a világrendtől való eltávolodásnak, majd a
"vétek" felismerésének, az igazságra való rádöbbenésnek a következménye. Visszatérést
jelent - visszatérést a lét törvényeihez és alapjához, "megtisztuIást" a tévútra vivő

szenvedélyektől.

Az újkorban az ellentétek szubjektiválódtak; nem küIsőés belső, hanem két belső pólus
adja a kolliziót. Hiszen nincs érvényes kapcsolat az emberi eszmény és a világ rendje
között (a harmóniát a bűnbeesés kortudataváltotta fel), s a belső szenvedélyek szerepe is
eszerint minősül,A létezés drámája tehát bekerüIt a lélekbe. A régi görög tragédiák hősei

még elszánt egyöntetúséggel léptek fel a végzet, a törvény ellen avagy mellette. Modern
tragikum viszont nincs eredendő belső meghasonlás nélkül, mely egyben magának a
létezésnek szélsőpólusait is magába foglalja. Ez a katarzisra nézve azzal a következmény
nyel jár, hogy nem pusztán rádöbbenést - csatlakozást vagyszéttöretést - jelent egy
nagyobb törvény erejével szemben, hanem belső lelki átváltozást a belső ellentétek
nyomán. A megtisztulás nem a külső végzettel kapcsolatban, hanem a belüI felismert
rendeltetéssel kapcsolatban lép fel. Nem a szubjektum világhelyzete változik meg, hanem
maga a szubjektum lesz részese egy teljes átváltozásnak, újjászüIetésnek, metanoiának.
Nem visszatérésrőlvan tehát szö,hanem átlényegüIésről.A romantikus katarzis fő vonása,
hogy nemcsak objektív világhelyzetekben szembesít végzetet és egyént, hanem hogy új
lélekvaIóságot teremt: a metanoia révén.

Mindez persze feltételezi, hogy a katarzis sokat vitatott fogalmát az egyes művek

szereplöínek élményeként is vizsgáljuk. Goethe szerint az antik tragédiák arisztotelészi
katarzisa nem a nézökre, hanem a szereplökre vonatkozik. S ha nem is áIIítanánk így
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szembe az élmények kétféleségét, nyilvánvalónak tartjuk, hogy találkozásuk nélkül nem
lehet szö releváns befogadásról. .

Ekként is ku1csszóvá válik tehát a romantikában a drámaiság; nem mint műnemi
tulajdonság elsősorban, hanem mint rnűvészi minőség, mint alapvető egzisztenciális
ellentétek ütközésének kategóriája. Mellyel a belsővé vált egész, tér és idő teljességének
drámaisága jelenik meg a "törvény" és a "vétek" külsö-belsö viszonya helyén.

A konkrét szembenállás, melyből kiindulunk, az archaikus-egyetemes (szellemi), és a
modem-egyedi ( érzéki) élettartalmak között bontakozott ki. A. W. Schlegel sokat idézett
sorai szerint "a görög embereszmény az erők tökéletes egysége és aránya, a természetes
harmónia volt. A modemek ezzel szemben tudatára jutottak annak a benső megosztott
ságnak, amely ezt az eszményt lehetetlenné teszi; költészetük tehát arra törekszik, hogy a
két világot, a szellemit és az érzékit kibékítsék egymással és föloldhatatlanul egybeöt
vözzék." A romantika tehát ama kettősség tudatát is föleleveníti és hangsúlyozza, mely
ősrégi tapasztalaton alapul szellemi és érzéki, transzcendens és empirikus között, Ennek
felismerésére, majd az egységre törekszik, "egybeötvözésre": nem tagadja meg azt, ami
"túl" van, az "itt" nevében, és nem fordul el az "itt"-től a túllépés álútatában. Ahogy például
az egész tizenkilencedik század egyik jellegzetes alapélmény-párjánál, életszenvedély és
halálvágy kettősségénél is megfigyelhető. Mindkettő a másikat idézi, olyannyira, hogy
olykor a másik vonásait is magára ölti. Az életművészet halálszerű is: "dekadens",
pusztulásnak kitett, mulandósággal övezett, pillanatokba zuhanó, semmibe vesző. A
halálköltészet viszont életszerű is: állandóságra figyelő, maradandóságra készülö, tel
jességtől igézett, öröklétet ostromló. Életalkotás és halálvonzás: mindegyik színte önmaga
ellenpólusa felé tart; a stációk egymást idézik és keresik. Erről vall a romantika éjszaka
mítosza Novalistól Wagnerig, az "éjszaka lángjának" élménye Blake-tőlVörösmartyig. A
láng, a tűz az ellentéteket kiélezö, fenntartó és ugyanakkor összekapcsoló metaforaként
jelentkezik. A romantika, fölerősítve a hagyományt, gyakran e jelképben fogja egybe a
létezés drámaiságának ellentétes princípiumait. Schelling írja Múvészetfilozóftájában: "A
költészet a legmélyebbet nyitja fel, azt, ahol örök és eredendő egységben, mint egyetlen
lángban ég az, ami a természetben elkülönült."

Szellemi és érzéki szférák kettősségének romantikus megítélésében, mint a válsághely
zetre, léthiányra való retlexióban, jellegzetes gesztusok a titanizmus és az irónia.
Bármennyire is különbözönek tűnjék, a fennálló világ ironikus és titáni elvetése e ponton
rokon jelenségek. És itt van a romantikus éthosz egyik legkényesebb pontja is. Ahol a
romantika konkrét irodalmi fejlődéstörténetét illető minősítésre, különbségtevésre van
szükség. Az egyes művekben ugyanis gyakran elhomályosodik, hogy a megosztottság
nyomán, egyetemes-szellemi és egyedi-érzéki szférák elkülönülésének mélyén milyen
emberi státus rejlik. Miben áll ekkor lét és lélek kapcsolata; merre tartanak valójában a
fejlemények, mi ebben a sors érvényessége. Ugyanis a megosztottság ábrázolásában ekkor
kétféle értelmezés keveredik össze: a bűnbeesésjelleg és az elbukás heroikusnak láttatott
jellege. Mintha e kettő egymást feltételezné. Ugy tűnik itt, mintha az emberi létezés
drámája nem a bűn (hübrisz) és a megtisztulás ( katarzis, metanoia) közötti feszültségnek,
hanem pusztán a korlátai ellen lázadó emberi öntudatnak a folyománya lenne. S e
tragikusan hősinek ábrázolt lázadásban eltűnik vagy igazolódik a hübrisz, az emberi
létrontás gesztusa. Mindez különösképp a .byronízrnus" mentalitásában figyelhető meg.
Gondoljunk Byron olyan műveire, mint a Manfred vagy a Cain. Ahol a bűnösség és a
szenvedés közöttí kapcsolat téves megvilágításba kerül. S így a megosztottság, mint
"világfájdalom", az emberi önvalóság vélt kibontakozásának dacosan vállalt közege lesz. E
fájdalom alanya nem fogadja el sorsát, még ha tudja is, nem kerülheti el. S éppen e
lehetetlen törekvésben érzi magát autonóm lénynek. Ami persze csakis a pusztulás
autonómiáját jelentheti. Manfred előbb "legyőzi emberséget" (kilép a megosztottság
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alávetett helyzetéból), majd így szól az őt kísértő Szellemhez: "magam pusztítottam
magam, s ez így lesz ezután is". A helyzetet bonyolítja, hogy ez az individuális lázadás,
láttuk, gyakorta úgy jelenik meg, mint magasztos önteremrés. Byron lázadó démonizmusa
is, a drámaiság pozitívumának (továbbvivő erejének) tagadásával, ennek jegyében
sZületik. Csakúgy, mint a drámaiság (a megosztottságból fakadó ütközés) megkerülé
sének egyéb kísérletei is.

E kísérleteknek, a démoni önteremtésnek további jellegzetes útjai: egyrészt a drámaiság
ellentéteinek kiegyenlítési kísérlete, másrészt elkülönítési kísérlete.

A kiegyenlítés annyit tesz, mint feloldani ezeket az ellentmondásokat. Megpróbálni
elsimítani azt, ami valójában elsimíthatatlan. Az elkülönítés annyit tesz, mint elszigetelni
az ellentéteket, hogy azok sehol se ütközhessenek. Eltéríteni egymástól az egymáshoz
vezető irányokat.

Mindkét esetben a tragikum megkerülése, a szenvedésteli sors elhárítása a cél, mely
végeredményben megfoszt a katarzistól, az átváltozástól is. Mely így tehát lét és sors örök
dichotómiáját eredményezi - elzárja a sorsot attól, hogy a léthez érkezzék.

A kiegyenlítési kísérlet a szellemi felől történik, reprezentánsa Faust. Gondoljunk híres
szavaira Goethe művénekmásodik része végén, ahol eszméje természetes folyománya
ként képzeli el a valóságot. "Bátran szárnyaló eszmernből hadd legyen boldog való." A
szubjektív "eszme" valóságteremtőerejének jellegzetes tévhitével találkozunk, mely nem
a lét igazságát követi, hanem saját találmányában bízik. Majd: "a legnagyobb mű végre kész
lesz: egy ész elég ezernyi kézhez". A "nagy mű" megteremtésének e módját, Faust
harmonizáló programját a költemény egésze, Goethe alkotásának világképe hÚZZa át. A
"mú" ugyanis, amelyről itt Faust önhitten beszél, nem eszméjének megvalósítása, mint ő
vakságában hiszi, hanem sírjának ásása. A tévedés szimbolikus: az ilyen kiegyenlítési
kísérlet voltaképp "sírásás", a "vakság" eredménye. Ez is a szubjektív életalkotás
halálossága.

Az elkülönítési kísérlet az érzéki felől történik, ennek reprezentánsa Don Juan.
Emlékezzünk Kierkegaard fejtegetéseire a szellemi és az érzéki elkülönítésérőlDonjuan
alakja kapcsán. .Míközben tehát a szellem megválik a földtől, máris megjelenik az
érzékiség a maga teljes hatalmával, semmi kifogás nincs a változás ellen, és belátja azt is,
hogy hasznos, ha külön vannak ..."

A megosztottság kiegyenlítési és elkülönítési kísérletében egyaránt mindig van valami
"ördögi" vonás - tudjuk, Faust és Don Juan is kapcsolatba kerülnek az "alvilággal".
Kierkegaard előbbi elemzését folytatva, Donjuan "az érzékiként meghatározott démoni
kifejezése, Faust pedig annak a démoninak a kifejezése, mely mint szellemi van
meghatározva ..." Kettejük lényeges különbsége itt is kiderül, mint démonizmusuk eltérő

következménye. Faust lelkének halhatatlan részét az angyalok a mennybe viszik, míg Don
juant elnyeli a pokol. Hiszen a szellemi kiegyenlítés szándéka csupán téved, amikor a
drámaiság végső emberi feloldását teszi céljává. Az érzéki elkülönítés viszont nem is vesz
tudomást a dualizmusról; nem tud és nem is akar túUátni saját határain. Faust, halála
percében, a "legszebb pillanat" üdvösségérőlbeszél- DonJuan, mielőttelkárhozna, még
jól megvacsoráZik.

Az önteremrés lázadó (Manfred), kiegyenlítő (Faust) és elkülönítő (Don Juan)
drámaiatlansága után a romantika, élményvilágánakbelső logikája szerint, még egy stációt
jár meg az ellentétek elhárításában. Ezpedig az empíriától való végső elszakadás: magán az
emberi természetenvaló túljutás kísérlete. Az "istenülés" igézete, az "éteri" szellemiségbe
vonulás. A minden földit elhagyó transzcendálás tette. A dolog természetébőlkövetkező

en itt maga a kilépés a probléma, alétdrámát meghaladni kívánó szándékválik "hübrisszé".
A helyzet annyira Végletes és tarthatatlan, hogy tragikus bukáshoz vezet. Jelezvén többek
között, hogy a valóság negatívumaiból történő részesedés nem megtagadható. A csak
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szellemiben élő ember tragédiája nem is lehet más, mint az onnan való kitaszítás. Új útja
pedig, ennek nyomán, a drámai státus immár radikális képviselete, a katarzis, az átváltoZás
szenvedélyes akarása. Az irányváltoZás e pontján az újkori tragikum legjelentősebb

felismerései és legfenségesebb pillanatai születnek meg.
Amű pedig, mellyel a kilépés szándékára és az emberi sorshoz való kötődés katartikus

pátoszára hivatkozunk, Hölderlin műve: az E~dokles-drámatöredékek. nMinden mon
datában a szellem szöl" - olvassuk Empedoklesről. Ő az, aki tehát kivonja magát a
káoszból, az élet "szent Ziírzavarából", az empíriából, istennek tartva magát. "5ha csöndes
hegytetőnámulva tűnődtern olykor az élet szent Ziírzavarán, és sorsom megsejtve. mélyen
megráztak változásaid, az éter lehelt gyógyítón szeretetsebezte szívernre .. , és mélyeiben
megoldódtak, miként varázsütésre, rejtélyeim." Belépés az isteni teremtésbe, metanoia ( a
meghasonlott emberi státus átlényegülése) és a vele járó szakralitás nélkül - ez
Empedokles hübrisze. Eloldódik a szenvedéstől - nem részesedik belőle, hanem isteni
gesztusként szövetséget köt vele. Ennek következményeként vallja: nAZ embert nem
emberien szerettem.n Fölébe helyezi magát mindennek: "5zolgáimrná lettek az istenek."

Empedokles tehát nem az istenek ellen lázadt az "emberi" nevében, mint egy
romantikus Prométheusz, hanem az emberi ellen az isteni nevében. Ami éppúgy bún,
mert önkényes szembeszegülés ember-mivoltával, rendeltetése drámai irányával. "Iste
nült" állapotát, a kudarc után, maganevezi "balgaságba fordulásnak". Sorsával ekkor már
tisztában van; elbukását égi kegyelemnek tekinti. Akatarzis, az átváltozás felé vezető útnak,
tisztító csapásnak. "Egyet kértem csak szívemben az istenektől: ha majd szent boldog
ságom elvíselní nem tudom szilárd ifjúi erőben,s mint az ég régi kedvenceinél, szellemem
ideje balgaságba fordul - adjanak intő jelt, és a szívembe váratlan sors szakadjon, ez
jelezze, hogy a megtisztulás ideje eljött ...n

llyen tehát az emberi szellem "balgasága", ha kizárólag szellem akar lenni. Ez is
önteremtő életalkotásnak bizonyul: "az élet bennem költemény lett.n De Empedokles
végül, az nintő jel" révén, megtalálja sorsa igazi irányát, a számára megnyíló drámai létezés
terét. Thdja, mit kell tennie: eljött a "megtisztulásn, a katartikus állapot ideje. A tűz, láttuk,
itt az átvalósuIás szimbóluma, az "örök és eredendő egysége". Empedokles tűzhalálra

készül, vagyis az emberi létezés ellentmondásainak teljes magára vételére. "Érzéki" és
nszellemi" ütközésének stációjára, az emberi Végletek elfogadására, a tragikus felemel
kedés egyedüli útjára.

Empedokles tűzhalálának jelképes értelmezését megerősíti,hogy tette Héraklészéhez
hasonló. Erről Kerényi Károly írja: na tűz, mely itt lángra lobban, nem volt szomorü tűz.

Valahányszor a görögök Héraklész emlékezetére bárhol meggyújtották, vidám ünnep
séget rendeztek, s gyöngéd érzések légkörében emlékeztek a nagyDaktylosra." Madách
Héraklész-drámája, a Férfi és nő is tartalmaz valamit ebből az ünnepi rítusból, csakúgy
mint Ó-és újkor címűverse. "Mért nem halunk most úgy, mint hajdanán, Hellász napos,
olajfás partjain? . .. Máglyáról láng közt szállt fel szellemünk, De a honos föld körében
maradt ..." Hölderlin hőse előtt sem a halál, hanem az új élet tárul fel.~ hiszed tán,
alszik s megáll bárhol a szent, a tiszta életerő, hogy megkötözzed őt?n A tűz és a megújulás
kapcsolata egyébként is, évezredek művészeti és bölcseleti szimbolikájában figyelhető

meg. Az egyik legközismertebb vonatkozás ez, noha a tűz- vagy lángmotívumnak
természetesen más jelképes előfordulásai is vannak. Témánkban az átvalósulás és a vele
járó szenvedés jelenik meg általa. Olyan intenzitás, melyhen az embemek, "ég és föld
fiának" (Vörösmarty) legalapvetőbbellentmondása: négi" és .földi" (szellemi és érzéki)
természete éleződik ki. Képviselvén a létezés drámaiságát, s az erre irányuló katartikus
szenvedélyt.

"Az Örök Láng ég, futva, küzdve, mert minden csak megsemmisülve őrizheti meg
életét." Goethe soraiban az élet "lángolásánaknolyan misztikus-romantikus képei tűnnek
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elő, melyek Nietzschénél már nyílt, direktebb erkölcsi felszólítássá válnak. "Égesd meg
magad saját tüzedben, miképp akarnál megújhodni, ha előbb el nem hamvadtál." E
megújulás-eszmékben a lét felől érkezőKell és a szubjektívazonosulásból eredő Legyen
sokat emlegetett viszonya lép elő, egy újabb aspektusban. Ebből fakad a tüzszímbölum
etikai vetülete. Hiszen a lélek szellemi-érzéki megosztottságában a transzcendenssé váló
Kell és az immanenssé váló Legyen is eltávolodott egymástól. S az eltávolodás etikai
vonatkozásokat vet fel. Az átváltozásban, a metanoiában élés e szempontból tehát a Kell és a
Legyen azonosságában élés. A szubjektív akarat és a rendeltetés taIálkozásának egyik formája
a megosztottságból fakadó egységvágy katartikus-szenvedélyes átélésében valósul meg.

Az állandó metanoiának, a felemelő átlényegülésnek, mint a tűzmetafizika etikumának
jellegzetes képviselője a magyar irodalomban Komjáthy Jenő. Többször megállapították
róla, hogy színte mindig ugyanazt mondja - innen áradó, bár egyhangú eksztázisa,
ismétlődő rapszodikus kitörésel. Mindig ugyanazt mondja, mert mindig a "lángoló"
átvalósulásban érzi magát. Ezért marad egyhangúságában is folyton feszültségben.
Komjáthy is a fény, a láng, a tűz jelképeit használja, mint "megvilágosodás és korforduló"
(Németh G. Béla) együttesében oly sokan. Néhány sor az El akarok égnicíműversből: "El
akarok égni/Gyors emésztőkéjjel/S összeölelkezni/A szép istenséggel." Az élmény mögül
Zarathustra szavai sejlenek föl: .Azt, amit az emberben fölismertünk, lángra is gyújtjuk
benne."

A drámaiságban történő felemelkedés, az emberi dualizmusból az abszolútumhoz
érkezés problémája, a romantikán túl, a modem irodalomig hatja át a művészi

eszmélkedést. Bizonyságképp hadd utaljunk a metamorfözís-gondolattal való vívódás
egyik legjelentősebb, nagy hatású müvére, T.S. Eliot The waste land című költeményére.
melyben a harmadik részt záró sorokban Buddha és Augustinus - két világ - szavai
kapcsolódnak össze. S ha nem is végső érvénnyel, de szintén évezredek megtisztulást és
átváltozást sugalló jelképét idézik. "Lángban lángban lángban lángban/Ó Uram Te kitépsz
engem/Ó Uram Te kítépsz/Langban."

Mindezek nyomán kitűnik, hogy a reneszánsz óta terjedő emberi önteremtés, mint a
szubjektív akarat önmegvalósító programja, kimerült. Az újkori művészet egyik állandó
indítéka épp az önteremtes lehetőségeinek próbája, megmérétése volt, s a kudarc
kinyilvánítása egyre nyomatékosabb lett. Mind határozottabban mutatkozik meg, hogy a
felemelkedés útjának végső távlatai kívül esnek a szubjektív akarat látókörén és
hatósugarán. Az antik tragikum még "félelemmel és részvéttel" vonta le szemhatárát e
távlatok, a harmóniába betörő ismeretlen erők előtt. Tudta, amit a modem kultúrfilozófia
már válságként hangoztat, hogy a sors több, mint az akarat, az élet több, mint a tudás, a
lélek több, mint a vágy, s az isteni több, mint az emberi. Az újkori tragikum viszont
megnyílik az ismeretlen és a végtelen előtt, mivel a harmonikus létélmény elkülönítése
helyett tudomásul veszi az élet alapvető, állandóan jelenlévő ellentmondásait. De ez a
tapasztalat váltja ki más téren a téves reflexeket is: a drámai helyzetek "megoldási"
törekvéseit, az említett démoni kísérleteket. Az újkori ember míndenesetre már nem a
végzet egyszeri felvillanásában, hanem lelkivilága mindennapjaiban éli át vagylátja meg
másoknál, hogy a sors több, mint az akarat (Manfred), az élet több, mint a tudás (Faust), a
lélek több, mint a vágy (Donjuan), s az isteni több, mint az emberi (Empedokles). De a
Végtelen előtti elbukás a felemelkedés kezdete lehet. Ha az önteremtés csődje a léthez
tartozás felismerését eredményezi, akkor a végtelenség tragikuma nemcsak "félelemmel
és részvéttel" tölti el az embert, hanem az odatartozás élményével is. Az egyelőre

ismeretlen világnak mint jövendő otthonának elfogadásával. A hazatéréshez viszont
önmagát a kitaszítottságban kell meglátnia, tudatosítva létezésének drámai megosz
tottságát. Ezért kikerülhetetlen a megosztottság elszenvedése, a végletek drámai ütkö
zése, ahonnan a feszültség továbblendítő energiája születik.
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A modem embert sokan fausti embemek nevezték, nem ok nélkül. De mara az
individuum fausti korszaka véget ért. S nem pusztán századunk "krízisei" miatt, mint
többen vélik. Hiszen e krízisek maguk is a fausti célok termékei, melyek a bukást eleve
magukban hordozták. Ígynem egy magatartásforma történeti felbomIásáról, hanem annak
gyökeres tévesztettségérőlvan szö, E tévesztettség egyébként megfelel a Goethe rnűvén

belüli értékelésnek is.
Az önteremtés helyébe a lét teljesebb és részben ismeretlen távlatainak igézete kerül.

Ahogy Goethe hősénekkísérletét például Dosztojevszkij újjászülető hőseinek átalakulása
váltja fel. Ahol már nem az a kérdés, hol végződika sors, hanem hogy hol kezdődik. Hiszen
ami korábban végnek látszott, az ekkor csupán kezdet. Ez a modem pátosz pillanata, az
átvaIósulás ünnepi eseménye. Pátosz, mely a létezés drámai "lángolását" képviseli, hogy a
lét egészéhez tartozhasson, annak része lehessen. "Aszent tűznekszikrája vagyok csak" 
írta Stephan George, de ez a szikra mégis a teljességgel, magával a .szent tüzzel" azonos.
Ebben az azonosulásban van a katartikus átlényegülésnek, a megosztottság "egybeötvözé
sének" legmélyebb értelme. Hiszen a patetikus drámaiságból a metanoia lángja lobban fel.

VASADI PÉTER

Jöjjön a szekér

Megmérettünk s most
egymásra dobá/tatunk
halomba, mint a lucerna
répazöldje, bagymaszár
Meglappadunk, romlandó
anyag
a szentség záporáhan
Napfényre füstölögni
kezdünk és kiszáradunk
zizegve, mint a szalma
Jöjjön a szekér
ugrá/janak le róla
sebtiben a fényestestúek
bajuk csörögjön, mint
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az üvegfolyam
villogtassák sareantyűiea:

meztelen bokájukon
s hányják villával
szekérre ezt a halmot
s trágyázzák meg vele
ajövő idiJt, mely
elterül, mint hézagos
falunk előtta föld
aztán mossák meg
arcukat aranylavórlJan
s izzadt mellükre hintsék
a kozmikus felejtés
édesvizét



Hit és élet

GYÖKÖSSY ENDRE

Mi marad, ha hiányzik életünk közepe?

Ott állt a barátom eZüstfenyőjefelett és sírt. Hangtalan férfisírással: évekig ápolta, táplálta,
szeretgette, s valaki az éjjel beugrott alacsony kerítésén és kivágta a fácska közepét.
Karácsony előtt. Meglehet - ajándéknak.

Ahol száz szö is kevés, ott egy szó is sok - megszorítottam a kezét és tovább tapostam a
hóban, hogy gyásZában ne zavarjam.Ám egész nap kísértett a cserjévé torzult csonka fenyő.

Amíg lépegettem a télben, életek tolultak elém, akik olyanná váltak, mint az a csapzott
maradék fa. Mind-mind másról panaszkodott, de valamennyinek ez volt a sebe: hiányzott
életük közepe. És akkor mi marad? Nos, mi marad?

Élet - célok nélkül. - Mintha mindent kiszivattyúztak volna belőlem. Már csak a
semmi van - panaszolta egy csonkolt ember -, érti? A semmi van bennem. Jobb volna
semmit sem akarni, mint ezt a semmit takargatni. Már a rosszra is fáradt vagyok és a jót sem
érzem. Eszem, hogy dolgozhassak és dolgozom, hogy ehessem. Nem éri meg a fáradságot.
Van, aki törődne velem. Elhessegetem. Megfertőzném ürességemmel. Kár volna érte.
Belém fulladna. Most kongok tovább - még valameddig. Csak lenni - még nem élet s az
élni nem tudóknak baj, hogy él - mondta valaki. Már az sem érdekel: ki mondta.

Célok - élet nélkül. - ... Köszönöm kondoleáló sorait - írta a fiatal özvegy,
érdeklődő ismerősének -, azt kérdi, mi történt? Az, hogy a párom elégett, amíg mindent
megszerzett, ami nélkül nem érezte magát VAIAKl-nek. Nyaralónk felavatási ünnepén
pezsgőnyitáskorlett rosszul. A dugó bent maradt az üvegben. Öt elvitték. A mentöautöban
halt meg. A kórboncnok azt mondta. minden szerve legalább tíz évvel volt idősebb a
koránál. Most árulom a nyaralónkat s mindent, ami eladható, hogy kifizethessem a
kölcsönöket. A semmi ágán ül szívem, mint egykor József Attiláé - és vacog. Mondjon
értünk egy imát, nekem már arra sem telik.

Szavak - töltés nélkül. Egy neves írónk rnondta: "Manapság egyesek azért beszélnek
olyan sokat, hogy eltakarják valódi gondolataikat."

Egy vidéki pihenő-kastélyba beutalt vendég végre ráérvén - s némi gyermeki
nosztalgiával - bement vasárnap a templomba. Utána azt mondta. Azt hiszem, sokáig nem
templomozok, mert alig tudtam követni azt a szent csobogást, amelynek jóval az ámen
előtt már vége volt, s amelyet mintha maga a pap is várt volna. Ám lehet, én kaptam
lélekrontást - sokkal előbb - a mindenünnen rám zúduló szóáradattól. Szóböjtöt
kellene tartanunk, legalább olykor, különben teljességgel inflálódunk és pénzünk
becsével együtt önmagunk becsülését is elveszítjük. Ez pedig a vég kezdete.

Vigasság - öröm nélkül. - Vagy húsz évig vigadozások és apró örömök gyűjtögetője

voltam - mesélte a csillagszemű asszony -, azt hittem, összeállnak majd örömmé. De
nekem nem álltak össze, mint gyerektenyeremben eltört höméröm higanycseppjei.
Kifutottak ujjaim köZül.
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Nem sikerül akis örömöket magambagyújtenem, mint egykor gyuflisskatulyámba a kati
cabogarakat sem. Amikor a másodikat beletettem, az első kirepült. Egyre szomorübb
lettem.

Akkor ismertem meg az édes párom, ő már tudta, hogy csak az a nagyöröm bomlik kis
örömökke,amelyet az angyalok hirdettek a betlehemi pásztoroknak: Megszületett az Úr
Krisztus. Nem Jézuska, hanem még egynaposan is az ÚR Krisztus. Aztán együtt örültünk
Vele és Benne: az ÚR-ban. Azóta egyvégtében örülünk minden aprócska örömnek Most
már gyerekeinkkel együtt. És minden összeáll - örömmé, életté és mindennek célja és
értelme lett. Akkor is örülünk, ha semmi okunk a vigasságra. Nyugalmunk nincs, de
békességünk van. Békesség Istentől. Szerétnénk ezt mindenkinek elmondani. Olykor
akad, aki ránk figyel. Ám többnyire továbbmennek vigasságot enni, inni, ölelni és
hahotázni. Egyre szomorúbban a feltölthetetlen úr csömörével. Még olyanok is akadnak,
akik örömüket lelik bánatukban, s ha elmúlik - azért bánkódnak Igy marad a

Levertség - könnyek nélkül. Még sírni sem tudnak. Mert csak azokat mondja
boldogoknakjézus, akik sírnak. Akik már sírni tudnak: csak azokat lehet megvigasztalni. A
bánat nélküli szomorúakat sem lehet, mert azt sem tudják: mitől azok Csak azok Mint az a
szürke, magába omlott kis ember, aki a rá-rátörő melankóliáját panaszolta elorvosának,
valamiféle gyógyszerre, tanácsra várva. Az azt ajánlotta: Nézze meg néhányszor Pepitát, a
világhíres bohócot, aki éppen a városban vendégszerepel. Meglátja - megvidámodik

Az emberke felállt, nagybankjegyet tett az orvos asztalára. Az ajtóból még visszafordult
és azt mondta: - Én vagyok Pepita.

Ám volt egyszervalaki, aki sírt, mert a kakasszóra háromszor is megtagadta az Urat. Ezért
neki megbocsáttatott, sót juhait és bácánykáit bízta rá. Svolt egyfiú, a tékozló, aki a disznók
vályúja mellől ment haza az atyjához, akinek hátat fordított. Az, amikor rnesszíröl meglátta
- elibe futott, magához ölelte és megcsókolgatta, mert a hazatérő tudta a bűnét és baját.
Már el sem kellett sorolnia. Pedig arra készült.

Mi marad, ha hiányzik életünk közeper
Vágyak - reménység nélkül. Camus, az egzisztencialisták egyike írta meg a

reményvesztett erősek jelszavát: "Világosan gondolkodni és nem reménykedni." A
Bonjour; tristesse, a mosolygó önfeladás szomorúsága ez, a ma Sziszüphoszáé. Ám most is
igaz Dante felirata a pokol kapuján: "Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel." De
fordítva is igaz: aki felhagy minden reménnyel, saját komfortos poklába lép be.

Aki valaha látogatott olyan kórházi osztályt, ahol gyógyíthatatlan betegeket ápolnak,
tudja, hányan feküsznek kopocsóágyukban lázas vágyakkal bírközva, A reményt rosszul
remélve és - alulmaradva. És vannak, akik az utcákon ténferegnek, "egészségesen" 
hátukon hordozva láthatatlan kopocsójukat, és reménytelen vágyaik rajtuk a múvirágok
Úgy csámborognak velük a körutak forgatagában, mintha a Vörös sivatagban tévedtek
volna el. Vagy az tévedt volna beléjük,

A vágyak valakiben is mindig valamit keresnek. Ha rátalálnak: újat keresnek s a
beteljesülés - így érzik - nem érte meg a fáradságot.

A reménység mindenben a valakit keresi, aki mindigVAN. Aki a dolgok közepéri áll meg,
mint ama elsőhúsvétkor és így szól: Békesség néktek! És ettől békesség terem. Ott terem.
Most is és nundörökké.

Mi marad, ha hiányzik életünk közepe?
Szerelmeseedés - szeretet nélkül. Pedig szép a szerelem, ha szeretetté is tud csitulni.

De szeretet nélkül csak üzekedés. Éhségcsillapításkor - falás, újságpapírból. Desztillált
víz, akószámra, amely nem oltja a szomjat. De van:

Eszességis - szeretet nélkül. - Tanulj, fiam! Ami a fejedben van, azt nem veheti el tőled
senki - hallani gyakran. Ám - Szeress, fiam! - mert legnagyobb a szeretet s végül is csak
ez marad meg, mert "erősebb, mint a halál" - ezt még nem hallottam, csak szöszékről.

308



Pedig akkor is igaz, ha "prédikáltatik". Akkor is, ha "aranymondás" a bíblía-jelzőn 
bennfelejtve a Szentírásban, imakönyvben.

Vannak ötvös-műremek kelyhek, amelyekből sohasem isznak. csak: csodálják: őket védett
vitrinek vastag üvege mögött. Ilyenné vált volna már a szerétet is? Pedig leleményesebb a
tudásnál. Megbont egy lapos keleti háztetőt, úgy engedi le a barátot Jézus lába elé, és
meglátja Simon haláSzmesterben Pétert, Petroszt, a kősziklát, akire építeni lehet.

A tudás és a szeretet kiegészítik egymást. Azt szeretjük jól, akit ismerünk, és akit igazán
ismerünk, azt mélyebben szeretjök. Miért választjuk el e kettőt szemérmetes szégyen
lősséggel? Mikor e kettő együtt való életünk közepebet Ezt ismerő - és tudó szeretet
nélkül jött létre a

Házasság - hűség nélkül. Akármilyen különös, egyre inkább ez válik unottá,
kispolgárivá és ugyanakkor a hűséges házasság két ember ritka szép műalkotásává,ami
előtt érdemes megállni és megcsodálni azt. Talán még "másolatot" is készíteni róla. Ám az
ilyen házassághoz nem elég egy férfi és egy nő. Mert - akármilyen különös. minden
házasság háromszög. Majd mindegyik. Vagy a francia bohózatokból jól ismert háromszög,
vagy a homo christianusé, ahol a harmadik - a Hatalmas Harmadik: magajézus. Minden
házasság, az élet és a dolgok közepe - Ó. Ahol Ó hiányzik, ott űr támad és a vákuum vonz.
Nem túri önmagában önmagát. Bevonz az ürességbe valaki mást. Vagyéppen valami mást:
a megszokást; az unalmat; a mun.kaszenvedélyt - szívinfarktusig; a tévét - a videoidiotíz
musig; a popzenét a rangö-csapolasíg, a sportlapot az egyik szobasarokba, a szoba másik
sarkába a kötögetest s a kettő közé a páros magány némaságát.

Mi marad, ha hiányzik életünk közepej
Vallásoskodás - bit nélkül. A lányé, aki kendőt borít szobája SzűzMária szobrára - ha

jön a szeretője. A presbiteré, aki azt morogja vissza lelkészének, aki Igékre hivatkozva le
akarja beszélni, hogy pert indítson testvére ellen: - Ez jogi kérdés, ebbe az Isten se szóljon
bele, a papja még kevésbé. Vagy a naponként templomot járó asszonyé, aki menye
szapulasát imigyen szakítja félbe: - Most templomba megyek, de ha visszajövök, még lesz
néhány keresetlen szavam hozzád.

Ennek a vallásosságnak hiányzik a közepe. Az ajézus Krisztus, aki életformát - a homo
christianusét - hozott erre a véres bolygóra. És ezt nemcsak tanította, "prédikálta",
hanem be is mutatta. Halálig azt mutatta. A kereszthalálig.

Nos: ez marad, ha Ó hiányzik életünk közepéböl.
Élet - célok nélkül, célok - élet nélkül, szavak - töltés nélkül, vigasság - öröm

nélkül, levertség - könnyek nélkül, vágyak - reménység nélkül, szerelmeskedés 
szeretet nélkül, házasság - hűség nélkül, vallásoskodás - hit nélkül.

Mert többnyire ez a "homo sapiens", a bölcs(?) ember élete. Ám élet-e?
Ha az, akkor olyan, mint azé a fenyőé, amelynek hiányzik a közepe. Csonka, cserje-élet.

Következő számunkból

A zsoltár az egyház hangja: Barsi Balázs, Ladocsi Gáspár, Török József, Czeslav Milosz és
Déri Balázs írásai

Márton László Quirinus Kuhlmannról
Belon Gellért Kodolányi János áttéréséről

Paul Claudel megtérése: Szabo Ferenc írása, Maár Judit beszélgetése Gérard Antoine
professzorral

Tudomány és vallás - a Vigilia kerekasztal-beszélgetése
Pomogáts Béla esszéje
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Napló

In memoriam Weöres Sándor

nA bölcs a beM mélységekbe néz, nem kell neki, mi szemmellátható, nem kell nekiaz
-egyik-,csak a -máslk-. " (Hatvany Bertalan forditása) Lao-ceszavaijutnak eszünkbe,
amikor a huszadik század egyik legnagyobb 4Jit6ját61, Weot-es Sándortól búcsúzunk.
Neki. sem kellett az, ami "szemmel Iáthat6~ viszont makacs k6vetkezetességgel
igyekezett megragadniazt a mélyebb, csaka lélekben éM és tetten érbet6 mozdulatot,
melynek kifejezésére minden kmt6 t6rekszik, de csak a legnagyobbak tudják nyilván
valóvá tenni. We6resSándorezek közéa legnagyobbak közé tartozott. Voltaképpegész
életműve hatalmas kísérlet: a huszadik század sokat szenoedeu embere számára
felidézni, nyelvén kifejezni mindazt, amit a bölcsesség tőrténetének hosszú évezredei
alatt fölhalmozott és bizonyossággá érlelt. Ezért játszott k6ltészetében oly nagy
szerepet az "áthallás': amikor újrafogalmazott végérvényesnek vélt műfajokat, azt
bizonyítva, hogy lírai teremt6 erlJ számára ezek sosem váJnak élettelen kövületekké.

Elemi kapcsolatot tartott a léttel. Nemcsak azáltal, hogy kifejezte, "leirta" annak
tartalmait. hanem makacsul kísérletezett egy a feladathoz ilM, s annak megfelellJ
forma kimunkálásával is. Meggy(JztJdése volt, hogy minden emberben érintetlenül
élnek az 6si élmények, születés és elmúlás kett6ssége, a formátlanságból a forma
fegyelméig tőrekvó rendteremtés sugallata, az érintetlen gyermekség princípiuma
éppúgy, mint a baláI komor, de belenyugvásra, elfogadásra késztet6 sejtelme. Ezért
lehetett a magyar gyermekk6ltészet balbatatlan klasszikusa, aki felfedezte a ritmus
élményében rejlő győnyörúséget, s bebizonyította, hogy mindenkiben szinte érintetle
nüljelen van azaranykorígérete, mígnem azta komorfeln6tt évek vissza nem vonják.
Így szűlettee meg azok a hangkísérletei és -kombinádó~ melyek azt bizonyítják, hogy
azértelmetlennek vélt jelenségek mögött is a rendés biztonságrejlik, csak vennünk kell
magunknak a fáradságot az értelmezés és felfedezés örömének megtalálására.

We6res Sándornak kellett elJönnie ahhoz, hogy a magyar líra szemléletmódja,
kifejezési készsége alapvetően változzék meg. Az extenzív korszak után 6 kezdemé
nyezte az intenzívet, amikor a költő nem kifelé, a jelenségek irányába tájékozódott,
hanem egyre mélyebbre igyekezett hatolni a lélek belvilágába. S e szemlélődő

tevékenysége végpontján örömmel és boldogan fedezbette fel azoknak a valóságele
meknek még teljesebb és szebb képét, amelyeket a hétköznapi lét gyakran összekuszál
és elcsúfít.". . . befelé, az eseményen és káprázaton túl" tágította a kifejezés lehetőségeit.

"De tudsz-e fölszállni oly másvilágba, I ahol te nyugszol?" - kérdezi egyik sejtelmes
versében. Mert az igaziköltőnekés embernek csak efelé a világrendfelé érdemes és kell
törekednie. Csak itt, ebben a körben ismerhet igazi önmagára. Weöres Sándor
költészete annak nagyszerű bizonysága, hogy létezik egy ilyen bensőséges, csak az
elmélkedés révén megragadható, a lélek mélyrétegeiben létező kör, amely létünk jobb,
ideálisabb tarta/mait rejti. Ezeket az elhivatott, igazi tehetség - amilyen ő volt - ki is
tudjafejezn~ s mások számára is megközelíthetővé teszi.

Rónay László
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Csíksomlyó gimnáziuma

Mai színházművésZetünkegyiknagy slkerdarabja - itthon is, külföldön is - a Csfksomly6ipassió. Az
ismertetésekMI tudjuk: ízes magyar nyelvfi szövegét a székelyek egyiklegkiemelkedőbb iskolájának,
a csiksomly6i ferences gimnáziumnaktanárai írták a 18. szb.adban. llyen színjátékokat annakidején
diákjaikkalgyakran előadattak

~vszázadokonát a magyarmtiveltség szétsugárz6 tűzhelyevolt ez a híres erdélyi iskola.
Az 1650-es évek végén török-tatár seregek pusztították végig az erdélyi fejedelemség egész

területén a Porta így torolta meg a fejedelem engedetlenségét. A csiksomly6i ferences kolostor
iskoláját a nagy pusztítás után 1669-ben úijáépítették, újra megindult benne a tanítás. Az iskolár61
1630-b61 val6 az első említés: egy jótem öt könyvet ajándékozott diákjainak. De szö került rola az
1653-i gyulafehérvári országgyfilésen is. Ekkoriban valószínűlegkisgtmnázium lehetett, előbb egy,
majd 1669-től két tanár vezetése alatt.

300-400 lakosú kis székely falu volt ezekben a századokban Csiksomly6, ferences kolostora
mellett ősi búcsújáróhely, ahová évente tizezrével zarándokoltak az egész Szék:elyföldról.

Egykivál6 ferences barát volt 1669·bena somlyói kolostormnöke: Kájoni]ános, ő intézte aziskola
újjáépítését. Ezzel is, de szamos más ténykedésével is beírta nevét a magyar mtivelódés történetébe. A
zenetörténet mint orgonatanárt és orgonaépítőt, több jelentősmagyar nyelvfi énekeskönyv, illetőleg
orgonadarab-gyfijtemény összeállit6ját és szerzőjét tartja számon.

Az iskola növendékeinek létszáma egyre nőtt a 17. század utolsó évtizedeiben. 1690-ben 17l,
1964-ben 200 tanul6 járt a két tanár keze alá. De ez az év is veszélyt hozott. 1694 kemény telén,
február 13-án a gyimesi szoroson át tatárok rontottak Csíkra. Nyolc falut felégettek, egyet földig
letaroltak, a fiúkat, férfiakat elhurcolták. A somly6i iskola nagydiákjai - a ferences elöljárók
egyetértésével - szervezkedni kezdtek, a háromszéki királybír6 fia, Kálnoki Ádám állt azélükre. S a
hevenyészetten felfegyverzett tanu16sereg február 15·éna Csiksomly6ra zúdul6 ellenséget elriasztot
ta, megmentve ezzel a falu lakosságát s aziskola diákságat. Az összecsapásban elesett a tatárvezér fia,s
a Háromszék felé elvonul6 hadak három somly6i nagydiákot vittek magukkalfogolyként.

1699-benaziskola mellett megnyílt a konviktus, vagyis a Csík, Gyergy6 és Háromszék közeli-távoli
falvaiból jött diákok szálláshelye. A kezdeti szerény épület helyébe 1727-ben újat építettek Lukács
Mihály csikkozmási plébános hagyatékából.

Az 17oo-as évek elején az iskola nagygtmnáziummá fejlódött: három tanár vezetése alatt a latin
nyelvi és irodalmi tanulmányok keretében a grammatika mellett ezután a poétlkát-retorikát is
tanítottak, S tovl1bb emelkedett a diákok létszáma: 1734-ben 353-an, 1775·ben 392-en voltak.

S bár latin volt az iskolai törzsanyag, mégis a magyar sz6 járta át a diákok életét: a klasszikus
szerzőket,Cíceröt, üviust s a többiek latin proZáját ízes székely-magyarsággal fordították anyanyel
vükre az6rákon, az iskolai és templomi imák, énekek, prédikáci6k mind magyarul szöltak, de a világi
népdalok, szófordulatok, sz6lások, g6béságok is ott voltak a diákok iskolai életében, s a tanárok
tanul6k mindennapos érintkezéseiben egyaránt.

Smindezek részévé váltak a magyar nyelvfi színdaraboknak és passióknak is. Megráz6, felszabadít6
közösségí élmény lehetett - játsz6knak és néZóknek egyaránt -, amikor a templomban vagy a
templomdomb szabadterén előadtáka sokezres tömegnek ezeket a komoly, megrázó, itt-ott pedig
vidám, derűs, néhol pajZán részleteket is tartalmaz6 darabokat.

Közben, az eltelt évtizedek múltán, roskadozni kezdett az iskolaépület. Sajátos mödon itt nem
valamelyik múri patrónus építtette fel azújat, hanem azok a székely falvak, ahonnan az iskola diákjai
jöttek, illetőlegahonnan a csiksomly6i búcsúkra Idesereglőtömegek érkeztek.

1780-ban kezdődött el az új iskola építése, amely sajátos székely kalákában történt. Az
építőanyagot ugyanis Csíkszentdomonkos, Csíkszenttamás, Jenőfalva, Csíkszentmihály, Karcfalva,
Szépvíz, Csíkszentmikl6s, Göröcsfalva, Vacsárcsi, Borzsova és Deine szállitotta; mészégetéshez túzifát
küldöttt Menaság Csíkszentgyörgy és Bánkfalva; kőfalnak való anyagót hordott Csíkszentmárton,
Csikkozmás, 'Iusnád, Lázárfalva, Verebes, Csíkszentsimon, Csekefalva; a homokot fuvarozta
Csíkszentkirály, Csíkszentimre, Csat6szeg; a deszkát Csíkmadaras, a gerendát Csíkdánfalva, a
vékonyabb fát pedig Rákos hozta Csicsó és Madéfalva 35 OOO téglát késZített, a cserefar Kászonújfalu
küldte, Gyergy6 pedig ezer szál deszkát ajándékozott. A kőmtivek mellé 1082 napszámot adtak:
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Kászonjakabfalva, KáSzonimpér, Kászonaltíz és Kászonfeltíz, Várdotfalva, Csobotfalva, Csomortán,
Csíkszereda, Pálfalva, Zsögöd, Fitöd, Csíkszentlélek és Csíkmindszent.

Ez aztán igazi népi összdogás lehetett! Az iskolát 1781. január 6-án ünnepélyesen átadták (s a
kétszáz esztendős épület ma is változatlanul pedagógiai funkci6t tölt be: gyermekotthon).

A konviktusba 1791-től már nemcsak alapítványos, hanem fizető tanul6kat is felvettek, szamuk
jelentősen nőtt a következő évtizedekben. Emelkedett közben a konviktus javára tett alapítványok
száma is: szinte egyblu sem volt a Székelyföldön, amely nem szerepelt volna az adományoz6kközött.

A 18-19. század fordul6ja körüli évtizedek iskolai életét erosen megnehezítette, hogy a székely
területeket batár6nJidékké nyilvánította a bécsi kormányzat. Az iskola igazgat6jának évente kétszer
is kimutatást kellett küldeníe az erdélyi katonai parancsnokságra azokr61 a tanul6kr61, akik határőr

szolgálatra kötelezett családokgyermekei voltak. Sha a fiú betöltötte 16. életévét, be kellett vonulnia,
hacsak nem volt ac~anmásik, fegyverforgatásra alkalmas fiú. Ez bizony nagyon megnehezítette
sok székely fiatal - a rendes körülmények között 16 éves korban befejezett nagygimnázi.um utáni 
továbbtanulását.

Az 1820-as években a csíksomly6i ferences gimnázium tanul6ja volt GáborÁron, a szabadságharc
kivál6 székely ágyúöntóje.

1848 forr6 tavaszi napjaiban a somly6i gimnazisták lelkes tüntető csoportjai járták a környező

falvakat, szívből éltetve a forradalom vívmányait, s közben mindenütt levették az osztrák önkényural
mat szimbolizáló kétfejű sasos címereket. úgy, hogy ellenük mozgösítaní kellett a császári
katonaságot.

Büntetésül a szabadságharc leverése után az iskolát bezárták,a ferences tanárokat kormányellenes
magatartással vádolták, s főként az volt a nagy bűnük, hogy nyomdájukat "forradalmi proklamációk"
kinyomtatására engedték felhasználni. Háromévi kényszerszüDet következett a csíksomly6i iskola
életében ...

A szabadságharc után 1850-ben Magyarországra és Erdélyre is kiterjesztették az osztrák
középiskolai 'rdormszabályzat, az Entwurférvényét. Eszerint kellett átalakítani a meglevő középisko
látat négyoSltályos algimnáziummá 6 tanárral, vagypedig nyolcosztályos tögimnázi.ummá 12 tanárral
(a végén érettségivel). NyilvánoSSági jogot csakolyan iskola kaphatott, amelyben az előírt létszámü
tanárt alkalmazták, az előírt fizetéssel. Alaposan megnövekedett tehát egy-egy iskola fenntartási
költsége.

1851-ben mint a gyulafehérvári katolikus PÜSpÖkség algimnáziuma nyílt meg újra a csíksomlyói
iskola, ezt engedték a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek. Thnárai közt már nemvoltak ferencesek,
ezután világi papok és világi tanárok tanították a diákokat. Majd 1857-1859 között bétosztáJyos
gimnáziummá fejlesztették.

1860·ban újra magasra csapott az addig lefbjtott magyar nemzeti érzés a diákok körében. Ennek
sajátos tükröződése a csíksomlyói.gimnáziumba1i: három nagydiák Galacon és Konstantinápolyon
keresztül Itáliába hajózott és beállt Garibaldi seregébe.

Másfél évtized mú.lw - további egyházi áldozatkészség eredményeképpen - 1873 őszén

megindult a tanítás a VIII.osztályban is. Az eIS(J érettség/t az 1873/74. tanév végén tartották. A már
1731-től működő Maria-kongregáci6 mellett egy új diákegyesület: az önképzókör mUllkJja is
megindult. Nemsokára - 1887-ben - új épületet kapott a konviktus.

Korábban az erdélyi katolikus iskolák ügyeit az állami kormányhat6ságok intézték. 1866-tól
azonban az erdélyi katolikus egyházi tanács - az Erdélyi Katolikus státus - önáll6 hatáskörébe és
rendelkeZése alákerültek.

Ezekben az években is népes volt a katolikus székelyek csiksomlyói gilnnbiuma. De egyre
erősödött az igény: a kisblub6I át kellene helyezni egynagyobb városba, központi helyre, ez mind a
diákok, mind a tanárokszempontpbólhasznos lenne. Cslks:zeredát, csík megye SZékhelytt szemelték
ki. A századfordul6n megindultak a tárgyalások,s egyújabb imponál6 székelykaUkaeredményeként
- a város, a vármegye, az egyhazmegye és az állam tetemes áldozatvállalásáva - rövid idő alatt
elkészült a vadonatúj, hatalmas, palotaszerű modem iskolaépület csíkszeredán. 1909. május 29-én
tették le az alapkövet és két év múlva, 1911. jdnius 5-én megtartották az impozáns épület
avatóü.nnepségét. Az új tanév már itt kezdődött.

A tanul6k létszáma toWbb nőtt: az 191o-es évekbenmindig 400 körül mozgott. Az új épület egyik
SZárnyában helyezkedett el a tágas konviktus 200 bentlakóra tervezve. korszerű tanuló- és
hál6termekkeI, klubbal, zeneszolm>al, nevelői lalWokkal.
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De újraviharfelhőksúrúsödtekaz iskola egén: kitört az els6vilaghaború. Nyolc tanárt és 58 tanulót
besoroztak katonának, az iskola egy részét hamarosan a hadsereg foglalta le. S nemsokára
megszületett a trianoni döntés: az erdélyi iskoIak Románia tanügyi rendszerének keretei között
folytatj1k tovább működésüket.

1919 után, a trianoni döntést követően,Wltozatlanul az erdélyi katolikus egyházi tanács iskolája
maradt a csíkliomlyói-csikszeredai gimnázium: felekezeti és magyar jellege nem Wltozott, az oktatás
nyelve is a magyar maradt. Kötelező tantárgyként természetesen bekérült a tantervbe a román nyelv
és irodalom. Az iskola korábbi, rendszeresen kiadott nyomtatott értesítőjeezután kétnyelvúvé vált.
Az 1922/23-i például beszámol a nagy sikerű PetiJji-űnnepélyrlJl, ennek bevételéból Petőfi-alapot

létesítettek, amelynek kamatait elsősorban a Petőfi költészetét tárgyaló dolgozatok jutalmazására
kívántákfordítani. Akonviktusban ebben a tanévben 49 alapítványos és 79 fizetőtanuló kapott helyet,
amikor az iskolának összesen 316 tanulója volt.

Ami a tanulók~t illeti, ez ekkor is éppen olyan arányokat mutatott, mint a dualizmus
idején. Legtöbb tanuló szülője földmtives volt (85 tanulóé, emellett 4 nagybirtokos) iparos (44),
kereskedő (42, mellettük l nagykereskedő), tanár (8), tanító (30), tisztviselő(54).

Ugyancsak tipikus a tanulók családjának lakóhely-megoszlása is: Csíkszeredán 107, csík megyében
189, más megyében 20 tanuló szülei laktak.

1925-ben azonban jelentősWltozások következtek be az iskola belső életében. Az állami tanügyi
hatóságok elrendelték, hogy a következő tantárgyakat románul kell tanítani: román nyelv és
irodalom, Románia történelme, földrajza és alkotmánytana. Ettől kezdve csakis azokat a tanulókat
lehetett felvenni a magyar nemzetiségi gimnáziumba, akik állami(!) hatósági bizonyítvánnyal
igazolták, hogy magyar anyanyelvűek. Abbamaradt az önképzőkör, a népköltészeti kutatás.

1929 őszétőlhétosztálylMváltak a romániai gimnáziumok, ezért Csíkszeredán is 200-210 körüli
szintre csökkent a tanulólétszám. A konviktusban ekkor 110-150 között volt a növendékek száma.
1936-ban életrevaló ötletet valósítottak meg aszeredai diakok: megalakult az iskolaszövetkezet.

1926-1928-ban az iskola tanára volt Domokos pál Péter, a híres néprajzkutatój a gimnázium
tanulója volt Ábrahám Ambtus biológus, Kelemen Béla nyelvész, Sárosi Bálint népzenekutató.

1940 őszétől újra magyar fennhatóság alá került Erdély e része. Hatalmasra emelkedett a
tanulólétszám: 567 diak tanult az 1943/44-i tanévben a csíkszeredai katolikus gimnáziumban.

1945 ószén új korszak kezdődött a csíkszeredai gimnázium életében is, újra a román tanügyigaz
gatás keretei köZé kerülve. Egyelőrekatolikus iskola maradt magyar tannyelwel. 1948-ban azután 
akárcsak a többi romániai felkezeti iskolát - államosították. Magyar jellegét azonban továbbra is
megtartotta. Majd általános iskolát csatoltak hozzá s így lett belőle az 196O·as évekre II osztályos
líceum

Hatalmasra növekedett a tanulólétszám: az 1950-es években600-700, a hetvenes évekbenpedig
1000 fölött járt. A legmagasabb 1966-ban volt: 1565!

Az1967/68-i tanévben ÖSSZeSen 1371 nappali és 258 esti tagozatos növendéke volt. Sezahatalmas
diákközösség - s az őket oktató 69 tanár - ugyanabban az épületben élt és tanult, amelybe 1911
ószén.költözött az iskola; magán az épületen semmi lényeges változtatás, bővítés nem történt!

1958-ig a tantestület SZÍORllIgYlI1" volt, ettől kezdve vegyesen román és magyar anyanyelvű

pedagógusokból állt. Jeles, jónevfi tanárai voltak az iskolának a felszabadulás után: Nagy Imre, a csíki
~ neves festője, Nagy Istvl1n kiWIó kórosvezető, muzsikus, Fodor Sándor, az egész magyar
nyelvterületen ismert író. Az egykori csíksomlyói ferences gimnázium 1669-i újjaépítésének
újjáalapításának háromsz4zadik évfordulójára 1968-ban évkönyv jelent meg Csíkszeredán. Benne
olvasható az iskola sok éVSZáZadOS története, jelentőségénekméltatása, fontossága az itt élő nép
múveltségének emelése terén, az elmúlt három évszázadban, valamint a felszabadulás utáni két
évtizedben, egészen 1968-ig.

Azóta csíkszeredán is minden megváltozott ...

Mészáros István
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Teológia

Nyíri Tamás: Alapvető etika

Korunk szorongató kérdései zömmel erkölcsi
természetűekis. A béke biztosítása, a környeze
tünknek tartozó felelősség, az igazságos gazda
sági és társadalmi rend keresése, a modem
orvostudomány lehetőségeinekfelelőskezelése
- hogy csak néhány példát említsünk - meg
kívánják a terjedelmes tárgyalást a speciális
etikán belül. De ha az etika nem akar - Scho
penhauer különböztetését használva - er
kölcsprédikáci6ra szorítkozni, hanem föladatá
nak tekinti az erkölcs megokolasátis, akkor nem
kerülheti el az erkölcs alapjainak kérdését:
tisztáznia kell az alapfogalmakat, tárgyalniakell
az erkölcsi ismeret és ítéletek lehetőségéről,

keresnie kell azokat az elveket, amelyekből a
speciális szakágak kiindulhatnak. Retlektá1nia
kell saját lehetőségeinek határaira is.

Ilyen erkölcsfiloz6fiai munka idehaza húsz
évvel ezelőtt jelent meg a Szent István Társulat
kiadásában Kecskés pál - a tanszéken Nyíri
elődje - tollából (Az erkölcsi élet alapjai,
1967). A katedro1ját61 búcsúz6 öreg professzor
művével egész életének etikai munko1lkodo1so1ra
tette föl a koronát, a keresztény hagyomány
előadasába beszőtte a megtermékenyítő újabb
áramlatokat is. A modem vizsgálódások ered
ményeit a magyar olvasó az6ta csak erkölcsteo
lógiai tankönyvek alapvető fejezeteiben (Boda
Lászl6: A keresztény nagykorúság erkölcsteolö
giája) vagy az amerikai professzor Varga Andor
nak a Teológiai Kiskönyvtár sorozatban megje
lent művében (Az erkölcsi élet alapjai) ismer
hette meg. Ezért kell jelentős eseménynek tar
tanunk a Pázmo1ny Péter Hittudományi Akad
émia levelező tagozata számára készült, ízléses
kiállíto1sú könyv megjelenését.

Aszerző nem ill előeredeti etikai rendszerrel,
hanem említett német művekre támaszkodva jó
magyar nyelven, érthető összefoglalas;1t adja a
klasszikus problémáknak. Nem lep meg, hogy
előadasában főleg Arisztotelészre és Aquin6i
Szent llunásra koncentrál, hiszen tudományos
színvonalra előbbi emelte az erkölcsbölcseletet,
ut6bbi pedig a skolasztika eszközeivel továbbfej
lesztette és a keresztényerkölcsteológia aIapjává
tette. Meglepőlehet azonban a legtöbb katolikus
olvasó számára Immanuel Kant ily fokú idézése,
harmadik egyenrangú csillagként kezelése. Az
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erkölcsi valóság önallö értelmének igazolo1so1ra
az ő alapgondolata bizonyult leghasználhatóbb
nak.Szerzönk tehat - míután gondosan megha
to1rozta a kulcsszavak: erkölcs, etika, moráí,mo
ralitás jelentését - Kant tanítását részesíti
előnyben a lelkiismeret autonömíáíának, Szent
llunást a lelkiismeret struktúro1jának bemutatá
sában; de fogyatékosnak ítéli Kant erénytanát, és
visszanyúlArisztotelész és Szent llunás helytállö
és gazdagabb előadásához.

Az emberi élet döntések sorozatáb61 ill. A
helyes döntés és a helyes cselekvés kérdését
ezért nem kerülhetjük ki. Moro1lis értékeléseket
gyakranvégső írracíonálís döntésekre vagyszub
jektív álIásfoglalo1sokra vezetnek vissza. A mora
litás önállö értelmének kimutatáso1n túl az eti
kának törekednie kell a helyes viselkedés meg
alapozáso1ra és igazolo1so1ra is. Nyíri llunás tömö
ren bemutatja az erkölcsi normo1kmegalapozását
célz6 különbözö - tekintélyelvlI, természet- és
észjogi, utilitarista és teleológiai - érvelésmö
dokat, valamint az ezekkel összefüggésben szüle
tett etikai elméleteket moralitás és erkölcs kap
csolatában. Különösen érdekes az etikai beszé
det logikailag és lingvisztikailag elemző metaeti
ka bemutatása, A normatív etikának, amely a
tartalmi követelményeket tárgyalja, szükségevan
ilyen megalapozásra, A helyes cselekvés kritériu
ma az emberi személy öncélúsága. Megkívánja,
hogy cselekvésünk minden érintettet tekintetbe
vegyen. A legfőbb tartalmi normaja annak,
amiért felelni lehet, az érintettek szabadso1ga,
amelyre minden embemek mint személynek
elidegeníthetetlen joga van.

Nagy örömére szelgal az olvas6nak, amikor a
.tiszta etika" elvontságainak görgetése közben a .
ragyog6an megválasztott példák napjaink legfor
róbb kérdéseire adnak veretes választ, a távoli
elvek alkalmazásahirtelen eligazítást nyújt terro
rizmus és kínzás, abortusz és ad6fizetés, ölés és
ígazmondas problémajara, Egy-egy lakonikus
mego1llapítás vég nélküli elmélkedés anyaga le
hetne (Kant szava szerint "az embemek két
olyan célja van, amely egyúttal kötelessége is: a
saját tökéletessége és az embertirs boldogsága",
amit azonban - szerzőnk hozzáteszi - szívesen
fölcserélünk a magunk boldogso1g;1ra és masok
tökéletességére).

Nyíri Tamás alapvető etik;1ja megfelelő kiin
dulás lehet a párbeszédhez olyanokkal, akik az
erkölcsi életet nem Krisztus kinyilatkoztato1so1
nak fényében szemlélik (a marxista irodalomból
még mindig csak Siskin 19M-ben megjelent
könyvére lehet ret1ekto1lni). A humanitás eluta
síthatatlan követelménye tárgyalási alapul
szolg;1lhat a kereszténységnél tágabb körben is.
Az utolsó fejezetből megtudjuk azt is, hogyan



kapcsolódik az erkölcsbölcselet a teológiához.
,.Az emberi gyakorlat lehetőségének föltétele a
tevékeny5ég föltételezett értelme", ezt az értel
met végsősoron a hit adhatja. A megval6sitandó
legfőbb jót nem tudjuk megvalösítaní sem a
magunk életében, sem másokéban: boldogság
vágyunk beteljesitését csak Istentől Vl1rllatjuk.
Törékeny erkölcsi jóságunk alapjan nem remél
hetjük a megigazulást és megVl1ltllst, csak Isten
kegyelméből. A lelkiismeret kategorikus pa
rancsa is felfoghatatlan teológiai értelmezés
nélkül.

Irodalom

Csorba Győző:Aszavakbolyhai

Csorba Győző verseskönyvei egy idő óta olyan
szervesen épülnek elözményükbe, szinte azt
hihetnénk, regényt olvasunk; s jó is olykor
visszalapomunk, hogy a "történet" korábbi moz
zanatai hangsúlyozzák a mostaniakat, vagy
Iemérhessük, Csorba gondolatmenete meddig
jutott, a folyamat szála milyen hurkokat irt s
milyen mellékterrénumokat érintett. Minden
lírai életmű kicsit belső regény is, áttételeseb
benvagyközvetlenebbül, visszafogottabban vagy
kényeskedöbb szóval. Csorbáé ezektől mégis
különbözík, anyagának "regényszerusége" még
nem benső regény, a lírai én megvont pályája,
viselkedésformái sem teszik azzá - epizódsze
rűséggel, esszéisztikus betéttel, bölcseleti hor
dozattal súlyosan inkább egy "főhős" anatómiája,
s ez a főhős korántsem a költő, s nem is más - ha
szabad mondanunk, egy fóhőssé, középponttá
avatott jelenség, állapot: az öregkor. Csorba ezt a
jelenséget, állapotot költőléténekjava esztendei
óta következetesen "személyesíti", s önmagán
keresztül, makacsul járja körül, taglalja, elemzi
- az idő teltével mindinkább külsö, józan, szi
gorü szemlélőként,s egyre kevésbé (ha igen, ak
kor is takartan) szenvedő alanyként, úgy, hogy
van ebben valami, ha nem viviszektív, akkor leg
alább az epikus magatartásból, s olyan, mintha
Csorba mindebben antilírikus szándékú lenne.

Igazolödhatik ma már (bár Csorba nemritkán
szemérmes magatartáson kapható), nem vala
miféle szemérmesség. fordított magamutogatás
jegyében megy míndez végbe, nem a líra erősza

kos leépítése következtében forgatödik így -

Etika és erkölcs megkülönböztetése közben a
szerző tisztázza, hogy az erkölcSfilozófus, "mi
közben etikát rnűvel, nem erkölcsileg cselekszik
(nem a jót választja), hanem a tudás kritikus
távolságából reflektál az erkölcs kérdéseire".
Szabad legyen ismertetésemet mégis azzal a
játékos mondattal zárnom, hogy Nyíri profesz
szor, amikor etikát művelt, jót és jól választott,
"erkölcsileg" is jót cselekedett, amikor az Alap
vet6 etikát közzetette. (Pázmány Péter Hittu
dományi Akadhnia)

1Ubalván

igaz, a költészetrőlvallott, salárendelési módnak
tetszhetö fölfogás szerint. Ha ugyan a költő még
szükségesnek vélí sugallani bármilyen, esztétiká
hoz kapcsolható fogalmat. Mindez nincs ellent
mondásban azzal, hogy ilyen alkatú s maga
tartású költő, mondjuk, nagy rendeltetésű líri
kus; sőt, a nagyköltőknek szinte mindig szembe
tűnő jellemzőjea versnek mint eszköznek helyes
mérték szerint való tartása, használata, sem föl-,
sem alá nem becsülve közben ezt az eszközt.
Mire használja Csorba jó ideje a verset? Valóban
egy nagy lét-állapot, az öregkor, fejtésére. elem
zésére, bölcseleti behatárolására. Tették ezt előt

te is, kivételes alkotók - s akár Csorba, ugyan
csak a maguk állapotából kiindulva, ki-ki amiben
leledzett, abból jutva az öregkor mint léttani
rész ísmérveíhez, summájához, tanulságaihoz.

Aki ilyen fontos lét-ügyben objektivizál, arra
azt mondják, mondhatják, kicsinyiti az elhárítha
tatlant; pedig nem egyébért objektivizál, mint
hogy tapasztalatát mások konklúziójává tehesse,
hogy segítsen. Ilyen vers, versgyűjtemény első

látásra talán nem is tetszik segítségnek, túlságo
san rideg, kopár, a valóságra nézve meghökken
tően őszinte,nem érzelem-, bár érzelmességnél
küli; elsőrenden nem lehet túlságosan örülni
neki. Látlelet inkább, mint vers. A diagnoszta úgy
diagnosztizál (s hiába önmagát), hogy a hideg
futkos a hátán annak, aki ezt a diagnózist látszatra
megüssza. A döbbenet lassan terjed az érintett
ben, szívünk aztán szorul el, a rémület ingerültté
tesz, össze is markol bennünket. S csak később

árad el rajtunk az érzés, amelynek nyomán
fölismerjük a diagnoszta kíméletlen nyíltsága
mögött a szánalmat, az emberi együttérzést, a
saját félelmét.

Csorba verseinek hatása már ezáltal is össze
tett, amint a versek maguk - bár mind gyakrab
ban a legegyszerubb szavakból s fogalmak sze
rint válogatódnak - többrétűek és összetettek.
Ki tudja, ilyen költészet esetében, illő-e még
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ruuasról beszélni, a hatás fogalmát emHteni 
inkabb a segítség szö volna valóban helyénva
lóbb. Amíg Csorba az emberi vfg körébe lépő

szubjektum riadalmátmég inkabb csaksejtette,
jobban hangot adott a szorongásnak, a szen
vedésnek, még az önsajnálatnak is. A belső

köröket megérintve, megismerve már a törvé
nyek működésére figyelt, nem feledkezve meg
persze önmagáról, de korlátot sem emelve ma
gából - mcstaní verseiben szinte már panasz
szava sincs.

Arra kevésbé futhatta erejéből (vajon kinek
futná még?), hogy az öregkort az emberélet
reneszánszának is tekintse, abbeli végkiteljese
désünknek. amikor, úgyvélhetnénk, beérik mín
den, s küzdésból a lét végtére átfordul önnön

Film

Madárka

Madárka-Birdy: gúDynév. Egy, az átl.agnál jóval
érzékenyebb fiút takar, aki nem játszik, nem
barátkozik a többiekkel, s míg azok a hatvanas
évek Philadelphiájának külvárosi grundjain a
labdát kergetik - ő egy fa tetejéről szemléli a
hitvány bodegakar.a csatakos kölköket, s tOként:
a madarakat. Hogy barátságba keveredik Al-lel, a
környék .bikájával·, aki pattanásos bakfisok
bálványa s menő fej a heccekben: maga kisebb
csoda. A barátság igazi közösséggé teljesedik,
egymás rigolyáinak mértéken felüli akceptáIá
savaí, Együtt hoznak rendbe egy autöroncsot,
együtt gyártanak repülő szerkezetet, együtt fog
nak galambokat és nőt. Azaz: Birdyt a nők nem
érdeklik. És a baseball sem és alighanem az élet
sem. Egyre inkább kiábrándul mindabból, ami a
nagybetűst jelenti a felnőttkorra oly mértéktele
nül áhítozó kamasz számára - s valóban: üres
formáknak látszik a fák tetejéről a nagy jövés
menés-riszálás. Birdyt az égvonzza, szállni akar. S
ez a szenvedély egy ponton túl már taszítja Al-t,
akit igenis lenyűgözneka felkínálkozó keblek, s
aki érzi, hogy amit barátja művel, az nem csupán
túl van a .normaíírason", de meg is kérdőjelezi

azt.
A kontaktus kétszeresen is megszakad. Az

egyébként is lezárulö kapcsolatot végképp
megszakítja a belúv6parancs, amely a k.ülváro-
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értelmére. Csorba kOltfszettben is van ennek
valamelyest érzékclhetlí "ldderengése", de sejt
hető belőle, efféle .<terti" ma már inkabb az
illúzió szfér.1jábó1 rándulhatna át - Csorba az
önáltat4s nélküli szembenézés költőjevolt mín
dig is. Látjuk, még a melankóliát (amely nem
mélabú) is kerüli, holott Hamvas azt mondja
róla, az elet "utolsó, legutolsó csepp meze" s .a
~ gyönyöl1Iség és al~ tudás".

Meglehet, inkabb a~ el6tti tudás. A~
tudás egypillanat kápráZatában, majd sötétjében
születhetik csak meg, s ez a pillanat aztán ki is
oltja. Csorba így véli, s költészete ezt a pillanatot
(~?~ előtti tudásban?) meg is nevezte
már, figyeli. (Magvet6)

Kalász Márton

sokba, a vesztesnek szülctettck közé nagyon
korán meg szokott érkezni. Al valamivel koráb
ban indul Vietnamba, mint Birdy.

S nem sokkal később - ez foglalja keretbe a
visszapillantásos technikával készült filmet 
egy katonai ideggyógyintézet zárt osztályán talál·
koznak. Al sántán, elégett arccal, fém állkapocs.
csal; gy6gyulófélben egy plasztikai műtét után.
Az idegorvos tel'ápikus célzattal hívta meg az
idegbctegségben nem szenvedőkatonát, abban
bízva, hogy talán segíteni tud egykori barátján,
aki a mániás depresszió előrehaladottstádiumá
ban naphosszat cellájában guggol. Az eredmé
nyeket produkálni akaró, hűvös és korlátolt
őrnagy-doktornem is sejti, amit Al azonnal átlát:
Birdy madárnak képzeli magát. S átlátja azt is,
hogy a fiú útja innét örökre a zárt intézetbe
vezet, Elkeseredett küzdelem kezdődik a hala·
dékot adó hetekért. napokért. órákért. Küzde
lern a látványos gyógyulás produkdójára váró
orvossal. Küzdelem a reakdóképtelen Birdyvel.

A madá.rrá váláseszményképe:
amint valösagosnak fogjuk föl - szimpIának .

és triviálisnak tűnik: Birdy csakugyan beteg;
rokonszenves, de mániákus őrült. Története
érzelgős, könnyfakasztó meskete az igaz barát
ságról, felszínes történelmi igazságokkal, közhe
lyekkel,

amint szimbolikusnak fogjuk föl - joggal
vélhetjük a megjelenítést eröltetettnek, a háttér
túldimenzionáltságában koncepcióbeli bizony
taIanSágra gyanakodhatunk, maga a jelképrend
szer hamar kimerül, ismétli önmagát.

Alan Parker rendezőveszélyesen egyensúlyo
zik a két térség mezsgyéjén. Környezetfestése, a
szociológiai, történelmi koordináták pontos
meghatározása a realista film klasszikusan ameri-



kai tipusahoz köti. Ennek sajatos jellegét, a drgyi
vilag aprólékos hitelességén túl a pszichológiai
lag korrekten fölépített, s a sztanyisz1avszkji
(strasbergi) módszerek szerint bravúrosan
eljátszott szerepek adják. Egy lIllldma válni
kMn6 fiú s megnyomorodott bar1tjánakkettőse

társadalmi lelkiismeret-furdalással a háttérben:
biztos út a melodráma felé (amelyet egyébként
kivál6an művel például Sidney Pollack, Sidney
Lumet vagymanapság Robert Redford).

Nem túl bonyolult, visZont következetes jel
képrendszere közepes. kissé mesterkélt, "lila"
mQvészfilmet ígérne. Legalábbis lttvitt értelem
ben: SWnYalni volna a hivatltsunk, a fénybe
emelkedni, könnyedén és szabadon - ilyesmit
megnevezni, kimondani, de még szimbol.i.z4lni is
elképzelhetetlennek tetszik ízlésesen; Vannak
dolgok, amelyekrőla hal1gatlts az egyetlen auten
tikus közlésforma. Ez a film mégis kimondja a
szimbólumok nyelven ezt a közhelyet, s mégsem
válik tőle nya1ass4 és 4lszentté.

Mert nem erről a tanarosbölcsességről kíván
sz6lni a Madárlla. '& a tökéletes színészi eszkö
Zökkel kivitelezett szívfucsar.1st is kikerüli a film.
Avékonykötelet, melyen sikerrel egyensúlyozlk,
úgy hívják: mese. Birdy elvar4zso1t kir4lyüny - a
legcsekélyebb homoerotikus felhang nélkOl -,
akit a Gonosz bűvöltmeg, ejtett rabul A Gonosz
nem egyszerúen a vietnami háború, mint az első

pillantásra látszik (ez melodrltma volna, mint

SzínháZ

Nyikoláj Erdman: Az öngyilkos

A kaposvári Csíky Gergely Színház előadása

Az alaphelyzet Dosztojevszkij őrdögökjének Ki
rillovjltt idézi: egy öngyilkossági szándék nem
csak megszületik, de ki is tudódik. A "tud6k"
azonban nem megakadályozni igyekszenek a
késztllő tettet, hanem az "ügy" szo1g4latltba
akarják állítaní. Ami azonban Dosztojevszkij
tollán még egymülö és egyéppen születö vilag
éppen ezért csak groteszkbe hajló tragédiltja, az
szűkötven évvel később a val6sul6 utópia komor
fényeinél egy meglehetősen ÍZetlen és sajnos
ízléstelen komédia anyaga. Nincsenek ügyek,
melyekért halni ak4r egy pillanatig is érdemes-

Hal AshbyHazatérése), hanem magl1nak a lilig
nak az 4llapota (amelyből persze a vietnami
háború is ered). Azatomiz4lt, üres, bűnös, sivár,
személytelen vilagé, amelyben csak egy kis
mad4rt61 wrhatja Birdy személyének teljes
fölWlla.l4s4t: egészen, b4rmi ellenében. Ala mese
höse, aki maga is vétkes abban, hogy mag4ra
hagyta, kiszo1g4ltatta bar4tj4t.Néki kell megvív
nia a sltrkltnyokkal, amelyek nemcsak az ellen
séges villtgban, de az emberi lélekben is laknak,
neki kell minden 4ldözatot meghoznia, hogy a
varázslatot megtörje, barlttját a Gonosztől meg
Wltsa, készen lenni arra, hogy őt ak4r az elme
gyógyintéZetbe is kövesse. Ennek az 4ldözat
hozatalnak a stltdiumait mutatja meg ez a mese.

A Madltrka rendezője a szeretni tudás utání
olthatatlan S6WrgaSra építi fel filmjét, amely
visszafogott, tiszta és szép munka. Stílusltban
nem taIálhatni semmi újdonságot, a hagyomá
nyos, realista filmi narrici6t alkalmazza, ezt
azonban mesterien: vagyis egyszerűen és célra
törően. A mese nem mitikus tabl6kon jelenik
meg, hanem az emberi lélek néha ijesztőfeltárul
koz4s4ban. Matthew Modine (Birdy) és Nicolas
Cage (Al) nagyszerti jlttékukkal az ember-mivolt
két, talán legalapvetőbb archetípusltt jelenítik
meg itt: az 4ldözatot hozó és az 4ldozatot
elfogad6 emberét.

T6th Péterpál

nek tűnhetik,csak - a darabban - nevetséges
ségig nyomorodott ellenzékiek. Bizony sokkal
ink4bb a korabeli irodalompolitika szfikIJt6kö
rtiségének és jelenkorunk felfokozott érdek
lődésének, nem pedig a darab immanens
értékeinek tudhat6 be, hogy ez az igencsak
gyengécske mű lassan legendává növi ki magltt.

Az anyaszinh4z4ban fájdalmasan kevés lehe
tőséghez jut6 Ács Janos mellett az ut6bbi évek
talán legsikeresebb rendezője, a szintén kapos
vári Ascher 1lun4s v1llalkozott a majdnem lehe
tetlenre: rossz darabból jó előadás megteremté
sére, A vállalkozás nem eleve lehetetlen! Koltai
Róbert és pog4nyJudit bravúrosan rendezett és
még bravúrosabban megoldott nyit6jelenete
fájdalmas requiem a lehetetlen és embertelen
körülmények köZött vergődő emberért. Mintha
a lélek és a szekulariz4lt nyelvhaszn4lat tragikus,
mert embert nyomorít6 feszültsége kapna han
got Koltai megsz6lalásaiban. Mert a semmitmon
dó - sőt a szerzö val6színű szándéka szerint a
fantom ellenség, a .kispolgltr leleplezését" szol
g416 - mondatokat oly gazdag és oly emberi
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intonáció teszi hallhat6vá, hogya nézőnekelszo
rul a szíve. A már Koltai ShylockaIaId~ is
megcsoc:Wt vox humana teljessége teszi
végképp elviselhetetknné, mert méltatlanná a
díszlettel monument4lissá növelt társbérlet le
pusztu1tságát, és~ azt az emberi életet,
melynek csak ezekrm a IakásbeIsóveI is repre
zentált viszonyokról adatott meg beszélhetnie.
(Hiszen a néh2ny jelenettea kés6bbi szertartás
alatt a pópának [szalma'Ilmús] kérnie kell, hogy
zárják a kiszüremked6 hangok elé az ablakot.)
Ezekben a nyitójelemetekben Ascher egészen
közel kerül ahhoz, hogy megragadja azt a már
megszOletett új - többek között esztétikai 
mínőséget, melyet egyelőrecsak a kömyeivjelez
az egyre szaporodó és egyre ~tozatosabb

.istentelen· kezdem szöösszetételeível, (A gro
teszk éppúgy, mint az abszurd ennek csak alese
te.) sajnos néhány remekbe szabott karakter
alakítás(Lázár Kati,Molnár Piroska, KulkaJános,
Bezerédy Zoltán) fölemlegetése mellett ez min
den jó, ami errol az előadásról elmondható. Az
irodalmi nyersanyag győzedelmeskedik a rende
zői érzékenységen: sajnos. Ascher - igaz profi
mödon és profi tempóban, de - bohózattá
rendezi át a színpadi történéseket. S a közönseg
teli szájjal nevet azokon, akiket talán szánnia
illenék inkább: a megaiázottakon és a megsze
morítottakon. A 30-as évek Szovjetuniójára s
főként az ott vergődő lelkek tragédiájának a
megnevezésére kevés inadekvátabb kategória
képzelhető el, mint a .bohözat". Ráadásul az
előadásban a képzeletbéli inga vissza is lendül: a
főszereplő Podszekalnyikov lázadását, az öngyil
kosság megtagadását Ascher tragédiaként
igyekszik (ismét csak hatalmas színpadi biz
tonsággal) megrendezni. Ez viszont a figura

Kiállítás

Schaár Erzsébet és
VUtTibor kiállítása

Hazaérkeztek
Schaát Erzsébet otthonos volt itt, de Vilt Tibor is
itt töltötte alkotói éveinek, évtizedeinek javát.

Schaát Erzsébetnek a kiállításon látható mun
kái javarészt a budafoki korszak után születtek,
esetleg a végleges távozást megelőző utolsó
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túldimenzionálasához vezet. tgy a komédiának
rendezett nWOdik, s a tragikIJSSá fokozott har
madik réSZ k(jz(jtt - ettől az előadástól sem
kibontott módon - rejtve marad az a minőség,

amit a nyitójelenetben Koltai Róbert kiváló
játéka épp csak felvillantott: életünk valósága,
melyben a transzeendenci!ra is nyitott lélek a
legtöbbször egyre jelzésszert1bb, egyre rebbe
nóbb tiltakozások közepette, de végesviszonya
inkhoz nyomorodik. Hogy erre az előadásra a
dfJakvalö~os úpora hullott, azt szomorúnak
tekinthetnénk azért is, mert ez azt jelentené,
hogy csak ennyi telik napjaink színhmntívtsze
tétől, hogy ez számít csúcsnak; s eIszomorító
lehetneabban az értelemben is, hogy a siker a
közgondolkodás olyan fokú átpolitizálódásáról
:truIkodik, mely a félaktuális .bemondásokat· a
művészet csúcsaival hajlamos összetéveszteni.
Holott csak a mondat második fele hordoz némi
igazságot. S ez a legszomorúbb. Mert a múlt
évadban is születtek ennél jóval figyelemreméI
több és mindenképpen gazdagabb, átgondol
tabb előadások Álli azoknak az előadásoknak,

így Koltai Róbert korszakos ShyIock, Dóczy
Péter zseniális saint-Just, s MiháIyiGyőző, illetve
Bregyán Péter elementáris Robespierre, illetve
tökéletes Danton alakításának (mindkét említett
esetben a rendező Szőke István volt); nos ezek
nek az előadásoknak és alakításoknak még az
sem adatott meg, hogy Pestre kerúlhetvén az
elkényelmesedett szakma legalább megtekírn
hette volna őket. Sez a tény a látott előadásnális
sokkalta élesebb fénnyel villantja fel viszonyaink
léleknyomorító kísszerüségét,

Erdei]ános

hónapokban. Féüg szándékosan, félig szán
déktalanul, de valamennyi - és hozzátehetjük,
azok a művek is, amelyek ma nincsenek itt,
bezárólag az utolsó nagy kompozíciökíg, a
székesfehérvári és a luzerni .Utcá"-kig - emlék
mű. Az elpusztult-elveszett Budafok emlékmű

vei, egy elmúlt világé, egy életet meghatározó
otthoné, egy műhelyé, egypályáé, és - azóta ezt
is fel kellett ismernünk - egyegész történelmi
korszaké, mindnyájunk múltjáé.

Amit Vilttőlláthatuók itt, az csaknem mind itt
is született: az emlékművé nemesedett gesztus, a
.Búcsti", a mansse-os nők a negyvenes évek
végéről, az ötvenes évek bénító szorongásait
idéző művek és a hatvanas évek közepének,
végének konstruktív ízű .szerszám"-szobrai. De



úgy hiszem, itt fogantak a későbbi esztendők

kisplasztikái és nagyméretíi kompozídói is. Ezaz
állítás talán merésznek tűnik. Hisz VJlt élete
végéig éppen újitó kedvéról, hihetetlen megúju
lási késZségéról volt hires: hetvenes éveiben is a
legfiatalabb, a legelevenebb magyar művészek

kÖzétartozott. - Ésmégis igaznak hiszem, hogy
a kései nagymt1vek szellemi töltése valahonnan
innen származik

Az egykori budafoki ház, schaárdoktor háza
már régen nincs meg. Legtov.U>b a kert állt ellen
a városképet örökre elszürkitő, minden egyénit
felismerhetetlen maszattá mosö erőszaknak. A
vonatablakb61 - FehérWr és Budapest között
utazva - még sokáíg véltem felismerni az isme
ros bozótot és fákat, utols6 nyomait a helynek,
aholremekművek születtek, ahol schaár és Vilt,
feleség és férj, a század (s higgyék el, nem téveszt
meg, nem befolyásol a személyes tisztelet és
szeretet), igen, a század két igazi mfivészóriása
viaskodott anyagával, a környező értetlen, sőt

ellenségesvilaggalés egymással. - Félveegészí
tem ki,mert nem tudom, mennyire érthető, amit
mondok; hogy: és természetesen egymássalI
1ermészetesen, mert ahogy csak ritkán adódik,
hogy egy korban egymás mellé kertlljön két ilyen
rendkívüli kvalitás, úgy még ritkább, hogy egy
fedél alatt bontakoztassák ki képességeiket.
schaár Erzsébet és Vílt Tibor nemcsak élet- és
pályatársakvoltak, hanem - a szölegnemesebb,
de legkeményebb értelmébenls! - vetélytársak.
Egy alapj:1ban művészetellenes - mert az
értéket megtagadó - világban egymás, a másik
szellemi felOlmúlásánakolthatatlan vágya őrizte

meg önálló egyéniségüket, s tartotta vissza őket

végzetes tévedésektől, a rom1áshoz vezető,

fényesen 1dvili1gitott tévutaktöl, ame1yeknekla'
birintj:1ban oly sok kiváló tehetség veszett el.

Zene

Ha a vége jó ...

Fekete, elrémísztöen csúnya tasakban, de végre
világra jött Polgár László dallemeze. Három
nagyobb egységben szerepelnek rajta a német
dalirodalom viszonylag sokat énekelt darabjai:
Schubert Téli utazás dklusáb61 tizenegy részlet,
Hugó Wolf Olasz daloskönyvéből nyolc alkotás

Budafokotthon volt, fészke egy családnak, talál
koz6helye barátoknak, művészeknek, irOknak;
aztán mtihely volt és küzdőhely, ahol nap mint
nap döntő küzdelemre feszült egymással szembe
a két szobrász; az eleven indulat őszinte tisz
taságban kavarogva, elemi erővel kényszerítette
a szembenállókat legeredetibb belső mondani
valójuk, legigazibb művészi kvalítasaík feltárá
sára és bevetésére.

A budafoki ház látogatói sokszor nézték bor
zongvae küzdelmet. Szokatlanés hihetetlenvolt
valödí heve és nyíltsága. Utólag sem merek
rágondolni, mi lehetett volna a vesztes sorsa? 
De vesztes nem volt, s a nyertes sem a küzdők

közül került ki. A nyertes - és ezt is ma látjuk
igazán - a magyar művészet volt, a magyar
müvészet, amely schaár Erzsébet és Vilt Tibor
munkaí (e harc gyümölcsei) nélkül nemcsak a
kettejük által képviselt korszakkal és a kettejük
teremtette értékekkel lenne szegényebb, hanem
azzal is, ami utánuk jött. Kettejük eredményei,
kettejük egymással is megvivott harcai nélkül a
magyar mfivészet aligha tudott volna kiemelked
ni mára a provincializmusnak a két h:1ború közt
kényelmesen, esztétikusan megépített, minden
felé jó eróditményekkel bebiztosított bunker
jéből a szellemi Europa nyitott közösségebe.

Schaár Erzsébet és Vilt Tibor mfivei ezen a
kiállításon hazatértek. Abban a múzeumban
á11nak, melyet mindketten annyira szerettek.
Hadd mondjak ezért köszönetet mindazoknak,
akik lehetövé tették ezt a kiállítást, s akik ezzel
nemcsak a két művész előtt tisztelegnek, hanem
lehetövé teszik számunkra annak a szellemi
koh6nak megídézését is, amelyből jórészt nap.
jaink hazai művészetének egésze is származik.

Kovács Péter

és a Három Michelangelo-dal, ugyancsak Wolf
tól.

Ha egy sz6ban kellene összefoglalni a hangle
mez jellemzőít, az igy hangzana: egyenetlenség.
A Téli utazás dalait talán nem is lehet igy
önmagukban, elszigetelten megragadni, nem
stabilak, nem érthetőek és nagyon nehezen
értékelhetőek a daldklusb61 kiszakítva. A mú
teljes fölvételének jó néhány v:Utozatát ismerve,
és Hennann prey feledhetetlen operaházi est
jére emlékezve mégis azt kell mondanunk, hogy
a felvétel sikeres befejezése eseten se tartozott
volna a legkiemelkedőbbek közé. Kifejezőerő

ben szerény, rugalmatlan az ínrerpretáciö, csak
Polgár lászló hangja miatt érdemes újra és újra
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meghallgatni, amely sötétbarna, bársonyos és
meleg, öröm az érzékeknek. AzOlasz dalosköny
vön azonban sajnos még ez a rendkívüli hang
sem tud segíteni, a részletek ebben a formájuk
ban laposak, szürkék, humortalanok, elkedvet
lenítóek. És amikor a hallgató ásítását elnyomva
éppen levenné a lemezt, félúton megáll a moz
dulattal. A Michelangelo-dalok. Feltételezem,
hogy ez a legkésőbben elkészített fölvétel, tech
nikailagsokkal magasab színvonalú, mint mond
juk a primitíven mikrofonozott és kevert, rop
pant nyersen szöíö Téli utazás. Az énekes
hangképzése is megváltozott. számomra sokkal

A hónap krónikája

A nagy harcok után már régóta közhely. hogy
századunk legjelentősebb folyóirata a Nyugat
volt, kivált első és végső korszakában. Az előbbi

nek Ady jelenléte és rendszeres szereplése adta
rangját, s természetesen a .nagy nemzedék' ki
bontakozása, az utóbbi a humanista, háborúelle
nes gondolat bátor kifejezésének adott rend
szeres fórumot Babits és Illyés tevékeny, segítő

közreműködésével. Az évek múltával folyvást
változott a lap megítélése: fennállása alatt rend
szeres támadások célpontja volt jobbról és balról,
aztán .gyanús' intézmény lett, .a l'art pour l'art
fellegvára', majd akik a könyvtárak polcaira
száműzték, hirtelen kézbe vették, mint a prog
resszió legértékesebb dokumentumát (Esterházy
Péter metaforáját kölcsönözve. akkoriban is nagy
volt a forgalom a damaszkusziúton).

Új és elfogulatlan nemzedéknek kellett eljön
nie, hogy előítéletektől mentesen, objektív
képet rajzoljunk magunknak a század legjelentő

sebb folyóiratáról. E nemzedék élharcosaKenye
res Zoltán. Az ő gondozásában két kötetben
jelentette meg a Szépirodalrní Könyvkiadó a
Nyugat címú antológiát, mely a lap legjelentő

sebb tanulmányaiMI és bíralataiból tartalmaz
kiváló keresztmetszetet.

Az irodalom természetesen elsősorbana ver
seket, regényeket, elbeszéléseket és színműve

ket jelenti számunkra. Az irodalmi tudat fo
galmát azonban alapvetően a tanulmányok és
kritikák alakítják, s mai irodalmi tudatunknak
csak hasznára válhatik, ha visszaidéZZiik azt a
szellemi bátorságot, újat akarást, merész szokat
lanságot, melyet ma egyértelmúen e folyóirat
nevével kapcsolunk össze.
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meggyőzőbb, német kiejtése pedig egyértel
múen jobb. Garam Zsuzsa szép, melankolikus
zongorahangjavaJ.. harmonizalva, mintha a túlvi
lágr61 jönne, minden földi tehertől mentesen,
úgy szólal meg az ének. Milyen erő, milyen
mélység és micsoda tartalmaSSllg! Énekművészet
az elképzelhető legmagasabb fokon. Komolyság,
WJdalom és szépség. Bölcsesség és lemondás.
Bár ilyen szintű lenne az egész lemez. És ha ez
már nem lehet, a hallgatónak csakegykívánsága
marad: még! Reménykedve és türelmetlenül
várjuka folytatást.

Fáy Miklós

Szinte nem volt egyetlen olyan korszaka sem a
lapnak, amikor a magyar élet és művészet legfon
tosabb kérdései ne kerültek volna valamilyen
fonnában terítékre. S e kérdések tárgyalása
szükségszerűen új múfajokat is életre hívott,
amelyek közül mesterfokon gyakorolták például
a második és harmadik nemzedék tagjai a világ
nézet-teremtő esszét. De olyan kérdésekről is
olvashatunk, melyek ma sem veszítettek idősze

rúségükből: fájdalmas és önelemző vallomások,
tanulmányok szóltak a magyarság fogyásáról.

Kenyeres Zoltán nagyszerű és szinte remény
telen feladatra vállalkozott, amikor a cseppben
meg akarta mutatni a tengert. Kivételesen sike
rült, Persze ehhez elképesztőengazdag tudás
anyagra volt szüksége, teljesen birtokolnia kel
lett nemcsak a folyóiratra, hanem a kor történe
tére vonatkozó ismereteket is. Válogatásában
érzékletesen. hitelesen idézi föl a Nyugat korsza
kait. az egymásra következő nemzedékek né
miképp eltérő ízlését és eszmevilágát, irodalmi
tudatának kialakulását és megszilárdulását. Ak
koriban még tennészetes volt, hogy egy igazán
rangos folyóirat a művészet minden ágára kíte
kint, azokban is számon tartja a rokon törekvése
ket. Ma már klasszikus képzőművészek,Bartók
és Kodályalakmása és müvészete éppúgyplaszti
kusan jelenik meg előttünk - ehhez persze'
olyan nagyszerű írásmúvészek is kellettek, ami
lyenek például Tóth Aladár vagy Szabolcsi Bence
voltak -, mint azok a társadalmi kérdések,
melyek az irodalom, az írók tátsadalma számára
is fontosak voltak.

Nemcsak izgalmas, hiteles olvasmány, hanem
időszerűés tanulságos is.
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RÉSUME

Les études mises en téte de ce numére traitent des questions de la population et de l'abortus. Dans
son étude, Rudolf Andorka analyse la démographíe hongroise. pál Balázs fait ses rétlexions sur les
conséquences tragiques de l'abortus. Lesaetes de l'embr.yologie de LászlóSurján élabere les aspects
biologiques. Gábor Jobbágyi a consacré son étude a l'histoire de l'ensemble du probleme de
l'abortus. Nous continuons apublier .Le journal d'un batisseur de paroísse" de Béla Balásdans lequel
l'auteur rend compte de ses vicissitudes. LajosSiposanalyse l'oeuvre littéraíre de Áron Thmási. L'essai
de Géza Körtvélyesi traite des aspects rituels et artistiques de la danse. Lesbelles lettres: une nouvelle
de ThmásKabdebo, des poemcs de Péter Vasadi et de Tibor Gyurkovics. L'entretien de ce numero
préseme Kálmán Horváth pasteur en chef hongrois en SCandinavie. Dans les méditations
d'aujourd'hui nous publions un essai de György Eisemann sur la catarsis romantique. Dans notre
rubrique: Journal, nous commémorons Sándor Weöres, grand poete hongroís, disparu récemment,

INHALT

Die wichtigsten Beltrage unserer April-Nummer befassen sích mit Fragen der demographischen
Entwicklung und der Abtreibung. Rudolf Andorka analysiert in seinem Essay die demographische
Lage in Ungam. pál Balázs schreibt über die tragischen Folgen des künstlichen Abortes. In einer
.embryologischen· Studie bearbeitet LászlóSurján die biologischen Aspekte. Der Beitrag von Gábor
Jobbágyi ist der Geschichte des Fragenkomplexes der Abtreibung gewidmet. Wtr setzen das
•'Iagebuch eines Pfarrei-Aufuauers' von BélaBalásfort. LajosSiposwürdigt das Lebenswerkdes Áron
Tamási.Géza Körtvélyesi schreibt über ritueUe und künstlerische Züge des Th.nzes. Im Líteratuerteíl
eine ErzlIhlung von Thmás Kabdebo und Gedichte von Péter Vasadi und Tibor Gyurkovics. Das
Vígílía-Gesprach wurde mit Kálmán Horváth, ungarischem Hauptseelsorger in Skandinavien,
geführt. In der .Heutigen Meditation' bringen wir ein Essay von György Eisemann über die
romantische Katharsis. Im Journal gedenken wir des vor zwei Monaten verewigten grossen
ungarischen Dichters Sándor Weöres.

CONTENTS

Tbe leading writings of this April number deal with the questions of population and abortion. In a
study, RudolfAndorka analyses the demographic situation in Hungary. pál Balázsdescribes the tragíc
results of abortion. In an .embryological· treatise, LászlóSurján studies the biological aspects. Tbe
study of Gábor Jobbágyi is devoted to the history of abortion. We continue the publication of the
diary of Béla Balás, who gives an account of the vicissitures experienced during the building of a
parsonage. In a study Lajos Sipos analyses the oeuvre of Áron Thmási. In an essay Géza Körtvélyesi
discusses the ritual and artistic features of the dance. Fiction is represented by a short-story byThmás
Kabdebo and by poems by Péter Vasadiand Tibor Gyurkovics.Vigilia's interview this month is with
Kálmán Horváth, the Hungarian principal pastor for Skandinavia. ourMeditation, this time, is an
essay by György Eisemann on a romantic catharsis. In our Diary column, we commemorate Sándor
Weöres, a great Hungarian poet, who died recently.
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