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LUKÁCS LÁSZLÓ

Egyházunk a forrongó világban

Teológusok ellenzékben

Az elmúlt két esztendő során néhány figyelemre méltó tény jelezte, hogya
katolikus teológusok egy számottevő része és az egyházi tanítóhivatal között
növekszik a bizalmatlanság, a gyanakvás, a kölcsönös kritika, sőt szembenállás.

1989 januárjában 177 teológia professzor aláírásával adták ki az ún. Kölni
nyilatkozatot. Az állásfoglalás élesen bírálja egyebek között az újabb német és
osztrák püspöki kinevezések módszerét, a teológiai professzori státusok betöl
tésével kapcsolatos megszorításokat, valamint a pápa megnyilatkozásait a Hu
manae Vitae tanításáról, konkrétan a születésszabályozás kérdéséről.

1989 februárjában közzétették a Hittani Kongregáció rendelkezését: a jövőben

nem elegendő az, hogy az egyházi tisztségviselők, beleértve a teológiai pro
fesszorokat, hivatalbalépéskor hitvallást tesznek, hanem részletesebb hűséges

küt kell tenniük. Eddig azt a Hiszekegyet mondták el, amelyet a vasárnapi szent
miséból ismerünk. Most ehhez hozzáfűzték az l. Vatikáni zsinat szövegét:

"Erős hittel hiszem is mindazt, amit lsten írott vagy áthagyományozott igéje
tartalmaz és azt az Egyház akár ünnepélyes, akár rendes tanítóhivatala mint
Istentől kinyilatkoztatottat hívés végett előterjeszt. Erősen elfogadom és meg
tartom egészen és egyenként, amit a hit tanáról vagy az erkölcsről ugyanaz
határozottan előterjeszt. Azonkívül az értelem és az akarat vallásos engedel
mességével ragaszkodom azokhoz a tanokhoz. amelyeket a római pápa vagy
a püspökök kollégiuma kijelentenek. amidőn a hiteles tanítóhivatalt gyako
rolják, jóllehet azokat nem határozott aktussal szándékoznak kihirdetni."

1990. júniusában tették közzé a Hittani Kongregáció instrukcióját A teológusok
egyházi hivatásáról. Ebben ugyan nem említik a Kölni nyilatkozatot s a nyomában
támadt vitát, de részletesen elemzik a teológiai kutatómunka helyét az egyház
életében, s kijelölik a teológusok szabadságának határait.

1990 végén 431 észak-amerikai teológus aláírásával adták ki a Washingtoni
nyilatkozatot. A teológusok véleménye szerint a Vatikán nem tartja eléggé tiszte
letben a nemzeti püspökkari konferenciákat, az egyházban túlzottan erősen ér
vényesül a tekintélyelvúség, néhány fontos erkölcsi és fegyelmi kérdésben (nős

papság, nők pappászentelése, születésszabályozás) a római döntéseket nem tá
masztják alá megfelelő érvek. Mindegyik dokumentum és nyilatkozat körül szé
leskörű vita bontakozott ki. Mielőtt azonban néhány jellegzetesebb álláspontot
ismertetnénk. ismerkedjünk meg a Hittani Kongregáció instrukciójával.
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A teológus egyházi hivatásáról

Az instrukdó rövid elvi alapozással kezdődik: az igazság - Isten ajándéka
népének. Isten határtalan szeretetére, hívására Isten népe a hit és a szeretet életével
válaszol. "A hívők összessége... nem tévedhet meg hitében" (Lumen Gentium 12.).
Ezt a hitet azonban mindig újra át kell élnie s egyre mélyebben át kell gondolnia,
hogy az Igazság Lelkének erejében tanúságot tehessen róla a világban.

Ebből a tényből következik a teológus hivatása. Megismerés és szeretet szorosan
együtt jár a hitben. A hit megértését, kifejtését és igazolását, lsten szavának hirde
tését a teológia segíti. A hitben Isten jóságát ismerjük meg, az iránta ébredő szeretet
ösztönöz erre a kutatásra. A teológusnak a tudományos kutatást az imádsággal kell
egyesítenie, hogya "természetfölötti hitérzék" legyen a kutatásának zsinórmértéke.

A teológia sajátos helyet foglal el a tudományok közott. és sajátos szerepet
játszik az egyházban is. Igénybe kell vennie az értelem ellenőrző funkcióját, a
történelemtudomány, a filozófia, a humántudományok segítségét, de kritikus
magatartását a hit fényével kell átvilágítania és megszentelnie. A teológus is
tagja Isten népének: munkájával az egyházat kell építenie, a tárgyilagos vitára,
a testvéri párbeszédre kell törekednie, készen arra, hogy saját véleményét a
kinyilatkoztatást hitelesen értelmező egyházi tanítóhivatalhoz igazítsa.

A harmadik rész a püspökök tanítóhivatalával foglalkozik. Kiemeli a pápával
közösségben tanító püspöki kollégium szerepét, a tévedhetetlen egyházi tanító
hivatal tekintélyét, majd hozzáteszi: a pápát hivatalának gyakorlásában a római
kúria hivatalai, elsősorban a Hittani Kongregáció segíti a hit és az erkölcs kér
déseiben. E kongregációnak a pápa által jóváhagyott iratai tehát részesednek
Péter utódjának rendes tanítóhivatali tekintélyében.

A negyedik, leghosszabb rész a tanítóhivatal és a teológia kapcsolatát elemzi. Ket
tejük szerepe ugyan eltérő, de céljuk végső soron ugyanaz: megőrizni Isten népét a
felszabadító igazságban, hogy így "a nemzetek világossága" lehessen. A Magisztéri
um különbözőmódokon nyilatkozhat meg - ennek megfelelőenkülönböző e meg
nyilatkozások bizonyossági foka. Az ünnepélyes, tévedhetetlen kijelentések biztos
igazságokat tartalmaznak. Előfordulhat azonban, hogya Tanítóhivatal egyes kérdé
sekre válaszol, egyes problérnákat megvilágít.anélkül, hogy végleges tanítást kívánna
előterjesztem. Ezeket az állásfoglalásokat is kellő tisztelettel kell fogadni, bár ezekben
az esetekben előfordulhat, hogy álláspontját késöbb kiegészíti, módosítja.

A teológusoknak ilyen esetekben jogukban áll kérdéseket föltennie. fenntar
tásokkal élnie. A Tanítóhivatal és a teológusok között tehát keletkezhetnek fe
szültségek. Ha ezek nem ellenséges lelkületből születnek, hanem megőrzik a
szeretet egységét, akkor elősegíthetikaz igazság tisztázását. Ha a teológus min
den jószándék ellenére sem képes elfogadni a Magisztérium nem-végleges taní
tását, elő kell adnia nehézségeit. Komoly ellenvetései hozzájárulhatnak ahhoz,
hogy az igazságot egyre jobban megközelítsék és kifejtsék.

A teológiai pluralizmus azonban nem kezdheti ki a hit egységét, nem vezethet
ellenségeskedéshez a Tanítóhivatal és a teológusok között, mert ezzel súlyos káro
kat okoznak a hit egységének, az egyház szavahihetőségének,A teológusnak, mint
minden hívőnek,követnie kell a lelkiismeretét, de ugyanakkor formálnia is kell azt
a hit fényében, az egyházi hagyományhoz igazodva. Az egyházban életfontos
ságú szerepe van mind a Tanítóhivatalnak. mind a teológiának: lsten népének
szolgálatában kölcsönösen erősíteniük kell egymás munkáját, az igazság és a
szeretet szellemében állandó párbeszédben egymással az egyház közösségében.
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Teológusok lázadása?

A Hittani Kongregáció instrukcióját sokhelyről éri támadás megjelenése óta. A
Herder Korrespondenz 1990 augusztusi számában tette közzé az Instrukció teljes
szövegét, de rögtön hozzáfűztePeter Hünermann professzor kritikus megjegyzéseit
is. Hünermann is aláhúzza: az egyház tanítóhivatala és teológusai minden kérdés
ben szorosan egymásra vannak utalva - természetes, hogy támadhatnak köztük
nézeteltérések, feszültségek. Nem szabad azonban fegyelmi úton elhallgattatni a
teológusokat, hogyelkerülhessük az olyan tévedéseket és vitákat, amilyenek pél
dául az antimodernista eskü vagy a bibliai exegézis körül kialakultak.

A megjelent publikációk szerint a legharcosabban a tübingeni teológusok
szálltak vitába az Instrukcióval. Eles kifejezésekkel utasították vissza és ítélték
el módszerét és állásfoglalását. ,,~iközben Európában leomlanak a falak, a Va
tikánban újra felmagasodnak" , "Uj jégkorszak kezdődik a zsinati tavasz után"
"az aggiornamento elárulása" lIa kommunista diktatúrára emlékeztetőmódsze
rek" - ilyen kitételeket olvashatunk a kűlönbözó vitaírásokban.

Huszonegy teológus aláírásával 1990. július 12-én kiadták a "tübingeni nyilat
kozatot". Ebben arra az állásfoglalásra hivatkoznak, amely 1968-ban 1360 teoló
gus - köztük Joseph Ratzinger - aláírásával jelent meg. A II. Vatikáni zsinat
visszaadta a teológusok szabadságát - ezt nem szabad újra veszélybe sodorni.
"Ez a szabadság súlyos felelősségget ró reánk, hogy az egyház valódi egységét
és igazi békéjét megőrizzük.Tudjuk, hogya teológusok is tévedhetnek. De meg
gyözódésünk, hogya téves teológiai véleményeket nem lehet kényszerítő esz
közökkel elhallgattatni. Meggyőződéssel elismerjük a pápa és a püspökök taní
tótekintélyét, amely Isten szavának irányítása alatt áll, az egyház szolgálatában.
De azt is tudjuk, hogy ez a pasztorális tanítói küldetés nem nyomhatja el vagy
akadályozhatja a teológusok tudományos tanító feladatát."

Nyilatkozatuk végén arra kérik a papát, hogy ne adjon ki enciklikát vitatott
erkölcsi kérdésekről, amíg az ezekkel kapcsolatos részletkérdéseket nem tisztáz
zák megnyugtatóan. A következő püspöki szinódus tárgyalja meg ezeket a kér
déseket. Végül vizsgálják fölül, hogy a pápai tévedhetetlenség kiterjed-e a szü
letésszabályozás kérdésére is.

A Communio című folyóirat 1990 novemberi számában megjelentette Ratzin
ger bíborosnak azt az írását, amellyel annakidején az Instrukciót közzétette. A
II. Vatikáni zsinat után a teológusok egyre inkább az egyház egyedüli igazi
tanítóinak érezték magukat, akik fölötte állnak még a püspököknek is. A sajtó
pedig fölfedezte, hogya teológusok érdekes szenzációkat tálalhatnak a botrá
nyokra éhes közönség elé. A Szentszék Tanítóhivatala így egyre inkább valami
hibás tekintélyelvűség utolsó maradványának látszott.

Korunk két uralkodó áramlata a pozitivizmus - és az irracionális, ezoterikus
valláspótlékok. "A keresztény hit azonban nem szabaclidőfoglalkozás,s az egyház
nem egy klub a sok közül. A hit az ember alapkérdésére ad választ: honnan lettünk
és hová leszünk? A hit az igazságra támaszkoclik, s csak az igazságra fogékony
emberről lehet elmondani, hogy a szabadságra kapott meghívást." "Az egyháznak
egészséges teológiára van szüksége. A teológiának pedig a Tanítóhivatal élő szavá
ra. Az Instrukció a Tanítóhivatal és a teológia kőzt folyó párbeszédet szeretné meg
újítani, hogy ezzel az egyházat s vele az emberiséget szolgálhassák az igazság és
a szabadság keresésében."
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BALASSA PÉTER

Szabadban

Leonardo mosolya. Az Országos Széché
nyi Könyvtárban megtekinthető egy ér
dekes, intenzív szellemi erőt árasztó kiállí
tás Aktualitás és mítosz - Leonardoda Vinci
címen. Főként fakszimiléken láthatók leg
nagyobb művei, rajzokon, másolatok so
kaságán vázlatai, fantasztikus, okos gép
tervei, képrétegek, a mögöttiek és láthatat
lan hátterek, vagy éppen saját kezű világ
térképe, kézírása, Magyarországra vonat
kozó megjegyzésekkel, utalásokkal. A
Szépművészeti Múzeum Leonardo-anya
gán kívül (főleg fejtanulmányok Az ang
hiari csatához és az ún. "budapesti lo
vasszobor) túlnyomó részében a leona r
dizmusról szól a kiállítás. Semmi sem ere
deti, mégis ó az. Képeket, rajzokat látha
tunk a mester tanítványaitól, segédeitól,
műhelyéból, tárgyakat motívumokat,
amelyeknek szerzőire kimutathatóan ha
tott. A leonardizmus szakmai kontextusa
villan fel itt, a befogadástörténet magában
a képzőművészettörténetben, egyfajta fo
lyamatos, szellemi irritáció. Leonardo,
mint ismeretes, kevés végleges, elkészült
képet hagyott hátra, inkább egy fantaszti
kus, a maga nemében egyedülálló gondol
kodásmódnak lehetne nevezni ezt a ha
gyatékot, amelynek kivételes kisugárzása
van az európai művészetre, tudományra,
sót teóriára. Probléma-központú, problé
ma-felvető alkatát tekintve ez a múvész
példátlan filológiai, ikonográfiai és tech
nológiai feladatokat és feladványokat ha
gyott az utókorra. Mostanában, a kataló
gus tanúsága szerint Leonardót szinte már
digitális festőnek tekintik, akinek gondol
kodása olyan holografikus és számítógé
pes jegyeket mutat, amelyeknek az ipari
civilizáción túli konzekvenciáihoz csak az
utóbbi években jut el igazán a posztmo
dern tudomány. Mintha egyetlen, kollek
tív, fokozhatatlanul intenzív intelligencia
működött volna esetében, amelynek tár
gya és problémája is egyúttal ez az intelli
gencia: az emberi szellem mint látvány és

mint megoldandó kérdéshalmaz. A le
onardo-rnítosz, mely műveinek befoga
dástörténetével és rejtélyeinek leolvasásá
val egyenlő, törésmcntesen átível poszt
modern korunkba, ahol ismét otthonra ta
lál, sőt ő maga is építi ezt az otthont. En
nek az intelligenciának a működésében

van valami Mozarthoz hasonlatos, s talán
nem véletlen, hogy aktualitás és mítosz
éppen kettejük esetében példátlan módon
elven és egybefonódó a mai európai tu
datban. Mert mítoszt a modern utáni je
lenben voltaképpen csak a teljesség ama
fokán lehet érzékelni, újraélni, ahol a sze
mély eltűnik egy-egy rejtélyes mosoly,
hallgatás, látvány vagy éppen prófétikus
gépezet: a teljesség, a kerekség idézete
mögött. Leonardo elsőrendűen ilyen - s a
nyomozás utána, a személy és a mű után
voltaképpen a személyon túliság vagy
mögöttiség kihívása az "alant állók"-kal
szemben. Meghökkentő, hogya Leonar
do-történetet és a leonardizmust nemcsak
a (tudományos) nyomozás jelentésköre kí
séri végig, hanem minden másnál több
brutális bűncselekmény,múzeumi őrültek

irracionális csonkításai, rongálásai, lopá
sok, gyilkosságok fűződnek művei "befo
gadás- és rablástörténetéhez", amelyek 
muiatis mutandis - megfelelnek a 20. szá
zadi leonardizmusoknak: hamisítványok
nak, parafrázisoknak és paródiáknak,
mindez: egyetlen hatalmas idézet. Ha
hozzávesszük mindehhez, hogya Leonar
do-portrékon, legyenek azok nők, fiúk,
öregemberek, mindig ugyanazt a mosolyt
azonosíthatjuk, csak nem tudjuk kiét is
voltaképpen, akkor talán megérteni vél
jük, hogya Lét felfoghatatlan, szerivtelen
és elfogulatlan vonzereje mosolyog Le
onardo "arcáról", és ez a csábító hívás le
küzdhetetlen vonzaimat mitikus aktuali
tást teremt újra és újra. Egymást tűkrözik

itt, ó és mi, mindnyájan: a fürkészői. Altala,
a hasonlíthatatlan által látjuk csak igazán,
hogya vilJig másola», s mi benne képmások.
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KENYERES ZOLTÁN

Rendezetlen könyvespolc

Prohászka Ottokár:
Modem katolicizmus

Az 1927-ben elhunyt Prohászka Ottokár a
századforduló magyar katolikus egyház
történetének kétségtelenül legnagyobb
alakja volt. Szuggesztív egyéniség, nagy
hatású hitszónok és termékeny alkotó.
Munkáit Schütz Antal rendezte sajtó alá és
bocsátotta közre huszonöt kötetben. Most,
sok évtized múltán, Koncz Lajos szerkesz
tésében egy jól tájékoztató válogatás kerül
az olvasó kezébe ebből a roppant terjedel
mú életműből. Sőt nemcsak a hajdani so
rozatban megjelent írásokkal ismerkedhet
meg az, aki elolvassa ezt az új kötetet. ha
nem eddig kiadatlan írásokkal is találkoz
hat benne. A könyv három részből áll. Az
első rész általános áttekintést ad Prohász
kaéletéről és tevékenységéről: a kötet
szerkesztője előbb az életrajz kronológiai
rendjében haladva naplóidézetek alapján
mutatja be Prohászka útját, majd érvelő ta
nulmányban mondja el a mai olvasónak
szánt mondanivalóját az életmű értékeiről.

A második részben szemelvények ol
vashatók Prohászka írásaiból. A könyvnek
ez a legnagyobb hányadát kitevő rész té
mák szerint oszlik fejezetekre. Az első fe
jezet önvallomásokat tartalmaz. Ezek kö
zött különös figyelmet érdemel az 1904
1919 közötti időszakról készült és eddig
még kiadatlan napló itt közölt majdnem
harminc oldala. A második fejezetben a
teológus szakíró néhány munkája találha
tó. Igy a könyv címéül is szolgáló Modern
katolicizmus című híres füzet, mely annak
idején egyházi indexre került. A harmadik
fejezet a társadalmi, szociális kérdésekben
állást foglaló közéleti publicistát ismerteti
meg a mai olvasóval, a negyedik fejezet
pedig a hitszónokot állítja elénk. Ezután
következik a kötet harmadik és egyben
befejező egysége: félévszázad Prohászka
értékeléseiből közölt válogatást. Schütz
Antal, Sík Sándor, Belon Gellért, Szabó Fe-

rene és Rezek Román írásai szerepelnek
itt, valamint egy beszélgetés Gergely Jenő

és Vadász Sándor részvételével.
Prohászka, mint az igazán elhivatott,

merész emberek legtöbbje, sok rajongó hí
vet és sok ellenfelet szerzett magának. Pá
lyája XIlI. Leó pápa és a Rerum novarum,
vagyis a szociáldemokráciával szembenál
ló, új keresztény társadalmi érzékenység
jegyében kezdődött. Ennek értelmében
szerette volna a nyugat-európai egyhá
zaknál maradibb szellemű magyar egy
házat megmozgani, és közelebb vinni a
századforduló akkor már égető szociális
kérdéseihez. Egyszersmind ő volt itt a Du
na-Tisza táján az első felelős egyházi mél
tóság, aki észrevette a modem termé
szettudományok kihívásait. Hatottak rá a
természettudományos fejlődéssel együtt
haladó új filozófiai áramlatok is, s eredmé
nyeiket felhasználta teológiai munkáiban.
Az egyház néha sokallta modernségét, a
politika-szellemi baloldal pedig legtöbb
ször ravasz politikust látott benne, aki
konzerválni akarja a feudális berendezke
dést. Az értetlenség kettős harcában telt el
élete. Ma már történelem, amit tett, ma
már történelem, amit mondott és írt. Ma
már talán elfogultságok és félelmek nélkül
lehet szembenézni hagyatékával, avval is,
amiben tévesztett gondolatokat fogalma
zott meg és avval is, ami tanulságul szol
gál a mai embemek. (Szent István Társulat)

Orpheus

Tavaly új negyedéves irodalmi lap indult
Miskolcon Orpheus címmel. Főszerkesz

tője Zimonyi Zoltán, szerkesztője Jenei
László, munkatársai Kunt Emő és Porko
láb Tibor. Igazán nem akarom lebecsülni a
régi Napjaink helyébe lébő Holnap érde
meit, mert értékes, jól szerkesztett folyói
rat (kitűnő költő, Serfőző Simon szerkesz
ti), de az új negyedéves lap első évfolya-
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ma alapján az a benyomásom, hogy más
súlycsoportról van szó. Az Orpheus a kí
sérletező szellemű magas kultúra lapja, ha
nem félnék a szótól, azt mondanám, elit
lap, olyan mint a f6városban a Holmi. Csi
petnyi sznobizmus is lehetne szerkeszté
sében, ha nem számítana már induláskor
a fiatal, sőt legfiatalabb írónemzedékek
megszólalására. Az első füzetekben sze
replő Garaczi Lászlóra, Kemény Istvánra,
Kurdi Imrére gondolok. Rokonszenves to
vábbá, hogy Kukorelly Endrétől Oravecz
Imréig vagy éppen Tandori Dczsőig itt
szerepel a modernség színe-java. Mészöly
Miklós és Nádas Péter, Orbán Ottó és Ba
lassa Péter, de nem folytatom az igazán
impozáns névsor ismertetését. Inkább a
negyedik számra szeretném fölhívni a fi
gyelmet - tudva, vagy inkább remélve,
hogy mire e sorok olvashatók lesznek,
már az első idei szám is megjelenik. Ez a
múlt esztendei negyedik füzet az iróniáról
szól. Versek, értekezések, tanulmányok
sorakoznak benne egymás mollett. A lap
szerkeszt6je, Jenei László Komis Mihály
lyal folytat beszélgetést. Az irónia elég ne
hezen definiálható fogalom, Hegeltól Ki
erkegaardon át napjainkig filozófusok és
esztórák légiója bölcselkedett róla. Komis
fogalom meghatározása ilyen egyszeru:
"Azt gondolom (...), hogya humort az iró
niától az különbözteti meg, hogy az irónia
tudja, hogy nincs min nevetni, és mégis
kísérletet tesz a nevetésre (...) Ha igazi
mélységben sikerül, akkor az tulajdonkép
pen a tragédiának, a tragikus hangütésnek
egy lehetséges változata."

A beszélgetés végén a következ6 kérdés
hangzik cl, s ezt azért szerotném ideiktat
ni, mert a válasz keserűsége elgondolkod
tató és különöson itt, a mi lapunk hasáb
jain az. Jenei László kérdése: "Egy ilyen
tévesen racionalizált kor után támadt űr

ben lehetséges, hogy új idealizmusok fog
nak lábra kapni?" Komis válasza: "Hát
igen. A new age, meg a különféle okkul
tizmusok kultusza nem vallási rene
szánsz, hanem a történeti egyházak, bü
rokratizálódott vallási felekezetek szellemi
csőd jelentése, beleértve a zsinagógát is.
Mert a problémának csak egyik szála a
megkövesedett egyházaknak az európai
kultúra közös bűnében vállalt, tagadhatat
lan szerepe. Nincs valóságos ökumené,
hanem csak deklarációk. Ezért van olyan
könnyű dolguk aszektáknak, a világvége
keresőknek. (...) Es amikor a válság újra a
vallási bürokráciák karjába taszítja a me
nekülö, rettegéstől kótyagos embert, aki
immár hajlamos minden jól hangzó ígére
tet készpénznek venni, semmi jobb nem
történik, mintha egyik pártból átlépne egy
másikba, hogy megszabadítsa magát az
önálló gondolkodás felelőssége, a magá
ból forrásozó hit gondja alól.

Mert szerintorn a remény olyasmi, ami
önnön feltámadásával teremti újjá önma
gát. Tehát a remény - abszurd. "Miben
lehet reményünk?" - kérdezem Várad y
Szabolcs gyönyörű versével. Hát abban,
hogy reménykedünk: roménykedhetűnk,

Dc semmi másban. Lehet, hogy ez nagyon
kevés vagy semmi, de szerintem talán ez
minden".
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KISS SZEMÁN RÓBERT

Tollhegyen

Carl Sagan:
Az Eden sárkányai

"A kiváncsiság betegsége... hajszol ben
nünket arra, hogy megpróbáljuk fölfedez
ni a természet titkait" - írja kissé kárhoz
tatóan Szent Agoston, miután jómaga már
leszámolt a földi dolgok iránti hiú kiván
csiság érzésével, amely azonban, miként
azt a nyugati ember története is mutatja,
mind a mai napig sajátunk. Kárhoztatni
való-e vagy sem, nehéz megmondani, de
az biztos, hogy mindannyiunknak szá
molnunk kell énünknek azzal a részével,
amely környezetünk és saját titkainkat ki
sérli meg kifürkészni. De van-e egyáltalán
énünk? Nem csupán az önszervezödö
anyag biokémiai folyamatainak ideiglenes
kreatúrái vagyunk-e? Vajon testünk vagy
agyunk melyík részében rejtezik emberi
mivoltunk? Es vajon vallásos képzeteink
agyunk ún. limbikus rendszerének bioké
miai termékei volnának csupán, amelyben
egyaránt része lehet az embemek és a
törzsfejl6dés alacsonyabb fokán álló ma
darak és emlősök bármelyik egyedének?
Vajon csupán agykérgünk fejlettségének
tudható be, hogy kiemelkedtünk az állat
világból? Kiemelkedtünk-e tényleg?

A könyvben felvetődő kérdésekre auten
tikus tudományos válasz nem adható, csu
pán hinni lehet a materializmusban éppúgy,
ahogyan a Teremtésben. Nem kétséges,
hogy a kereszténységgel éles ellentétben, a
szerző az önszervez6dő anyag hitét vallja.

Carl Sagan, a híres amerikai űrkutató és
csillagász könyve 1977-es megjelenése óta
számos országban állt a legnépszerűbb

könyvek listájának élén: élvezetes és közért
hető stílusa, merész eszmefuttatásai, vala
mint lenyúgöz6en széleskörű tudása mind
hozzájáruIt ehhez. A szerző a földtörténet
kezdetétől egészen napjainkig követi nyer
mon az élet fejl6dését, sőt tovább, a távoli
jövőbe is elkalauzoljaa biológiaiés a modem
agykutatásban kevésbé járatos olvasót.

Sagan szándéka azonban tisztességes,
senkit sem akar félrevezetni vagy hitében
megbántani: könyve bevezetőjében leszö
gezi, hogy számtalan megállapítása spe
kulatív jellegű, és afelől sem hagy kétsé
get, hogy olyan előfeltevésekkeldolgozik,
mint például az univerzum ősrobbanás

útján való keletkezése, vagy hogy szerinte
az agy működése "csakis anatómiájának
és fiziológiájának következménye, és sem
mi másé". Mindazonáltal könyvének
egyik leglebilincselóbb fejezetében az ős

történeti kutatások eredményeinek figye
lembevételével érdekes párhuzamot von
az evolúció és a bibliai Eden-történet kö
zött: szorinte a Paradicsom kígyójának és
az első emberpárnak a története olyan mí
tosz, amely az őshüllők, a dinoszauruszok
és az emlősök élet-halál harcát örökítette
meg, amely során végül is az emlősök át
vették az uralmat a földön, a dinoszauru
szok pedig kipusztultak. Ezen eszmefutta
tást az agy mélyebb rétegeiből előtörő ál
mok gyakori "hüllő"-motívumával tá
masztja alá.

A könyv ezen kijelentéseken kívül is
számtalan vitára ingerlő megállapítást tar
talmaz. A kötet legértékesebb részében
azonban mégsem a hipotézis uralkodik,
hanem a tudományos tapasztalatokon ala
puló agyfiziológiai kísérletek eredménye
inek részletes ismertetése található, amely
ben megismerkedhetünk az agykutatás új
eredményeivel, s bepillantást nyerhetünk
az állatokkal folytatott kisérletekbe is.

Carl Sagan természetesen nem adhat
választ a kérdések kérdésére. Csupán ab
ban segít, hogy - a tudomány határain
belül - konkrétabbá váljon. Az emberi
agykéreg ugrásszerű megnövekedésének,
a folyamatos evolúció mozgatóerejének, a
Földön teremtett élet, s végül az élet értel
mének kérdésére a feleletet, úgy hiszem,
nem a tudományban kell keresnünk.
(Európa)
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RÓNAY LÁSZLÓ

Egy hónap

Egy lemez. Cserkészés közben került a ke
zembe. Címlapképe a Szentatyát ábrázol
ja. A felvétel azon a szentmisén készült,
melyet Péter és Pál napján mondott a
Szent Péter Bazilikában. Mozart Koronázási
miséjét Herbert von Karajan. az azóta el
hunyt, világhírű karmester vezényelte. Az
ismertető füzet egyik képe őket kettejüket
ábrázolja. A mosolygó pápát és a karmes
tert. A lelkek és a zene fejedelmét.

Meglehetósen sokszor panaszoljuk és
alighanem teljes joggal, hogy a különféle
médiumok, a video, a lemezek, a filmek
nem azt szolgálják, amire elsősorban vol
nának hivatottak, a kultúrát és az ismeret
terjesztést, hanem a sikerre és az anyagi
haszonra kacsintgatva inkább az ízléste
lenséget terjesztik.

Ez a lemez perel ezekkel a vélékedések
kel. Nemcsak a kultúrát szolgálja, ámbár
Mozart Koronázási miséjét ebben a nagy
szerű előadásban hallgatni, nem akármi
lyen zenei élmény. A hallgató számára
azonban talán még nagyobb reveláció a
Szentatya hangját hallani, ahogya mise
imáit mondja énekli. Hiszen közben arra
gondolhatunk, hogy hamarosan szemé
lyesen is láthatjuk, hallhatjuk a hangját. A
kűlőnféle nyelveken megfogalmazott, pa
zar kiállítású ismertető füzetben a misén
elmondott homiliája is olvasható.

Lehet persze azon is meditálni, milyen
jó volna, ha nálunk ugyancsak hasonló
felvételek készülnének és kerülnének a
pápalátogatás után a keresztény családok
otthonaiba. Nem hiszem, hogy ráfizetéses
volna egy ilyen kiadvány elkészítése. Az
sem mellékes azonban, hogya századvég
embere nemcsak öldöklésre, pusztírásra
használhatja fel a technika különféle esz
közeit. Lám, alkalmasak ezek arra is, hogy
mindenkor élővé varázsolják, személyes
közebégünkbe hozzák korunk egyik leg
nagyobb személyiségét, kinek szavait épp
annak a zeneszerzőnek talán legnépsze
rűbb miséje kíséri, akire idén emlékezik

megkülönböztetett figyelemmel a művelt

világ.
Egy ilyen lemez birtokában még azt is

hajlandók vagyunk elhinni, hogy létezik
ez a múvelt világ. Szavát elnyomják
ugyan a fegyverek, mégis megtalálja azo
kat a szomélyiségeket és eszközöket, akik
által és amelyek közvetítésével artikulálni
tudja az örök értékekbe vetett hitét és bi
zalmát.

Este Sinkó Ervinnel. Sosem éreztem
igazán nagy írónak, mégsem tudom leten
ni új kötetét. amelyet az Akadémiai Kiadó
jelentetett meg. (Az út, Naplók, 1906
1939) Az út című laza feljegyzés-sor ezzel
a gondolattal indul: w .. Az ember útja
minden földi hatalmasság tagadásán ke
resztül vezet Istenhez". Nagyon fontos
mondat. Kivált a huszadik század embere
számára az. Hosszú ideig azt a meggyő

ződést akarták bizonyosságunkká tenni,
hogy az emberiség története osztályhar
cok története, amelynek során termé
szetesen mindig a hatalom megragadésa
ért folvt az öldöklő küzdelem. Es tessék!
Ez a magár marxistának valló író - meg
lehetősen eretnek volt az a marxizmus.
amit kifejt - azt mondja: tagadjuk meg a
földi hatalmasságokat, mert csak így jut
hatunk el Istenhez, azaz csak így teljesít
hetjük ki önmagunkat, s valósíthatjuk
meg célunkat.

S egy másik, ugyancsak elgondolkodta
tó megjegyzése: rr-»- Az egyes embernek a
társadalmi pozicióján túl olyan láthatatlan
és erős cselekvési kénvszerei vannak,
amelyek az egyéniség bizonyos fejlődött

ségi fokán erősebbek minden csábításnál
és külső parancsnál. Ez a mindennél erő

sebb kénvszer az ember erkölcsi öntudata,
mcly őt ~inden körülötte történőért fele
lóssé teszi". Eszembe jutott, amikor nem
régiben Surján Lászlóval beszélgettem.
Olyasmit mondott, hogy amikor a nagy
elszámolás bekövetkezik, megkérdik majd
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t6lünk: mit tettél a hazádért? A nemzete
dért? Működött-e benned az az erkölcsi
öntudat, amely felelősségetébresztett ben
ned a körülötted zajló eseményekért, vagy
igyekeztél azt elhallgattatni?

Nem vitás, hosszú ideig érvényes volt
a nagy cicerói igazság "cum tacent, ela
mant" azaz a hallgatással az ember volta
képp a véleményét fejezte ki. Dc manap
ság hallgatni - bún.

Akik nem hallgatnak. Persze vannak,
akik nem hallgatnak, hanem hangosan ki
áltoznak. Talán azért teszik ezt ilyen el
söprő hangerővel, nehogy bárkinek is
eszébe jusson megkérdezni, miröl és mit
beszéltek néhány évvel ezelőtt? Neves iro
dalomtörténész hív telefonon és aggályo-

. san kérdezi, nem esik-e rosszul nekünk,
ha megírja kifogásait ~ mert bőven van
nak - a most megjelent akadémiai iroda
lomtörténet prózai kötete kapcsán. De
hogy vesszük rossz néven, ha a hibáinkra.
a gyarlóságainkra figyelmeztet. Sót, meg is
köszönjük, hiszen a következő nemzedékek
számára is el kell majd készíteni egy hason
ló összefoglalást, amely hitelesebb lesz, mint
a másik volt. Ennek az az egyik feltétele,
hogy ne hatalmi szóval mondják meg, ki a
jó író, ki a rossz, hanem ki-ki az ízlésérc és
az értékítéletére hallgatva maga fogalmaz
hassa meg a véleményét. Engem azonban
mégis zavar, ha olyanok prédikálnak az
igazságról, akik számára az imént még nem
volt iránytű ez a mostani igazság. Zavar, ha
udvarias és tisztakezű bírálónkról tudom,
hogy eltulajdonította egyik pályatársa rmí
vét. Mindenki tudta. Hogy miért nem lett
belőle "ügy", azt is tudta mindenki, Meg
bízható, fontos embemek nem lehetett
"ügye"

Most tehát megvédi tőlünk az irodalom
tisztaságát. Nyilván szellemi emelkedett
séggel teszi ezt. De mit ér az olyan magas
lat, amelyet gyanús anyagból hordtak
össze? Amelyre felcsalogatták azt, aki haj
landó volt fölszállni rá? Aztán széttekin
tett e magaslatról. Büszke volt, messzire

látott. Őt ugyanis hagyták szemlélödni,
"Aki nem tud beállni a sorba és kom

mandóra gondolkodni, érzéseit a kom
mandónak megfelelőenkifejezni, szegény,
groteszk" - írja némi maliciéval Naplójá
ban Sinkó Ervin. Még groteszkebb, ha va
laki gyorsan leszáll az egyik magaslatról
és sebesen igyekszik föl a másikra, mert
azt hiszi, megint kommándóra kell gon
dolkodnia, mint tíz vagy tizenöt éve tette.

Egy kis filológia. Ha vesszük a fárad
ságot, s lapozgatni kezdünk azokban az
újságokban, folyóiratokban. amelyekben
jónéhányan fújták a dallamot a megadott
kottára, meglepő dolgokra akadunk. Az
ügyesebb kórustagok hirtelen ráébredtek
arra, hogy megbicsaklott az összhang. Ki
szálltak, s attól kezdve szólót énekelnek,
abban a reményben, hogy senki sem em
lékszik vissza hajdani kórustagságukra.

A filológia azonban nagyon hasznos tu
domány, mert adatok birtokába juthat az
ember. Főként, ha megbízhatóan működik
az adatkercsó.

Erről jut eszembe. A minap lelkesen fel
keresett egy irodalomtörténész, s megkér
dezte, emlékszem-e, mit írtak egyik kötete
méltatásául a legkomolyabb iroda
lomtörténeti lapban. Nem emlékeztem.
"Hogy rossz esszéista vagyok!" - vágta
ki diadalmasan. Miért örül ennek, sze
gény? "És képzeld csak - bányászni kez
dett tiszteletett parancsoló méretű aktatás
kájában -, én, a rossz esszéíró benne va
gyok a kor egyik legnagyobbjának új mú
vében!"

Nézem a könyvet. Talán megemlítette a
nagy író kisebb pálya társát. De nem. A
nagy író művei között ott olvasható az az
eszmefuttatás, amelyet a rossznak minősí

tett esszéíró írt hajdanán. Teljes egészében.
Mintha a nagy író írta volna.

Szentté avatták. A nagy író - ponto
sabban az író műveit sajtó alá rendező fi
lológus - avatta szentté,

Néha a filológia is biceg, sőt, sántikál.
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TILMANN J. A.

Szigetek, szemhatárok

Párhuzamos paradicsomi pillanatok kezdeteink közösek. És olykor kisértetie-
sen hasonlítanak is egymásra: közös hely

Mostanában elég sok minden alakul át. zeteikkel. szín tereikkel, a fájdalom vagy
Egyebek mellett az érzékelésünk is. A sze- az öröm közös kifejezéseivel az arcokon.
münk, amivel a változás vadonát követjük, Ez a kiállítás is ilyen párhuzamos para
egyre gyakrabban rebben egyik csapásról a dicsomi pillanatok feltárására tesz kisérle
másikra. Tekintetünk csak olykor, pillana- tet. Mert a kezdeteknek ez a köre az, amit
tokra állapodik meg egy-egy tisztasen. édeninek vagy paradicsominak szoktak

Allandósuló átrendezód ésben élve nevezni, lévén hogy valami visszavonha
gyakran viszonylagosnak találjuk a dolgo- tatlanul elmúlt és elérhetetlen teljesség rej
kat, tünékenynek a találkozásokat, kérdé- lik bennük. Amit éppen ezért őrzünk ele
sesnek a kötelékeket. A relációk felcserél- vcnen emlékeink és sejtéseink mélyén. Ez
hetőnek. a történések visszafordíthatónak az a pont, amihez képest viszonyítunk 
tűnnek, a szeroplök helyettesíthetőnek lát- és ahová nemritkán visszavágyunk.
szanak. Mintha a körülöttünk kavargó ké- A Paradicsom (a görög paradeizosz, a
pek pergését bármikor, tetszőlegesen perzsa pardcsz) szó eredetileg "körülkerí
vissza lehetne forgatni vagy akár másként tett Iigetet" jelentett. Képek esetében ez a
is lehetne vágni. A viszonylagosság e vi- körülkerítettség kézenfekvő. Már csak a li
lága ugyanakkor mondhatatlan vágyako- gerct kell fcltámi és benépesíteni. A kiállítók
zást is ébreszt a visszavonhatatlan, a vál- párhuzamos szálakon futó és gyakran érint
tozhatatlan, a kétségtelen iránt. kezó élettörténete telítve van erre alkalmas

Az esetlegességek erdejében csak a kez- támpontokkal, az esetlegességükben is
dotek környékén lelünk kétségtelcnre: a egyetemes érvényű emlékekkel, fákkal és
személyes kezdödés, valamint a közös virágokkal. óskertckkel és ósszűlókkel. Az
kezdeteink környékén. Kezdeteink ténye ilyen feltárásnak természetcsen megvannak
kétségtelen, a bennünk minderról éló ké- a maga veszélyei: az untig ismert üres idil
pek alakíthatósága azonban a kezünkben lek és a nosztalgikus eltévedések esélye öve
van. Akár kedvünkre is rendezhetjuk és zi. Ha azonban sikerül a zsákutcák clkcrü
alakíthatjuk őket. Hisz amúgy sem képe- lése, a kisérlet merészségét méltányolní kell,
zik kizárólagos tulajdonunkat, sokkal in- mort e kényes tárgykört egészen az utóbbi
kább egyesült emlékeinkei jelentik. A kulőn- id6kig elég kevesen morték megközelíteni.
féle elbeszélések, a nyilvános képek vagy A fényképek szinte mindig a jelent kívánták
mások emlékképei éppúgy éltetik élmény- követni. Pedig amióta szertefoszlott az
körér, mint a legszemélyesebb emlékeink. egyenesvonalú clórchaladás, az általános
A kizárólagosan személyes, közős vonat- avantgárd illúziója, tulajdonképpen mindcn
kozásaitól megfosztott rnagéntörténclcrn, idó és minden kor egyenrangú és egyaránt
magánmitológia tulajdonképpen érdekre- érdemes lehet a folkeresésre. bejárható az
len. Am minél mcsszebb megyünk vissza emlékek szigetvilága, újrafelfedezhetők lele
a múltba, a saját múltunkba, annál közö- tei; a távolság, ami más helyektől és más
sebbé kezd lenni minden. jelenektól olvalasztja. Azon túl pedig már

A kisebbik lányom a névéréról készült ké- minden a megközelítés módozatán és a fel
peket nézve egyszer kijelentette, hogy azok tárás minóségón áll. Az így megalkott ké
őt ábrázolják. Ehhez azóta is makacsul ra- pekbcn tárulhat aztán fcl másként megkö
gaszkodik. Es tulajdonképpen Igaza is van: zolithetetlen. közös múltunk képvilága is.

Elhangzott március 8-án, a Liget Galériában, Fehér Marta és László Piroska fotókiállításának
megnyitóján.

400


