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TOMKA MIKLÓS

A keresztények és a közélet

"A boldogságot csakaz bírja el;aki elosztja. A fény csak
abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.

Mert amikor bennünket elküldtek, az útra bocsátó
Hatalom így szólt: Rád bízok minden embert külön,
kivétel nélkül mindeneit, segíts, adj enni, adj ruhát,
mindeneire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a
sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit
tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ tied.
Szabad vagy a kövektől az éterig, Ismerd meg, bódítsd
meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod.
Amiből másnak nem adsz, legyen az arany, iszappá
válik, legyen szent fény, átokká válik, legyen gyönyör,
halá/lá válik. Elbocsátlak téged is, mint mindenkit:
felelős vagy minden emberért, aki veled é~ s el kell
számolnod minden fillérrel, amit magadra; költesz,
minden örömmel, amit magadba zártál, és minden
boldogpülanattal; amit magadnak tartottál meg, most
eredj és élj, mert a világ a tied."

Hamvas Béla: A láthatatlan történet

Ma egyre több új kilúvással kell szembenéznünk. Helyünk és felelősségünk a világban más,
mint szüleinké, nagyszüleinké. Számukra többet mondott a hagyomány, mint a mi
számunkra, ugyanakkor kevesebb lehetőségük is volt, mint nekünk. Történelmi paradig
maváltás után vagyunk. Évszázadokon (évezredeken) át a "van", a fennálló viszonyok
megváltoztathatatlannak s emiatt kikezdhetetlennek tűntek.Szent pál nem a rabszolgaság
elleni harcra biztatott, hanem a keresztény élet normáit kereste kora adottságai között;
nem a női emancipációt, hanem a szeretetben való személyi tökéletesedést sürgette.
Útmutatásai ma is érvényesek. Nyilvánvaló azonban, hogy ő is korának gyermeke volt. Ma
alakíthatónak, megváltoztathatónak tartjuk társadalmi életünk kereteit, formáit. Thdjuk,
hogy e viszonyok nem egyszeruen "vannak", hanem olyanok s olyanokká lesznek,
amilyenné alakítjuk őket. Részesei, hordozói, felelősei vagyunk világunknak, amely az
igazságot és az egyenlőséget írta zászlajára. Ám ez még megvalósításra vár: a munkahelyen,
a lakóhelyen, az egyházban, a politikában. A világ alakításában való részvétel cél és elvi
lehetőség, amit nekünk kell valóra váltani. Ez a nekünk szegezett első kilúvás.

A második kihívás a világ "összezsugorodásának" következménye. Horizontunk
kitágult. Nemcsak nemzeti, hanem világméretűkérdésekben is tájékozódunk. Thdunk sok
szépet és ijesztőt, jót és rosszat, ami az előző generációk előtt rejtve volt. Az új helyzet
végérvényes. Nyelvünk, hagyományaink alapján tarthatjuk magunkat egy nemzet hívének
és polgárának, de soha többet nem mondhatjuk, hogy semmi köZünk másokhoz.
Fantasztikus változás az egy emberöltővel korábbi időhöz képest! A világ dolgaiból való
részesedés kicsiben kezdődik.Nemcsak alanyai, hanem befolyásolói is vagyunk munkahe
lyünk, szakmánk, a hazai gazdaság viszonyainak, a szomszédságunkban és lakóhelyünk
egészében megteremtett kapcsolatoknak, gyermekeink óvodai, iskolai nevelésének, saját
ügyeinken túl barátaink, ismerőseink, a hozzánk hasonló helyzetben lévők és szinte
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mindenki más életének Az egymáshoz kötöttségen nem változtat, ha nem törődünkvele.
Mások, közös dolgaink, a "viszonyok" magukra hagyása, a csak önmagunkkal vagy
családunkkal törődés erőteljes állásfoglalás - a pillanatnyi helyzet támogatása. A jelen
viszonyok haszonélvezőinek az az érdeke, hogy senki se törődjön mások, a köz javával.A
keresztény életfelfogás ennek ellenkezőjétköveteli.

Kiindulópontunkat három tétel képezi. Először: a közéletiség a keresztény küldetés
elidegeníthetetlen része. Másodszor: ez a katolikus egyházban kifejezetten megfogalma
zott elvárás. Harmadszor: a társadalom iránti felelősségvállalás nemcsak az egyházi
intézmény dolga, hanem személyes kötelezettség. Kezdjük e három állítás igazolásával!

A szeretet az élet minden területén a keresztény létezés vezérértéke. Első típusa a
párkapcsolat, a másik ember rninél teljesebb elfogadása, támogatása, belső fejlódésének
elősegítése.A második a közösségiség, többek kölcsönös megbecsülése, egymás segítése,
a gyengébbek védelme, a hátrányos megkülönböztetés elleni kiállás. A harmadik a
társadalmi elköteleződés. A szeretet első formája lehet csendes, csak tettekben
megnyilvánuló. A második forma nyilvános és gyakran megszólalást követel. Aharmadik az
ember fejlődésének intézményes szolgálata, az embereket érő sérelmek médszeres
megelőzése, az igazság, a közrend. a közjó elősegítése. Az első kettő az emberi lét
mindenkori keresztény normaja. Aszeretet harmadik formájának társadalmi és történelmi
feltételei vannak: a többé-kevésbé áttekinthető nagyobb közösség és a közügyekbe való
beleszólás lehetősége.A demokrácia bővülése, a társadalmi részvétel általánossá válása a
modern kor jellemzéje. Ez a szeretet gyakorlatát sem hagyja érintetlenül. ~ világ
mélyrehatö és rohamos változása sürgetőenköveteli, hogy ne legyen olyan ember, aki nem
figyelve a fejlődést, vagy tunya érzéketlenségböl, egy meröben az egyénre szabott
erkölcshöz igazodik!" - tanít a II. Vatikáni zsinat. - ~ igazságosság és a szerétet
követelményeinek egyre inkább csak akkor lehet eleget tenni, ha minden egyes ember,
azon túl, hogy a maga képességei és a mások sZükségletei szerint hozzájárul a közjöhoz,
egyszersmind támogatja és segíti azokat a magán- és közintézményeket is, amelyek a jobb
életkörülményeket szolgálják" (Gaudium et spes 30.)

A szerétet mindhárom formája a mindennapok része. A szerétetet ma senki sem
korlátozhatja az első vagy az első két típusra, Egy szülönek nem elég odaadással
gondoskodnia gyermekéről,hanem figyelnie kell arra is, hogy másutt mit tanul; esetleg
szöt kell emelnie az ellen, talán neki kell gondoskodnia másfajta tanulási lehetőségekről.
Ahol a keresztény nevelésnek nincsenek intézményei, a szülők kötelessége ilyeneket
teremteni. Ahol az iskola a kereszténység ellen, vagy bárki gyülöletére. vagy "csupán"
önzővé nevel, ott a szülőnek kell mindent megtennie ennek megváltoztatására. A
"mindent megtennit-ben pedig egyaránt benne van a saját nevelői szerep, a közvetlen
szeretet; a tiltakozás az elfogadhatatlan viszonyokkal szemben; és az erőfeszítés új,
egészségesebb intézményes formák teremtésére. Egy másik példa: a munkahelyen
nemcsak a lelkiismeretes munka keresztény kötelesség, hanem a jogtalanságok elleni
felszólalás is, sőt a visszaéléseket korlátozó érdekvédelmi rendszer megteremtése is.

A szeretet felelősségvállalásmásokért. Kibontakozásának többféle feltétele van: a
segítségceszorultság felismerése, a segítés lehetőségénekés módjának megkeresése és a
saját segítőképességbe vetett bizalom. Minősíti a keresztényeket, hogy felismerik-e, mi
mindenben kellene segíteni, vagyváltoztatni. Aki a világot úgy tartja jónak, ahogy van, aki
nem veszi észre a személyes tragédiákat, egyéni gondokat és társadalmi problémákat, az
nem érezhet különösebb indíttatást a segítésre. Minősíti a keresztényeket, hogy
foglalkoznak-e a segítségnyújtás módjával, igyekszenek-e a megfelelő hozzaértesre szert
tenni. Hiába érzi valaki a sZükséget, ha az olyan távoli és megfoghatatlan a számára, hogy
hozzá sem tud szölní, nemhogy változtatni képes lenne. Végül minősíti a keresztényeket,
hogy - az Úristen erejével - elég erősnek érzik-e magukat a segítésre. Nem ritka a
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lemondó magamentegetés, hogy borzasztó ugyan a világban éhen haló gyermekek
tömege, a leprások és egyéb betegek szenvedése, évtizedes népirtó háborúk kínja, de hát
mi itt semmit sem tudunk ellene tenni. A felelősségvállalás elutasítása ilyenkor a szeretet
hiánya.

A szeretet találékony és bele tud helyezkedni mások helyzetébe. Tehát mások gondját s
a társadalom problémáit figyelemmel kell követni! Tehát fel kell kutatni a gondok forrását!
Tehát keresni kell a megoldásokat! Mindez a keresztény ember számára lelkiismereti
kötelesség. Gyümölcsei mind az egyént, mind a társadalmat gazdagítják. "Erősödik a
szabadság, ha az ember elfogadja az emberi együttélés kikerülhetetlen következményeit,
vállalja az összetartozás sokféle követelését és elkötelezi magát a közösség szolgálatára."
(Gaudium et spes 31.)

A II. Vatikáni zsinat még csak általánosan foglalkozott a közéletben való részvétellel.
Azóta a keresztény társadalmi tanítás határozottabban hangsúlyozza az átfogó kérdések, a
"köz", a politika iránti felelősséget. ,,Azembereket szolgáló szeretet nem választható el az
igazságosságtól: a maga módján mindkettőaz emberi jogok teljes elismerését követeli ...
Ahhoz, hogy az evilági rendet az ember szolgálatának előbbi értelmében ösztönözzék, a
világiak nem mondbatnah learról,bogy bekapcsolódjanak apolitikába" - írja az 1987.
évi püspöki szinodus állásfoglalásai alapján II. János Pál pápa. .Mint a szinodusi atyák
ismételten megállapították, mindenkinek és minden egyes embernek joga és kötelessége,
hogy részt vegyen a politikában, bárha különféle és egymást kiegészítőmödon és szinten,
és különféle és egymást kiegészítő feladatok és felelósségek szerint. A karrierizmus, a
hatalomimádat, az önzés és a korrupció vádja, ami gyakran éri a kormánytisztviselőket, a
parlamenti képviselőket,az uralkodó osztályokat és a politikai pártokat, valamint az az
elterjedt vélemény, hogy a politika mindenképpen erkölcsi veszélyekkel járó dolog,
egyáltalán nem jogosítja fel a keresztényeket arra, hogy bizalmatlanok legyenek a
közügyekkel szemben, vagy hogy elforduljanak azoktól." (Christifideles laici 42.)

A magát mindenkiért felelősnek érző keresztény társadalmi elköteleződés három
szinten valósul meg. Az egyház mint intézmény, mint tanítóhivatal, elvi és erkölcsi
tanítást, útmutatásokat nyújt, míközben a pártpolitika fölött áll és esetenként egymásnak
ellentmondó konkrét álláspontokat is egységben tud tartani. Az egyház mint közösség a
helyi viszonyok elemzésével és intézmények létesítésével és fenntartásával, az egyes
világiak pedig közéleti és politikai részvételükkel szolgálják a közjót. A tanítóhivatal és "a
hierarchia feladata, hogy az erkölcsi normákat hitelesen értelmezze és tanítsa. A
világiaknak ellenben nem szabad passzívan utasításokra és útmutatásokra várakozniuk,
hanem szabadon kezdeményezniük kell, bele kell oltaniuk a keresztény szellemet annak a
közösségnek a mentalitásába, szokásaiba, törvényeibe és struktúráiba, amelyben élnek".
(Populorum progressio 81.)

A három szintnek háromféle közéleti szerep felel meg. Az egyetemes egyház és tanító
hivatala általános emberi normákat képvisel. Emellett már a II. Vatikáni zsinat, "látva a
mérhetetlenül sok csapást, amely az emberiség nagyobbik részét még ma is sújtja, és
óhajtva, hogy az igazságosságból rníndenütt több legyen, Krisztus szeretete pedig jobban
áradjon a szegényekre, nagyon időszerűnek és szükségesnek véli, hogy az egyház
valamilyen egyetemes szervezetet létesítsen. Ennek az legyen a célja, hogy ösztönözze a
katolikusok nagy családját: törődjék a világ szükséget szenvedő részeinek fejlesztésével és
a nemzetek között a társadalmi igazságosság előmozdításával". (Gaudium et spes 90.)
Ebben a szellemben született 1967-ben a Justitia et Pax pápai bizottság. A legtöbb
társadalmi kérdés ellenben a helyi történelmi, gazdasági és kulturális adottságok
függvénye, megoldásuk helyi szakismeretet igényel. Ezért szólította fel Vl, Pál pápa a helyi
egyházakat, hogy saját viszonyaikhoz igazodva fogalmazzák meg saját társadalmi
álláspontjukat! "Akörülmények sokféleségének tudatában nehéz dolog lenne egységes
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üzenetet és általanos érVfnYQ megoldást nyújtani. Erre nem törekszünk s ezt nem is tartjuk
feladatunknak" - írja a pápa. - "Akeresztény közösségek feladata, hogy az országukat
jellemző helyzetet objektív elemzés alá vessék, ... és hogy meghatározzak azokat a
döntéseket és elköteleződéseket, amelyeket a sokszor égetően szükségesnek tekintett
társadalmi, politikai és gazdasági változás megkövetel." ( Octogesima adveniens 4. ) Ahelyi
adottságokhoz igazodva "a különféle keresztény szervezetek felelősek a cselekvés
közösségéért, Anélkül, hogy a civil társadalom intézményei helyettesítésére töreked
nének, a maguk módján, de egyedi sajátosságaikon felOlemelkedve, ki kell fejezniük a
társadalom igazságos - és ezért szükséges - átalaldtásának a keresztény hitből fakadó
konkrét követelményeit." (Octogesima adveniens Sl.) Tehát a helyi egyházaknakjoga és
kötelessége a társadalmi állásfoglalás. Ez nem helyettesíti és nem csorbítja az egyes
emberek jogát és kötelességét a közéletben való részvételre. "Amai ember igénye, hogy
nagyobb részt vállaljon a felelősségből és a döntéshozatalból. Ahogyan a kulturális
színvonal emelkedik, a szabadság iránti érzék fejlődikés az ember tudatára ébred annak,
hogy. .. a ma hozott döntések a holnapi élet feltételeit szabják meg, úgy válik egyre
magától értetődőbbé ez a jogos törekvés." (Octogesima adveniens 47.)

Az egyén közéleti szerepe nem más, mint a felelősségvállalás másokért és mások
lehetőségeiért, megtoldva a nyilvános kiállással és a társadalmi és szervezeti adottságok
javításának törekvésével. Ezt a közéletiséget mindenki a saját szintjén, saját körülményei
között valósítja meg: szülőként a szülöí munkaközösségben, dolgozóként a munkameg
beszélésen vagya szakszervezetben. lakosként a tanácstagi beszámolón, a választáskor, a
népfrontban. kultúrafogyasztóként a kulturális kínálat elfogadásával vagy elvetésével, az
egyház tagjaként az egyházközségben, hívőkéntmindenütt. Aközéleti elköteleződésés az
azt intézményesítő fórumok kölcsönösen meghatározzák egymást. Ma a szakszervezet, a
népfront, az egyházközség legtöbbször nem ösztönöz a dolgok közös megbeszélésére,
minden érdekelt bevonására, együttes problémamegoldásra. Bizonyos, hogy ez így is
marad, ha nem változtatunk rajta. Lehet változtatni, ha nem az eddigi játékszabályokat
követjük, nem a látszatnyilvánosságot őrizzük, hanem felnőtt módra véleményt for
rnálunk, azt kirnondjuk, s az előrelépésben részt vállalunk. Az eredmény kettős:

egyénenkénti elszigetelődésünkfeloldása, a társadalmi részvétel erősödése, valamint a
tarsadalom és a politika működésmódjánakátalakulása, a bürokratikus centra1izrnustól a
demokrácia irányába való fejlődés.

A közéleti, politikai részvétel összetett magatartás. Részben kikerülhetetlen adottság, a
társadalmi szervezetben való létezés módja. Részben lehetőség és kihívás a társadalmi
viszonyok javítására. Ebben a második értelemben a keresztény ember számára olyan
érték, amiről nem szabad lemondani. "Az ember igazi fejlődését célul tűző politika
megvalósításának stílusát és eszközeit a szolidaritás szabja meg. Mindenkit - az egyes
polgártól a különbözö csoportokig, a szakszervezetekről a pártokig - a politikai életben
való aktív és felelősségteljes részvételre ébreszt: közösen és egyenként, mindnyájan a
politika címzettjei és hordozói vagyunk" - írja II.]ános pál pápa. (Christifideles laici 42.)
Egy mondatban: a közéletiség a keresztény ember számára érték és kötelesség.

A közéletiség, a nyilvános szereplés, különösképpen a politikusi pálya sokféleképpen
alakulhat s nemritkán kelt ellenszenvet. Ezért meg kell határozni, milyen társadalmi
politikai magatartásról beszélünk. A keresztény közéletiség tartalmi sajátossága erköl
csi-világnézeti alapja, szerkezeti sajátossága a szolgálat elsőbbsége a hatalom előtt és
legitimádós sajátossága a hitelesség kulcsszerepe.

A keresztény közéletiség (Max Weber kifejezésével) lényegileg értékracionális, azaz
valamilyen értékhez igazodik. Ez az érték nem egy távoli, tökéletes tarsadalom, nem az
emberi lét valamilyen absztrakciója, hanem a konkrét egyén. Aközéleti keresztény, ha hű a
normáihoz, úgy gyakorlati módon humanista. Szerepe nem könnyű.Ogyelnie kell, nehogy
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elvont moralistává Wljék. Ez ellen csak alapos tárgyismerettel és szoros társadalmi
kapcsolatokkal tud védekezni.

.,A közhatalom gyakorlásában döntő szerepe van a szolgáló lelkületnek. A politikus
múködését a SZükségesszakértelmen és alkalmasságon túl csak ez tudja áttekinthetővéés
tisztává tenni úgy, ahogyan azt a nép joggal követelheti." (Christifideles laici 42.) Ezt a
szolgálatra való készséget fejezi ki mind a közjóért való elköteleződés, mind a
mindenkiért való felelósségvá11alás, mind "az erőszak elfogadhatatlan formáinak elutasí
tása" és a béke keresése. Aszolgálatként értelmezett közéletiség számára idegen a hatalom
(a személyes anyagi haszon, a "kapcsolatok" saját célra való kiaknázása stb.). Ez a
közéletiség áldozat: másoknak, a köz javának és előnyeinek a saját érdekek elé helyezése.
Kérdés, hogy erre ki milyen mértékben képes. Mindenesetre e beállítottság híján a
-keresztényjelző nem jogosult.

A keresztény értékrend és erkölcs meghatározott és közismert volta, továbbá a
keresztény közéletiség értékracionális jellege sajátos meghatározottságot teremt. A
keresztény közéletiség szavahihetőségének, hitelességének, súlyának kritériuma, hogy
mennyire van összhangban a politikai credo és a személyes életvitel, hogy megvalósul
nak-e a hirdetett társadalmi értékek a keresztény közösség kultúrájában és magatartá
sában. A közéletben való keresztény jelenlét kikerülhetetlen feltétele a múlttal való
szembenézés és a "kényes kérdések" felszámolása. A múltfeldolgozását nehezíti, hogy a
médszeres egyházüldözés és .valláskrítíka" időszakában egyoldalú és tényhamisító
"történelmi" és egyéb "társadalomtudományi" írások áradata látott napvilágot, a hivatalos
képbe nem illő adatok és szempontok pedig nem válhattak nyilvánossá. Jócskán van mit
tenni a keresztények és az egyháZ történelmi-társadalmi értékeinek napvilágra hozatalá
ban. Önmagunkkal és másokkal szembeni tisztességünk szempontjából ennél fontosabb
tévedéseink, mulasztásaink tudatosítása és nyilvános megbánása. Mások túlzó s egészé
ben igaztalan kritikája nem gátolhat abban, hogy megfogalmazzuk fenntartásainkat a
hatalmi egyházzal, valamint az állam és az egyháZ 1945-ig élő összefonódásával szemben.
Semmi sem gátolhatja a keresztényeket és az egyháZat abban, hogy aláZatosan bocsánatot
kérjenek és búnbánatot tartsanak, mert egy emberöltővel ezelőtt hallgatásukkal cinkossá
váltak több százezer zsidó honfitársuk meggyilkolásában. A közelmúlt súlyos mulasztásai
között be kell vallani, hogy az egyháZvezetése nem volt felkésZülve a mártíriumra, gyenge
volt a totális államhatalommal szemben, hagyta magát kényszeríteni, zsarolni, manipulálni
- nemegyszer a gerincesebb papok és világiak kárára. A gyengeség, a mulasztás, a bún
talán menthető, legfőképpen pedig megbocsátható emberi vonás, önmagában még nem
akadálya a közéleti hitelességnek. Az erkölcsi kisiklások elhallgatása vagy letagadása, az
önmagunkkal szembenézésre képtelenség viszont alapjában teszi kérdésessé az őszinte

séget.Őszinteség és hitelességhíján azonban bármilyen erkölcsi tartalmú állásfoglalásüres
prédikáció, a sok egyéb lejáratott eszméhez hasonló ideológia marad.

A mások számára is biztos kiindulást jelentő belső kiegyensúlyozottság és őszinteség

további feltétele a tabuk megszüntetése, a "kényes kérdések" köntörfalazás nélküli
kezelése. Szamos, az egyháZon belüli megoldatlan kérdés, mint például a cölibátus, a nők .
helyzete, a hierarchikus joghatóság és a teológiai szakértelem viszonya stb. a közéleti
jelenlét szempontjából jóformán érdektelen. Más kérdések, mint például a családtervezés
és a géntechnológia megítélésének erkölcsi és antropológiai fontossága kétségtelen, de az
itt zajló vita inkább elvi, semmint politikai jelentőségű.Annál fontosabb, hogy miképpen
gondolkodik a mai kereszténység a világnézetipluralizmusról és a legigazságosabbnak
tekintett társadalmiformáról.

Atársadalmi jelenlét szempontjából döntőa közélet egyéb szereplöíhez fűződőviszony.
Ezt a viszonyt a múlt jócskán terheli. "Az egyháZon kívül nincs üdvösség" tétele sok
félreértéshez. dölyfhöz, a mást hívők lebecsüléséhez, vagyakár üldözéséhez vezetett. S a
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hazai gondolkodás még nem dolgozta fel eléggé a II. Vatikáni zsinat tanítását (és az azt
előkészítő és folytató teológiát) a vallásszabadságról, amely együtt képviseli a keresztény
identitás magabiztosságát s a másként gondolkodó ember döntése iránti tiszteletet. A
keresztények meghívást kaptak, noha nem szolgáltak meg érte, feladatot kaptak gyenge
ségük ellenére (l Kor 1, 26-28). Annál fontosabb - mind önmagunk, mind mások
számára - annak a tudatosítása, hogy a hívő semmiképpen sem tarthatja magát a nem
hívőnél értékesebbnek, még kevésbé az igazság egyedüli birtokosának. Közéleti pozíció
ként ez mindennemű egyeduralom és ideológiai dogmatizmus elutasítását és a pluraliz
mus igenlését kell hogy jelentse, ami egyszerre tartalmazza a különböző gondolkodásmö
dok és különféle törekvések tiszteletét és a különféle álláspontot képviselőkkel való
megegyezési módok keresését.

A célul tűzött társadalmi berendezkedés kérdésében a közéleti keresztény több
vonatkozásban különbözik az egyes érdekcsoportok képviselőitől. Az előbbi nem egy
réteget, osztályt, szakmai csoportot vagypártot képvisel, de különös felelősségetkell hogy
vállaljon a védtelenekért, a társadalmi gondoskodásból kimaradókért, agyengékért,
mindazokért, akik saját érdekvédelemre képtelenek. A keresztény közéletiséget az első

helyen nem a gazdasági eredmény, a hatékonyság, esetleg a technikai vagytudományos
haladás, hanem a társadalmi igazságosság motiválja. Az ennek leginkább megfelelő

rendszer pedig semmiképpen sem a szabadversenyes kapitalizmus, nem is a technokrácia,
nem egy ideológia uralma, hanem a szociális állam. A szociális állam megteremtéséhez
ellenben teherbíró gazdaságra, szerves társadalmi kapcsolatrendszerre és a közgondol
kodásban érvényesülő igazságérzékre van szükség. Csupa olyan dolog, ami sok ember
összefogását igényli. Felmerül tehát a kérdés, hogy magányos próféta-e a közéleti
keresztény, vagy a vallásos értékeket elfogadó és megvalósítani akaró emberek szóvivője?

Maroknyi ember is elég arra, hogy látványos politikai akciókat végrehajtson. Ám az akció
önmagában mit sem mond arról, hogy hányan támogatják. Ugyanúgy, az akciók hiányából
sem lehet a fennálló viszonyokkal való egyetértésre vagy politikai érdektelenségre
következtetni. A keresztények magatartását kevéssé jellemzik a feltűnést keltő, váratlan, a
megszokottól nagyon eltérő politikai cselekedetek, hiszen az idősek, az alacsonyan
kvalifikáltak vagy más okból a hatalmi struktúra peremén elhelyezkedők, akik a hívők

többséget alkotják, nehezen tudják véleményüket és törekvéseiket nyilvánosan kifejezni,
és viszonylag lassan veszik észre az előttük megnyíló lehetőségeket.Érdekeik, törekvéseik,
nézeteik azonban természetesen vannak. A politikai arénaban ezeket az emberekét sem
lehet nem létezőnektekinteni. Avallásos népesség társadalmi jelentőségesokkal nagyobb
annál, mint amire közéleti megnyilvánulásaiból következtetni lehetne.

A közéleti szerepet vállaló hívő ember tevékenységét saját "társadalmi bázisa"
többféleképpen befolyásolja. A vallásos közösség nagysága ennek a tevékenységnek
társadalmijelentőségetbiztosít. A közösség összetétele a közéleti cselekvést a társadalmi
közép felé irányítja. Az erkölcstannal és a politikatudománnyal foglalkozók jól ismerik a
felelősséget viselő és a felelősségen kívül álló ember gondolkodásmódja és döntésmecha
nizmusa közötti különbséget. Az előbbi lassabb, óvatosabb, következetesebb, míg az
utóbbi - "a kibicnek semmi sem drága!" - kísérletezőbb, vállalkozó szelleműbb,

kritikusabb. A közéleti keresztény nemcsak saját nevében beszél, hanem az általános
társadalmi elkötelezödésen túl/elelősaz őtkibocsátó és hordozó keresztény közösségért
és közösségnek. A közösséghez kötődés óvatosabb s egyúttal stabilabb cselekvésre
készteti.

A másokért való felelősségvállalás nem igényel formális megbizatást. A közéleti
keresztény nem választott vagy kinevezett tisztségviselő, nem kötelezhető formális
beszámolóra, nem ~~zahívható.Ezzel szemben az a tény, hogy cselekvése qt~rcéjét és
súlyát a társadalom ht~ része adja, a profán környezetben vállalt nyilvános köte~zettsége-
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ket megtoldja néhány továbbival- a keresztény közösségen belül. Ha valaki társadalmi
felelősség- és szerepvállalásának indítékait keresztény hitébőlnyeri, akkor ezt a meggyő
ződésétmindazoknak tovább kívánja adni, akik ugyancsakjézus nyomában akarnak jámi. A
belső igényen túl gyakorlati okok is hasonló irányba mozdítanak. Ha a társadalmilag aktív
keresztény úgy érzi, hogy tevékenységet mások értetlenül figyelik s meg nem értésükkel
akadályozzák, nem marad más hátra, mint hogy saját háza táján is tudatosítsa az
előrehaladás értelmét, saját véleménye helyességét s a közéletiség jelentőségét. Ha a
társadalom vallásos felének sokfélesége és a társadalmi elvárások ebből adódó különbö
zősége konfliktusokkal fenyeget, ez a közéleti keresztényt arra kényszeríti, hogy több
figyelmet fordítsen az egyházon belüli kommunikáció és az egység erősítésére. Ha a
közéleti keresztény azt tapasztalja, hogy a vallásos emberek zöme - még az egyházközség,
a szülöí rnunkaközösség, vagya szakszervezet keretében sem - nem vállalkozik nyilvános
társadalmi szerepre, rá kell hogy döbbenjen, hogy ennek megváltoztatása részben rá vár: a
társadalom-politikai életben való aktív részvételre neveléssel, az egyházon belüli közélet
megteremtésével, a keresztények társadalmi szervezeteinek létrehozásával. A keresztény
közélettségben tehát szorosan összefonódik az egész társadalom, a közjö szolgálata és a
keresztény közösség építése, erősítése, nyitottabbá tétele.

A kereszténység társadalmi megjelenésének és a keresztények közéleti szerepenek
vizsgálatából egy dolognak nyilvánvalóvá kellett válnia. A teremtett világ, a megváltás
színtere, az ember életének kerete egyetlen összefüggó valóság. Ugyanígy az ember is
oszthatatlan. Hitét, erkölcsét, értékeit, munkáját nem lehet oly módon darabokra
szabdalni, hogy különválasztódjék a "két birodalom", a szent és a profán, a vallási és az
evilági. Még kevésbé fogadható el az a szekularizációs elmélet, amely nem két, de
számtalan világot különít el - a gazdaságét, a tudományét, a technikáét, a politikáét, a
szórakozásét stb. -, a vallást ellenben mindből ki- és egy külön kis világba bezárja. Az
ember világa értékei világa, amelyben mindenütt jelen van erkölcse és világnézete. Az
ember felelősa reá bízott világért s a benne élő emberiségért. Ez a felelősség a személyes
kapcsolatokban megvalósuló szereteten túl egyre inkább a szeretet közvetettebb
formáira, nyilvános elköteleződésreis kötelezi. A felhívás a közéleti felelősségvállalásraa
világ minden keresztényébez szól. Nálunk a társadalmi átalakulás nyomán széles körben
felpezsdül a közélet. Így semmi mentség sem lesz, ha nem válaszolunk e meghívásra.

Következő számunkból

Fila Béla: A hívő és hite
J. p Noppen: Alternatív krédók?
Karl Rahner: "Rövid" keresztény hitvallás
Aszalós János: Az imádság mint üzenet
Erdő Péter: Diaconia iuris
Vasadi Péter:Az őszinteségről

Czakó Gábor: Igazság gazság
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AIAIN DE PENANSTER

A Lefebvre-féle szakadás

Az idei június 30. a 20. század első nemzetközi jelentőségűszakadásának első évfordulóját
jelenti. Svájcban 1988. június 30-án Marcel Lefebvre négy papot szentelt püspökke, a pápa
akarata ellenére. A Vatikán azonnal kijelentette, hogy ez a tett hat személy automatikus
exkommunikációját okozta. Az érintettek: Lefebvre, a társszentelő Antonio de Castro
Mayer brazil püspök (jelenleg 84 éves), és a négy új püspök.

Hogyan keletkezett az egyházban ez a szakadás? El lehetett volna kerülni, ha több
szabadságot engednek a liturgia terén? És mik a következmények?

A történelmi tények

Semmi nem engedte előre sejtetni, hogy Marcel Lefebvre a pápák ellenfelévé válik. Észak
franciaországi katolikus családban született 1905. november 29-én: nyolcan voltak
testvérek, közülük ketten papok lettek, hárman apácák. Marcel a Szentlélek-kongregáció
ba lépett, amelyAfrikában evangelizált. 1932-tőI1962-igGabonban, majd Szenegálban élt.
XII. Piusz pápa nevezte ki Dakar érsekének. Ekkor a fiatal, bennszülött afrikai papok
dinamikus nevelőjeként tartották számon. Neveltjei közül az egyik, Hyacinthe Thiandoum
lett az utóda Dakar érseki székében. 1962-t írunk: ekkor Lefebvre visszatér Franciaország
ba, ahol Thlle püspöke lesz, majd a Szentlélek-kongregáció általános rendfőnökévé

választják. XXIII.János kinevezi az egybehívandó II. Vatikáni zsinatot előkészítőmunka
csoport, illetve bizottság tagjává.

Lefebvre lelkesedett a feladatért, és remélte, hogy a zsinat tanbeli kérdésekben fog
dönteni. Amikor a zsinat kezdetén a zsinati atyák szinte elvesztek az előkészített

tervezetekben, s rögtönözni kezdtek, nyugtalanság fogta el. Azt javasolta, hogy mindegyik
zsinati bizottság két tervezetet készítsen ugyanarról a témáról: egy dogmatikai jellegű

változatot a teológusok számára, és egy lelkipásztorit a többieknek. A zsinat elnökei
elvetették ezt a javaslatot. Lefebvre attól félt, hogy a zsinat tanbeli célkitűzéséneknem tud
majd megfelelni.

Mégis felszólalt a zsinaton, hogy a pápai tekintélyt támogassa a püspöki kollegialitás és a
nemzeti püspöki karok befolyásával szemben.

A zsinat irányváltoztatása őt is zavarba ejtette. A vallásszabadságról szölö Dignitatis
humanaepersonae kezdétü nyilatkozatot nem volt hajlandó aláírni. Ebben a doktrinális
relativizmus és amorális laxizmus forrását vélte fölfedezni. Számára úgy tűnt, hogy a
kérdéses nyilatkozat a katolikus hitet a többi vallás közé sorolható, egyszerű váIasztási
lehetőségként tünteti föl. Ebben az esetben pedig a hit terjesztése érdekében végzett
missziós tevékenységnek nem lenne semmi értelme. Egyébként Lefebvre-hez hasonlóan
hetven zsinati atya tagadta meg ennek a nyilatkozatnak az elfogadását, ugyanakkor 2200
zsinati atya mellette szavazott. Ezt az irányt követve Lefebvre nem volt hajlandó
megszavazni az ökumenizmusról szóló nyilatkozatot sem. A zsinatról csalódottan, keserű
szájízzel távozott.

A Szentlélek-kongregáció tagjai 1968-ban javaslatot tettek a rend megreformálására,
méghozzá olyan irányban, amellyel Lefebvre nem értett egyet. Ezért inkább lemondott
általános rendfőnökitisztéről.Ekkor újabb feladatot vállalt magára: meg akarta szervezni a
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hagyomány védelmét, mert szerinte a zsinat következményei ezt komolyan fenyegették;
ezért I969-ben Svájcban megszervezte a Szent X. Piusz Papi Testvérületet. A Testvérület
kezdetben otthont tartott fönn szeminaristák számára, majd hamarosan független
szemináriummá vált, s helye Ecöne, Valais Suisse lett.

Itt, Ecöne-ban az oktatás ugyanazt adta, amit maga Lefebvte kapott a szemináriumban
1925 táján. A zsinati szövegeket is tanulmányozták, de fölöttébb kritikus szemszögböl,
XXIII. János és VI. pál pápa munkássága IX. és Szent X. Piusz pápa munkásságával
párhuzamba állitva olyan színben tűnt fel, mintha súlyos törést jelentene. A liturgiát az
1%9-es reform előtti állapotban őrizték, a "Szent V. Piusz-féle liturgia" néven.

A megyéspüspök, aki joghatóságot gyakorol Ecóne fölött, hamarosan visszavonta a
Testvérület kánoni engedélyét, amelyet elődje adott nekik. Lefebvre többször járt
Rómában, hogy ott bíborosok és teológusok előtt adjon számot tevékenységéről;végül
azonban mindig arra az álláspontra jutott, hogy hűségből kötelessége az engedetlenség.

A világ különbözö országaiban a zsinat félreértelmezésének következményei, a
"progresszista" papok sajátos értelmezései, a liturgia területén az 1969-es reform zászlaja
alatt elkövetett szabálytalanságok nem kevés hívőt szomorítottak el, s ezek bizony
gyermekeik hitoktatása miatt is joggal nyugtalankodhattak. A zsinat előtti állapot
védelmezőivezetőt kerestek és Lefebvre volt az egyháziak között az egyetlen püspök, aki
ezzel az áramlattal tartott. Így lett a nemzetközi hagyományőrzőáramlat vezetője anélkül,
hogy ezt valóban akarta volna. Utazásokat tett Németországban, Franciaországban, az
Egyesült Államokban. Többet végzett puszta prédikálásnál: a helyi püspök által
megbérmált gyermekeket újrabérmálta, mintha kétségbe vonná a szentség érvényességét,
azért, mert azt olyan püspök szolgáltatta ki, aki elfogadja a zsinatot. Emiatt majdnem
minden püspökkel nyílt ellentétbe került.

1976. júniusafordulópontot jelentett: ugyanis az Ecöne-ban tanuló szeminaristák közül
huszonhat érkezett el a diakonátus, illetve a pappá szentelés küszöbére, Több közvetítő

próbálta Lefebvre-t meggyőzni, hogy mondjon le ezekről a pápa és a helyi püspökök
engedélye nélkül tervezett szentelésekről.A közventök között volt Thiandoum dakari
érsek is, aki nem sokkal korábban kapta meg a bíborosi kalapot. A katolicizmus
szimbóluma volt ez: egy afrikai kérte az európait, hogy maradjon hűséges Rómához.
Lefebvre neki sem tett ígéretet, és 1976. június 29-én fölszentelte a jelölteket. A Vatikán
mindannyiukat "suspensus a divinis"-szel sújtotta.

Ezenközben Lefebvre neve ismertté vált. Az északfrancia Lille-ben hétezer hívő előtt

mondott misét. Beszéde során kifejtette, hogy a zsinat, illetve a zsinat során egyesek az
egyházat és a "forradalmat" akarták összebékíteni, és azt hangoztatta, hogy kételkedik az
1969-es rítusú mise érvényességében. A keresztény társadalmi rend példájaként Ar
gentínát emlegette, amely akkor éppen katonai diktatúra alatt állt. Lefebvre nem járt
Argentínában, és az argentin helyzet megítélésével kapcsolatban a környezetében
tartózkodó tanácsadóknak hitt.

VI. Pál pápa 1976. szeptember II-én magánkihallgatáson fogadta Lefebvre-t. Dialógn
suk inkább kettős monológ volt. Mindketten úgy vélték, hogy a másiknak kell változtatnia
álláspontján. VI. Pál azt kérte Lefebvre-től, hogy adja írásba, aláveti magát apápának.
Lefebvre erre azt felelte, hogy a pápának "csak néhány szöt kellene szölnía a püspökökhöz,
kérve őket, hogyviseltessenekbékével a hagyományőrző katolikusokkal szemben, és ezzel
minden befeiezödne".

De nem ért véget semmi, mert Lefebvte a sajtóban ígynyilatkozott: .Amennyíben a pápa
eltávolodik az örök hittől, ő lesz az, aki előidézi a szakadást, és nem mi. Én mindent
megtettem, amit tudtam." Elmondta, hogy Kelet-Európa püspökei azért jöhettek el a
zsinat ra, mert XXIII. János pápa ígéretet tett a moszkvai pátriárkának (Tisserand és
Nikodim közvetítésével), hogy a zsinat nyilvánosan nem ítéli el a kommunizmust.
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(Lefebvre ilyen jellegű elítélésért több mint négyszáz aláírást gyűjtött össze a zsinaton, de
a kérelem nem került nyilvánosságra.) Lefebvre küldött ugyan VI. pálnak egy rövid és
homályos fogalmazású levelet, de abban nyoma sem volt annak az alávetettségnek, amit a
pápa kért tőle.

A csalódott VI. Pál viszont igen hosszú és világos tartalmú levelet írt Lefebvre-nek.
Ebben az érseket kétszínűséggelvádolta. Apápa hangsúlyozta, hogy nem a zsinat a felelős

az egyház válságos helyzetéért. Úgy vélte, hogy az érsek és a Vatikán között a probléma
gyökere "teológiai jellegű". Majd elsorolta azokat a feltételeket, amelyek sZükségesek a
.suspensus a divinis" megszüntetéséhez, nélkülözhetetlenek az érsek és az általa szentelt
papok egyházjogi helyzetének rendezéséhez.

A feltételek szigorúak: Lefebvre "nyilvánítsa ki írásban, hogy elfogadja az összes zsinati
dokumentumot, az új Ordo Missae-t, visszavonja a papát bíráló kijelentéseit, és ami a
legfontosabb, az általa alapított szemináriumokat és lelkigyakorlatos házakat a pápára
bízza". A levél pontosít: "nem vagyunk hajlandók visszatérni a Szent X. Piusz Papi
Testvérület jogi megszüntetése révén támadt nehézségekre".

Ezaz utolsó pont az érseket a pápa ellen hangolta. Mit remélhet a Vatikánnal folytatandó
tárgyalásoktól, amikor a pápa a priori figyelmezteti, hogy az általa megszervezett
papnevelésnek véget vetnek? VI. Pál ebben hajthatatlannak mutatkozott, és ez az érseket
elkeserítette. Azzal válaszolt, hogy megjelentette polémikus hangvételűírását: Vádolom a
zsinatot címmel. Ebben azt a nézetét hangoztatta, hogy a .zsínatot nem a Szentlélek
vezette".

Lefebvre-t figyelmeztette a környezete, hogy fiatalabb, mint VI. Pál. Nem is tárgyalt
többet ezzel a pápával. De VI. Pál, aki újra hangsúlyozta, hogy "a probléma gyökere
teológiai jellegű" ( és ezt Lefebvre is elfogadta), tolmács-közvetítőnek rendelte ki a Hittani
Kongregáció franciául jól beszélő prefektusát, Franjo Seper bíborost.

1977.február 27-én Párizsban kilencszáz hívő, Lefebvre tábora, elfoglalta a Saint Nicolas
du Chardonnet-templomot és az érsekség által odahelyezett papokat eltávolította. A
templommal kapcsolatos tárgyalások ettől kezdve rendre meghiúsultak. Ez a templom
Párizsban jelenleg is a régi rend szerínt celebrálja a misét, nem véve tudomást VI. Pál
Ordójáról.

Seper bíboros írásban folytatta a rábízott feladatot és kánoni pert kezdeményezett, amit
egyébként maga Lefebvre is kért. 1978. február 26-án kelt válaszában az érsek azt írta, hogy
a zsinat vallásszabadságról szóló nyilatkozata éppúgy elfogadhatónak ítéli a tévedést, mint
az igazságot; valamint azt, hogy a VI. Pál-féle Ordo Missae liturgikus rítusa protestáns
szellemű.Hozzátette, hogy az egyházat szolgálja, amikor leleplezi a tévedéseket, amelyek a
zsinatra is beszüremkedtek.

VI. Pál pápa 1978. augusztus 6-án bekövetkezett halála Lefebvre-ben fölkeltette a
reményt, hogy újabb és megértöbb tolmácsokra talál. I. János pál 33 napos pápasága után
II.János Pált október 16-án választották meg a pápai trónra és október 22-én iktatták be.
Az új pápa már november 18-án magánkihallgatáson fogadta Lefebvre-t. II. János pál

ezután azt nyilatkozta, hogy az érsek "olyan ember, aki szenved", Csak annyit kért tőle,

hogy nyilvánosan fogadja el a zsinati újításokat. A tanácskozás előfeltételeként a pápa
többé nem ragaszkodott ahhoz, hogy a Szent X.Piusz Papi Testvérületet és a szemináriu
mokat feloszlassák. Így a tárgyalás, legalábbis elméletben, könnyebbé vált.

A teológiai probléma világosabbá tétele miatt II.János pál csak annyit kért az érsektől,

hogy folytassa megbeszéléseit Seper bíborossal, ezt ő meg is tette. Végre létrejött a
kedvező légkör, ám 1979. június 29-én Lefebvre ismét 21 papot szentelt föl a sZükséges
engedély nélkül.

Seper bíboros azt kérte tőle, hogy írjon egy "világos, sajnálkozó megnyilvánulást" és
fogadja el a zsinatot, mint a hagyomány részét. Lefebvre válaszolt ugyan erre, de
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elégtelenül. A tárgyalások megszakadtak: először a II. János Pál ellen 1981. május 13-án
elkövetett rnerénylet, majd Seper bíboros betegsége miatt. A Hittani Kongregáció
prefektusa 1981. december 30-án meghalt. Seper utóda Joseph Ratzinger bíboros lett.

A megegyezés reménye 1983 áprilisában ismét távolabb került. Lefebvre Franz
Schmidberger személyében utódról gondoskodott, aki a Testvérület általános főnöke lett.

A Vatikán 1984 októberében engedményeket tett a mise rítusával kapcsolatban. A
püspökök több feltétel mellett, de engedélyezhetik az 1962-ben érvényes rítust. Ennek
egyik föltétele az, hogy a papok és a hívek elfogadják a VI. Pál-féle Ordo Missae
törvenyessegér és tanbeli helyességét. Ezt Schmidberger atya ugyan elfogadhatatlannak
ítélte, mégis "a változás első lépésének" tekintette. Lefebvre pedig azt kérte, hogy
jelölteket terjeszthessen a pápa elé, és nevezzenek ki a Szent X. Piusz Testvérület számára
két vagyhárom püspököt.

Több esemény azonban álláspontjának megszilárdítására késztette az érseket. II. János
Pál 1986-ban látogatást tett a római zsinagógában, majd ezek után imanapot szervezett
Assisiben, amelyen a világ tizenkét legnagyobb vallásának képviselőivel együtt vett részt.
Lefebvre ebben a "hamis istenek" előtti tiszteletadást látta. Úgyvélte, hogy a pápa - ezzel
a tettével legalábbis - eltávolodott a katolikus hittől.

A pápát nyugtalanította a Testvérület két vagyhárom püspök kinevezésére vonatkozó
kérelme. Félő volt, hogy ha megtagadja a kérést, a püspökszentelés a pápa engedélye
nélkül történik meg. Ratzinger bíboros ezért meggyorsította a tárgyalást. Az 1987. július
28-án kelt levelében elvben elfogadta, hogy sor kerüljön püspökök kinevezésére a Szent X.
Piusz Papi Testvérülerböl, azzal a feltétellel, hogy rendezik előbb kapcsolataikat a
Szentszékkel. Felajánlotta, hogy küld egy bíborost, aki végiglátogat több, Lefebvre-től

függőközösséget. hogy azokat jobban megismerje, és a pápa értesüléseit teljesebbé tegye.
A bíboros-vízitátor, akit a pápa a Lefebvre által javasolt három személy közül választott

ki, a kanadai Douard Gagnon lett. Gagnon luxemburgi származású titkárával, Camille Perl
lel együtt több úgynevezett "integrista" közösséget látogatott meg 1987 végén. 1988.
január 5·én jelentést terjesztettek a pápa elé, amelyben elmondták, hogy a béke
hírnökeiként fogadták őket, és az "integrista" közösségekben az életerő és a szigorúság
sajátos keverékét találták.

Elérkezett tehát a végső tárgyalás ideje. Ratzinger bíboros, Lefebvre és tanácsadóik
1988. május 3-án és 4-én vitatták meg a kötendő egyezséget egy római apácakolostorban.
Lefebvre ezt a következő napon aláírta. Ebben kijelentette, hogy engedelmeskedik a
papának, és elismeri a VI. Pál-féle mise érvényességét. A Szent X. Piusz Papi Testvérület,
mint apostoli életre irányuló társaság, hivatalos elismerésben részesült. A pápa a
Testvérület számára püspököt nevez ki, akit Lefebvre javasol. A kinevezés időpontjában

nem állapodtak meg.
Május 5-én este a pápa és Ratzinger bíboros megkönnyebbülten lélegeztek föl. Lefebvre

azonban nem osztozott ebben az érzésben. Azaláírt egyezmény ellentétben állt egy másik,
titkos tervvel. A testvérület négy papjával 1987 augusztusában írásban közölte. hogy
készüljenek püspökké szentelésükre. A négy pap az amerikai Richard Williamson, a
francia Bernard Tissier de Mallerais, az argentin Alfonso de Galarreta és a svájci Bernard
Fellay volt. Két papot választott az amerikai kontinens számára, arra az esetre, ha a
kommunizmus hatalmába keritené egész Európát.

Lefebvre 1987 augusztusa és 1988 májusa között kettős irányban politizált. Valamelyik
álláspontját fel kellett adnia. Ezt a habozast fejezi ki az a belső olvasásra szánt levél, amelyet
a Testvérülethez intézett. Ebben a pápával létrejövő megegyezés előnyeit és hátrányait
latolgatja. Figyelmeztet a veszélyre, amely a "modernista körökkel' való érintkezés-
b~l fakad~ és hozzáteszi: "Világfi!, hogy négy püspök jobban megerősít bennünket, ~)

mmt egy.
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Környezete tanácsára újabb föltételhez köti a Ratzingerrel kötendő megegyezést: a
leendő püspök személyét mielőbb jelöljék ki, hogy augusztus IS-én föl lehessen őt

szentelni. Ez gyakorlatilag lehetetlennek tűnt. Már a pápa elé terjesztete Williamson,
Tissier de Mallerais és de Galarreta nevét, de a pápa ezeket elutasította. A püspök
kiválasztásában nem lehet rögtönözni, különösen nem akkor, ha a tét ilyen nagy. Lefebvre
azt remélte, hogy Ratzinger bíboros nem tudja elfogadni az augusztus 1S-i időpontot.
Ebben azonban tévedett, mert a bíboros elfogadta ezt is. Ekkor Lefebvre visszautasította a
megegyezést, mondván: "Nincs többé bízalmaml"

Sin bíboros lépett közbe, hogy a skizmatikus szentelést megakadályozza; Jean Guitton
francia filozófus pedig látogatást tett Lefebvre-nél Ecöne-ban, a pápa .Krísztus sebeire"
kérte a püspököt. hiába. Ekkor Gantin bíboros latin nyelvű monitumot adott ki,
figyelmeztetve az érseket, hogy a négy pap és ő, saját magukat "latae sententiae"
exkommunikálják ezzel a lépéssel. Tehát a figyelmeztetés is megtörtént.

Eredménytelenül. Lefebvre 1988. június' 29-én tizenhat papot, június 30-án négy
püspököt szentelt föl. Kijelentette, hogy nem akarja "árván hagyni szeminaristáít" és a
"hagyomány" életben tartásáért küzd. Akiközösítés magától állt be. Néhány nappal késöbb
Williamson Észak-Amerikába, de Galarreta Dél-Amerikába távozott.

Párizsban Lustiger bíboros figyelmeztetést tett közzé: "Fennáll annak a veszélye, hogy a
hívek egy része Lefebvre-t követi, már csupán a liturgiával kapcsolatos nézetei miatt is,
amik azonban nagyon különböznek az érsek igazi indítékaitól. Ezért emlékezni kell az
1984-es engedményre, és több pap megbízatást kap a folytatandó dialógusra. Az
ökumenizmussal való összehasonlítás pontatlan. Az ökumenizmuson a szakadás örökösei
vel munkálkodunk és nem a szakadás létrehozóival. Mgr. Lefebvre nem szakadás örököse,
hanem szakadás támasztója."

Az "integristákat" ez a szakadás megosztotta. A többség tagadja a szakadást, a skizmát,
hogy ne kelljen tábort választania. A hívek és a papok mintegy egyharmada csatlakozott
Rómához. Ez történt Barroux nyolcvan bencés szerzetesével Franciaországban. Dom
Gérard Calvet perjel 1989 májusában Rómától apáti kinevezést kapott a visszatérés után.
Ez a helyzet a Ferrieri Szent Vince Testvérületnél is, amely Franciaországban a
dominikánus irányzathoz tartozik. Bajorországban a kétnyelvű, francia-német Szent
Péter Testvérületet Joseph Bisig atya, volt ecöne-í pap 1988 júliusában alapította. Ezek a
közösségek Róma felügyelete mellett veszik föl a kapcsolatot a helyi püspökkel. AVatikán
részéről Augustin Mayer bíboros és Camille Perl a felelős.

Fölöttébb törékeny kapcsolatokról van itt szö, mert elsősorban kétféle szenvedés
közeledésével állunk szemben. A belső küzdelmekről, döntésekről a statisztikák nem
számolnak be. Mindazonáltal az Ecöne-ban szentelt papok 3S%-a egy éven belül
csatlakozott Rómához.

Közben újabb szakadás körvonalai is kirajzolódnak. Az EgyesültÁllamokban Williamson
szamos papot szentelt Lefebvre véleményének figyelembevétele nélkül. Az idős érsek
Tissier de Mallerais-t küldte hozzá azzal a kéréssel, hogy maradjon hú az ő irányvonalához.
Előre látható, hogy Lefebvre halála újabb megoszlásokat támaszt majd hívei körében. Nem
biztos, hogy helytálló Lefebvre azon megállapítása, miszerint "négy püspök jobban
megerősítbennünket, mint egy".

Végeredményben a zsinat körüli, a vallásszabadsággal kapcsolatos értetlenségek
azoknál vezettek szakadáshoz, akik katolikusabbak akartak lenni a pápánál. Jelenleg öt
szemináriummal, ezer istentiszteleti hellyel rendelkeznek az egész világon. Tizennyolc
ezer tagot számlálnak negyven országban, főként Franciaországban, a Német Szövetségí
Köztársaságban, Svájcban, Argentínában és Gabonban.
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Megjegyzések: t. A 20. század vtgtig összesen huszonegy ökumenikus zsinatra került sor. Newman biboros
megállapídsa, miszerint .egy éYSZ4Zad kell egy zsínar asszimil4lb4hoz' igaznak ttlnik. - 2. Lefebvre azért talált
hívekre, mert a liturgikus reform bevezetése t969-ben meglehetősenhirtelen történt. A mise rítusa, az énekek, a
templombelső szinte minden átmenet nélkül megv:iltozott. A változás motíwmait nem magyarázták meg kellően,

helyette azt nyilatkoztatták ki: "Ez a zsinat!" A régi rítus, mi több, a latin nyelv egyszeriben .tiltott gyümölccsé" vált.
Lefebvre-t sokan nem doktrinális okok, hanem érzelmi kötődésekmiatt követték. - 3. VI. pál és Lefebvre egy
ponton megegyeztek: a vita közöttük nem a liturgiáról, hanem a tanít4sr61 folyt. Ha az t984-es engedmény
hamarabb kijön, Lefebvre híveinek számát jelentősmértékben lehetett volna csökkenteni. Az engedmény azonban
nem változtatta volna meg a vita igazi alapját, egyháztani jellegét. - 4. Tévedés az t 969-es reform előtti,az t962-es
rítust az .örök mísének" vagySzent V.Piusz miséjének nevezni. Szent v:Piusz ( tS 70) és XXlll. janos ( t 962) között
a pápák ezt a rítust kilencszer m6dosították. - 5. Lefebvre gondolkodásánakelsőellentmondása, hogy a múlt pápáit
(vagyegy elképzelt pápaságot) védelmez, miközben korunk pápáit támadja. - 6. Lefebvre gondolkodás:ínak másik
ellentmondása, hogy azt állítja, a II. Vatik:úIi zsinat pasztorális és nem dokninális zsinat volt, ugyanakkor azt
föltételezi, hogy ez a zsinat a hitet veszélybe sodorta. A zsinatot túlértékelik azok is, akik sajólt elképzeléseik
megvalósítására akarják kihasználni, és azok is, akik a zsinatröl azt állítjotk, hogy a francia forradalom eszméit akarja
becsempészni az egyházba. - 7. A Lefebvre-mozgalmat a kúlönböző vallási irányzatok mögön meghúzódó
ideológiai harc is magyarázza. Karl Rahner teológiai befol.yásól.ra Lefebvre azt feltételezte, hogy a zsinattal a
struktúrák is veszélybe kerültek, s egyre nagyobb lehetőségteremtődötta regionális eretnekségek létrehozására.
Ettől való félelmében végül is maga okozta a szakadást. - 8. Lehet-e igaza valakinek 2330 püspökkel és három
pápával szemben? Lefebvre Szent Athanáz példájára hivatkozott, aki a püspökökkel szemben az ortodoxiát
védelmezte. Szent Athanáz azonban valójában a Nikaiai zsínatot, annak határozatait védelmezte. - 9. Lefebvre-t
nem eltérő véleménye miatt közösítették ki, hanem mert véleményének kinyilvánítáSára rossz eszközt választott,
hiszen a püspökszentelés, a pápa beleegyezése nélkül, az apostoli successio személyes kisajátít:ál>át jelenti: kisajátítja
az apostolok által megkezdett püspöki genealögíar, azaz szakit a hagyornánnyal. - 10. Lefebvre elveszitette a
reményt. Elfogadhatatlannak tartotta, hogy nézeteit ne haladéktalanul vizsgálják meg és fogadják el, azaz saját
igazságrészét akarta másokra erőltetni,holott az egyház misztériuma sokkal nagyobb, mint az, amit bármelyikünk is
befogad belőle. A kegyelem valósága sokkal erősebb, mint érzelmeink.

lmádkozzunk testvérünkért, Marcel Lefebvre-ért, valamint követőiért. kellő alázattal!

TörökJózseffordítása

JEAN GUITfON

VI. Pál - titok
(Részlet)

1976. szeptember 8. Az itt következő beszélgetés jobb megértéséhez érdemes összefog
lalni a Figaróban 1976. augusztus 27-én megjelent Irásomat.

Egy hónapja kapom a leveleket, és látogatóim kérdezik: mit gondolok Ecöne
drámájáról? Jean d'Ormesson pedig baráti makacssággal sürget, hogy írjak erről a Figaro
hasábjain. Sokáig inkább a hallgatást választottam. A vallásfilozófus szemében a legsúlyo
sabb problémák közé tartozik, amit ez az ügy felvet: fél évszázada szünet nélkül ezen
gondolkodom. Ahogy egy római barátom írta, számomra "jog és kötelesség", hogy
ítéletemet őszintén kimondjam. Ez a római barát pedig nem más, mint a Szentatya.
Homályosan bár, de mindenki érzi, hogy a latin nyelvű mise és az ecóne-i szeminárium
kapcsán a tét nagy, és a zsinat jövőjét befolyásolhatja.
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Az ökumenizmusnak két arca van. Az egyik sugárzó, és tele van reménnyel. A szeretet
arra törekszik, hogy a keresztények közötti ellentéteket elsimítsa (amint azt egykor
Leibniz írta Bossuet-nek). A másik fájdalmas és tele van aggodalommal. Ez az, amely az
igazság után sóvárgó ember lelkiismeretét ítélkezésre, vagyelszakadásra kényszeríti. Túl
könnyű lenne az elkülönülés kapcsán szenvedélyről, tudatlanságról, gőgről beszélni. A
keresztények megoszlásánakvégső oka az a meggyőződés, hogy hűségesekjézusKrisztus
akaratához. Miként ezt az utolsó zsinat határozottan kimondja, az ökumenikus erkölcs
megköveteli a megosztó nézetek tiszteletben tartását.

Az előzmények ismertetése után megpróbálom elképzelni a püspök és a pápa kettős

monológját. Lefebvre a hit védelmezőjénektartja magát. Úgy ítéli meg, hogy tÍZ év után a
hit veszélybe került. Nem mintha kívülrőlérték volna támadások, hanem mert - a látszat
szerint - maga a hit kételkedik saját magában és identitásában. Karikatúrát rajzol Tulle
püspökéről az, aki a múlt elvakult rajongójaként mutatja őt be. Amit védelmébe vesz, az a
tegnap, a ma és a holnap örökké megmaradó hite. Régebben azt állította, hogy elfogadja a
zsinatot, de visszautasít bizonyos következtetéseket, amelyeket jogtalanul vontak le a
zsinat tanításaiból. Újabban azonban, nem tudom mióta, engedett a SZédület logikájának,
és azt kezdte hirdetni, hogy a ll. Vatikáni zsinat skizmatikus volt. Ezt téves, oktalan
állításnak tartom.

Ami VI. Pált illeti, úgy ítéli meg, hogy a történelem előtt felelős azért a zsinatért,
amelyen elnökölt, amelyet irányított, és befejezett. Apüspöktől Péter utóda, Krisztus földi
helytartója számára követeli meg az engedelmességet. Nem mintha tévedhetetlennek
tartaná magát, hanem mert Ő rendelkezik a legnagyobb tekintéllyel a zsinat határozatainak
megvalósításához.

Apápa úgy gondolja, hogy a zsinat az egyház számára fölmérhetetlen reménységet jelent
az emberiség történelmének meghatározott pillanatában, amikor a katolikus egyháznak
megadatott az a ritka esély, hogy a világ tisztelettel hallgatja, mint az egység és az üdvösség
hirdetőjét.A pápa állandó olvasmányai közé tartozik Newman, aki szerint a zsinat az örök
hitet a Szentlélek segítségével mind teljesebben bontja ki: a hit letéteményében a
jelenlévő összetevők közül mindig a legfontosabbakra helyezi a hangsúlyt. Ez az elmúlt
századok alatt inkább rejtetten érvényesült, vagy olykor elhomályosult. Ilyen tényezőknek

tekinti például azt, hogy a hit érdemében nélkülözhetetlen a lelkiismereti szabadság, vagy
hogy tudomásul kell venni a monoteista vallások és a keresztény felekezetek közös
alapjait. Ez rokonságot mutat Szent Pállelkiségével, akinek nevét is viseli a pápa. Szent Pál
az idegenek, a kívülállók apostola, aki .mindenkinek rníndene" lett, hogy az utolsó napon
majd Isten legyen .rnínden míndenben".

Bizonyos, hogy VI. Pál minden megfigyelőnéljobban fel tudja mérni a civilizáció és az
egyház válságát, a válság gyors elmélyülését. Thdatában van a lelkiélet, a hit hanyatlásának.
Ismeri az új liturgia bizonyos túlkapásait és céltévesztéseit, még ha ezekről hallgatnak is
előtte. 'Iudja, hogy a hívő nép bizalma emiatt megrendült, és az elit - bár "lábujjhegyen"
-, de mégis távolodik az egyháztól. A pápa borzadva beszélt az egyház .önpusztrta
saröl" . .. Ugyanakkor bízva a Szentlélekben, és tudva, hogy "a pokol kapui sem vesznek
erőt rajta", reméli, hogy az elkerülhetetlen válság után (ami a Nikaiai zsinatot is egy
évszázadon keresztül kísérte) az egyház ismét visszanyeri kezdeti lendületét és segíteni
fogja az emberiséget, hogy kiutat találjon történelmének jelenlegi válságos helyzetéből.

V Piusz és VI. pál misével kapcsolatos rendeleteit jogtalanul állítják szembe egymással,
hiszen mindkét pápa régebbi hagyományokat akart kodifikálni. Szent V Piusz előírásai első

századi imádságokat rögzítettek VI. pál egyszerűsítette és bővítette a miserendet. Négy
kánont javasolt, amelyek közül az első a régi, az úgynevezett római kánon. A nyilvánosságot
azonban rosszul tájékoztatták és ez értetlenkedést váltott ki az emberekből. Hogyan lehet
elfogadtatni Franciaországgal, ezzel a gondolkodás iránt mindig vonzódó országgal, az
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egyszerű és a művelt francia hívekkeL hogy egyedül a zsinati atyák által használt misefonna
lesz tilos?Miként lehet megértetni az összefüggések és türelmesség utánvágyódó franciákkal,
hogy a pluralizmus tiszteletben tart minden irányzatot, kivéve azt, amely meg akarja őrizni az
oly sok évszázadon át végzett liturgiát? A reformnak érésre, megbocsájtásra és türelemre van
szüksége ahhoz, hogy meggyökerezzék. Ideje, hogy a francia püspöki kar kertelés nélkül
engedélyezze, amit Róma tiszteletben tart.

A sok látszólagos ellentét egyik paradox eredménye az lesz, hogy e válság még inkább
hangsúlyozza a Szernszék döntőbíróihatalmát, mint a hit azonosságánakbiztosítékát. Ahit
legfőbb felelöset tegnap, ma és holnap kevésbé befolyásolja a közvélemény, mint a
nemzeti püspöki karokat.

Szembe kell néznünk azzal a majdnem végzetes következménnyel is, hogy ha a
Szentszék kíméletlennek mutatkozik a kihívó célponttá vált Ecóne-nal szemben, akkor
még inkább el kell ítélnie azokat, akik a zsinat leple alatt megkérdőjelezikés veszélyeztetik
a hit lényegét. A kiengesztelődés idején, amikor a katolikusok megpróbálnak testvéreik
hez közeledni, azt kockáztatjuk, hogy ők maguk szakadnak három táborra. Ki ne tenne
meg mindent, hogy ezt elkerüljük?

Mi történne azonban, ha holnap Ecöne az egyházi közösségen kívül találná magát?
Dakar és Thlle egykori főpásztora nem ülhetne többé testvérei mellé? Canterbury
érsekéhezhasonló helyzetbe kerülne. Így vetődik föl az ökumené becsületességének, a
kiengesztelődés, a tékozló fiú, a kölcsönös igazságtalanságok beismerésének kérdése.
Mgr. Lefebvre mindig azt kérte, hogy fogadja őt a Szentatya egyedül, négyszemközt, mint
atya a fiát. Kívülállóként hamarabb részesülhetne kihallgatásban.

Az ökumenikus szeretetet nem lehet megkerülni. Mint minden abszolút szeretet, az
ökumenikus szeretet is győzni fog: az örömben éppúgy, mint a bánatban, a közösségek
ben, amelyek egybegyűjtenek, és az e1különülésekben, amelyek szétszómak. Krisztus
köntöse mindvégig darabokra hasadt marad? Talál-e vajon Krisztus hitet a földön?

Az ökumenikus remény azonban, ami remény a reményben, bizonyos benne, hogy
egyszer eljut az egységhez - vagy itt, vagy pedig a túlvilágon.

A nyitásra vállalkozó zsinat még inkább föltételezi a hűséget. BevaUjam-e, hogy ez a
hitből fakadó legnagyobb örömöm? Vagyis az, hogy azonosulni tudok húsz évszázad
híveinek seregével, és ebben az azonosságban közösséget tudok vállalni velük ...

Minden változás föltételez a változásnál mélyebb maradandóságot. (Így van ez a
politikában is.) Sajnos, a legrosszabb mindig lehetséges. De tudjuk, hogy egy szép napon
majd beteljesül a legjobb. Szeretem egyik hitetlen barátomnak ezt az oly alázatos, oly tiszta
mondását: "Semmit sem tudok, alig hiszek valamit, de mindent remélek"

Ezaz írásom a pápa elé került. Jónak találta, bár paradoxnak ítélte azt a gondolatot, hogy
a kiközösített Lefebvre könnyebben találna meghallgatásra.

1976. szeptember 9. Patetikus társalgás. A pápa arca szigorú. Egy magasított széken ül.
Most hallom őt először pápaként beszélni. Azt mondja, hogy az egyházban ő képviseli a
legfőbb tekintélyt. Nem tudom, miért, de megrettent, hogy egyedül vagyok vele, mintha
többé nem barát, hanem bíró lenne. Mi több, kinyit egy fehér borítójú dossziét, és ebben
meglepetve pillantom meg a húsz éven keresztül neki címzett leveleimet, még a
legjelentéktelenebbeket is. Lucíe-Faure Goyau könyvéről beszél, amit én küldtem neki.
1917-ben olvastam és ebből ismertem meg először Newmant. A kis kötetet kedvenc
színébe, zöldbe köttette. Véleménycsere következik Newrnanról, de a beszélgetés
magasabb röptű témák felé szárnyal, olyanok felé, amiket Newman megélt. Hogyan lehet
meghatározni az egyház identitását az időben? Az Beőne-ügy annyiban érdekel, amennyi
ben erre az alapvető kérdésre vonatkoztatom. Világosan emlékszem beszélgetésünk
dialektikájára, amely soha nem tévedt mellékvágányra, és egyre emelkedett.
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Azzal kezdtem, hogy fölelevenítettem azt az ígéretemet, amelyet Mgr. Montini kért
tőlem 1950. szeptember 8-án, vagyis hogy mindig mondjam meg neki egyenesen, amit
gondolok. Kifejtettem, hogy Ecöne szakadás okozója lehet, s ez a szakadás akár három
évszázadig is eltarthat. Lefebvre-t a fiatal Newmanhoz hasonlítottam, aki nem fogadta el a
Róma által bevezetett változtatásokat, azt gondolván, hogy az egyháznak gondosan kell
őriznie a formákat. Majd Newmannek meg kellett értenie (és ezért tért meg), hogy az
egyháznak változnia kell, ha meg akarja őrizni igazi azonosságát; ez az, amit Newman
fejlődésnekmond, ez az igazi Hagyomány. Ily mödon a Lefebvre-ügy(amely az egyháznak
oly sok gondot okoz) gondolataim állandó tárgya. Ezután a pápa veszi át a szöt,

vr. Pál: Tegnap önt hallgatva megértettem, azt szeretné, ha fogadnám Lefebvre-t.
jean Guitton: Nincs jogom megítélni azokat a nagyon súlyos okokat, amelyek arra

késztetik, hogy ne fogadja. De én a hívek oldaláról szemlélem az eseményeket. Sem az
elithez tartozó, sem az átlaghívő nem érti, miért nem akarta Ön egyszer sem fogadni
Lefebvre-t, amikor minden szakadárt, eretneket, hitetlent fogadott. Többen döbbenten
látják, hogy Ön kemény Lefebvre-hez, míközben oly elnéző és lágy azokhoz, akik sokkal
engedetlenebbek, mint ő, mivel az utóbbiak a zsinat leple alatt bomlaszt ják az egyházat.
Tisztán külső álláspontra helyezkedtem, én innen nézve úgy vélem, hogy Lefebvre
kihallgatása egyfajta jelzés lehetne ...

VI. Pál: De hiszen én küldötteket menesztettem hozzá, akik a nevemben könyörögtek
neki, ám azokkal elutasítóan viselkedett.

jean Guitton: Éppen ez az, egy négyszemközti, atya és fiú közöttí találkozás semmivel
sem helyettesíthető.

vr. Pál: Hogyan fogadhatnám azt, aki tegnap még azt mondta Besanconban: Letérdelek a
pápa előtt, egy feltétellel, ne kérje tőlem, hogy protestánssá váljak!; őt, aki tegnap még azt
írta, hogy modernista, hogy eretnek vagyok; őt, aki sérteget engem!

jean Guitton: De ha ő azt mondaná: változtatok eddigi nézeteimen, bűnömet

nyilvánosan megvallom; akkor is megtagadná, hogy fogadja?
VI. Pál: Ez elvont és idealista föltevés, amely nem felel meg a valóságnak. Természetesen

mindig lehet reménykedni a kegyelem csodájában, bízni valami teljesen valószínűtlen

eseményben. Ebben az esetben kitárnám felé a karom. De pillanatnyilag semmi jelét nem
látom a megtérésnek

jean Guitton: De ha négyszemközt taIálkozhatna Önnel, és búnbánatot tartana, akkor
ez Önt igazolná a világ előtt, hiszen a lehetetlent is megkísérelte, hogy megakadályozza a
szakadást. Az Ecöne-ügynek visszhangja lesz Európában, Afrikában, Amerikában. Sok ezer
lélek csendes elszakadását eredményezheti; ráütheti bélyegét az egyház történelmére, és
befolyásolhatja a zsinat jövőjét. Mert jelképesen ugyan, de a hagyomány egészének kérdése
vetődik föl.

VI. Pál: Tisztában vagyok ezzel, és ezért mondom önnek, hogy ez tizenhárom éves
pápaságom legsúlyosabb keresztje. Ezért beszélek önnel erről ma reggel. Én mindent
megtettem. és ha később tényleg beáll a szakadás, nem én leszek érte a felelős, hanem
Lefebvre értelmetlen engedetlensége és beteges makacssága, ami botrányt okoz, és sebet
ejt az egyházon.

Én azt hozom föl erre, hogy Lefebvre engedetlen ugyan, de nyiltan az, míg más
püspökök éppily engedetlenek, csak kifinomultabb módszerekkel: például botrányos
tényeket lepleznek el tekintélyükkel, vagy nyiltan bírálják a Szentszék nemi erkölcsről

szölö tanítását . .. A pápa félbeszakít:
VI. Pál: Thdom. Ez utóbbi kérdéssel kapcsolatban negyvenhét lyoni teológus intézett

támadást ellenem, ami komoly lelki szenvedést okozott nekem. Legyen meggyőződve

róla, hogy az erkölcsöt fellazító eszmék hirdetőit szigorúan megfeddtük, és ezt tették a
püspökök is. De a lelkek iránti szerétetből tapintatosan, a nyilvánosság kizárásával tettük
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ezt. Lefebvre esetében nyílt, értelmetlen és bennünket sértő lázadásról van szö: egy
püspök lázadt föl, aki papokat nevel ellenem. Ha fogadom, félő, hogy sértegetni kezd, majd
később kiforgatja a szavaim.

jean Guitton: Mgr. Lefebvre ugyanolyan helyzetben van, mint az anglikánok, a
lutheránusok, az ortodoxok, akik őszintén vágyakoznak a katolikusokkal való egységre.
egy föltétellel: ismerje el az egyház, hogy jogosan anglikánok, lutheránusok, ortodoxok.
Kimondatlanul is azt föltételezik, hogy valójában a pápa skizmatikus, és ők az igazság
képviselői. Időnként ugyanez a helyzet Lefebvre-rel is.Az ökumenizmust alapjaiban járjaát
az a rnélységes szenvedés, ami az igazság keresésével jár. A keresztények közötti
megosztottság azért lehetséges, mert akik elkülönülnek, magukban azt gondolják, hogy a
pápaság hűtlen lett Krisztushoz, és ha ez így van, akkor ők az igazán hűségesek. Márpedig
nehéz dolog aláírni az ökumenizmusról szölö zsinati dokumentumot, és elítélni azt a
Lefebvre-t, akit Ön sohasem fogadott; mert ugyanolyan helyzetben van, mint a skizmatikus
püspökök, például Canterbury érseke, akivel Ön a múlt hónapban váltott levelet a nők

pappá szenteléséről.Ecöne esete azért érdekel, mert mintegy nagyító alatt látom benne
minden skizma mechanizmusát, amely kétezer év óta kiséri az egyház történelmét.
A lelkiismeret kerül ellentétbe az igazsággal. Tényleg léteztek kölcsönös igazságtalan
ságok, ostoba kijelentések, amelynek eredménye szomorü elhidegülés és elítélés lett.
A II. Vatikáni zsinaton meghatározott ökumenizmus azonban új szellemet hozott az
egyházba.

n Pál: A múlt negatívumait ismerjük. Valójában azt kellene tudnunk, miként valósuljon
meg az ökumenizmus a jövőben. Tegnap a hit válságáról beszélt nekem Franciaországban.
Gondolkozott az éjjel ennek gyógyszerén?

jean Guitton. Igen, sőt papírra is vetettem néhány gondolatot javaslatok címen.
n Pál: Hadd lássam!
Átnyújtom a papírlapot. Az első pont a hitről, vagyis a hit folyamatosságáról szöl, hiszen

ez korunk legfőbbproblémája. Az, hogy a ma hite ugyanaz a hit legyen, mint a tegnapé volt
és a holnapé lesz.

n Pál: Afejlődés föltételezi a hagyományt. Ezt mindig is hangoztattuk, különösen a Hit
Évében tett ünnepélyes hitvallással.

jean Guitton: A nehézség abból fakad, hogy minduntalan a zsinat utáni egyházról
beszélnek, mintha a zsinat mindazt eltörölte volna, ami azelőtt létezett. Márpedig
amennyiben a zsinat utáni egyház lényegi pontokon eltörli és kijavítja a régi egyházat,
akkor ezzel beismeri, hogy a múltban tévedett. Ha pedig tévedett a múltban, miért ne
tévedhetne a jelenben és a jövőben is?

n Pál: Gondoljon a liturgikus reformra. Én még messzebb megyek, mint ön. Mi nem
csak megtartottuk az egész múltat, hanem megtaláltuk azt a forrást, amely a legrégibb, a
legősibb, az eredethez a legközelibb. Ez a hagyományelhalványult az évszázadok
folyamán, különösen pedig a Trienti zsinaton.

jean Guitton: A nehézséget az jelenti, hogy ne keltsük azt a benyomást, mintha a Trienti
zsinat elhagyta vagy elvetette volna azt, ami előtte volt. Jó példa erre a szentmise. Ezen a
zsinaton hangsúlyozták a mise áldozati jelleget, hiszen ez misztikusan megújítja a
keresztáldozatot. Ezt manapság egyesek Luther-ellenes intézkedésnek tekintik, mintha
Luthemak lett volna igaza a zsinattal szemben, hiszen arra hivatkozott, hogy ő az, aki
visszatér az ősi forráshoz.

n Pál: A hit identitása, megmaradó igazsága azonban nem kérdéses. Lérins-i Szent
Vince szerint: Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus (amit mindig, mindenütt,
mindenki hitt) örökre a hit ismérve marad.

Apápa ekkor jut el javaslatom harmadik pontjához. Ebben arról van szö,hogy kívánatos
lenne átmeneti időszakra engedélyezni Szent V Piusz miséjét, azaz vissza kellene vonni
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Franciaországban Szent V. Piusz miserendjének tilalmát (melyet egyébként a zsinat soha
sem akart eltörölni). A pápa szigorúan így szól:

Vi. Pál: Ezt soha. Annál kevésbé, mivel ez hamis csatározás, hiszen Szent V. Piusz
kánonját megtartottam az új liturgia négy kánonja között, s ott most az első helyen van.

jean Guítton: Itt nem a kánonról van szö, hanem a felajánlásról, és úgy tűnik, az új
liturgiában ez utóbbinál visszaszorult az áldozat eszméje.

VI Pál: Beismerem, hogyvalóban különbözik kissé Szent V. Piusz és a zsinat liturgiája. Ez
utóbbit nem tudom, miért nevezikVI. pál liturgiájának. A Szent V.Piuszról elnevezett mise
azonban - amint azt Ecóne példája is mutatja - a zsinat elítélésének szimbólumává vált.
Márpedig elfogadhatatlan, hogy a zsinatot bármilyen szimbólummal is elítéljék. Ha
kivételt tennénk, megrendülne a zsinat apostoli tekintélye, megrendülne a zsinat egésze.

jean Guitton: Ez az engedmény azonban abehódolást eredményezné, s nem kellene
többé félni a szakadástól. Ez nem érdemelne meg minimális engedményt? Annál is inkább,
mivel a közvélemény nem tudja elfogadni, hogy minden mise engedélyezett, kivéve Szent
V. Piuszét, vagyis azét, akinek miséjét a zsinat alatt minden püspök mondta.

A beszélgetést erről a témáról befejeztük és áttértünk a sértések megbocsájtásának
kérdésére. A Szentatya mélyen elkomorodik.

Vi. Pál: Ön jól tudja, ön, aki a barátom, hogy bármely pillanatban készen állok a teljes
megbocsájtásra - egy feltétellel: Lefebvre megtérese őszinte legyen. Márpedig nekem
minden okom megvan ennek ellenkezőjéthinni.

jean Guitton: Éppígy azt is mondhatjuk, hogy Ön soha nem fog megbocsájtani, még ha ő

meg is tér, mivel ez a megtérés az Ön szemében soha nem lesz őszinte. Vajon Isten így tesz
velünk, mivelünk, akik naponta megsértjük? És hogyan tudnánk őszinteségünk, tiszta
szeretetünk, odaadásunk matematikai bizonyosságát fölmutatni?

Vi. Pál: Az őszintétlenségnek vannak valószínűségifokozatai, de helyes, hogy fölveti az
őszinteség kritériumának kérdését. Úgy vélem, ezeket az ismérveket nem lehet egyetlen
kijelentéssel, tartalommal megtölteni, különösen nem képes erre egy olyan kevéssé
rendszeresen gondolkodó szellem, mint Lefebvre. Mert holnap aztán könnyen következ
hetne rá egy ellentétes tartalmú kijelentés. Valódi változásra volna szükség, hosszú érésre,
s a megtérés bizonyítékainak azonos irányba kellene mutatniuk nemcsak Mgr. Lefebvre
nél, hanem környezetében és tanítványai egy részénél is. Akkor valószínűbb volna az
őszinte megbánás. Ennek most semmi biztosítékát nem látom.

Emlékeztetem a pápát arra a pohárköszöntöre. amelyben Newman ezt mondta:
"Először a saját lelkiismeretemre ürítem a poharamat, utána a pápára."

Vi. Pál: Az igaz, hogy a lelkiismeret az első fényesség, minden más fény forrása, és ezt
nekünk azoknál is tiszteletben kell tartani, akik csalódnak. Marad tehát az imádság, hogy a
Szentlélek "betörjön" Mgr. Lefebvre lelkiismeretébe.

A pápa hirtelen fölkel székéből és arra kér, imádkozzam el vele a Pater nostert. Azután
így szólok:

jean Guitton: Afrancia egyház és az egyetemes egyház javáért kellett kedvem ellenére is
foglalkoznom Ecóne ügyével. Semmi rokonszenv nem él bennem az integrizmus iránt.
Olyan szellemek formáltak és hatottak rám, akiket Szent X. Piusz hallgatásra ítélt: Pouget,
Portal, Lagrange, Bergson, Blondel. Ön volt az, aki engem megmentett Mgr. Parente
karmaiból, aki 1948-ban a Máriáról írt könyvemet indexre akarta tetetni és innen ered az
Ön irántam tanúsított jóindulata. Nekem minden elképzelhetőokom megvan arra, hogy
Mgr. Lefebvre iránt gyanakvást érezzek. Kétszer két órát töltöttem vele, és olyan emberre
találtam benne, aki annyira ellentettje szellernemnek, amennyire azt csak el lehet
képzelni. De minél távolabb áll tőlem Lefebvre, annál inkább igazságos szeretnék vele
lenni, úgy, ahogy azt Lacordaire megfogalmazta: "Nem arra törekszem, hogy ellenfelemet
meggyőzzema tévedéséről. hanem arra, hogyvele egy magasabb igazság szintjén egységre
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lépjek" Ebben a mai válságban azt hiszem, mint világi, elfogadható tárgyalófél vagyok.
Mindazonáltal nagyobb tekintéllyel rendelkeznék, ha magam mögött tudhatnám az Ön
támogatását, és így magyarázhatnám meg Lefebvre-nek mindazt, amiről itt most beszélget
tünk.

w: Pál: Nem áll módomban önt tárgyalófélként Ecöne-ba küldeni. A döntést az ön
lelkiismeretére bízom. De ha elmegy Ecóne-ba, és találkozik Mgr. Lefebvre-rel, ne
beszéljen rólam, cselekedjék önállóan, felelősséggel,de mint magánember, mint filozófus.
Ne rám, hanem az egyházra gondoljon. Az egyház nevében beszéljen.

Így végződött találkozásunk második része.
A harmadik még meghatóbb és még megindítóbb volt. Múlt az idő, és én újra

fölvetettem a legnehezebb kérdést.
jean Guitton: Szembe kell néznünk a ténnyel, hogy sor kerülhet skizmára, amely sok

ezer katolikus hívőt fog magával sodorni, akik ezáltal a bűn virtuális állapotába kerülnek.
Ráadásul számolnunk kell azzal is, hogy ez a szakadás nem válik valamiféle látható
skizmává. Az elkülönült hívek nem fognak létrehozni ( mint valaha tették a skizmatikusok)
saját egyházat, csupán közömbösekké válnak: egész egyszeruen megszűnnek hinni, és
gyermekeiket sem nevelik többé a katolikus hitben.

w: Pál: Pontosan ugyanezt érzem én is. Ez tizenhárom éves pápaságom első igazi
keresztje. De elmondhatom, hogy ennek elkerülésére mindent megtettem, amit csak
tudtam.

jean Guitton: Szembe kell néznünk a következményekkel. Ha Beőne-t kiközösítik ... (A
pápa félbeszakít. )

VI. Pál: Végül is nem lehetetlen, hogy néhány hónap múlva a jelenlegi non-communiont
(nem-közösséget) kiközösítésre kell változtatni.

jean Guitton: Ha tehát Ecőne-t kiközösítik janzenizmusáért, vagyis a hagyományhoz
való hűség eltúlzásáért, akkor a dolgok belső logikája kötelezi majd a Szentszéket azok
kiközösítésére is, akik a hit lényegét módosítják. Egy jobboldali irányzat kiközösítését egy
baloldalinak kell követnie. Ily módon ~n, a jö Pásztor, a párbeszéd és a kiengesztelődés

pápája, egyedül halad majd előre a csatamezőn, amelyen áldozatok fognak heverni jobbról,
és még több áldozat balról.

VI. Pál: Számolok ezzel a lehetőséggel, talán ez lesz életem keresztje, ez lesz
mártíriumom.

jean Guitton: Igen, föl fogják négyelni Önt, aki az egyház egységének jelképe. Ellenben
ha megoldást talál erre a problémára, a hit pápájává válik. Ez lenne az Ön földi
megkoronázása, igazi arca ebben fog megmutatkozni.

Kopogtatnak. A pápa így szól: "Ez valóban drámai beszélgetés volt. Üljünk asztalhoz!" Az
étkezés után a pápa ismét megszólal: "Menjünk, s mondjunk köszönetet Szent Gergelynek!"
Bemegyünk a kápolnába. Utána gyöngéden megfogja a kezem, és komolyan azt mondja:

w: Pál: Köszönörn a látogatását, amely felüdülést jelentett számomra. Reméljük, hogy
ez az ügy békésen rendeződik A nehézség, ismétlem, az őszinteség ismérveinek a
meghatározásában rejlik Isten útjai ... Lehetséges, hogy a megoldáshoz majd valami isteni
esemény vagy égi fényesség vezet el. Ha Beőne-ba megy, mondja meg nekik, karom
szélesre tárom mindannyiuk előtt,

Visszagondoltam az első találkozásunkra 1950. szeptember 8-án. Megtartottam az
ígéretemet, vagyis megmondtam azt, amit helyesnek gondoltam, még ha ez nem is felelt
meg elvárásainak. Sokszor mennyivel jobb lenne hallgatni ...

Ahogy tudtam, rögtön lejegyeztem a beszélgetésünket, amelyet a pápa patetikusnak
mondott. Soha nem voltam ilyen közeli tanúja szíve vívódásainak, soha nem mértem föl
ennyire titkos nagyságát.

Török józseffordítása
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DOBAI PÉTER

Veduta az esztergomi bazilika kupolájának
kilátó-körerkélyéről

Mariva~ 1988. augusztus 27.

.Bz az érzékiség, úgy tanik, nem akar
és nem tud beleegyezni a szenvedésbe . . ."

Sziénai Szent Katalin

Tékozló látóhatár! A szabad, hatalmas, nagyságos DUNATÉR,
mintha messzidéli mediterrán tengeröböl volna: szikrázva szemünkhöz ér!
Hogy ragyog ma, hogy él a folyami fény! Innen, e kupolás magasból
a vitézi, lovagi romvilág, a várhegy, a vár-torzó, a tört oszlopsorok,
a gyámfalak, a lőréses, gyilokjárós, legendás bástyák, az ágyúállások,
a palotás, Érseki Viziváros: egyetlen királyi érembe vert aranyban!
Öröm és fényözön a horizonton! És odalent lángolni látszanak a barokk
templomtornyok, a régi rendházak, zárdák, sokévszázados kolostorok,
és súlyos harangok boldog, bátor bronza zúg! De milyen riasztó csendet
hagy vissza aztán a harangmoraj ... A bronz-visszhang még a nagy folyón remeg,
és hallom, hogy bent a bazilikában fölzúgnak a szüzezüst orgonasípsorok:
érc-barokk - márvány-barokk fuga-futamokat vernek vissza az örvénylő barokk
freskók, a főhajó-ívek, a forogni látszó kupola-spirál, a bíboros-szobrok,
a magasban-izzó világitóablakok, most egyetlen hatalmas hangszer a teljes
templomtér: a márvány oromrnezőkbe, oltárok kő-boltíveibe:sugaras
égbolt-távlattal tör be a zene, az orgonafugák tisztítóan tiszta extázisa!
- - - Tudom, hogy most még dél van, tudom, hogy ma is alkony és hamar
este lesz, éjszaka és éjfél, igen, már csak megismerhetetlen múltakat
őriznek ezek az orgonáktól zúgó templomfalak, s ezek a nehéz bronzharangok
- - - de tudom azt is, hogy holnapra megvirrad megint az áramló Duna,
és újra ragyogó rianás-fényeiben támad fel a fenséges folyam, újra
az augusztusi égboltba emelkedik a bazilika és újra megmutatja
méltóságos mértanát a kupola, a főhomlokzat oszloprendje, a Dunára-néző

szárnyak hatalmas felületén újra, mint ma: töretlen-tisztán tükröződik

majd ez a delejező erejű DUNATÁJ és intő magaslatán a bazilika:
mintha az első napsugarakból épülne éppen, mintha azelőtt, még tegnap se
létezett volna! És keresztje főárboc-kereszt lesz, mely mintha egy tiszta
tengerhorizontra, bele a szélaramokba. az úszó felhőkbe, a felhőközökbe

sudárcsúcs-vitorladeltát tartana!
- - - Mintha mozduiatlanul is hajózna a hatalmas dunaparti dóm
az ígért nyíltvízeken.
ajövendölt TúLPARTüK felé,
miközben eléri a kincses katedrálist és elkíséri örök útján
a tékozló és teremtő, világűr-magányos végtelen!
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DOBAI PÉTER

Szentendre színei
Marital. 1988. augusztus 28.

Miféle fjordtiszta, s mégis forró fények ezek ma
a tereken, a tetökön. a templomtomyokon?
Mintha Mozart delejes, derűsen démoni Divertimentója
szólna ezen az archaikus, aranykori augusztus-délutánon,
itt a boldog Dunapartokon!
Mennyi keleti, balkáni, délszláv színesség női szoknyákon,
könnyű, áttetsző ruhákon, nyitott, nyári blúzokon!
Pedig komor, régmúltas helyen él ez a város,
ez a vásáros, farsangos. folyóparti térség:
rajta a római birodalmi hadiútvonalon,
ahol a legendás légiók meneteltek, monoton
ritmusú járással közeütve a vadonban rejtőző

barbár íjászok felé. .. rohamjaik rendre omlottak össze,
de jöttek újabb századok, elesni itt, Rómától örökre messze,
és nem maradt utánuk ARAPACIS, - Békeoltár -,
rommá lettek a zord erődök, a terméskőtömbökból épült
sivár castrumok, katonatáborok: csak a CASTRUM DOWRIS az,
amit - noha kertföldek alá rejtve-temetve - mégis őriz

ez a békés rév, ez a meghitt, pannon Dunatáj!
- - - S bent, az ortodox szentendrei szentélyekben
sokéletévszázados óarany-Madonnák nyitott szemű álma néz
a repeszgránátokat, Iángszórókat túlélő ikonosztázokon:
- világtalan, de nem vak, nem festett: é16 és látó ez a visszanézés! 
a XX. századi túristákra, a fényképezőgépek hideg objektívjeibe,
a .Super-B-as" filmkamen1k:ba, a videokamerákba, agyémántfinomra
csiszolt optikák jeges Iriszébe.
az üres üveglencsékbe:
... hiába ... A fényképek, a filmek
nem örökíthetik meg soha,
azt, amit őriz és üzen egy ikon
ezen - és annyi ilyen, ugyanilyen! 
napsugaras, dunaparti délutánon,
hogy bár csak egy klepszidra-pillanatra
úgy érezhetem. ilyen idill, ilyen véletlen,
múló megállás lehetne - ha újraépitenénk! 
az éden!
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SZONDI GYÖRGY

A bolgár Krisztus
Georgi Markovszki regénye

Georgi Markovszki negyvennyolc éves. A hatvanas évek végén indult bolgár prózaíró
nemzedék meghatározó egyénisége. Több novelláskötet után 1978-ban jelent meg az író
első regénye, a Huncut Petar, mely azóta (hogy a kritikusi ellenvéleményeket is
lefegyverezze) négy kiadást ért meg - a legutóbbi százezer példányban került a
könyvesboltokba. Magyaru1a szerzőtől eddig három elbeszélés olvasható.

Új hangú, új stílusú, rendhagyó regény a Huncut Petar. Rendkívül bolgár könyv, mely
ugyanakkor a világkultúra értékeiből is építkezik: a Biblia, Nászreddin Hodzsa, Ravasz
(Huncut) Péter történeteiből.Asoksíkú regény egyik vonala a bolgár (balkáni, s többször
magyar vonatkozású) történelem. Huncut Petar a bolgár Krisztus, születése egybeesik a
török rabság kezdetével. Bár születésröl nemigen lehet beszélni, hiszenJózsef (joszíf), az
ács és Mária, a felesége a folyóból menti ki a magára hagyott csecsemőt, s fogadja fiúkká
Péter-napon. Keresztapja az a Todor bíró, ki később török hitre térvén fő üldözője,majd
elveszejtője lesz. Petar előbb apja mesterségébcn tesz szert hírnévre. Később igazságkere
sö, igazmondó beszédével, megleckéztetéseivel, oltalmazó tetteivel válik híressé. Keresz
telő Szent János a történetben Ivan RUszki.

Tanítványai megannyi létező vagy kitalált, de a bolgár történelemre s a bolgárságra
jellemző típus, egyéniség. Jézus-Petarra legendás-népmesei csodái-csínyei után, tudjuk,
halál vár. A tanítványok a keresztrefeszítés után vagy rabságra jutnak, vagy hősként

hu1Ianak el a magyar, a román, az albán, a szerb történelem csatáiban.
Akrónikás egy szegény korabeli pap, kinek "annyi jutott", hogy megörökítse Petar életét

és cselekedeteit, halhatatlanságának ( elő)történetét. A bolgárságot hősénekörök példája
tartja életben, s rnentí át majd a sötét századokon.

A gazdag és pontosan leírt történelmi eseményeket szárazon, puritán módon adagolja
háttérként az író. A valóságos történelmi eseményeket megélő szereplők között ott
találjuk a tanítványokat, s a bibliai mondakör más alakjait is, kik éppen a Jézus-történet
vonalán válnaka szemünk előtt a bolgár népköltészet ismert alakjaivá.

Petar 33 évét nem "csupán" a sorsfordító történelmi időben éli le, de a néprajzilag
aprólékosan hiteles mindennapok szokásaiban is. Amennyire mísztikus, annyira földi,
esendő is.Az író regénye szövetébe beleszövi a régi bolgár irodalom legszebb fennmaradt
szövegelemeit is. Idézi a későbbi nagy utódok, a 18-19. század kiemelkedő alakjainak
szavait is.

Kiszámolókkal, nyelvtörökkel. népdalokkal, ráolvasásokkal, népi hiedelmek, szokások
leírásával sokasított, archaikus, népi vagyéppen vulgáris szavakban, nyelvi fordulatokban,
bibliai és istentiszteleti szövegekben gazdag nyelv Markovszkié, amely imitálja a szöbelí
elbeszélést, a ballada stílusát.

. . .A gondolattisztaság. a fegyelmezett szerkesztés Markovszki prózaművészetében

újabb jelentős eredményekhez vezetett. 1985-ben megjelent Az író és a Halál című
regénye, amely még ha keltett is indulatokat az irodalmi életben, ismét sikert hozott
írójának.
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GEORGI MARKOVSZKI

Elítéltetés
Részlet a Huncut Petar című regényből

Felujjongott a nép; süve~ek röpködtek az égnek; kiáltások:
- Eljen a kádi effendi! Artatlan Petar! Hát mégis van igazság a világon!

Fölsivalkodtak csimpolyák, gadulkák és kavalfurulyák, hullámzott a körtánc, ifjú
inaslegényke páros horöt viharzott szép falusi kislánnyal, erejüket összemérni a küzdőpo
rondon birokra keltek a legdaliább fiúk; rázendítettek a gyerekek: "Vigyázókirály, hékám,
vigyázó király, kapudat tárd ki, hékám, kapudat tárd ki! Miért hogy kapuk, hékám, miért
hogy kapuk? Befutna gyorsan, hékám, befutna gyorsan serege carnak, hékám, serege
cárnak! Nyitva, kitárva, hékám, nyitva, kitárva! Adjatok nékünk, hékám, adjatok nékünk,
véka aranyat, hékám, véka aranyat! Adjuk is nektek, hékám, adjuk is nektek a szép kicsi
lányt, hékám, a szép kicsi lányt!"

Es Todor herceg:
- Ne siesd el, kádi effendi, csalatkozol! Ebben az emberben nincs tisztelet, se szégyen,

se rend! Ha ennyi nem volt elég, hallgasd, mit mondok: ahogy faluról falura jár, Petar a
szultánról mesél, hogy úgymond, Bajraktaron vezetett át útja egyszer, s nála szállt meg.
Haraptak, kortyoltak, azt mondja a szultán - így Petar -: "Sok mindent hallani felőled,

Petar! Mondj el egyet nekem is, hadd lám, miket fecsegsz! Zsák arany üti markod, ha
engem is felültetsz!" Akkor Petari "Számból szedted ki a szöt, dicső uralkodó, épp
mondani akartam! Nem hamisságot, ám igazságot szölok én: valamikor az apád megszo
ruIt, hát apámtól - )osziftól, az ácstól, Isten nyugosztalja! - vett kölcsön egy zsákaranyat,
aztán valahogy elfelejtette megadni! Éppen jó - kapóra jöttél most nekem, hogy
visszafizesd, mert mostan meg én lennék igen szűkében!" Feldühödik - így Petar - a
szultán: "Mekkora hazugság: hogy az apám holmi ácstól vegyen kölcsön!" Nevette volna
Petar: "Ha hazugság, ide az arannyal, hisz megígérted. ha meg igazság, ide velük, mert adós
vagy!" Tessék, kádi effendi, ez az ember még a szultánt se ismeri el!

Elhallgattak tüstént a csimpolyák, gadulkák és kavalfurulyák, megszakadt a körtánc, üres
lett a küzdöporond, szétfutottak a gyerekek Összerezzent a kádi, ujjongott Todor herceg;
felkiáltott a nép.

- Ha felvetted a török hitet, Todor herceg, legalább Allahot féljed!
És Todor herceg:
- Mert eltökéltem. végzek ezzel az átkozottal, és sem Allah, sem Isten, sem ördög meg

nem rettent!
Mire a kádi:
- Mondd, Petar, a szultánt elismered?
Nem szólt semmit Petar: ha azt mondja, hogy nem ismeri el, maga ítéli el magát.
A nép pedig a szernét kereste.
És Todor herceg:
- Mért hazudna neked, kádi effendi, ha nem ismeri el!
Nem szölt semmit Petari ha azt mondja, hogy elismeri - hazudni nem tanult meg.
A nép pedig a szemét kereste.
Mire a kádi:
- Mondd, Petar, a szultánt elismered?
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Hallgatott Petae; öklét szorította a nép; és ahogy öklét szorította, utat vágott közöttük
egy hodzsa, előretört.

Mire a kádi:
- Adj tanácsot, hodzsa!
És Naszreddin Hodzsa:
- Mondva vagyon a szent Koránban, a második szúrában már: "Allah megengedte az

adásvételt, ám megtiltotta az uzsorát!" Nem látod, kádi effendi, hogy hadzsi Abdullah
kamatostul akar megfizetni ennek az embemek? Mondva vagyon az is, a kilencedik
szúrában már: "Harcoljatok a hitetlenek ellen, akik a szomszédságotokban vannak, hadd
érezzék keménységeteket. Thdnotok kell, hogy Allah az istenfélőkkel van!" Nem látod,
kádi effendi, hogy hadzsi Abdullah megkötözött embert akar elveszejteni? Mondva vagyon
az is, a harmadik sZúrában már: "Allah tanúsítja, hogy nincs más isten rajta kívül; az
angyalok és a tudás letéteményesei is tanúsítják azt; ő gondoskodik a méltányosságról.
Nincs más isten rajta kívül!" Nem látod, kádi effendi, hogy hadzsi Abdullah számára
különbség Allah és ördög és Isten között nincsen, csak hogy ezzel az emberrel végezzen?
Kérdezd meg újra!

Mire a kádi:
- Mondd, fiam, a szultánt elismered?
Nem szólt semmit Petae: ment az apjával a megáradt folyó partjában; egész télen nem

látták Mariját; a fűzfák épp csak kileveleztek Levetkőztettéka törökök őket - anyaszült
meztelenre vetkőztették. s meglátta akkor Petar apja ágyékát, joszif pedig - a fiáét; s
összekötözték bokáikat; fejjel lefelé bükkfa ágára húzták fel ,Őket; fejük alatt tüzet
gyújtottak. Lassú tüzet raktak a törökök; nyirkos tavalyi füböl: hogy füstöljön; marékkal
pirospaprikát is vetettek beléje. Felrakta Petae az apját - joszifor, az ácsot - a szamárra, s
folytatta útját a falu felé; joszíf az úton meghalt; s nem tudta pap meggyóntatni, sem a
kenetet feladni, mielőtt teste a lelkétől különvált. Feküdt kiterítve apja a koporsóban, arca
a füstöléstől puffadt, mintha végtelenül régen mentek volna a folyó partjában. Sírás és
fogak csikorgatása hallatszott a bolgár földön mindenfelől.

A nép pedig a szemét kereste.
És Todor herceg:
- Mért hazudna neked, kádi effendi, ha nem ismeri el!
Nem szölt semmit Petar: szamarán kocogva követte a sorsát; friss savanyúság illata szállt

az udvarokból, igazgatták a férfiak fönn a tetőn a kéményeket. napszálltakor az öregek
leballagtak a tűz mellé; közeledett a forráskúthoz. Fehér üstökkel lányok jöttek, derekuk
ringott, vállukon a vízhordó rúd, így szöl egyikük: "Gyere apámhoz, kérjél ki engem!" Mire
Petar: "Halálra vagyok én rendelve! A fekete föld lesz a fekhelyem, márványkő lesz az én
parnam. magas bitófa lesz az én arám! Lelkemért imádkozz, szép leány!" Megbökte
szamarát - hogy induljon gyorsan -, a lányt ne lássa, mert szomorúság töltötte el a szívét:
nem lesz neki se menyecskéje, se gyerekecskéje, mert Ő küldetéses! Ahogy a bolgár föld
tele volt rabláncra vertekkel; s janicsárok, szerecsenek és rabló zsiványok jata,gánokat
forgattak; s apró eső fürdette az erdei bércsékrőlaz elhagyott, árva gyerekeket. így kiáltott
a bolgár föld neki: "Te vagy az én szerelmes fiam, tebenned minden bízásom!"

A nép pedig a szemét kereste. Mire a kádi:
- Mondd, fiam, a szultánt elismered?
Hallgatott Petae; öklét szorította a nép; és lbdor herceg:
- Mert eltökéltem, végzek ezzel az átkozottal, és sem Allah, sem Isten, sem ördög nem

rettent! Oltalmazni szeretnéd, kádi effendi, de nem fog ez menni!
Mire a kádi:
- Adj tanácsot, hodzsa!
És Naszreddin Hodzsa:
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- Félre most a szent könyvekkel, kádi e1fendi: nézzük csak az emberi dolgokat tisztán!
Való, Petar sokat beszél - kárát vallvamagam is hörpöltem levét -, és szava tüzes kard
török, csorbadzsi s hitehagyó ellen. Messze híre terjedt a padisah földjén, még a gyerekek
is: .Petar petrencét próbál, párosrúd: pakolja paszullyal; petrencét paszullyal, Petar?
Pímpöt, pityókát próbálj - potty!" - mondókával fogadják, hadarják, ahogy az úton
meglátják, a felnőttekpedig legendákat mesélnek róla. Hadd mondom kereken: veszedel
mesebb lenne a halott Petar Mohamed hitére, mert holtan míndörökké legenda marad, de
míg él, nyomorult élete miatt szánalmas komédiás lesz csak. Ezért hát kérdezd meg újra!

Mire a kádi:
- Mondd, Petar, a szultánt elismered?
Nem szölt semmit Petar, magát maga mért ítélje el, ha azt mondja, hogy nem ismeri el?
A nép pedig a szemét kereste.
És Todor herceg:
- Mért hazudna neked, kádi effendí, ha nem ismeri el!
Nem szölt semmit Petar; hogy hazudná, hogy elismeri, mikor ilyet Ő nem tanult meg?
A nép pedig a szemét kereste. Mire a kádi:
- Mondd, Petar, a szultánt elismered?
Hallgatott Petar; öklét szorította a nép; és Todor herceg:
- Mert eltökéltem. végzek ezzel az átkozottal, és sem Allah, sem lsten, sem ördög nem

rettent! ültalmazni szeretnéd, kádi effendi, de nem fog ez menni! A szultánhoz elmegyek
egészen, hogy elmondjam neki, hogyan és mint, majd akkor én megnézlek!

Elsápadt a kádi; kezét dörzsölte Todor herceg; és Naszreddin Hodzsa:
- Látom, kádi effendi, jobban tartasz attól, mit felelnél a szultánnak, mint hogy mit

felelnél a Mindenhatónak! Mégiscsak igaz, hogy mi homlokodra van írva, kőre nem
háramol! Halld hát, mit mondok akkor: haljon meg Petar!

Felugrott a kádi; koppant a kövön az olvasó; kapkodva kiáltotta:
- Neked adom, hadzsi Abdullah, ha jó, ha rossz történik vele, te lelkeden szárad!
És Todor herceg:
- Acsudába e dolgokkal, kádi effendi! Úgy csinálom én, hogyAllah is, Isten is, az ördög

is meg lesz elégedve! Köszönet és hála, kádi effendi!
Sírva fakadt a nép, ahogy ezt hallotta; elnémultak az erdő madarai, felhő takarta be az

eget, megfordultak a holtak sírjukban; Matej pap pedig:
"Emeld föl homlokod, népem, mert íme: halálba megy a mi szerelmes Petarunk, kiben a

mi bízásunk! Hagyta kegyetlen Isten, a pogány keze által, hogy sírás és fogak csikorgatása
halljék csak a bolgár földön, s az még kegyetlenebb, testvérek, hogy hitehagyással a
törökké váltak a pogánynál is pogányabbá lettek, s testvér testvérre tör! S ezt is
érdemeljük! Mert mí, testvérek, az Isten, ha nem a megtestesült erkölcsi tökéletesség, s
mint kit teremtette Ó az embert: saját képére s hasonlatosságára; s mit hagyott meg
nekünk: a buzgóságot, hogy HoZZáközeledjünk! De mi megkérgesültünk s elfajzottunk,
testvérek: felebarátunk szemében a szálkát keresni igyekszünk, s nem a magunkéban a
gerendát; s ránk küldte Ó a pogányt, hogy a rossz által a jót megtapasztaljuk; s teremtette a
hitehagyót, hogy lássuk az emberi romlás határát! De kegyes az Isten és jó, és megbocsát
mindent; mert rnért küldte el közénk Petart: hogy erkölcsi támaszunk legyen; és mért
veszi vissza tőlünk: hogy mértékünk legyen ő a rosszhoz!"

És Todor herceg:
- Kádi effendi: most Dimcso következik, a haramia.
Mire a kádi:
- Megbánsz-e valamit, fiú?
Elnevette magát a Kispatkoló Dimcso:
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- Bánok, kádi effendi: mikor Mahmud bej a lakodalmam vérbe fojtotta, s mikor magam
az erdőbe bevettem, s mikor Mahmud bejt elfogtam, s ökörpatkóval megpatkoltam,
fenekébe karót szúrtam, s a hitehagyónak elküldtem; sok pogány életét kioltottam 
mindig így, patkóval, karóval -, de lám, kádi effendí, Todor hercegét nem tudtam; ezt
bánom.

Matej pap - a bajraktari pásztor - tovább prédikált:
"Mi marad számunkra, népem, zsarnokság századában? Pusztulás vár ránk, testvérek,

hit, remény és szeretet nélkül! De mi a hit, a remény mi, s a szeretet: mi? Mivelhogy Isten
képére s hasonlatosságára vagyunk teremtve, és törekvésünk, hogy Istenhez közeledjünk.
a nép hite Benne, hite magában; mondva vagyon: "Ki nem hisz, immár elkárhozott,
mivelhogy nem hitt ..."; rabságra lesz ítélve a nép, mely nem hisz magában! Hiábavaló
dolog a remény, testvérek, ha a nép arra vár, hogy teljesüljön; mondva vagyon az is:
"Miképpen holt a test lélek nélkül, akképpen holt a hit is cselekedetek nélkül"; rabságra
lesz ítélve a nép, melynek nincs reménye magában! És miben higgyen, testvérek, s miben
legyen reménye a népnek, mely önmagát nem szereti; az is mondva vagyon: "Sem halál,
sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem
következendők,se magasság, se mélység, se semmi más teremtmény nem szakaszthat el
minket az Istennek szerelmétől;rabságra lesz ítélve a nép, mely önmagát nem szereti! De
kegyes az Isten és jó, és megbocsát mindent; mert mért küldte el hozzánk Todor herceget:
hogy erkölcsi undorunk legyen; s mért hagyja meg nekünk: a jóhoz hogy mértékünk ő

legyen!"
Es Todor herceg:
- Kádi effendi: Dimcsóval, a haramiával végezZük már be!
Mire a kádi:
- Kívánsz-e valamit, fiú?
Elkomorult aKispatkoló Dimcso:
- Sajnálom, kádi effendi: kevés még száma az éveimnek, de sok pogánnyal összehozott

sorsom; és ahogy velük összehozott, a jónak jóval, a rossznak rosszal fizettem meg én; de
lám, kádi effendi, Todor hercegnek nem tudtam; sajnálom, hát most legalább ezt
megtegyem!

S ahogy ezt mondta, leköpte.
És Todor herceg:
- Te leszel Petar jobbján!
Matej pap - ahogy tovább prédikált - hangját fölemelte:
- Mért helyeztem, népem, Todor herceget Petar mellé? Hogy a jónak jó cselekedeteit

összemérhessük a gonosznak gonosz cselekedeteivel! Mivelhogy Petar hitt a népben, érte
áldozta magát, míg Todor herceg hitehagyó lett, a nép pedig mindenkinek hite szerint
fizet meg! Mivelhogy Petar remélt, cselekedeteit véghezvitte, míg Todor herceg
kicsinyhítűnekbizonyult, a nép pedig mindenkinek hűsége szerint fizet meg! Mivelhogy
Petar szerette a népet, báránya lett, míg Todor herceg népgyűlölő. a nép pedig
mindenkinek szeretete szerint fizet meg! Ezért helyeztem, testvérek, Todor herceget
Petar mellé: erkölcsi undorunk és erkölcsi támaszunk legyenek nekünk, mikor sírunk és
fogaink csikorgatjuk a bolgár földön!

És Todor herceg:
- Kádi effendí, míg azt a másikat ítéltük meg mi, ez maga magát ítélte el!
Mire Matej pap:
- Anatéma! Anatéma! Háromszoros anatéma!
És Todor herceg:
- Te leszel Petar balján!

Szondi György fordítása
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Képek özönében

SOMOGYI GYŐZŐ

A képteológiáról

A barokk lehanyatlása óta az európai művészettörténetképromboló folyamat: a keresz
tény képvilág lebontásának története. Az egyszerű formák: kultusza a klasszicizmusból
eljutott a modern ízlés szürke-üres-szögletes kultuszáig, illetve az absztrakton át a .szép"
teljes elporladásáig az avantgarde-ban. Ez a folyamat a technikai civilizáció diadalútjának
művészeti vetülete. A civilizáció, amelyben élünk, mélyen képellenes. Liberális természe
tének megfelelőennem úgy, hogy az ábrázolást tételesen tiltja, hanem az úgynevezett
vizuális forradalom révén, amely a villogó mesterséges fény és a reklám terrorja a szemek
fölött.

A tudomány és technika olyanná formálja a világot, hogy azt nem érdemes ábrázolni, ha
csak nem gúnyból. Így aztán a régi értelemben vett kép szakrális jelleget kap. Még a
legsilányabb giccs is szentkép, úgy őriztetik családi fényképek és dísztárgyak között, a szív
tilalmas birodalmába visszaszorítva. A táblakép - nemcsak a vallásos témájú, de a tájkép, a
csendélet is - hordozható oltár, mennyországra nyíló ablak, a festő pedig próféta, aki az
elveszett paradicsomot hirdeti.

Gajzágó Sándortól hallottam, hogy a művészet lényege nem új dolgok kitalálása, hanem
egy hagyomány továbbadása.

A művészet históriája úgy indul, hogy Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára
teremti. Ám azonnal betiltja az ábrázolást, amint a bűnbeesett képmás, feledve a látvány
szent eredetét, bálványt csinál önmagából. A művészet veszélyes dolog, hisz a teremtés
utánzása. A vallástörténet azt mutatja, hogy az ábrázolás eredeti szentségét csak a
legtisztább kultuszok tudják:megőrizni és továbbfejleszteni. Az Istentől elforduló bábeli
civilizációkban a művészet bálványozássá fajul, amivel szemben a vallási megújulás és a
bölcselet egyaránt a képtilalom parancsára hivatkozik. Kép és képrombolás végigküzdi a
történelmet, így a keresztény egyháztörténelmet is. A kereszténység kezdetben a görög
római kultúra hozzá nem illő ruháiba öltözködött. Az első századok képvilága inkább az
antik formát, mint a bibliai tartalmat mutatja. Ez ellen támadt fel az iszlám hatásától
felerösödve aVII.századi képromboló mozgalom, amely avallási megtisztulás jelszavávala
templomrombolásig és az ábrázolás teljes tilalmáig jutott. Ám ekkorra már a szerzetesség
talaján kivirágzott a provinciák: antikvitás előtti gyökereiből táplálkozva, az ikonfestés és a
szentképek tisztelete. Damaszkuszi Szent János alkotta meg ennek a teológiáját. Amikor a
VII. Egyetemes Zsinat az ő tanítása alapján elítélte a képrombolást és helybenhagytajézus
és a szentek képének tiszteletét, a legősibb vallásos hagyományt, a művészet szentségét
tette a keresztény istentisztelet részévé.

Damaszkuszi Szent János által tudjuk, hogy a bálványimádásnak - amely az ember ellen
forduló vizualitás - nem a képtilalom az ellenszere. Jézus sZületésével Isten emberként
jelent meg a világban. Krisztus az Atya képmása (ikonja), akiben a láthatatlan Isten, a teljes
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valóság szemlélhető. E szavak misztériumot rejtenek, hiszen a teljes valóságot az emberi
szem - éppúgy, mint az ész - csak töredékesen foghatja fel, Szent Pá1W szölva
homályosan, tükör által. Az Újszövetség szerintJézus az Atya Igéje (logosza) és Képmása
( ikonja). Az ige fogalmi továbbélése a Szentírás és a szöbeli hirdetés, az ikon érzéki
továbbadása pedig mindaz, ami a keresztény rítusban folytatódik: szertartás, zene,
művészet. Jézusban Isten nemcsak szóbeli tanítást adott, hanem érzékelhető formát
öltött, mint élő, látható, tapintható emberi lény jött közénk, Ez óriási többlet minden
egyéb tiszteletre méltó vallási tanításhoz képest.

Amíg Jézus a földön járt, tanítványai nemcsak szavainak értelmét szívták magukba, de
látták. arcát, példás és jelképes cselekedeteit, érintették, együtt ettek vele. Az apostoli
hagyomány nagyon is fontosnak tartja Jézus testi, érzékelhető valóját: hogy Szűz Mária
megs:zülte, hogy testét és vérét mint ételt és italt hagyta ránk, nem jelképesen, hanem
fizikai valóságában. Jézus nemcsak a Szentírás lapjain maradt köztünk. de a művészet által
hagyományozott arca, keresztre feszített alakja által is. Jézusnak ez az emberteste dicsőült

meg a szent hegyen, támadott föl a sírból és emeltetett az égbe, abba az örökkévalóságba,
amelyben jelen volt már a teremtés kezdetén. Jézus emberi alakja a teremtés rnértéke, a
világ ezért ernberméretű,Megtestesülése eltörölte az ábrázolás tilalmát, sőt felszólítás az
ábrázolásra, amelynek ő a mintája, modellje. A keresztény művészetJézust mutatja be,
akiben az Atya vált láthatóvá. A "Biblia pauperum" évsZázadokig fontosabb igehirdetés
volt, mint az írott Biblia. És - beleértve a zenét, szertartást - az is marad a gyermekek, a
műveletlenek, az egyszerűek, a vizuális-érzelmi típusok számára, akiknek inkább van
szemük a látásra, mint fülük a hallásra.

A reformáció nem tiltott ugyan minden ábrázolást, de azáltal, hogy éppen Jézusét és a
szentekét nyilvánította bálványnak, kiiktatta a művészetet a vallásból, a szentet a
művészetből, és a gyülekezeti teremmé lefokozott, lecsupaszított templom kiinduló
pontja lett a modem képrombolásnak. Egy vallás mélységét és erejét éppen az mutatja,
hogy az élet mekkora terilletét képes megszentelni és a szentség körébe vonni. A "sola
scriptura" elve leszűkíti ezt a kört, és Isten világának érzéki részét profánnak bélyegezve
odaveti a sátánnak.

Aművészet forrása az a túláradó és boldogító többlet, amivel a test feltámadása több, mint
hogy a lélek halhatatlan, amivel az Istenszülő több, mint Jézus földi anyja, és amivel Jézus
valódi testi jelenléte a kenyérben több, mint az a kétségtelen igazság, hogy Isten
mindenütt jelen van. íme az ok, amiért az európai művészet katolikus-ortodox talajon
sarjadt, elgyengült a reformációban és meghalt az ateizmusban.

Igaz: az ábrázolás csakmásodlagos szimbólum, a Kép képe. De az Újszövetség is másodkézi
üzenetJézusról, hisz őmaganem írt, hanem tanítványai, illetve azok tanítványai foglalták. a
szavait írásba. Ahogy a Szentlélek megkülönbözteti a sugalmazott írást az apokriftól,
ugyanúgy biztosítja a képi hagyomány hitelességét. Ennek szabálya az, hogy a müvészet
egyetlen témája Isten dicsősége.csak az az ábrázolás megengedett, amelynek mintája és
mértéke Jézus. A keresztény művészet középpontjában Ö áll, mint alfa és ómega, mint
tartalom és forma. Őáltala lehetséges az emberábrázolás, illetve az ember léptékére
alkotott természet ábrázolása. Ez minden kép szentségének alapja, ez az a szabály, amely
megóv a bálványoZástól, amely csodálatos magasságokba emelte a keresztény művészetet
és élteti az idők végezetéig.
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TIUMANN J. A.

A képzelet kifosztása
- egy közép-képkorszaki szemtanú belátástöredékei•

"A reálisan létező vízió a televízió.
A reálisan létező vízióban mindenki szép.
És a távolba néz. "

Későújkori közhiedelem

"A kívánás ugyanis éppen ama lényt vonzza magához
vagy magába, amely a kívánónak megfelel; amelynek a
képe megragadásra képes és amely kívánatos képes
magát a kívánóba képzelni. A kép létrejötte és megma
radása tehát a neki megfelelő tükörlény állapotától és
annak alkotásától függ. "

F. X. v. Baader. Zur Lehre vom Bilde

Kezdethen a nomádok az eget fürkészték, egymást vagy a tüzet nézték, a lángot látták, az
árnyak táncát, avagy egyszeruen a semmibe meredtek, Aztán lassanként elfordították
tekintetüket a fény forrásaitól, bűvölten árnyaik játékát kezdték figyelni, a kivetülő fény
képeit és testük képlevonatait.

Ahogy előrehaladtak a haladásban, látók helyett távolbalátók lettek, a fejek lehorgadtak,
a szemek egyre kevesebbet láttak, rniközben egyre többet és egyre messzebb néztek. A
fény forrása beleveszett a rnesterséges fények és lények közt éledő homályba. Beköszön
tött az árnyak kora, a helátás alkonya.

Azóta színes, szélesvásznú és sokcsatornás hajnalok hasadnak.

Amíg a képek a szemekben és a szemek mögött keletkeztek, erejük áthatotta a nyelvet, a
szó képei pedig szabadságot adtak a látható és a láthatatlan egybelátására és elmondására.
A nyelv hallott és látott képei a hallomásban és a belátásban kiteljesedhettek és kinek
kinek saját elrneműveletei és képzeletmunkája nyomán a személyes és a közös belátás
tájait gazdagíthatták.

Egykor a kép a láthatóból nyitott ablakot a láthatatlan felé. Az időben előrehaladva a
keletkező képek sora kettéhasadt. Az egyik mindinkább tükrözövé vált. És minél többet
adott vissza a láthatóból, annál kevesebbet mutatott meg a láthatatlanból. A képek másik
sora megmaradt a láthatatlan felé irányuló kitekintés övezetének. a belátás kifutópályá
jának. Ahol "nyilvánvalóvá válik a látható dolgok relativitása, eközben kifejezésre jut a hit,
hogy a látható a viIágegészhez vetve csak elszigetelt példa, és hogy más igazságok vannak
rejtett többségben"."

• Részlet egy nagyobb nomád leletegyüttesból.
•• Paul Klee: Alkotói vallomás. ln: Felix Klee: Paul Klee. Bp., 1975.
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Ahogy elszaporodtak a festett, faragott, metszett és mindenféle egyéb módokon ábrázoló
képek, a nomádok belátása egyrevisszább szorult, ezáltal perspektivikusabbá, mentális képük
pedig felületszertíbbé vált. A képeit újra és újra átformáló képzelet lassan az ábrázolóképek
hatalma alá került. Elterjedt, elmélyült, majd a tudatküszöb alá került a képhódolat.

A nomádok napjai ma már a képek vadonában virradnak. Képek sarjadnak úton-útfélen,
minden kiszögellésben. Képek lepték el a falakat és a tárgyakat, rajaik a könyvekben
kígyóznak, liánjaik megtelepedtek az öltözeteken, indáik a hajlékok mélyébe hatoltak.

Már majdhogynem minden kép. És békésen egymás mellett él. Éli halott életét. A
képkeltető gépek sokszorozva ontják mozgó és mozdulatlan szüleményeiket.

A képek szélei közé szoktatott szemmel látunk. Nézésünk a négyszögesírett és
töredezett szemhatárok között honos.

A világkép rengetegében' mindenfelé képcsapdák nyílnak; labirintusok, melyek vég
nélküli ütvesztökbe vezetnek. Az eligazodás fonala, amit a Tudományos Világnézet (1V)
nevezetűvonalas készülékről, mintegy a katódsugárzás kegye folytán legombolyíthatunk,
sajnálatos módon képről képre megszakad. És a szakadások láncolatát még a Feledés, a
Nagy Rendező sem fűzi össze: töredék táncol töredék hátán a töredezett tekintetek előtt.

Ebben a képkorszakban nomádok sokasága nézi nap mint nap meredt szemmel a Nagy
Népi Önfeledtetőt. A színes képekkel élesztett és ajzott figyelem a látszat technizált
démonának mutatja be áldozatát. Afelajánlott áldozat egyik neve: látás, a másik neve: idő, a
harmadik pedig: élet. A látszat oltára előtt fejet hajtó milliók szemük fényéből, életük
idejéből áldozva éltetik a média démoniáját.

ATávolbalátó kezdetben kék volt. És abban is hasonlított a tintahalra, hogy érzékelhető
lénye(ge) fokozatosan eltúnt az általa gerjesztett képek között,
Később aztán elszíneződött. Ennek folytán még fojtogatóbban tapadt a szemekre és

képesövén keresztül még hathatósabb szívást gyakorolt az agyakra.

Faburkolatba borítva, mint egytrójai faló hatolt át az otthonok falán. Azóta majd minden
éj és nap leple alatt lopva kiáradnak belőle a képkatonák. Acélos elméjű és mézes mosolyú
férfiak, továbbá lágynál lágyabbra álcázott női lények ajánlják a figyelmükbe magukat.
Szavakat szólnak, tetteket tesznek, mintha élnének.

A töredezett tekintet kiképzése a Távolbalátó révén válik teljessé, ahol is folyvást
különféle látványok és sűrűségek következnek egymásra. A különböző szintű széttagolt
ságok között kizárólag a berendezés teremt összeköttetést és állandóságot. Az egymásra
következőképek kényszerét ép és szabad elme tartósan nem viselheti el károsodás nélkül.
A képek között lehetetlen lapozni: a képgomolyagról egyazon sebességgel peregnek le a
lélegzetállító pillanatok és a dögletes unalom, vagy a rendületlen meghazudtolás képei is.

A mozgóképet a mozgás élteti. Ezért csak a megmozgatottságot képes megjeleníteni. A
mozdulatlanság, a várakozás csendje megjeleníthetetlen. Ha mégis kísérletet tesznek
ennek ábrázolására, akkor ez csakis a mozgás erőterében,mint a nyughatatlanság keltette
feszültség, mint a mozgást kiváltó indulatok halmozódásának előjátéka jelenik meg. A
mozdulatlanság, a tevékenységek közti szünet, avagy az alacsony intenzitású mozgások és
a lassú változások ezért kerülnek kivágásra a mozgóképek közül,

• Lásd: Martin Heidegger: Avilágkép kora.Vigilia 1980/3.
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Avágás először az irodalomban jelent meg. Flaubert "üres lapja",Dosztojevszkij gyakori
rnontázsaí jelzik először, hogy megkezdődöttaz életet - és elbeszélhetöségét - átfogó
időalakzatok deformációja. A külső és belső történések egymásutánját hagyományosan
tagoló időrend megbomlott. A napszakok és évszakok természetes tagolása helyébe a
mesterséges létesítmények által kiszabott idő került. Az újkori emberiség egyre tökélete
sebben .kíegyenesírert" lineáris időben él, melynek sima felszínét csak a mesterséges
intenzitás fokozati különbségei fodrozzák. Az idő .sürüsödése" esetleges körülményeken
áll és végletesen személyessé vált.

A művi intenzitással egyidejűleg jelenik meg az unalom, az életsűrítés árnyoldala. Az
unalom újkori termék. Dosztojevszkij hősei például a cselekmények sűrűjéból időről

időre visszavonulnak a tétlenség szígeteíre, véget nem érő kártyacsatákba vetik magukat,
hogy az unalom mélységeit megtapasztalva erőt merítsenek az élet felfokozott eszkaláció
jához, és így ők lehessenek a legújabb kori professzionista unalomúzők, a hivatásos
forradalmárok és terroristák ősképeivé.

Az élménysűrítés igazán modem műfajaazonban nem az irodalom, hanem a mozgókép,
ahol a képsűrűség a megjelenés elengedhetetlen belső feltétele. A változás gépesített
lefolyása, a film, a szalag lepergése, az információ gépi lehívása előír egy meghatározott
követési sebességet. Az intenzitás növelése tágabb értelemben is kényszerként jelenik
meg; mínt az élet ritmusának elengedhetetlen hozzáigazítása a változás gépesített lázához.

Avágás, a fragmentált tekintet sormetszete hidat ver az Időfolyamban. lehetövé teszi az
átjárást két távol eső pillanat között anélkül, hogy a köztük levő időt el kellene szenvedni,
át kellene élni. A tökéletes vágás csak a mozgóképvilágban végbevihető hadmozdulat. A
valóságos idő - ami nem más, mínt az emberi testek lágy gépezetében rögzített
élettartam múlása - ellenáll a meghódítására irányuló törekvéseknek. Az élet sosem tud
teljesen hasonulni a vetített vágyvilághoz, bármily erős legyen is a hasonulás igyekezete.
Az élet képesített tükrei előtt azonban semmi nem marad érintetlenül. Alátványfelületek
növekvő áradata az "élet filmjének" szereplőit saját látszatvilágába vonja. A rnozgöképek
felülete előtt az élet filmszecűvéválása folyik.

A mozgö képáradat szüntelensége Iebéklyözza és megbénítja a képzeletet. Az eleven
emlékezet képeit másodlagos emlékképek borítják el.

A gyorsaság, a gépesített idő terrora az élet tartozékává vált. A napok lefolyása a
berendezésekhez igazodik. A .müsor" biztosítja nézőineka társadalmi kötelékeket: napról
napra meghatározott időpontokhoz köti őket. nA távolbalátás ritmusa, állandósága és
általánossága rituális, a személyes és kulturális identitást erősítő rendeltetést tölt be."

A szüntelen képzajlás a létezés lefolyásának tudattalan mércéjévé vált. A gépi és képi
megmozgatottság, a "haladás" folyvást fejlődő fikciója lett a köz- és ünnepnapok
zsinórmértékévé.

A párhuzamos jelenidők sokaságát teremtő és szimuláló kép- és filmsávok ott-nem
létünk alkalmainak és helyszíneinek sokaságáról tudósítanak. Miközben csendes szemre
hányással illetik távolmaradásunkat és kívülrekedésünket. E megfosztottságért kárpótlásul
állandó jelenlétpótlékban részesítenek. Mintegy "életfogytiglani csecsemögondozast"
folytatnak. ' ,

• Peter Koslowski: Die postmodeme Kultur. Gesellschaftlich-kulturelle Konsequenzen der
rechnischen Entwicklung. München, 1987.

•• Hanspeter Padrutt: Der cpochale Winter. Zeítgemaíse Betrachtungen. Zürich, 1984.
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Apéldaképeket a példázatos mozgásokat és formákat mutató mozgóképek váltották fel.
E pedagógia új antropológiát is hirdet: a lágy gépezetek formatervezhetőségét,a testet
övező és környező formák folyvást változó stilizációját, a "vonalvezetés" korrekciójának:
kívánalmát. A szépség érzékelése helyett afeltűnés és az eltűnés esztétikája érvényes.

Mivel a megjelenített formák hihetetlen gyorsasággal fáradnak el, a képek versenyében a
blick-fang, a tekintet fogvatartása a tét és az avulás az állandó fenyegetés.

A mesterséges képvilágban bizonyos tekintetben minden, még a "nyers" valóság is
"szép". Az elkerülhetetlen fény- és színváltozások, a megmozgatottság, valamint a
keretezettség miatt a mozgóképben minden más megvilágításba kerül és eredetijénél
érdekesebbnek tűnik.

A (mozgó)kép kultuszát a Távol-Keleten valósították meg a legkövetkezetesebben; ott,
ahol a hagyományos kultúra és a tudományos-technikai haladás közti hasadék - és az ebből

eredő tudathasadás - a legnagyobb. A sintoista házioltárt egyesítették a mindennapi
Iátásáldozatra szolgáló berendezéssel; az oltárba egyszerűen beépítettek egy Távolbalátót
- így könnyítve meg tulajdonosának, hogy egyszerre két istenségnek áldozzon.

Az ÚjKépkultusznak az oltárok közelében történőmegjelenése tájainkon sem jár sokkal
kevésbé súlyos következményekkel. Az oltárokat itt ugyan még nem egyesítették, de a
képéhes közvetítőberendezésekolykor már megjelennek az oltárok közelében. És híven
közvetítik a cselekmények képfelületét. A megjelenés helye és módozata, a kaotikus
képfolyam közé ágyazottsága a történést megfosztja eredeti vonásaitól, és egy különös
díszletek között zajló színházi közvetítéssé fokozza le. És megeshet bármikor, hogy a
liturgia képei közé, a programváltó lépése vagyléptetése folytán, a párhuzamosan futó
müsorok képei metsződnek:egy áldás és egy felajánlás képei közé egy sortűz,egy üldözés,
egy összeborulás, egy ütközet ...

Az ábrázolt és az eredeti világ határai egyre jobban összemosódnak. Az utolsó éles
különbségnek, a kép síkszerúségének eltörlése küszöbön áll: új holografikus kor
küszöbére értünk. A holografikus állókép már megkezdte világhódító útját.' Ez a képfajta
előbb-utóbbminden lehetséges felületen megnyitja a sztereoképek kertjét, és így majd az
utcákon is akárha az Elvarázsolt Kastélyban járnánk.

Az elvalótlanulás majdan a holografikus mozgóképben teljesedik ki. Ez az egyelőre még
megvalósíthatatlan, ám egyszer nyilván megvalósuló térteremtés a valóságban egyre
szűkülő életteret tetszőleges sZámú és irányú látszólagos tér felé fogja kitágítani.
Utódaink, miként a mesebéli Alice, már a tükrök labirintusában tévelyeghetnek.

Aképiség története ugyan az állóképpel vette kezdetét, ám a kép "életre kelése" óta ez a
leszármazási sorrend fokozatosan megfordult. A mai képkorszak "természetes" környe
zetét már a mozgókép alkotja. A képiség a változó, a vitális, a mozgalmas mintájához
igazodik és a mozdulatlan kép is innen nyeri meghatározását; mint a változó világ
eseménysávjának a mozdulatlanságig lassított és végérvényesen rögzített metszete.

A mozdulatlanságtól az állandósult mozgalmasságig vezető folyamat az állókép
történetében is érzékelhető. A korai fényképek emberalakjai mára már kiveszett
nyugalommal ülnek vagyállnak, lassultak hozzá a helyhez és a képrögzítesi folyamathoz.
Jelenünk felé közefedve egyre hevesebb mozgásállapotok metszeteivel találkozhatunk; az
álló és ülő alakok is az oda- és az elsietés közti átmeneti helyzetben mutatkoznak.

• Lásd például a National Geographic 198&'12. számának boritóját.
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Ahogy a mozgókép túlnyomóvá és tömegessé válik, úgy veszítenek az emberábrázatok is
egyre többet a tartásukból. A lassúság az emberi méltóság elengedhetetlen összetevéje. A
sietősség megfosztja az embert a változó helyzetek áttekinthetőségétől.az elengedhetet
len térbeli eligazodás esélyétől, akárcsak a higgadt szemrevételezéstöl és a megnyug
vástól.

A mozgó és mozdulatlan kép egyszerre médiuma és előremozdítója e folyamatoknak.
Egyfajta tükör, mely felerősíti a változások során keletkező kollektív én-képeket.
Fejlődéstörténeteaz igazi "realizmus diadala". Hű tudósítója és eszköze annak a hosszan
tartó folyamatnak, ahogy az ember a technológiához hasonul.

A szem éhsége és a kép egykori kultusza' Keleten a vezérképek. Nyugaton pedig az
egyszer használatos képek ikonosztázának készített helyet. A kép mítoszát a rnúlt
irányából a képtilalom törvénye (MTörv 5, 8), a jelen felől a mindent elborítással
fenyegető képözön teszi tarthatatlanná.

A festett, faragott és metszett képek hagyományos kultusza addig lehetett érvényben,
amíg létre nem hozták színes másolataikat. A kép naiv története lezárult és az új mutánsok
lettek a fejlődés kiválasztottjai.

Visszatekintésben, mint oly sok minden, a képtilalom és hallgatólagos áthágása is más
megvilágitásban látszik. A hasonmás tilalmának törvénye mögött észre kell vennünk az
évezredes előrelátást;minden másolat másodlagosságának és az általuk növekvő látszóla
gosságnak a tudását, ami pedig végső soron az élet egészét ássa alá. És nemcsak az ember
életét, hanem az egész élő terrnészetét.

A másolat: redukálás, egyoldalúsítás, felületszetűvé tevés. A másolat bizonyos tekintet
ben mindig a felület másolata, a látszatvetület megkettözése.

A hasonmás tilalmának felszámolása terén a legtöbbet a gépi sorozatgyártás és a
sokszorosítás tette - az egyediség addigi egyeduralmának a fölszámolásával. A tárgyak
egyediségének megszüntetése az ember egyediségére nézve sem maradt hatástalan, bár
ennek következményei még csak az egyéniséget érintik. A klónozással, a génbázis
lemásolásával történő "tökéletes" képmásteremtés az ember esetében még várat magára.
Az állatvilágban azonban már kezdetét vette.

A másolás és a leképezés szándékát a "megörökítés" igyekezete is élteti. A kép az elmúlás
feltartóztatásának eszköze. A millíöszámra zajló képrögzítés a jelen tudattalan archeológiája.
E rnűvelet muzealizálja, azaz a jövőben is felkereshetővé teszi a képbe fagyasztott pillanatot.
Ezzel egyúttal mulandóságát és egyszeriségét is leplezi. Az így keletkező állandóságtöre
dékekből a képek örökkévalóságának relatív univerzuma keletkezik.

A képmás lenyűgöző. És a mezítelen képmások különösen lenyűgözőek: egyszerre
ragadnak meg alul és fölül; mintegy érzékeink öve és örve alatt. Elég, ha nem hiszünk a
szemünknek és még egyszer odanézünk: ízelítöt kapunk a tilalmak érvényéből.a szodomai
pillanatból. a betekintés mélységéből.

Ha átlépünk egy ismeretlen határon - melyet bár egyszer már megneveztek, érvényét
később félreértették és elfeledték -, előttünkhirtelen felrémlik a vétek horizontja, a tett

• Pável Florenszkij: Az ikonosztáz. Bp. 1988.
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teljes kiterjedése, ahol kép hányódik kép hátán, a szemek mélyén, a tekintetek rnöge
torlódva, a százrét hasadt szemhatáron, a millió magnéziumvillanás megvilágította
örökkévalóságban.

A kép hártyányi felületén tengernyi idő torlódott össze. Mögötte, a kép mögötti
mélységben az idő mélységes takarásába került az a világ, mely ezt a zárványát kihordta.

Oly nyitott a kép, mint egy kihantolt sírhely, mint egy feltárt temető. Ha egy tekintet
téved hideg világába, a képsík négyzete és a néző szeme közt keletkezőpiramidális teret
villanásnyi elevenség járja át.

Oly különös a kép megnyílásának a talánya; az a rejtélyes pont, ahol a kép a képzelettel ér
össze. Ahol az utak az élet nyersebb vidékéről átvezetnek a képzelet képlékeny
tartományába. Anéző - bármily életteli is a kép - a voltak birodalmába merészkedik, ha
tekintetével ajándékozza meg. Holtakat támaszt föl, akik már nem térhetnek vissza. És
nézése sem marad érintetlenül. Akép örvénye magához vonzza a szemet, ezért - némileg
túlhajtott képes beszéddel szólva - arra kell gondolnunk, hogy minden néző élete annyit
veszít a súlyából, amennyit az eléje vetülő képek életre keltésének szentel.

Mint az áttetsző nedvek romolhatatlanságában lebegő testkezdemények, úgy kísérik
útjainkat. Mintha az idő alagsori kazamatáiban járna a szem. Ahol a pillanat csapásai alatt
végérvényessé ~ott sarjadás zárványai állnak, sodródnak és foszladoznak a szüntelen
zajlás áramában. Igy vannak a testek felvételei a kristályfelületbe falazva. Ez a kép.

A tér nyalábjait, az anyag rétegeit félrevonva egy felület áthághatatlan határába
ütközünk: ahol egy idő elzáródott egy másik elől. Az elevenség összeaszott egy jeges
tekintet előtt; leheletnyi hártyává zsugorodott, melyből elillant minden mulandó. A múlt
és a jövő partjai között összezárult az élet lüktetősebe. Feltartóztathatatlanprés csapódott
össze a pillanat martaléka körül. Hártyányi felület maradt hátra, egy SZÚ1es álca, egy talán
sosemvolt világ vértelen vágyálrna.

DOBAI PÉTER

Élet-évszázadok, élet-évek, élet-oszök
Marinak

Ó, visszfényes szeptemberek, Ó törő és töredező öszök,
hát mégis mindig - életévről-életévre - visszajöttök
az aranykort virágzó, aranykévés augusztusok után?
Ti, a tél teherhajói, hát soha nem fogy el a riasztó rakomány?
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MÁRTON lÁSZLÓ

Költői kép, szókép: esszencia vagy kulimász?

r,

Nem kell esztétának vagy lírikusnak lenni ahhoz, hogy beleütközzünk a képszerű

kifejezésmód paradoxonjába: hol megvilágítja (más-képpel: feltárja), hol elhomályosítja
(más-képpel: elfedi) a kifejezés tárgyát. Hasonlatok és metaforák nélkül semmi sem
mondható ( és fordítva, nami elmondható, az általuk szöl"), az elvont beszédmód szándéka
ellenére szintén belőlüképítkezik, maga az elvonás, az absztrakció is metafora. Ebben a
vázlatban is elkerülhetetlen, holott igyekszem minél ntárgyilagosabbann fogalmazni, hogy
széképekkel beszéljek aszóképekről (valamint az is, hogy apró ironikus reflexiókat 
például idézőjelet - "tűzzek" hozzájuk).

Igaz, hogy figyelmen kívül lehet hagyni a kifejezések metaforikus eredetét, akí azonban
így tesz, nem jelentésüket pontosítja, hanem tartalmukat szegényíti el. Nemhogy
kiiktatódnának a széképek a köznyelvböl, hanem ellenkezőleg, egyre több és több
képszerű kifejezés nkerül forgalomba", nsajátítódik ki" és .fosztödik meg" eredeti
jelentéséről,bizonyítékát adva ezzel nemcsak a mindennapi élet, hanem a mindennapi
gondolkodás tagolatlanságának és sivárságának is. Korunk köznyelve természetesen nem
azonos letűntkorok és gazdagabban tagozott társadalmak köznapi beszédével, például az
úgynevezett népnyeívvel. A mai köznyelv a tudományos és politikai nyelv mesterségesen
közvetített és vulgarizált keveréke: tucatelmék által koholt rosszfajta sémák fáradt, gépies
átvétele jellemzi - ez a fajta artikulációs züllöttség egészen a fonetikáig hatol. Mondanom
sem kell talán, hogy a szóképek gyökere nem itt keresendő.

Avalóság és a megnevezés között szakadék van. Ennek áthidalását többféleképpen lehet
megkísérelni: bölcseleti spekulációval, ironikus nyelvi reflexiókkal vagy a költői képal
kotás vakmerőségével(bár ezúttal vakmerőséghelyett jobb volna látómerőségetírnom).
Ezek az eszközök azonban különbözőeredetűekés különbözö célok elérésére szolgálnak;
a célok összezavarodása pedig, amely együtt jár az eszköz és a cél összemosódásával is,
csak a valóság és a megnevezés közötti szakadékot növeli, már amennyire növelhetőaz,
aminek nincs létezése.

Mindennapjaink számtalan példát szolgáltatnak arra, hogy a céllá vált közlés (a szö
legtágabb értelmében vett közlés) kábítószerként hat. Hiszen a modem kábítószereket is
ez különbözteti meg a hagyományos rítusok drogjaitól: az eszköz céllá változtatása. A
költészet, a költői beszéd, amennyiben költői beszéd, nem válhat kábítószerré: Orpheus
megszelídíti a vadállatokat, nem pedig izmaikat vagy akaratukat bénítja meg. Ebből

következik, hogy önmagában véve nem létezik költői nyelv; a közhiedelemmel ellentét
ben, nem lehet önkényesen költői módon beszélni valamiről: nincsen költői nyelv,
érvényes költői szándék nélkül.

Korunkban a költői nyelv a logika előtti, az eredeti megszólalás egyetlen rezervátumává
vált; a költészet a beszéd, a kifejezés jóformán egyetlen olyan területe maradt, amely a
megszólalással nemcsak felidéz, hanem létre is hoz; a felidézettet és a létrehozottat pedig
formába önti, azaz létezésük egybe is esik formájukkal. ( Máskülönben csupán a
premisszákból valamely már meglévő dolgot kifejtő, logikus beszédmód különül el az
artikulálatlan kiáltások és dadogások özönében; ám a logikus beszédmód azt és csak azt
mondhatja ki, ami premisszáiból következik.)
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A kérdés csupán az: mib(j~ hogyan és mit hoznak létre a.költők?A többes számú alany
jelzi a lehetséges válaszok sokaságát; bárhogy is van, a költői szándék érvényességérőle
kérdéssel való radikális szembenézés tanúskodik. Ez persze nemcsak és nem főként a
többé-kevésbé szabatosan fogalmazott válaszokban érhető tetten (bár nem ritka, hogy a
tehetség éleselméjúséggel párosul), hanem inkább a költői nyelvben, különösen pedig a
képalkotásban. Úgy vélem, a költői képek sokfélesége és összemérhetetlensege (vagyis a
képalkotás pluralizmusa, mondhatnám: elbizonytalanodása) szorosan összefügg a költé
szet külső és belső helyzetének legújabb kori végső tiszt:ázatlanságával.

Kultúrszociológiai jelenségnek szokás tartani, hogy a költészet szervetlen ékítménnyé
vagyinkább zárvánnyá vált a világ üzemszerű működésí folyamataiban, hogy elszígetelő

dött még a "kultúrszférán belüli" közgondolkodástól is, s hogy a költői megszólalás
elveszítette közvetlen kapcsolatát a köznyelvvel, amit úgy fejez ki "az utca embere" (s
melyikünk nem az?), hogy a modern költőketnem lehet megérteni. (A költői megszólalás
legkevésbé sem tekinthető a köznyelv ünnepi, vagy akár ünnepélyesen homályos
változatának; mert hogyan is lehet egy ünnepektől megfosztott világban ünnepi mödon
szólni?) Rendkívül fontos kérdés a modern kultúra funkciója és megoszlása mellett a lírai
össztermés helye a modern tömegtársadalomban; mégsem árt egyszer-egyszer a "túlnan
ról" is szemügyre venni a túlságosan is kézzelfogható tényeket - onnét, ahol nincs kéz,
amely fogja őket, és vajmi kevéssé látszanak faktumoknak.

Minden lényegre törő megszólalás az élet teljességére és hitelességére vonatkozik, így
az is, ha magának a megszölalasnak teljességét és hítelességet fürkésszük. Rövid
vázlatomban három szempontból vizsgálom a költői képeket, s általuk a költői megszö
lalás teljességét és hitelességét. Először szólok a költészet mibenlétének értelmezésér61,
illetve párhuzamos értelmezéseiről;később akultúrák egynemúsödésér6l, vagyinkább
eróziós nivellálódásáról, valamint az egyes kultúrákon belül az értékek és a formák
pluralizmusáról (máshol sematizálódásáról), illetve ami ezzel együtt jár: a kultúra
egészének formátlanságáról, végül az eredetiség fogalmának megváltozásáról és ennek
súlyos következményeirőla nyelvi képalkotásban.

II.

Ami a költészet mibenlétének értelmezését illeti, nyilvánvalóan a fantázia működéséről

(pontosabban: ihletettségéről) van szö.A kérdést úgy is föltehetjük: elképzelhető-eköltői
fantázia a szö szoros értelmében vett inspiráció nélkül? Mielőtt általánosságban vála
szolnék, szerétném felbívni a figyelmet a kérdés egyik konkrét vonatkoZására, a költői

tudat tárgyilagos megfigyelésének feltűnően ritka voltára.
A költői tudat részletes és tárgyilagos önfelÍárása azért olyan ritka, mert kockázatos.

Nem külsődlegeskockázatról beszélek, vagyis hogy a költőknek valamilyen "leleplező

déstől" kellene tartaniuk; még csak nem is a személyes kiszolgáltatottság veszélyérol;
inkább az általános bizonytalanság rövidre záródásáról van szö, annakfo~l,amit egy
kortárs költőnő úgy fejezett ki kitűnő tanulnWlyában, hogy a mai homaJyos versben az
"irányfények" tájékoztatnak. A kockázat abbanreílík, hogy az önértelmezés ha nem is oltja
ki, de iránytalanná teszi a vers irányfényeit. A költői vilagrendről kiderülhet, hogy nem is
világrend, legfeljebb sor-rend, és a költői szándékról, hogy véletlenszert1en lebeg.

A költőí önértelmezésnek, ennek az újkori intellektuális hőstettnek legszebb és máig
ható példája poe híres tanulmánya, amely A holló dmO vers keletkezési folyamatát
rekonstruálja Metszőenpontos megállapításaiból (amelyek mínd-mínd a szubjektumban
horgonyoznak) akkor is kiderülne, ha nem hangsúlyozni, hogya sZépséget nem abszolút
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tulajdonságnak, hanem benyomásnak tartja. Benyomásokb61, méghozzá külön szubjek
tumokba mélyedőbenyomásokból építeni tökéletességet: ez a modem költői radikaliz
mus bátorsága. Vagyis, visszatérve az inspirációra: a modem költői radikalizmus éppen
azáltal válik bátorrá, méghozzá kétségbeesetten bátorrá, hogy felső hatalmak útmutatása
nélkül akartökéleteset létrehozni, Ezt a fajta bátorságot a régiek bűnnek tekintenék; ma már
oly magától értetődőenerény, hogy föl sem merül: hátha SZOkségbóIviiltazzá.Azelébb feltett
kérdésre kénytelen vagyok azt válaszolni, hogy korunkban a költői fantázia szinte kizárólag
inspiráció nélkül képzelhető el Végtére is miből nyerhet ihletet az a költészet, amely
szervetlen ékítményként tokosodott be az ugyancsakszervetlen és ihletettség nélkülivilágba?

Szándékosan használtam az ékítmény kifejezést, ez ugyanis eredetileg a világminden
séget, a kozmoszt jelentette. (Ilyesmi lappanghat virág és világ szavaink összetartozá
sában is, amelyek utóbbika nemcsak a földkerekséget, hanem a fényt is jelenti.) A régiek
felfogása szerint az inspiráció az egész világrendre kiterjedt: az, hogy a káosz kozmosszá
rendeződött, Múzsák ihlette rendezettség, amelynek egyik megismétlője,összefoglaló
felidézője az emberi művészet.Fölösleges volna hosszan beszélnem arról, hogy az újkori
fejlődésmilyen hatást gyakorolt a művészetre s a tőle végképp elszakadó tudományra; elég
annyit mondanom, hogy a tudomány (az egyre gyorsul6 haladás és az egyre lenyűgözöbb
eredmények közepette) gyakorlati célkitűzések kiszolgálója lett, a művészet pedig,
míközben maradandó alkotásokat hozott létre, szekularizálódott, és meghasonlott saját
múltjával, kétségessé váltak alapjai. Mindez pedig párhuzamos a világ egészének
szervetlenné válásával, amit ijesztő erővel tanúsít a világról való tudás ( újnyelvi
kifejezéssel: információk) rákos daganatként burjánZ6 szervetlensége. Újkáosz, az ősinél

sivárabb és terméketlenebb káosz árnyéka vetül ránk; talán e vázlat kérdéseit is ez az
árnyék sugallja.

A világ, amely megszűnt ékítménynek lenni, a művészetek ékítményeivel igyekszik
kárpótolni magát; ám a művészet, főként pedig a költészet, ilyen értelemben óhatatlanul
csalódást okoz. A költészet már nem tud és nem is akar szállani, hanem a megmaradás
reményében apapirosra tapad. Minélprogramszeruöben törekszik a költészet az elveszett
egész pótlására, annál inkább veszélybe sodorja esztétikai alapelveit, sót megszólalásának
hitélességét is; ez okozta többek között a romantika látványos bukását.

A művészet szekularizálódásával az ihlető erő megszúnik erőnek, egyszersmind
ihletőnek lenni; puszta dekoráci6vá válik, és mint ilyet, ironikus retlexi6k földelik el. A
kérdés ezek után a következőképpen vetődik fel: ihletettség híján (pontosabban:
ihletettség nélküli közegben) miből támad a költészet, milyen erő hoz létre költői

effektusokat?
Az egyik lehetséges válasz szerint a költészet magából a költői tudatból ered. A költő,

akiben kifejlődik és megnyilvánul a természetadta képesség, szembesül a környezet
ingereivel és kihívásaival, kiválasztja, csoportosítja és hatássá alakítja őket, mégpedig a
benne már meglevőképesség szerint; akár pátosszal, akár iróniával; akár tudatosan, akár
tudatosan a tudat alá merülve; akár az unalom elviselhetetlenségétőlűzve, akár az
eredetiség örömének vonzásában. (Hosszabb elemzést kívánna az irónia és a pátosz
kérdésköre. főleg az a jelenség, hogy az iróniának pótolhatatlan serkentő és ellenőrző

funkciója van a modem költészetben, ugyanakkor pusztít: megsemmisíti a gondolatok
bátorságát, elveszi a képek megjelenítő erejét, szétroncsolja a szavak jelentéstarto
mányát. ) Ebből a felfogásból következik, hogy a költői tudat kitágul, gyakran parttalanná
válik, s a költő, bármennyire "nyitott" is, bármennyire magábakebelez is "mindent", éppen
ezért nem tud kitörni önmaga határai közül; s bármennyire is szenved önmagába
zártságától, éppen ez a szenvedés lesz lírája legalanyibb vonása.

OA másik lehetségesválasz szerint a költői effektusok avéletlenből erednek. Ez a felfogás
a véletlent paradox módon rendező elvvé teszi, áttörve nemcsak a logika, hanem a
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nyelvtan szabályait is, ami - szándéka ellenére - megint csak egyfajta radikális pátosszal
jár: az okszertinek látszó dolgokból a bennök csakugyan ott lappangó kaotikus elemeket
emeli ki, megmutatva, hogy éppen ezek a rendező elv hordozói. Csakhogy, ha lehet is a
véletlenség az alkotás rendező elve, bár ez tiszta következetességgel ritkán valósul meg,
akkor sem lehet véletlenszerűa befogadás - amennyiben k61tészetrol van szö.

A harmadik lehetséges válasz szerint a költészetet valamiféle társadalmi SZükséglet
hozza létre. Ha ezt az állitást metaforikusan vagyszociologikusan értelmezzük, úgy eléggé
kézenfekvő (bár merőben különbözö) igazságokhoz jutunk. Én azonban nem erre
gondolok, hanem arra a felfogásra, amely a társadalmi szükségleteket a költészet ( és egyéb
felépítmények) közvetlen létrehozójának tekinti. A szóhasználat azt sugallhatja, hogy a
szocialista realizrnusról beszélek; ez valójában csak az egyik, bár a legátgondoltabb és
legjelentősebb megjelenési formája ennek a felfogásnak. A szocialista realízmusröl
( érthető okok miatt) nemigen szokás kritikai vagyapologetikus szándék nélkül beszélni.
A szocialista realizmus gyakorlatától függetlenül csupán a doktrína egyetlen mozzanatára
szeremern felhívni a figyelmet: arra a törekvésre, amely a világés a költészet egységének
helyreállitását sZándékozta megteremteni, még ha ez a kísérlet elméletben és gyakorlat
ban egyaránt igen alacsony szinten valósult is meg. Bármilyen furcsán hangzik, ezen
törekvés pátosza az ihlet hatékony pótlékának bizonyult: a társadalmi élet minden
szféráját, sőt a tennészetet is ugyanúgyát kellett volna rendeznie, mint a költészetet. Ám e
felfogás képviselőinek - már amennyiben komolyan veszik saját elméletöket - igencsak
nehéz dolguk van akkor, amikor a költői megfonnálás folyamatát, mindenekelőtt a
képalkotást vizsgálják. Ezekre a folyamatokra termeszetesen lehet racionális rnagyarázatot
találni: korlátlanul alkalmazható például a tartalom és a fonna dialektikus egységének
elmélete, ám ebből éppen az nem derül ki, hogy a társadalmi SZükségletek miként
működtetikapoétika eszköztárát - ezúttal is feltéve persze, hogyköltészetről,nem pedig
propagandáról van szö.

Összefoglalásképpen annyit mondhatunk a költői képalkotás motivációjárol, hogy az
embemek, úgy látszik, antropológiai jellegzetessége, bogy a látható dolgokat jelekké
alakítja, úgy látszik, az ember számára elviselhetetlen, hogy a jelenségeket jelentés nélkül
hagyja; rákényszerül a viszonyításra, arra, hogy az ismeretlent valamely ismertebbhez
hasonlítsa, még ha sem az egyikben, sem a másikban nem talál megvilágító erőt. jelle
alakítja önmagát, jellé alakítja érzéseit, indulatait és gondolatait, sót jellé alakítja magát a
jelképező fantáZiáját is. Az ember a költészet által önmaga szoros értelemben vett
metaforájává válik.

Mindaddig létrejöhet költészet és költői kép, amíg az embemek valamiképpen
szándéka, hogy megismerje önmagát, egyáltalán: amíg fennáll valamiféle szemléleti
feszültség az ismeretlen és az ismertebb dolgok között, Ezt próbálom meg szemügyre
venni a költői kép és a kultúra egynemúsége és formátlansága kapcsán.

III.

A világot gyarmatosító nyugati civilizáció különféle kultúraformáló elméleteket hozott
létre, hogy igazolja önmagát: ezek közé tartozott a nyugati ember kultúrfölényének
gondolata, vagyennek visszahatása.ként a nyugati kultúra mai kisebbrendt1ségi érzése, s
ennek egyikjelentősmegnyilvánulása a felvilagosodás ésa romantika kultúrökumenizmu
sa is, amely kidolgozta (sok más "világ-" előtagú sz6összetétellel együtt) a világtrodalom
és a világtörlénelem fogalmát.

Nem beszélhetünk egyenrangú kultúrák egymást átható találkozásáról, de az egzotikum
iránti érdeklódésről:a kitekintés, a felfedezés és a befogadás Wgy:tról sem, mert legalább
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ilyen mértékben megtaWható volt benne ennekfordítottja is: a nyugati ember azonvágya,
hogytávolr6lláthassa önmagát. Ez a messzeségkorántsem megszépítő(elég a mindenkori
"vadember" szájába adott birálatokra gondolnunk), de minél nagyobb a távolság, és minél
nyomorúságosabb a látvány, annál biztosabb a nézőpont. A nyugati ember, oly sok világ
fölfedezője, végre maga is részesülhet abban az örömben, hogy fölfedezik, végre saját
kultúráját is éppoly érdekesnek és idegennek láthatja, mint az egzotikát. Az eltávolodás
azonban nemcsak térbeli, hanem időbeli is: felvirágzik a régészet, és mindinkább
rányomja bélyegét az "objektív" történelemíelfogásra, A nyugati ember annál kétségbe
esettebben tapogatózik a térbeli és az időbeli messzeségek felé, annál nyiltabban
törekszik ezek kifosztására és kivonatolására, minél nyilvánvalóbb, hogy saját kultúrájából
hiányzik a teremtő erő.

A messzeség megmarad, a t:igasság eltűnik; létrejön az az összezsugorodott, egysége
sített világdvilizáció, amelynek civilizálatlan részei (a földrésznyi nyomorúság, a plané
lányi fenyegetettség, a totális diktatúrák) a világdvillzádó szükségszerűfüggelékének
látszanak. Ebben a világméretű zsugorodásban valósult meg - világkultúra helyett - a
kultúrák világméretű termelése és fogyasztása, ahol bármiről bármi mondható, ahol
minden egyformán fontos és érdekes, illetve jelentéktelen és érdektelen. Minden
egyformán újszerű és meglepő. az úgynevezett "klasszikusok" is (mellesleg, ez a szö a
szemünk láttára veszíti el végképp az értelmét), sót kortárs nemzeti kultúránkat is egy
darabka fonnyadt egzotikumnak: láthatjuk: a kultúrtermelés zagyva bóségtálcáján. Mindezt
belengi annak a bűntudatnak nem egészen romlatlan illata, amelyet a különbözö
baljóslatok és kritikai elméletek ébresztenek. Semmi sem összemérhető, de minden
összefér.

Összefér ezzel a világméretű szervetlenséggel egy másik, a totalitárius államokra
jellemzőkevésbé toleráns szervetlenség is, ahol a költő "az irányítáS segítsége nélkül csak
a szellemi élet éjszakájában üvöltő farkas lehet". Hogy ez a helyzet miként gátolja nemcsak
a szabad kifejezést, hanem azt is, hogy a szavak betölthessék poétikai, sót logikai
grammatikai funkdójukat, fölösleges beszélnem. Hogy egytotálisuralom alattikultúrában
minden autonóm dialógus lehetetlen, ma már közhely. Feltehető azonban, hogy az ilyen
uralmi berendezkedés megszúntével sem szervesül a szétzilált, lefojtott és nagyrészt
barbárságba döntött kultúra. Egy ilyen változás - mint azt hazánkban az elmúlt másfél év
mutatja - mélytengeri halak felszínre vetódéséhez hasonlít, ami korántsem javít a
szellemiség helyzetén, s valószínűleg nem erősíti, hanem végeredményben tovább
csökkenti a kultúra önállóságát.

Összefoglalóan annyi mondható el a kultúra szervetlenségérőlés formátlanságáról,
hogy a nemzeti kultúrákból többé-kevésbé hiányzik az érvényes értékrend, még inkább
hiányzik az érvényes költőikánon. Hogy a mindenkori helyzetból miként lesz lírai helyzet,
és az miként formálódik meg, meröben a költő szándékától függ, s ha ez több is puszta
szeszélynél, a folyamat mégiscsak önkényes. Ezért elvileg minden költemény, sót minden
költői effektus megértéséhez az egész életmű pontos ismeretére van szükség, és
amennyire növekszik a figyelem követelménye, oly mértékben csökken a figyelemre való
hajlandóság.

Mindezzel együtt jár a képalkotó feszültség csökkenése és iránytalansága is. Nemcsak a
képes beszéd leértékelódésére (ha úgy tetszik: felbígulására) gondolok, amiről az
alábbiakban lesz még szö, nemcsak arra, hogy összemos6dnak a közeli és a távoli
hasonlóságok, hogy egybecsúszik a közhelyszerű hasonlóság és a hermetikusan egyszeri
hasonlóság, hanem arra is, hogy a hasonlított és a hasonló viszonyaválik kérdésessé, mivel
mindinkább felcserélhetőklesznek. Ezpedig a nyelv erőtlenségéről tanúskodik: a jelentős

nyelvi teljesíttnény nem segíti újabb élő szabálYok megalkotását, vagya meglevő normák
megszilárdítását, hanem vagyszervetlen sablonná válik, vagyhapax legomenon marad; az
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utóbbi esetben követhetetlen, az előbbi esetben elrettentőpéldaként szolgál. (Minde
nekelőtt ezzel, vagyis ennek figyelmen Idvül hagyásával, nem pedig az elsődleges

alanyisággal magyarizható, hogy jelenkori költészetünkben és próZánkban éppen a
legeredetibb és legleleményesebb alkotókat fenyegeti önmaguk nyelvi epigonságának
veszélye.)

A kérdéshez tartozik az érzékelés minóségi váltoZásának részben antropológiai
jelentőségűproblémája is, valamint ennek pszichés, illetve nyelvi következményei. Az.
érzékelés minőségi változásán két dolgot értek: egyrészt a közvetlen ingerek elszegé
nyedését és a médiumok által közvetített ingerek túlsúlyba kerülését (ami függetleníti a 
látást a többi érzékszervtöl,valamint a nyelvtől, és beszfikült látóterű, mesterséges világ
érzetét kelti), másrészt az érzékelés felgyorsulását és szaggatottságlit.

Nem egyszeruen arról van szó, hogy a felgyorsult életritmusban gyorsabb a kommuni
káció, hanem arról, hogy a kommunikáció nyelvileg mind kevésbé artikulált: nem
gyorsabb, türelmetlenebb. kihagyásosabb vagy éppen "lényegre töröbb" lett a beszéd
( ellenkezőleg, mind kevésbé túr meg lényeges kifejezésmódokat ), nemcsak arról van szö,
hogy az új tömegtájékoztatási eszközök "átveszik a hatalmat" és "a maguk hasonlóságára"

, fonnálják a nyelvet, hanem mindenekelőttarról, hogy ezek az eszközök általánosan és
totálisan mozgösítják az emberi érzékelést. Ennek során a benyomások - kivált
gyorsaságuk és szervetlenségük miatt - mind kevésbé találnak nyelvi fog6dzóra: az új
képi benyomások özönében a világ végképp irreálissá válik: egyetlen, véget nem érő

videoklip lesz belőle.

Itt is megfordul a hasonlított .és a hasonló viszonya: nem a tájékoztatási eszközök
törekszenek az őket körülvevő világ mínél pontosabb ábrázolására, hanem fordítva, ez
utóbbi válik mindinkább hasonlóvá a tömegtájékoztatási eszközök által sugallt fantom
képhez. Ez pedig elsorvasztja a költői képek közvetlen megjelenítőerejét: számos költői

kép, amely még akár egy-két nemzedékkel ezelőtt is magától értetődően idézte fel a
mostaninál természetesebb világot, ma már hatástalan, sót hiteltelen is, hacsak nem
végezzük el a felidézendő világ érzéki rekonstrukcióját (ami viszont még a legnagyobb
költőknek is csak ritkán sikerül).

Mivel az európai kultúra antik eredetű, gazdag képi hagyománya napjainkra megsza
kadt, vagy legalábbis széttöredezett, mivel a közvetlen érzéki megjelenítés ugyancsak
egyreszegényesebbé válik, fölvetődik a kérdés: mit mutathat és mit ragadhat meg a költői

kép? Mi hozhatja fel a tudat felszínére a költészet mindenkori legsajátabb tartalmát?
Kiélezettebben szólva: végképp eltűník-e a költészet a világ földrajzi és szellemi
elsivatagosodása közben, vagy ellenkezőleg, magához képest jelentösebbé. többet
jelentóvé válik, s talán kiszabadulhat Zárványlétéból?

Nem akarok sem jósolni, sem javasolni; lehetőséget vizsgálok csupán, amely szillcségból
fakad, amellyel - ugyancsak szillcségból - számot kell vetnünk, és amely mindaddig
fennáll, amíg beszélhetünk költészetról, valamint arról, amit a költészet kifejez. Mielőtt
azonban kifejteném, mi is ez a lehetőség, rá kell térnem az eredetiség kérdésére.

Ha valaki azt mondaná, hogy az eredetiség kérdése részletkérdés, és ha indokolnom
kellene, miért tulajdonítok neki ekkora fontosságot, azt felelném: azért, mert a mai
kultúrában a költői kép úgyszólván kizárólagos mércéje az eredetiség. Eredeti gondolat,
eredeti stílus, eredeti ötlet: ez, a mai közbeszéd szerint valamimerőben újszerfit jelent,
éles ellentétben a szó mélyebb (mondhatnám: eredeti) jelentésével. Az eredetiség mai
fogalmában tort ül az ihlettől elszakadt techné: gyümölcse mindigvalamikülönös, valami
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teljesen egyéni, szubjektív és önkényes dolog; ellentétben az eredetiség régi felfog;1sával,
amelynek tartalma az isteni WrvényszerlJséggelva1ó közvetlen szembesülésvolt. így aztán
az eredetiségról nehéz bármi érvényeset állítani, hiszen a szónak ez a két, homlokegyenest
ellenkező jelentése szinte mindig összemos6dik, ahogyan az következik is a szemantika
parttalanná válásáb6l. Az eredetiség új fogalmavajmi kevéssé eredeti jelenséget leplez: a
poézis európai hagyományainak elszegényedését és megszakadását.

Ebben az értelemben az eredetiség nem a kifejezőerő gazdagodására, hanem elsze
gényedésére mutat. Ez persze nem a fogyatkozás, hanem az infláció szegénysége: minél
túlzóbbak a szavak, annál kevesebbet mondanak, s minél kevesebbet mondanak, annál
inkább rákényszerillnek a túlzásra. Mivel a beszéd az érzékek mozgósítása közeperre
azonnali hatásra törekszik, nincs is olyan mondatszerkesztés, amely az inflálódó szavak
puffimásait valamelyest előkészíthetné ( és ami a mégoly dagályos retorikákban megvolt);
a kifejezés új értelemben vett eredetisége monoton zörejbe fullad.

Ezzel magyarázható, hogy a költői képekból egyaránt kivész a meghittség és a felfedezés
öröme: ismert és ismeretlen dolgok unott idegenségben olvadnak össze. Minél erősebb a
meglepetés szándéka, annál kevésbé képes bármiféle nyelvi szélsőség a meglepetés
erejével hatni. Korunkban a költői kép óhatatlanul felidézi a világ szervetlenségét, akár
meghosszabbítja, akár önmagába veti vissza.

Ezzel pedig ismét a költői szándékhoz jutottunk. A föntiek alapján talán részletes tárgyi
szemlélődés nélkül is világos, miként vélekedern a költői képről: mikor esszencia, mikor
kulimász? Mikor győzi le, mikor tárja föl s mikor álcázza a SZÍV, a gondolkodás és a lélek
restségét? Mikor tekinthető a szellem szárnyának, mankójának, vagybilincsének?

Nem hiszem, hogy életre kelthető a romantika költészetfelfogása, amely a poézist
abszolút hatalommal és korlátlan teremtő erővel ruházta föl. Ellenkezőleg, az emberi
szellem előtt szakadék tátong; dőreségvolna azt hinni, hogy a költészet, a költői fantázia
megmentővagy akár menedék lehet. Alig hihető, hogy amennyiben a világot spirituális
erők tennék ismét szerves világrenddé (amit egyrészt nem tudok elképzelni, másrészt azt
sem tudom elképzelni, hogy egyéb módon elkerülhető lenne a bukás), úgy ennek a
folyamatnak közvetlen köze lehet az ihletettség nélküli költői fantázíához; ám ilyen erők

segítsége híJán a végső kérdésekkel a filozófiának és a költészetnek kell szembesülnie.
Alighihető, hogya költészet önmagán túl is teremteni tudna; de minél nagyobb a hiány,

annál pontosabban kirajzolhatja körvonalait a költői képzelet. Igenis hihető, hogy abban a
világban, amely száműzte a szellemet, egyfljta negativ ihletettség munkálkodjék a
költészetben, olyan ihletettség, amely a hiányból SZületik és abból újul meg. A hiány
körvonalainak minél pontosabb és élesebb kirajzolása: ez önmagában véve a lehetőség. A
hiány olyan kérdést vet föl, amelyre azélet egésze a válasz, akkor is, ha ez a válasz nem fog
maradandónak bizonyulni. Ha tehát metaforával fejezem be vázlatomat, ez arról
tanúskodik, hogy amíg van átjárás a fogalmak és a képzetek között, addig mégiscsak van
remény: költőiképek sokaságavilágíthatjameg az új katakombákat, amelyek a szellemiség
revárnak.
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KOVÁCS ANDRÁS BÁliNT

Kép-fogalom, kép-kultusz

Képnek általában azt nevezik, ami valamüyen tárgyiasságként körülírható jelenségfor
ma vizuális sajátosságait tartalmazza, tehát, ami látványként hasonlít valamire. Mivel
azonban a vizuális felismerés működéséröl mit sem tudunk, a "hasonlítás" csupán
elnevezése és nem megfejtése "kép" és "val6ság" rejtélyes viszonyának. Az egyes kultikus
ábrázolásmódokat, sót, az egyes kultúrák "látásmódját" elválaszt6 különbségek viszonylag
jól meghatározhatóak. jöval nehezebb azonban azt meghatározni, hogy a képi ábrázolás
miben különbözik a fogalmi reflexíötöl, pedig ez a különbség mindenki előttközismert. A
probléma abból adódik, hogy a kép fogalmát keressük, miközben azt állítjuk, hogy a kép
valami ellentétes a fogalmisággal. Mondják, hogy a vizuális "gondolkodás" és a fogalmi
retlexi6 között az a különbség, hogy az ut6bbi analitikus elemekkel dolgozik, az előbbi

viszont szintetikus, elemeire bonthatatlan egységekkel. Továbbá azt is, hogy a szintetikus
gondolkodás gyerekekre és primitív kultúrákra, az elvont konceptuális analízis viszont a
felnőttekre és a magasabb civilizáci6krajellemző.Afogalmi gondolkodás előzményetehát
a "mágikusnak", "szintetikusnak", "konkrétnak",vagy egyszeruen "primitívnek" és "archai
kusnak" nevezett szemlélet, amelyben a vizualitás döntő szerepet játszik. A kép kimerítő

fogalmát valószínűleg azért nem lehet fellelni, mert magaa fogalom nem más, mint egy
nála egyszerűbbmentális funkci6nak, a szintetikus képzetnek sajátos származéka Ezt a
levezetest már a 17. század ismeretelmélete is alkalmazta. Fogalom és kép között nem
lehet Jogalmi" különbség, ahogy a piros és a fekete között sem lehet "pirosságbeli" vagy
Jeketeségbeli" különbség. Különbséget csak a külsö, gyakorlati (például kultikus)
szempontok szerint lehet megállapítani, ami nem más, mint azon keretek rögzítése,
amelyeket egy meghatározott feladat szab. Az önismeret mint gyakorlati feladat például
elengedhetetlenül szükséges az elemző gondolkozás kifejlődéséhez.Az elemzés a feladat
kijelölte határokon belül egyre újabb és újabb határokat jelöl ki. A feladatot egészen addig
szűkíti, amíg az eredetileg kijelölt határ nem legitimálódik, vagy érvényét nem veszti.
Megismerni magunkat annyi, mint magunk számára legitimálni gondolkodásunkat,
feladatainkat. Az elemzés önreflexíö, melynekvégsőcélja csak látsz6lag az, hogy eljusson a
"végső" fogalmakhoz. A végső Jogalom" nem más, mint az, ahonnan a gondolkodás
kiindult: az egész képe. Az elemzés, a fogalmakba valö behatolás vég nélkül folytatható,
míközben az egész képe minden pillanatban adva van. De az egész is része egynagyobb
egésznek, az pedig egy másiknak és így tovább. Gondolkodásunk nem logikai láncolat,
hanem képről képre szökellés, jobban mondva képek egymásba val6 átmenete, ahol a
fogalmak csupán ideiglenes határokat képeznek. Az elemzés folyamata nem a kiindul6
állapot fokozatos széthullása, hanem az egészek allandö épülése és lebomlása; egy
kiindul6 kép változatainak vég nélküli egymásba oldása.

Mégis, miért keressük a kép fogalmát? Val6SZÚlűleg azért, mert az európai kultúra 
legalábbis a reneszánsz óta tart6 fejlődés - megteremtette azt az illüzíöt, hogy a képeket
is lehet fogalmakként szemlélni. Ha a képnek megpróbálunk fogalmi keretet szabni,
valójában azt tekintjük képnek, aminek világos határai és ezzel összefüggő belső

szerkezete van. A képről alkotott felfogásunk kiindulópontja a reneszánsz festészet
kiegyensúlyozott kompozíci6ja, az ablak-ílíüzíöböl származ61ehatároltság és a racionális
szerkesztésból adódó belsőharm6nia. Az önmagában megállni képes, "intenzív totalitás
sal" bírö, tökéletes rendet teremtő látvány számunkra a kép. Mivel a racionális
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gondolkodásban fogalmakat csak más fogalmak határolnak, az ebből származ6 képfel
fogásban képeket is csak más képek metszhetnek ki a világb61,pontosabban, a képek csak
a világból kimetszve, más képek által határolvafoghat6kfel képként. Falakat szinte minden
kultúrában díszítenek képek, de csak a reneszánsz utáni Európában válik hangsúlyossá a
képek kerete, lehatároltsága. Nem véletlen, hogy a "kép" és a "művészet" kateg6riája a
klasszikus esztétikában a fantáZia alkotta auton6m "belsőkép" kateg6riájában olvad össze.

A képnek ez a felfogása igazán csak a mozg6kép megjelenésével és eluralkodásával
rendül meg. A mozg6kép esetében a keret már nem értelmezhetőa hagyományos mödon,
hiszenitt a "kép" csak azáltal van lehatárolva, hogyminden más eltűnik a sötétben, maga a
sötétségből kimetszett látvány pedig álland6an változik. Hagyományos értelemben nem
képeket látunk a filmben, hanem a film egészét kell képként felfognunk. Ez azonban
minden eddigi képtapasztalatunktól különbözík, főkéntazáltal, hogy ez a "kép" az időben
is tagolt. A film-kép nem egy képzetnek rögzített, strukturált képe, hanem e kép
létrejöttének a képe. Ez fogalmilag sokkal kevésbé ragadható meg, mint egy időben

változatlan struktúra, hiszen fogalmaink használhatóságának: egyik feltétele jelentéseik
szilárdsága. Ez azt eredményezi, hogyavilágról alkotott belsőképeink a mozgókép alapján
másképp tagol6dnak, mint eddig, vagyis nem tradicionális fogalmak (képek) mentén.
Olyan vizuális sémák jönnek létre, amelyeket nem feltétlenül határolnak más .vizuális
sémák, hanem például gyakorlati funkciójuk. Ez nem új jelenség, de a reneszánsz 6ta
érvényes képfelfogást61 mindenképpen különböző,Ha meggondoljuk, a mondabeli kínai
festő, aki besétált és eltúnt festményében, olyan képet festett, amelynek határait nem más
képek, hanem valóságos tárgyak határolnak. Ezért viszonya a képhez ugyanolyan, mint a
képen kívüli tárgyakhoz. Az individuális alkotásként felfogott képhez viszont kizárólag
esztétikaiviszonyulás lehetséges, amelynek egyik feltétele minden más gyakorlati viszony
felfüggesztése.

A mozgóképkultúra rombolja belső képeinket, mert képei megmutatásával megfosztja
őket attól a hozadékától, amit a szellemi kultúra tárházának mozgásával a néző

képzeletének munkája ad hozzá. Azonban ez csak annyit jelent, hogy a végtelen térből

kimetszett látvány nem a fogalmi határoltságon, hanem más gyakorlati viszonyulásokon
keresztül illeszkedik vissza ebbe a térbe. A képek helyére olyan audio-vizuális gesztusok
kerülnek, amelyek "belső megfelelője" nem feltétlenül a hagyományos művészeti

mitológiában van, hanem az élet közvetlen élményeiben. így ahelyett, hogy a képeket
klasszikus fogalmakra fordítanánk le, az érzéki élmények közvetlenül képpé válnak, a
képek pedig visszanyerik kultikus szerepüket, amit az elmúlt évszázadokban csak a
művészeti kanonizáció szüröín keresztüljutva tölthettek be.

SZámunk szerz6i

Jean Guitton francia fílozöfus
Alain de Penanster francia újságír6, a Francia Katolikus Újságít6k Szövetségének tb.

elnöke. A témáről könyvet írt.

Somogyi Gy6z6 festőmúvész,Salföld
Márton László Ú'Ó, múfordít6
Kovács András Bálint esztéta, szerkesztő
Kadtson Gábor ír6, festő

S. Nagy Katalin szociológus, BME
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KARÁTSON GÁBOR

Ez itt ez a tévé

Hát most márpersze van, márvan nekünk is,vett Fannyegyet (volt egy kis plusz keresete),
ahogy elkezdtek történülni ezek a dolgok, egyszer csak nekieredtek az események, és
nemcsak nálunk MagyarorsZágon, hanem másfelé is, sokfelé a világon, a földkerekén. hogy
nézhessük most már mi is főleg a különféle híradókat, mondta Fanny; meg nem tudom,
volt-e már akkor az, vagyvalamivel később lett kitalálva aztán (márminthogy már a vétel
után): elbírlett hirtelen, eljutott még hoZZám is valahogy, míként ha súlyos álmai
nyűgözetéből ébredezik az ember, hogy van ez a Napzárta nevű műsor. - Még mondta
Fanny, hogy lehetne természetfilmeket is nézni esetleg, de mondtam, azt nem,
mindennek van határa.

lly furcsa doboz. - Mintha csak együtt volnánk valamennyien, mondom Fannynak,
együtt szerong az emberiség a nagy lelátón: nézzük önmagunkat. Szereplő is meg néző is,
mindenki, egyszerre együtt. Mint volt az a magányos ifjú ott a tankok előtt, hátpersze
kínai, mindenki látta, mindenki róla írt és beszélt, olyan lett tényleg egyetlen pillanat alatt
ott, ott abban apillanatban, mínt , .. akármelyikünk lehetett volna, na érted: nem úgy,
kevesen volnának képesek erre, de müyen kevesen, érted: csak elvileg.

Elvonja az ábrázolt lényektől és eseményektől alétalapot.
Abban a pillanatban: melyikben? Miféle pillanat, és miféle doboz ez?Átmenetiek, mind a

ketten: az átmenet pillanata és az átmenet skatulyája. Passzivizál. És ez az úr, lényegi
üressége e doboznak, ez a lelátó üressége, itt előttünk, És éppen ez az, ez is, ez
mindenesetre, ami megkülönbözteti e mostani napokat amazoktól.

Mert akkor forró volt minden és sötét. Na persze nem úgy, elvégre soha semmi nem
úgy van, aki emlékezik még, az tudja, hogy: kékellett az ég, ragyogott a nap, pörögtek az
októberi levelek. De ebből az egészből semmit sem közvetítettek. Nekünk, elmaradottak
nak, kis népnek lent a mélyben legalábbis nem. Csak a körülállókat láthatta az ember, meg
látta persze önmagát, az utca hossZát; a többi dologról csak szóbeszédből értesültél,
esetleg azért a rádióból, s voltak persze a robajok stb.

Most meg viszont már itt vagyunk. Azért jutottam erre az órára, mondta ő is.Hátpersze,
az átmenetért. Amely, továbbá, majdnem ugyanaz, mint a Birodalom. Már az is ilyen volt,
az a római: sikamlós. Épp mert olyan stabil.

Szerintem mi akkoriban, akármi furcsa, egyáltalán nem gondoltunk a Birodalommal.
Utólag kezdték csak mondogatni némelyek, hogy: csak rá kellnéznia térképreetc. Eszébe
nem jutott akkor még senkinek, hogy a térképre nézzen. Különben is, másképpen fogtuk
fel akkoriban még a térképeket is. Inkább. csak olyan mesebeli holminak. Más volt
mondom még akkoriban minden. Későbbenjött csak be ez a hidegség.

Az az idő amúgy inkább a könyvek ideje volt még. Miféle jósZág a könyv? Egyszeruen
mintha semmit sem akarna, szelíd és nyugodt. Mondhatni passzív. S ha föllapozöd is: csak
fehér. Fehér, +a betúk. Nincsen az, hogy rádrontana, hogybelédvájnáfogait. Nem akarja
fölfalni a világot. (Ó, mondanom sem kell talán, csak a jó könyv a könyv: álmok könyveí.)
Nem cselekszik, úgy cselekszik. Csak várakozik, hogy a dolgok, ha akarják, befogadják.
Nyugodt, s te válsz vele egyre tevékenyebbé. 1eolvasod.

A ládika meg agresszív; dühe hideg. Külsőképproppant tevékeny. Alig nyitod ki, máris
robog, zakotál. Ó csinálja. Világért rád nemhagyna semmit. Egyik eseménysort a másik elé
vágja, csúsztatja őket fölülről lefelé, máris átvált valami másra, közli, valahogy állandóan
ritka szövedékű. Durcbfall, mondja a német a hasmenésre. Hogy átesés; átesik az
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elemózsia az emberen, nincs benne megállása semminek. Robog, robog, s közben egy
helyben áll. Mindez, világos, technikai kérdés. Szó sincsen arról, amit pedig szeretnek
mondani, hogy: egyszeruen csak eszköz, médium, amelyet használhatsz a jóra is, a rosszra
is. Pont hogy a mödszer a lényeg.

- Ha érteném. bogy bogyan működik - mondom én, s ezúttal, történetesen, nem
Fannynak, hanem Tillmann J. A.-nak, utazgatunk épp valami konferencia felé, állunk
valahol a Balatonfelvidéken, hegyek közt egy réten, történetesen most is süt a nap, a nap
csak egyre süt, ragyog, de rnennydörög, villámlik is, vihar közelg, s én elég hevesen
gesztikulálok - lehet, bogy egy vetít6gépet sem tudnék így egyből összeeszkábálni, de
azt azért lényegében mégiscsak értiaz ember, ceüutoidszalag, a lámpa, vetít6vászon, a
sötétség - magyarázom, s néki erről eszébe ötlik (vesztemre, mert hogyan fogom
végiggondolni mindezt?), írnék esetleg valamit a televízióról a Vigiliának -, ha érteném.
bogy mi történik benne, értelmezni tudnám akkor talán, hermeneutikusan 
mondom, és nevetünk -, mitőlilyen üres, miért van, hogy csak végigpotyognak benne a
dolgok; ennek híján csak érzem, egyszerűen.

S csattan az ég megint.
Képek füzére! Nyaklánc; de elszakadt a fonal, s most gurulnak összevissza a szemek,

gazdátlan, ferde lejtőn.

Direkt olyat vett Fanny, hogy olcsó legyen. Fekete-fehér: ami szürke, Még ez benne a jó,
hogy ilyen ócska. Emlékszem jól. milyen volt, amikor először láttam színes apparátust. Sok
éve annak is már: Nyíregyháza, Sóstó. Véletlenül vetődtemarra, a müvésztelepre, s ahogya
társalgóba lépek, ott áll a tévé egyedül, peregnek színesen a képek. Hát lehetséges ez is,
gondoltam riadtan.

Megtörténhet akármi.
Már Pest felé, a visszanton. valahol Füred körül:
- Lehet, hogy nincsen Sátán - mondom Tillmann J. A.-nak -, de hogy a tévét Ő

találta föl, ahhoz nem férhet semmi kétség.
Az is lehet, ŐVele nem az a helyzet, hogy van Vdgy nincs; hanem: bizonyos erőterekben

létrejön.
Oszcillál vagymit csinál. Eltűntet minden kézzelfoghatóan élőt. Nem is hogy oszcillál:

világtalan.
Egyáltalán televíziót meg egy augusztusi éjszakán láttam először.

Csónaktúráról jöttem haza, egyedül már, s kikötöttem a Margit-szigeten, ott volt apám
hivatalának a csónakháza. rég volt, talán igaz se volt: csudálatos csillagos éj volt, s a
csónakmester kisfia bent gubbasztott a szobában s nézte a képernyőt meredten (a
hirdetéseket!), Gen. 1S, S.

Szép lassan fölemészti a világot.
Áll, szalad. Ugyanazért szeretik a tévét, mint amiért a gépkocsit. Ez az, ami nyűgöze

tében tartja őket: e16renézni. És csak úgy ülni közben. A tévé is robog, az autó is, ha száguld
is, egy helyben áll. S közben fölemészti a távolságokat; szeretik ezt így mondogatni.

A mcsszeség már oda.
Hogy méghogy a modern emberképébsége, kérem, meg hogya vizuális beállítottsága!

- Miféle képek?! - Ismerik a történetet, az öreg Cézanne-ról följegyezték: magyarázta
valakinek, egy jó képnek (festménynek! na érted, ez a lényeg) milyennek kell lennie;
addig-addig kell dolgozni rajta, mondta, amíg valamennyi részlete egymásba nem
kapaszkodik, sűrűn csomózva, sűrű szövedékkel, "látja, így!",és összekulcsolta a két kezét.
Leonardónál detto. Néznek bennünket a képek, mondta Klee. - Ez meg csak folyik alá,
valahogy hígan, szakadatlan, mintha elernyedt volna valami benne.
V~, vak. Evilág vak dérnona. Az orígenészí Lucifer vajon Ó, aki majd maga is

visszáfoglldtatik a mindenek visszafogadtatásakor, vagytényleg az Abszolút Rossz? Éppen
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ez az, ami per deftnitionem nem tudható, épp ez a Tét, amire kimegy a játék. Hogy:
kícsoda-mícsoda Ö. Mert, ha benne mindannyian megyakultunk, ebben a vakságban
viszont testvériesültünk is. Nyavalyás hajótöröttek. Együtt vagyunk mi emberek a nagy
lelátón. Emberi kínokat bemutatni, ilyen sortüzeket meg kétségbeesett szönokokat, ez
hitelesen sikerül neki, erre való, erre jó. De a természetet, azt ki kell hagyni a dologból.
(TermésZetfilmek nem kellenek.) Ki kellene hagyni, csak sajnos nem lehet. Végzetünk
most márvégzete. Hát ez lett a vége annak, hogy "mívelje a földet, amelybőlvétetett"; ilyen
rossz vége lett.

Szét kéne szedni egyszer ezt a ládikát, megnézni, mi van benne. A megsemmisülés
máglyájavagymi; miféle esszencia, amely technika és szemléleti möd, egyszerre, egyaránt:
amely a világot otthontalanná teszi, s a történelmet történelmietleníti. - Minden
egyszerre vész el.
Csepűrágók vagyunk csak, művészek vagy ilyesmi, összevissza beszélünk; olyasmiről

beszélünk, ha a tévéről beszélünk, mint amilyesmi a túznyelés vagy a kardnyelés, ingyen
szórakozunk; ha semmi kimenetelétnem látnánk a dolognak, ha bizonyossággalnem, kár
lett volna belefogni akkor ebbe a filozófiába. Ámyképek csak a tévé képei, lényegtelenek,
lénytelenek. Miért hogy akkor korunk "gyakorlatias embere" (gyakorlatiatlanabb lény
nem élt soha még a Föld kerekén) ezért a lidércjárásért oda van; miért hogy megbúvölten,
felnőtt és gyerek, el nem tudja fordítani róla tekintetét? Helyzetünk, szokás szerint,
ambivalens. Az irodalmi mü, az ilyen rövid essay is, mint amilyen ez is, kedvét leli a
paralelizmusokban, szívesenhaladpárhuzamos gondolatmenetekben. Vagyishát: a távol
keleti dolgokkedvelőjét,mint amilyen ez is, ez a szerző (amilyen énvagyok) ezazegész, a
tévével ez a dolog, egyszer csak, ha csak, mondjuk, hasonlatképpen is, arra a buddhista
meditációs gyakorlatra emlékezteti, amelynek kínai neve falnézés.pi-ku~ln.

Aki ült már akár csak egyszer is félórát mondjuk így a fal előtt, zazenben, az látja
már, hogy mire megy ki a dolog? Akit néhányszor már falhoz állítottak, ifjúkorában,
akkor is sejtette már? (Nem tudni, rég volt, tán igaz se volt.) Akárhogy is: akár a
keresztény imában, a mindenek megváltásáról van itt is szö, Arról meg talán csak az Út
tudománya, a taoizmus mondhatna valamit, kereszténység és buddhizmus míért nem
értik egymást. Hogy micsoda van ennyire elvarázsolva itt? Mit mond az Út? Nem tudja
senki.

Nos, nézzük akkor, mit mond Bodhidharma, a huszonnyolcadik (de kinainak első)

pátriárka, valamikor a Kr. u. VI. száZadban, api-kuanról. .
"Sokféle bejárata van az Útnak" - mondja Bodhidharma -, "de nagyjából két csoportra

oszthatók. Beléphetünk az értelemmel, beléphetünk életvitelünkkel. Az -értelem által
való belépés- azt jelenti: a Tan segitségével ébredünk. Mély hitünk magába fogadja majd az
élőlényeket: az igaz termé$Zetvalamennyi lényben egy és ugyanaz. csak rárakódik a világ
pora mint .furcsa vendég, csak eltakarják, összevissza, a tébolyult gondolatok;' s így
megnyilatkozni nem tud. De ha az ember elszakad a tébolyult tévedéstől,ha visszafordul
az igazhoz, ha elidőz együgy1íen a fUI szemléletében, ráébred akkor, hogy nincsen sem
énség, sem másság, hogya szentek és a néptömegek lényege ugyanaz; és állhatatosankitart
most már ebben a hitben, el nem szakad tőle soha többé." Stb.
~ forma nem más, mint üresség, az üresség nem mas, mint forma", tanítja a szútra.

MegmondtaA N. Whitehead is már, hogy a kereszténységnek is, a buddhizmusnak is, vice
versa, önmagát a másikból kellene megértenie; ha ugyan azt szeretnénk, hogy a vallás, az
emberiség életében, kilépjen egyszer még mai tehetetlen állapotából. (A buddhizmus: a
lan; a kereszténység: a Történetek, mondja Whitehead.) Blaszfémia-e a pi-kuant a
tévénézéssel egybevetni? Mindennek a világon buddhatermészete van; hisz persze hogy a
normális tévénéző elől minden dolog buddhatermészetét éppen hogy eltakarják a
tébolyult eszmék és a világ pora mint furcsa vendég. De nem itt van-e föladva is éppen a
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végtelen fö1advány: a napnyugati varázsdobozban mint metaforában? Jól tennénk
talán, ha a tévéfilozófiában e pontra érve Végre megálljt parancsolnánk megélénkült
gondolatainknak. Tísztelettudóbban a varázsdobozról aligha szólhatunk, mint ha a
leonardói elme produktumát Véljükfölfedezni benne; azét a szellemét. amely a filozófia
rejtvényeit elmés szerkezetekben képes csak fölvetni. Mert képzeljük csak el (nem lesz
nehéz, jogos e játék), hogymaga Leonardo da Vinci találtavolnaföl a tévét. Hogyhát a tévé
annak a leonardói intellektusnak a műve volna, amely túllépett Firenzén, messze
messzíre, közelebb került a buddhizmushoz, mint Európából bárki más; de api-kuan, na
persze, eszébe sem juthatott. Leonardo-Duchamp! Zavarba jött, és mást nem tehetett,
föltalálta a varázsdobozt mínt technikai enigmát. csak nézd a tévét: "a szentek és a
néptömegek lényege ugyanaz". Blaszfémia-e a képernyőn nyüzsgő rossz végtelent a
tízezer dolog iránti Végtelen szeretettel egybeszöníf ürességet az Ürrel, a Híreket és a
Panorámát a Történetekkel - ha ugyan belemegyünk: a whitehead-i distinkci6ba, amely,
mi tagadás: merev; gondoljunk csak a dzsátakákra! Oly mindegy, hogy mit gondolunk, a
szentek egysége ime ittvan, műszaki szinten föltéve a kérdés: peregnek a hírek, válogatott
szörnyúségeikkel. S feltörnek könnyeink. A világot mint varázslatot (buan) megidéző

varáZsdoboz maga is megváltásra vár. "Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem
tudjuk; de maga a Lélek esedezik míérettünk kimondhatatlan fohászkodással, "R6m 8, 26.

KELÉNYI BÉLA

Töredékek
(E.-nek és Zs.-nek)

Amikor a búcsúzás után visszafordultam, hirtelen levált, különvált tőlem a világ - a
Kelehből induló vonatok kattog;1sa, a hangsz6r6k zajhordaIéka, a tömeg zsúfolt panorá
mája. Egyetlen lüktető kép, kommersz pokol előterébe kerültem, egy gigantikus film
díszletei közé, melyek mindent és mindenkit pr6báltak magukba szívni, sodorni. Mintha
eleven képpé változott volna minden ebben a szörnyű csarnok-katedrálisban, bemozdult
fresk6 az átláthatatlan, áthatolhatatlan színfalak előtt. Egyszerre zárt ki és húzott magába a
mellettem sietők,szembejövőkés várakoz6k közé ez a film, hiába siettem kifelé a mindig
egylépéssel előttemjár6 kép-fut6szalagr61. És a szembejövők szemébe nézve láttam, hogy
ők is magukon kívülre, a képeken túlra rekesztenek ki mindent, de hiába pr6bálnak
távolodni ebbőla százszor felmosva is mocskos keleti ind6bázbó~ahonnan csak újabb és
újabb tömegek képe ürül kifelé, val6jában itt ragadtak bent, kezükben csomagokkal,
füstölgő cigarettával, söcösüveggel süllyednek tovább egytompa, elhülyült, mozdulatlan
kép öröklétébe zártan.
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Képekkel eltorlaszolt VWgban élünk, egy felgyorsult utazás halmozódó hulladékai,
díszletei között, A vilag képpé vált, de nem a vilagot felfogó, tükröz6 képpé, hanem
összefolyt, váratlan, új szimbiózisokat létrehozó, littekinthetetlen és félelmetes képek
önállósult karneváljává Újabb képek és képzetek épitgetik egymlist, működik a történe
lem. Minden megvalósulhat. csak az a hely nincs többé, amely elviselné a teremtés
felel6sségét. csak a végletekig lealázott, szétroncsolt, csonkolt helyekvannak, a képekkel,
képzetekkel telített, a helytelenségbe fásult, elvakult nyomorékokkal. Add meg nekünk
Uram a mi mindennapi képhulladékunk!

A képalkotás mindig határhelyzet. Az "ábrázoIáson" keresztül közvetiti a néző számára
készit6jének hatá.rátlépéseit. Még akkor is, amikor már kiszakadt egy zárt, az egészet
beIátó, az alkotást is közvetlen teremtésként felfogott vilagból. Amióta a "művész"

anonimitásának megszúntével a stílusok léptékvá.lsligain keresztül Iáttatjlik egymegbom
lott világ részleteit, töredékeit a társadalom kiképzett művészfunkcíonáriusaí,Minél
kétségbeesettebben prób;ilja a jelen az illandóságot a kép idejébe illeszteni, annál
távolabbra kerül, mivel műve (legjobb.esetben) a pillanat totalís megélése felé vezet.
Mintha csak a folytonos múlt id6 adná a kép személyes drlimájlit, a végső hiányeredményt,
a mü és néző között kíegészülö befejezetlenség kölcsönhatását is. Mert nem ki, visszafelé
sugároznak egy nem emberkéz teremtette világot, hanem esendőségükkel magukba
húzzák és ott magukra hagyják kétségeikkel néz6jüket. Kandinszkij írja a "belső hang"
kioltásával kapcsolatban: "Mindezt gondosan könyvbe foglalták, a művészek nevének és a
képek címének feltüntetésével. Az emberek, kezükben e könyvekkel, képrőlképre járnak,
lapozgatnak, olvassák a neveket. Aztán eltávoznak, szegényen vagygazdagon, úgy, ahogy
idejöttek, s maris elmerülnek a maguk világában, amelynek semmi köze nincs a
művészethez. Miért jöttek ide?"

Miért jöttek ide? Az eltorzult tükörképek elöttí nézök hiába próbálnának átjutni a
határon, a kép köztes íntervallumán. Mindenütt látvány, a kép mögöttí ismeretlent, a
láthatatlant takaró rétegek. Mintha képekkel próbálnánk kitörölni a rajtunk kívül eső, a
keletkezés és elmúlás fiiggősithetetlenvég- és kezdetpontjait; a káosz ismeretlenségéMI
kiemelt, elkülönített, elzárt kozmosz rejtett búntudatát és szorongását: az azonosság
hiányt.

Avilág itt az a hely, ahol minden és mindenki más. Máshol van, mással, másikkal egésziti
ki magát, mindig valami más keletkezik. Ez a világ csak a másvilág függvényében teljes
egész, itt lerombolták azt a helyet, ahol nincs különbség, ahol egybeesik a kép- és a
leképezett, Itt és most nincs többé másunk, nem maradt más, csak a remény, hogy
megtörténik a mirákulum, a csoda; hogy a vilag képszövedéke, elfedettségOnk és
elfeledettségOnk egy pillanatra felszakad és mielőtt újra összezárul, színröl színre engedi
láttatni magát.

Aki a csoda igénye nélkül mostvalamit megjelenít, az nem lehet áldozat, csak feláldozó.
Gondolkodás nélkül feláldoz bárkit és bármit maga helyett. Vagy csak önmagát képes
kiteríteni, lehetőlegminél esztétikusabban. És feltánladlis nélkül, mert el sem távozott,
saját maga által felkent, szépen dekorált sebeit mutogatja: jöjjetekés lássátok! És boldogan
mosolyogva felkel és az egész kórus hálásan béget, mondván: köszönjük, hogy láthattunk
Téged, Uram! És hálatelt szivvel térnek aklukban nyugovóra.

Nincs többé másunk, csak a remény. Elfelejteni minden képet és képzetet. Megérinteni
egy hajszálat, egy követ. Semmi feltűnés! Megllitni az angyalt. Újra megérinteni valami,
valaki mást és megérezni, ami ugyanaz mindenekben. Az évezredek hűvös, szélcsiszolta
pillantását egyszemvillanás alatt. Nincs más reményünk, mint újra meglátni egymást, hogy
ez a mi helyünk is, mi vagyunk itt és most, egymásban vagyunk csak helyünkön.

Vagy csakvárakoZás az índulasra, a búcsúZás képe, a nézés a félig lehúzott vonatablakon
át, mert nem tudjuk kimondani azt a szót, amítől újra ott vagyunk, ott lehetünk.
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s. NAGY KATALIN

A vizuális szennyezödésről

Már szinte közhelynek számít, hogy rohamosan szennyeződő környezetben élünk 
szennyezett a levegő körülöttünk, szennyezett a nyelvünk. A képek világa sem sugároz
tisztább értékeket. Vizuális környezetünk eklektikus, zűrzavaros, silány és sekélyes 
egyszóval erőteljesen szennyezett. A hagyományos kulturális értékekkel együtt elpusztult
hagyományos vizuális kultúránk is, s a szegénység hosszú korszaka után szükségszerüen
jelentkezett a fogyasztói láz; ám az állami, a kisipari és a magánkereskedelem csupán olcsó,
ízléstelen termékeket, álnépművészetigiccseket kínál a vásárlóknak.

Felemás moderniZmus, az ,,American way of life" utáni sóvárgás jellemzi tömeg
kultúránkat. Apornográfjellegűplakátok, levelezőlapokután nem meglepőhasonló újság
megjelenése és az ilyen termékek behozatalának engedélyezése az országba. A látszatsza
badság demonstrálásaként látszatengedmény.

A szerencsésebb korokban a politika is inkább a tartalmas művészetet pártfogolta: a
falusi templomok falán megjelenített Biblia Pauperum évszázadokon keresztül magas
esztétikai színvonalon jelenítette meg a bibliai történeteket, s még ha a kivitelezés
minőségében elmaradtak is a példát szolgáltató templomoktól, a maguk esendöbb,
dadogóbb nyelvén is ugyanazokat az általános értékeket közvetítették Dürer művészete
sokszorosított graftkáival szolgálta a reformációt, a vásárokban használt mutogatös képek
pedig a maguk esetlenségében színtén közvetítettek szellemi értékeket.

Nem a képregény, a televízió, a képeslap meglétével, hanem azok minőségével van baj.A
képregényt például természetes szükséglet hozta létre a múlt század kilencvenes éveinek
Amerikájában: azoknak a munkásoknak készült, akik olvasni még meglehetősennehezen
tudtak Mennyivel igényesebb rajzok, szövegek találhatók ezekben, mint kései magyar
utódaikban.

Az elmúlt néhány évszázadban az állam egyre inkább kénytelen tudomásul venni a
tömegek életformájának, kulturális igényeinek váltoZását. Az új tömegkommunikációs
eszközök sikerrel közvetíthetnék az információt, a kultúrát, biztosíthatnák a szórakoZást.
De magasabb színvonalon, és a vizuális nyelv ismeretének birtokában.

Hazánkban a kiszolgáltatott értelmiségi szerkeszti, írja a középszerű újságokat, készíti az
átlagos színvonalú televíziós müsorokat, Aza - főkéntparaszti származású - értelmiségi,
aki nem rendelkezik mértékadó mintával, mert falusi hagyományaitól szabadulni akar, a
polgári kultúrát pedig megbélyegezték, gyanússátették előtte.A modern kultúra ( az ipari
formatervezés, az avaritgarde művészet) élethalálharcát vívja a fennmaradásért, látszóla
gos intézményesülésért. Az ipari formatervezés és az avantgarde majdhogynem magán
ügye marad néhány embernek, mert aki esztétikus tárgyakat, műveket készít, az magára
marad, elszigetelődik.

A televízió pötszerré, gyógyszerré és hitpótlóvá vált. A milliós példányszámban
megjelenőképeslapokhoz hasonlóan - tovább súlyosbítja a vizuális szennyeződést. Ismét
hangsúlyoznom kell, hogy nem a médiumok meglétét kárhoztatom: az emberiség
kultúrájának történetében megjelentek, majd eltűntek belőle bizonyos kultüraközvetítő

eszközök, műfajok, művészetiágak, szórakozási formák. Akimúzeumot csak a televízióban
láthat, annak jó, hogy van televízió. Aki viszont a televízió kommersz műsorainakhatása
alatt hímez, varr otthon, az elkerülhetetlenül esztétikai zsákutcába jut, holott a
lakasszépítés és ruhadíszítés az egészséges szepérzék kifejeződéselehetne.
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Néhanymfivészettörténész természetesen sziszifuszi küzdelmet folytat a televízióban
azért, hogy értékesművekbemutatásávalközelebb hozza a képzőművészetet, sót a kortárs
képzőművészetet is igyekeznek befogadhatóvá szelídíteni. S mindez nem hiábavaló: a
szoktatás rendkívül fontos mozzanat a kultúra befogadasának folyamatában. Bár a
képzőművészeti műsorok nézettsége nem magasabb két-három szazaIéknál, ez akkor is
tömegeket jelent, akár egy kiállítás látogatóinak számához képest is.

Az angol bűnügyi vagyismeretterjesztő filmek nemcsak múf.ljilag jobb minőségúek,

mint hazai filmjeink, hanem vizuálisan is fölülmúlják azokat. Ezzel szemben nagy
nézettségű hazai műsoraink mintha a kellékes, a berendező, az operatőr, a látványra, az
összképre figyelő szakember közreműködése nélkül jöttek volna létre; s mindez nem
lehet csupán pénzkérdés. A munkahelyek berendezésénél is hasonló a helyzet: a titkárnői

ÍZlésés az adminisztrációs terror határozza meg a kutatóhelyek és oktatási intézmények
berendezését. A kereskedelem arra hivatkozik, hogy az emberek az ócska, az olcsó, az
igénytelen árut vásárolják.Agyár akereskedőkremutogat, s ebben afelelősséget a másikra
hárító körforgásban marad a változatlanul alacsony képzőművészeti színvonal,

Elhanyagoljuk a vizuális kultúrára való nevelést az iskolában is: a gyerekek sematikus
rajzoktatásban vesztik el maradék kreativitásukat, fantáziájukat. Holott más orsZágokban
az iskolában tanítanak kömyezetkultúrát, formatervezést, ünnepi dísztárgykészítést is.
Ugyanis információink négyötödét vizuális úton szereZZük meg. A gazdaság, a pénz, a
haszon és az áru előtérbe kerülésével még inkább romlott a vizuális kultúra helyzete. A
képek özönében eltompult nemzedékek intellektuális fogékonysága csökken. Egymást
hatálytalanítják a képek, s ebbe a képözönbe bármi, vagyannak ellenkezője is belefér. A
vizuális káoszban rendet teremteni nagyon nehéz. Az ehhez vezetőúton tett első lépés a
vizuális analfabetizmus fölszámolása lenne.

BÁLINT V. ÁGNES

Ko-Krisztus

Mennyi a fájdalom a kő-Krisztus arcán!
Elrohanunk mellette, vagy
űdvözöljük, mint az útmentifát,
nem körűlményesen, inkább zavartan.

Aztán a döbbenet.
A megtorpanás.

Halálosan komoly arcára,
halálosan komoly szájszegletébe
egy kis mosolyt, valamekkorát,
miért nem rajzoltál, Uram?
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PAULVIRIUO

Egy nap eljön a nap vagy nem jön el a nap

Al- idő születését és bukását, az időtartam rugalmasságát a világosság uralja és kormányoz
za - nemcsak a napot, a hetet, a hónapot és az evet, hanem a relatív időt is, amely
végigkísérte az időről alkotott elméleteket, a misztikusok, a politikusok időfelfogását,

amelyek nyomát a történelem, a filozófia és a fizika egészen a legújabb speciális, illetve
általános relativitáselméletekig megőrizte.Ezek vezettek az időbeli és térbeli abszolutiz
mus válságához, a végtelen sZámú "helyi idő" megjelenéséhez - a fénysebesség
állandójának, a sebesség fénYének köszönhetöen, amelyúj megvilágításba helyezte a teret
és az időt, hiszen általánosan elfogadottnak tekinthető,hogy a sebesség kitágítja az időt, s
ugyanekkor leszűkíti a teret.

A fizikai világnak ez a felfogása valójában általános világkép, esztétika, olyannyira, hogy
Albert Einstein egy időben STANDPUNKTSLEHRÉ-re, "nézőpont-elméletre" akarta
változtatni a "relativitáselmélet" kifejezést. Ez a szemléletmód megegyezik Péter apostol
metafizikaivilágképével, aki úgyvélte, hogy "az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő,
és ezer esztendő annyi,' mint egy nap".' A tudós fizikus révén az isteni szemlélet
rugalmassága mindenre és mindenkire érvényes lesz, annyira, hop élete vége felé
Einstein azt a megállapítást teszi, hogy "nincs tudományos igazság". Ugy tűnik, hogy ez a
mondat alapvetőenfontos: megvilágítja az Einstein és Niels Bohr közöttí értelmezésbeli
különbséget, a határozatlansági elv lényegér, Ez az elv irányítja nemcsak az új fizikát,
hanem a természettudományok összességét is, s ebből ered az etika jelenlegi válsága is ...

Napjainkban a fény, azaz a túlléphetetlen ~ozmológiai horizontként" felfogott
fénysebesség kapott elsőbbséget. Ezáltal a látási viszonyok új szintjére jutunk, ahol az
időbeliség változáson megy át: a kronológia és a történelem múló idejét felváltja a
megvilágított, a fény abszolút sebessége által exponált idő. A tér és az idő newtoni
tudományos abszolutizmusától a fénysebesség einsteini abszolutizmusáig megtett út már
önmagában is leleplező, ahogy a fényképészetben az előhívás is leleplezés.

A híres általános relativitáselmélet tehát nem is annyira "általános", mint önmagáról
állítja, és térid/J kontinuuma valójában tér-sebesség elvet jelent, amelyviszonylagossá teszi
az anyag időtartamát és kiterjedését egyes-egyedül a fény, a rníndenhatö, mindenütt
jelenlévő.legnagyobb sebességébenváltozatlan fény javára. Ezaz eleven fény a Bernard de
Clairvaux-féle fényhez áll közel, mert amint ó mondja, "a fény az élő fény árnyéka".

Albert Einstein, de még inkább a világegyetem tágulásának hívei révén, az "élő fény'
lehetövé teszi, hogy újra felvessük a par excellence ontológiai kérdést, a kezdetek
kezdetének, Isten létének kérdését, amelyet napjaink fizikája és asztrofizikája megpróbál
kisajátítani. De térjünk vissza tudós pröfétankhoz, akiről Karl Popper a következőket

mondja: "Bár pályája kezdetén a tudományos determinizmus híve volt, élete vége felé
determinizmusa őszintén vallásossá, metafizikussá vált."2 Einstein, a fizikus számára,
éppúgy, mint a hittudós Bonhoeffer számára "az idő a fény körforgása". Azidő kanti rendje
az új relativitás atyjával a sebesség rendjévé válik. A newtoni globális időn átlépve, a helyi
idők sokféleségének felfedezésével, a sebesség differenciált rendje a hármas idő

kiteljesedéséhez, gazdagodásához vezet el bennünket. A kronológiai "mozgáshoz",
múlthoz, jelenhez, jövőhöz ezentúl hozzá kell csatolnunk a gyorsulás és a lassulás
jelenségét, a .rnozgas mozgasat", a sebességváltozást, amely hasonló a megvilágítás
jelenségeihez, ahhoz, ahogyan az anyag kiterjedését és időtartamát megvilágítja, exponál-
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ja a nap (jour) fénye, egy olym "napé", amely nem is ~ olym távol a metafizikusok
fe~ól.

Valójában az (abszolút) sebesség rendje nem más, mint a fény rendje, ahol a három
klasszikus idő a kronológiától némiképp eltérő rendszerben újraértelmezódik. Az idő,

amely Leibniznél az egymásra IWvetkezés rendje, Einsteinnél expozicú5s renddé wlik, a
fizikai világ olyan bemutatórendszerévé, amelyben a jövő, a jelen és a múlt az
alulexponáüs, az exponáüs és a túlexponáüs összefüggőaJakzatM válik.

A fizikai ábrazolás kérdése külöben márelégkorán súlyos nézeteltérést SZÜlt Niels Bohr
és Einstein között, Bohr szerint a részecskékmozgásp~jmIkfogalma értelmetlen, vagy
legalábbis haszontalan a kvantumfizikában, mig Einstein a minden megfigyeléstől

függetlenöllétez6 fizikai valóságnak még a gondolatát is elutasítja. Ezzel Einstein révén,
aki MeíldeIssohn építésszel együtt megépítette a potsdami obszervatöríumot, ismét
eljutunk a "nézőpont" fogalmának fontosságához ...

Ha tudjuk, milym fontos szerepet jatszottak a legkülönbözőbb járművek - a vonat, a
villamos, a lift stb. - Albert Einstein intuícióiban, megértjük, milym tragédia lehetett
számára az út, a mo7gáspálya és ebből következóen a geometria tbgalmanak elvesztése.
Einstein, a Galilei-féle ballisztikus relativitás folytatója, nem fogadhatta el a kvantummechani·
kára aJkaJmawtt búvfsZtrükköt. számára, mint annyi más tudós elődje számára, a sebesség a
látást szolgálja. A sebesség, ez a minóségi mennyiség, ez az alapvető mértékegység, minden
más geometriai szétdarabolás és kronometriai felbontás alapfeltétele, nem más, mint a fény
fénye. Ezt igazolják az "exponálási idővel" kapcsolatos kísérletek, Niepee és Daguerre
sötétkamrájától kezdve, a Marey-féle kronofotográfián keresztül, egészen napjaink "elemi
résZecskegyorsítóiig", azaz a végtelenül kicsit vizsgáló teleszkópokig.

Mint ahogyezt egy gravitációfizikával foglalkozó egyetemi tanár nemrégiben elmondta:
"Az atomi vagyszubatomi szinten lejátszódó fizikai folyamatok közvetlen vizsgálatához
legjobb gyorsított részecskenyalábot alkalmazni. Ahogy a fény is hullámokból és
részecskékből (fotonokból) áll, jól tudjuk, hogy valójában minden mozgásban lévő

testhez egy valószínűségi hullámnak nevezett hullám is tartozik. Ez az a gyorsított
elektronokhoz kapcsolódó hullám, amellyel a fizikusok az elektronmikroszkópokban az
anyag molekuláinak legapróbb részleteit vizsgálják úgy, mintha ezt közönséges meg
világításban tennék. De ahogy csökken a vizsgált jelenségek mérete, egyre rövidebb
huUámhosszúságú szondákra, azaz egyre nagyobb intenzitású energiarészecske-nyalá
bokra van szükség!"3

A megszokott optikai eszközök (mikroszkóp, teleszkóp ...) közönséges fényeDól az
elektronmikroszkópok, rádióteleszkópok és más részecskegyorsítók relativista és pro
babilistaoptikájának "rendkívüli" fényébe való átmenet révén a fizikai ábrázolás átalakuJásá
nak lehetünk tanúi: mindez az egyre csökkenő exponáJási id6nek köszönhető(a másodperc
ról a másodperc egymilliárdnyi résZére), amely a kronológiai egymásutániságon túlra, a
kronoszkopikus, pontosabban "dromoszkopikus" látás rendszeréhez vezet el bennünket.

Kant tétele, miszerint az időt lehetetlen közvetlenül megfigyelni, tehát az idő

láthatatlan, ezzel érvényét veszti, hiszen az einsteini relativitás, ez a "nézőpontelmélet" az
atomi és szubatomi fizikai világ egyfajta fotográfiai (vagy pontosabban fotonikus)
beállításának felel meg. Míg korábban az idő eltöltése szolgált közvetve az idő mú1ásának
megfigyelésére, tekintve, hogy az időtartam nem volt más, mint az események folyamatos
leleplezödése, ma az einsteini relativitás expozfciójávaJ - általános optikájával - már
nem az idő folyamatos, extenzív jellege, hanem intenzív jellege, a fény sebességének
maximális intenzitása tölti be ezt a funkciót.

Ettől számítva az "idő fénye" már nem a nap, egytöbbé-kevésbé sugárzó égitest fénye,
hanem a fotonok abszolút sebességének a fénye, a fény tevtkenységkvantuma, az érzékelt
világ alapmértéke és végső határa.
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Annak idején a múló időnekegy exten'ztv idő felelt meg;az efemeridak és kalendann
mok ideje, amely teljes mértékben alátamasztotta az idő láthatatlansagának kanti tételét.
Ma az adott pillanatban exponált időnek a "relativista örök jelen" intenzív kronoszkopi
kus ideje felel meg, egy mindent magaba foglaló optika, amely a mindenhol egyidőben
jelenlévőisteni tekintethez hasonló: "Totum simul, ahol az idő egymást követő pillanatai
egyszerre vannak jelen egyetlen ésZlelésben, amely az egymást kö~tő pillanatokat
események tájképévé rendezi."4

Ekképpen az általános relativitás "napja" már nem a ciklus, az égitestek körforg;1sának a
napja, hanem afotonikus felbomlásé. Ez a felbomlás tehetivégrealtalánosan "olvashatóvá"
az időtartamot, láthatóvá az időt, ahogy a lencse módosítása vagyegynagyérzékenységű
objektív alkalmazása növeli a pillanatfelvétel élességét.

Ma már jobban megértjük anémet tudós zavarát akvantumfizika elsőfelfedezései láttán:
ő, aki mindig is a kozmosz relativista ábrázolásának esztétikáján dolgozott, egyszer csak
éppen ennek az ellentettjével talalta szembe magát: a kvantikus eltűnésesztétikájával, ami
a fény szempontjából ugyanazt jelentette, mint a Dirac altal már korábban felismert
antianyag az anyag szempontjából, tehát egy btivésZt1iiJdcöt, egy "antifényt", amely az
elemi részecskék mozgaspályáinak geometriájával elha1ványította az ő híres téridő

kontinuumát. A határozatlanság heísenbergí elve, a kvantummechanika alapja, valójában
egyfajta diszkontinuumba torkollott, amellyel kapcsolatban - tekintve, hogy a dimenzi
ók számaállandóan nŐ,5változik - Niels Bohr végül kijelenthette, hogy "nagymértékben
le kell mondani a tér és az idő leírásáról ( ... ) az a vágy, hogy intuitív, tükörképnek
megfelelőmödon ábrázoljuk teret és időt, nem megalapozott","

A kvanrumelmélet, amely ily mödon megrendítette a megfigyeléstől függetlenüllétező
tárgy helyzetét, Einstein nagy sajnálatára az ábrázolás tilalmához vezetett, amiből az is
következik, hogy szakítani kellett a tér, az idő és a kauzalitás klasszikus fogalmával.

Mivel a vizsgált "tárgyakat" többé már nem valóságos tárgyaknak, hanem - Heisenberg
szavával élve - "tárgyalanyoknak" tekintették, a határozatlanság elve a valóság elvér61
való lemondásbox vezetett. . .

Valójában azt, hogy a kvantumjelenségek már nem a relativisztikus téridőbenjátszódnak
le, az magyarázza, hogy nem illeszkednek többé meghatározott időrendbevagytéridő
pozícióba, hanem egyes-egyedül az ultrarelativista (pillanatnyi) expozíció rendjébe; a
Cemben vagymáshol, a gyorsít6gyúrúk felvevőkamráibanezt a kísérleti érzéki csalódást
megélőtudós olyasvalakire hasonlít, aki megelégszik azzal, hogymegfigyeli, összesZámolja
az éjszakában érkező fényjelzéseket, ám aki nem hajlandó elhinni, hogy van valaki a
távolban, aki a lámpát kezeli, sót, hogy nincs is ott lámpa, és a fény, amit érzékel, nem távoli
sugárzás, hanem káprázat, kvantikus szédület, a túlvilág megnyilatkozása!
Ebből ered az egész, hatalmas energiákat mozgósító verseny, a gigantikus gyorsítók,

mint a Lep, a Cem 27 km-es kerülétü kollíziós gyűrűje Genfben vagya Slac, aStanford
lineáris gyorsítója Kaliforniában, hogy ne is említsük néhány, a kísérletek elmélet mögöttí
lemaradása miatt nyugtalan fizikus javaslatát, miszerint építeni kellene egy olyan
részecskegyorsítót, amely körbe érné a földet, s6t egy másikat is a föld köré az arbe,
hogy még ily módon is fokozzák a sebesség fényének ragyogását! - ezzel sosem látott,
tudatküszöb alatti napra virradnánk, a nap szédületes sebességgel tenné meg az útját
keltétől nyugtáig, eljönne az időtartam nélküli időtartam, az intenzív idő, amely képes
arra, hogy kiszorítsa a naptárak és a történelem extenzív idejét.

"A téridő és makroszkópikus eseményekból álló tartalmának tökéletes objektivitása
valószínűlegcsak illúzió, éppúgy, mint az az objektivitás, amelyet a valószín1íségfogalom
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gyakorisági aspektusának igyekeznek tulajdonítani. Az igazság az, hogysem a .téridő-, sem
a -valöszínűség- nem teljesen objektív, de nem is teljesen szubjektív, mivel szétválasztha·
tatlanul mind a kettő"," írja O. Costa de Beauregard. Ezt a kijózanító gondolatmenetet
folytatva, Beauregard bevezeti a sztereotérl:Jeliség fogalmát, amely enyhítené végre a
kvantumfizika és az einsteini relativitás közti kozmologikus interpretációs feszültséget. A
tér exo-térre, a makroszkopikus események jól ismert téridejére, valamint a mikroszkopi
kus kvantumesemények endn-terére bomlik. Mit számítanak itt ajizikai értelemben vett
nagyságnak és a kozmosz dimenzióinak a fogalmai, hiszen, emlékezzünk csak rá, a
távolság fogalmát felváltotta az energia, figyelembe véve, hogy ezt a két mennyiséget a
heisenbergi határozatlanság-princípium kapcsolja össze ... Érthetjük-e úgy, hogy a Costa
de Beauregard által javasolt kett6s térbeliség mellett jut hely kett6s id6beliség sZámára is?
Hogylétezik végtelenül "nagy"és végtelenül "kicsi" idő? Ha ígyvan, akkor érthetővéválna
az időtartam nélküli időtartam,az einsteini téridőntúl eső intenzívidő intuitívfogalma és
az elemi részecskék, valamint a másodperc milliárdnyi részeinek (nanoszekundum,
pikoszekundum, femtoszekundum) mikrofizikai kutatása új értelmet nyerne, mégpedig
napjaink időbeli regresszív próbálkozásaival, a világegyetem első pillanatainak asztrofizi
kai kutatásával ellentétes értelmet.

Ennek a kérdésfeltevésnek a jogosságát kívánják erősíteni bizonyos tudósok magyaráza
tai, miszerint ebből a nézőpontból kiindulva a világegyetem eredetének megértése nem
jelent mást, mint a kezdeti ~tikus semmi" instabllitásának megértését. Eszerint 1S
milliárd évvel ezelőtt a világegyetem "semmiből" jött létre és a mindenség órája ütni
kezdett. De az idő, amit ez az óra mér, az idő, ami a g6rl:JüJt világegyetemben telik, más,
mint a kezdeti űr sík téridejéhez kapcsolt idő. Úgy, mint a fekete lyuk esetében, a két idő
közti sajátságosviszonyparadox konklúziót szült:"a világegyetem végesitMóta létezik, és
végtelen itMvel eze16ttjött létre a kvantikus semmtb6l. "Il

Valójában az időtartam végtelenül "kis" egysége, amely az intenzívgyorsítási kísérletek
révén megfoghatónak tűnik, módosítja az időről alkotott képünket: az idIJ abszolút
intenzitásáértfolytatott versenyfutás kesztyúkéntfordítja ki a valóságot, az időtartam

mértéke többé már nem az időtartam, hanem, paradox módon, a pillanat végtelen és
állandó elmélyülése, és amíg a világegyetem eredete műszerekkel, legalábbis a jövő

úrteleszkópjával, elérhetőnektűnik, a pillanat végtelenü! kis része megközelíthetetlen ...
Megkettőződötttehát a végtelen, amelynek középpontjába az ábr.tzoJas tilalma, a koz

mologikusvakságkerült. Egyfelőlúgytúnik, hogya relativistatéridővégtelenü! nagyegysége
műszereinkkel (rádióteleszkóp, spektroszkóp) csupán karnyújtasnyira van, másfelől az
ultra-relativista tér-sebesség végtelenü! kis része sosem lesz elérhető, míveí, a szakértők

szerint, legalább egy galaxis,de még inkább egyvilágmindenség méretú részecskegyorsító
ra lenne SZÜkSég ahhoz, hogy esélyünk legyen az Időn túli VWg vizsg;1latára!

Ha megpróbáljuk helyére állítani ezt a furcsa kozmogóni1t, ezt a rejtvfnyt, amelyben az
idő megkettözödése megkettőzia végtelent, sajátságos "világ-koncepciót" figyelhetünk
meg: ebben a világban a makrokozmosz véges és a mikrokozmosz végtelen, a makroszko
pikus téridő érzékelhető,méghozzá nem mérete ellenére, hanem saját gigantikus volta
miatt, míközben a mikroszkopikus tér-sebesség, éppen az ellenkező okból kifolyólag,
felfoghatatlan.

Egyfelől tehát megfigyelhetünk egy extenziv itMt, az időtartam végtelenü! nagy
egységének (téridő) idejét, amely évmilliárdokat foglal maPJ>a. Másfelől létezik egy
intenziv idIJ, az idő végtelenü! kis egységének (tér-sebesség) ideje, amely csak a
másodperc milliárdnyi részeiben mérhetö, Ebben az esetben a genezis teológiai kérdése,
illetve, ha tetszik, az univerzum első perceinek ontológiai kfrdése, amíképpen azt a
Nobel-díjas Steven Weinberg feltette, értelmétveszítheti, legaIabbis ami az "Idő kezdetét"
illeti. .
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Hiszen havan az időnekvégtelenül kisqysége, ahogya térnekvan (a relativitáselmélet
szerint), akkor a világmindenség első perce végtelenül hosszú, és az idő kezdetét a
pillanat abszolút intenzitasának mélyén is keresnünk kellene ...

így a téridő és a tér-sebesség (interface) taláJkozásakor ajelenidtJvégtelen kicsinysége
által eltakart kezdet találkozna az elmúlt idtJ leghosszabb időtartamánakvégtelenűlnagy
egységében elrejtett kezdettel. Most tehát egyetlen genezis két "kezdetéről",vagykét
kezdet kétféle nkozmol6giai" eredetérőlvan szó?

Jean Guitton a következőket írja 1933-ban "Idő és örökkévalóság Plótinosznál és Szent
Ágostonnál" címfi dolgozatában: "Mivel a pillanat lényegét tekintve mindig közbülső
helyet foglal el, lehetetlen egyolyan privilegizált pillanatot feltételeznünk, amely úgyvég,
hogyközben nem kezdet, vagyúgy kezdet, hogynemvégevalaminek. Ebből is látszik, hogy
mennyire abszurd platóni módra az idő születéséröl beszélni." Ez az a relativitás, az
időtartamnak az az általános rugalmassága, amelyet megsejtenek és hirdetnek a misztikus
megtapasztalás hívei. Ahogy az apostol szavaival "egy nap annyi, mint ezer esztendő, és
ezer esztendőannyi, mint egy nap", úgy a meggyőződéses relativista számára a másodperc
egymiJliárdnyirészeannyi, mint 15 míllíard esztendő,és az a 15 míllíard év, ami állítólag a
kozmikus genezistől elválaszt bennünket, nem több, mint egy nanoszekundum, azaz a
másodperc egymilliardnyi része. Ezért hiábavaló a nkezdetek kezdetének" asztrofizikai
keresése, miközben a mikrofizikában egyre erőteljesebbenfejlődneka lehető legnagyobb
gyorsításokra vonatkozó kutatások.

Tehát arra, hogyAlbert Einstein nem volt hajlandó elfogadni a világegyetem tágulásának
elvét, az evolucionista modell kozmoszra való alkalmazását, van jobb magyarázat is, mint
az agyérelmeszesedés, az öreg determinista zseni tehetetlensége, aki nem hajlandó
lemondani stacionárius modelljéröl, Most már igaz valójában értékelhetjük végrende
letként is felfogható mondatát: "Nincs tudományos igazság." Avilágegyetem tágulása, amit
Alexander Friedmann szovjet fizikus sejtett meg 1922-ben, és amit Edwin Hubble
amerikai csillagász erősített meg hét évvel később, az általános relativitás (1915) atyja
számára kozmologikus optikai illúzióhoz vezet. Az égi dolgok általános eltávolodása és a
híres eltolódás a galaxisok fényének vöröse felé kétségtelenül egy perspektivikus
ényészpontba torkollik. De ez egyáltalán nem úgy történik, ahogy azt a 30-as, 40-es
években Lemaltre és Gamow feltételezte, azaz, hogy ez a pont az ősi kiindulásipont,
amelyben egy napon felhalmozódik a kozmikus valóság, az azonos nevfi kínai tojás
átalakulásának összes feltétele. Napjainkban ez csábít egyeseket arra, hogy megpróbálják
felismerni az általános célszerfiséget, az igazságok igazságát, tehát az öreg zsidó tudósnak
oly kedves relativitáselvnek az ellentétét.s

Mindenesetre a katasztrófa lett napjaink kozmogóniájának alfája és ómegája: az okozati
explózió (Big Bang), a célszerfiségi implózió (Big Crunch). A fizikusok saját kozmologi
kos logikájuk csapdájába estek; arra kényszerültek, hogy az akcidenciának tulajdonítsák
azt az elsődleges fontosságot, amelyet korábban a szuhsztanciának tulajdonítottak. Ettől
fogva, bármit is mondjunk, bármitis tegyünk, az akcidencia abszolút és sZükséges, míg az
anyag relatív és esetleges. A materialisták, a meggyőződéses "teremtésellenesek" számára
~akcidenooa~~~~f~~MwU

SZabó Dávidfordítása

jegyzetek - 1. 2. Péter 3, 8. - 2. Sir Karl Popper, L'Unlvers irrtsolu. Plaidoyer pour I'lndtterminisme, París, 1984. - 3. Abhay
Ashtekar. ,u gravitatlon quantJque'. ln: U Recherche, novembre 1984. - 4. Boetlus, Louis o. Ming megjegyzéseivel, idézet
Ricouert6\. - 5. Példaktnt emIlthetjük KaI~elneJmtlettt, amely a kvantumok szintjén meg\dstrli az alapvető természeti eri'.iket
egytöbb mint ntgydJmenziós ttrldilben egyesíteni. - 6. 1927. - 7.O\ivier costa de Beauregard, u notJon de temps, Piris, 1%3. - 8.
Edgard GUnZIg ts Isabelle Stengers, ,.Mort et rtsurrection de l'horloge UIllv=Je1Ie',In: I: art et le temps,Bruxelles, 1984. - 9. Meg kell
jegyeznonkviszont, hogy az ,evoludonlsta' koncepció ls fejltldOtt ts ma mka~ ( expanzió), kozmikus dlIaUdó kifejeztsek nem
igazan alkalmazhatók a dromoszférrira. Most mk tudjuk, hogy ,az UIIiVerZUm geometrüja, metrikllja úgy W1tozlk, ahogy az idő

m~ bmnely ktt pont dvo\saga szab4l}usan növekszik, pontosan úgy, ahogy ezt az illtalános relatívitáselmélet jósolja. , Nicolas
Prantzos ts Michel casst ,I:avmlr de 1'\IIli-rers' c. cikke (u Recherche, juln 1984).

775



Mai meditációk

NÁDAS PÉTER

Ősképek képmásai

"Az Ember, amióta csak létezik, látványul kínálkozik önmagának. Évezredek óta valóban
nem is szemlél mást, mint önmagát."

S nehéz lenne megmondanom, hogy miért éppen Teilhard de Chardin szelíd
hanglejtésű mondatait választottam elmélkedésem tárgyául. Abban az erős hatásban,
melyet e két mondat az olvasás, és a rákövetkező meggondolás közben gyakorol rám,
bizonyára szerepet játszik az a körülmény, hogy az egyik mondat a másik mondat
tükörképeként viselkedik. Magam is mindig szerenern volna ilyen egymás tükreként
viselkedőmondatokat írni. Egyszer például elképzeltem. veszek meghatározott számú
szöt, ezeket folyamatosan úgy rendezem el mondatokba, hogy állandóan egymásra
nézzenek, és változó helyük szerint jelentsenekmást. Persze megkérdezhetern magamtól,
miért szeretnék ilyen tükörként viselkedőmondatokat írni? S ha megkérdeztern, akkor
nem a tükrözödések iránti néma vonzalom fog-e a kérdésben tükröződni?

A tükröződés fogalma néma képet idéz föl az emlékezetben, az érintetlen, semmitől
nem zavart víz képét. A négy közül a víz az egyetlen, amely a három másik öselemröl képet
varázsol. És bizonyára ennek az egynek az ősmintáját követi az ember, amikor meaolvasztja
a földből nyert szilíciumkristályokat. Aki széltől nem borzolódó tükörüveget készít, a
tükrözödések iránti vonzalmát reméli állandósítani. Az állandó és időtálló tükröződés

iránti vonzalom pedig nem lehet más, mint emlékezés egy olyan élményre, ami az
embemek az östükörrel és önnön tükörképével való találkozása. Ám ennek előtteember
e? Hiszen ennek előtte is olyan lényként kellett léteznie, aki birtokolta az emlékezés
képességét. Ha nem birtokolta volna, akkor arra se emlékezhetne, hogy találkozott
valamivel, aminek attól kezdve fölkínálta azt a lényt, akit attól kezdve a saját másának vél.

Az emlékezés képessége végül is nem kötődik az önszemlélethez. Az önszemlélet
éppen úgy a látás következménye, mint minden más látás. Nagyon jól el tudunk képzelni
olyan embert, aki soha semmiben nem látta önmagát tükröződni,mégis emlékezik. Az
állatok is emlékemek, mert látnak, érintenek és szagolnak és hallanak.Amikor egy kakast
szembefordítunk a tükörképével, akkor legfeljebb megtámadja a tükröt, mert lát egy
fenyegetóen néma kakast. Ha igaz lenne, hogy attól kezdve különítem el magam
mindenféle más lélegző lénytől az emberfogalmával, amióta rendelkezem az önmagamról
alkotható képmás élményével, akkor annak is igaznak kell lennie, hogy van az emlékezés
nek egy olyan ősforrmja, mely nem a képek és a fogalmak egymáshoz való társítása által
működik. A hajnalonta hangosan harsogó kakasnak lehet-e gondolkodó társa vagy
gondolkodó ellenfele a néma kakas? Az ember neve viszont minden bizonnyal azóta
létezik, amióta a képek éS a fogalmak társítása által működő emlékezése elfedi vagy
helyettesíti az emlékezéSnek azon ősformáját, amely bizonyosan ezektől filggetlenill is
működik.
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Mintha azt mondtam volna, hogy azóta létezik embemek nevezett lényként, amióta
önmagát más lélegző lények sokaságában önmagától is elkülönítve, a képek és a fogalmak
társítása által, és nem ezek nélkül létezik. Erre pedig a visszhang se válaszolhat mást:
létezik. A2 emlékezés ősformájátelfedő elkülönült emlékezés ennyit legalábbis válaszol.
De miöta van amióta? A visszhang se kérdezhet vissza mást: amióta? Ha pedig az év és az
ezred fogalmát összekapcsolva odakiáltod a hegynek: bizony évezredek óta, akkor e
merész kijelentésedre a visszhang azt válaszolja: óta.

Ha Teilhard de Chardin egyik mondatában bizonytalan az elkülönítésre vonatkozó
fogalom, mert emlékezés hfJán az annak előttevalót nem szám1á1hatta le, akkor a másik
mondatában se lehet ennél biztosabb. Mint ahogy én se tudtam megadni azoknak a
bizonyos szavaknak a számát, amelyeknek ideális tükönnondataimban egymásra kellett
volna találniok. Ehhez nemcsak az összes létező szavak számát kellett volna ísmernem, de
tudnom, hogy melyek azok a szavak ősmintáinak tekinthető szavak, amelyeknek az összes
többi szö csak a tükörképe. Ó se mondhat mást, mint hogy amióta, óta, míöta önmagát
szemléli látványul kínálkozó képmásában az ember, s azóta e képmás nélkül legalábbis
emberként nem létezik. A2ember, akirőlő beszél, nem lehet például olyan, amilyen annak
előtte volt, míkor is nem volt még mása, ám évezredek óta azonosnak kell lennie azzal,
amivé akkor lett, amikor képmásában vélte fölismerhetni önmagát.

A lélegző lények sokaságából nagybetűs írásmóddal kiemeit ember olyan képet alkot
önmagáról, amelyévezredek óta létezőképének mása. Sazóta az egymás tükörképeként és
visszhangjaként viselkedő képek és fogalmak mögött az emlékezete nem a vizet, hanem a
víz képét, nem a tükröződés képét, hanem a tükröződés fogalmát őrzi, és ezekbe úgy van
belefoglalva a mindezekhez vezető ősélmény története, miként a borostyánba az
ősszúnyog. A történet annak az élménynek a képe, ahogyan egy tárgynak a fogalmi
tükörképéhez hoZZájutott. Hiszen a történet se maga az élmény, hanem annak a mása.

Ovidius az Átváltozások harmadik könyvében beszéli el, miként képződötta képet és a
fogalmat egymás másaként összekapcsoló tükörszerkezetben az élmény. Vízzel, helyeseb
ben vizekkel kezdi az elbeszélést. Két patakocskáról szöl, melyek közül az egyik
"görbefutisú", a másik "kékvizű". Kékvizű minden bizonnyal nyugodtan folydogál,
másként nem lehetne kék az éggel, görbefutisúra ellenben nem jellemző,hogybánniben
tükröződjék; köves medrében habzik, így tör. rá medrének változékonysága szerint
zubogva a kék víz testére, és így Zárja a habjai közé.

Aoniában, azon a szűk völgyektől átszeldesett hegyvidéken, amelynek délnyugati
párkányán másfél ezer méternyire magasodikföl a Helikon csúcsa, mindenki jól ismeri ezt
a két vizet. Uriope a kékvizú, Cephisos a görbefutasa. Mint ahogy azt is mindenki jól tudja
azóta, hogy nyugtalan és meggondolatlan cselekvésre, sót erőszakrakész, akinek nincsen
önszemlélete, míg aki mást is hordoz önmagában, annak lassúbb a járása, cselekvésében
nem oly heves, erőszakra se hajlik annyira, hiszen csak mása által foglalkozhatik
önmagával. Ovidius elbeszélésének e néhány bevezető sorában nem csupán az a
körülmény a figyelemre méltö, hogy a környéken élők szójáclsával élve, női névvel említi
az egyikpatakocskát, és férfi nevével a másikat, hanem legalább ennyire érdekes, ahogyan
egybekelésük időpontjátmegadja Úgy mondja: egykor. Minthabizony se annak előtte, se
annak utána nem történt volna meg, aminek mindig is meg kell történnie az egymásba
ömlővizekkel. E nemükkel rendelkezőneveknem kevésbé bizonytalanu1 kerülnekbele az
örökkévalóságba, mint ahogyan a határozatlan időpontugyanebbőlkiválik.

Mindenesetre akkor, amit ő egykomak nevez, liriope teherbe esik és megsziUi Cephisos
fiát. Igy támad két víz egyesüléséból valamiolyasmi, ami nem víz, de amint a későbbiekben
kiderül majd, mégse tud véglegesen elkülönülni attól, amiből különbözóként kivált. Ám ki
hallott azóta is olyasmiről, hogy a vizek egyesüléséból ne víz lett volna? S ha azóta se, akkor
miért éppen akkol; egykor? Hiszen a két patakocska addig is mindenpillanatában és minden
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ízében egyesült, és azóta se tesz mást. Nem az öntudatlan történés Wlt el az öntudat
történetétől?Mert ha se addig, se azóta nem történt semmi ehhez fogható, akkor mégse
alaptalan, hogy Ovidiusszal szólva kivételes jel~tóséget tulajdonítsunk annak, ami egykor
történt. Narcissus születésének képében nem olyasvalami váIik-e le az emlékezet előttiról,
amit az emlékezet az átváltozás fogalma által nevez néven, de már csak a névre, önnön
fogalmi mására, az eredeti tárgy vagyjelenség képmására emlékezhetik?

A kíváncsi liriope azon nyomban megkérdi, hogy megéri-e vénségének idejét Cephisos
fia. Erre a kérdésre a szent jós így válaszol: "Hogyha magát sosem ismeri meg!" Uriope
kérdése persze legalább annyira indokolatlan és indokolhatatlan, miként a szent j6snak a
kérdésre adott vábsza. Ha ugyanis liriope semmi más nem volt e történet egykorának ideje
előtt, mint kék víz, tehát a levegő égszínén kivül semmi mást nem képezhetett önmagán,
mint ahogyan Cephisos se tükrözhetett folyásának. medrén kivül semmi más tárgyat
önmagár6l, és minden íZOkben való egyesülésOk éppen úgy mindig is megtörténik, mint a
folyamatos folyásuk a saját tulajdonságaik szerint, akkor ez a kérdés se merüíhet fbI bennök.

Inkabb azt lehetne mondani, hogy a Narcissus szüíetése által támadt új· állapotban
Ovidius teszi föl azt a kérdést, amit liriope se akkor nem tehetett föl, se annak előtte;erre
a régi állapotra azonban Ovidius éppen úgy nem emlékezhetik már, miként Uriope se tud
szólni a késóbbiekről, mert arról csak Narcissus 'születésének története által lesz
Ovidiusnak fogalma, s így fog majd beszélhetni a következményekről. Erről viszont csak
akkor beszélhet, ha létezik egy olyan lény, aki az előzmények és a következmények
átváltoZások által egymásba kapcsolódó állapotaiban, újban és régiben, nálánál akadály
talanabbul mozog, ez lesz a szent jós.

Mert másfelőlUriope kérdése az előzményeket illetően mégis indokolt és indokolható,
ha arra gondolunk, hogy olykor a forrasok is elapadnak, nagyfolyók medrei száradnak ki,
míg másutt más vizek bugyognak föl, más száraz völgyek telnek ki általuk, és ennek is
megvan a magaidősZámítása, habár e másféle időszámításbizonyára nem a fogalmak és a
képek, nem az élmények és a történetek kapcsolata által működik vagy hagy magáról
nyomot. A következmények nyelvén utalni lehet egyolyan előzményre,amelynek nincs
önálló nyelve.

Az önmagában létező nem szorul önnön magyarázatára. Ahhoz, hogy Narcissus
szülessék, kell Uriope és kell Cephisos, kell a víz és kell a víz, de az egyikvíznek legalábbis
más tulajdonságúnak: kell lennie, mint a másik víznek. E más nélkül nincsen elbeszélhető

történetük
És ilyen értelemben a Helikon völgyében lakók sem tévednek, amikor a következ

mények nyelvén szölvanőnek mondják az egyiket és férfinak mondják a másikat. Ha így
beszélnek, akkor azon tapasztalatuk szerint beszélnek, miszerint az alkatának szerkeze
tében egymással azonosnak, és a tulajdonságaiban egymástól különbözönek kell egyesül
nie ahhoz, hogy tulajdonságaiban olyan tőlük különbözö másuk sZülessen, amely
alkatának szerkezete szerint mégis azonos az eredetével. A sZületés élményével magya
rázzák az átváltozás fogalmát. És erről Ovidius is csak úgy beszélhet, ahogya Helikon
völgyének lakói beszéltek, holott éppen arról nincsen fogalmuk, hogy míöta és miért
beszélnek így, milyen élményükképe az átváltozás minden más fogalmuknak ellentmondó
fogalma, s mindezekrőlOvidiusnak is csak halovány fogalma van, bár van tudomása olyan
lényekről, akik az ilyen jellegű kérdésekre válaszolnak. A Narcissus születéséröl szölö
történetet ebből következőn nem foghatjuk föl másként, mint egy olyan élmény
hasonmására való emlékezésként, amire valójában analógiával emlékezünk. Ez esetben
inkább az emlékeztetés szerkezeti módja őrzi történetként azt az élményt, amit eredeti
tárgyának csupán hasonlataként őrizhetettmeg.

Az átváltozás fogalma tudomásunkra hoz egy olyan világot, amelyben az anyagok és az
energiák nemkülönülnek el nemök, tulajdonságaik, sót belső szerkezetük szerint sem, és
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ezért lehetőségük van arra, hogy egymás formáit magukra öltve, vagy egymas belső

szerkezetét magukba oltva, egymásba átváltozzanak. Ennek a világnak a tárgyai, lényei és
jelenségei nem ragaszkodhatnak önnön adottságaikhoz, mert se az önmagukban, se a
másikban megnyilvánuló egésznek, résznek, hasonlóságnak, különbözöségnek vagy
azonosságnak nincsen se jelentése, se jelentősége. Ha lenne jelentése és jelentősége

ezeknek, akkor nem alakulhatnának egymásba át. Ehhez a miénkhez képest másnak
mondható világban vannak érzékek és vannak érzelmek, ám ezek nem az adottságok
szerinti elkülönülés szabályai szerint tapadnak egymáshoz, hanem éppen másként. Bárki
föl tudja idézni magában ennek a más világnak a kedélyét, ha az álmaira vagy láZas
áUapotaira gondol. A látomás és az előérzet, a megérzés és a szinkronicitás színtén ebbőla
más világból kísért át valamennyiünket. A tükrözödések iránti vonzalom, s az ebben való
eltévelyedés Narcissus képében emlékeztet ugyanerre.

Egy olyan lényt, akit tizenhat éves korára se a fiók, se a lányok nem vonzanak, hanem
önnön eredetéhez vonzódik öntudatlanul, ma súlyosan neurotikusnak mondanánk, s
bárha rossz lelkiismerettel, de el is különítenénk az emberek normálisnak tekintett
világától. Narcissus valamibőlváltozott át valaki mássá, de ha azon kívül is megta1álna
valamit, akivé lett, akkor nem érhetné meg vénségének napjait. Illetve akkor se érhetné
meg, s ezt egyenesen fenyegetésként kell a szent jós szavaiból kihallanunk, ha valami mást
önmagaként nevezne meg. Mert ha önnön tükörképét önmagaként fognáföl, akkor bizony
nagyot tévedne, akkor elfelejtené, hogy valamibőlváltozott át valami mássá, s csak azt
láthatja, akivé lett. Ha ellenben ténylegesen és nem csak a látszat szerint sikerülne
tükörképében megismernie önmagát, akkor az átváltozást tenné semmivé, ezzel elkülöní
tett önmagát, és akkor nincsen is jelentése annak, amit tett, mert visszalépett abba a más
világba, amelyet az átváltozással elhagyott. Ha pedig ténylegesen nem ismeri meg magát,
akkor megismeri ugyan vénségének idejét, ám legfőbb vonzalmával nem tud mit kezdeni,
mint ahogya Iányokkal és a fiúkkal se, a nemök, tulajdonságaik, belső szerkezetük szerint
egymástól elkülönített tárgyak, lények, jelenségek világával, amelyben persze nem
lehetséges többé, hogy valami átváltozzék valami mássá: valamikből legyen valami
valakivé.

Néhány évezred múltán Teilhard de Chardin valamivel mégis bizonytalanabb, amikor
ezekre az önismereti kísérletekben eltelt évezredekre visszanéz, mint amilyen Ovidius
volt, habár Ovidiusnak szintén az egykor elé kell visszanéznie, hogy belelásson abba,
aminek ama más világban a valakivé válás feltételének kellett lennie.

Az eredetre való visszanézés mindkettőjükesetében olyan elháríthatatlan kényszer és
vonzalom, vágyés megpróbáltatás, mint amilyen Ovidius történetében Narcissusé volt a
vizek és a tükrözödések iránt. Helyesebben szólva, Teilhard de Chardin két mondalának
fogalmaiban és szerkezetében óhatatlanul Narcissus képe merül föl, annak a történetneka
hasonmásaként, amelyet évezredekkel elóbb Ovidius mesélt el, ahogyan neki még elóbb
elmesélték azok a Helikon völgyében lakók, akik egykor a maguk eredetét keresték

E fogalmi rendszeren belül az egykor fogalma évezredeken át tologatható. Az
antropológia és az archeológia segitségével tologatjuk is egészen a mai napig. Az egykor
fogalmának a tegnapi nap az egyikhatára. Másik határán egy olyan történés hasonlataként
mered elénk az átváltozás tilalmi tabIája, amelynek eredeti tárgyáravagy élményére éppen
a nárcisztikus gondolkodás fogalmi szerkezete miatt, se Teilhard de Chardin, se más nem
emlékezhetik Amikor Narcissus születését Ovidius ezzel a megfellebbezhetetlen, mert
tapasztalatokkal se akkor, se azóta nem ellenőrizhetőfogalommal igyekszik meghatározni,
az emlékezet legszélsóbb határán túlra kell visszatolnia azokat a képeket, amelyekkel az
ősélménymását még elbeszélheti. Mondja, ha vizekbőltest születhet, akkor tán visszafelé
is igaz, kóvé változhatik át a test. Ilyesmi történik Echóval, mikor is szerelemre lobban a
tizenhat éves, se a fiók, se a lányok iránt semmiféle vonzalmat nem érzőNarcissus iránt. És
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Echo történetével valamivel mélyebben bepillanthatunk abba az 1llapotba, amelynek az
átváltoZás az alaptermészete, és éppen ezért nem a határa.

Echo nőneműlény, nimfa,Juno "rendelte" ennek, ami azt jelenti, hogy létét az öröklétű

istenek váltoZékony természetének köszönheti. Nem született, nem vénül, hanem
adottságaként addig őrzi örök ifjúságát,mig va1amivé nem változik át; ami így persze nem
öröklét, de annak akár valaki, akár valami formájaban val6 adottsaga. Ovidius úgy mesélí
tovabb, hogy Narcissussza1 val6 ta1álkozasanak idején Echo "test volt még". Olyan test,
mely az önáll6 fogalomképzés képességével nem rendelkezik, nem is rendelkezhetik,
hiszen nem más ő, mint Jun6nak amolyan letétje. Mások szavát kettőzi, mert "nem tud
előbb másnál szölani", hanem "a szöt végén veti vissza".

Ezekből az elbeszélt körülményekbőlelég világosan megrajzolhatjuk Echo alkatát és
jellemét. Olyan alkat és olyan jellem, melymás nélkül nem létezik, holott van teste. Annak
lesz mása, aki szöl, s aki nem szöl, annak nem mutatkozik meg. Ilyen értelembenpedig egy
olyan tükröződésósélményének a hasonlata, amely ugyanakkor nem azonos a képalkotás
ősélményével.Soha nem lehetne mása önmagának, s ilyesmiről természete szerint nem is
lehet fogalma, mert rendelkezikugyan a látás képességével, vannakhát érzékei, érzelmei, s
így élményei, de nem rendelkezika képalkotás képességével. s ezért éppen azoknak lehet
hangzó mása, akik ilyesmivel rendelkeznek Önmagában nem lehet jelen, mert önmagáról
akkor sincs fogalma, ha másnak van. Ha vágyát beteljesítheti, akkor addig és úgy lesz,
ameddig és ahogyaz van, ám nem előbbrőlés nem tovább. Olyan jellegűmása bárkinek,
ami ugyanakkor nem képi más. Valami más által e valamivé változik, s bárha képet nem, de
olyan hangot kölcsönöz önmagának, amilyet a másik neki adott, ettől azonban va1akivé
nem lesz. Létének az a feltétele, hogy másnak legyen szavakkal kimondhat6 fogalma
ugyanarról a létről, amiről neki nincsen fogalma.

Persze óhatatlanul fölmerül a kérdés, hogy nem két kölönböző emberi létállapot
tükröződik-eilyen finoman egymásban?

Ovidius szavaiból a leghatározottabban arra következtethetünk, hogy Echo régebbtől

fogva van, mint Narcissus; neki már a nevezetes egykor előtt is lennie kellett, mivel alkata és
jelleme utalásnak tekinthető arra nézvést, hogy ő annak a Narcissus születését megelőző,
érzékekkel, érzelmekkel, élményekkel bíró emberi állapotnak a hasonlata, annak a
megelőző másvilágnak tán az utolsó hírnöke, amelyben az érzékek és az érzelmek nem az
adottságok szerinti elkülönítés szabályai szerint tapadnakélményként egymáshoz. Egyolyan
világban, amelyben más nélkül valami önmagaként se létezhetik, és a létezés egyedüli
feltételének mégis e más tekinthető, föl se merülhet az a kérdés, hogyvalaki önmaga-e vagy
nem önmaga, s ígyaztán se a képmásnak, se a hasonmásnak nincsen semmiféle jelentősége.

Éppen Ovídíustöl tudjuk, hogy volt ugyantükör, hiszen Narcissus születése előtt is volt "egy
iszaptalan és kristályos ezüstvizú forrás", ám ehhez se pásztor, se kecske, se madár, se másvad
nem járult soha, sót még egy "flir61 bevetödön ág" se kavarta.Hapedig volt egy ilyen tükör,
akkor legalábbis az ég szineváltozásainak tükröződnie kellett benne. Amir6llélegzőlény
nem tudott. Ez bonyolultabban sz6lva azt jelenti, hogyse a tükörnek, se a tükrözödésnek, se
a képnek, se a képmásnak nem volt fogalma. Echo ilyen világban létezett. Ésmég Narcissus
születése után is tizenhat évnek kellett eltelnie, hogy megváltozzék ez az állapot Ami pedig
Echo tudatát vagy öntudatát illeti, nem sokban különbözhetett a ptldaként említett
kakasétól. Mint régebbtől fogva létező lénynek, az ő mása nem jelenhetett volna meg
képmásként a tükröz6désfoga1mában: nem foghatta volna föl annak Vonzalmait nem kellett
meggondoIásainak tárgy.tv:i tennie, érzékei és érzelmei nem a képek és a fogalmak
kÖZvetÍtésével,hanem közvetlenül tapadtak arra a másik, bárkivel és barmível azonosíthat6
tárgyra, amely nélkül nem lehettek volna élményei.

Nem így Narcissus, aki mindenképpen egy újabb keletű vagy legaIabbis mindezekkel
ellenkező emberi állapot protagonistája Ovidiusnál. Ő nem taOO, hanem keres, habár
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valamiolyasmit, ami Ovidius szerint sincs másként, csupmöhnön m;1saként,S ezl1ltal meg
isvan fosztva attól, hogyalWidbenvagybl1rmiben meg lehessen taWni. Ha az antropológia
és az archeológia nyelvén, vagy egyenesen]ean Gebser id6beosztl1sa szerint fogalmazunk,
akkor azt mondhatjuk, hogy Ovidius az archaikus és aml1gikuskorszak hatl1n1n helyezi el
Echo és Narcissus konfiiktusl1t, habl1r az ezeket követőmitikus korszak elbeszélőinyelvén
beszél ugyanarról, amiről 'Ieílhard de Chardin a mentl1lis korszak fogalmi nyelvén
fOgalniaz.

A gondolkodl1snak ebben az l1thalll1sos és visszlwlgos tükörszerkezetében igen l1roJkodó
nak kell tekintenünk azt a mitikus nyelven megfogaJmazódó ovidiUsi mondatot, amit
Nardssus belekil1lt ebbe a ml1gikus igényeivel ellentétes archaikus vill1gba: "Van-e itt egy,
van?" Az l1tváltozl1sok archaikus l1llapotl1nak alapfeltétele, a van válik kfrdéssé az ajklln, és
kfrdéssé az elméjében, hogy van-e? Echo szl1mára ugyanakkor e kérdés az egyetlen
lehetséges létige, hiszen az l1tváltoZl1sok archaikus vill1g;1ban valami akl1r kérdésként, akl1r
állítl1skéntjelenikmeg: van;ennél se több, se kevesebb nem kellhet neki, és ígyannakrendje
és módja szerint kWtja vissza: "Egyvan."Ami az ő ajk;1ró1 meglehetösen kétes érvényűl1llitás,
hiszen neki az archaikus Vi.Il1g értelme szerint kfrdésként kéne a kérdést visszhangoznia. Ha
pedig egy kérdés ellenében egy.UtaIl1n képes lenne bl1rmiféle l1llitásra, akkor alkata és
jelleme szerint sokkal inkább azt kéne mondania: nincsen egyvan. Van egy nincsen.

Távol álljon tőlem Ovidius szemére vetni ezt a kérdő mödot kijelentőmödra fölcserélő

csúsztatl1st. Másfelől nem is az egyetlen csúsztatl1sa ez. Van még ilyesmi bőven a
történetében, olyikról beszéltem, másokat nem említek. Nem óhajtotta volna müve irása
közben eldönteni, hogy a bölcselet hérakleitoszi vagyprótagoraszi iskoll1ját kövesse-e, az
isteni kinyilatkoztatl1s nyelvét beszélje, avagy a homo mensura elvét tartsa-e inkább
mérvadónak, amikor ezeken a különböző beszédeken szegődik az eredet nyomába?
Költőnek végül is inkább dolga az érzékek és az érzelmek felőlközelíreni !lZ élményeket,
még akkor is, vagytöként akkor, ha egyolyan nyelven kényszerül beszélni, melya képek és
a fogalmak társítl1sáról immár nem tudhat lemondani. Következményekrőlkülönben se
beszélhetek az előzmények nyelvén. A következmény éppen abban nyilvánul meg nekem,
hogy fogalommal fedi el az előzmény élményét.

Az eddig elmondottak alapján, arra a mindenképpen feltűnő jellegzetességre szeretnék
utalni, hogy Teilhard de Chardin és Ovidius ugyanazon hagyományok képtárának és
ugyanazon hagyományok fogalomtárának készletéből gazdálkodva, bizony legalább
három (ha nem négy), egymástól teljesen különbözö emberrőlbeszél ugyanazzal a szóval,
holott ezek az egyként embemek nevezett lények, legalábbís öntudatuk szerkezetének
szintjén különböznek egymástól. Ha Teilhard de Chardin azt mondja, hogy évezredek óta
ugyanolyan az ember, amilyenné az önszemlélet által lett, akkor bizonyosan nem
ugyanolyan emberre gondol, mint amilyen emberre Ovidius gondolhatott, mikor is
Nárcissus létének feltételét szembeállította Echo létének feltételével. Már csak azért sem
gondolhatnak ugyanarra az emberre, mert Teilhard de Chardin apologétája, Ovidius pedig
éppen a szembeállítl1s által, kritikusa Narcissusnak. Az emberről alkotott fogalmuk így
inkább elválasztja őket, habár mindketten a maguk emberfogal.mának. az időben való
elhelyezésén fáradoznak. S amennyiben különbözö emberfogaImaiknak van valamilyen
közös jegye, akkor ez nem más, mint ennek az időbeli bizonytalans;1ga, és az erről való
gondolkodás nárcisztikus technikl1ja. Ami perszenem kevésbé jellemző e sorok irójára.

Akimost mégis inkább mondanl1: nem azóta létezik ember, amióta ll1tványul k:ítúlkozik
önmagának. De talán azért nem képes arra az ingerlő kérdésre se válaszolni, hogy míöta
létezik, mert évezredek óta valóban nem szemlél mást, mint minden másban önmagát.
Holott kézenfekvő tapasztalatai szerint sincsen olyan kép, mely más ne lenne, és olyan
kérdése sincsen, mely ne egy állítl1sának visszhangja lenne. S ha van olyan képmása, mely
leginkább ne lenne mása, akkor ennek önnön képmásának kell lennie.
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Végül is a mai napig vannak olyan élményeink, mint Echónak és a kakasnak; ezek se a
képek, se a fogalmak nyelvén nem megfogaImazhatók, és természetük szerint nem is lehet
ilyen fordításuk. Ha mégis össze tudnánk gyűjteni ezeket, mérlegre téve bizonyára
lehúznák az elképzelhető másik serpenyőt.A nevetséges, véres és nem kevésbé ostoba
emberi történetet se ezeknek az élményeknek a nyelvén írták és írjak. fgy aztán még azt se
mondhatnám, hogy ennek a másik történetnek vagyakár párhuzamos történelemnek a
megírásaváratna magára. Amivel közel sem szerétném azt állitani, hogy a maganyelvén ne
hagyott volna érzékileg ésérzelmileg fölfogható, olykor igazan mindennapi ésközhasznú
tárgyakban megnyilvánuló nyomot. Thlán ezeken a nyomokon kéne visszanyomulni. Nem
az eredethez érnénk, hanem tán az Öntudatlan átváltozást emelnénk bele az öntudatba.

A Vigilia beszélgetése

Roger testvérrel

- Roger testvér nem előszörjár Magyarországon, de mostjött ellJszörolyan keleten
rendezett ifjúsági találkozóra, ahová Europa minden részéb61 korlátozás nélkül
jöhettek a fiatalok. Milyen várakozással, gondolatokkaljött hozzánk, és most milyen
benyomásokkal ttjoozik a pécsi ifjúsági találkozóról?

- Szívem mélyéig megrendít az a tudat, hogy Magyarországon találkozhatok a
fiatalokkal. Egész benső világomat áthatja az élmény, hogyitt jönnek össze Európa fiataljai.
Hiszen az én koromban az ember már nagyon fájdalmasan éli át azt, ami elválasztja a
népeket, az embereket ugyanazon az Európán belül. Ha ilyen szakadástól hallok,
szeretnék azonnal odasietni, hogy segítsek összefüzní azt, ami elszakadt, hogy segítsek
megerősíteni a bizalmat. Mert mindig ez az alapvető probléma, emberi életünk
nélkülözhetetlen feltétele: fel kell fedeznünk és meg kell élnünk a szív biza1mát. A
bizalmatlanság és a gyanakvás megöli a szívet, Csak a bizalom és a jóindulat éltethet
bennünket.

Ami a pécsi talalkozön a legmélyebb hatást gyakorolta rám, az az volt, hogy először

tudtam együtt lenni egy keleti országban Európa keleti és nyugati feléből jövő, sokféle
nemzetiségű fiatallal. Óriási boldogság volt ez! Lehetséges hát az összefogast Pécsett és
környékén vagyötven faluban mintegy hétezer család örömmel vállalkozott arra, hogy
befogadjon fiatalokat. Még iskolák is megnyitották kapuikat, hogy az összesereglő
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tizenötezer fiatalnakszáWst adjanak. as megkaphattunkmég egysportesamokot is, mert a
katedrálisban és a többi templomban nem fért volna el ennyi fiatal. Igen jó volt a szervezés:
a közös imádságok és énekek előkészítése. Nagy örömmel beszéltem a fiataloknak
Krisztusról. De a legfontosabb az volt, ami ezt a keretet kitöltötte: eggyé válni a közös
imádságban.

- Miért ijjúsági találkozókat rendeznek? Mi a céljuk e találkozókkal?
- Nagyon sokat várok ezektől a taláJkozásoktól. A legfontosabb magaa találkozás. Az

együttlét azt jelenti, hogy odafigyelünk arra, ami az emberben belül van; megpróbáljuk
meghallani azt, ami a szívek mélyén rejlik. Ezekre a találkozásokra a fiatalok nem turisztikai
céllal jönnek, hanem azért, hogy együtt gondolkozzanak és együtt imádkozzanak. Velük
összefogva szeretnénk lakhatóvá tenni a Földet.

- A magyar fiataloknak ma küJijn6sen nagy szükségük van erre a gondolatra:
hazánk kicsiny földjét szeretnénk valóban emberhez méltóan lakhatóvá tenni. Sok
fiatal azért kivánkozik el innen, mert úgy gondolja, hogy ez a f6lddarab nem lakható.

- A fiatalokban nyugaton és keleten egyaránt igen erős a vágy, hogy elvándoroljanak,
ott hagyják a megszokott környezetet. Sok fiatalban tapasztalható valami belső fásultság.
Csak az anyagi javakat értékelik, azokból akarnak minél többet szerezni. De az anyagi javak
nem teszik őket boldoggá. Nem találják életük értelmét, elveszítik bátorságukat, sót az
életbe vetett hitüket is. Legtöbbjüket családjuk széthullása taszította a reménytelenségbe.
Csak úgy segíthetünk rajtuk, ha befogadjuk őket: megértéssel, szívbeli együttérzéssel
meghallgatjuk és támogatjuk őket abban, hogy kivergödjeneka kétségbeesésból.

- Ezért foglalkozik a fiatalokkal?
- Eredetileg nem gondoltam arra, hogy a fiatalsággal fogIalkozzam. Amikor 1940-ben

Taizében letelepedtem, Istenhez akartam közelebb jutni. De kezdettől fogva azt is
elhatároztam, hogy befogadom azokat, akiket mindenki elutasít. Abban az időben a
menekülteknek kellett a segítség. El kellett őket rejteni, enni kellett nekik adni. A háború
után kezdődöttel Közösségünk élete az első testvérekkel. Ekkor a nővérem segítségével
azokat a gyermekeket fogadtuk be, akiknek senkijük, semmijük sem maradt. Akkor még
nem tudtuk, hogy a fiatalok előtt kell majd megnyitnunk a kaput. Amikor a fiatalok kezdték
fölfedezni 'Iaízét, eleinte távol, négy kilométerre építettünk nekik barakkokat. De
hamarosan ráébredtünk, hogy ez nem az Evangélium szellemében történőbefogadás. fgy
azután a közösség közelében telepítettük le őket: általában keveset építünk, inkább nagy
sátrakat állítunk föl. Különbözö országokból, a legkülönbözőbb problémákkal jönnek.
Amikor megérkeznek, rövid összefoglalót kapnak a tudnivalókról, az imádságok, az
elmélkedések rendjéről.Akik három hétig maradnak, azok egyharmad időben segítenek a
testvéreknek a többiek ellátásában: a takaritásban, az élelmezésben. (Persze nemcsak a
fiatalok teszik ezt.) Nagyon egyszerűen élünk, senkitől nem fogadunk el adományt.

Most már a fiatalok sorsát érzem leginkább a magaménak. Ebben a reménytelennek
látszó világban egyre több olyan fiatal van, aki kész mindent megtenni, az életét is odaadni
másokért. Jól ismerem őket, jönnek a világ minden tájáról. Ezek a fiatalok fogékonyak a
jóra. Nem akarnak önzőmódon, csak maguknak élni, vagyont gyűjteni, nem hunyják be a
szemüket az emberi nyomorúság előtt. Jól ismerem ezt a generációt. Sok fiatalban
felismerem a tiszta, autentikus embert.

Ezek a fiatalok magukkal tudják ragadni. a szkeptikusokat, azokat, akik nem hisznek
abban, hogy érdemes dolgozni másokért, a náluk szegényebbekért; azokat, akik céltalanul
lézengenek a világban. Azt üzenem tehát azoknak a fiataloknak, akik csak a könnyebb
életet keresve akarják elhagyni hazájukat: ne fuss meg; hanem a téged körülvevő
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nehézségek között, a városodban, a lakónegyededben - a hazádban próbáld lakhatóvá
tenni a világot! Ehhez az kell, hogy belsőleg, lelkedben építsd magad! Számomra
termeszetesen ez az építés a Krisztussal való életet jelenti.

- Ezta Krisztusban való életet érezték meg sokan Pécsett is.A talá/kozón részt vevő
papok, szeminaristák mondták, bogy rájuk is mennyire erosen hatott a közösségben
eltöltött csendes idő, a közös ima, a sok közös ének. Vagyisaz a sajátos taizéi imamód,
amely a közösség szellemét sugározza. Mi Taizé titka, üzenete a világnak?

- Taizében nagyon fontos a csendes ima. Sok ember azt gondolja, hogy a csendben
nem történik semmi. Pedig éppen ellenkezőleg:a csendben igen sok minden történik. A
legmélyebb felismerések, legfontosabb kezdeményezések gyakran éppen az imának
ebben a csendjében születnek, De ugyanilyen fontosak az énekek Taizében a közös
imádság az éneklésen keresztül történik. Ezek az énekek egészen egyszerű dallamúak,
különböző nyelveken szólnak. Taizé üzenete a Közösség ökumenikus küldetése, elhiva
tottsága. Nekünk kell a remény élesztőjéneklennünk az emberiség nagy családjában. A
reményt békességben, egyszerűségben, de túláradó örömben kell hordoznunk, hogy
beteljesüljön az Evangélium szava: "legyenek egyek". Ez azt jelenti, hogy mindig lesznek,
akik nem értik meg a mi sajátos hivatásunkat. Egyesek szemében túlságosan protestánsok
vagyunk, mások szemében éppen ellenkezőleg,túlságosan katolikusok Ez természetes, A
lényeg az, hogy bízzunk egymásban, mindenekfölött pedig bízzunk Krisztusban. Én
kezdettől fogva így imádkoztam a feltámadott Krisztushoz: Krisztus, áldj meg minket,
hiszen Te mindig megáldod azokat, akik bíznak benned; megáldasz minden embert, akit
magadhoz hívsz.

Mindennap azt kell kérnünk, hogy jobban megértsük az Evangéliumot, az Evangélium
ban a szív bizalmát, a szív békéjét, egyszerüséget. Ahhoz, hogy emberi életet éljünk,
szükségünk van az Evangéliumra. Lehet, hogy nem értünk meg mindent, de kell, hogy azt,
amit megértettünk - ha nagyon kevés is -, próbáljuk meg áttenni az életünkbe. Vagyis
életre kell váltani az Evangéliumot. Ez a feltámadás kezdete. .Mert ez átmegy az
örökkévalóságba - az életbe, amely soha nem ér véget.

- Hogyan lehetne visszavinni a hithez az i.Oúság nagy tömegeit, akik - sajnos 
távol vannak Krisztustól?

- Nemcsak az ifjúságot, hanem minden embert rá kell ébreszteni arra, hogy lelkében
ott él egy titokzatos, láthatatlan jelenlét. Minden emberben, akivel csak találkoztam 
hívővel és nem hívővel-, a lénye mélyén rejtőzőcsodálatos misztériumra bukkantam rá.
Ez a misztérium akkor is jelen van, ha az ember nem vesz róla tudomást. Sokan
elfeledkeznek erről a jelenlétről, sokan nem is tudnak róla. Isten mindenkit szeret. Soha
nem mulasztottam el, hogy beszéljek erről a bennünk élő rnisztériurnröl, de soha senkit
nem kényszerítettem e jelenlét elfogadására. A lelkiismereten nem lehet erőszakottenni.
Isten nagyvonalú, sohasem erőltetiránk magát, nem ragad torkon bennünket. De csakvele
és benne lehet megtalálni az élet értelmét. Csak Isten közösségeben tanulhatjuk meg az
önzetlenséget, amely képessé tesz arra, hogy meghallgassuk a másikat, hogy megértsük a
másik embert, hogy szenvedni tudjunk érte. A hithez visszavinni úgy lehet az embereket,
ha segítjük őket, hogy felfedezzék önmagukban Isten jelenlétét és hallgassanak indításaira.
Az ember ugyanis szabadon választhat: mondhat igent vagynemet. De ha hallgat a benne
élő Szeretetre, akkor remélhetjük, hogy minden megvalósulhat az emberi családban.

- Roger testvér,a magyarországi találkozóról milyen üzenetet visz az embereknek,
az i.Oúságnak?
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- VlSZeIIl ennek a taJálkownak a legffibb gondolatát: Az élet szép, széppé lehet tenni a
bizalom és a béke légkörében. A bizalmatlanság, a harag ellenében kell cselekednünk,
követve xxm.Jmos szavait: nem azt akarjuktudni, kinek volt igaza éski tévedett, hanem
bizalommal nyújtjuk egymas felé kezünket őszinte megbékélésre. Ezt a gondolatot
harminc európai nyelven leirtuk ésazutolsó közös imádság után léggömbökhöz kötözve
felröpítettük őket. Hadd szaIljanak a béke és szeretet kis követei szerteE~
hirdetve ifjaknakésöregeknek, hogyazéletet széppé lehet tenni. De komolyan kell akarni,
komolyan kell munlcálni egymás között is, a legkisebb körben is a békességet! A
bizalmatlanság, a gYanakWS megöli a szívet. csak a bizalom és a jóindulat éltethet
bennünket.

L.L.

Hit és élet

ROGER TESTVÉR

Üzenet Pécsről

J. Szombat déleJ6tt
Részben Keletről, részben Nyugatról érkeztünk. De mindnyájan azért jöttünk, mert
keresünk: keressük a lélek benső életét és keressük azt, hogy hogyan lehetne a Földet
lakhatóW tenni.

Az Evangéliumból tudjuk, hogy a feltámadott Jézus Krisztus bennünk lakik Szentlelke
által igyszól hozzánk: "Nyisd ki azEvangéliumot, olvasd figyelmesen ésmeg fogod érteni,
hogy én mindig ott vagyok, ajtódon kopogtatok, és benned veszek száWst."

Igen, a Szentlélek, afeltámadott Krisztus Lelke mindigbennünkmarad: ma, holnap ésaz
egész örökkévalóságban. Ő nem hagy el minket, semazéletben, sem a halálban. Ésmégis,
sokszor akadályok merülnek fel bennünk, képtelenek vagyunk imádkozni. llyenkor azt
kérdezzük magunktól: hogyan éljünk a feltámadott Krisztusból?

Imádság közben sokszor olyan szegényes, ügyetlen szavakat mondunk. De ez ne
zavarjon bennünket. Az imádságban nem a szavak szépsége a döntő, hanem az, hogy
elmondjuk Jézusnak mindazt, ami a szívünket betölti: örömeinket, csalód:1sainkat,
mindent!

Amikor közösen imádkozunk, énekünk nagyerővel segíti imánkat. De amikor egyedül
imádkozunk, ajkunk sokszor néma marad, nem tud megnyilni. Lelkünk mélyén azonban
megszólal egybelső hang, ésez tökéletesen elég. Isten szólal meg bennünk egyelőérzet,
egytervvagyakár csak egyetlen SZó formájában. Ésezazegyetlen szó új utat nyit előttünk,
életünk alapjlM v.1lik.
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Amikor csak tudunk, találkozzunk Krisztussalle1künk csendjében. Ez a csendlátszólag
üres, de ha kitartóak vagyunk, átjárja le1künk mélyét. Krisztus soha nem kényszeríti
ajkunkat szólásra, de szívünk csendje így beszél hozza az utcán, a munkában, a pihenésben:
befogadlak téged, feltámadott Krisztus Szentlelke, bizom benned, és szeretlek téged
ismeretlenül is.

Ti azért jöttetek, mert keresitek a lélek benső életét, és keresitek azt, hogy hogyan
lehetne a Földet lakhatóvá tenni. Az elkövetkező napokbanrá fogtok találni mindkettőre;
ha nem is azonnal, de megtaláljátok, amit kerestek, mert már rajta vagytok az úton, már
Krisztusnál vagytok, már Krisztusból éltek.

2. Szombat este
Gyakran nehezünkre esik felfogni, hogyJézus feltámadott. Néha úgy teszünk, mintha nem
hallottunk volna róla, vagy mintha elfelejtettük volna. Még kevésbé értjük meg azt, hogy a
mi feltámadásunk is elkezdődött már itt a földön.

Ezért sokan azt kérdezik: hogyan tudjunk hinni a feltámadásban, amikor belső

látásunkat köd fátyolozza el? Ám amikor keressük a Feltámadottat, a lelkünk mélyén
felfedezzük az Ő jelenléte után való vágyakozást.

Ez a vágyakozás a Feltámadott után már a hitnek a kezdete, a hité, amely egészen
alázatosan rejtőzikbennünk.

Ekkor felébredhet bennünk a merészség, hogy legyőzzükvégre a kételkedés akadályait,
amelyek elválasztottak Krisztustól, és megakadályozták, hogy közösségre lépjünk vele.
Ilyenkor merjOk azt mondani Krisztusnak: "A napok múltak, és én nem válaszoltam neked.
De Te, Krisztusom, Te akkor is vártál rám, amikor én eltávolodtam 'Iöled."

És akkor egyszer csak így szélunk hozza; ,,'Ie tudod, Jézusom, hányszor menekültem
saját szívem elől, pedig a mélyén Te voltál jelen. Sót, oly messzire mentem, hogy azt
merészeltern kérdezni: SZükségem van-e egyáltalán Istenre? De Te, az Élő, Te nem
vesztetted el türelmedet, hanem már akkor is énbennem voltál, csak én nem vettelek
észre." És egy napon megértjük végre, hogy mindig is egységben voltunk Krisztussal
szívünk csendes mélyén.

Amikor felfedeztük, hogy Krisztus bennünk él, rádöbbenünk arra is, hogy nem élhetünk
sokáig Krisztusból, ha elszigeteltekmaradunk. Lassankéntmegértjük, hogyKrisztus közösségi
életre hívott minket, Testének, az Egyháznak köZősSégében akar bennünket éltetni, Ebbena
köZösségben adja meg nekünk: mindazt, amire az előrehaladáshoz SZOkSégÜnk van: az
Evangéliumot, az Eukarisztiát, a megbocsátás örömét, a testvéri közösséget

Ha Krisztust csak magunkkeresnénk, vagy csak néhány hozzánk hasonló emberrel, az
annyit jelentene, hogy elhagyjuk Krisztust az ő közösségeben.

Ti, akik azért jöttetek, mert keresitek a lélekbensőéletét, és azt, hogyhogyan lehetne a
Földet lakhatóbbá tenni, gondoljatok arra, hogy a Krisztus utáni vágyakozás már a hit
kezdete. Akkor megértitek, hogy a hit, az Istenben való bizalom olyan egyszeru valóság,
amelyet mindenki be tud fogadni. Ha 'ezt megértettétek, akkor rátalaltatok az igaz útra.

3. Vasárnap délután
Thdjátok azt, hogy az Evangélium mindannyiunkat, igen, mindannyiunkat arra hív, hogy
készítsük mások számára az Úr útját? Az Evangélium azt kéri tőlünk,hogy ne tartsuk meg
magunknak azt, amit Isten és Krisztus titkából megértettünk, hanem adjuk tovább
másoknak.

Hogyan tegyük ezt? Mindenekelőtt az életünkkel, a magatartásunkkal, önátadásunkkal,
mélységes önzetlenségünkkel.

Az önzetlenség igen lényeges! Az elmúlt évben meghívást kaptam Moszkvába, az orosz
kereszténység ezeréves fordulójának ünnepségére. Itt többször találkoztam egy fiatal
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orosz nővel. Egyik alkalommal elővett a táskájából egy agyonhasznált újszövetségi
Szentírást, és azt mondta: Nagyanyám hagyta rám ezt a könyvet. Önzetlensége, önátadása
ragadott meg legjobban. Ez tette számomra hihetővé Krisztusba vetett hitét. És a fiatal
orosz nő hozzáfűzte: a szüleim generációja, nagybátyáim és nagynénéim, nemigen
törődneka lelki élettel.

Ha tudjuk, hogy az Evangélium arra hív bennünket, hogy Krisztust hirdessük a világnak,
habozunk és azt mondjuk Krisztusnak: "Hogyan kérheted tőlem, hogy készítsem mások
számára az Evangélium útját, amikor oly tapasztalatlan vagyok? JéZus Krisztus, hát nem
látod, ki vagyok én?"

És Krisztus mindig azt válaszolja: "Ne félj! Úgy küldelek téged, mint az önzetlenség és a
bizalom követét. Nem a hatalmas tudás a legfontosabb. Ennek is megvan a maga értéke, de
ami egyedül számít, az az Istenbe vetett mélységes bizalom." És Krisztus azt mondja még
szíved mélyén: "A szükséges kegyelmeket már megadtam neked. Ne hagyd, hogy a
nehézségek eltávoütsanak az Evangélium megértésétől. Főképpen pedig soha ne nézz
hátra! Kövesd az utadat, ismertesd meg életemet azokkal, akiket rád bízok."

Ezen az úton, életünk útján, Isten segít majd minket, hogy fölépítsük belső életünket.
Előfordulhat,hogy megkérdezi tőlünk: "Miért vesztetted el a szép emberi hitet, mért
vesztetted el a bennem való reményt?" És mi keresünk, és találni fogunk, mindig újabb és
újabb felfedezésben lesz részünk.

Igen, az Evangélium egészenvilágosan felszölít mindenkit: készítsétek az Úr útját mások
felé. Ez valamennyiünk hivatása.

4. Vasárnap este
Most, a XX. század végén sok keresztény ismét felfedezte az Evangélium egyik
legtermékenyebb igazságát. Ez az evangéliumi igazság, amely hosszú ideig el volt rejtve, a
következő: "Afeltámadott Krisztus minden embert egyesít, kivétel nélkül, még azokat is,
akik ennek nincsenek tudatában." Ezekkel a szavakkal lehet röviden összefoglalni a Zsinat
egyik nagymeglátását.

Sok hívő a hitetlenséggel küszködik, mint az az Evangéliumból megismert ember, aki azt
mondta: "Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen." Sokunkat próbára tesz a kételkedés, de
ott él mindnyájunkban egytitokzatos jelenlét. Egy napon azt mondjuk majd Krisztusnak:
Jézusom, Te titokzatos jelenléteddel soha nem akartál engem megkötözni, és arra
kényszeríteni, hogy kövesselek. Szabadnak teremtettél, nem pedig automatának.

A Tőled kapott szabadsággaltörtem magamkeresztül a ködön, amely elválasztott 'Iőled,

KrisztusomSakkor lelkemet átjárta a bizonyosság: le soha nem szúntél meg szeretni engem
Te mindenütt velem voltál: kételyeimben, tétovaságomban, még a szomoníságomban is.

Mamár szabadon tudlak szeretni. Szabadon mondok igent az egész életre, ahogyanSzűz
Mária tette: merészsége és bátorsága vonz bennünket arra, hogy mindig előremenjünk."

Sokan azt kérdezítek, mit akar Isten az életetekben, mire várja tőletek az igent. Ne
féljetek Isten akaratától, ne féljetek kimondani az igent.

Egyesek félnek Isten akaratától, fenyegetésnek érzik, számonkérésnek vagy büntetés
nek. De az Evangéliumot olvasva megértjük, hogy Isten akarata szeretet, semmi más. Soha
nem büntetés.

Ha igent mondunk Krisztusnak, akkor meghalljuk szavát: "Ne állj megfélúton; oszd meg
másokkal, amit az Evangéliumból megértettél; keresd mindig a jóakaratot, a szívbéli
bizalmat, a megbocsátást, mert ezek az igazságok elengedhetetlenül szükségesek ahhoz,
hogy keresztényként élhess."

Megértettétek, amit e két napon közölni akartam veletek? Megértettétek, hogy a
keresztény csak akkor él igazán, ha a Feltámadott titokzatos jelenlétéból él?

Még azokban a pillanatokban is, amikor úgy látszik, mintha a Feltámadott eltúnt volna az
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életetekből, emlékezzetek arra, hogy Ö szüntelenül azt ismétli: "Ne féljetek, én veletek
vagyok mindennap."

5. Hétf6 reggel
Igaz, hogy sok európai fiatal fásult, szkeptikus ésnem látja az élet értelmét, de sok olyan
fiatal is él Euröpa-szerte, aki teli van alkotókedvvel, és képes életkedvet ébreszteni
azokban is, akik elveszitették batorsagukat,

Ezek a fiatalok készek arra, hogy a Földet lakhatóvá tegyék, hogy kivezessék az
emberiség nagycsaIádjo'it a gyanakvás, a megvetés légköréből,és megteremtsek a bizalom
és az önzetlenség világát. Közéjük tartoztok-e ti is?

Most, hogy hazaindulunk, így szölunk Krisztushoz: "Feltí1madott Krisztus, Te kíválasz
tottál minket arra, hogy életünkkel hirdessük az emberiség jobb jövőjébe vetett
reményünket és a benned való hitet. Ehhez a bizalomhoz a belső életből merítünk erőt."

SZáZadunkban XXIII.János pápa tett messzire ható tanúságot az egymás iránti jóindulat
ról 1959-ben ezt írta: "Nem akarunk történelmi pereket. Nem azt keressük, kinek volt igaza
és ki tévedett. Csupán azt mondjuk: engesztelődjünk ki egymással." A papanak e szavai
beláthatatlan távlatot nyitottak. Hiszen a történelmi perek - az, bogy egyes személyek,
vallások vagyegész nemzetek a maguk igazáért harcolnak a másik ellenében - megbénítják
az emberiség teremtőerejét, és mozdulatlanságra kárhoztatnak.

Ha mi a keresztények közöttí kiengesztelödésen munkálkodunk, ezt azért tesszük, mert
hűségesekakarunk maradni Krisztus imájához: "Egylegyenek, hogya világ hinni tudjon." A
keresztényeknek békességben kell élniük, hogy így tegyenek tanúságot hitükről a világ
előtt.

A kiengesztelődés a szív tavasza, a feltámadas kezdete már itt a földön. A kiengeszte
lődés olyan belsőmagatartás, amely nem fakad mindig magától a szívünkböl, Késznek kell
lennünk arra, hogy újra és újra meghallgassuk a másikat, és önzetlenül szeressük.

De mit jelent szeretni? Azt, hogy önzetlenül fordulunk azok felé, akiket Isten ránk
bízott? Igen, a szeretet ezt is jelenti.

Még mit jelent szeretni? Átadni testünket a lángoknak, úgy, hogy elégjen? De ha nincs
bennünk szeretet, ez semmit sem használ.

Akkor hát mit jelent szeretni? Azt, hogy elfelejtkezem önmagamról mások kedvéért?
Igen, de még ennél is többet.

Mit jelent szeretni? Újra meg újra megbocsátani szívünk teljes jóakaratával? Igen, ez a
szeretet!

A megbocsaras a szeretet csúcspontja, a megbocsaras az Evangélium csodája az
életünkben, az új élet kezdete.

Mit jelent szeretni? Egyet ne felejtsetek el soha, és ezt a vallomást szüntelenül
mondogassátok a lelketek mélyén Krisztusnak: "Te szeretsz engem, szeretsz minket,
minden embert szeretsz a földön."

Hogy mindig emlékezhessünk XXIII. János idézett szavaira, egy fogható jeIhez
kapcsoltuk őket.Efontos szavakat minden európai nyelven leírtuk és egy-egy léggömbhöz
erősítettük.Az imádság befejezésekor mindhárom helyen, ahol összegyűltünk,fölenged
jük ezeket a léggömböket.

Emlékezzetek jól az üzenetre, amelyet a léggömbök szertevisznek: "Az élet szép, de csak
a béke és a bizalom í1ltal tehető széppé, a bizalmatlanság í1ltal sohasem. Megfogadjuk
XXIII. János szavait: nem akarunk történelmi pereket rendezni, nem azt keressük, kinek
van igaza és ki tévedett. Kezet nyújtunk egymásnak,és kiengesztelődünk."

Befejezem. Egy igen jó hírem van még: a szokásos évvégi európai ifjúságitalálkozöidén
december 28-tól január 2-ig Európa keleti felében, Lengyelorszí1gban lesz, Wrocfawban.
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Élő világegyház

Matteo Ricci apokrif levele

pekingegyik egyik történelmi emlékhelye egyjezsuita sírja Matteo Ricci nyugvóhelyéhez
magaa kínai császár ajándékozott területet. Kortársai furcsállottak ezt, mondván, hogy
Kína történetében ilyesmire nincs példa A birodalmi kancellár válasza jellemző: "Kína
történetében arra sincs példa, ·hogy egy olyan kimagasló tudású és erényű férfi, mint
doktor Ricci ide jött volna" Riccit nagyra tartotta az uralkodó. Thdósok és udvari
mélt6ságok dicsérő verseket írtak rola, könyveket ajánlottak neki. 1ekintélye azóta sem
csökkent. Az utóbbi években Kínában szamos elismerő cikkben méltatták, "Avallási
fonnában történőkulturális csere megfelelt a régi időknek.Objektívmödon magasra kell
értékelnünk Riccit és a többi jezsuitát - ifja Iin Jinshui a Kínai Társadalomtudományi
Akadémia foly6iratában. Europaban tudonWlyos társaságok, intézetek foglalkoznak
életével. II. János pál pápa több beszédében és írnsában hangsúlyozta Ricci történelmi
szerepét. Ricci "olyan hidat tudott verni az egyház és a kínai kultúra között - mondja a
pápa -, amely a múltbeli és manapság is feléledő félreértések és nehézségek ellenére
változatlanul stabil és biztonságos".

Ricci Olaszországban, Macerataban született, 1552. október 6-án, alig két hónappal
Xavéri Szent Ferenc, a Távol-Kelet apostola halála előtt. Rómában tanult. Belépett a
jezsutita rendbe, amely elóbb az indiai Goába, majd onnan - P. Michele Ruggeri S.J.
társaságában - Kínába küldte, 1582. augusztus 7-én érkeztek Macaóba, 1583 nyarán
pedig a Kínai Birodalom engedélyezte beutazásukat. Szeptember 10-én érkeztek a Kína
délnyugati csücskében fekvő,Kanton tartománybeli Chaochin városkába Itt kezdődikaz
egyháztörténelem egyik legfigyelemreméltóbb evangelizációs vállalkozása.

Ricci és Ruggeri aty,ik úgy gondolták, hogy papi mivoltukat azzal fejezhetik ki a
legérthetöbben, ha buddhista boncoknak öltöznek. Időbe tellett, míg rájöttek, hogy a
buddhizmust a legtöbben a racionális gondolkodással ellenkező babona-hitnek tartják.
Attól kezdve a konfuceánus tudósok és értelmiségiek ruháját vették fel. Ezután a
tisztviselők és a tanult emberek már hajlandóak voltak érintkezni velük. Egyébként is
mindenben alkalmazkodtak a helyi szokásokhoz. Az ország iránti tisztelet elösegítette,
hogy jobban megérthessék a kínai kultúrát és felleljék értékeit. "Az euröpaiak által ismert
pogány nemzetek között tudomásom szerint egysincs - ifja Ricci -, amely a vallással
szemben olyan kevés tévedésbe esett, mint a kora ókori Kína." Ez a vélemény
megkönnyítette a legnagyobb kínai gondolkodókkal való eszmecserét. A lényegi dolgok
hoz közeledés pedig elnéZóbbé tette a kínai népi vaííasossag vagy egyes emberek
kífogasolhatö nézeteivel s vaUásgYakorlatával szemben. "Matteo Ricci tudta - állapítja
meg II. János pál pápa -, hogy ebben az Európától annyira idegen kultúrában hogyan
lehet a kor által megkövetelt mödon -közvetítení•.Eljárásának szellemét és médszerét a II.
Vatikáni zsinat megerősítette, amikor kijelentette, hogy -ísmerní kell mások nemzeti és
vallási hagyományait, örömmel és tisztelettel kell felfedni a kinyilatkoztatásnak abban
elrejtett vetését. (Ad gentes 11 )."

Ricci irodalmi, etikai és természettudományos műveivelmegtermékenyítette a kínai
kultúrát. Barátai, tisztelői közül sokan a kereszténység útján is követték. (Halálakor a
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császári ház 140 tagja és tOVllbbi több mint 2000 ember katolikus.) Ez nem győztemeg
azokat, akik magatartását olcsó opportunizmusnak. a kereszténység elkenésének, sőt

megtagadásának mondták. Megindultak és évtizedeken át nem szfintek meg a feljelen
tések, amelyek képviseletét hamarosan mind a ferences, mind a domonkos rend saját
ügyének tekintette. 1645-ben X. Ince pápa a kritikusoknak ad igazat, megtiltván a jezsuita
gyakorlatot. 1656-banRómavisszavonja előbbihatározatát. 1693-ban újra kezdődika harc
- amit a történelemírás "rítusvita" néven tart majd számon -, immár hittételekre
vonatkoztatva. 1697-1704 között biborosi bizottság vizsgálja az ügyet. )avaslatára a pápa
elítéli a kulturális alkalmazkodást. Ezzel kiváltja a kínai császárok tiltakoZását, sőt az addigi
toleráns és kereszténybarát politika megváltoztatását. XIV. Benedeknek a "kínai rítust"
elítélődekrétuma (Ex quo singulari 1742), majd a jezsuita rend feloszlatása (1773) több
mint egy évszázadr:a megakasztja a kereszténység terjedését Kínában. A szemellenzős és
minden toleranciát nélkülöző tilalmakat a Vatikán 1939-ben visszavonja, engedélyezve a
keresztények résZVételét az ősökés Konfucius tiszteletére tartott ünnepi megemlékezése
ken. Ricci és társaiigazi "rehabilitációját" ellenben csak a II. Vatikáni zsinat hozta meg. A
zsinat a más kultúrákkalvaló.kapcsolat, a vallások érintkezése és az evangelizáció terén azt
fogalmazta meg, amit Ricci és az ázsiai jezsuita misszió majdnem négyévszázaddal előbba
gyakorlatban megvalósított.

Élete utolsó éveiben Ricci a kínai udvar fontos oszlopává, tanácsadójává vált. Eközben
szöban és írásban mindenkinek válaszolt, aki a kereszténységről kérdezte. Ez idővel alig
elviselhető teherre vált. Egészsége már nagyon megromlott, mikor 1610 tavaszán
megbetegedett. Kína legjobb orvosai igyekeztek segíteni, de május ll-én meghalt. Halála
után Ricci szimbólummá vált: a másként gondolkodók iránti tisztelet és megértés
képviselőjévé, a saját meggyőződés alázatos megfogalmazásásának és alkalomadtán a
másik fél nyelvén való kifejezésének jelévé. Matteo Ricci, kínai nevén li Ma-tou sírja
Pekingben a Pártfőiskola kertjében van.

(Riccinek az alábbi, Goa-i rendtársához intézett levele nem maradt fenn.)

Irodalom: Bernard, H.: Le Ftre Matthieu Ricci et la société <ltinolse de son temps l-U. TIetllsln 1937.. The CambrIdgeHistory ol
olina l-ll. Cambridge 1978-1980., Gemet,).: QtIne et christlanlsme, paris 1982., Un]lnshul: Maneo Ricci'sActivlties and
Influence in Qlina. social Sciences ln olina 1983. 3. 169-185., Loewe, M.: Imperial Olina's Reactloos to the Catholic Missloos.
Numen 1988. 4. 179-212., Needham,).: Science and Clvillsatlon ln olina I-3. Cambridge 1959., Ricci, M.-1Hgault, N.: Entrata
nella Olinade'Padri della CoIllpaflDla del Gesu (1582-1610). Róma 1983., Wurth, E.:papa! documents related to the new otina
1937-1984. Maryknoll - HongKong 1985.

Szeretett 'Iestvérem Krisztusban!
A legutóbb kapott hírek nagyon elszomorítottak. Szinte nem akartam hinni a

szememnek, hogy itteni munkánk egyesekben milyen visszhangot kelt. Vádolnak, hogy
úgy öltözöm és viselkedem, mint a hivatalnokok, akik itt tudósok, teolögusok, sőt talán
papok is egy személyben. Vádolnak, hogy az uralkodó kultúra fordulatait, terminológiáját
átveszem. Vádolnak, hogy részt veszek az udvar és a barátaim számára fontos szertartáso
kon és nem kifogásolom azokat. Mit vetnek szememre? Azt, hogy nem a különbözőséget

hangsúlyozom, hanem a közösséget ápolom. Azt, hogy nem elítélek, hanem megérteni
pröbálok és keresem, ami az ittenifelf~annemes, értékes, keresztényi. Skik azok, akik
vádolnak? Vannak közöttük, akik a híveknek hirdetik ugyan a keresztény tanítást, de
sohasem probálták meg azt másként gondolkodóknak közvetíteni. Lélekben könnyen
tespedtté válnaks olyan törvénytisztelővé,aki elfelejti, hogy a törvény az emberért van és
nem fordítva. Bírálóink köZött olyanok is vannak, akik nem keresztény környezetben, sőt
akárebben az országban élnek, de lenézik, megvetik, minden lehetséges mödon elítélik
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"nem hívő" környezetük őszinte és becsületes meggyózódését.. A legszivesebben
mindenkit a kereszténység felvételére kényszerítenének, akár erőszak árán is. Magatar
tásukat fennhéjáZás - és a szerétetparancs megtagadása jellemzi.

Szeretett Testvérem! Thdja, hogy nem magam kívánkoztam ide, de engedelmesen és
örömmel fogadtam, amikor a Társaság, az Egyház s végső soron Isten ide irányított.
Kiildetésem nem arra szólt, hogy itt egy idŐSZakot kibírjak, átvészeljek. Feladatom arra
szorítkozott, hogy kontliktusmentes, békés, nyugodt körtilményeket teremtsek a misszió
számára. KrisztusJó Hírének átadására jöttem s mindennap imádkozom, hogy munkámat
és magatartásomat semmi más, csak ez a cél irányítsa. Van, aki úgy véti, elég lett volna
ldorditanunk a katekizmust és a Szentírást és csupán hirdetnünk kellett volna mindazok
nak, akik befogadják. A bírálók nem értik, hogy valójában ezt tesszük. Úgy hiszem, a
legtöbben nem gondolják végig, hogy mit követelnek, amikor a fordításról, a katekizmus
rendjéről, a hit hirdetésérőlés befogadásáról beszélnek.

Fordítás? Itt mások a fogalmak, mint amit otthon a teológián tanultunk. Ha itt az "Isten"
szót kimondom, könnyen úgyjárok, hogyhallgatóimvalamilyenbálványra, mitológiai lényre
vagyszemélytelen természeti princípiumra gondolnak. A "lélek" szó itt inkább életelvet,
viszonyt, semmint önálló alanyivalóságot jelent. A "bŰD" itt egyesek számára a közrend
megsértése, mások számára egyszertíen értelmetlen kifejezés. 'Ieo16giánk sok évszázadon át
dolgozott a fogalmak tisztázásán, s nem járatlan utakon, hanem a görög és a római filozófia
nyomdokaiba lépve végezte munkáját. Itt más a gondolkodás és mást közvetít a nyelv - s
hosszú időbe fog telni, míg majd maradéktalanul alkalmassá válik a keresztény tanítás
kifejezésére. Nekünk mindenesetre már ma ezen a nyelven kell hirdetnünk Krisztust.

Bírálóim irásaim és fordításaim stílusát is kifogásolják. Azt mondják, hogy alkalmazko
dom az uralkodó nyelvhez, a hivatalos filozófia, az udvari tudósok szavajárásához. Nem
tudom, van-e választásom, ha itt szeretném megértetni magam. Az arámul elhangzott
tanítást el kellett mondani görögül, latinul, majd megannyi más nyelven, hogy az egész
világ megérthesse. Ott, ahol fejlett filozófia és szervezett állami és kulturális élet volt,
annak a nyelvi szabályait kellett követni. Itt, Kínában sok mindent nyilvánosságra sem
tudnék hozni másként, hiszen a szellemélet s a könyvkiadás az udvar és az állami
bürokrácia ellenőrzésealatt áll.

A következő kérdés: a katekizmus, hitünk alaptételeinek összdoglalása. Mit jelent az,
hogy "hitünk alaptételei"? Válaszok létünk fő kérdéseire, vagymég pontosabban: válaszok
azokra a kérdésekre, amelyeket mi magunk létünk fő kérdéseinek tartunk. Nos, itt sok
esetben mást tartanak alapvetőnek.Európa sZámára az ember sajátosságát az adja, hogy
gondolkodó lény. A kínai filoz6fia kiindulópontja, hogy az ember erkölcsös, etikára képes
lény. S különbség még számtalan akad. Bírál6im kifogásolják, hogy fordítás helyett
újrarendezem, átsúl}"ozom a katekizmust, hogy fontos dolgok kimaradnak, kevésbé
fontosakkal foglalkozom sokat. De hát ha azt akarom, hogyval6ban az emberekhez sz61jak,
ha azt akarom, hogy érthető, követhetőés elfogadhat6 legyen, nem tekinthetek el attöl,
hogy az emberek mit tanultak és mit hisznek. Úgyvélem, hogy minden kultúra és minden
kor számára küíön neki szól6 bevezetés kell a kereszténységbe. Ahhoz, hogy egy-egy
tévhitet vagyfélreértést tisztázzunk, néha apr6ságok miatt is nagy- kerülőket kell tenni.
Másképpen nem megy! És még valami: amint maga a gondolkodás, úgy a hit közvetítese is
csakfokozatosan történhet. A Mindenhat6 megadhatja a hit világosságát egyíkpíllanatröl a
másikra. Az emberi hitterjesztésnek előbbalapokat kell raknia s csak azután emelkedhet a
nehezebben érthető val6ságok felé. Ez a fokozatosság mindig jellemezte az Egyház
gyakorlatát, egészen odáig menöen, hogy a korai kereszténységben a hitújoncoknak nem
volt szabad bizonyos dolgokat tudniuk, bizonyos dolgokban részt venniük ...

Való igaz, sok mindent még nem sikerült kielégítőfonnába öntenem. Ennek részben saját
elégtelenségem az oka. Remélem, mielőbb akad, aki pótolja a hiányokat. Az okok részben
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mélyebben rejlenek. Isten mérhetetlensége és végtelenségeaz idők végezetéig új és új
felismerések lehetőségétrejti. Nem beszélhetünkúgy ajö Hírr61, hogyne vegyüktételesen
figyelembe a minket körülvevő nem keresztény kultúra ösztönös istenkeresését és
eredményeit. Ehhez ellenben még sokáig kell ismerkedntlnk ezzel a világgal! Alázatosan el
kell fogadnunk, hogy Isten nem a keresztényeké, hanem minden nép és kultúra, "hívők" és
"hitetlenek" (mennyi dölyfvan ebben a megkOlönböztetésben!) szeretőAtyja!

A harmadik követelmény - amit számon kérnek rajtunk -, hogy hirdessük Isten
országát. Honnét veszi magának bárki a bátorságot annak a feltételezésére, hogy nem ezt
tesszük? Ám a hit átadása aligha kezdődhet a médszeres oktatással. A keresők. az Isten
szavára várók zöme nem filozófus, hanem mindennapi ügyeiben és gondjaiban az
Örömhírre vágyó ember. Mindenekelőttezekre avárakozásokra kell felelni és mindig újra
a szerető Istent hirdetni. Ez nem helyettesíti a rendszert, a katekizmust, a teológiát, de
ablakot nyit, ösvényt vág a kereszténység irányába és a tanítást később is elevenné, az
életbe ágyazottá, a nem tudós ember számára is megfoghatóvá teszi. Mit érne az a
rendszer, ami az emberek szivét nem gyújtja lángra? Nem a betű szolgái akarunk lenni,
hanem a Léleké!

Negyedszer azt mondják, hogy azoknak hirdessük az Evangéliumot, akik befogadják:!
Valóban nem szabad az igazgyöngyöt sertések elé szórni. De nem kell-e elmenni az elveszett
bárány után? Nem kell-e mindent megtenní, hogy az emberek megnyíljanak Isten szava
előtt? A lakatta zárt és berozsdásodott szivekmegnyitása nem filozófiai bizonyítást, hanem
személyes tan1lságtételt követel. Nyiltságom, őszinteségem és a masik megbecsülése által
önmagamat kell elfogadtatnom ahhoz, hogyszavamnak akár csaka legkisebb sólya is legyen.
Igazságom csak annak kell, aki látja, hogy tudok és akarok szeretetet adni. Nincs bennem
szeretet, ha nem hiszem el, hogy másvalaki őszintén keresi az igazságot, bár másként
gondolkodik. mint én.Nincs bennemszeretet, hanem látombe, hogy jótakar tenni, bár a jót
másban.látja, mint én. Nincs bennem szeretet, ha nem veszemészre, hogy az Urat teszi az
első helyre, bár Isten nevét nem ismeri, sót akár tagadja. Végül nincs bennem szeretet, ha
nem fedezem fel, hogy ő mennyi szeretetre képes, még ha azt talán maga sem tudja.
Kétségtelen, nagyon nem keresztény környezetben élünk. Közvetlen ismerőseinkközött
sokféle magatartásnak, filozófiának vannak harcos képviselői Olyanok is, akik a mi
meggyőződésünketveszélyesnek látják, s ha rajtuk állna, megtiltanák. kiirtanák. Még sincs
jogunk, hogy jó szándékukat kétségbe vonjuk! Mégsem tagadhatjuk meg tőlük szeretetün
ket! Szerétetünkaz emberi lehetőségbeteljesítése esnem pusztan az evangelizáció eszköze.
De szeretet nélkül Isten országáról sem lehet semmit sem mondani.

Szeretett Testvérem! Vallom, hogy Jézus Péterre és utódaira bizta egyháza hajóját.
Megingathatatlanul bizom Jézus szavában, hogy híveivel van a világvégezetéig. Thdom,
hogy elküldte Egyházának az Igazság Lelkét. Félek azonban, hogy Jézus ígéretei sokakat
önteltté, dölyföSsé tesznek. Félek. hogy sok keresztényaz igazsagbirlokosánakhiszi magát
és elzárkózik mások igazsága elől. Félek. hogy nem veszem eléggé észre, ha látom, sem
fogadom el és ha elfogadom is, nem vallom be nyiltan, hogy ismerőseim,környezetem, a
minket köli11vevókultúra mennyi értéket tartalmaz. Félek. hogy ez a vakság,ez a góg, ez a
szeretethiány hivatásom teljesítését is akadályozza.

Szeretett Testvérem Krisztusban! Kérem, imádkozzon mindazokért, akikhez a mí
hibánkból nem jutott el Krisztus Jó Hire, azokért, akik félreértették azt, mert nem az ő

gondolkodásukhoz igazodva fogalmazódott meg és azokért, akik a mí gógt1nk miatt nem
tartották hitelesnek. Es kérem, Testvérem, imádkozzon értem és mindazokért, akik ilyen
bűnök terhét viselik.

'Iestvére Krisztusban:
Matteo Ricci

(Összeállitotta: 1bmka Miklós)

792



Teológia

Karl Rahner:
Az élet imádságai

A magyar olvasó a századunk teológiai gondol
kodását meghatározó jezsuita teológust, Karl
Rahnert elsősorbanA bit alapjai és a 1l!ológiai
kisszótár szerzőjeként ismerhette meg. Ezek a
művek talán száraz és elméleti okoskodásnak
tűnhetnek azok szemében, akik az imádságos
lelkületet helyezik előtérbe,elvetve és leértékel
ve a teológus mödszeresen következetes szelle
mi erófeszítését, hogy megértse Isten üzenetet.
Bár a tudományos teológiai gondolkodás és a
lelkiség nem azonosak, mégis egységet alkotnak,
mivel míndkettö Isten hírének meghallásaból
fakad, és mindkettt'Snek ugyanaz a "témája". Az
imádság nélkül ezért a dogmatikus teológia a
keresztényi lét csupasz csontváza niaradna, s
elvesztené hítélességét. Karl Rahner az imádság
példáit tárja elénk magm-imagyfijteményében,
amelyben feltárul gondolatvilágl1nak háttere: a
lelkiség és teológia egysége a hitben.

Ahit élete az imádság. Ez az élet azonban Isten
szeretetének melegében hozza elsö gyámoltalan
és a fény felé tapogatozőhajtásait, melyeket Isten
kegyelmi közelsége tapW. EbMl a kegyelmi
közelségbt'Sl fakad a bűnös ember imádsága, az
imádságra rest SZÍV megnyilása Isten végtelen
szeretetére. "Könyörülj szegény szivemen te, a
nagylelkűség Istene, a szeretet Istene, az áldott
pazarlás Istene! Add Szentlelkedet ennek a sze
gény, száraz szivnek, hogy megváltozzék," 
imádkozza Rahner. A mai élethelyzetben az
embernek ugyanis túl sok tennivalója van ahhoz,
hogy mindent félretéve és ler.1zvaa "rezignáltak
halotti merevségét", rahagyatkozzék lényegének
transzcendenciájára, azaz imádkozzék. Spontán
sóhaj és fohász néha-néha feltör lelke mélyéMl,
mégis idegenkedik az imádság .kalandjától",
nem vállalkozik olyan személyes kapcsolatta,
melynek végkimenetelét még nem látja világo
san, mivel a személyes kapcsolatok terén is
kudarcot vallott. EgyáltaJ.an miért imádkozzon?
De ha az emberi élet nem értelmetlen, hanem

Napló

értelmes célja van, akkor az imádság sem hiál>a
való, mivel az élet VégSt'S soron "egyetlen rövid
röpima". Azemberi élet nem merül el mindenes
tül végességében és kicsinyességében, hanem
túlmutat önmagl1n: az örökkévalóság és VégSt'S
boldog&1g birodalmára, Istenre, aki az élet kez
dete és vége. Ez az Isten - aki Atya, Fiú és
Szentlélek - szólítjameg az embert. Amegsz6lí
tott ember pedig hitével (vagy hitetlenségével)
válaszol, s keresztény életével feltétlenül ráha
gyatkozik a Teremtt'S Isten szerétetére. Ebben a
feltétlen ráhagyatkozásban kel életre a legiga
zibb éS legszemélyesebb szeretetkapcsolat a
teremtmény és teremtt'SjeköZött. Ez a forrása
mindannak a tapasztalatnak, amelyet Karl Rab
ner - legtágabb értelemben - imádságnak
nevez: találkow a kimondhatatlan, reménytkel
tt'S és szent titokkal, s e titok elfogadása, bizalom
és szeretetteljes megszólítása, dícsöítése és
imádása.

Az élet imádságai azonban nem szokványos
imagyfijlemény, melynek egyes imáit bárki meg
határozott alkalmakkor "újra" imádkozhatja, ha
nem Karl Rahner vallásos tapasztalatának ke
resztény hitének keresztmetszete. A lélek és
Istenének emberöltőnyíidőt átfogó bensőséges

párbeszéde, amelyben leplezetlenül kitárulko
zik az Isten szeretetérevágyakozó, ámde lusta, és
néha magábaroskadó SZÍV minden rezdülése:
szenvedésének sóhaja, örömének ujjoDgasa,pör
lekedö haragja és csöndes ráhagyatkozása Isten
akaratára, s mindezeken túl szeretetének csönd
je. Valamennyi rahneri ima erénye és eredeti
értéke a személyes elmélyülés és elmélkedés, s
az olvasót további személyes elmélyülesre és
imádságra serkenti. De nemcsak azok forgat
hatják nagy ,;haszonnal" ezt az imagyfijteményt,
akik elst'Ssorban imádkozni akarnak Karl Rahner
rel, hanem azok is, akik bölcseleti és teológiai
gondolatai iránt is érdeklődnek

Karl Rahner imakönyve méltan a magyar ke
resztény könyvkiadás egyik gyöngyszeme, s ezért
nyugodt lelkiismerettel ajánlhatom az olvasó
figyelmébe, bár a magyar szöveg Kazinczy Fe
renc sorait juttatja eszembe: Jót s jól! Ebbenáll a
nagytitok. Ezt ha nem érted, ...". (Szent István
Társulat)

Boros István
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Irodalom

Mándy Iván: önéletrajz
(Novellák, rádiójátékok)

Az emlékezet nevekból, tárgyakb61, hangulatok
bólvanösszerakva. Az emlékezés, mikorösszera
z6dik mindez s mi tejfehér üvegen át nézzük a
múltat, a pazarlás emlékmtívtnek az épülése. De
Mándy Iván novellai ahogy építik, \1gybontjak is
szét ezt az emlékművet. Ami felépül, akarva
akaratlanul, az az otthon, az igény a bizonyos
ságra, biztonságra. S ami mégis szétbontja ezt, az
a hazatalálás v:tgya, hogy otthon legyen önma
g:1ban, s az azonosság, a világ és az .én· folyto
nosság:1nak a hiánya.

Az önéletrajz cím besug:1rozza a kötet
egészét, Az .Utaz:1sdklus· az álomt6lagyennek
korig ível, megadvakét pillérétaz emlékezésnek.
Az elbeszélő azt az utazást, amibe környezete
kényszeritette, az új tapasztalatok szenésének
turista-változatát, félálomban, önkívületben éli
meg, s ahogy telített belső vil:1ga mind több
kontliktusba kerül az utazás realit:1saival, úgy
kerül felszínre elesettségének, nem evilágisá
g:1nak háttere is. Le-és felszámolnivalója van.Az
igazi utazás az .emlékreszáll:1ssal· kezdődik el.
Néha úgytúnik, nincs egyetlen élőpillanatasem,
ő az a pont, amin a múlt átzúdul a jövőbe. Ez az
állandóan le- és felmerülő, sohasem nyugvó
lelkiismeret otthontalan az életben, csak a tár
gyak: között lel hitelességre: •... megérintettem
egy kabát ujját a fogason. Mégis valamiféle bizo
nyosság." (Éjszaka utazás előtt) .Én meg a
bóröndök között, Ez az egyetlen bizonyosság. A
bóröndök társasága.• (A pályaudvar)

számára az otthon-lét létkérdés. Ezért azono
sítja, mint valami Don Quijote, képzelete alakjai
val a járökelőket vagya szállodalakóit. De az sem
véletlen, hogy a lelkiismeret otthontalans:1gának
történelmi dimenzióját végül is egy .tárgyon·,
egy tárggyal érzékelteti később: .Elment a létra.
Elhagyta a házat .. , Megállt odalent egy emlék
mű előtt. A vértanúhalált halt miniszterelnök
előtt. Egy öreg baka tísztelgése, Utolsó tisztelet
adás!" (A létra) Ez az .Utolsó tiszteletadás", ez a
még hiteles - és hitelesítő gesztus a novellák
.kulcsa·. Az utazás kiszakít a megszokottból, de a
megszokott egyáltalán nem a míénk - leghét
köznapibb környezetünk, kapcsolataink a mu
landóság leggyakoribb áldozatai. Pedig egy ka
vics örökre fogva tarthatja a gyermeket és feldúl-
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hatja a csal:1dot, (A kavics) (Felidéződik, mint
több noveWban is, pilinszkyJános.)

A muland6s:tg áldozatainak emlékezetére,
hogy~ és semmi ne merüljön feledésbe,
sorra szólíttatnak elő az elpusztult színhelyek és
akik benépesítették: párbeszédek, amikre már
senki sem emlékszik, pedig .mindenből lehet
vaíamí", (Egy öreg boltos) Az emberből is lehet
még valami, az útszéliból, az elhagyottból. .
Thdod,hol érettségiztettem le TomborTivadart?
Egy teherliftben!

... Buresch Zoltánt a Lukács USZOda kabin·
jában!

M1rkSkugót az Emke aluljú6ban!
Engem pedig ebben a moziban!" (Egy mozí

ban)
Anti-seregszemlék, eposztöredékek Villoni

.Hol van"-ok, A hagyomány, amit már senki sem
őriz, aminek éppúgy részei az elkárhozások első

lépései, mint a hajdani mozi, ami új világot
jelentett. Élettények, amint botrányosan eltün
nek. .- Mikor voltál borbélynál? Végigsimítot
tam a hajamon - A borbély meghalt. - És
akkor te most már ... ? - Harminc évig jártam
hozzá. - Meddig akarod gyásZolni?· (Reggel
utaz:1selőtt)

Ahangjátéklehetősége, hogy realit:1ssá legyen
az önéletrajzi gyiisz. Az öregség. A lemaradás és
az egyedillmaradás. A p:1rbeszédek emberi kö
zegében kínos igyekvés a lépéstartás. Nincs
lehetőséga kimagyarázkodásra, feloldozásra. A
beszéd eltakar. S ha mégis létrejön a megértés,
akkor egy macskiival (Alagsori tárlat), vagy az
utolsó hangjáték bukott emberével, aki önma
gáralelt, de úgy, hogy már nem is ember, hanem
vízköpő.

Akit megérintenek Mándy Iván írásaí, az fi
gyelmesebb lesz az utcáról, szomszédból beszű
rődő zajokra, mondatfoszlányokra, s építkezni
kezd, összerakja a mindeddig elveszettból az
otthont, s ez az otthonlét-tudat a .valamiféle
bizonyosság" emberét talán egy teljesebb
létszemlélettel ajándékozza meg.

Wirtblmre

Kamarás István: Megjelöltek
Kamarás István szociológus nehezen megha
tározható műfajtválasztott, hogy mesterségének
tapasztalatait történetté formálva tehesse a gya
nútlan olvasó elé. A "Megjelöltek· címü mü a
szorosabban vett szakmai talajr61 ugyanis igen



messzire rugaszkodik. A Zémegyei Szocióvár
John Brown elnevezésti Városi Könyvtárl1nak 
mert hogy is bívhatnanak masIrent egy igazi
könyvtárat? - álolvas6it leleplezni akaró
felméréssel kezdődik, me1y - mint tudjuk - a
könyvtarszociológiai kutatás alapvető s ezért
elengedhetetlen feltétele. Közben természete
senmásálságok is leleplezódriek.AKádár-rezsim
jellegzetes kiskirályai,az álelvtarsak s az álságok
világában ügyeskedók. És mindez groteszk mó
don a kultúra panoptikummá sztIkolő területen,
a tudomány jelszaváva1- vagyis éppen ott, ahol
jobbára csak hosszú évek, esetleg évtizedek
múltán derülnekki a mulasztasok, gyíIlnek össze
a kifizetetlen számlák és halmoz6dnak heggyé az
adósságok, amelyet az államnak nem lehet egy
összegben, egyszeri átutalással kifizetnie a nyu
gati hitelezőknek, mint a gazdaságban, mert
ezzel azegész nemzetnek tartozik. Senélkül csak
olyan ál-brigádtagok lehetünk, mint a Kamarás
könyvében szereplő, aki az új brigádnevet 
Czuczor Gergely - kimondani sem tudja, habár
annakelőttemár szamosbrigád - Béke, latinca,
Vörös Csillag, Popov, paul Robeson, Walter
U1bricht, Hódító Robur - tagja volt.

Ha a szocialista realizmus követelményrend
szerébe akarnánk illeszteni KanJaráS rendhagyó
regényét, akkor joggalhianyolhatnank a pozitív
hóst - az ő főhőse ugyanis nem míndenütt
pozitív. De hát ebben a valóságban, ebben a
realizmustól távol eső vWgban (és sajnos nem
csak Kamar:tséban) egyre kevésbé vannak po
zitív hősök. Ahősök inkább egy kicsit idétlenek,
mint a p;1póczi péter ir.lnyította - egyébként
valóban tudományos igénnyel dolgozó - kuta
töcsoport, az emlitett könyvtár alagsorában.

Kiállítás

Gedó oka Idállitása

"Lehet-e nem kirekeszteni a tárgyi ábrázolást?
Lehet-e a valóság mezében? évek óta éget a
kérdés. Thdom: persze,hogy lehet. De hogy ma,
nekünk lehet-e? nekem?" - Gedő Ilka ezeket a
húsbaWgó, verremenö, majdnem azt mon
dlUWn, életveszélyes kérdéseit 1949-ben, tehát
éppen negyven éwel ezellStt fogalmazta meg

Mert Magyarországon több mint negyven év óta
míndenütt megfordult a mese: a békát megcsó
koló királyfi. maga is békává változott. Vagyis a
varázslat ereje nemhogy megtörne, tovább nö
vekszik - minden erőfeSZÍtés és odaadás elle
nére. fgy leszünk valamennyien megjelöltek.
Nemcsak egy értelmetlen felmérés koordináta
rendszerében, hanem amúgy is, általában, a
megszt1nő maganszféra magánzóiként. S mi
egyebet is tehetnénk, mint Karnarás főhőse, a
szemüveggel jelölt Szemüveges: beköltözünk a
kultúr-centrummal szemközti patikába, aholVall
néni eszméltető, koncentráltató, harmonízálö,
pezsegtetö, biztató, megkapaszkodtató, lendítő,
búvöltetlS és néha lebbentő teakat készít. Ha ezt
elfogyasztottuk, az egészségügyi egység mögött
rejtőzőkamrányi szebaban mi magunk is elöve
hetünk egy-egy fűzetet- a levelest, a villanást és
egyre ritkábban az öröm-füzetet. S akkor már
csak olyanféle kérdések foglalkoztathatják az
embert, hogy vajon előző nap este mi is történt
az Ozorai Pipóban?

Mindezzel persze nem elégszik meg egy olyan
alapos felkész01tségfi szociológus, mint Kamarás
István. Neki még akkor is vannakötleteí, amikor
nekünk már nincsenek. S nemcsak úgy, hogy a
Reformvár emlékér felidézi, hanem megszólaltat
egy derék papot is, aki szellemes példáZattal
szolgál nekünk, szemüvegeseknek, hogy ne csak
dialektikusan - megszüntetve-megörízve 
szemléljük a világot. A derék pap, Béní atya
ugyanis hisz a mosogatás csodájában, abban,
hogy piszkos vízben, koszos ronggyal is lehet
valamit tisztára mosni. Ámde - ami nem árt, ha
kézldmélő - mosószer nélkül sajnos még ez is
egyre kevésbé lehetséges. .. (E6tv6s)

Kállai EmlS míivészettörténészhez irott levelé
ben. "tletveszélyes", igen - e kérdések akkor
hangzanak el félénk és szenvedélyesen töprengő
hangon, amikor azEuropa Iskola réven amagyar
míivészet oly felszabadultan merül meg a
tárgynélküli, azelvont kompoziciók, azabsztrak
ció kötetlen, parttalannak látszó világában: csak
semmi "tárgyi ábrázolás!" És akkor hangzanak el
Gedő Ilkakérdései, amikor ott áll a küszöbön az,
amit "ötvenes éveknek"' nevezünk: bizonyos
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értelemben a~ ~rizo14s kétes diadala.
Persze, a dolog csak igy, negyven t:v múltán, csak
innen nézve kap történeti súlyt, müvészettör
ténetí ~tot,a magaidején nem volt m1s, mint
a Fillér utcai lakás barna bútorai köZött, egy
kristályos Vajda-rajz és saját rajzai, képtervei
között izgatottan morfondírozó fest6 meg
erósitést váró gondolatfutama. fgy hát az 6
számáravolt a kérdés "életveszélyes" - abbanaz
értelemben, hogy 6 valóban kereste, tudni akarta
a választ, a maga számára egyetlen lehetséges
választ; kérdése tehát a szö szoros értelmében
"életkérdés" volt.

Gedö Ilka a"~ valóságot" választotta, és
képei meg rajzai láttán be kell vallanunk, nem a
legkönnyebb valóság jutott neki. Nem elsősor

ban azért, mert életének k01S(j körillményei 
történelmi körillmények! - olykor fenyeget6
mélységek, sors-szakadékok közelébe sodortak,
hanem inkabb mert tudott valamit erről a
valóságról: az iszonyatos súlyt, amivel a létezés
minden pillanata, minden aprócska mozzanata
ránehezül a dolgokra. Képeiben is felismerhető

ez a különös tudás, most mégis~b a rajzok
rói beszélek: ezek közvetlenebbOl, a szeizmográf
vagy az EKG-vonalak érzékenységével jelzik a
történések, az érzések, a belső és a k01S(j világ
"kilengéseit".

Thdjuk, hogy kislánykonitól kezdve állandóan
rajzolt és olyan természetességgel, ahogyan
lélegzett. A grafit, a papír olyan eszközök voltak
számára, amelyek - tulajdonságainál fogva 
követni és kifejezni képesek a világ súlyát és
törékenységét. Többnyire van bennük valami
kócos és árnyékszerű: a keményebb és a zsírosan
puha grafit mozgása nyomán különös feszültség
tölti be a képmezót, lüktet a felület, hirtelen
kiválnak majd visszahúz6dnak a figurák, a részle
tek. Már a korai, a negyvenes évek elején ké
sZített rajzokon is fel·feltűnik ez a nem egészen
valösagos, a jelenések tünékeny és rebbenékeny
nyomait rögzítő formálásmód, itt azonban a
"tárgyi valóság" sólya, a látvány, a modell hát
térbe szoritotta azt. A gett6ban, a zsidó aggok
házában 1941-44 között, vagya Ganzgyárban
1946-47-ben készült lapok pontosan mutatják
ezt: az alakot körbefog6 kontúr még folyamatos,
az arcok, a pillantások, a tétován leeresztett
karok egyszeri, egyedi val6sága sugárzik át a
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vonalakon; olyan tletanyag, olyan sorsmindk, az
emberi létnek olyan - személyesen megélt 
megrendülése, földrengése vette körOl ezekben
az években Ged6 Ilkát, hogy ezek mellett el
sápadt minden belső látvány, erejét vesztve hullt
alá a jelenések sora, noha - látható - a
háttérben azért ott motoszkál furcsa tör
melékként. -as látható az ls, hogy a negyvenes
évek arcképeiben, önportréiban hogyan bújik ki
a látvány, a"~ valóság" alól mindaz, ami a
későbbi rajzok legfontosabb rétege, mintegy
centruma lesz: az ember, a targyak, a világon
létezővalamennyi lény kimondhatatlan, megfog
hatatlan, és rettenetes sebezhetősége.Avonalak
- bármilyen biztonsaggaI keritik is be, bármily
en szabatosan lokalizálják az ábrázoltat - kusz
ának és töredékesnek hatnak: való;~an kínos
érzékeny5éggel követik azt a hangtalan földcsus
zamlást, azt a tapintatosan rejt6z6 hegyoml4st,
amely a lélekben és a képzeletben oly gyakran
bekövetkezik egyélet folyamán. Minden töréke
ny és furcsán izgatott itt, a "giacommettis",
kalapos fejek, az otvasashoz hajló alakok és a
karcsú aSZtaIkák vagya puscsinói ablakban feltű

nő reggel. Ezzel az egyszerre bizonytalanul mo
toszkáló és mégis halálosan pontos rajzzal le
~bVajdajúliaérett munkáiban találkozik az
ember, vagykorábban VajdaLajosutolsó szén-és
tuskompoZícióin. -as természetesen, mss oldal
róllehet a szecesszió kés6i hajtasának,fliradtabb
és többet tudó szellemi rokonának tekinteni
Ged6 Ilka rajzait, mint ahogyan képeiben is van
valami a Gulácsy képek bohócos val6sZínút
lenségéMI. Mégis azt gondolom, nem igazán ill6
ilyen köznapi stiláris szempontok szerint nézni
őket. Vagy legalábbis bizonyos vagyok abban,
hogy számára - amikor rajzpaplrjaival bihelő

dött, vagyfest6állványa előtt Mit - a teremtés
nem stiláris kérdés volt. Belső munka inkább,
tétova töprengés, heves morfondírozás, bonyo
lult és halkszavú megfogalmazása annak, hogy
minden szilárd jelenség mögött szétfoszló tudás,
homályos tapasztalat és legmképpen az érzések
és gondolatok találkozása mentén húzódó titkos
törésvonalak rejteznek - és minden ezekben,
ezek által nyerheti el értelmét. Másképpen szöl
va:isa, por és hamu V.lgYUIlk.

KovaJovszky Márla



Zene

Telemann: Brockes-passió

Barthold Heinrich Brockes 1712-ben jelentette
meg költeményét, amelyben Jézus szenvedését
mondía el dramatizált formában, kor.Uok és
elmélkedések közé ágyaZottan. A vers óriási
siker lett, mivel erőtljesen hat az érzelmekre a
szenvedés hosszas ecsetelésével, az elmélkedő

részek nincsenek híjával a nemes indulatoknak, a
szöveg egyszeru, egy kicsit talán nehézkes, bár
még így is sokkal jobb, mint Tandorí Dezső

modoros magyar fordítása. Népszerüségét mu
tatja, hogy akkortájt tizenegy zeneszerző is ked
vet kapott arra, hog megzenésítse a költeményt.

A szombathelyi Capella Savaria vállalta Nicho
las McGegan vezényletével, hogy harmadfél száz
év után a Georg Philipp Telemann által írt zenét
bemutatja Magyarországon. AHungaroton hang
lemezgyártó vállalat jóvoltából lassan hozzá
szokunk, hogy évente összeálljon egy régizene
csapat valamilyen nagyszabású különlegesség
előadásáraés lemezfölvételére. Az idei választás
kitűnőnek bizonyult. Telemann passiója az
ugyanerre a szövegre írt Handel-mű mellett
( árnyékában) is nagyon szép munka. A két
zeneszerző teljesen eltérőmödon foglalkozott a
.nyersanyaggal·. Handel számára ürügy a szöveg,
hogy létrehoza a maga hatalmas, egy tömbból
faragott oratöríumat, Telemann .beveszí" szer
zőtársnak Brockes szenátor urat, a szavakra írja a
muzsikát, hagyja, hogy azok vezessék a kezét.
Mindez néha túlságosan is egyszerúen történik,
például a darab 35. szálru1ban, amelyben a szím
bolikus alak, Sion leánya Jézus arcul ütésén
elmélkedik, mondván: amit még az oroszlán
karma, a medve mancsa sem mer, megteszi azt az
emberi kéz. Telemann - a szavaktól becsapott
an - vadászati zenét ír annak rendje és módja
szerint, galopp-tempóban, vadászkürtökkel. (A
következő évszázadban majd Rossini szerez ha
sonló módon egyházi zenét.) Az ily mödon
létrejött mú szükségszerúen tagoltabb, sokszi
núbb és könnyebb, mint az óriás és komor
golgotai oratóriumok. Számomra érthetetlen,
hogy ezeket miért nem játsszák gyakrabban,
mint a Bach-passiókat, amelyeket Magyaror
szágon képtelenség méltö mödon előadni,mivel

se megfelelő kórus, se alt- és tenorszölísta, se
karmester nem áll rendelkezésre. Ezek a hiányok
mondjuk Telemann müvénél nem volnának an
nyira súlyosak.

A nagypénteki előadásazonban a fentiek közül
csak az alténekesnő hiányától szenvedett, igaz,
ettől a szó szoros értelmében, mivel Németh
Judit váratlan rosszulléte miatt nem tudta vállal
ni a föllépést. Jól bizonyítja a darab rugal
masságát, hogy ettőlnem keletkezett lyuk a zene
szövetén, a reájuk következőáriák szépen illesz
kedtek a kimaradottak helyére. Bár a nyomott
hangulatú nyitány alatt a fafúvósoknak föltűnő

nehézségeik voltak, végül egészen magas sZínvo
nalú produkciöt hallottunk. Nicholas McGegan,
a szemüveges. kopaszodó-szőkekis ember lelke
sedése átragadt az egész társaságra, láthatóan
valamennyien élvezték a közös muzsikálást. A
hallei Stadtsingerchor fiúkórus karigazgatója,
Dorothea Köhler munkájának köszönhetően a
gyerekeknek csak fogni kellett a kottát, belenéz
ni már nem. Ez a kitűnő felkészültség lehetövé
tette, hogy a kórus csak a karmesterre figyeljen,
érzékenyen és pontosan reagáljanak annakmin
den mozdulatára. A zenekar egyébként is jó
teljesítményéból kiemelkedtek Balázs István
szép hegedüszölöí, és Falvay Cseperke meleg
hangú, finom gordonkajátéka. Martin Klietmann
tiszta hűvös hangja tette emlékezetessé az Evan
gélista szólamát.

Újra, mint mindig, a Sion lányát éneklő Zádori
Mária elragadtatta a közönséget. Pontosabban
nem a közönséget, hanem a hallgatóságot. Áriái
ugyanis a pódium mindkét oldalán ugyanazt a
hatást váltották ki. Feledhetetlen lantkíséretes
ariosoja (No. 71) alatt a vezénylő McGegan
arcán hasonló olvadó mosolyt láttam, mint a
széksorokban ülőkén. Mint Marcus Aurelius
példájában a smaragd, Zádori is következetesen,
de látható erőfeszítés nélkül őrzi és láttatja
magát, teszi a dolgát. Tisztaság, természetesség,
egyszerűség.Zádori Mária az egyik legjobb régi
zene-énekes a világon. Ez rajta kfvül mindenki
számára nyilvánvaló. Fordítva rosszabb lenne. És
olyan jó így.

F~Miklós
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Film

Krzysztof Kieslowski
két filmje

Idén májusban lengyel filmhetet rendeztek a
Vörösmarty moZiban, s ezen a hazánkban
kevéssé ismert KrzysztofKieSlowski munkassága
került bemutatásra - meglepően mérsékelt
érdeklődésmellett. Holott az 1979-es moszkvai
filmfesztiválon Az amatIJr címü - nálunk is
játszott - alkotásáva.1 fOdíjat s ezzel vWghírne
vet szerzett a rendezö,Holott nemcsak a Lengyel
Filmmúvészek Szövetségében volt Andrzej Wa;
da (elnök) helyettese a Jaruzelski-puccsig, de
szellemiségében és kvalitásaiban is egy, a mes
teréhez méltó életmű kezel kibontakozni keze
nyomán. Az oscar mintajára létrehozott európai
Felix-díj első nyertese a Rövidfilm a gyilkolás
r61. Története a banalitásig egyszeru. Egy fiú
megöl egy taxisomrt. Egy pályakezdő ügyvéd
nem tudja őt megmenteni a halálbüntetéstől. A
halálbüntetést végrehajtjak.

A rendező az ölés minden formáját emberte
lennek mutatja. Embertelen a fiú, mert előre

megfontoltan, igazán aljas indokból, csakugyan
különös kegyetlenséggel öl. Embertelen a
kivégzés, mert a társadalmat irányító törvények
logikája szerint, vissZataszító preciZitással öl.
Gyilkolás és gyilkolás itt egymásba kapcsolódik.
A fiú nem tanúsít szánalmat áldozatával szem
ben, bár - ezt látni engedi a rendező - nem
halt még ki belőle egészen a tisztaság iránti vágy.
A siralomházban pedig egy, a teljes elhagya
t~ttságban és reménytelenségben megigazult
bunöst látunk beszélgetni a fiú tehetetlenségét
és elhagyatottságát ugyancsak megélő ügyvéd
del. A tötvény sem tanúsít szánalmat, hiába
törekszik a tisztaságot és morált tenni ítélkezése
hivatkozási pont;ává: a mechanizmus maga
nélkülözi a spirituális alapokat.

Ez a film kulcskérdése, s ha a kompozíció
egészét nézzük, a mü megfonnálásának
mikéntjét, csodálattal kell adóznunk annak a
hihetetlen pontos, építész módjára megszer
kesztett képi világnak (operatör: SIawomir Id
Ziak), amelyben az egyes motívumok vissZa
visszatérése, filozófiai mélységekig hatoló értel
mező-szerepeolyan koherens, példázatszerűen
összefogott világegészet teremt, amely hatása alá
tud vo~,.s meg tud gy(5zni igazáról. A képek
expresszívítasa Langot, Dreyert, a korai Kawale-
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rowiczot - vagy éppen Szőts Istvant idéZi·
színdramaturgüja ugyancsak méltö volna egy
tanulmányra, mondjuk Thrkovszkijé vagy Anto
nionié mellé helyezve. A Rövidfilm a gyilkolás.
1'61 kohéZióját azonban mégsem csupán bravü
ros formai·esztétikai megoldásai és az 5. paran
csolat morális következtetésének kifejtése adják.

KieSlowski höse val6jo1ban az ügyvéd, aki a
filmben egyedül szembesül azzal a tragédiával,
amelyet a spirituális alapokat nélkülöző igazság
szolgáltató mechanizmus (értsd - mert a film
ben egyértelmúen annak megtestestilésévé
válik: civilizáció) és a spirituális alapot ugyan
csak nélkülöző individuum összeütközése je
lent. Az áldozat itt nem az emberi élet, több
annál: az emberi lét. A törvény a halálos ítélettel
megfosztja a bűnöst attól a lehetőségtől, hogy
bűnös voltát valaha is meghaladja. önvédelmi
okokra ~vatkozik. Az ítélet megfosztja a tör
vényt attól a lehetőségtől, hogy önvédelmi, el
rettentő szerepét meghaladja és az egyes embert
személyesen szólítsa meg a közösség nevében.

Atehetetlenség törvényét az emberi kapcsola
tokvilágára is alkalmazhatjuk. Ismert és kedvelt a
kép a "mozgásba hozott" világról, amelyben az
emberlét törvényei monoton közönségesseggel
taszigálják a szülöttet üjúkortól szerelmeken,
boldogés savanyú pillanatokon, al;asságokon, kis
és nagyárulásokon, helytállásokon és csömörön,
félelmeken és még annyi mindenen át a halálig.

A szeretet az az erő, amely képes e kényszer
pálya megváltoztatására. Az ember a csak őt és
senki mást meg nem illető helyet keresi a
világban, azt keresi, ami nála több, s ami magya
rázatot ad az öntudatra ébredéssei elementári
san fölvetődő kérdéseire. A szeretetnek a praktí
koshoz semmi köze. Ezért nincs alárendelve a
mozgás, minden dolgok mozgása törvényének,
mert maga erő. fgy az ember szabadsága szere
tetében rejlik. Akiben nincs szeretet, akiben
elhalt a szeretet, az a világ által bejárandó
kényszerpályán mozog (amíg meg nem állítja a
Valami). Aszeretet nem a dolgokhoz való ragasz
kodás, hanem a dolgok lényegéhez; nem a
törvényhez, hanem a törvényt átjáró Mértékhez
(a spirituális alap), nem a mozgáshoz való
ragaszkodás (hogy sorsom, jobb sorsom még
jobb sorsom legyen), hanem a Mozgató felt való
törekvés. A szeretet nem a világgal áll oksági
kapcsolatban, hanem a Teremtóvel. A démoni
kus ember szeretete megbicsaklik a világ el
lenálli1.sán. Démon: ez nem más, rnínt a rosszul
használt szeretet. Nem más, mínt a szeretettől

megérintett ember alkalmatlansága a szeretet
gyakorlására.



A Rővldfilm a gyIJkolásról eViIaga a szeretet
telenség jegyében 411, ezért démonikus. A meg·
gyilIrolt taxisofőr távolról sem szeretetre méltó
ember. KöZönségességével, apró gonoszkodasai
val, pitiáner önzésével maga is bűnös e démo
niában. S a többiek, mind: a gonoszság, rosszín
dulat, megvetés hatja át gesztusaikat, annak
árnyékaül a képeken; füllesztöen, halált érlelőn.

• Ez a szeretettelenség teszi oly szomorúW,
vigasztalanná KieSlowski másik filmjét, a R(jrJid..
film a szerelemriJl címűt is. Itt a főhős, a
kamaszkorból kilépő, gátlásos fiú távcsövön át
figyeli a szemközti tömbházban lakó Nőt. Megle
si jókedvét, fáradtságát, szerelmeit, könnyeit. A
távolság kettejük közt fokozhatatlan. A Nőnek

külön élete van: magányos, de alkalmi kapcsola
tokkallakályossá tett. A Fiúban tiszta, viszonzást
sem váró szerelem ébred az idősebb, fölényesen
tapasztaltNő iránt - s viselnie kell annak terhét,
hogy illetéktelenül ismeri a szeretett Másik
htkait. A Nő ilyenformán kiszolgáltatottja a Fiú
nak. A Fiú számára egyetlen megoldás kínálko
zik: láthatM tenni magát. Nem, mert "céljai"
vannak. Nem akarja birtokolni a Nőt.

Láthatóvá válni ebben az esetben is annyi,
mint valöságos alapokra helyezni az egziszten
ciát. Színt vallani, kiállni, vállalni a megaláztatást
is. Másképpen tisztességnek is hívják ezt.

Kulturális krónika

Szent István Arcbikon '88. Dohos Marianne
szerkesztésében, Barabás Ferenc tervezésében
jelent meg ez a gyönyörű album, Schéner Mihály
rajzaival.Konkoly István püspökveti fel a kérdést
írásában: "Szent István szellemi végrendelete
nekünk is szól. Vajon a magunkénak érezzük-e?"
A választ a kötetben található rajzok, a benne
olvasható vallomások adják meg. Amint Kabdebó
Lóránt írja: nA sorsfordítók a jelent formálják."
Elnézve a rajzokat, olvasva a többi között Benda
Kálmán, Határ Győző,JánosyIstván, Nemes Nagy
Ágnes, Sötér István és Szabó Magda vallomásait,
igazat kell adnunk e meg4llapításnak. Szent
István emlékezete nemcsak a jelent hatja át,
hanem a jelek szerint arra is alkalmas, hogy
ökumenikus szellemet teremtsen, egymás mellé
sorakoztassa föl mindazokat, akik szellemi

S itt kell SZembeSÜljOn a Fiú a Nő ürességével.
Nem, mert az visszautasítja őt. Ellenkezőleg.

Végülis olyan"jópofa" lenne lefeküdni az izzadó
tenyerű kis szűz fiúval. Ilyen még nem volt a
"praxis"-ban. A viszony jól érzékelhetően meg
fordul kettejük köZött. Most már a Fiú szolgáltat
ja ki magát. Nemcsak akképpen, hogy szemér
mes tisztasággal feltárulkozik a Nő előtt, de úgy
is, hogy elfogadja ezt az embert igaz szerelmének
- mindenestül. Pedig abban az ember már igen
mélyen eltemetödött a szerepek alá Képtelen a
Fiú közeledését másként felfogni, mint egyFérfi
közeledését. A Fiú pedig nagyon hangsúlyosan
- és egyébiránt lélektanilag is messzemenőkíg

megalapozott logika szerint - nem férfi. Nem
Hím. fgy nem vállalhatja azt a feladatot, hogy a
Nőt meghódítsa, "magáévá" tegye. Hanem, hogy
- tudtán kívül - felébressze ordas nőstényi

magányáb6l.
KrzysztofKieSlowski két filmje nem véletlenül

rímel egymásra. A lengyel rendező szándékában
magánaka Tízparancsolatnak a "megfilmesítése"
411. Szemlélete pedig mélyen keresztény: a Tör
vényhez a megváltás felől közelit. Nem ítélkezik
- egyébként könnyen és fölényesen megítélhe
tőnek tetsző - hősei felett, hanem azt vizsgálja,
mik a lehetséges utak - mégis, az egészen vagy
csaknem egészen elrontott létezésből - az Élet
felé.

Tóth Péter Pál

értéket alkotnak, akik hisznek abban, hogy a
múlt nagypéldái megtennékenyíthetik a bizony
talan jelent is.

Nagyszerű és időszerű könyv, a legnagyobb
elismerés illeti megjelentetéséért a Békés me
gyei Thnács Művelődésügyi Osztályát, s a békés
csabai nyomda remeklő munkatársait, akiknek
jóvoltából igazi könyvművészeti ritkasággal gaz
dagodhattak a gyújtők, az összeállító és a művész
pedig maradandó szellemi kinccsel gyarapí
tották a nemzeti önismeretünk ügyét előre

mozdító kiadványok számát.

Bárdosi Németh János: Bibliográfia. Bárdosi
Németh János a magyar vidék egyik szellemi
organizátora, mozgatója volt, csendes, szelid,
tiszta szavú lírikus, akit elsősorban illyés költői
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péld4ja ÖSZtÖOZOtt, de legszebbverseiben jelleg
zetesen egytni hangon szólalt meg, az öregedő

Arany módjara bölcselkedve, szomonln szemlél
ve az életben egyremgyobb helyet megh6dító
rosszat, méglsaz örök életértékek g)'l1zelmében
bizakodva. Bertók László, a jeles költ&a1's jövol
W>61 most e fontos, jelentős~életmű

kö~etiOSszefogIaIúátvehetjüklrezOnkbe, s
tisztelettel, szerétettel idézhetjük az adatok
"hősét", aki a jelek szerint dacol az elmúlással.
(Pécs)

Kálnoky László fordifásai: SZentségtörlJk és
mártirok. KáInOkY gyakran panaszkodott életé
ben, hogy a fordítasok~ erejét, nem
képes annyi és olyan koncentrált saját verset írni,
amennyib61 ihlete alapján futotta volna. Ma már
tudjuk, hogy ez a panasz csak részben volt
megalapozott: kiWlt öregségében a mai magyar
líra jelentős egytni teljes{tméoytt alkotta, mO
~rdítasai rtvén pedig igencsak gazdagitotta vi
lágirodalmi ismereteinket. A rt jellemző szinte
aggályos mtígonddal fordított, megbarcolt min
den sörért, minden szóért, arratörekedett, hogy
az eredeti SZOregheZ lehetőség szerint teljesen
hű maradjon, s így alkossa azt újra nyelvünkön.
Fordítói életm1ivl= a legoagyobbakéhoz, szabó
Wrincéhez és a többiekéhez hasonlítható. E kö·
tete egyremek tolmAcsolással:Jacopone da Thdi
sok változatban ismerthimn~magyarítá
sával indul, majd ezt követi Ouistopher Mar
lowe Doktor Fausztusz tragikushist6rifja, pbllip
Massinger az erény nagyságttés életalakító ere
jét dicsérőA römaí színésze, Goethe Faustjanak
második része - IWnoky egyik sokat emle
getett remeklése - és Schiller stuartMáriája. Ez
a szép kivitelű kötet is azt bizonyitja, hogy lWnk
legnagyobb mesterei természetes otthonossag
gal lélegeztek együtt a vili1girodalommal, s így
alakitottákki az eur6paisag mércéjét. (Magvető)

Kiss Tamás: Méretlen UM.A debreceni lírikus a
Nyugat harmadik nemzedékének tagja. Nevét
ritkábban olvashatjuk a nemzedéki 0SSZCf0gIalá.
sokban, aminek részben az a magyar.1zata, hogy
eredendöen szerény, vi&v.ah1l26d6 költő. Az a
célja, hogy a költemény segitségével maradandó
életértékekkel gazdagitsa olvasóinak világát.
Amint a kötet címad6 versében írja: "Vad és szilaj
ez az emberOlt6, - hiábavolt a fék, a gat. - szót
emelt hát: verset irt a költő, - hogy otthon
érezze magát." Az otthonteremtésnek ez a ben
sőséges készsége lWnk legnemesebb hagyo
mányaihoz kapcsoljavilágát.Eza hagyománytisz.
telet mutatkozik meg gondosan megWlasztott
formáiban, olykor bravúros ritmuskezelésében,
s a verseinek hangulatát ;ujúó elkötelezetten és
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mélyen emberi szellenúségben. Régi és újabb
verseinek szigoni válogatása egy felfedezésre
érdemes költőivilág térképét rajzolja. (Szépiro
dalmi)

Kabdsbó Lóránt: Az Újhold k<JltIJI. Az Újhold
dmti, rövid életti, de igen jelentős folyóirat
reneszmszat nemcsak az Újhold-Évkönyv kM
16anszerkesztett sorozata jelzi. Pilinszky,Nemes
Nagy Ágnes, Rába György és a többiek szinte
"ütemelőz6i"voltak a modern magyar költészet
nek, Mándy Ivm prozája pedig legjelentősebb

mai elbeszélőinket tennékenyítette meg.Hosz
szú évek méltatlan mellljZöttsége után OaPjainIk
ban végre elérkezett az ideje, hogy he1yQkre
kerOljenek az Újhold írói és kritikusai, s vissza·
állítsuk irodalmunk foly.unataba kezdeménye
zéseiket. Ebben a munkában segitenek Kahdeb6
L6rtnt ana1fzisei, melyek a mai magyar líra egyik
legfontosabb tartotnányara, igazi világirodalmi
teljesítményeire irtnyftják a figyelmet. (Békés
csaba)

Czigány GyOtxy: Lacrlmosa. Tizenkét ven. A
remek kivitelti kötetben erős, SZU88esztív, éles
rajzolatú költemények követik egymast. Bennük
a sejtetésnek, az elhaUgatásnak legalább akkora a
szerepe,mint a kimondásnak. Voltaképp tizen
két variációt olvasunk életre és elmúlasra, s
miközben kormos rostcsap ki a versek"gyásZke
mencéib6I", érezni a frissen sült kenyér illatát,
megérint az otthon nyugalmas békessége is.
(Poesis Hungarica 2. Békéscsaba)

Major ottó: A megtalált út. Izgalmas, gondol
kodásra és vitára serkentő tanulmányok, filoló
giai bravúrok, emlékezések és birtlatok sorakóz
nak a szerző új kötetében. Major Ottó azt a
llbertI.iS és radikális szellemiséget éleszti föl,
amely soklUg gyanús szellemi portélWlak szá·
mított. Nagy beleérzéssel bizonyitja, hogy e
szellemiség legjelentásebbjei - Jászi Oszkár,
Sinkó Ervin és a többiek - olyan eszméket és
eszményeket fogalmaztak meg,melyekhez amai
zavaros időkben is érdemes értő figyelemmel
közelíteni. szépek és érdekesek a Kortársaim,
barátaim dmti ciklusban o1vashat6 írások. Major
Ottönak köszönhetjük a többi köZött Lengyel
József életmtlvének pontosabb és hitelesebb
ismeretét, de sokat tett azért is, hogy Thurzö
Gabar életmCive ne merüljön el érdemtelenül a
feledésben. Szellemes és találó színházi kritikák
mellett érdekes, tanulSl1gos mtihelybeszélge
téseket is tartalmaz a kötet. (Szépirodalmi)

R6nay László
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RÉSUMÉ

Dans ce numéro MiklósTomkaécrit sur le röle publique des Chrétiens. I'étude de Péter Erdőanalyse
le röle du droit canonique. Jean Guitton et Alan Penanster rend compte de l'affaire Lefebvre.Nous
publions un petit tableau sur le theme de l'affluence des images dans notre vie et de ses
répercussions dífferentes. LászlóMárton écrit sur l'image poétique, Gábor Karátson sur la télévision,
KatalinS.Nagysur la pollution visuelle, András Bálint Kovácssur le rapport des images et des noms,
Péter Nádas sur les copies des images archétypes. A ce theme se rapporte l'essai de Paul Virilio,
intitulé: .Un jour vient le jour ou ne vient pas le jour" qui médite sur le fait, comment la vitesse
modifíe la position d'esprit, Notre rubrique des belles lettres, cette fois tres riche, contient des
extraits de roman de Georgi Markovszld, des poemes de Péter Dobai. I'entretien de Vigiliaa pour
partenaire le Frere Roger ayant visité la Hongrie récemment, Nous publions les méditations
prononcées sur la réunion européenne pour la jeunesse organisée en Hongrie. Vous lirez un compte
rendu sur l'activité missionnaire de Matteo Ricci. La rubrique eritique contient des comptes rendus
sur maints livres, films et événernents divers.

CONTENTS

In this number, MiklósTomkawrites about the role of Christians in public life. In a study, Péter Erdő
examines the role of ecclesiastical law. Jean Guitton and Alan Penanster report on the case of
Lefebvre.We also publish a small selection of writings about the deluge of images and their different
angles: László Márton writes about poetic images. Gábor Karátson about television András Bálint
Kovács about the relationship between images and names and Péter Nádas about copies of
primordial images. To a certain extent, the study by Paul Virilio with the títle. "One day the day will
come or the day will not come", also belongs to this theme and in this study, the farnous author
analyses the outlook transforming effects of speed and further develops this subject. In our abundant
literary column, we publish selections from novel by Georgi Markovskiand some poems by Péter
Dobai. This month's interview is with Brother Roger who visited Hungary some time ago. We also
publish the meditation he held during the youth meeting that was organized in our country. We also
describe the missionary work of Matteo Ricci. In our review we bring short writings about different
books, films and cultural events.

INHALT

MiklósTompa schreibt über die Rolle der Christen im öffentlichen Leben. Péter Erdőuntersucht die
Funktion des Kirchenrechtes. Jean Guitton und Alan Penaster berichten über den Fali Lefebvre.Es
folgt eine kleinere Zusammenstellung über die Fiut der Bilder in unserer Zivilisation und über die
verschiedenen Aspekte dieser 'Iatsache, es schreiben: László Márton vom poetischen Bild, Gábor
Karátson vom Fernsehen, Katalin S. Nagyvon der visuellen Umweltverschmutzung, András Bálint
Kovács vom Verhaltnis der Bilder und Begríffe, Péter Nádas von den Abbildungen der Urbilder.
Gewissermassen gehört in diesem Themenkreis eine Studie von Paul Virilo betitelt .Eínestags
kommt der Tag oder es kommt nicht der Tag", in der der namhafte Autor die Betrachtungsweise
umandernden Wirkungen der Geschwindigkeit analysiert und weiterdent. In dem Líteraturteil
veröffentlíchen wir' einen Kapitel aus dem Roman von Georgi Markovszkiund Gedichte von Péter
Dobai. Das Vigília-Gesprach wurde mit Roger SChutz geführt und wir bringen auch seine
Meditationen vorgetragen auf dem europaíschen Jugendtreffen in Ungarn. Im weiteren berichten
wir noch von der missionarischenArbeit des Matteo Ricci. ImJournal Besprechungen von Büchern
und Filmen, und kleinere Berichte von kulturellen Geschehnissen.
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