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Ferenc pápa 80
A közelmúltban töltötte be Ferenc pápa a 80. életévét. Amióta meg-
kezdte péteri szolgálatát, alig múlik el hét, hogy egy-egy gesztusával,
kijelentésével, intézkedésével meg ne lepné a világot. Népszerűsége
hívők és nem-hívők között folyamatosan növekszik. Ugyanakkor
egyre többen bírálják is — egyes hívek, sőt papok is kifogásolják
egyik-másik gesztusát, de még egyházi vezetők között is akadtak,
akik nyíltan elhatárolódtak némelyik kijelentésétől.

A „meglepetések pápája” — pedig szilárdan benne áll az egyház
kétezer éves hagyományában. Sokak ámulatára, némelyek botrán-
kozására radikálisan szakított számos olyan szokással, amely az év-
századok során szinte érinthetetlen magasságba emelte a minden-
kori pápa személyét. Ő továbbra is az egyszerű emberek életét éli,
ahogy már érsekként is tette Buenos Airesben: a gyönyörű pápai
palotát csak fogadásokra használja, maga pedig a vatikáni ven-
dégházban lakik, ahol együtt misézik, együtt étkezik meghívott
vendégekkel vagy az éppen arra járókkal. Hosszan lehetne sorolni
azokat a kisebb-nagyobb újdonságokat, amelyek sokak szemében
növelik a pápa tekintélyét, másokban viszont ellenérzést keltenek.

Annak idején XXIII. János pápa is számos meglepetést okozott
életvitelével, leginkább azonban avval, hogy meghirdette a II. Vati-
káni zsinatot, amely mérföldkővé vált az egyház életében. Ferenc
pápa a zsinat által megálmodott egyházat akarja tovább építeni, a
„folytonosság és reform” szellemében. Az egyház megújításának
nagy ívű programját Evangelii gaudium című apostoli buzdításában
vázolta fel. A struktúrák modernizálását önmagában kevésnek tartja,
bár itt is fontos változtatásokat indított el: az egyház decentralizálá-
sára törekszik a kollegialitás és a szubszidiaritás jegyében. Emellett
azonban személyes megtérésre szólítja fel az egyház minden tagját,
beleértve a püspököket, sőt magát a pápaságot is. „Ki kell lépnünk
az önelégültségből, az elkényelmesedésből, az önfenntartásra be-
rendezkedett szokásainkból.” Missziós lelkületű, önfeláldozó, „nyáj-
szagú” lelkipásztorokra van szükség. Pápai dokumentumokban
szokatlan ez a közvetlen stílus, az efféle erős kifejezések: „Az egyház
nem vámhivatal, hanem atyai ház”. „A gyóntatószék nem lehet kín-
zókamra, csakis az Úr irgalmasságának helye.”

Ferenc legfőbb célkitűzése: „A szegényeket szolgáló szegény
egyház” építése. Szót emel az ínséget szenvedőkért, a menekülte-
kért, az élet peremére szorultakért, de még a bűnösökért, a bukdá-
csoló gyengékért is, mindazokért, akik bármilyen — anyagi, társa-
dalmi, erkölcsi — nyomorúságban élnek. Az Evangélium örömhíre
Isten atyai irgalmassága. Ennek elszánt prófétája Ferenc pápa, re-
méljük, hangja még sokáig hallatszani fog.

LUKÁCS LÁSZLÓ
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A keresztény
misztika liturgikus
alapja
Romano Guardini, akit a lelkipásztori irányultságú liturgikus moz-
galom atyjaként tartunk számon, mivel a 19. század végén bencés
monostorokban jelentkező liturgikus törekvéseket széles rétegekkel
megismertette az egyházon belül, a második világháború után ki-
adott önéletrajzi feljegyzéseiben érdekes megállapítást tesz. A har-
mincas években, állítja, behatóan tanulmányozta azokat a német
misztikusokat, akiket a rajnai misztika képviselőinek szokás nevezni
(Eckhartot, Taulert és Seusét), s bár nagy örömét lelte az írásaikban,
hiányként érzékelte, hogy alig tulajdonítanak jelentőséget a liturgiá-
 nak. Mennyire szeretném, kiált fel Guardini, ha létezne olyan misz-
tikus teológia, amely a liturgiában gyökerezik és a liturgikus ün-
neplés hatását tükrözi.

Azóta sokféle kutatás foglalkozott a német misztikusokkal, s úgy
vélem, ma már világosabban látjuk, hogy sokkal több szállal kötőd-
nek a liturgiához, mint Guardini gondolta. Ha viszont szemügyre
vesszük a klasszikus nyugati misztikus hagyományt, amelyet pél-
dául a kora újkori spanyol szerzők testesítenek meg (a kármeliták
és Loyolai Szent Ignác), valóban azt látjuk, hogy a liturgia megle-
hetősen marginális szerepet játszik náluk. A naplóiban Szent Ignác
ugyan beszámol arról, hogy a szentmisében különleges misztikus
kegyelmekben részesült, de a szentmise inkább csak alkalmat adott
a kegyelmek befogadására, s nem határozta meg az elnyert kegye-
lem formáját és jellegét. Keresztes Szent János misztikus teológiájára
szintén nem gyakorolt különösebb hatást a liturgia. Természetesen
nem tisztem, hogy bíráljam ezeket a nagy szenteket és egyháztaní-
tókat, de annyit azért szeretnék hangsúlyozni, hogy a nyugati ke-
resztény hagyománynak egy olyan időszakát képviselik, amelyben
a keresztény élet és a teológiai gondolkodás bizonyos mértékben
elszakadt egymástól: a késő középkortól a dogmatika, a spirituali-
tás (illetve a misztika) és a liturgikus ünneplés útjai elváltak.

Éppen ezért a következők során azt szeretném röviden bemu-
tatni, hogy milyen az a misztikus teológia, amelynek a liturgikus
ünneplés alakítja ki a formáját. Ehhez mindenekelőtt arra van szük-
ség, hogy pontosan meghatározzuk a fogalmainkat. Az angol nyelv-
ben kizárólag a mysticism kifejezés jelöli a misztikát, más nyelvek vi-
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szont különbséget tesznek misztika és miszticizmus között. Az angol
kifejezés új keletű szó, csak a 17. századi francia lelkiség hatására je-
lent meg a nyelvben. A klasszikus keresztény hagyományban nyo-
mát sem találjuk. A bizánci hagyomány Dionüsziosz Areo pagitész
nyomdokain csak misztikus teológiáról beszélt, s a dionüszioszi írá-
sok nyugati recepciója előtt a latin hagyomány csupán a contem pla -
tio kifejezést használta.

Ebből a szempontból különleges jelentősége van a müsztérion ki-
fejezésnek, amelynek a története jól nyomon követhető a keresz-
ténységben. A szó eredendően, az Újszövetségben Isten öröktől
fogva meglévő titkos tervét jelöli, amely Krisztusban nyilvánult ki:
arra irányul, hogy Isten mindeneket egységbe fogjon a Fiúban. Fur-
csa módon a müsztérion fogalmát nem mindenki sorolja a legfonto-
sabb újszövetségi kifejezések közé, jóllehet Szent Pálnak az egyik
legalapvetőbb kifejezése. Az Újszövetségben a szó még nem kap-
csolódik össze az istentisztelettel, hanem, mint említettem, Isten ter-
vének kinyilvánulását jelöli. Eredetileg tehát valamilyen rejtett és
titkos dologgal függ össze, amely láthatóvá válik. A bizánci liturgia
előírásai között olyan megjegyzés is szerepel, hogy bizonyos imád-
ságokat a pap müsztikósz mond el, s ebben az esetben sem arról van
szó, hogy különleges lelki élményben van része, hanem arról, hogy
halkan, csendesen kell beszélnie.

Később azonban a fogalom jelentése áthelyeződött az istentisz-
telet területére. Ez az átalakulás elsősorban Alexandriai Kelemennél
és Órigenésznél ment végbe. A negyedik és ötödik századi egy-
házatyák müsztagógikus katekézisei azután újabb változást készí-
tettek elő, azt a folyamatot, amelynek során a müsztérion fogalma az
isteni terv és a liturgikus ünneplés helyett már a keresztény tapasz-
talattal kerül összefüggésbe. A hangsúlyok ilyen jellegű eltolódásá-
nak lehetünk tanúi Szent Ambrus, Szent Ágoston és Aranyszájú
Szent János beszédeiben, akik a pogány világ misztériumvallásai-
nak nyelvezetét felhasználva próbálták megvilágítani a keresztény
istentisztelet titkos, rejtett jellegét. A konstantini fordulat után ki-
alakuló kulturális kontextusban rendkívül sokan léptek be az egy-
házba, s ezeknek a tömegeknek az atyák a müsztérion fogalmának
segítségével igyekeztek érthetővé tenni a liturgikus ünneplés ter-
mészetét. A müsztérion tehát, és annak latin fordítása, a sacramentum,
idővel sokkal tágabb jelentést öltött magára ahhoz képest, amivel az
Újszövetségben találkozunk.

Ezeknek a fejleményeknek a következtében a késő középkorban,
amikor a kereszténység egyes területei (például a teológiai gon-
dolkodás és a lelkiség) már eltávolodtak egymástól, a fogalom vég-
leg a keresztény tapasztalat területére került át. A reformáció után
kialakuló katolikus kultúrában már egyértelműen ez a helyzet. Új
jelenséggel állunk tehát szemben: a misztika már nem az isteni ter-
vet, és nem is annak objektív ünneplését jelöli, hanem a hívő ember
lelki tapasztalatainak világára vonatkozik. Még később, a 19. század
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első harmadában és az egész 20. században, a fogalom már magá-
tól a keresztény hagyománytól is elszakad, és általános kulturális
összefüggésbe kerül. Ez az átalakulás közismert tudósok nevéhez
fűződik, mások mellett a pszichológus és filozófus William James-
hez, illetve az anglikán Evelyn Underhillhez, aki a legnagyobb ha-
tású könyvet írta a misztikáról. Náluk a misztikus jelző már nem a
keresztény hagyományban gyökerezik, hanem meghatározott jel-
legű egyéni tapasztalatokra vonatkozik, és az is fontosnak mutat-
kozik, hogy párhuzamok, sőt pontos megfelelések legyenek kimu-
tathatók a kereszténység és más vallási hagyományok között.
Ennek alapján beszélnek ma sokan misztikus ökumenizmusról,
abban az értelemben, hogy a világvallásokban felfedezhető vala-
miféle közös tapasztalat, amely összefűzi valamennyit. A magam
részéről azonban úgy vélem, hogy ez a szemléletmód téves, és tel-
jesen megfosztja a jelentésétől a misztika — eredendően keresztény
— fogalmát. A kifejezés azután csak tovább devalválódott a külön-
böző ezoterikus irányzatoknál, például az eredeti ír lelkiségnek be-
állított „kelta spiritualitásban”, amelyet persze csak a nyolcvanas
években találtak ki Kaliforniában.

Ezzel egyidejűleg a 20. században, a liturgikus mozgalommal
párhuzamosan egyes teológusok ismét előtérbe állították a kifejezés
eredeti patrisztikus értelmét, s kapcsolatba hozták eredeti újszö-
vetségi jelentésével. A nouvelle théologie egyik atyján, Henri de Lu -
bacon és a Sources chrétiennes című patrisztikus szövegkiadási so-
rozat egyik alapítóján, Jean Daniélou-n kívül szintén erre törekedett
Hans Urs von Balthasar, különösen az Órigenészről szóló írásaiban.
Ebben segítségükre voltak a Franciaországba érkező orosz ortodox
teológusok. A gondviselés különös megnyilvánulása, hogy a forra-
dalom után az egyház ugyan szörnyű helyzetbe került Oroszor-
szágban, az ortodox gondolkodás viszont széles körben ismertté
vált Nyugaton. Ez a folyamat olyan teológusokhoz kötődött, mint
Vlagyimir Losszkij, A keleti egyház misztikus teológiája című híres
könyv szerzője — a könyv címében nem a misztika, hanem a misz-
tikus teológia kifejezés szerepel, s nagymértékben hozzá is járult a
fogalom eredeti jelentésének újrafelfedezéséhez.

Ami a protestáns teológiát illeti, a 20. század legnagyobb alakjai,
Rudolf Bultmann, Emil Brunner és Karl Barth egyaránt éles sza-
vakkal bírálták a misztika jelenségét, s különösen Barth hangsú-
lyozta, hogy a misztika nem más, mint az önmagát igazzá tenni kí-
vánó ember törekvése, aki mintegy a misztika létráján kapaszkodik
fel Istenhez. A három protestáns szerzőnek végeredményben igaza
is volt. Úgy vélem, hogy a bírálatuk a misztika fogalmának deval-
válódott formáit veszi célba. Az újabb Barth-kutatások eredménye-
képpen nagyszerű tanulmányok születtek arról, hogy a református
teológus szerint a keresztény ember egyértelműen részesedhet
Krisztusban, azaz létezik unio mystica, misztikus egység (a kifeje-
zést Barth természetesen Kálvintól veszi át). Ökumenikus szem-
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pontból tehát nagyon is vannak kapcsolódási pontjaink a protes-
táns teológiával, ha ismét a misztika fogalmának eredeti jelentésére
fókuszálunk.

A müsztérion és a misztika fogalmi tisztázásának szempontjából
azonban még egy szerzőt érdemes kiemelnünk, a bencés Odo
Caselt (1886–1948), aki Maria Laach-i szerzetes volt, és a herstellei
nővérek körében teljesített lelkipásztori szolgálatot. Casel csodála-
tos módon halt meg: a húsvéti vigilián éppen énekelni kezdte a
Lumen Christit, amikor összeesett, és nem sokkal később meg is halt.
A nővérek így foglalták össze az eseményt: Krisztus transitusának,
átmenetének éjszakáján Odo Casel szintén átélte a maga transitusát.

Odo Casel azért kiemelkedően fontos, mert egyrészt Nagy Szent
Leó és Szent Ambrus liturgikus homíliáinak tanulmányozása, más-
részt a klasszikus liturgikus szövegek elemzése alapján jelentős
mértékben hozzájárult annak a 20. század elején uralkodó felfo-
gásnak a meghaladásához, amely szerint a történelem távoli pont-
ján Jézus Krisztus végbevitte üdvözítő művét, a szentségek pedig
olyan közvetítő eszközök, amelyek révén virtus, azaz erő jut el hoz-
zánk ettől a múltbeli eseménytől. A neotomista szerzők azt állítot-
ták, hogy ez volt Szent Tamás eredeti elgondolása. Casel szembe-
helyezkedett ezzel a vélekedéssel, s rámutatott, hogy Tamás és az
egyházatyák sokkal gazdagabb és mélyebb teológiát dolgoztak ki a
liturgiáról. Érdekes egyébként, hogy a reformáció klasszikus alak-
jai (Cranmer, Luther, Kálvin, Zwingli) kivétel nélkül osztották azt a
késő középkori véleményt, amely a 20. század elejéig érvényben
volt, és Casel kritikáját vonta magára.

A bencés teológus egészen radikális (vagyis a gyökerekig visz-
szahatoló) álláspontot fogalmazott meg. Meggyőződése szerint a
liturgikus ünneplésnek nem az a lényege, hogy erőt merítünk va-
lamely múltbeli eseményből, hanem az, hogy a Küriosz, a Lélek-
ben jelen lévő Krisztus, a feltámadt Krisztus kinyilvánítja a miszté-
riumát a liturgikus ünneplésben és a liturgikus ünneplés által, oly
módon, hogy a megváltás eseménye ténylegesen jelenvalóvá válik.
Minden egyes liturgikus ünneplésben, minden egyes Eucharisztiá-
ban az egyetlen liturgikus cselekmény valósul meg. Ezzel össz-
hangban Casel kiemelte, hogy a liturgikus szövegekben nem vélet-
lenül szerepel gyakran a ma (hodie, szémeron) szó, s nem véletlenül
állítják a szövegek, hogy ma történik meg, ami az ünneplés tárgyát
alkotja (például „ma születik meg Krisztus”). Ennek értelmében a
misztérium jelen van a liturgikus ünneplésben, azaz nem csupán
erő érkezik hozzánk egy múltbeli eseménytől.

Odo Casel elméletét többféle bírálat érte, s harmincas-negyvenes
években éles viták folytak az úgynevezett misztériumteológia
körül. A kritikák nagyrészt abból fakadtak, hogy a Casellel egyet
nem értő teológusok (például Hugo Rahner) neotomista fogalmak
és elgondolások világában éltek. A neotomizmus pedig, amelyet
Hans Urs von Balthasar sivár pusztaságnak nevezett, igazi prok-
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rusztészi ágy volt: amit nem tudott beilleszteni a saját logikai rend-
szerébe, azt elfogadhatatlannak minősítette. Ezen a talajon többféle
kifogás is megfogalmazódott Casellel szemben.

Egyesek azt állították, hogy a bencés teológus értelmezése szerint
a keresztény istentisztelet a pogány misztériumvallásokból alakult
volna ki. Ennél a felfogásnál rosszabbat pedig a neotomisták nem is
tudtak elképzelni, hiszen a liberális protestantizmus programját fe-
dezték fel benne. Casel persze soha nem mondott ilyesmit. Azt
ugyanakkor ki merte jelenteni, hogy a misztériumvallások előké-
születül szolgáltak az Evangélium számára, és formai szempont-
ból összehasonlíthatók egymással. Ezért pedig az elméletének a
missziológia szempontjából is van jelentősége, hiszen az foglalkoz -
tatta, hogy milyen előzményei és előzetes formái voltak a keresz-
tény misztériumnak az antik vallástörténetben. A második bírálat
szerint Casel úgy vélte, hogy az Eucharisztiában megismétlődik
Jézus Krisztus halála. Ilyesmiről persze szó sem lehet. Casel azt ál-
lítja, hogy a misztérium nem megismétlődik, hanem kinyilvánul a
liturgikus ünneplésben.

A harmadik kifogás a legveszélyesebb, mert a jelek szerint a leg-
inkább elevenébe talál a misztériumteológiának. Cipriano Va gaggi -
ni, a nagy liturgiatudós például azért bírálja Caselt, mert metafizi-
kai szempontból nem koherens az elképzelése. A neotomizmus
értelmében ugyanis múltbeli esemény nem történhet meg ismét a
jelenben; s Jézus Krisztusban megtestesülve Isten úgy döntött, hogy
aláveti magát az ember időbeli létének, az ember időbeliségének ke-
retei között közli magát; így pedig azt is elfogadja, hogy ami elmúlt,
az elmúlt, nem ismétlődhet meg többé. Az már a dolog iróniája,
hogy a Vagagginihez hasonló neotomisták közben határozot tan el-
utasítják azt a kenotikus krisztológiát, amely azt próbálja megvilá-
gítani, hogy a megtestesülésben Isten miként veti alá magát a vi-
lág ban uralkodó állapotoknak.

Ezzel kapcsolatban Odo Casel egyértelműen leszögezi, hogy a
pászka, a transitus Christi egyedülálló esemény, sőt történelemfeletti
esemény, amelynek a teljes tartalmát nem Jézus halála, és nem is a
feltámadása alkotja, hanem az, hogy a halálból átmegy az új életbe,
a megdicsőült állapotba. Ez az esemény azért egyedülálló, mert
Krisztus egyszeri halálának időbelisége behelyeződik Krisztus meg-
dicsőült egzisztenciájába, s ennélfogva a transitus Christi metafizi-
kai szempontból olyan páratlan valóságnak tekintendő, amely nem
írható le a világi filozófia eszköztárával, jóllehet a neotomisták pon-
tosan így jártak el. Casel viszont nagyon is tiszteletben tartotta a ke-
resztény misztérium apophatikus jellegét, vagyis azt, hogy Krisztus
misztériuma nem fejezhető ki általános emberi kategóriákkal.

Érdemes megemlítenünk, hogy jogos bírálatokat is megfogal-
maztak Casellel szemben. Az egész életműben szörnyű hiányként
jelentkezik, hogy szinte egyáltalán nem foglalkozik a zsidósággal,
pedig a keresztény liturgia nem érthető meg pontosan az istentisz-
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teletről kidolgozott zsidó teológia nélkül. Csakhogy a harmincas
években járunk, Maria Laachban vagyunk, és tudvalévő, hogy a
beuroni kongregáció, amelyhez Casel monostora tartozott, bizonyos
mértékben együttműködött a náci rendszerrel. Martin Heidegger
rendszeresen felbukkant a beuroni kompletóriumokon, a híres Ma -
ria Laach-i apát, Ildefons Herwegen pedig csak az oroszok betörése
után pártolt el a nemzetiszocialistáktól. A Caselnél megfigyelhető
másik nagy hiányosság az ötvenes évek végéig lényegében vala-
mennyi katolikus teológusra jellemző volt: túlságosan csekély je-
lentőséget tulajdonított a Szentléleknek. A II. Vatikáni zsinaton az
antiochiai görögkatolikus pátriárka majd az ortodox megfigyelőkkel
összhangban rá fog mutatni, hogy az eredeti szövegtervezetekben
mintha kétszemélyű, nem pedig három személyben létező Isten
lépne elénk, s csak Yves Congar és más teológusok jóvoltából jutha-
tott szerephez a dokumentumokban a Szentlélek.

Nem áll szándékomban, hogy szentté avassam Odo Caselt, de fon-
tosnak tartom, hogy remek munkahipotézissel szolgált számunk ra.
A katolikus egyháznak meggyőződése, hogy Krisztus misztériuma
jelenvalóvá válik a liturgiában, az viszont már teológiai kérdés,
hogy pontosan miként is válik jelenvalóvá. Ennél is fontosabb, hogy
a latin egyházban nincs helye olyan spekulatív teológiának, amely
elzárja az utat a keleti egyház felé, Casel teológiája pedig a bizánci
gondolkodás világában is érthető és felhasználható.

Mindezek után megpróbálom felvázolni, hogy milyen formát ölt
az a keresztény misztika, amelyet a liturgia formál és alakít. Az első
állításom aligha lehet meglepő: radikálisan szentháromsági termé-
szetűnek kell lennie. Bár ez magától értetődőnek tűnhet, nem lehet
eléggé hangsúlyozni. Nem szabad elfelejtenünk Karl Barth figyel-
meztetését, amely szerint általában vett Isten nem létezik, nincs
olyan általános istenfogalom, amelyhez hozzá kellene illesztenünk
a keresztény misztériumot. Hitvalló Szent Maximosz, aki összekötő
kapocs volt Kelet és Nyugat között, s keleti szerzetesként a latin
Nyugaton élt, a Miatyánkról írt magyarázatában már azt hangsú-
lyozza, hogy a keresztény misztérium az Atyától száll alá, az Atya
neve a Fiúban kap lényegi formát, s az Atya országa a Szentlélekben
jön el. Ebben az értelemben valóban az Atya az istenség eredete és
forrása, s minden az Atyától származik. A keleti misztikáról szóló
könyvében Olivier Clément kiemeli, hogy a hiteles nyugati és keleti
hagyományban nem létezik olyan Deus absconditus, olyan rejtett Isten,
aki valahol az Atya mögött rejlene, az egyetlen igaz Isten ugyan is az
Atya, aki a Fiúban és a Lélekben nyilatkoztatja ki magát.

Ezért első lépésben azt szeretném hangsúlyozni, hogy a liturgiá-
ban gyökerező szentháromsági misztika személyekkel kialakuló kö-
zösséget jelent, nem pedig azt, hogy beleolvadunk valamilyen sze-
mélytelen istenségbe. Természetesen tudnunk kell, hogy a személy
fogalma csak gondos előkészítés és értelmezés nyomán használható
a kereszténység területén. Ha azt állítjuk, hogy Isten személy, akkor
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emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy Isten nem úgy személy,
mint mi. Ezzel ugyanakkor nem azt állítjuk, hogy a személyes szint
alatt létezne, hanem azt fejezzük ki, hogy kiemelkedő módon sze-
mély: nem kevésbé, hanem nagyobb mértékben személy, mint mi.
Ez a misztérium pedig a megtestesült Krisztusban nyilvánul ki, az
újszövetségi müsztérionban, amelyet a liturgiában ünneplünk.

Ezért másodsorban a hiteles keresztény misztika csak radikáli-
san Krisztus-központú lehet, hiszen az Istenhez fűződő kapcsola-
tunkat Jézus Krisztus megfeszítése biztosítja. Luther ugyan nem
volt különösebben híve a misztikus hagyománynak, de amit a teo-
lógiai hagyománnyal kapcsolatban állít, az fokozottan igaz a misz-
tikus hagyomány szempontjából: crux probat omnia, azaz mindent a
kereszt tükrében lehet megítélni. Azok a lelkiségek vagy misztikák,
amelyek megpróbálják kikerülni a kereszten függő Krisztust, pon-
tosan azt nyújtják, amit a korai kereszténység gnoszticizmusnak ne-
vezett. Ha mindaz, amit a kultúránk különböző területein misztika
gyanánt tálalnak nekünk, nem a keresztet helyezi a középpontba,
teljesen értelmetlenné válik. A nyugati hagyomány egyik legfonto-
sabb és legérdekesebb alakjának tekinthető Bonaventura A lélek za-
rándokútja Istenbe című értekezésének végén Dionüsziosz Areopa gi -
tészt idézve arról beszél, hogy az ember belép Isten sötétségébe, az
istenség fénylő sötétjébe, majd felteszi azt a kérdést, hogy miként ju-
tunk el ide. A válasza: a kereszten függő Krisztust szemléljük, elal-
szunk a kereszten függő Krisztussal, s ennek révén végbemegy a
transitusunk, a pászkánk.

Hol másutt tapasztalhatnánk meg ezt a transitust, ezt az istenség
fénylő sötétségébe tartó átmenetet, mint a liturgikus ünneplésben?
Pontosan ezt ünnepeljük minden egyes Eucharisztia alkalmával,
különösen a húsvéti szent három nap idején. Pontosan a liturgikus
ünneplés terében nyerünk beavatást Krisztusnak ebbe az Atyához
tartó mozgásába. A liturgiában, az eucharisztikus közösség révén
bekapcsolódunk Krisztus transitusába, s így eljutunk az Atyához.
Erről a folyamatról az egész 20. században az egyik legbehatóbb
elemzést A kereszt tudománya című (nem sokkal auschwitzi deportá-
lása előtt befejezett) művében Edith Stein dolgozza ki, aki húsvéti ol-
vasatát nyújtja Keresztes Szent János írásainak, és a legkevésbé sem
feledkezik meg a liturgikus ünneplésről.

Mivel azonban a kereszténység nem kétszemélyű, hanem há-
romszemélyű Istent vall, végezetül a Lélekről is szólnunk kell. A 19.
században Matthias Joseph Scheebennel és John Henry Newman -
nel megkezdődő, majd a 20. században a nouvelle théologie-val foly-
tatódó megújulás a latin liturgikus reformban is éreztette a hatását.
A Szentlélek ismét fontos szerepet kapott a liturgikus szövegekben,
bár ennek a gyümölcsei csak az előttünk álló évszázadokban fog-
nak beérni. Mindenesetre egyértelművé vált, hogy az adományok
lényegének átalakulása az egész Szentháromság műve, hiszen azt
kérjük az Atyától, hogy küldje el a Lelket, a második epiklézis pedig
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azt is kifejezi, hogy Isten népe részesül az Atya, a Fiú és a Szentlé-
lek közösségében. Ezzel a liturgia kiemelkedően fontos modellt
kínál a hiteles keresztény misztikához.

Az az eucharisztikus imádság doxológiájában szereplő megfo-
galmazás, hogy „a Szentlélek egységében”, évszázadokon át vita
tárgyát képezte a liturgiatudósok körében, nem volt ugyanis vilá-
gos, hogy miféle egységről van szó. Talán a Szentháromság örök
életében meglévő egységről, arról, hogy a Szentlélek a szeretet kö-
teléke az Atya és a Fiú között, ahogyan Ágoston mondta? Vagy aho-
gyan a bizánci hagyomány fogalmazza meg ugyanezt: arról a Lé-
lekről van szó, aki öröktől a Fiún nyugszik? Vagy inkább arra
vonatkozik az in unitate Spiritus Sancti, hogy a Szentlélek teremti
meg az egyház egységét? Úgy vélem, ahogyan a teológiában lenni
szokott, az igazsághoz mindkét szempontot egyszerre kell érvé-
nyesítenünk. Az eucharisztikus ünneplés révén a Lélek egysége át-
adódik Isten népének, hogy elragadjon minket a Szentháromság
egységébe.

Ennek pedig az egyéni élet területén is vannak következményei.
Az egyház ugyanis nem csupán intézmény, hanem személyek kö-
zössége, amely a szentháromságos Isten képére van megalkotva.
Ennélfogva a Szentlélek mindannyiunkat személyesen belehelyez
az Atya és a Fiú közötti szeretetbe. A latin hagyományon belül a
legnagyszerűbb dolgokat Boldog Jan van Ruusbroec, a 14. század
legnagyobb flamand misztikusa vetette papírra ezzel kapcsolatban.
Ruusbroec arról beszél, hogy a Lélek a szeretet révén elragad min-
ket az Atya és a Fiú közösségébe. Hogy ez egyéni szinten mit je-
lent, arról csak azt mondhatjuk el, amit a Jelenések könyve a kis
fehér kőről állít: olyan titok, amit mindenki egyénileg kap meg.
Annyi azonban bizonyos, hogy kizárólag a személyes imádság sík-
ján ismerhető meg, hiszen konkrét módon az imádságban tapasz-
taljuk meg, hogy mit jelent részesévé válni a Szentháromság kö-
zösségének.

Végezetül már csak azt szeretném kiemelni, hogy a liturgikus
ünneplés avatja be legkiválóbban az embert a belső misztikus ta-
pasztalatba, mivel a liturgia olyan jelnyelvet alkot, amely révén a
láthatatlan Isten konkrét közvetítőeszközökön keresztül lép kap-
csolatba velünk. A liturgia felébreszti a szellemi érzékeinket, ame-
lyek a lelkünkben szunnyadnak, annak köszönhetően, hogy a li-
turgikus ünneplés során látunk, hallunk, ízlelünk és tapintunk
dolgokat; ahogyan Hans Urs von Balthasar fogalmazott: felébred
bennünk az isteni valóság észlelésének képessége. És így Nüsszai
Szent Gergely szavaival élve felismerjük, hogy az Istenhez fűződő
viszonyunk lényegében valamiféle Jelenlét érzékelésével egyenér-
tékű. Ezt nevezi a Philokália aiszthészisz noerának, szellemi érzéke-
lésnek, a szív érzékelésmódjának.

Görföl Tibor fordítása
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Misztika és teológia
Dénes hatása a középkori skolasztikában

Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész hatása a középkori nyugati kul-
túrára szinte átláthatatlanul széles spektrumot mutat: az Istenről
való beszéd hármas útjától az egyházi hierarchia középkori felfo-
gásán át egészen a gótikus építészetig terjed. Ám ezeknél a tény-
szerű, pozitív hatásoknál is jelentősebbek azok a megoldatlan prob-
lémák, rejtvények, melyeket írásai a nyugati középkorra és ránk
hagytak. Tanulmányom első része először egy ilyen, a misztika lé-
nyegét érintő dénesi rejtvényt azonosít a Misztikus teológia című
műben. Ez a misztikus egyesülés mibenlétére vonatkozó kérdés,
közelebbről az egyesülés „helyének” problémája. Majd megkísérlek
rámutatni, miként teremti meg a teológia egységét Dénesnél a misz-
tika. A második rész azt vizsgálja, hogy a 13. század két legnagyobb
hatású teológusa, Aquinói Szent Tamás és Szent Bonaventura mi-
lyen megoldást kínált a misztikus egyesülés Dénes által felvetett
dilemmáira. Végül a harmadik rész arra kérdez rá, miként hordoz -
za a dénesi misztika a teológia egységét a két nagy egyháztanító
életművében.

I.

A Misztikus teológia című írás alighanem Pszeudo-Dionüsziosz
Areopagitész legolvasottabb műve. A címben szereplő „teológia”
kifejezés Dénesnél olyan beszédet jelent, amely alanyi és tárgyi ér-
telemben vonatkozást hordoz Istenre. A szó elsődleges, vezető ér-
telme nála magának Istennek az önfeltáró beszéde, a kinyilatkoz-
tatás, ám a műben érintett témákra vetett futó pillantás is elárulja,
hogy a teológia Dénesnél egy második értelemben az Istenről való
(helyes) beszéd értelmét is hordozza. Alapvető fontosságú ugyanis
a szerző számára, hogy tisztázza az isteni valóság és az emberi be-
széd viszonyát, láttassa, milyen szerepet tölthet be az állítás és a ta-
gadás Isten megismerésében. A görög muew igére visszavezethető
„misztikus” jelzőben az ősi görög misztériumvallások hagyomá-
nya visszhangzik. Az ige ebben a „bezárulni”, „becsukódni” jelen-
tésben utalást hordoz a kultusz beavatatlanok elől elzárt jellegére,
a beavatottak „zárt szájára”, titoktartására, egyszersmind mélyebb
értelemben kifejezésre juttatja, hogy a kultuszban tapasztaltak túl
vannak az elmondhatón. A misztikának ez a nominális jelentése
gyökeret ver a latin középkorban is. Aquinói Szent Tamás például
egyik művében már a közhelyek magától értetődőségével írja le a
következő mondatot: „misztikus, azaz rejtett (occulta)”. Ha azon-
ban azokra a tartalmi, lényegi vonatkozásokra figyelünk, melyek a
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misztika dénesi és 13. századi értelmezésében felszínre kerülnek,
mindig az Istennel való egyesülés (henószisz, unio) központi témá-
ját találjuk. A „misztikus” kifejezés tehát — Dénesnél csakúgy, mint
a nagy skolasztikus teológusoknál — tulajdonképpeni értelemben
mindig olyan dolgok, események jellemzésére szolgál, melyek az
Istennel való egyesüléssel állnak vonatkozásban, arra irányulnak.

A Misztikus teológia középpontjában annak az eseménynek a le-
írása áll, amikor Mózes belép a Sínai hegyet borító felhőbe és egye-
sül Istennel. Ezt a hegyre való felemelkedés (előkészület, megtisz-
tulás) gondos bemutatása előzi meg. Ezekben a szakaszokban az
egyesüléshez szükséges diszpozíció kialakítására Dénes mindvé-
gig negatív kifejezésekkel utal: megtisztulás, elkülönülés, elválás,
kizárás… A szöveg számos liturgikus utalást hordoz, amint ezt a
liturgikus hangvételt támogatja az emelkedett, ünnepélyes hang-
vétel is, melyet a szerző az egész első fejezetben érvényre juttat,
egyszersmind a Dénes által preferált kifejezések a lélek felemelke-
désének újplatonikus leírásaival is összhangban vannak. Erről az
összecsengésről később. Most induljunk el ez utóbbi, spekulatív ös-
vényen, elvégre az utak Dénesnél úgyis mind egy irányba tartanak.

Érdemes felfigyelnünk rá, hogy a szerző által használt, értelmü-
ket tekintve tagadó kijelentésének, az apofatikus negatív teológia
princípiumát követik: „akik egy eredeti szobrot készítenek, eltávo-
lítanak mindent, ami a rejtőző forma tiszta látását (…) akadá-
lyozza”.1 Vagyis amikor Mózes az Istennel való egyesülésre készül,
mindent le kell fejtenie magáról, ami nem tartozik hozzá (így az ér-
zékelést, képzeletet stb.), egészen addig, míg el nem érkezik, vissza
nem jut (reductio) tulajdonképpeni, legmélyebb szellemi önmagá-
hoz. Ezt a kiüresedésben megvalósuló benső egységesülést követheti
csak az Istennel való egyesülés, melyről így ír: „Mindenfajta megis-
merés szüneteltetése révén [Mózes] jobb része szerint egyesül azzal,
aki teljesen megismerhetetlen, és azáltal, hogy semmit nem ismer,
értelemfeletti módon ismeretre tesz szert.”2

Az egységesülés apofatikus folyamata felől az idézett sorok még
inkább zavarba ejtőek, hisz miután Mózes maga mögött hagyta az
emberi lélek alacsonyabb rendű képességeit, és eljutott a benne lévő
legnemesebbhez, az értelemhez, a szöveg ennek elhagyását is meg-
követeli. A núszról, azaz az értelemről ugyanis a klasszikus görög-
ség csakúgy, mint a középkor úgy vélekedett, hogy egyszerre leg-
mélyebb önmagunk, és egyszerre valami isteni bennünk, amelynek
lényege a tevékenység (energeia). Ám Dénes éppen e lényegi műkö-
 dés kioltását (anenergészia) követeli. Az egyesülés ugyanis nem az
értelemben, hanem az értelem fölött (hüper nún) megy végbe. S ha
még nem bizonytalanodtunk volna el a szöveg értelmét illetően, a
szerző hozzáteszi: Mózes a nem-megismerés révén ismeretre (gnó -
szisz) tesz szert.

A célom nem e szakasz magyarázata, hanem pusztán a probléma
azonosítása volt. Amióta ugyanis Dénes görög nyelvű kéziratait le-
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fordították latinra a 9. században, a középkor legnagyobb szelle-
meit inspirálták az általa feladott enigmák: miben is áll az Istennel
való egyesülés? Melyik az a képesség, amely az Istennel való egyesülés
„helyeként” szóba jöhet? Mielőtt a következő részben rátérnénk, mi-
lyen válaszokat kínál e kérdésekre a 13. század két talán legjelen-
tősebb teológusa, előbb érdemes egy másik dionüszioszi proble-
matikát az elhangzottakkal összhangban röviden körvonalazni. Ez
a teológia egységének problémája.

A Misztikus teológia harmadik fejezete alighanem meglepi az ol-
vasót. Az első fejezet a misztikus egyesülést tárgyalja, e téma szol-
gálatában áll a második is. A harmadikban azonban váratlanul az
Aeropagita teológiai életművének felsorolásába botlunk. Dénes a
Teológiai fejtegetések című műben az isteni természet egységét és hár-
masságát, azaz egyebek mellett a szentháromságtant tárgyalta. Az
isteni nevek című fennmaradt munkájában pedig azt vizsgálta, mi-
képpen állíthatunk Istenről egyetemes prédikátumokat (lét, élet,
bölcsesség, etc.), végül megtudjuk, hogy a Szimbolikus teológia című
elveszett művében arról adott számot, miképpen állíthatóak Isten-
ről az érzékelhető valóságok nevei (például szomorúság, harag,
etc.). A szerző megjegyzi, hogy ahogyan a Szimbolikus teológia tár-
gyalta dolgoktól felemelkedünk a Teológiai fejtegetések felé, egyre rö-
videbb művekkel találkozunk, míg végül a Misztikus teológiához
jutva a teljes hallgatást, a csendet találjuk. A szerző életművének ez
a saját maga által elvégzett rekonstrukciója felveti második kérdé-
sünket: mi a viszony a Misztikus teológia és a Szimbolikus teológia kö-
zött? Vagy általánosabban kérdezve: mi teremti meg Dénes szerint a
teológia egységét?

Johannes Scotus Eriugena, Dénes 9. századi ír fordítója volt az
első középkori szerző, aki világosan megragadta, mi is az az alap-
belátás Dénesnél, mely életművét szervezi: „E könyvekkel Szent
Dénes egyedüli szándéka, hogy az önmagában létező Legfőbb Jó
mindenekben való végtelen megsokasodását, (…) majd e sokaság
visszavezetését és abba a Legfőbb Jóba történő visszatérését bemu-
tassa, mely a végtelen sokaság célja és egysége.”3

Isten kiáradása (exitus) a teremtésben történik meg, amikor lét-
rehozza a sokaságot, majd kegyelmi ajándékaival, megvilágító te-
vékenységével az így létrejött világot visszavezeti önmagához,
egyesíti önmagával (reductio). Ez a körszerkezet Dénesnél egyszerre
ontológiai elv, mely a sokaság létét és benső egységét magyarázza.
Kegyelemtani alapmodell, mely ábrázolja, ahogy az isteni kegyelem
végtelen folyama kiárad a teremtésben, hogy azután teremtményeit
megvilágosító tevékenysége révén vezesse vissza ősforrásukhoz.
Ahogy szisztematikus alapelv is, hisz saját teológiai életművének
felsorolásával arra az „örvénylő gondolkodásra” kívánja a figyel-
münket ráirányítani, mely egységes középpont (egyesülés) köré
szervezi a teológia katafatikus és apofatikus ívét. Mert Dénes felfo-
gásában a teológia szerkezete éppen azt mutatja meg, hogy egyfe-
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lől miként növekszik a mondható (logia) köre, amint az Egytől a Há-
romságon keresztül az állító teológia révén eljutunk a teremtésben
megjelenő érzékelhető sokaságig; mely másfelől az egységhez való
felemelkedésünk kiindulópontja lehet, így az értelmen keresztül, a
negatív teológia útján felemelkedhetünk az értelemfelettihez, a be-
széd (logosz) teljes elhallgatásához. Ez az elhallgatás az egyesülést,
a célba érkezést jelzi, azt a „pólust”, amelyre a dénesi teológia te-
rületei külön-külön, a maguk sajátos módján rámutatnak. Vagyis a
dénesi teológia a maga egészében a misztikára (henózisra) irányul,
így a misztika nem csupán egy a teológia nagy témái közül, hanem
a teológia maga válik misztikussá.

A teológia dénesi misztikus felfogása teszi lehetővé a komplex
utalásoknak azt a mély egységét, mely olyannyira jellemző a szer-
zőre. Amennyiben a dénesi teológiafelfogást hermeneutikai kulcs-
ként használó interpretációnk helyes, úgy a Misztikus teológia című
írás nem újplatonikus kompiláció, nem pusztán liturgikus parafrá-
zis vagy retorikai gyakorlat, hanem olyan szintézise a liturgiának,
az ékesszólásnak és a bölcseletnek, melyet az Istennel való egyesü-
lés vágya teremt. Dénes a liturgiát, a tudományokat (filozófiát), az
ékesszólást és a kultúra megannyi szegletét mind-mind a miszti-
kus egyesülés vágyának sodró áramába állítja. Minden lépcsőfokul
szolgál az Istennel való egyesüléshez, amely a teológia vége: Isten-
nel egyesülve az emberi logosz, a beszéd elnémul, hisz végbevitte
egyesítő funkcióját.

II.

Az Areopagita Misztikus teológia című írásában nyoma sincs annak,
hogy az „ész fölött” kifejezés értelmét a szeretet irányba kívánta
volna elmélyíteni. Bonaventura mégis ezt az interpretációt teszi ma-
gáévá, és saját megközelítését egyenesen Dénesnek tulajdonítja.4

Honnan Bonaventura magabiztossága, amikor a misztikus egyesü-
lésről szóló Dénesi soroknak affektív értelmet tulajdonít?

Bonaventura közvetlen forrását a Párizs melletti Szent Viktor ko-
lostorban kell keresnünk. Hugó, a kolostor 12. századi tudós apátja
nagyhatású kommentárt ír Dénes A mennyei hierarchiáról című mű-
véhez. Ebben a szeráfokat a szeretetnek, míg a kerubokat a megér-
tésnek felelteti meg. Hugó szemernyi kétséget nem hagy a szeretet
és a megértés hierarchiáját illetően: „A szeretet fölötte áll a tudásnak és
nagyobb, mint a megértés. Messzebbre terjed ugyanis, mint a megértés és
oda is elér és oda is belép, ahonnan a tudás kívül reked.”5 Ezzel világosan
dönt a szeráfok, a szeretet elsőbbségéről a kerubokkal, azaz a meg-
értéssel szemben, s mivel e két angyali rend az, amely közvetlenül
Isten után következik — így a misztikus szemlélődést jeleníti meg
—, a szeráfok és kerubok közti rangsor a misztikus egyesülés értel-
mezésében is döntőnek bizonyult. Mi több, a tudós apát szeráfok-
ról írt hatásos sorainak kifejezéseit, érzelmi túlfűtöttségét tudato-
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san az Énekek énekéből kölcsönzi, ezzel összekapcsolja a dénesi spe-
kulatív misztikát az Énekek éneke erotikus-szerelmi misztikájával,
útjára indítva azt az óriási tradíciót, melyet mára az irodalom af-
fektív dionüszioszi hagyománynak nevez. Azzal, hogy Hugó egy
ágostonos teológiai keretben kapcsolta össze a misztika különböző,
természetüket tekintve széttartó tradícióit, egészen Keresztes Szent
Jánosig kimutatható hagyománynak adott utat.

Bő egy emberöltővel Hugó halála után az utolsó nagy viktorinus,
Szent Viktori Tamás (Thomas Gallus / Thomas Vercellensis) azzal
szerez hírnevet a 13. század teológusai között, hogy kommentáro-
kat ír a dénesi életmű darabjaihoz. Meglepő módon értelmezésé-
ben Dénes szándéka a Misztikus teológiával az, hogy a filozófusok
bölcsességét letörje, és a keresztények valódi bölcsességét bemu-
tassa. A „keresztény bölcsesség” mibenléte tüstént világossá válik,
ha felütjük kommentárjában az egyesülést értelmező sorokat:
„Mózes a szeretet egyesítő ereje révén (…) egyesül az értelem szá-
mára ismeretlen Istennel, oly megismerés révén, mely messze fö-
lötte áll az értelmi megismerésnek. Azáltal, hogy maga mögött
hagyja az értelmi ismeretet, az értelem és a szellem fölött megis-
meri Istent. Ez nem más, mint az értelmi bölcsesség, mely fölötte
áll a megértés ajándékának. Az előbbi ugyanis az egyesülés révén
ismeri meg Istent, míg az utóbbi az Ige eszméi révén.”6

Tamás szerint tehát az a képesség, amely Dénesnél az Istennel
való misztikus egyesülés „helye”, nem azonos az értelemmel, hisz
fölötte áll annak, de fölötte áll a megértés ajándékának is (szeráfok
és kerubok hierarchiája). Lényege a szeretet, és a Lélek másik aján-
dékával, a Bölcsesség adományával esik egybe.

Bonaventura ezt a hagyományt gondolja tovább, amikor a Böl-
csességet részben kognitív, részben affektív természetűnek fogja fel.
Mint mondja, a Bölcsesség ajándéka „a megismeréssel veszi kezde-
tét, és a szeretetben teljesedik be”.7 Az affektusnak, a szeretetnek ez
az egyesítő ereje hozza létre a lélekben Isten tapasztalati ismeretét. Ez
a jellegzetesen középkori fogalom lényegileg kötődik a sapientia ki-
fejezés latin alakjához (sapio azt jelenti ízlelek), hiszen a sapientia ágos-
toni felfogásban Isten édességének ízlelésében áll. Bonaventura elem-
zései a korabeli ágostoni ihletésű teológia fősodrába illeszkednek,
mely a misztikát előszeretettel látta annak a folyamatnak a betetőzé-
sének, mely a hittel (hallás) veszi kezdetét, a megértésben (látás) mé-
lyül el, végül a legközvetlenebb, ezért a legnagyobb boldogsággal
járó tevékenységben, az ízlelésben (sapientia) teljesedik ki.8

Bonaventura szerint az ízlelés belső érzék, mely rászorul az af-
fektusra, ami összeköti az érzéket az édes dologgal, egyben kogni-
tív működés is, hisz megragadja az illető dolog édességét. A két erő
együttműködéséből ered az ízlelés gyönyöre. Ezért definiálja így
az ízlelést: „a jó és édes tapasztalati ismerete”. Az „ismeret” szó
kognitív, míg a „tapasztalat” kifejezés affektív vonatkozást hordoz.
Siet azonban hozzátenni: a Bölcsesség ajándéka legsajátabb érte-
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lemben a lélek affektív részére vonatkozik. Ez magyarázza, hogy
Isten édességének ízlelése a szentek és a szemlélődés mesterei ese-
tében extatikus jelleget ölthet, mely az elragadtatásig képes a lelket
felemelni.9 Az önkívületben és az elragadtatásban éppen a lélek af-
fektív erői azok, melyek a misztikust mintegy természetes valója
fölé emelik, gátlás alá helyezve a hagyományos kognitív képessé-
geket. A Bölcsesség adományában ez az affektív, extatikus mozzanat
utal legvilágosabban az eredeti dénesi misztikára és a tudatlanság
felhőjére: „a tűzként lángoló vágytól a lelkünk (…) valamiféle tudós
tudatlanságban önmaga fölé ragadtatik az extázis felhőjébe”.10 Ez a
felhő — a ferences szerző markáns fordulatával élve — maga a „for-
mátlan Bölcsesség”, a nulliformis sapientia. Ez az extatikus ismeret
„már itt, zarándoklásunk során megkezdődik és az örök dicsőség-
ben válik teljessé”.11

Aquinói Szent Tamás a Summa theologiaeben a Bölcsesség tár-
gyalásakor figyelemreméltó dialektikai érzékről tesz tanúságot.12

Miközben ugyanis a keresztény Bölcsességet a filozófia bölcses-
ségfogalmára vonatkoztatja, Szent Pált követve egyszersmind tá-
volságot is nyer attól.

A Lélek ajándékát egyfelől a természetes erényből kiindulva szem-
léli, mintegy a természetes adottságról olvasva le azokat a lehetősé-
geket, melyeket a kegyelem kiteljesíthet. Amíg a bölcsesség filozó-
fiai fogalma az első ok szemlélésén keresztül képesít a helyes ítéletre,
addig a Lélek az örök isteni szabályok szemlélése révén teszi lehetővé
a helyes ítéletalkotást. De miként férhet hozzá halandó az „örök esz-
mékhez”, hogy azokat szemlélve helyesen tegye mérlegre a világ és
a lélek dolgait? Tamás válasza a „konnaturalitás” fogalmára épít. Az
ember hasonlóvá válik Istenhez, és ez a hasonlóság képesíti arra,
hogy helyesen ítéljen és cselekedjék. Ez lényegét tekintve egybeesik
a filozófiai szemlélődéssel, hisz például Platón a filozófia dolgának
maga is az átistenülést, a theózist tekintette, ami az istenhez való ha-
sonulás (homoiószisz theó) révén megy végbe.13 A filozófus az isteni
ideákat szemlélve, azokhoz hasonulva szert tesz a belátásra, így
magán és közügyekben helyes ítéletre jut.

Másfelől Tamás a keresztény Bölcsességet tudatosan meg is külön -
bözteti a filozófiai bölcsességtől. Miközben traktátusát írja, A korin -
tusiaknak írt első levél első két fejezetének sorai hangzanak fülében.
A páli szakasz szembeállítja a világ bölcsességét a Lélek „elrejtett
bölcsességével”, amelyet a világ fejedelmei és bölcsei közül senki
sem ismert fel, mert Isten azok előtt tárta fel, akik Őt szeretik. Isten
Lelkét befogadva az ember megismeri Isten elrejtett dolgait, ezért
mint lelki ember mindent megítél, de őt senki sem ítélheti meg.
Tamás a páli sorokat Hierotheosz alakjával kapcsolja össze, akit az
Areopagita a misztikus archetípusaként állít elénk Az isteni nevek-
ről című művében. Hierotheosz ugyanis nem fáradtságos munkával
megtanulta (mathein), hanem mintegy „elszenvedte” (pathein) „az
isteni dolgokat” (ta theia), így jutva el a misztikus egyesüléshez.

9Sententiarum III. dist.
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Tamás az „isteni dolgok elszenvedése” homályos fordulatot a sze-
retet egyesítő erejével magyarázza. Hierotheosz az irántuk érzett
szeretet révén egyesült az isteni valóságokkal, mintegy hozzájuk
hasonult, ez tette lehetővé számára, hogy megértsen olyan miszti-
kus összefüggéseket, melyek mások elől el vannak rejtve. Tamás e
két szakasz alapján kísérli meg megérteni a Bölcsesség adományá-
nak összetett valóságát, mely azáltal jelenik meg a lélekben, hogy a
lélek a szeretet révén egyesül Istennel, Hozzá alakul, s az így el-
nyert hasonlóság teszi lehetővé, hogy a hit igazságait mélyebben
megértse, és fényükben helyesen ítélje meg a lélek és a világ dolgait.
A Bölcsesség adománya tehát úgy tűnik Tamásnál is a hit adomá-
nyának elmélyítését szolgálja, a hit tárgyaival való szerető azono-
sulás révén azok mélyebb megértését eredményezi.

Noha az affektus Tamásnál is helyet kap a misztika értelmezésé-
ben, mégis, a számos hasonlóság ellenére tudatosan távolságot vesz
az affektív misztikától és Bonaventurától. Noha az a szemlélődés,
amelyet a Lélek ajándéka tesz lehetővé, már a túlvilági színelátás
elővételezése, Tamás leírásában nyoma sincs az önkívületnek vagy
a misztikus elragadtatásnak. A Bölcsesség adománya „misztikus”
jelenség ugyan, amennyiben Istennel mélyebben egyesít, ám ez az
egyesülés meglehetősen „józan” természetű, mivel megközelítésé-
ben a Bölcsesség az értelemre tartozik.

III.

Nyugaton a 12. század végéig a teológia alakítói még jobbára a ko-
lostorok, ahol a lectio divina hordozza a szerzetes életét, így a Biblia
vált a korabeli tudás legkülönfélébb területeit összefogó médi-
ummá. Elég, ha röviden újra utalok a Szent Viktor-i iskola jellegze-
tes allegorikus-immaginatív egzegézisére. Hugó Noé bárkájának
bibliai alakjában foglalta össze a geometria, erénytan és üdvtörténet
legfontosabb igazságait, ahogy később Richárd a frigyládáról szóló
szakaszok allegorézisével teremtette meg az emberi megismerő fa-
kultások egységét a szemlélődés leírása során. A 13. századra a sko-
lasztikában fordulat következik be: immár nem annyira a Biblia
hordozza az emberi tudás egységét, mint inkább az emberi tudás
alapelvei kezdik hordozni a sacra pagina egységét is. Ennek ellenére
a korszak nagy teológusai szükségét érezték, hogy a szent tudo-
mány valódi egységét mélyebben keressék, mint ahol az arisztote-
lészi logika alapjai húzódnak. Gondoljunk csak Tamás monumen-
tális Summájára, mely a teológia kézikönyveként a hittudomány
minden ágát a szentháromságtantól a morálison át a szentségtanig
egységes szerkezetben kívánta átfogni, miközben a szigorú érte-
lemben vett teológiai témákon túl a korabeli kultúra számos moz-
zanatát (a csillagászattól a jogtudományig) emelte fel a teológia
diszkurzusába. Tamás a dénesi misztika szívében gyökerező exitus–
reditus szerkezet segítségével szervezi egymást követő rendbe a kü-
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lönféle teológiai diszciplínákat; és ágyazza be a teológiába a kul-
túra különnemű elemeit. A pogány tudományok vize ebben a misz-
tikus áramlásban változik át borrá, lesz teológiává. Azáltal, hogy a
kultúra elemeit abba az örvénybe állítja, mely a valóság Ősforrásá-
tól indult ki, s Hozzá fordul vissza, azok elnyerik mélyebb értel-
müket: az embert az Istennel való egységre vezetik vissza.

A misztikának ez a kultúrateremtő és kultúra-egységesítő szerepe
még markánsabban jut szóhoz Bonaventuránál. A lélek zarándokútja
Istenbe című művet az irodalom a „misztika” címszó alá sorolja, ám
a gyanútlan olvasó az abban szereplő spekulatív témák láttán elő-
ször szükségképp összezavarodik: mi köze a misztikához az érzéke-
lés fiziológiájának, a korabeli optikai elképzeléseknek, vagy a legel-
vontabb lételméleti vizsgálódásoknak? Bonaventura dénesi mintát
követ, amikor a teológia, sőt egyáltalán az egész emberi tudás és kul-
túra egységét tudatosan a misztika segítségével kísérli meg helyre-
állítani. Különösen szembeszökővé válik mindez, ha az Itinerarium
szerkezetét együtt szemléljük a De reductione artium ad theologiam
című művel. Ez utóbbi célkitűzése ugyanis egyenesen az, hogy a leg-
tágabb értelemben vett emberi kultúrát (ide értve az olyan mester-
ségeket is, mint az iparosság) visszavezesse (reductio vagy reditus) a
teológiára, majd végső elemzésben az Istennel való egyesülésre.

A dénesi misztika alanya passzív: kiüresedik, szabaddá teszi ma -
gát, engedi, hogy a kegyelem megvilágítsa és önmaga fölé emelje.
Bonaventuránál az egyesülés a megértésből kiinduló vágyban
(affectus) történik, Tamásnál a vágy fordul megértésbe. Mindhár-
muknál közös ugyanakkor az a figyelemreméltó belátás, hogy az
Istennel való egyesülés vágya az, amely az emberi világ elemeinek
valódi jelentést és jelentőséget kölcsönöz, mivel az örök élet fényébe
állítja kultúránk szilánkjait.

Rövid összegzés
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

ROGER TESTVÉR

Isten csak szeretni tud

Roger testvérnek (1915–2005), a Taizéi Közösség alapítójának gon-
dolkodása a közös imádságból és a testvéreivel töltött mindennapi
életből táplálkozott. Meglátásaira nagy hatást gyakorolt folyamatos
kapcsolata azzal a több tízezer fiatallal, akik a világ számos földré-
széről egy hétre Taizébe zarándokolnak, mert életük nagy kérdése-
ire keresik a választ. A 2001-ben megjelent kötet gondolkodásának
legfontosabb témáit, valamint az életét meghatározó események és
találkozások – néhol nagyon személyes – leírását gyűjti egybe. A kö-
 tetből megtudjuk, hogy miért egy és ugyanaz a forrása a lelki élet-
nek és az emberi szolidaritásnak: Isten, aki csak szeretni tud.

Ára: 2.400 Ft



Az üdvösség titka a
Szent Liturgiában
Elmélkedések — eszmélkedések — 
Hitvalló Szent Maximosz műveinek olvastán

Talán meglepőnek tűnhet az olvasó előtt, ha egy komoly címet viselő
cikk nem tudományos bevezetővel, hanem személyes visszaemléke-
zéssel kezdődik, és a továbbiakban is találkozhat olyan megjegyzésekkel,
melyek „megszakítják” az elemzés folyamatát. Az itt olvasható olda-
lak egy 2016 novemberében Pécsett elmondott előadás anyagát tar-
talmazzák, arra készülve pedig kezembe került egy könyv, René Bornert
bencés szerzetesnek 1966-ban megjelent monográfiája, amely a bizánci
liturgia-magyarázatokról szól.1 Annak idején franciául akartam tanulni,
és valaki azt mondta nekem, hogy nem kell külön tanfolyamra járnom,
elég, ha szerzek egy könyvet, amely érdekel: ha nagyon el akarom
olvasni, a szótár és a nyelvtankönyv segítségével majd sikerül is. Egyik
tanárom Rómából be is szerezte az említett könyvet, és elküldte ne-
kem — most, ötven év elteltével ismét elővettem, és nagyon örültem
neki: elcsodálkoztam rajta, mi minden van benne, micsoda kincses -
bánya! Egyik fejezete Hitvalló Maximosz (580–662) Müsztagógia című
művét (ennek jelentése: Bevezetés a titokba)2 elemzi — ez ihlette e né-
hány oldalon megfogalmazott gondolataimat.

A Müsztagógia nem más, mint a Szent Liturgia magyarázata. A Hit-
valló írásainak datálása sokszor ütközik nehézségekbe, a tudósok sze-
rint azonban ez a műve inkább a fiatalkori értekezések közé tartozik.
Egy szerzetestársa számára írta annak felkérésére, azonban elgon-
dolkodhatunk azon, ilyen fiatalon milyen jártassága lehetett a Litur-
giában, és hogyan merte megfogalmazni ezeket a mély gondolatokat.
Igaz, ebben a műfajban már tekinthetett vissza elődökre, mint példá-
ul Jeruzsálemi Szent Cirill (†387), Aranyszájú Szent János (354–407) vagy
a 6. század elején élt, Areopagita Dénes nevét viselő szerző munkái-
ra (ez utóbbira támaszkodik is), de nem követi szolgai módon őket, ha-
nem — be nem vallottan ugyan, mégis kitapinthatóan — a saját misz-
tikus tapasztalatait önti szavakba. (Az oltárnál állva nemrég — bár nem
illő talán a gondolat, ami eszembe jutott — felötlött bennem, vajon mi-
kor szoktunk mi a Maximosz művében foglaltakhoz hasonlókra gon-
dolni Liturgia közben, akár a szentélyben, akár azon kívül.) A Szent
Liturgiáról szólva Maximosz misztériumról, titokról beszél, az egyet-
len és igazi, isteni titokról, vagyis hogy Krisztus egybefoglal mindent,
mégpedig azért, mert „Isten elhatározásának műve a mi természetünk
átistenítése, Isten gondolatainak célja pedig az, hogy életünk el is jut-
hasson az így keresett dologhoz”.3 (Ne féljünk ettől a szótól: „átiste-
nítés”, de ne is merjünk vele dobálózni, súlyát és fényét nemsokára ér-
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zékelni fogjuk!) A Szent Liturgia tehát nem más, mint Isten elhatáro-
zásának lépésről-lépésre való követése, és ezt „Krisztus titka” foglal-
ja magában. Dinamikája már a templom épületébe belépve megérint.

A templomban való részvétellel kapcsolatban Maximosz azt mond-
 ja: „Ne hanyagolják el az egyház látogatását a hívek, mert a Szentlé-
lek kegyelme láthatatlanul mindig jelen van ott, sajátosan leginkább
a szent összejövetel (szünaxisz) idején, és a résztvevők mindegyikét át-
alakítja, átformálja, önmaga mértéke szerint valóban istenibbé gyúr-
ja át, és a végbemenő titkok által elvezeti arra, amit ezek jelentenek,
még ha a hívő ezt maga nem is érzi, mivel még a Krisztusban való kis-
dedek közé tartozik, és képtelen rá, hogy belenézzen a lejátszódó tit-
kok mélységébe, és megvalósítsa benne az üdvösségnek azt a ke-
gyelmét, amit minden lejátszódó isteni jelkép jelent, s így sorrendben
elvezeti őt a felszíni jelenségektől az összes jelenség céljáig.”

(Én most úgy fogom elmondani a dolgokat, mint „Krisztusban kis-
ded”, annyira messzire érzem magam Maximosz ifjúkori magya-
rázataitól.) Hogyan is „van jelen ott a Szentlélek kegyelme látha-
tatlanul”? Először is azáltal, hogy a misztériumot jelképek hordozzák,
a jelkép azonban nem valamilyen mesterséges, kitalált dolog (mint
a közlekedési táblák), hanem annak a valóságnak a földi ábrázolá-
sa, amely ilyen keretek között képes ezt a misztériumot hordozni.
Mivel pedig müsztagógiáról, azaz a misztériumba való bevezetés-
ről van szó, ezért a misztérium első megnyilvánulása maga az Egy-
ház és annak az épített formája, a templom. A görög nyelvben ugyan -
is az ekklészia szó egyaránt jelöli az Egyházat, Krisztus testét, magát
az adott egyházi közösséget, és természetesen magát az épített temp-
lomot is. A templomot időnként ugyan naosznak nevezzük, de a ki-
fejezés valójában inkább a templom egyik részét, a hajót jelenti.

Mármost mit is jelent a templom? (Számomra ez a kérdés külö-
nösen fontos, mert egyházunk liturgikus bizottságában már évek óta
részt veszek abban a gyötrelmes erőfeszítésben, amely a templom-
építés helyes módjára keresi a megfelelő választ.) Mit nyújt a temp-
lom? — teszi fel a kérdést Maximosz. „Isten hasonmását és képét.”
Ha valaki elmegy egy templom mellett, vajon az jut-e eszébe, hogy
Isten hasonmását és képét látja? A kopottságával, a hibáival, az el-
helyezkedésével a vele kapcsolatos feladatokra szoktunk gondolni,
az viszont senkinek nem jut eszébe, hogy Isten hasonmása és képe.
Azt emlegetjük olykor, hogy Isten háza, de belépve nem találkozunk
az állítólagos lakójával. Akkor hát mi? Milyen értelemben jelképe Is-
tennek a templom? „Olyan módon, hogy ugyanazt teszi velünk kap-
csolatban, mint amit Isten ősképeként tesz, ugyanis mindenkinek egy
isteni nevet és formát ajándékoz.” Akik tehát belépnek a templom-
ba, azok között nincs különbség: Isten egybegyűjt bennünket, de nem-
csak úgy, hogy embertömegként egymás mellett álljunk vagy üljünk,
hanem úgy is, hogy „egyformává”, azaz Isten-formájúvá váljunk, ez
az „uniformizálás” azonban nem jelent elszemélytelenedést. Mi után
Isten végtelenül gazdag, mindannyiunkat úgy formál a maga képére,
hogy ezáltal sajátos, egyéni módon válunk hasonlóvá Őhozzá. Ezért
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aki a templomba belép, annak át kell változnia, eleve a látvány ál-
tal is. Nem könnyű feladat egy térben úgy körülnézni, hogy tudjuk:
nem mi alkottuk ezt a teret, hanem ez a tér, amelyben Isten jelen van,
alakítani akar minket. De ez még csak a kezdet!

Maximosz szerint öt olyan szemléleti mód is van, amely a temp-
lomban úgyszólván elhelyez minket, és lehetővé teszi az egyesülést,
az egymással való egyesülésünket. Mégpedig ugyanazt az egyesülést
és különbözőséget teszi lehetővé, mint Isten. Hiszen Isten nemcsak egye-
síteni akar, hanem különböztetni is, s erre szolgál a szentélyt a hajó-
tól elválasztó szentélyrekesztő. (Abban a korban persze, amikor Ma -
xi mosz a Szent Liturgiáról elmélkedett, a szentélyrekesztőt még nem
ékesítették ikonok, ezért nem is nevezhetjük „képállványnak”, iko-
nosztáznak, a szertartás menete pedig még kissé egyszerűbb volt, a
struktúrája összességében talán valamivel átláthatóbb, mint manap-
ság. Bizonyos sajátságai azonban megmaradtak a mai püspöki litur-
giában is.) Ugyanakkor Maximosz sokkal mélyebbre akar vezetni, s ezért
olyan magyarázati módokat szeretne nyújtani, amelyek nem mindenben
egyeznek a későbbi korok liturgia-magyarázatával, amelyek inkább a
Jézus-élete kronológikus ábrázolását emelik ki. A második szemléle-
ti mód szerint a templom „ugyanazt az egyesülést és különbözőséget
teszi lehetővé, mint Isten”, mert elválasztja a szentélyt a hajótól, s ezért
„olyan, mint a világ”, hiszen „a létezők egész világát is”, amelyet Is-
ten a teremtéssel létrehozott, két részre osztotta: „a szellemi világra, me-
lyet szellemi és testetlen lények népesítenek be, s erre az érzékelhető
és testi világra, mely csodálatos módon sok alakból és természetből áll”.
Mivel a templomnak van irányulása, ezért a testitől mindig a szelle-
mi felé próbálja irányítani a figyelmet. Harmadsorban a templom az
érzéki világnak is képe, „amennyiben a menny az isteni szentély, a föld
pedig a hajó szép alakja”. A templom tehát nem csupán Isten általá-
nos teremtésére kíván fényt vetni, hanem ennek a belső jelentésére is,
arra, hogy milyen ez a világ. Ezen belül aztán az ember is hasonló a
templomhoz, mégpedig úgy, hogy „lelke a szentély, szelleme az isteni
oltár, teste pedig a hajó… Titokzatos templom az ember.” (Nem tu-
dom, kinek jut ez eszébe, amikor bemegy a templomba…) Nem szok-
tunk arra gondolni, hogy a templom bennünket is hordoz, a mi nor-
mális struktúránkat, némileg szubjektív színezetű megjegyzéssel élve:
az ember felépítése valóban testre, lélekre és szellemre tagolódik, eb-
ben hierarchikus rend érvényesül, s ezt a rendet nem lehet felboríta-
ni, mert abban a pillanatban, amikor a szellem alárendelődik a léleknek,
a lélek pedig a testnek, akkor már nem olyan az egész, amilyennek
Isten teremtette. Helyes önismeretünk kulcsa, hogy templomként, a
Szentlélek élő templomaként éljük-e meg önazonosságunkat.

Ám még ezen belül is kijelenthető Maximosz szerint, hogy az ön-
magában vett léleknek is jelképe az egyház, mert a léleknek egyaránt
van teljesen szellemi és teljesen éltető képessége. A szellemi képes-
ség, amelyet a szentély jelez, táplálja az éltető képességet, a testnek
az éltetését, tehát e téren is megnyilvánul az alá-fölérendelésnek az
egészséges rendje. „Aki képes rá, hogy az egyházban végbemenő szer-
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tartások által értelmes és bölcs módon beavatást nyerjen az Isten tit-
kába, az Isten valódi egyházává és istenivé alakította a lelkét, és ta-
lán általa adatott nekünk a magasabb rendűhöz vezető kalauzul a kéz-
zel épített egyház, mely a benne történő isteni titkok sokfélesége folytán
bölcsen jelképes mintája is az ilyen léleknek.” Amikor arról beszélünk,
hogy az ember a Szentlélek temploma, Isten hajléka, akkor ezek a gon-
dolatok megpróbálnak segíteni minket abban, hogy Isten titkainak
hordozói lehessünk. Ehhez kapcsolódóan Maximosz még azt a kér-
dést is felteszi, hogy ha egész(séges) emberek vagyunk, akkor minek
vagyunk a jelképei. Erre válaszolva kijelenti, hogy valójában az egé-
szében vett Szentírást is embernek lehet venni: „teste az Ószövetség,
lelke, szelleme és értelme pedig az Újszövetség”. Eszerint az Ószö-
vetségben már benne rejlik az Újszövetség, ugyanakkor — a Szent
Pál nyomán haladó órigenészi hagyomány szerint — felfedezhető a
betű és a szellem különbsége is: „a Szentírás betűje a test, a leírtak szel-
leme és a cél, amire a szelleme törekszik, a lélek… Az Írásnak is van
látható betűje, ami elmúlik, és van a betűben elrejtett szelleme, amely
sosem szűnik meg létezni.” Akinek van Szentírása, jó, ha figyelem-
be veszi ezt! (Én nagyon szeretem az agyongyűrt Szentírásokat, mert
azokat szemmel láthatóan forgatják; sokkal jobb, ha gyűrött a Szent-
írás, mint ha érintetlenül díszhelyen van a polcon.)

A templom tehát felépítésében „kateketizál”: egyszerre beszél —
szavak nélkül! — Istenről, a világról és az emberről. Eddig még nem
volt szó ugyan róla, mi is történik ott, de azt már tudjuk, hogy maga
a templom is előkészít, felkészít, alakít bennünket arra, hogy részt
vegyünk azokon a szertartásokon, amelyek a szent titkokat közve-
títik. Maximosz szerint a keresztény ember arra van hivatva, hogy
Krisztus titkában részesüljön, mert „Isten Fia az emberekért és az em-
berek miatt lett változás nélkül emberré, és sok olyan új titoknak lett
szerzője és tanítómestere, amelyeknek száma felmérhetetlen, és nagy-
ságát még soha semmilyen emberi értelem nem volt képes felfog-
ni”. Hétköznapi kifejezéssel élve Krisztus titka olyan „csomag”,
amelyben sok minden el van rejtve, Szent Maximosz erről A Miatyánk
imádság tömör magyarázata című írásában beszél.

A Miatyánk, állítja, hét részre tagolódik, s ennek megfelelően hét
titkot tartalmaz, amelyeket a Liturgia folyamán szintén átélünk. (A he-
tes szám nem erőltetett „számmisztika” szüleménye, a szöveg szer-
kezete természetesen nyújt alkalmat erre az elrendezésre.) A keresz-
tény ember alapimádsága az Úr imája, minden egyes szava azóta
ismerős, amióta megkeresztelkedett, akár gyermekként, akár felnőttként
ivódtak bele ezek az igék. A Liturgiában számos alkalommal ragyog
fel a Miatyánk egy-egy kifejezése, s ezek a nagy isteni üdvgondozás
egy-egy momentumára világítanak rá.

Először is „a teológiára tanít Isten megtestesült Igéje, amennyi-
ben saját személyében megmutatja az Atyát és a Szentlelket”. A „teo -
lógia” szó a görög egyházatyáknál a Szentháromság belső életéről
szóló kinyilatkoztatást jelenti, amely nem elméleti ismeret, hanem
életszerű kapcsolat az egymástól soha el nem választható három is-
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teni személlyel. A Liturgia ebbe a háromságos isteni életközösség-
be avat be (nem egy magányos Isten partnerei vagyunk).

Másodsorban „örökbefogadást is ad azzal, hogy a Lélek által a fö-
lül ről eredő természetfeletti születés kegyelmével ajándékoz meg”.
A temp lomi közösség Isten gyermekeinek családi összejövetele, ahol
együtt örülünk egymásnak mint testvéreknek. (Ez arra buzdít, hogy
valóban megismerkedjünk a Liturgián résztvevőkkel, személyes „nyi-
tásra” sarkall.)

A harmadik titok (igencsak érdekes!) az, hogy „az angyalokkal
egyenlő méltóságúvá tette az embereket”. A Szent Liturgiában ez két
ponton is megtapasztalható. Először is a kisbemenet alkalmával, má-
sodszor a Háromszorszent („Szent, szent, szent a Seregek Ura”) ének-
lése során, amikor a közösség az angyalok énekébe kapcsolódik be.
(Angyali „méltóságunk” nem testünk megvetésével párosul, hanem
önzetlen istendicséretre ösztönöz, félretéve kicsinyes „földi gond-
jainkat”, amelyek figyelmünket önmagunkra akarják irányítani.)

Negyedszer „az isteni életben is részesít bennünket, mert táplá-
lékunkká teszi magát olyan módon, amit nem ismer más, csak ő maga,
illetve akik tőle magától kaptak felfogóképességet erre, hogy ennek
az eledelnek a megízlelésekor valóban tapasztalják meg és lássák,
hogy milyen jó az Úr, aki isteni minőségével átalakítva átistenülés-
re juttatja a vele táplálkozókat”. (A „mindennapi kenyérért” mon-
dott ima milyen sokszor csak a földi táplálék biztosítását célozza, pe-
dig Krisztus „a mennyei Kenyér”. Az Eucharisztia titka ritkán fénylik
fel előttünk, főleg ha kevés bennünk a valódi alázat.)

Az ötödik titok: „helyreállítja az emberi természetet”, mert ami-
kor „emberré lett, szabad akaratát megőrizte (isteni) természetének
megfelelő szenvedélymentességében, mindenféle felindulás nélkül”.
(A Liturgia folyamán szabad istendicséretünk gyógyítja a hozzánk
tapadó bűnös szokásokat.)

A hatodik titok: „megtisztítja a természetet a bűn törvényétől, hi-
szen nem engedte, hogy értünk vállalt megtestesülését érzéki gyö-
nyör előzze meg”. (Istenhez való közelségünk öröme elfeledteti ve-
lünk a világ nyújtotta, ideig tartó örömöket, és erősíti vágyunkat a
nemesebb dolgokra.) Végül pedig: „megszünteti a bennünket csa-
lárdul hatalmában tartó gonosz lélek uralmát, mert az Ádám esetében
legyőzött testet mintegy fegyverként tartja vele szemben, és így di-
adalmaskodik fölötte”. (A Liturgiáról szabad emberként távozhatunk,
hiszen Krisztus győzelme a miénk is.)

Ez így nagyon elméleti jellegűnek tűnhet, Maximosz azonban el-
mondja, hogy a Liturgia során ezek a titkok miként válnak egyre in-
kább áttetszővé számunkra. A Szent Liturgia struktúrájában éles vá-
lasztóvonalat húz az igeliturgia és az Eucharisztia liturgiája közé.
Ebből a szempontból eltér a későbbi liturgia-magyarázóktól: állítá-
sa szerint az Evangélium felolvasásával lezáródó igeliturgia valójában
az üdvtörténetnek a kezdetektől egészen a parúziáig tartó szakaszát
foglalja magába, ezzel szemben az eucharisztikus liturgia már esz -
ka  to logikus jellegű, Isten eljövendő Országának a képe.

Hét titok

Igeliturgia és az
Eucharisztia liturgiája
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Vegyük például azt, hogy mit jelent a nép bevonulása a szent egy-
házba. Tudni kell, hogy a Liturgia annak idején azzal kezdődött, amit
ma kisbemenetnek nevezünk (a főpap vezetésével az Evangéliummal
való bevonulásról van szó). Maximosz szerint a nép bevonulása „a hi-
tetleneknek a tudatlanságból és a tévelyből az Isten megismerése felé
való fordulását, és a híveknek a gonoszságból és az oktalanságból a
tudásra és az erényre való áttérését jelenti. Hiszen nemcsak azt jelenti
az egyházba való bevonulás, hogy a hitetlenek az igaz Isten felé for-
dulnak, hanem azt is, hogy mindegyikünk, aki hisz ugyan, de kicsa-
pongó és szégyenteljes életmódjával mégis megszegi az Úr parancsait,
megjavul a bűnbánat által.”

Amint látjuk, a Szent Liturgiának ez a fajta magyarázata azt is je-
lenti, hogy egyszerre több síkon kell tekintenünk a Liturgiát. Az egyes
síkok között nem könnyű az átmenet, és egyik sem játszható ki a má-
sikkal szemben: mindkettő egyszerre érvényes. Ugyanakkor sem-
miképpen sem ajánlatos, hogy valaki egyfolytában váltogassa ezeket
a síkokat, mert ez csupán az értelem játéka lenne, és akadályozná a
titok tényleges átélését. Maximosz két kifejezést használ ezekre a szem-
 pontokra. Az egyik a genikosz, ami annyit tesz, hogy általános (ugyan -
ezt jelenti a görög tüpikosz kifejezés is), a másik az idikosz, a sajátos. Ez
utóbbi az emberre, az egyénre vonatkozik, és Maximosz ezzel kap-
csolatban használja a müsztikosz szót: arról van szó, hogy az isteni va-
lóságok az egyes embernek, az egyes léleknek a sajátjává válnak.
Maximosz szerint „Istennek a liturgiában előképként említett vagy áb-
rázolt tettei titokzatosan a lélek belső valóságaivá válnak”. Vagyis nem-
csak azért megyünk templomba, hogy lássuk, hogy tudomásul vegyük
és elkönyveljük ezeket, hanem az a kérdés, hogy belső valóságunkká
válnak-e. Ami általános (az üdvtörténet), attól mi nem függetleníthetjük
magunkat, hiszen Krisztus azért jött el, hogy átistenítsen bennünket.
Ha úgy veszünk részt a Liturgián, hogy nem veszünk tudomást erről,
akkor nem gyümölcsöző a jelenlétünk. „Érvényesnek” persze érvényes
— csak éppen az érvényesség szempontjára túl nagy hangsúlyt szok-
tunk fektetni, és ez gyakran minimalizmushoz vezet. „Az általános
üdvtörténet tehát, amelynek a képe a liturgia”, az egyéni és személyes
történetbe torkollik.

Hogyan is állunk Isten előtt? Az Evangélium hasonlatait összegezve
Maximosz három rendbe sorolja a keresztényeket. Jézus „hívőknek,
erényeseknek, illetve megismerésre törekvőknek nevezte a kezdőket,
a haladókat és a tökéleteseket, avagy szolgálnak, béreseknek, illetve
fiaknak az üdvözülők három rendjét. Szolgák ugyanis azok a hívők,
akik a fenyegetésektől való félelemből teljesítik az úr parancsait, és
készségesen megteszik, amit rájuk bíztak. Béresek azok, akik az ígért
javak után vágyódva türelemmel viselik a nap terhét és hevét, vagyis
az ezzel az élettel összekapcsolt szorongattatást, ami az ősszülők bün-
tetéséből ered, és azokat a kísértéseket, amelyeket benne az erényért
kell eltűrni; tehát azok, akik szabad akaratból bölcsen élettel váltják
meg az életet: a mostanival a jövendőt. Fiak pedig azok, akik nem a
fenyegetésektől való félelemből, nem is az ígért javak utáni vágy mi-

A Szent Liturgia síkjai

A keresztények
„három rendje”
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att, hanem lelküknek a jóra való önkéntes hajlamából és készségéből
fakadó magatartása és alkata miatt nem távolodnak el soha Istentől,
mint az a fiú, akihez így szól az atyja: »Fiam, te mindig velem vagy,
és mindenem a tiéd« (Lk 15,31), és ezek a kegyelmi örökbefogadás
révén — már amennyire ez lehetséges — olyanok, mint amilyen Is-
ten a természet és ok szerint, és mint amilyennek hisszük.” Az em-
lített három kategória (szolga, béres, fiú) nem merev és megváltoz-
tathatatlan, amelybe besorolnak bennünket. Mi magunk soroljuk be
magunkat életünkkel, Istenhez való viszonyulásunkkal, amely tük-
rözi, mennyire vagyunk hajlandók meríteni Isten titkából.

Amikor azt mondjuk, hogy „békével távozzunk”, akkor valójában
nem mehetünk el úgy a templomból, hogy a személyes életünk ne vál-
tozna meg. Nem biztos, hogy ez a ráció szintjén történik, nem az a fon-
tos, hogy jámbor, istenes gondolataink, netán elhatározásaink szület-
nek-e, hanem más emberként (hozzátehetjük: jobb emberként) kell
kilépnünk: nemcsak morális értelemben, hanem Isten képére formálódva.
Ez azt jelenti, hogy Krisztus misztériuma hatott bennünk. „Ez a titok
az Egyházra lett bízva”, és az Egyház vezeti be az embert ebbe a titokba.
Nem személytelen misztikáról van szó, amit „mellesleg” el lehetne érni.
A titkát Isten az Egyházra bízta, hiszen az Egyház Krisztus teste, és az
Egyház által kapjuk meg, elsősorban a Szent Liturgiában. Ebbe azon-
ban „be kell vezetődnünk”, nem adatik automatikusan a szent szer-
tartások megértése. Ezért problémás az a felfogás, miszerint az ilyen ma-
gyarázatok a kiváltságosokra tartoznak, szépek persze és építőek, de
túl bonyolultak és túlságosan mélyek. A katekézisben aprópénzre le-
hetne váltani ezeket a magyarázatokat, de ehhez magunknak is át kel-
lene élnünk őket — ez pedig már a saját személyes felelősségünk.

Az üdvtörténet általános igazsága tehát Isten megtestesülésének
titka, s erre felel az ember átistenülésének a titka. Az üdvtörténet olyan
adottság, amelyre választ kell adnunk. Ha nem adunk rá választ, ak-
kor megmarad általános szinten, mintha független lenne tőlünk. Ezért
azok a titkok, amelyek a Miatyánk egy-egy kérésében kidombo-
rodnak, teljesen beépültek a Liturgiába, ugyanakkor a mindennapi
imádságoknak, amelyeknek a Miatyánk is részét alkotja, elő kell ké-
szíteniük bennünket a Liturgiában való részvételre. Mindezt érde-
mes alaposan átgondolnunk, amiben segíthet a századok során ke-
letkezett sokféle liturgia-magyarázat, amelyek mindig más-más
szempontra helyezik a hangsúlyt. Igaz — ez az előző oldalak olva-
sata alapján nyilvánvaló —, a magyarázat sokszor bizonyul nehéz-
nek, okoz fejtörést, mint Hitvalló Szent Maximosz súlyos gondola-
tokat hordozó, sokszor meg-megállásra kényszerítő, tömör szövegei.
Egy azonban biztos: nehezen boldogulunk misztikus hozzáállás nél-
kül, vagyis akkor, ha nem érzékeljük a Liturgiát Isten üdvözítő tit-
kának nem csupán a lenyomataként, hanem annak jelenléteként is.
Ennek érdekében pedig már mindannyiunkat külön-külön terhel a
felelősség, milyen konkrét lépéseket teszünk, hogy egyre közelebb
kerüljünk Isten és életünk titkához.

Személyes életünk
megváltozása

Isten megtestesülése —
az ember átistenülése
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Liturgikus
szempon tok az
ökumenikus
párbeszédben

„Miképpen fejezzük ki a nagy titkot?
A testnélküli megtestesül,

az Ige erőt fejt ki,
a láthatatlan láthatóvá lesz,

a megfoghatatlan tapinthatóvá,
a kezdetnélküli kezdettel bíróvá,

az Isten fia ember fiává lesz.
Jézus Krisztus tegnap és ma,

ugyanaz mindörökké.”
(Részlet a karácsonyi sztichirából)

A múlt század nagy teológusa, Yves Congar így fogalmazta meg a
liturgia jelentőségét az egyház egységének helyreállítása szem-
pontjából: „Csak akkor ismerünk meg másokat, amikor láttuk és
hallottuk őket imádkozni, hiszen egyedül Isten jelenlétében és az
Istennel való élő kapcsolatban lehetséges a keresztény számára,
hogy teljesen kifejezze önmagát, vagy egészen önmaga legyen. (…)
a teológiának szüksége van a dicsőítés talajára, az imádság és az is-
tendicséret légkörére, ha bontakozni, virágozni és gyümölcsözni
akar.”1 E tanulmány célja, hogy ezen egyszerű belátás nyomán fel-
tárjuk az ökumenikus teológiai gondolkodás néhány — korántsem
összes — liturgikus szempontját.

A következőkben szorosan a liturgikus szempontokra ügyelünk,
amelyek összefüggnek a lelkiségi, szentségtani és egyháztani kér-
désekkel, s tágabb horizonton ugyancsak kötődnek az antropoló-
giai, kulturális és szemiotikai problémákhoz. Mit értünk liturgikus
szempontokon? Ha a lelkiség az élet egészének evangéliumi elren-
dezése a személyes megtérés — az Istennel létrejövő új kapcsolat
— folyamatában, a szentség pedig e kapcsolat olyan szimbolikus
cselekvő rítusa, amellyel a hívők — átalakuló életük konkrét való-
ságában — megváltásban részesülnek Istentől Krisztusban, akkor a
liturgia e részesülés nyelve az egyházban. A liturgikus ünneplés,
amint ökumenikus összefüggésben is látni fogjuk, Isten és az ő népe
kommunikációjának tere és jelrendszere.

OROVA CSABA

A szerző teo lógus, a Pécsi
Püspöki Hittudományi Fő-
iskola Szisztematikus Teo-
lógia Tanszékének oktató-
ja. Legutóbbi írását 2015. 3.
számunkban közöltük.

1Idézi Paul Crow,
in: The Ecumenical

Movement. An Anthology
of Key Texts and Voices.

(Szerk. Michael Kinnamon
– Brian E. Cope.) WCC,

Genf, 1997, 523.
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Az ökumenikus kérdéskör ugyancsak szerteágazó: kezdve a külön-
féle közösségek tanításának és életének puszta összehasonlításától az
egység szükségességének és mibenlétének megvitatásán át egészen
az egységet célzó lelkiségig, közös nyelven megfogalmazott tanításig
és az egyházi élet különbségeinek kiengesztelődött elfogadásáig.

Mire vállalkozunk tehát? Kiinduló lépésként az egyházak litur-
gikus hagyományainak fő vonásait tekintjük át röviden, majd a több-
oldalú, hivatalos és nemzetközi teológiai párbeszéd történetét kö-
vetjük a liturgikus szempontokra ügyelve. Módszerünket illetően
fontos megjegyeznünk, hogy az ökumenikus teológia messze nem
korlátozódik a többoldalú vagy hivatalos párbeszédekre: az elmúlt
másfél század nagy teológusainak hangja a saját egyházuk miliőjén
túl is hatást gyakorolt. Noha a hivatalos párbeszédek dokumentu-
mai nem minden esetben minősülnek közös nyilatkozatnak, két-
ségtelen értékük, hogy szerzőik és szerkesztőik saját egyházi közös -
ségük megbízásából, annak képviseletében tevékenykednek, s ez
egyben a dokumentumok olvasóit is segíti a párbeszédek eredmé-
nyeinek befogadásában.

Gazdagság vagy megosztottság?2

A keleti és nyugati liturgikus hagyományok különbségei szorosan
összefüggnek az ortodox és a latin egyházképek teológiai hangsú-
lyainak eltéréseivel. A keleti perspektívában az egyház az örök Isten
megjelenésének helye az időben. Az egyház szentségi tevékenysége
ennek megfelelően Isten titokzatos üdvözítő cselekvése (müsztérion).
Isten belép a történelembe, a szentségek által életünk valóságába, s
ezzel utat készít lelki tökéletesedésünkhöz, sőt átalakít és felemel ben-
nünket önmagához — a keresztény Kelet ezt szívesen nevezi átiste-
nülésnek (theószisz). E katartikus folyamat tükörképe a liturgia: „te-
gyünk félre mostan minden földi gondot, mert a mindenek királyát
fogadjuk, kit láthatatlanul hordoznak az angyali rendek” — mondja
a pap csendesen a keleti liturgiában. Ezt az eszkatologikus-végérvé-
nyes, a végső időkre „emlékező” felemelkedést jeleníti meg a gazdag
szövésű és az érzékeket erősen igénybe vevő liturgikus gesztusokon
túl a templom tere is.

Az egyház nyugati felfogására máig erőteljesen hat a szervezett tár-
sadalom képe. Ezt a Katolikus Egyház a II. Vatikáni zsinat nyomán
kiegészítette, sőt felülírta az egyház szentségi jellegének hangsúlyo-
zásával: a hierarchikus intézményi hálóban (miként az ember Jézus-
ban) a megtestesült Ige (Krisztus) van jelen Lelke által, hogy egyesü-
lésre hívjon mindenkit Istennel (vö. LG 1,8). Az egyház szentségei
ezen üdvösséget jelentő közösség (communio) eszközei, egyben haté-
kony jelei. E kettős keretben a liturgia egyfelől továbbra is szent köte-
lesség (officium), másfelől „az a csúcspont, amely felé az egyház tevé-
kenysége irányul, ugyanakkor forrás is, amelyből fakad minden ereje”
(SC 10). A római katolikus liturgia mértékletes és egyszerű, közvet-

2Vö. Paul Meyendorff:
Liturgy. In: Dictionary

of the Ecumenical
Movement. (Szerk.

Nicholas Lossky et al.)
WCC, Genf, 2002, 702–

705; továbbá Robert Hotz:
Sacrament(s). In uo.

1001–1005; illetve Magyar
Néprajz VII. (Főszerk.

Paládi-Kovács Attila.) Aka-
démiai, Budapest, 1990,

466. A témához lásd még:
A liturgiáról ökumenikus

megközelítésben.
(Szerk. Xeravits Géza.)

PRTA – L’Harmattan,
Pápa – Budapest, 2007.
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len szimbólumai — különösen a zsinat óta — az együttes cselekvést
és a tudatos részvételt ösztönzik.

E mozgásban, gesztusokban és szavakban tömörségre törekvő
nyugati liturgikus örökség él tovább a protestáns rítusokban is, noha
helyenként komoly — a reformáció korának élénk liturgikus gondol-
kodása nyomán létrejött, különféle teológiai iskolák nézeteit tükröző,
ugyanakkor helyi elvárások alakította — szertartási eltérésekkel, ame-
lyek háttere az Ige meghirdetésén alapuló (gyülekezeti) egyháztan.
Egyöntetű protestáns szentségtan nincs ugyan, összefoglalólag azon-
ban elmondható, hogy a keresztség és az úrvacsora kapcsán az isteni
cselekvés ígéretének szava kap hangsúlyt.

Az evangélikusnál kevésbé szertartásos és zenei református is-
tentisztelet hangsúlyosabban didaktikus és bűnbánati jellegű. Míg
az anglikán és a metodista liturgia középutat jelent a nyugati tra-
díción belül, a szabadegyházak egyoldalúan a Szentírást helyezik a
középpontba a liturgikus szempontból is önálló gyülekezeteikben.
A pünkösdi istentiszteletet fesztelen és rögtönzött gesztusai idővel
szokásos mintázatokba rendeződnek.

A kultúratudományok szempontjából gazdag liturgikus hagyo-
mány — a felekezeti identitások újrafelfedezésének korában — az
elkötelezett hívő számára gyakran meghökkentő megosztottság.
Választás feladataként azonban inkább a nyugati kereszténységen
belül jelentkezik, lelkiségi és teológiai okokból, a keleti rítusok in-
kább kulturális és történelmi természetű eltérései csekélyebb kihí-
vást jelentenek gyakorlóik számára. A keresztény Kelet liturgikus
hagyománya kihívást elsősorban abból a szempontból jelent a nyu-
gati kereszténység egésze számára, amennyiben a figyelmet a közös
Hagyomány forrásaira irányítja.

Vissza a forrásokhoz

A mai ökumenikus kérdés 19–20. századi eredetvidékén sokféle kez-
deményezést és kísérletet találunk, témánk szempontjából legfonto-
sabb azonban az a tény, hogy a kor keresztény világában az egység-
törekvések a biblikus és patrisztikus kutatás megelevenedésével,
valamint a liturgikus mozgalom kezdeteivel nemcsak párhuzamo-
san, hanem ezekkel összefüggésben bontakoztak.3 E mozgalmak
közös jellemzője a lelkipásztori érzékenység mellett a történeti gon-
dolkodás módszertani vállalása, egyben a forrásokhoz való vissza-
térés (ressourcement).4 Yves Congar e mozgalmak közös felfedezéséről
szólva így ír: „Nem elegendő, hogy a liturgia csupán felidézze a bib-
liai kijelentéseket és az üdvtörténet eseményeit: ezeknek az emberek
szívében kell beteljesedniük. Ezért a liturgia az a hely, ahol a keresz-
tények soha sincsenek elválasztva Krisztustól: nemcsak abban az ér-
telemben, hogy Krisztus nélkül nem létezhetnek keresztények sem —
amit a protestáns bibliakutatás nagyon helyesen hangsúlyoz — ha -
nem (…) hogy keresztények nélkül Krisztus sem volna jelen. Ezen

3Ennek nagyszerű példája
Lambert Beauduin bencés
szerzetes, akinek 1909-es

malines-i előadásához
(La vraie prière de L’église)
kötődik a liturgikus mozga-

lom születése, s aki
egyben egy ökumenikus
műhely, a chevetogne-i

apátság alapítója. Vö.
Handbook for Liturgical

Studies 1. (Szerk. Anscar
J. Chupungco OSB.)

Liturgical Press,
Collegeville MN, 1997:
The Classical Liturgical

Movement.

4Vö. Andrea Grillo:
A liturgia születése a 20.
században. Tanulmány

a liturgikus mozgalom és a
(poszt)modernitás viszo-
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igazság bibliai jellege kétségtelen, bár sokkal tartozunk az egyház-
atyáknak e felismerésért (…). A liturgia (…) nemcsak Krisztusról be-
szél, hanem rólunk is; nem különíti el Jézus Krisztust az ő szentjeitől:
úgy jelenik meg, mint aki bennük — látható testében — öltözött fel.”5

A többoldalú teológiai párbeszédek

A 19–20. századi teológiai kutatás új irányai, köztük a liturgikus
szempontok, ha óvatosan is, a kezdetektől megjelennek a formális
párbeszédekben.6 Az ökumenikus mozgalom egyik kezdőpontjá-
nak tartott 1910-es edinburghi missziós konferencia idején, noha a ke-
resztények egységéért végzett — akár közös — imádság jelentősé-
gét minden fél első helyre tette, a liturgikus különbözőséget — a
dogmatikai kérdésekkel együtt — inkább a megosztó, ezért kerülendő
témák között tartották számon. Az ortodox részvétel kezdete az
ökumenikus mozgalomban a konstantinápolyi pátriárka 1920-as
körleveléhez kötődik, amelynek ajánlásai között első helyen szere-
pel „a főbb keresztény ünnepek egységes naptára, hogy ezeket az
összes egyház egyszerre ünnepelhesse”.7

Már az 1910-es években megjelent az igény, hogy a felek tekintsék
át egyházaik klasszikus teológiai különbségeit, egyúttal tárják fel az
egyetértés tartalmát. A többoldalú teológiai párbeszéd első hivatalos
fóruma az 1927-es lausanne-i (a szentszéki tiltás okán egyelőre protes-
táns és ortodox küldöttek részvételével rendezett) konferencia, amely-
nek záródokumentuma liturgikus szempontból még szűkszavú; le-
szögezte azonban, hogy az Eucharisztia, amelyben „a mi Urunk jelen
van, (…) az egyház legszentebb istentiszteleti cselekménye”.8 A kon-
ferencia nyomán Hit és Egyházszervezet névvel intézményesülő pár-
beszéd az Eucharisztia ünneplését a vele szorosan összefüggő ke-
resztséggel és az egyházi szolgálattal együtt kiemelten kezeli.

Utóbbiakról az 1937-es edinburghi konferencia — ugyancsak hiva-
talos katolikus részvétel nélkül elfogadott — záródokumentuma már
sokkal részletesebben szól. Megállapítja, hogy miközben a közös test-
véri és gyakorlati munka az egyház egységének feltétele, „az együtt-
működő cselekvés önmagában képtelen megmutatni a világ számára
az egyház valódi jellegét, mint a hit és istentisztelet, valamint a szol-
gálat közösségét”, sőt — az egység második feltételeként — az egy-
házak „közötti kölcsönös elismerés legteljesebb kifejezése” a rend-
szeres és kölcsönös interkommunió.9 A harmadik feltétel — szoros
egységben a másodikkal — az egyház szervezeti egysége. A doku-
mentum már ekkor a szentségtani viták megoldásának irányába
ható, „bátorító tényezőként” említi a liturgikus mozgalmat,10 öku-
menikus erejét a teológiai párbeszéd során később is kiemelik.11

E tanácskozás nyomán indult el az a hármas fókuszú (egyházkép
— az interkommunió szabályai — az istentisztelet módjai) kutatás,
amelynek eredményei csak a második világégés után jelentek meg.12

Az istentisztelet módjairól szóló, hangsúlyosan összehasonlító mód-

5Yves M.-J. Congar:
Tradition and Traditions.

An historical and a
theological essay. Burns &
Oates. London, 1966, 432.

6A továbbiakhoz lásd
Teresa Berger:

Worship in the Ecumenical
Movement. In: Dictionary

of the Ecumenical
Movement, i. m.

1250–1255.

7The Ecumenical
Movement, i. m. 13.

854. pont, lásd:
A Documentary History

of the Faith & Order
Movement (1927–1963).

(Szerk. Lukas Vischer.)
The Bethany Press,
St. Louis MO, 1963.

9Uo. 116–117.

10Uo. 138.

11Vö. Teresa Berger:
i. m. 1250.

12Ways of worship.
Report of a Theological

Commission of Faith and
Order. Rochester,

UK, 1951.
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szerű dokumentum szerkesztésében Frederik Gerben van der Meer
római katolikus teológus és művészettörténész is részt vett, olyan
teo lógusok mellett, mint az ortodox Georgij Florovszkij vagy az ang-
likán Arthur Gabriel Hebert.13 A szöveg előbb a különféle istentiszte-
leti mintákat sorolja, majd az Ige és a Szentség kapcsolatát elemzi,
végül — az 1950-es Mária-dogma kihirdetése nyomán — mario -
lógiai kérdésekkel foglalkozik.

Az egyetértés pontjai és a további kutatás irányai

Ezen eredmények nyomán született meg a paradigmaváltást jelentő
lundi nyilatkozat 1952-ben, amely leszögezi, hogy az összehasonlító
módszer önmagában terméketlen. Az előrelépéshez inkább arra van
szükség, hogy „megosztottságaink mögé hatolva eljussunk annak a
titoknak mélyebb és gazdagabb megértéséhez, amelyet Krisztusnak
és egyházának Istentől adott egysége jelent”.14 Az istentiszteletről
szóló fejezet kiindulópontja azonban kissé borús: a liturgia „az a
pont, ahol az egység hiánya egyértelművé válik, és az elkülönülés
érzése a legkínzóbb”.15 A nyilatkozat megfogalmazza az egyetértést
jelentő és a további, különösen krisztológiai és pneumatológiai, il-
letve kegyelemtani párbeszédet igénylő liturgikus szempontokat,
amelyeket a következőképp foglalhatunk össze:16

1) A szentháromságos egy Istent imádjuk, minden valódi isten-
tiszteletet az Ő Lelke ihlet.

2) Az istentisztelet válasz a hitünket létrehozó Istennek.
3) Az istentisztelet ezért az egész embert igényli. Részben antro-

pológiai kérdés azonban, hogy milyen szerepe van az anyagi ele-
mek használatának, ha a megváltás valamiként az egész teremtést
érinti. Isten miként van ezekben vagy ezek által jelen? A tétel min-
denesetre az istentisztelet szakramentális jellegét is hangsúlyozza.

4) Az istentisztelet egyszerre jelent imádást, a bűnök megvallá-
sát, Isten Igéjének hallgatását, közbenjárást, invokációt, az adomá-
nyok felajánlását, dicsőítést és hálaadást — az ökumenikus moz-
galom e fázisában a liturgia ősi elemeinek puszta felsorolása is
különös jelentőséggel bírt.

5) Isten az Ige és a Szentség ajándékaival közösségbe von bennün-
ket önmagával. A viszonyukat érintő kérdés csupán hangsúlyokat
érint. Isten nem köti magát a szentségekhez. Az Eucharisztia kapcsán
használt áldozati nyelv a Biblia alapján jogos. Ugyanakkor ragaszko-
dunk Krisztus egyetlen áldozatához, ezért kérdés, hogy miként kap-
csolódik istentiszteletünk az Ő örök közbenjárásához.

6) Az istentisztelet a mennyben és a földön Isten népében és népe
által történik; még magánimádságunkban is — a szentek közössége
tagjaként — az egyházzal együtt imádkozunk. Részben egyháztani
kérdés, hogy ki és milyen alapon vezetheti az istentiszteletet, és mit
tartunk fenn számára. Ahogy az is, hogy amennyiben — a hit köz-
vetítéseként — az istentisztelet rendje rögzített, milyen tere van a

13Vö. Geoffrey
Wainwright: Worship with

One Accord: Where
Liturgy and Ecumenism

Embrace. Oxford
University Press, Oxford

– New York, 1997, 8.

142. pont, lásd:
A Documentary History of

the Faith & Order
Movement, i. m.

15Uo. 90.

16Az eredetiben
egymástól elkülönítve

és másképp számozva,
lásd uo. 92–127.
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vezetőnek. További kérdés, hogy a szentek közösségének gondo-
lata megengedi-e az imádságot az elhunytakhoz vagy az elhuny-
takért, illetve a (kanonizált) szentekhez.

7) Alapvető kérdést jelent, hogy a liturgia miként kapcsolódik a
papi és prófétai szolgálathoz.

8) A szöveg több ponton utal arra, hogy a teológiai kifejezés kor-
látokba ütközik e misztériumok megközelítésekor (vö. Róm 8,26).

A dokumentum határozottan felhívja a figyelmet azokra a nem
teo lógiai jellegű eltérésekre, amelyek nem jelentenek áthidalhatatlan
dogmatikai különbséget, és megférhetnek az egy egyházban. Ezek a
szükségképpen jelenlévő lélektani, szociológiai, kulturális tényezők rá-
rakódhatnak az egyébként kiengesztelhető különbségekre. E kérdés kap-
csán fontos, hogy a dokumentum szerint „a keresztény istentiszteletet
nem szabad alárendelni az emberi természet változékony igényeinek;
alapja ugyanis Isten kezdeményezésében és kinyilatkoztatásában van.
Kegyelmi tartalmát ugyanakkor közös életünk körülményeinek meg-
felelő módon kell bemutatni.”17 A szöveg igen érzékenyen fogalmaz-
za meg a puritán és a szimbólumokban gazdag liturgiák teológiai és lé-
lektani értelmezésének szükségességét, hogy elkötelezettségünk ne
csupán „egyéni választás vagy véletlen örökség kérdése legyen”.18

A fejezetet záró ajánlások között két messzire vezető kérdés is fel-
merül: ha az istentiszteletnek egy közösségen belül is sokféle formája
van, elgondolható-e hasonlóan gazdag különbözőség az egységét
helyreállító egyházban is? A liturgikus mozgalmak eredményeinek
vizsgálata mellett elemzésre szorul, hogy mi az oka a keresztény is-
tentisztelettel szembeni modern ellenállásnak?19

Az 1950-es években az istentisztelet Lundban szorgalmazott Krisz-
tus-központú megközelítése jut érvényre, Európában és Észak-Ame-
rikában erős biblikus hangsúllyal (teremtés és új teremtés), míg a
kelet-ázsiai figyelem inkább az Isten cselekvésére adott emberi vá-
laszra, illetve az istentisztelet és a helyi kultúra kapcsolatára irányul.

Új lendület

Az 1960-as évek elején, a teológia más területeihez hasonlóan, új len-
dületet kapott a liturgikus szempontok kutatása az ökumenikus kér-
désben. Az Egyházak Ökumenikus Tanácsának 1961-es újdelhi köz-
gyűlésén megerősítették a lundi eredményeket. 1962-ben alapítja meg
a holland református lelkész Wiebe Vos az ökumenikus nyitottságú
Studia Liturgica című liturgiatudományi folyóiratot, amely a teológiai
párbeszédek vonatkozó eredményeinek máig legjelentősebb fóruma.
A II. Vatikáni zsinat 1963 végén fogadja el első dokumentumát, amely-
nek témája a liturgia. A Sacrosanctum concilium konstitúció már fel-
ütésében összefüggésbe hozza az egyház egységének előmozdítását
a liturgia megújításával (vö. SC 1), sőt a liturgikus és az ökumenikus
mozgalmat egyaránt a Szentlélektől „ihletett” és „átjárt” jelenségként
mutatja be (vö. SC 43, UR 1). 1968-tól a Katolikus Egyház együtt szer-

17Uo. 124.

18Uo. 125.

19Az interkommunióról szó-
ló fejezet elemzése szent-

ségtani jellege miatt túlmu-
tat e tanulmány keretein.
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keszti az ökumenikus imahét anyagát a Hit és Egyházszervezet Bizott-
sággal, amelynek munkájában ekkortól már teljes joggal vesz részt.

A folyamat része e bizottság 1963-as montreali (katolikus elő-
adókkal megrendezett) konferenciája is, amely a Lundban bekövet-
kezett krisztológiai fordulatot egyháztani fókusszal egészíti ki: az
istentisztelet „az egyház életének központi és meghatározó cselek-
vése”. A konferencia liturgikus kérdésekkel foglalkozó jelentése szent-
háromsági alapozású: az „istentisztelet során Isten jön el hozzánk
Krisztusban a Szentlélek által (…) [és mi is] eljutunk Istenhez Krisz-
tusban, Aki a valódi imádkozó (…). Ő alakít bennünket résztvevőkké
az általa felajánlott istentiszteletben. Benne, aki valóban Isten, közel ju-
tunk az Atyához; benne, aki valóban ember, visszakaptuk valódi ter-
mészetünket, mint Isten imádói.” Az egyetértés pontjait a dokumen-
tum a következőképp határozza meg:20

1) Mivel az istentisztelet részvétel Krisztus önfelajánlásában,
ezért közösséget, sőt az egyházat alkotó cselekvés. Az egyházak kö-
zötti megosztottság, a személyes elidegenedés és a társadalmi el-
különülés ellentmond az istentisztelet természetének.

2) A keresztény istentisztelet nélkülözhetetlen része a prófétai és
apostoli igehirdetés a Szentírás alapján.

3) Részvételünk az Ige és a szentség által az istentiszteletben az,
ami lehetővé teszi szolgálatunkat a személyes, családi vagy kisebb
csoportok imádságában, utóbbiak pedig megerősítik az egész kö-
zösség istentiszteletét.

4) Az istentisztelettel egyfelől „az egyház felismeri azonosságát
az egész teremtéssel, és felajánlja azt Istennek”, másfelől a teremtés
megújul benne.

5) A keresztséggel kezdődő és az Eucharisztiában csúcspontra
jutó liturgia alapja és középpontja Jézus Krisztus történelmi szol-
gálata, amelynek „mindig része Krisztus követőinek összegyűlése,
Isten igéjének hirdetése, a részvétel Krisztus önfelajánlásában és
közbenjárásában mindenkiért, valamint az örömteli hálaadás”.

6) Az istentisztelet eszkatologikus esemény: Isten országának di-
csőséges érkezését előlegezi meg, egyben tanúságtételünk felada-
tára mutat, amivel Krisztuséhoz csatlakozunk.

7) Az evangéliumi üzenetnek olyan formában kell megtörténnie
és kifejeződnie, amely érthető azok számára, akikhez szól, ezért
nem korlátozódhat az istentisztelet rögzített rendjére, hanem meg-
mutatkozhat spontán imádságban is.

8) Ha az egyház küldetésének teljesítésekor gyökeret ereszt az
adott kultúrában, akkor e folyamat részeként az érett és élő isten-
tisztelet magába olvasztja, és Krisztus felé fordítja annak bizonyos
elemeit. Nem annyira az istentiszteletnek kell a kultúrához illesz-
kednie, hanem a kultúrát kell átalakítani: az inkulturáció inkább
megtérés, mint alkalmazkodás.

20Idézetek és összefogla-
lás az eredeti dokumen-

tum szövege alapján,
lásd: The Ecumenical

Movement, i. m. 508–509.
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A Sacrosanctum concilium és a Limai Liturgia

Az 1963-as konferencia felsorolt szempontjai jelentik ugyan a hiva-
talos párbeszéd irányait egészen 1993-ig, ám a közös gondolkodás
e téren igen csekély előrelépéssel járt. E három évtized liturgikus
eredményeit elsősorban a II. Vatikáni zsinat teológiájában és hatá-
sában, másfelől a Keresztség, Eucharisztia és Egyházi szolgálat című
többoldalú projektben találjuk.

Miközben a Katolikus Egyház a zsinaton komoly indíttatást kap a
keleti liturgikus hagyománytól, a zsinati folyamat nyomán protes-
táns körben is új lendületet kap a liturgikus mozgalom. A katolikus
reformokat visszatérésként értelmezik korábbi, ezzel közös nyugati
liturgikus minták felé. Továbbá a népnyelvű liturgia, az igehirdetés
középpontjába került Szentírás és megújult használata, az összes
hívők királyi papságából fakadó cselekvő részvétel hangsúlyozása
és az inkulturáció lehetősége mind felkeltették a protestáns teológia
figyelmét, párhuzamosan a szimbólumok és rítusok új felfedezésé-
vel,21 továbbá a liturgikus szövegek nyelvének harmonizálásával.

Kelet és Nyugat egyháztani és szentségtani párbeszéde szempont-
jából is igen termékeny, ahogy a Sacrosanctum concilium liturgikus
konstitúció kijelenti, hogy a Krisztushoz kapcsolódó egyház termé-
szete a liturgiában fejeződik ki leginkább: „jelen van a világban, de az
ég felé zarándokol; úgy azonban, hogy benne az emberi az istenire,
a látható a láthatatlanra, a tevékenység a szemlélődésre, a jelenvaló a
jövendő örök hazára irányul és annak van alárendelve” (SC 2).22

A több évtizednyi előkészítő munka eredményeként 1982-ben el-
készült Keresztség, Eucharisztia és Egyházi szolgálat című dokumentum
a többoldalú párbeszéd máig legnagyobb hatású eredménye: az egy-
házak többsége hivatalosan is értékelte, belátásai átszűrődtek a két-
oldalú párbeszédekbe.23 A szöveg alkotásával párhuzamosan szer-
kesztette Geoffrey Wainwright és Max Thurian az úgynevezett Limai
Liturgiát, amely az ökumenikus találkozók liturgikus ordojaként szol-
gálhat a növekvő teológiai egyetértés kifejezésére.24 S noha e litur-
gia alapvetően klasszikus nyugati mintázatot követ, az ortodox fél
e folyamat nyomán veti fel a kérdést: nem volna előremutatóbb, ha
— az ökumenikus imádság gyakorlatának megtartásával — közös li-
turgia helyett az egyházak inkább vendégül látnák egymást isten-
tiszteleteiken?25

A zsinati és a limai folyamattal párhuzamosan, már az 1960-as
években megjelenik a „liturgia válságának” kérdése: miként marad
hiteles és befogadható a modern, szekuláris életviszonyok között?
E téma elsősorban a nyugati keresztény közösségek körében merül fel.
A többoldalú párbeszéd keretében az ortodox fél idegenkedik e kér-
déstől, ám annál tevékenyebb egy másik kapcsán: milyen tanúság-
tétel és milyen etikai távlat nyílik a liturgiából? E kérdések nehézsé-
gét mutatja, hogy az igen alapos, úgynevezett Ditchinghami Jelentés
(1994) sem képes közös válaszokat felmutatni, noha felvázolja a már

21Kiváló példa Hézser Gá-
bor: Pasztorálpszichológiai
szempontok az istentisz-

telet útkereséséhez.
Elméletek és gyakorlati

lehetőségek. Kálvin,
Budapest, 2005.

22Vö. Massimo Faggioli:
True Reform, Liturgy

and Ecclesiology in
Sacrosanctum Concilium.

Liturgical Press,
Collegeville MN,

2012, 31–37.

23Magyar fordítása:
Theológiai Szemle
(1986/4) 193–211.

24Vö. Eucharistic Worship
in Ecumenical Contexts.

The Lima Liturgy and
Beyond. (Szerk. F.

Thomas Best – Dagmar
Heller.) WCC, Genf, 1998.

25A kérdés alapos áttekin-
tését lásd Eden Grace:

Worship in the World
Council of Churches: the
Tradition of “Ecumenical
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létrejött egyetértés hármas keretét (az istentisztelet alapvető rendje,
kapcsolata a helyi kultúrával, a liturgia mint az egység forrása).26

A párbeszéd tágabb összefüggései

A többoldalú és hivatalos teológiai párbeszéd állomásainak liturgi-
kus szempontokra ügyelő áttekintése két következtetést biztosan
megenged. Egyfelől megmutatkozik, hogy a 21. század első évtize-
deiben már magától értetődő belátások és kérdésfelvetések az öku-
menikus mozgalom újabban megkérdőjelezett munkájának ered-
ményei. Másfelől a hiányérzet nem véletlen: a többoldalú párbeszéd
kidolgozott, de nyitva maradt liturgikus kérdései gyakran az öku-
menikus gondolkodás szélesebb kontextusában kapnak választ.
Mindenekelőtt a szinte minden keresztény hagyományban meg-
újuló liturgikus teológiát említhetjük, amely már számol az ökume-
nikus szempontokkal, azután a II. Vatikáni zsinat nyomán (de nem
csak katolikus részvétellel) elindult kétoldalú párbeszédek eredmé-
nyeiben jelentkező liturgikus belátásokat, s nem utolsósorban a nem
hivatalos, lelkiségi alapú párbeszéd (például a Groupe des Dombes
vagy a bose-i ökumenikus szerzetesközösség) gyümölcseit.

A biblikus és patrisztikus kutatással barátságban bontakozó öku-
menikus párbeszéd, a Krisztus egyházának egységét kereső gon-
dolkodás, mint minden teológia, Isten megszólításából fakad, és
végül oda tér meg: „A béketűrés és a vigasztalás Istene pedig adja
meg nektek, hogy Jézus akarata szerint egyetértés legyen köztetek,
hogy egy lélekkel és egy szájjal dicsőítsétek Jézus Krisztusnak, a mi
Urunknak Istenét és Atyját!” (Róm 15,5–6).

26http://www.oikoumene.
org/en/resources/

documents/commissions/
faith-and-order/ii-worship-

and-baptism/so-we-
believe-so-we-pray-
towards-koinonia-in-

worship-the-ditchingham-
letter-and-report#-b-

appendix-i—-the-lima-
liturgy—b- (2016.12.04.),

továbbá: Handbook for
Liturgical Studies 1., i. m.:

Liturgy and Ecumenism.
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WALTER KASPER

Luther Márton
Az ökumené jegyében

Emlékév kezdődik a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Ör-
vendetes, hogy a korábbi évszázadokra jellemző ellenségeskedést
protestánsok és katolikusok között az utóbbi évtizedekben az egy-
más megértésére való kölcsönös törekvés váltotta fel, megkezdő-
dött és ígéretes eredményeket is hozott az egységet kereső öku-
menikus párbeszéd. Walter Kasper bíboros, aki tíz éven át vezette
a Keresztény Egység Pápai Tanácsát, elkötelezett híve az öku-
menikus párbeszédnek. Könyvében rendkívül kiegyensúlyozot-
tan elemzi az 500 évvel ezelőtt történteket, idézi fel Luther Márton
alakját és tevékenységét, felvázolva a közeledés további útját.

Ára: 2.400 Ft



Utifény
Egy utazás arra is jó, hogy. Más fényben
lásd a megszokott tájat a vonatból. Vagy
ismeretlen tájak surlófényeit figyelhesd
hosszan, hisz nincs idő. Levelek hullanak
a fákról folytonosan, mintha sosem fogy-
nának el. Aztán mégis. Kopasz fák süttetik
magukat a délelőtti fényben, de bőrük már
nem melegszik át. Lassítani kéne, átölelni
őket, átadni valamit cserébe, azért amit
folytonosan kapunk tőlük. Mindegy, hogy
hívjuk. Vagy nem hívjuk sehogy. Mindegy.

Indulófény
Az indulás pillanata mindig tiszta.
Annak kell lennie. Különben nincs
értelme az utazásnak. Hajnali hideg-
től hulló lombú fák közt. Autóban.
Egy távoli, idegen nyelvű, mégis is-
merős város felé. Mint a mesében.
Zenével téve valóságossá a pillana-
tot. Az ördög álarcosbálját. Ördög
nélkül. Csupán egy angyali lény u-
ralja a várost. Egy költő, természe-
tesen. Nemrég dedikálta legújabb
verseit, amelyben sokat ír erről a
városról. Egyikben ő maga a zászló
városa felett, mint egy láthatatlan
szív. Nem baj, ha nem tűnik pontos-
nak a kép. A lényeg, hogy értem.
Úton van ő is, pedig itt él régóta.

JÁSZ ATTILA
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Bármifény
Almák a fán, levél nélkül, az út mellett.
Felhőszerű hófoltok a hegyek tetején.
Fekete arcú juhok a dombok lejtőin.
Nem mozdulnak. Nem gurulnak le.
Rozsdás vastraverz az út fölött. Talán
néha még vonat is jár rajta. Fölszállok,
ha megáll. Hátizsákomban alma. Így
szeretek utazni. Mintha bármi lehetne.

Térfény
Kiengedték a galambokat a templomból.
A téren gyülekeznek, pocsolyákból isznak
közben. Ma nem lesz esküvő, fotózás, ahogy
felreppennek a futó jegyespár előtt éppen.
Borongós, esős ősz lett a váratlan tavasz
helyett. Mindenki megnyugodhat, vannak
biztos dolgok az életben. Villamos dübörög
el hajnalban az ablak alatt. Félálmodban.

Félemlékfény
Esélyt adok a testemnek, hogy emlékezzen.
Megoldást találni a problémáimra. Megnyug-
tatom a rémületet magamban. Milyen zenét
szeretnék hallani a halálom utolsó percében
és milyen előadóktól? Rövid pillanatig nézz
a szemembe előtte, hosszan. Természetes
repedés, akár. Egy sziklafalon, az erő helye.
Ha jól csináljuk, érzéseink körbehatárolnak
mindent. Szeress. Ne ragaszkodj semmihez.
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Úgy kelsz fel
Úgy kelsz fel, hogy tudod,
semmit nem tehetsz magadtól.
Idegen akaratok löknek ide-oda,
idegen célok között hányódsz.
Nem emlékszel, ki vagy, és
mit kéne, ha volnál, tenned.
Idegen erők működnek benned.
Házadnak volnál híve rendületlen,
ha volna házad, ha nem másé
volna, ahová bezártak.
Rabja vagy egy idegen világnak,
szabadulnál, ha tudnád,
mi a szabadulás ára,
ha tudnád, ki az az ember,
aki a szabadulást várja.
Nem vagy része önmagadnak,
csak eszköze egy idegen akaratnak.
Hálás lehetsz persze, mert enni adnak,
azt kínálják, amiről úgy
akarják, hogy te is akarjad.
Ínyedre való a világ, mondják,
hisz épp az van, ami van,
lehetne ennél sokkal rosszabb,
s nem értik mért nem
leled meg magad ott,
ahol vagy.

Tüzet éget
Szemben a gázzal,
szemben vele,
akinek ő háttal.
Az orra csorog
a gőz nedvet áztat.
Vagy a szeme,
mert alágyújtott
a tűznek.

HÁY JÁNOS
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Tüzet éget.
Ideje volt már,
eltörli a gőzt az arcán,
kifújja az orrát,
magával húzza,
az ágy nincs messze,
mit tenne, ha
mást tenne, de nem,
mert épp ezt kell.

Az arca még piros,
aztán már nem,
nem szuszogott
hangosan, csendben
fekszik, ahogy a paplan,
néha az ágyrugó
hangja jelzi,
hol tartanak.

Tüzet éget benne
minden nap, hogy
olyan legyen,
mint egy kihűlt nap,
nagy és értelmetlen.

Oda-vissza
Oda igen, vissza nem,
pedig azt hittem
megnézed az ablakomban,
hogy forog a világ.

Minek, mondod,
hisz onnan is látszik,
ahol vagy, bár az egész
nem nagy szám.

Kanyarban szédülni,
részegen eldőlni inkább,
mint érezni, hogy mozog,
a föld, a csillagok, vagy
bármi más.
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Épp ez a rossz benne, mondom,
hogy az én s a te ablakodban
mintha minden rendben
lenne, megy tovább.
Csak itt-ott egy rész,
mondjuk te:
mégis megállsz.

Ősz
A kertben egy nő,
nem férfival, hanem
istennel volt telve.
Gutten morgen, köszönt
egy idegen nyelven.
Mosolygott, mert látta,
a test tart fogva
talán mindörökre,
egy hülye kis csajt,
két lába, két szeme,
mint mindenkinek,
tekintek istennek.
Aztán mondott valamit
egy régen meghalt nyelven,
felismertem, tanultam
valaha, de a szavakra
nem emlékeztem.
Mentem el mellette,
tovább beszélt,
hozzám, vagy az őszt
épp megsínylő kerthez:
Engedd el a tested,
és én felemellek.
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Őrember
Több mint két évszázada vagyok itt. Penészedem. Még ha nem is ez
a jó kifejezés. Itt rostokolok a Szent György-templom előtt, Lvov-
ban. Vagy Lvivben. Vagy Lwówban. Vagy Lembergben. Nem is
tudom, hogy nevezzem. Idegesítő szokásaik vannak az emberek-
nek. Bosszantanak. A hitvány történelmük miatt még a dolgok neve
sem biztos. És ennek a helynév körüli hóbortnak az első áldozata
éppen az én városom. Amelyet mindennél jobban szeretek. Itt tör-
ténhetett — bár semmilyen emlékem nincs róla — a fogantatásom.
De mint bárki más: elfelejtettem.

Ennek ellenére visszatarthatatlan vágyat érzek, hogy bemutat-
kozzam. Hogy egy kicsit beszéljek magamról. Mert mindig egyfajta
bénító érzés fog el, ha a mivoltomra gondolok, jobban mondva,
arra, hogy mivé vált a testem az idők során. Ezen a templomtéren.
Pontosabban ennek a monumentális lépcsőnek az egyik korlátján,
mely a főbejárathoz vezet, ahhoz a templomhoz, ahol nem történik
nagy dolog. Így hát itt tengődök. Bár ez megint csak nem a legjobb
kifejezés, hiszen a testem, azaz annak anyaga, minden látszat sze-
rint furcsa keverék — cement vagy beton… De bevallom, van egy
undok szokásom: keverem a korszakokat; a testem végső soron
talán habarcs, vagy talán mészkő faragvány. De ez nem változtat
semmin: létem, ami a tevékenységemet illeti, meglehetősen korlá-
tozottnak mutatkozik.

Az igazat megvallva, nem is annyira ez a kényszerű mozdulat-
lanság zavar a leginkább. Idővel végül meg lehet szokni. Éppúgy,
ahogy megszoktam testem sajátos összetételét is. Az a baj, hogy
rosszul öregszem. És egy hozzám hasonló helyzetű és természetű
lény számára ez kellemetlen. Minden valószínűség szerint — nincs
elég kihegyezett öntudatom ahhoz, hogy biztosan kijelentsek bár-
mit is — nem vagyok más, mint egy kis szerencsétlen, idő előtt elbukott
angyal. Bizonyíték erre: nincs se kezem, se szárnyam. A két kis
kezem helyett két groteszk csonk, két kövér vasrúd áll ki a testem-
ből és nyújtózik szégyenletes módon az ég felé. Ami pedig a szár-
nyamat illeti — isteni természetem feltételezett ismertetőjegyét —,
egész egyszerűen eltűnt. Nyoma sincs, hege sincs. Minden bizony-
nyal a bukásom óta. Bár nem tudom, hogy a szárnyam elvesztése
oka vagy következménye volt-e a bukásnak. Kényes kérdés…

Egy bukott angyal, ezt nem tudtam, ipso facto alámerül az időben
és a térben, következésképp pedig megismerkedik a test, az elméleti
gondolkodás, sőt az írás fogalmával. De nem akarok bővebben ki-
térni erre. Azt viszont nem fogom fel, miért lettem fogyatékos. Hogy
bukott angyallá váltam, rendben van, de miért csonka?

Van azonban valami, amit nem veszítettem el, és ez — bármily
meglepő is — a hivatásom. Ma például egy látogatót kellett fogad-

THIERRY LOISEL

1955-ben született a nor-
mandiai Montivilliers-ben,
2007 óta Budapesten él.
Író, filmes szakember, mű-
fordító, többek között Kosz-
 tolányi Dezső, Csáth Géza
és Örkény István műveit for-
dította franciára. – L’homme
gardien című novellája a
Franciaországban nemrégi-
ben megjelent Cinq nouvelles
ukrainiennes (Éditions Bleu &
Jaune, Paris, 2016) egyike.
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nom, aki egyenesen Csopból, a magyar határnál lévő kisvárosból
érkezett. Az a küldetésem, hogy védelmezzem és irányítsam őt,
ahogy szokás, az itt-tartózkodása alatt — a lehetőségeimhez mér-
ten, természetesen.

Mindennek az alapja, hogy is mondjam, egyfajta egyezség; mintha
a köztünk lévő kapcsolat valami köztes térben zajlana. Tudom,
hogy a látogató nem képes látni engem. De érez. Angyali énem meg-
maradt. Az anyagi világba való beilleszkedésem azonban némi ne-
hézségekkel jár: el kell jutnom a vasútállomásig, ezúttal viszont
nem légvonalban, hiszen már nem tudok repülni.

j

A látogató fáradtnak tűnik. De kíváncsi természetű. Annál jobb.
Soha sem szabad elveszíteni a reményt az emberek iránt… Ma reg-
gel érkezett, és ahogy letettük a csomagját a szállodában, azonnal
felderítő útra indult.

Egy ideje az egész városközpont fel van túrva. Amerre a szem
ellát, halmokban áll a macskakő. Azt hihetnénk, forradalom van.
Csak forradalmárok nincsenek. Jönnek-mennek az emberek…

A városnézés megszokott útvonalát jártuk be a főbb látnivalók
mentén: a sztometrovka és a proszpekt Szvobodi, plósa Rinok, az örmény
templom és a Boim-kápolna. Hamar rájöttem azonban, hogy a láto-
gató valami mást akar. Mit keres itt, Ukrajnában? Láthatóan nem
unatkozott. Egy idő után mégis éreztem, hogy lankad a figyelme.
Egyértelmű volt, hogy szeretne kapcsolatba lépni velem. Szerencsére
sikerült ráhangolódnom a kívánságára, melyet aztán így fordítottam:
„Hiányzik a zene — panaszolta. — Lvivben lenni, igen, de zenével.”

Aztán bolyongtunk tovább. Egész délután. Mindent elkövettem,
hogy teljesítsem a kérését. De mintha szándékos lett volna: az opera
zárva volt, egyetlen bandurással sem találkoztunk a városközpont
kis utcáiban, de még egy énekes istentiszteletet sem sikerült elcsípni
sem templomban, sem monostorban. Már-már összeesküvésre gya-
nakodtam. A látogató Lysenko — Mikola Lysenko nevét is felidézte
magában, akinek zongorára írt darabjait mindenképpen meg akarta
hallgatni. Ezzel a témával kapcsolatban nem kívántam semmilyen
nyílt beszélgetésbe bocsátkozni. Nem illik. Hivatásunk ugyanis, ha
nem is titkos, de legalábbis bizalmas.

Közeledett a vacsora ideje. Így hát magamra vállaltam, hogy nem-
csak a lépteit, hanem a tudatát is — ki tudja, miért — a Kryivka
kocsma felé irányítom. Elfelejtettem megemlíteni, hogy fogalmam
sincs róla, honnan jött a látogató, de — némi akcentussal ugyan —
folyékonyan beszélte az oroszt, ráadásul ukrán szavakkal keverve,
ez pedig meglehetősen kíváncsivá tett.

Amikor aztán titkos ösztönzésemre, jobban mondva cinkos su-
gallatomra megjelent a nehéz faajtó előtt, erélyesen bekopogott. Egy
rosszarcú géppisztolyos katona nyitott ajtót.
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— Éljen a szabad Ukrajna — mondta a látogató. Pontosabban:
„Vilna Ukrajna!”

A katona nem látszott egészen elégedettnek.
— Honnan jössz? Moszkal1 vagy?
A pártfogoltam meglepettnek tűnt. Rövid magyarázattal siettem

a segítségére: „Nem kell félni — súgtam a lelkének —, ez csak játék.
Minden külföldinek részt kell vennie ebben a kis ceremóniában, mi-
előtt asztalhoz ülne.” Úgy tűnt, nincs szüksége bővebb magyará-
zatra, így szólt a katonához: „Tak, ja Moszkal. Vilna Ukrajna!”

A katona nem reagált. Szinte gépies mozdulattal valami furcsa
üvegszerű kis poharat ragadott meg a mellette lévő koszos hoked-
liről, egy régi bádogkulacsból töltött bele pár csepp tömény italt, és
a látogató felé nyújtotta. Ez utóbbi azonnal felhajtotta, elmosolyo-
dott, majd felélénkülve harmadszor is megismételte: „Vilna Uk-
rajna!” A kapunyitó ekkor a kezével mutatta az utat az alagsorban
található kocsma-vendéglő felé.

A látogató leült egy asztalhoz és huncut mosollyal az arcán egy
horilkát kért, melyet aztán nyíltan és játékosan, a poharat egyene-
sen maga elé tartva az én egészségemre fel is hajtott.

Aztán megvacsorázott. Igen jó étvággyal. Előbb egy tányér bors-
csot evett kalácsszerű, fokhagymás kenyérrel, aztán pár varenikit
grúz vörösborral leöblítve.

Úgy éreztem, hogy a katonában zavart, sőt gyanakvást kelt ez a
látogatás. Mivel nem hagyhatta ott a helyét, fiatal kollégáját, a szin-
tén katonai egyenruhába öltözött Szvitlanát küldte oda. Szvitlana
arca nem volt túl barátságos. A helyi szokásnak megfelelően se egy
mosoly, se egy szó nem hagyta el a száját. De még csak nem is tisz-
telgett. Leült vele szemben. A látogató nem adta meg neki az örö-
möt, hogy ő indítsa a beszélgetést. Miután lenyelte az utolsó falat
fokhagymás brióst, minden bevezetés nélkül kijelentette: „A felkelő
hadsereg — és bármit is gondoljunk róla — már jó ideje nem léte-
zik. Akkor hát minek ez az álarcosbál? Ki ellen harcolnak?”

— Mi nem harcolunk, bajtárs, mi játszunk — válaszolta Szvitlana
a lehető legkomolyabban.

— Játszanak? — ismételte meglepődötten a látogató. — De mit
játszanak?

— Háborút, ellenállást, fegyveres támadást, katonásdit…
— Na de maguk függetlenek. Legalábbis… amennyire egy nem-

zet manapság az lehet. Mire jó folytatni ezt a szélmalomharcot?2

Szvitlana zavartnak látszott. Hogy rövidre zárjam a beszélgeté-
süket, igyekeztem arra késztetni pártfogoltamat, hogy elfordítsa te-
kintetét az asztalától pár lépésre zajló szokatlan jelenet irányába:
egy fiatal ukrán férfi pózolt éppen katonai sisakkal a fején, gép-
pisztollyal a kezében. A fotós vélhetően a jegyese volt, a sisak és a
géppisztoly pedig egyaránt a legutóbbi háborúból származott, és
az étterem vendégeinek a rendelkezésére állt.

1Idegen, nem ukrán.

2Itt természetesen
érdemes figyelembe

venni az alább olvasható
anakronisztikus utalást
egy híres regényalakra

(rosszul borotvált katona
stb.), valamint azt a tényt,

hogy ez a novella
2010-ben íródott.
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Szvitlana időközben összeszedte magát, és kissé dogmatikusan
válaszolt:

— Tudja, ma már nincs valódi választási lehetőség. A jövő nyu-
gat felé húz. Legalábbis egyelőre. Mi azt várjuk, hogy a nyugat és
kelet közti határ teljesen eltűnjön — politikailag vagy földrajzilag,
mindegy. És amíg ezt várjuk, játszunk. Mert ez része a történel-
münknek.

— …vagy a folklórnak! — gúnyolódott a szomszéd asztalnál egy
furcsa, rosszul borotvált katona, kék katonai sapkával a fején, ko-
pott, szürke és koszos zubbonyban. Lábánál egy tucat többé-ke-
vésbé álomba merült kutya feküdt.

— Ne hallgasson rájuk! — tette hozzá a látogatóhoz fordulva. —
Lerombolni, ledönteni, csak ezt tudják mondani. És a szovjet biro-
dalom? Mi jobbat ajánlotok, a hétszentségit?! Ha a néhai birodalom
adna ki mozgósítási parancsot, én bizony ott lennék az első sorban,
biztosíthatom!

Erre az egyik lábánál fekvő kutya felült, mordult egyet, aztán
úgy elkezdett ugatni, mint aki abba sem akarja hagyni.

— Csillapodj, Sancho, csillapodj, indulunk! — a katona felkelt, és
vele együtt azon nyomban az egész kutyasereg, indulásra készen. —
A keresztnevem, csak ezt árulom el maguknak, Josef, a szolgálatból
reuma és gyengeelméjűség miatt elbocsátott lopottkutya-keres-
kedő… kérem alássan! — azzal a sapkáját megemelve vidáman in-
dult a kijárathoz vezető lépcső felé kutya-küldöttsége kíséretében…

j

Nem tudom, mit váltott ki mindez pártfogoltamban, de engem le-
lombozott ez a beszélgetés. Mintha hirtelen minden megfordult
volna. Egyszer csak én lettem szomorú, és nekem volt nagy szük-
ségem rá, hogy megvigasztaljanak, sőt, megvédjenek, nekem, a kis
csonka őrangyalnak. És nem akárkitől vártam. Hanem a pártfogol-
tamtól. Szerettem volna, ha megvéd. Ha megvigasztal. Ha ő lenne
az én őremberem.

j

Kimentünk. Szerettem volna, ha csak gondolatban is, hogy meg-
fogja a kezem. De nem volt már kezem. Vágytam volna visszatérni
az égi útra. De nem volt már szárnyam.

Így hát, jobb híján, maradtam. Leszállt az éj Lvivre. A bukásomat
követően megtudtam, mi az idő, az alvás képességét azonban nem si-
került elsajátítanom. Az angyalok nem alszanak, és nem is álmodnak.
Az én különös pártfogoltamnak viszont úgy tűnt, jól indul a reggel.

Elindultunk a Licsakivi temető felé. Az én ötletem volt. Mert még
mindig levert voltam. A temető azonban nagyon messze volt. Rá-
adásul én sokkal jobban elfáradtam, mint az útitársam. Valami ha-
lálhoz hasonlót éreztem. Ami lehetetlen. Mindig úgy tudtam, hogy
az angyalok nem halnak meg.
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Az biztos, hogy a látogató ritka érzékenységgel volt megáldva.
Érezhette a zavaromat, így hát átvette az irányítást, mintha csak azt
mondta volna: „Na, mostantól majd te jössz utánam!”

Aztán a temetőhöz értünk.
Itt minden olyan értelmetlennek tűnt. Számos bajtársra bukkan-

tam a bukott angyalok seregéből. Némelyikük kétségkívül jobb ál-
lapotban volt, mint én. Meg sem ráncosodtak. Mint például ez a
szépséges Angéla, aki egy sír mellett állt, időtlen eleganciával…
A zuhanásban nemcsak hogy sértetlenül megmaradtak a szárnyai, de
menthetetlenül nővé is vált. Szép nővé. Bukás fejében szépség, mond-
hatnánk. Mások viszont kegyetlen sors áldozatai lettek — az enyém-
nél sokkal rémisztőbb átalakulást, csonkítást szenvedtek el: szárnyuk
tört, fejüket vesztették. Úgyhogy nem szabadna panaszkodnom, bár
amit itt láttam, nem túl vidító képet mutatott nemzetségünkről.

Kóborlásunk egy bizonyos pontjánál úgy éreztem, célba értem.
Hogy jutott eszembe, hogy megépítsem a saját síromat, ráadásul

ilyen iróniával, nem tudom. Miféle erővel, miféle technikával, mi-
féle akarattal?

Pártfogoltam beszélni kezdett hozzám. Most először. Hangosan.
— Ha te ma megépíted a sírodat, nekem is el kell készítenem a

sajátomat… — nem fűzött hozzá semmit.
Dologra láttunk. Úgy festett, mindkettőnknek volt némi tehet-

sége a sírépítéshez.
Az én sírhelyem, elismerem, kissé bolondos elgondolásból fa-

kadt. De ünnepélyesen bejelentem, hogy létezik, és nem csupán a
képzelet szüleménye, és hogy többé-kevésbé ugyanabból az anyag-
ból készült, mint az én bukott testem: betonból, cementből, ha-
barcsból vagy mészkőből, ennek nincs jelentősége. Igaz, volt benne
valami más is: egy csipet irónia. Az egyébként teljesen hagyomá-
nyos kivitelezésű, egyszerű, hosszúkás sírkőnek, melyet végül el-
készítettem, annyi különlegessége volt, hogy a csúcsára felfüg-
gesztettem egy óriási propellert, két, nemcsak az idő, de a használat
miatt is kicsorbult lapáttal.

Mondtam, hogy volt ebben a munkában némi irónia. Az igazat
megvallva, inkább a nevetséges kategóriájába tartozott.

Nem messze innen, talán provokációból — de nem minden jó-
indulat nélkül — a pártfogoltam is megépítette a saját sírját, éppoly
gyorsan, mint én, méghozzá, úgy tűnt, hasonló anyagból. Az ered-
mény azonban egészen más lett: az enyémhez képest magasabb és
kecsesebb, lépcsőzetesen kimunkált széles sírkőre tagadhatatlan te-
hetséggel egy csodálatos baglyot faragott, mely békésen gubbasz-
tott a középső lépcsőfokon. Eleven volt-e, vagy halott, nem tudtam
eldönteni.

Szerettem volna láthatatlan maradni a számára, szemérmességből.
De látott. Éreztem. Nem kellett sok hozzá, hogy kicsit tréfásan, ki-
csit cinkosan összemosolyogjunk.
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Együtt mentünk vissza a városközpont felé, utoljára. Egy sikátor
kanyarulatában összeakadtunk egy furcsa alakkal, aki egyfajta sza-
lonkabátot és bronzszínű mellényt viselt. Szinte jeges szépségű arca
komoly kifejezést öltött; mellkasa magasságában egy-egy kesztyűt
szorongatott a kezében. Riadtan vettem észre, hogy mellkasának
felső részén egészen a belső szervekig nyúló széles lyuk tátong. De
sehol egy csepp vér. Úgy tűnt, vár valamit.

Pártfogoltam úgy tett, mintha semmit sem látna.
Végül elértünk a hosszú Szvobodi sugárútra. A hangulat teljes

egészében megváltozott: kedélyes hangulat lengte be az egészet.
Ünnepi hangulat ünnep nélkül, hiszen nem ünnepeltünk semmit.
A sztometrovka mégis tele volt. A járókelők, mind, fényképezkedtek.
A szökőkút előtt. Az opera előtt. A legmeglepőbb az volt, hogy ezen
az ünnep nélkül ünneplő téren csak gyerekek voltak. Vagy szinte
csak. Legtöbbjük színes műanyag autóban pedálozott vadul, vi-
gyorogva.

Csak két felnőttel találkoztunk. Egy öreg kozákkal, piros öltöny-
ben, bőrcsizmában, fehér kecskeszakállal és tőrrel a derékszíján. És
egy profi fotóssal, akinek az volt a specialitása, hogy a gyerekeket
géppisztollyal a kezükben fényképezte le. A mutatvány egyébként
óriási sikernek örvendett.

— Nincs mitől tartani — mondta a pártfogoltam megrökö-
nyödve, némi iróniával. — Ez csak játék, jobban mondva üzlet. Az
üzlet jól ismeri az embereket…

Arra készültem, hogy visszamegyek a propelleres sírhoz, mert
úgy terveztem, hogy ott lakom majd a halálban.

Ezúttal pártfogoltam olvasott a gondolataimban, egészen komo-
lyan így szólt:

— Én egyelőre nem érzem különösebben sürgetőnek, hogy a sí-
romba térjek.

Hozzátette, hogy egyedül utazna tovább. Nem volt sem kétség-
beesett, sem pedig a szó szoros értelmében borúlátó.

Felemelte a kezét, majd szinte érzelmes mosollyal az arcán elbú-
csúzott.

2010. szeptember 2–16.

Barna Anett fordítása
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Színt fest
Szeptember boldog összevisszasága
színre színt fest. Megkoptak a
rét díszei, olyan mint az agyon-
mosott lepedő. Foglalóul küldi
jeleit az ősz. Létem itt megtapadt, 
csönd véd. Szürkülő nedvesség
szapulja a szőlőt. Megaszalódott
kézfejhez hasonló leveleken
lüktet, rozsdásodik az erezet.
A völgy álmos déli ködökkel
takarózik. Egy biccentő mosoly
a madárijesztő kölcsönzött
kalapja felé. Lassú léptekkel
indulok tovább az őszben a
még lángoló, de már kialudni
készülő fák alatt.

Égi morzsák
Égi morzsák, drágakövek,
estém hálójában a Holdat
cipelem. Szaggatott álomba
szédülök. Tekinteted simogat
ebben a némaságban.
Szemhéjam mögött a nappal
éjszakázik, szénából vetett ágyamon.

SIMEK VALÉRIA
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Édesanyám, 
gyújts világot
Édesanyám, gyújts világot,
hadd lássam a másvilágot!
Édesanyám, gyújts világot,
hadd lássam a túlvilágot!

Koporsódból végy szilánkot,
végy szilánkot, gyújts világot,
hadd lássam a túlsó partot,
mert innen már odatartok.

Szoríts helyet oldaladnál,
te légy, aki engem dajkál,
aki engem újra dajkál,
mint a méhecskét a kaptár.

Ha nem jutott teli bögre,
fejemet a konyhakőbe
vertem, bőgtem, sivalkodtam,
mirmidó kis pulya voltam.

— Hadd csinálja, abbahagyja!
De sok mindent hagytam abba!
Sok váratlan zörgetésem
redőnyödön éj felében,

szüleimért a könyörgést,
az együgyű imaöltést.
Két kezemet összeróva
taníts újra imaszóra!

Fázócskásan ágyba bújva
én ágyamban mondjam újra,
mondjam újra minden este
azt az imát szívrepesve!

Édesanyám, gyújts világot,
hadd lássam a túlvilágot,
de mielőtt közeledne,
hadd jussak a közeledbe!

GYŐRI LÁSZLÓ
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El se éltél, meg se haltál,
szoríts helyet oldaladnál,
engedd meg, hogy lepihenjek,
de késleltesd még a mennyet!

Ha lehet még, nem sietnék,
mire jó a nagy sietség?
Kötve van még a szövetség,
oldani még nem szeretnék.

Édesanyám, olts világot,
ne lássam az árnyvilágot!
Édesanyám, olts világot,
hadd nézzem a napvilágot!

A hely íze
Az éber ész a látványt úgy nyeli el,
úgy bontja le a hely ízét, ahol élsz,
hogy amit a szem idege fölfog,
benne minden kép a sejtekben oszlik el,
megőröl mindent, a réteg, a forma
testedbe, elmédbe, tudatodba árad,
bár nem tudod, hogy tőle élsz, általa,
de táplál minden sós, édes,
fanyar, keserű szemsugár.
Itt élsz, ez a látványod, ez a város,
agyad itt őrli naponként
a sivár sikátort, a darabos utcát,
az alvilág rozsdás lakatjait,
a járókelők szeme rebbenését.
Itt nézel, itt látsz,
pupilládba az időből, a térből
ez a tér evődik bele,
ez etet, ez kínál a zamat részleteivel.
A többit az elme, a lélek végzi el.
Tered a teret betölti, maradj
vagy menj, ez a hely örökre te vagy.
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Párducok és tulkok,
bárányok és gödölyék
Heinrich Böll hatása Rónay György 
békéscsabai vonatkozású regényére

Rónay György A párduc és a gödölye című könyve önmagában is fi-
gyelemre méltó olvasmány zsarnokokról és szelídekről, bűnről,
bűnbánatról és kiengesztelődésről. A regény jobb megértéséhez
azonban hozzájárulhat, ha összehasonlítjuk Heinrich Böll Biliárd fél
tízkor című munkájával. Rónay könyve számos vonásban hasonlít
Böll regényéhez, bár lényeges mondanivalóban különbözik is tőle.

A magyar író regényének egyik pontján a főszereplő — Stoll
Aurél — visszaemlékszik egy diákkori focimeccsre. Stoll, akit társai
Párducnak szólítanak, a kapura tör. Mielőtt ellőné a labdát, megfor-
gatja azt a tehéntrágyában, és látja maga előtt a kapuban álló szelíd
srác — Kende Pepi — kétségbeesett arcát.1 Amikor Rónay könyvét
olvastam, ennél a résznél nem hagyott nyugodni a gondolat: nekem
ez valahonnan ismerős… Hamarosan eszembe villant: igen, ez Hein -
rich Böll Biliárd fél tízkor című regényére emlékeztet. Ott a diákok
métát játszanak, és a szelíd Schrella arcába ütik a métalabdát.2

Innentől már nem volt nehéz felgöngyölíteni a többi hasonlósá-
got. Mindkét regényben ott a szelídek és zsarnokok ellentéte. Böll
regényében az erőszakosokat a tulok (Büffel) jelképezi. A szelídek
közt van Schrella, a bárányok szektájának tagja és Hugo, aki hotel -
boy a Prinz Heinrich szállodában, és akit az iskolában Istenbárá-
nyának csúfoltak. Rónay könyvében a hatalmasok oldalát jeleníti
meg a Stoll Aurél, a Párduc, a másikon áll a szelíd Kende Pál, akit
Gödölyének csúfolnak a társai. Látjuk, mindkét könyvben ott sze-
repelnek az állatos csúfnevek, bár Rónaynál határozottabb a diák-
kori csúfnevek ellentéte. A mindkét regényben jelen levő labdajá-
ték-jelenet az arcba repülő labdával tovább erősíti a két mű közötti
párhuzamot.3

Mint láttuk, zsarnokok és szelídek ellentétét mindkét könyv az
állatvilágból vett hasonlattal jeleníti meg. Böll regényében a tulok-
ról (Büffel) és a bárányról olvashatunk, Rónaynál a címben is fel-
tüntetett párducról és gödölyéről. Mindkét esetben bibliai képek-
kel van dolgunk. A bárány az Ószövetségben Izajás prófétánál is
feltűnik, mint a szenvedő igaz megjelenítője: „Mint a juh, amelyet le-
ölni visznek, / vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, / ő sem nyitotta
ki a száját” (Iz 53,7). Szent János evangéliumában Keresztelő János
nevezi Jézust Isten Bárányának (Jn 1,29). A Jelenések könyvében a
Bárány az, aki fölnyitja a hét pecséttel lezárt könyvet, és a könyv
több pontján is dicsőségesen jelenik meg.

HALMÁGYI MIKLÓS

1980-ban született. Törté-
nész, az SZTE BTK Közép-
 kori és Korai Újkori Magyar
Történeti Tanszékének ok-
tatója.

1Rónay György:
A párduc és a gödölye.

Magvető, Budapest,
1978, 30. – Rónay regé-

nyének békéscsabai
vonatkozásáról Bielek

Gábor apátplébános úrtól
halottam először.

Ezúton is köszönöm
az információt!

2Heinrich Böll: Billard um
halbzehn. Kiepenheuer &

Witsch, Köln – Berlin,
19615 (első kiadás:

1959), 44–46, 65, 193;
Heinrich Böll: Biliárd fél

tízkor. (Ford. Doromby
Károly.) Európa, Budapest,

1978, 57–60, 89, 267.

3Figyelemre méltó, hogy
Böllnél valójában nem
a negatívnak ábrázolt

Nettlinger üti a labdát a
szelíd Schrella arcába.

Ők ketten egy csapatban
játszanak, ám Nettlinger

ismételten odadobja a
labdát az ellenfélnek,
aki azután megdobja

Schrellát. (Böll 1978, 57–
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A tulok (Büffel) ugyancsak megtalálható a Bibliában. A 22. zsol-
tárban, a szenvedő igaz ember imájában olvashatjuk: „Hatalmas tul-
kok vesznek körül / Básán bikái körülfognak” (Zsolt 22[21],13). A német
bibliafordításban ezen a helyen Büffel szó szerepel, tehát az a szó,
amit Böll is használ a regénye eredeti szövegében. A Vulgata ebben
a zsoltárban a vituli kifejezést használja (vitulus többes száma). Az
aranyborjút pedig, amit Mózes távollétében a zsidók imádtak,
ugyancsak a vitulus kifejezéssel jelöli a latin bibliafordítás. Megem-
lítendő még a tulokkal kapcsolatban a Jelenések könyvéből a szá-
razföldi vadállat, amelynek „két szarva volt, mint a Báránynak, de úgy
ordított, mint a sárkány” (Jel 13,11). Böllnél visszatérő fordulat, hogy
valaki evett a „tulok szentségéből” („Sakrament des Büffels”).

Rónay György regényének címe Izajás könyvét idézi föl, abból is
a 11. fejezetet: „S a párduc együtt tanyázik a gödölyével” (Iz 11,6).4 A sze-
líd Kende Pál megjelöli ezt a részt a Bibliájában. Úgy érzi, hogy ő —
Gödölye — és Stoll — a Párduc — együvé tartoznak. Érdemes hoz-
zátenni: a Kende Pál asztalán álló Szentírás a regény szerint „Máso-
dik kötete volt egy háromkötetes bibliakiadásnak”.5 Itt arról a bib-
liakiadásról lehet szó, melyet a Szent István Társulat adott ki öt
kötetben 1927 és 1935 között. Az Ószövetség három kötetben jelent
meg, ebből a második kötet 1932-ben.6

Böll és Rónay regényében egyaránt jelen van a katolikus vallás. Böll
művében Fähmel, a fiatal építész naponta hallgat misét a kölni St-
Severin templomban, ahogy később a fia is. Családos emberként nyu-
galomban tölti a szombat délutánt és rózsafüzért imádkozik. A ró-
zsafüzér titkai közül és a miseszövegből egyaránt találunk idézetet
Böll regényében. Ismételten felbukkan a következő idézet: „telve az ő
jobbjuk adományokkal”, utalva a megvesztegetés veszélyére. Ez a
szöveg a Vulgata számozása szerinti 25. zsoltárból való. A II. Vatikáni
zsinat előtt a szentmise szövegének is része volt („dextera eorum repleta
est muneribus.” Ps. 25,10).7 Amikor Fähmel felesége gyermekük gyász-
miséjén Krisztus nevét sóhajtja, Fähmelnek ez jut az eszébe: „Soha
nem mondtam ki a nevét, gondolni is alig mertem rá, mégis tudtam:
az övé vagyok…” Azon bűnök ellenére is, melyeket papok követtek
el.8 További katolikus vonatkozás, hogy Fähmel fiatal építészként egy
bencés apátság tervével nyeri el a szakmai hírnevet. A tervrajz szelle-
misége tetszik a fiatal apátnak. A szerzetesek hivatásukhoz méltatlan
magatartása is megjelenik a regényben, amikor egy rendezvényen
náci dalt énekelnek.9 További példa a katolikus vallás regénybeli je-
lenlétére Fähmel és Schrella osztálytársa, aki katolikus papként szol-
gál a háború utáni időben, és felettese egy nehezen megközelíthető
kistelepülésre helyezte.

Rónay György regényében Kende Pál az, aki naponta vesz részt a
misén. A gyűdi Máriát ábrázoló szentkép a könyvjelző a Bibliájában.
Stoll bíró emlékeiben is megjelenik egy szentkép az őrangyalról, mely
átvezeti a gyermeket a szakadék fölött, miután ép bőrrel kijut a ven-
déglőből az 56-os forradalom idején. Visszaemlékszik a hajdani je-
zsuita iskolára és idős szerzetestanárukra. Rónay regényében is jelen

60). Későbbi visszaemlé-
kezésekben azonban már
Nettlinger az, aki a labdát

Schrella arcába vágja
(Böll 1978, 89, 267).

4Rónay 1978, 136.

5Rónay 1978, 135.

6Székely Tibor:
A magyar bibliafordítások
történetéből 1500–1955.

2008, 41–44, 48.
http://mek.oszk.hu/06300/
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7Sík Sándor – Schütz
Antal: Imádságoskönyv.

161.; A Szentmise.
http://katolikus-honlap.
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rmise.htm

8Böll 1978, 158.
(Böll 1961, 114.)

9Böll 1978, 243. Rónay
György: Heinrich Böll.

Vigilia 26 (1961)
9. sz. 521–534, 533.
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van egy fontos katolikus épület: a főváros közelében levő, középkori
óháti (ócsai)10 templom. Óháton két különböző pap-személyiséget
ismerünk meg. Az idősebb bizalmatlan az idegen látogatóval, mert
korábban „Baja volt az állami hatóságokkal”.11 A fiatal pap ellen-
ben barátságos, kész volna magára venni a látogató lelki terheit.
A szerzetesség méltatlan késviselője a regényben a polgármesternő,
aki azelőtt apáca volt. Ő a gyenge jellem ijesztő példája: pártem-
berként felelőse lesz egy kirakatpernek, amely halálos ítélettel zárul.

A katolikus vallás mellett mindkét regényben jelen van a kisfele-
kezet. Böll regényében kettővel is találkozunk, mindkettő a bárány
alakjához kapcsolódik. Az egyik közösség ellenálló mozgalom a nem-
zetiszocializmus idején. Ennek a tagja Schrella. Csatlakozik hozzájuk
Robert Fähmel is, az építész fia, aki a többieket fegyveres ellenállásra
bíztatja, és aki tettrekészségét tekintve „nem bárány, hanem pásztor”.
Kis vallási közösséghez tartozik Edith is. Ő az a lány, akinek Robert-
től gyereke születik, majd Robert feleségül is veszi a lányt. Edith akkor
hal meg, amikor az angolok Kölnt bombázzák. Böll regényének másik
kisközössége már a háború utáni időben működik. A Bárány alakja
köré szerveződnek, de a szekta üzleti alapon működik, vezetőnője
pedig hiteltelen életet él. Rónay regényében a kisközösség egy adven -
tista ember által van jelen. Teljesen pozitív figura. Alázatos. Inkább
vállalja a munkaszolgálatot, mint hogy fegyvert fogjon. Az 56-os for-
radalom idején két ízben is szót emel a bíró védelmében. Végül az ad-
ventistát öli meg a tömegben egy ismeretlen fegyveres.

Az erőszakos rendszer, a diktatúra Böll regényében a nácizmus-
ban ölt formát. A nácik közé tartozik a fiatal Nettlinger, aki a békés
Schrellát bántja. Schrella védelmezőjét, Fähmelt is megveri, bár ké-
sőbb szabadon ereszti őt. Nettlinger a háború után politikai karriert
fut be, és ugyanolyan őszinte demokrata, mint ahogy azelőtt őszinte
náci lehetett. A német regény aránylag széles idősávot fog át. A tény-
leges cselekményidő mindössze egy nap: 1958. szeptember 6. A kü-
lönböző szereplők visszaemlékezései, gondolatai révén, az emlékek
mozaikdarabkáiból azonban összeáll a Fähmel család története az
első világháború előtti időtől az elbeszélés jelenéig, 1958-ig. Fähmel,
a Kölnben letelepedő fiatal építész még az első világháború előtt föl-
épít egy bencés apátságot. Fia — a középső Fähmel — a második
háború idején lerombolja azt. Az ő fia, a legifjabb Fähmel lesz az, aki
a háború után az újjáépítést vezeti. Fähmelék történetén keresztül
Németország történetének megismeréséhez juthatunk közelebb.

Rónay regényének hasonló a felépítése. A cselekmény ideje 1967
ősze. Visszaemlékezések révén Stoll ifjúkorától — a két világháború
közti időtől — 1967-ig gondolhatjuk át a magyar történelmet. A köz-
ponti esemény a Rákosi-korszakba visz minket. Stoll bíró akkor pa-
rancsot kapott a Főnöktől (Rákosi), hogy halálos ítéletet mondjon ki
egy koncepciós perben, B. kezdőbetűjű településen (Békéscsabán).
A bírót kínozza a lelkiismeret-furdalás, belebetegszik. Egy fiatal tör-
ténész-újságíró lesz segítségére az események feldolgozásában.

10Lásd: Buda Attila:
Ki hát az, aki nem fél?

Rónay György:
A párduc és a gödölye.

Vigilia, 68 (2003)
10. sz. 772–781, 778.

http://vigilia.hu/node/Vigilia
_2003_10_facsimile.pdf

11Rónay 1978, 350.
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Amíg azonban Böllnél sok szereplő visszaemlékezéséből áll
össze a múlt képe, addig Rónay könyve nagyrészt a bíró emlékei-
ből áll. Több esetben egy-egy látvány vagy hang hozza felszínre
ezeket az emlékeket. A bíró emlékein kívül még két elbeszélést ol-
vashatunk a b.-i eseményekről. Az egyik pletykaszerű, ezt a doktor
özvegye veti papírra. A másik adatokra, tényekre szorítkozó, ezt
egy jogtanácsos írta meg. Az adatszerű elbeszélés azonban nem
elégséges. Stoll, ahogy a b-i jogtanácsos beszámolóját olvassa, újra
és újra megszakítja az olvasást, és emlékezik. Kiderül, hogy az adat-
szerű elbeszélés sem minden esetben pontos. De ami még fonto-
sabb: az adatszerű elbeszélés részvétlen. Nem mutatja meg a bűn el-
követőinek lelki világát, a polgármesternő lelkiismeret-furdalását
és a bíró félelmét. Az idős, beteg Stoll szeretné föltárni a „párducok
lélektanát”. „Ahhoz, hogy a potenciális zsarnok reális zsarnokká
fejlődjék, a társadalomnak is alá kell játszania.”12 Elvben mindenki
zsarnok. „Holott a zsarnokból talán nem is lesz zsarnok, ha a tár-
sadalom, vagy annak egy jelentős része alá nem játszik.”13

Ahogyan Böll regénye nem korlátozódik kizárólag a hitleri időkre,
úgy Rónay könyve sem csak a Rákosi-rendszerről szól. Megjelenik
benne az azt megelőző időszak: a Horthy-rendszer, a háború és a zsi-
dóüldözés. Szarka Mátét, a szegény adventistát még a háború előtt
gyanúsítják meg ártatlanul, és a főszolgabíró — Dombay Árpád —
beleszól Stoll bíró dolgába, amikor ő az ügyet vizsgálja. Stoll nemcsak
az igazságérzettől hajtva menti föl az ártatlant, hanem azért is, hogy
borsot törjön az ügybe beleszóló főszolgabíró orra alá. A háború több-
ször is fölrémlik a bíró emlékeiben: egy-egy hang hozza belőle fel-
színre a háborús idők emlékét. A zsidóüldözés is fontos helyet kap a
regényben: Kende Pál, a derék vasúti forgalmista zsidó lányt vesz fe-
leségül. Az üldözés idején hiába kér segítséget volt iskolatársától, Stoll
bírótól, a bíró nem mer neki segíteni, hisz ahhoz Dombay Árpádhoz
kellene fordulnia. Kende feleségét és kislányukat végül elviszik a
csendőrök. Stoll a Rajk-per egy mellékperében is ítélkezett: tizenkét
évet adott az ártatlan Tordas Áronnak. A bíró szemszögén keresztül
átélhetjük az 56-os forradalmat is. Az „új főtitkár” idején Stollt mellő-
zik, és az idős bíró egy Balaton melletti házban, mintegy száműze-
tésbe küldve viaskodik az emlékeivel.14

Böll és Rónay regényét egyaránt jellemzik a beépített idézetek.
Böll idéz a Bibliából, a rózsafüzér titkai közül, Hölderlintől, de há-
borús dalból, náci indulóból is. Idézetei megismétlődnek. Ugyanaz
a szövegbetét újra és újra feltűnik különböző helyzetekben. Az új
szövegkörnyezet új tartalommal tölti meg a korábban már megis-
mert a szöveget, de megmarad a korábbi szövegösszefüggés emléke
is. Egy példa: A háború után, a bombázásokat követően az angol pa-
rancsnok bocsánatot kér Fähmel építésztől. Nem a halottakért, akik
közt ott van Fähmel menye is, hanem amiért bombázták a Honorius
templomot, és „elpusztították a tizenkettedik századból származó
szoborcsoportot, mely a Golgotát ábrázolta”. A bocsánat fordulata

12Rónay 1978, 329.

13Rónay 1978, 267.

14Rónay 1978;
Lásd Tüskés Tibor:

Rónay György: A Párduc
és a Gödölye. Vigilia, 53

(1988) 4. sz. 281–286.
http://vigilia.hu/node/Vigilia

_1988_04_facsimile.pdf;
Buda 2003; Lengyel

Balázs: Rónay György
végső regénye. Vigilia, 62

(1997) 11. sz. 859–865.
http://vigilia.hu/node/Vigilia

_1997_11_facsimile.pdf
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— Sorry — később is visszatér a regényben. A háború utáni idő fel-
idézésénél német fiatalokról olvassuk, hogy ha a házi mulatságban
„valakinek a lábára lépnek, vagy feldöntenek egy borospoharat,
nem azt mondják, hogy »Bocsásson meg, kérem«, nem is azt, hogy
»Pardon«, hanem azt, hogy »Sorry«”.15 A „Sorry” előbb a torz ér-
tékítéletet tükrözi, majd egy olyan fiatalságot jellemez, mely már
kezdi elveszteni önazonosságát.

Az ismétlődés egyébként a főszereplők — az öreg és a középső
Fähmel — mindennapi programjára is igaz: naponta ugyanazt a cse-
lekvéssort élik végig. Ennek része a reggeli misehallgatás. A középső
Fähmel délelőttönként fél tíztől rendszeresen biliárdozik, és mesél a
pincérfiúnak a háborús időkről. Figyelembe véve a regény katoli-
kus jellegzetességeit, a misét, a rózsafüzért, az ismétlésekre építő re-
petitív elbeszélői módszer eszünkbe juttathatja az ugyancsak is-
métlésre épülő katolikus imádságokat: a rózsafüzért és a litániát.

A beépített idézetek, ismétlődő gondolatok Rónay regényében is
jelen vannak. Stollnak a Főnöknél tett látogatása során egy angol
regényben olvasott gondolat jut az eszébe. A narrátor utal rá, hogy
az idézet nem föltétlenül pontos: „Valahogy így hangzott, minden -
esetre ez volt a lényege: »Amíg csak az üldözöttek rettegnek, addig
még mindig van remény. De ha már az üldöző is fél, akkor min-
dennek vége.«”16 Stoll időnként nem tudja pontosan, vajon gondo-
latai nem idézetek-e valahonnan, és ha igen, honnan is idéz.17

A forradalom idején, amikor a vendéglőben hallgatja, ahogy a
másik helyiségben levők őróla beszélnek, prózaversszerű szöveg
jut az eszébe: „Amikor az őzgidák megfutamítják a jaguárt, gon-
dolta gúnyosan, hidegen, és maga sem tudta, honnét jut ez eszébe,
honnét idézi, s egyáltalán idézi-e valahonnét. Amikor, folytatta, a
verebek lefosztják a keselyű tollát, amikor a borjak megtapossák
a medvét, amikor a gödölyék lenyesik a párduc karmait.”18 A betét-
szövegben újra találkozunk Izajás próféta idézett versének képei-
vel — párduc, gödölye, medve —, de másképp vannak összerakva,
mint a Bibliában: itt nem a kibékülésről olvasunk, hanem a gyengék
győzelméről az erős felett.

Visszatérő betétszöveg Rónaynál Könyves Kálmán boszorká-
nyokról — pontosabban strigákról — való törvénye: De strigis, quae
non sunt, nulla mentio fiat19 és az ad usum Delphini fordulat,20 bár ezek
az ismétlések nem hatják át a regényt, csak rövid távon belül ismét-
lődnek. Olvashatunk azonban olyan visszatérő fordulatokat is, me-
lyek valóban áthatják a regényt. Ilyenek a tenger gyümölcseiről való,
vissza-visszatérő gondolatok, és a tehéntrágyában megforgatott, el-
rúgott labda fordulata is.21 Szűcs fejtegetését a zsarnokság lélektaná-
ról később Stoll is fölidézi magában.22 Nemcsak a gondolatok ismét-
lődnek, hanem a hasonló jellemek is. Kende Pál, Moldi Péter, Szarka
Máté és a b.-i jogász hasonlítanak egymásra, a bíróban így a velük
kapcsolatos emlékek is összemosódnak. Az adventistát Evangelis -
tának nevezik, és Máté a neve. Az öreg bíró számára kérdéssé válik,

15Böll 1978, 251, 257,
342, 350. (Böll 1961,
181, 185, 249, 255.)

16Rónay 1978, 59.

17Rónay 1978, 204, 240.

18Rónay 1978, 204.

19Rónay 1978, 304, 306.

20Rónay 1978, 328.

21Például Rónay 1978,
30, 134, 148, 336–338,

355–356.

22Rónay 1978, 267, 329.
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hogy a békéről szóló gondolat melyik Mátétól és melyik Evangelis -
tától való. Mindez rámutat a gondolatok, személyek és események
közti mélyebb összefüggésekre. A neveket említve érdemes rámu-
tatni, hogy Kende és Moldi, akiket a bíró magában összemos, a Pál és
Péter nevet viselik: újabb példa tehát az összetartozásra.

Vegyük most elő újra Böll regényét! A német írónál emlékezete-
sek a megdöbbentő, némileg tiszteletlen kijelentések — mondhat-
nánk, szellemességek, jópofaságok —, melyek továbbgondolko-
dásra, helyenként vitára késztetik az olvasót. A szállodaportás így
elmélkedik: „minden tisztességes ember volt egyszer kommunista”.
„…katolikus is voltam. Nem megy ki a mosásban.” „Vannak dol-
gok, amiket nem tesz meg az ember.”23 A kommunizmusra vonat-
kozó állítás igen problematikus. Az anyagelvű felfogás természete-
sen nem feltétele a tisztességnek. Az erőszak alkalmazása ugyancsak
nem. A szegények, „megalázottak és megszomorítottak”24 iránti
részvét, a vagyonközpontúság elutasítása azonban már közel esik
a keresztény gondolkodáshoz.

Rövid szellemes fordulatokkal Rónay regényében is találkozunk,
bár olyan problematikussal nem, mint Böllnél: „Kifújhatjuk az éle-
tünkből azt, akivel összetartozunk?”25 „Bizonyos koron felül már
csak a saját hullájára kezd hasonlítani az ember.”26

Az eddigiek során inkább hasonlóságokra mutattam rá a két re-
gény között. Különbségekről inkább a felépítés, a stílus dolgában
volt szó. A két könyv mondanivalójában azonban fontos különbsé-
get találunk. Böll regényében a megbékélni, kiengesztelődni nem
tudás — nicht versöhnt — gondolata hangsúlyozódik. Ezt emeli ki a
regény alapján készült film címe is: Nicht versöhnt. Gewalt hilft dort,
wo Gewalt herrscht. Böll regényében Robert Fähmel fegyveres ellen-
állásra buzdítja a bárányokat. Az elbeszélő meg is jegyzi, hogy bá-
rányhoz nem éppen illő beszédet mondott. Később, amikor Robert
belép a német hadseregbe, lerombolja az apja által fölépített bencés
apátságot. Ezzel mintegy megbünteti azokat, akik eltűrték, kiszol-
gálták a diktatórikus rendszert. A könyv végén a társadalom által
szellemileg betegnek tartott nagymama férjének, az öreg Fähmel -
nek a születésnapján meglő egy magas rangú politikust, akiben az
unokája gyilkosát látja.27

Rónay regénye ezzel szemben a kiengesztelődést hirdeti. Az ad-
ventista ’56-ban fölemeli szavát a lincshangulattal szemben. Kende
Pál nem haragszik Stoll Aurélra. Úgy érzi, valahogy összetartozik
vele. Az idős Stollról gondoskodó állambiztonsági megnyugtatja a
tépelődő bírót: ő és a házvezetőnője egyaránt tudják, hogy nem ér-
tett egyet az ítélettel, amelyet meghozott.

Fontos rámutatni arra, hogy Stoll megtudja: korábban két másik
bírónak is fölajánlották a koncepciós perben való ítélkezést, de azok
visszautasították.28 A regény részvétet ébreszt ugyan a bűnbánóval
szemben, de nem vallja, hogy a diktatúra kiszolgálójának ne lett
volna más választása. Böll könyve saját korának szellemiségét is

23Böll 1978, 37–38, 46,
51. (Böll 1961, 30: „Ob

der mal Kommunist war?
… jeder anständige
Mensch ist das mal
gewesen”; 35, 38.)

24Rónay György:
Heinrich Böll. Vigilia 26

(1961) 9. sz. 521–534, 524.
(Az idézet Dosztojevszkij
egyik regényének címe.)

25Rónay 1978, 153.

26Rónay 1978, 243.

27Böll 1978, 79; 240, 245;
379. (Böll 1961, 59; 172,

176; 276–277.)

28Rónay 1978, 255. Erre
Lengyel Balázs is rámutat:

Lengyel 1997, 864.
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kritizálja. Rónay regényében a saját kor kritikáját nem érzem, a ma-
gyar regény az egyén felelősségére figyelmeztet.

A különböző bibliai képek a két regény különböző mondaniva-
lóját hivatottak érzékeltetni. Böll regényében Bárány és Tulok, a jó és
a rossz nem engesztelődhetnek ki egymással. Ki kell azonban mon-
dani a kritikát: a bűn, a Gonosz elutasításával nem lehet egyenlő az
emberek gyűlölete, emberek elutasítása.

Másképp áll a helyzet Rónay regényével. Itt a párduc és gödölye
olyan ellentétet érzékeltet, amit a józan értelem nem tud föloldani,
de Istennek ez is lehetséges. A végső időkben megvalósulhat köz-
tük az egység. Kende a bibliai idézet kapcsán fölhívja Stoll figyel-
mét a következő sorra: „parányi gyermek terelheti őket”. A gyermek
említése a regény adott pontján vonatkozhat Kende meggyilkolt
kislányára, de a szöveg érzékelteti, hogy itt a Megváltóról, Krisz-
tusról van szó. Rónay könyve tehát a kiengesztelődést, a megbéké-
lést hirdeti.

A számos hasonlóságból arra gondolhatunk, hogy Rónay utá-
nozta Heinrich Böll regényét. A mondanivalóban rejlő különbség
figyelembevételével azonban úgy érzem: Rónay talán tudatosan
akart olyan regényt írni, mely sok szempontból hasonlít a német
regényhez, de lényeges mondanivalójában különbözik tőle.

Fontos hozzátenni: Rónay esszét is írt Böll művészetéről, benne
fontos helyet kap a Biliárd-regény.29 A német író munkásságát, szel-
lemiségét alaposan ismerő Rónayra más Böll-művek is hatással le-
hettek. Maga is fordított Böll-műveket, bár a Biliárdot nem ő, hanem
Doromby Károly ültette át magyar nyelvre. Rónay és Doromby
mindketten meghatározó személyiségek voltak a Vigilia folyóiratnál.

Még néhány szó Rónay könyvének tulajdonneveiről és békés-
csabai vonatkozásáról. A valós településneveket Rónay vagy meg-
változtatja, vagy körülírja, vagy csak a kezdőbetűiket adja meg.
Buda Attila is rámutatott arra, hogy Óhát alatt Ócsa értendő, K.
pedig Kecskemét. A tó egyértelműen a Balaton.30 A koncepciós per
ítéletének színhelyét sem írja ki a szerző, csak a kezdőbetűt: „a b.-i
akasztás”. Kiderül azonban, hogy B. megyeszékhely, Gy. pedig a
régi megyeszékhely.31 Ez alapján egyértelmű, hogy B. Békéscsaba,
Békés megye új székhelye, Gy. pedig Gyula, a vármegye régi szék-
helye. Akik Békéscsaba történetét jobban ismerik, további megfele-
léseket is találnak. Olvashatunk a regényben a békéscsabai első vi-
lágháborús emlékmű sorsáról. A polgármesternő ledönttette az
obeliszket, később azonban újra fölállították.32 Ugyancsak Békés-
csabára utal a konzervgyár említése („konzervkombinát”).33 A Ró -
nay könyvében levő B. azonban nem esik egybe minden tekintetben
Békéscsabával. Az első világháborús emlékoszlopot az 56-os forra-
dalom idején ugyan valóban kiásták, utóbb helyreállítva föl is állí-
tották,34 de ezt aligha nézhették sokan a városháza lépcsőjéről: a vá-
rosháza bejárata előtt nincs magasított lépcsősor, és az emlékmű
sem a városháza bejárata előtt áll. Arról sincs tudomásom, hogy a

29Rónay György:
Heinrich Böll. Vigilia, 26
(1961) 9. sz. 521–534.

http://vigilia.hu/node/Vigilia
_1961_09_facsimile.pdf

30Buda 2003, 778.

31Rónay 1978, 300.

32Rónay 1978, 81, 300;
Az obeliszk három

darabban került elő,
1956. októberben, így

azonnal nem lehetett föl-
állítani. Később azonban
helyreállították és fölállí-

tották. Lásd Várkonyi
Adrienn: A békéscsabai

101-es emlékmű felállítá-
sának krónikája,
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33Rónay 1978, 82.

34Rónay 1978, 81–82;
Várkonyi 2015.
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polgármesternő korábban apáca lett volna. A valós elemek közé
tehát vegyülnek a regényben képzeletszülte elemek is, vagy még
inkább: a szerző különböző valóságdarabokból állíthatta össze a
maga regényvilágát.

A koncepciós per és a kivégzés azonban valóban megtörtént Bé-
késcsabán. 1950-ben július 15-én végezték ki Molnár Sándor körös-
tarcsai parasztembert a békéscsabai városháza udvarán. A regény
Köröstarcsa helyett Tarcsád nevű települést említ, és Borbás Sándorra
változtatja a történelmi Molnár Sándor nevét. Az áldozat déduno-
kája — Hajdú Mária — szakdolgozati témájául választotta a törté-
netet. Molnár Sándor emlékére 2002-ben táblát avattak a békéscsa-
bai városháza udvarán, a körfolyosó egyik oszlopán, Köröstarcsán
pedig kopjafát állítottak föl az emlékére.35

Rónay György regénye szépirodalmi emléket állít a szomorú ese-
ménynek. A felépítését tekintetve sokban hasonlít Böll könyvére,
de a német regénnyel szemben a kiengesztelődést hirdeti. A köny-
vet olvasva a történelmi és helytörténeti vonatkozáson túl eltöp-
renghetünk a zsarnokság működése, a szelídek és a zsarnokok el-
lentéte, a félelem, valamint a bűnbánat és a kiengesztelődés fölött.

Búberek
Amíg állt a falu, semmi se volt. Na és ma
A töltés déli felén napozik egy aránylag új legenda.

Hogy érdektelen évek száradnak ott vagy néhány
Jobbágyi szemfenékre égett kép talán —
Napfelkelte, születés-temetés, török kontyok, meg aztán
Ahogy a tiszttartó urak kikocsikáznak a gőzgépek korának
Hajnalán —, mindegy, a múlt megértő:
Egy kihalt falunál sosem lehet izgalmasabb az élő.

Mítosz és vándor egymást nyalogatják, a homályosabb helyek
Kitöltődnek saját színvilágú történelemmel, végül ráun
A vándor a múltra, és kérdés nélkül továbbáll.

Pedig van még néhány sejthető kiszögellés,
S a falunév se bonyolult: a vizenyős föld fölött
Tényleg egymásban gomolyog az irthatatlan,
Nehéz köd és a bánat.

A fű, a fák, a madarak, a megakasztott patak
Már az új népre várnak.

35Ványai Fehér József:
Elvtársak, máma

kulákot akasztunk!
Magyar Irodalmi Lap,

http://www.irodalmilap.net/
?q=cikk/elvtarsak-mama-

kulakot-akasztunk-22-7

SZÁLINGER BALÁZS

135



Pillanat
Mikor a lámpákat leoltják,
repedt házából előbújik a nyomor.
Csúszópénzen mászik
a kocsmáig. Máshol úgyse várják.
Pillanat — mondja a csapos.
Épp kedvesének telefonál.
A vendég egy sarokban ülő nő
mellé telepedik, és tüzet kér.
A láng leégeti rongyait,
az asszonyon eddig se volt sok.
Egyiknek csók kell,
a másik ad ötszázért.
Fonnyadt falevélként 
penderednek egymásba. 
Elfújja őket a szél.

Szögesdrót
Illene határt szabnunk,
meddig másszunk egymásba:
nyúljunk a nagy tragédiákhoz,
vagy csak a testbe könyékig.

Szemed folyamatosan elnézést kér,
amiért nem vagy elég jó.
Tudod, hogy tudom.
Nem kell mindent kimondani.

Szerinted az élet
merő szemfényvesztés,
de a lámpát, amit felkapcsoltál,
már nem bírod eloltani.

Nem esketsz, úgyis hűtlen lennék.
Nem ígéred, hogy felvállalsz.
Tudom, hogy tudod:
megszabnak a határaink.

GULISIO TÍMEA
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Megálló
Ne haragudj, adnál tüzet? Kifogyott az öngyújtóm. Látom, te is le-
késted. Ez most egy darabig nem jön. Már ha egyáltalán jön a kö-
vetkező. Mert időnként kimarad. Azt mondják, hogy nyári menet-
rend. Meg tanszüneti nap. És ha megmutatod nekik, odaböksz a
táblára vagy a papírra az orruk előtt, hogy de mégis, akkor meg-
vonják a vállukat, hogy tényleg, kellett volna, aztán mégse jött, na
és? Nem ők tehetnek róla. Hanem a központ. És azoknak ők is hiába
mondják, nagyobb urak annál, hogysem meghallják. Az utas meg
nekik rinyál itt, hát mit csináljanak, de most tényleg, mondjam meg.
Én mondjam meg nekik.

És te mit csinálsz? Tanulni, az jó. Addig jó neked. És milyen nyel-
vet tanulsz? Mert a nyelv az fontos. Hogy megértesd magad. Én
tudok angolul, az alap, meg németül, még gimiből. Kicsikét spa-
nyolul és olaszul. Legalább nem adnak el. Mondjuk úgyis minden-
hol az angol kell, főleg, ha el akarsz menni. És már miért ne akar-
nál, nézz körül, mi maradnivaló van ezen? Ha bármi nemzetközit
szeretnél, természettudomány, vagy közgazdaságtan, a cikkeidet
végül úgyis angolul írod, angolul üzletelsz, hát próbálhatnak ezek
széllel szembe pisálni a némettel, de csak nekünk ver vissza a ké-
pünkbe, mert ők állnak feljebb.

Nem azért, én a németet is szeretem, Berlint imádtam. Voltam
ott egyszer egy hónapot, továbbképzésen. Azt se tudtam, hova kap-
jak, kultúra rogyásig, meg emberek, mindenféle náció, habzsoltam,
mint az egyszeri teve az oázisban. Egy évig abból éltem. A tudatból,
hogy voltam Berlinben. Hogy ott milyen jó. Hogy egyáltalán van
olyan hely ezen a retkes világon, ahol jó. Persze nekik is abból jó,
hogy lenyúlják a többi német tartomány pénzét. A házinénim leg -
alábbis azt mesélte. Egy nagyon édes középkorú nőnél laktam,
szingli volt, NSZK-ként kezdte, aztán átköltözött Londonba, aztán
az egyesülés után vissza Berlinbe. Akkor az ő pénze ott jónak szá-
mított, vett egy nagy lakást, azt részben kiadta, mindig ilyen ven-
dégdiákoknak, mint én. Hát ő mondta. De mi kit fosszunk ki? Hiá -
ba turkálunk egymás zsebében, úgyis üres. Ne haragudj, adnál egy
cigarettát? Látod, az enyém elfogyott, és itt még egy trafik sincs,
csak a puszta. Köszönöm, igazán kedves vagy.

Te mióta dohányzol? Nem, én később kezdtem, gimi vége felé,
annyi idős lehettem, mint te most. Egyszer leszoktam. Több mint fél
évre. Nagyon szerelmes voltam, megígértem a pasimnak. Ő nem
cigizett, nehezen viselte, hogy én igen. Persze folyton kijártam a
gangra, hogy legalább bent a lakásban ne legyen büdös, de így is
mindig húzta az orrát, szóval megígértem neki, hogy abbahagyom.
Abba is hagytam. Az volt a közös fogadalmunk, a megismerkedé-
sünk évfordulóján fogadtuk meg, hogy én leszokom a dohányzásról,

SZLUKOVÉNYI KATALIN

1977-ben született Győr-
ben. Költő, műfordító, kritikus.
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ő meg keres fix állást, és utána feleségül vesz, mert lesz mire. Egy
jó félévig bírtam. Aztán ő valahogy sehol se találta azt a munkát,
mondjuk ebben az országban ez nem olyan baromi nehéz, de sze-
rintem nem is kereste túlzottan, én meg belefáradtam a nemdo -
hányzásba. Szilveszterkor buliztunk, rágyújtottam, akkor már kábé
lehetett tudni, hogy úgyis mindegy.

Te, ez a leszokás mekkora nagy trend mostanában! Értem én,
hogy az emberek figyelmét egy ideig leköti, ha valamit feszt nem
csinálnak, én is próbáltam, és tényleg lehet vele foglalkozni, meg
büszkélkedni, mint egy kölyökkutyával vagy egy új frizurával,
mindenki megdicséri. De mikor elfogyott az újdonság ereje, akkor
mihez kezdesz? Hova kapsz, amikor minden más borul? Van az a
vámpíros könyv, olvastad? Na, abban mondja a főszereplő csaj,
hogy ő max az egyik függőségét bírja egy másikra lecserélni, kü-
lönben nem megy a munka. Hát én is valahogy így működöm.
Ebből a szempontból közel mindegy, hogy cigarettának vagy is-
tennek hívod, csak néha segítsen át a nehezén, aztán a végén úgyis
belehalsz. Bár azt mondjuk föl nem érem ésszel, hogy az egyik dro-
got betiltjuk, a másiknak meg az önkormányzat rendezi közpénz-
ből a pálinkafesztivált. Titeket se irigyellek, itt kiigazodni, ezen a
szarkupacon, amit rátok hagyunk, büdös is, meg labilis, meg áta -
bota, meg rohad az egész, bár amúgy kellemes langymeleg, pont
mint egy trágyadomb.

A nagyanyám kertjében volt egy ilyen, komposztálónak hívtuk,
oda hordtuk kapáláskor a kihúzgált gizgazt, ebédnél a krumpli -
héjat, a maradékot. Gyönyörű gyíkok futkostak rajta, megleshet-
ted, ha bírtad türelemmel. Kiskoromban, nyáron órákig guggoltam
ott csöndben, vártam, hogy jöjjenek. És ha megjelentek, az micsoda
gyönyörűség volt! A nőstény, az mattbarna, mint a régi tejcsoki
vagy a föld, de a hím, az elképesztő, élénk smaragdzöld, és hihe-
tetlen kecsesek és fürgék mind a ketten. És milyen törékenyek!
Mondjuk akkor még volt időm várni a csodát. De akkoriban jött is.
Ritkán, de jött. És már akkor se számíthattál rá, hogy mikor fog, tuti
nem menetrend szerint érkezett, de legalább néha, mégiscsak. Mint
ez a fránya busz. Tessék? Nem, persze hogy nem gond, hívd csak fel
őket, hátha elvisznek. Értem én, hogy sürgős, így is van rendjén,
menjél, ha tudsz. Az ember úgyse oda jut, ahova indult, csak az a
fontos, hogy indulj el, különben sose jutsz sehova. Én még várok
itt egy darabig. Hátha.
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Bakos-Tóth Mártával
Bakos-Tóth Márta (1943) klinikai gyermek-szakpszichológus, a bakony-
szücsi Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthonának megálmodója
és vezetője. Az otthon 1991-es létrehozása óta több száz beteg gyermek és
szülő lelki gyógyulását segítette elő.

Nagyon szép gyermekkorom volt, annak ellenére, hogy 1950 kará-
csonyán még a saját otthonukban, budai házunkban ünnepeltük
Jézus Krisztus születését, ám nem sokkal ezt követően kitelepítettek
bennünket. Jogot végzett édesapám a II. világháborúban több ember
életét megmentette, ezért mi választhattuk meg száműzetésünk szín-
helyét, így kerültünk Bakonyszücsre, hála a Jóistennek, mert nagyon
szeretem a Bakonyt. Édesanyám erdészcsaládból származott, és az
egyik testvére Bakonyszücsön talált egy sötét, nyirkos, földes, de
mégiscsak fedéllel ellátott szobát. Egy úri kislányból öt perc alatt a
bakonyszücsi gyerekek szemében idegen csodabogár lettem, akit ele-
inte csúfoltak. Ez nehéz korszak volt. A szüleim bölcs magatartása
rögtön levettette velem a státuszszimbólumokat, az akkor még
egyenruhaként hordott matrózruhát. Néhány év múlva már nem is
emlékeztem a fehér szárnyas ajtóra, a muránói üvegre, igazi szücsi
kislány lettem. Kamaszlányként arra vágytam, hogy nekünk is le-
gyen saját házunk Bakonyszücsön. Évtizedekkel később fogalmazó-
dott meg bennem, hogy akit mesterségesen eltépnek a gyökereitől,
annak lehet szállása, lakása is, de nem biztos, hogy újra lesz otthona.
A szüleim ebből velem semmit sem éreztettek, természetes volt szá-
momra, hogy édesanyám kora hajnalban a szücsi lányokkal, asszo-
nyokkal együtt elmegy napszámba, édesapám pedig erdei munkát
végzett, közel a hatvanadik életévéhez. A szüleim között közel húsz
év korkülönbség volt, de nagyon harmonikusan, szeretetben éltek.
Későbbi hivatásom gyakorlása közben megtanultam, hogy a lelki
gyötrelmek gyakran vezetnek fizikai betegséghez. Édesanyám szá-
mára az otthonunk elvesztése óriási fájdalom volt, megpróbált a föl-
des szobából otthont varázsolni, de naponta kellett megélnie, hogy a
minket befogadó háziasszony a közös konyhában rászólt: tessék fél-
rehúzni a fazekat, mert most én akarok főzni. Az, hogy ki kap korán
daganatos betegséget, soha nem véletlen. Anyám fiatalon, élete vi-
rágjában távozott az Úrhoz. Ettől kezdve édesapám mellett egy cisz-
terci szerzetes pap, Liska Ferenc — szerzetesi nevén Szilveszter —
lett a legnagyobb támaszom, aki nemcsak hirdette az Igét, hanem
szolgált is. Megígérte édesanyámnak, hogy törődni fog velem és
édesapámmal, és betartotta az ígéretét. Édesapám és a szerzetes atya
gondoskodó szeretete határozta meg az életutamat, nekik köszön-

BODNÁR DÁNIEL

Kérem, beszéljen ki-
csit a gyermekkoráról,
amely az ötvenes évek-
ben, a legkeményebb
rákosista időszakra
esett.
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hetem, hogy tanulhattam, voltak céljaim, és hogy most úgynevezett
doktornő vagyok.

Tizennégy-tizenöt évesen végig ott voltam édesanyám mellett ször-
nyű daganatos betegségének idején, láttam a szenvedését. Attól kezd-
ve másokon segítő, gyógyító ember akartam lenni. Mégis, miután meg-
nyertem egy irodalmi pályázatot, először magyar–pedagógia szakra
jártam egyetemre, csak ezt követően végeztem el az orvostudomá-
nyit, és lettem klinikus-pszichológus. Közben már önkénteskedtem
a Tűzoltó utcai klinikán. Az öregedés lélektana érdekelt, Popper Pé-
ter nyomán, akinek meghallgattam egy előadását a hatvanas évek vége
felé. Ő vizionálta azt a kort, amikor az időskor elértéktelenedik, ami-
kor csak a mérhető haszon számít, a fiatalabb generáció már nem tá-
maszkodik az idősek bölcsességére. Talán mert hozzám képest na-
gyon fiatalos, de életkorát tekintve mégiscsak idős édesapám volt,
engem a gerontológia érdekelt. Amikor aztán bekerültem helyettes-
ként a 2-es számú gyermekklinikára, és megláttam a daganatos, leu-
 kémiás gyerekeket, egy életre elköteleződtem mellettük.

Mielőtt erre válaszolnék, nagy tisztelettel és szeretettel meg kell em-
lítenem Schuler Dezső professzor úr nevét, aki hála Istennek még
közöttünk van, és közel a kilencvenedik életévéhez is bejár a klini-
kára. Ő a magyar gyermek-onkológiai hálózat atyja, életre hívója.
Schuler professzor úr volt az a modern szemléletű gyógyító orvos,
aki a pszichoszomatikus gyógyítás jegyében pszichológusokat hí-
vott a klinikára. Ez kiemelten fontos volt, hogy a klinika vezetője ér-
tékelte és tisztelte a pszichológiát. A társadalmi tudat akkoriban va-
lóban idegenkedve szemlélte a pszichológus tevékenységét. Az,
hogy előtte tanultam pedagógiát az egyetemen, ugyancsak komoly
segítség volt. Édesapám is nagyon közvetlen természetű ember volt,
jó kapcsolatteremtő készséggel. Bizonyára tőle örököltem ezt. Be-
ügyeskedtem magam a beteg gyerekekhez, mint a fiatal játszó né-
nijük. A szülők közül először többen ingerülten fogadtak. Egy idő
után nem mondtam meg, hogy pszichológus vagyok, ehelyett meg-
nyertem magamnak a kis beteget, mindenféle pedagógiai és pszi -
chológiai módszerekkel. A szülő pedig óhatatlanul elfogadta azt a
személyt, akinek az ő gyereke örül. Szaknyelven ezt promotív befo-
lyásoló kommunikációnak hívjuk. A szülőt olyan helyzetbe hoztam,
hogy a gyermeke magatartásával befolyásoljam őt, és erre már rá le-
hetett építeni a pszichológiai meggyőzést. Egy elfogadott személy-
től elfogadta ezt a szülő is, sőt, kezdte tisztelni a pszichológust. Hu-
szonhárom évem volt a klinikán arra, hogy ezt az utat megjárjam.

A gyermek súlyos, pláne daganatos betegsége, vagyis a halál közeli-
sége olyan biológiai paradoxon, amelyet nem lehet sem elfogadni,
sem feldolgozni lelki segítségnyújtás nélkül. Schuler professzor hal-
latlan érdeme, hogy a gyógyító orvosokat igyekezett meggyőzni

Mi volt az oka annak,
hogy először nem pszi -
chológia szakra jelent -
kezett?

A Tűzoltó utcai klini-
kán pszichológusként
dolgozott az 1970-es
években. Ez akkoriban
nem volt annyira szé-
les körben elfogadott
hivatás, mint ma. Ho-
gyan sikerült megta-
lálnia a hangot a beteg
gyerekek szüleivel?

Milyen tapasztalato-
kat szerzett a klini-
kán eltöltött csaknem
negyedszázad alatt?
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annak fontosságáról, hogy legyenek türelemmel a szülők kétségbe-
esett és nem közvetlenül a testi gyógyítással kapcsolatos megnyilvá-
nulásaival szemben. Buda Béla egyszer azt mondta: Márta, maga föl-
fedezte a krízisintervenciós technikákat, noha Caplan Amerikában ezt
már leírta, de maga ezt nem olvasta, és itt a klinikán önmagától rájött
ezekre a módszerekre. A diagnózis utáni válságban a krízisinterven-
ciónak a sajátos — már általam kimunkált — módszereit kellett al-
kalmaznom. A férjem műszaki szakember, rengeteget köszönhetek
neki. Megszállottja volt a rendszerelméletnek, s mindezt tőle megta-
nulva és átültetve a saját szakterületemre, hamar rájöttem, hogy a
gyermekterápia semmit sem ér a családgondozás nélkül. A család egy
szervezet, egy rendszer. Lassanként kidolgoztuk a családsegítés mód-
szerét, ezen belül: munkaügyi rehabilitáció, területi hálózat, kapcso-
latfelvétel, óvodai, iskolai rehabilitáció, amikor a korábban beteg gye-
rek visszakerül természetes közegébe. Szociális gondozás. A szülők
önkéntes csoportjainak megszervezése. Foglalkozási, művészeti terá-
piák. Mindez hatalmas segítség volt harminc-negyven évvel ezelőtt.
Többen is segítették a munkámat, Levente Péter és a Kaláka együt-
tesből akkor kivált Gryllus Vilmos, ők ketten egy saját kommunikatív
műfajt dolgoztak ki, rendszeresen bejártak a klinikára, zenéltek, mó-
káztak a gyerekeknek. Óriási segítséget nyújtott a daganatos gyerekek
pszichológiai rehabilitációjához kapcsolódó tudatformálásban Vitray
Tamás. Számtalan egyéni és társadalmi kezdeményezés történt ezen
a téren, hozzájárulva a gyermekklinika humánus légkörének kiala-
kulásához. Nagy elődöm, Polcz Alaine kezdte a munkát a klinikán, én
másfél évvel később csatlakoztam hozzá. Alaine elsősorban a halál
közeli élmények elemzésével és enyhítésével foglalkozott, én pedig a
rehabilitációval és a krízisintervencióból kimunkált rehabilitációs
módszerekkel.

A tehetetlen düh. Itt megint csak meg kell említenem Schuler pro-
fesszor nevét, akinek hatalmas érdeme, hogy Magyarország élen járt
a daganatos beteg gyerekek szervezett, áttekinthető, szisztematikus
gyógyításában. Megszervezte a magyar gyermek-onkológiai hálóza-
tot. Kiváló, bölcs vezető volt, szakembereket képezett ki, a gyermek-
onkológiai munkacsoport egy nagy családot alkotott, én magam is
több tudományos ülésen vettem részt. Miután élen jártunk ebben,
Schuler professzort és néhány munkatársát a nyolcvanas években az
Egyesült Államokról kezdve mindenfelé meghívták kongresszusokra.
Ez komoly presztízst jelentett. Egyszer nagy örömmel közölte velem,
hogy négy gyermekünk elmehet a Los Angeles-i táborba. Márta, sor-
soljanak ki négy nevet. Én akkor már túl voltam a hosszan túlélők
pszichológiai követésén, és tudtam, hogy milyen sokan vannak. Már
megalakultak az önsegítő klubok, legalább százhúsz, gyógyultnak
számító gyereket ismerek csak én a mi centrumunkból, nem beszélve
az alcentrumunkban lévő daganatos gyerekeinkről. Mindenki re-
ménykedik, és kisorsolunk négy gyereket? Volt egy nagyon aranyos

Mi késztette Önt arra,
hogy 1991-ben létre-
hozza a bakonyszücsi
Daganatos Betegek
Lelki Rehabilitációs
Otthonát?
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gyógypedagógus kollégám, Majoros Gábor — aki játszó bácsi is volt
a Tűzoltó utcai klinikán — ő megkérdezte tőlem: miért dühöng,
Márta? Elmondtam, hogy mi a gond, és megjegyeztem neki, hogy ki-
bírna Amerika ötvenet is a betegeinkből. Gábor akkor azt mondta:
Márta, van nekünk egy nagyon ritkán használt kis nyaralónk Lószke -
mesén, igaz, hogy a hegyen, de mi lenne, ha megszerveznénk ott egy
tábort mi is? Kisorsoltuk hát a négy nevet, ők elmentek Amerikába, mi
pedig Majoros Gáborral megszerveztük a kemenesi tábort. Ez 1988
nyarán történt. A házikóban volt egy konyha, egy fürdőszoba, egy
nyitott terasz és egy óriási telek. Lévai József alezredes hatalmas ka-
tonai sátrakat bocsátott a rendelkezésünkre. Többféle sátor volt,
kultúr, konyhai, egyéb. Schuler professzor és felesége, Gláz Ágnes fő-
orvos asszony ebben is maximálisan támogatott bennünket. Ágnes
például segített nekem húst panírozni, százhúsz csirkecomb elkészí-
téséhez. Megvalósítottuk tehát a tábort. Említést kell tennem Doktor
Kós Rozáliáról — Schuler professzor egyik közvetlen munkatársa,
mindenki tyúkanyója —, az ő hatalmas szervezőkészsége, bátorsága
kellett ahhoz, hogy a heterogén életkorú, huszonnyolc fős gyerekcso-
portot velem, Majoros Gáborral és az ő néhány gyógypedagógus kol-
légájával együtt engedje táborozni. Nagyobb sikere volt Kemesének,
mint a négy gyerek élménybeszámolójának Los Angelesből, mert ez
olyan volt, mint egy nagy családi összejövetel. Itt éreztem rá a nagy-
családi formára. Én az akkori életkoromból adódóan amolyan pót-
mama szerepet töltöttem be. Majoros Gábor és a barátai hátizsákban
hordták fel a hegyre az ételt. Az ötlet tehát, hogy keresünk egy állandó
táborhelyet, innen adódott.

Gyermekkorom egyik lelkiatyjának és pártfogójának, Rajczy Pál
atyának elmeséltem mindezt, és kifejeztem a kívánságomat, milyen
jó lenne, ha lenne egy ilyen állandó táborhelyünk, és akkor ő azt
mondta: Márta, megürült a bakonyszücsi plébánia, nyugdíjazás
miatt, táborozzatok ott, és innentől kezdve ez már történelem.

A táborforma két évig működött Bakonyszücsön. Aztán szép lassan
beszivárogtak a szülők, hoztak magukkal sátrakat, a papkert jó nagy,
elfértek benne. Egyre többször mondták nekem: Márta néni, mi szí-
vesen táborozunk novemberben is, nem kell ahhoz napsütés. Meg-
fogalmazódott az igény, hogy a kórházon kívüli, a valóságos élet ki-
hívásaihoz hasonló körülmények között csodálatos lehetőségek
vannak a rehabilitációra. Bakonyszücs elnéptelenedőfélben lévő, hát-
rányos helyzetű kisközség volt már huszonöt évvel ezelőtt is, a tör-
ténelem által megtépázott település, ahová felvidékieket telepítettek.
Sok feszültség halmozódott fel a népesség körében. Ha úgy tekintem
a hátrányos helyzetű kisközséget, mint szekunder rehabilitációs te-
rületet, mint mikrotársadalmat, akkor kopaszon vagy parókával, de
a daganatos beteg gyerekek beléptek ebbe a mikrotársadalomba,
amely elfogadó volt. Nem a jóságost megjátszva fogadta el a betege-

Hogyan folytatódott?

Hogyan lett aztán ál-
landó otthon ebből?
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inket. Az akkor még hagyományos búcsúban a mi lányaink — noha
egyiküknek-másikuknak protézis volt az egyik végtagja — voltak a
legkapósabbak, tehát megmutatkozott, hogy egy lekontrollált, sze-
rető, óvó, védő, de már a valóságos élethez hasonló közeg hidat
képez a kórházi betegségélmény és a visszailleszkedés közé. Így
aztán, mivel a nyári nyolc hétbe sehogyan sem fért bele az egyre több
táboroztató beteg, pláne nem fért bele az, hogy a családjaikkal is fog-
lalkozzunk, megkértük a Veszprémi Érsekséget, hogy alapítsa meg a
Rehabilitációs Otthont, és az Érsekség ezt meg is tette, 1992-ben.

A férőhelyünk mindig huszonnyolc és harmincöt között volt. Kez-
detben az engedélyt huszonnyolc főre kértem. Összesen harmincöt
ágyunk van a szorosan vett központunkban, valamint egy családi
házban, amit pályázat útján sikerült megvennünk. Harrach Péter
tizenöt évvel ezelőtt, még családügyi miniszterként adott pénzt a
bővítésre. Ezen kívül a nagyobb közösségekben önálló életvitelre
még nem alkalmas vagy halálközelségbe jutott gyerekeink és csa-
ládtagjaink részére bérelünk apartmanokat a falutól. Így negyven-
ötven fős csoportjaink is vannak. Normatív támogatást viszont ter-
mészetesen csak az engedélyezett létszámra kapunk. A személyzet
csupán néhány fő, munkabér-forráshiány miatt. Ezt úgy hidaljuk
át, hogy sok az önkéntesünk, és — ezt büszkén mondom — a saját,
felnövekvő gyógyultjainkból a mi ösztöndíjunkból szakemberré
vált, ingyenes munkaerőnk. A fizikai dolgozók létszáma csekély.

Ők a klinikán végzik a gyógyító munkát, a nálunk dolgozó pszi cho ló-
gusok pedig lelkileg gondozzák a rehabilitáción nálunk lévő gyereke-
ket. Bakonyszücsre csak önkéntesként jönnek az onkológiai hálózatot
most is aktívan segítő szakemberek, gyógytornász, pszicho-pedagó-
gus, szociális munkás. A saját intézményükből hozzánk jövő cso-
portokat kísérik el.

A hozzánk kerülő beteg gyerekek mindegyikének van esélye a gyó-
gyulásra. Az más kérdés, hogy vannak nagyon ritka daganatos be-
tegségfajták, amelyek kifejlődésére nem tudunk felkészülni. A mi
életelvünk: tér és idő, emberek által alkotott kategóriák. Árpád-házi
királyaink negyvenéves korukra már aggastyánnak számítottak. Ha
egy súlyosabb vagy ritka daganatos kórkép teljesen nem gyógyít-
ható, vagyis nem tudunk több évtizedet garantálni, akkor hadd em-
lítsem meg Marietta keresztnevű nagylányunkat, akit olyan súlyos
szövődményekkel kezeltek, hogy átmenetileg szondával kellett táp-
lálni. Itt, ebben a támogató gyerekközösségben evett először darabos
ételt. Igaz, hogy harmincöt éves korában elveszítettük, de tizenkét
éves korától egészen a haláláig minőségi életet élt. Marietta szélső-
séges példa, mert betegeink összességében hetvenöt százalékban tel-
jesen meggyógyíthatók, viszont a szekunder tumorok ellen nincs
garancia. Lenne viszont egy kérdésem: ha megmentettük — nem kis

Kezdetben mennyien
voltak a rehabilitáció-
ra szoruló gyermekek,
illetve a velük foglal-
kozó orvosok, ápolók?

Hagyományos érte-
lemben vett orvosaik
nincsenek is?

A bakonyszücsi Re-
habilitációs Otthonba
azok a daganatos beteg
gyerekek kerülnek, akik-
nek komoly esélyük van
a gyógyulásra?
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áldozatokkal, mert heroikus munka az, amit a kollégák a kórházak-
ban és itt, az otthonban végeznek, külön kiemelendő a nővérek cso-
dálatos áldozatkészsége — a beteg gyereket a haláltól, akkor a dön-
téshozók gondolkozzanak el azon, hogy ezek a gyerekek egyszer
megjárták a poklot, átélték a halálélményt, látták, hogy a társuk
meghalt, és ők is közel jártak ehhez, százszor többet éltek át, mint
akinek magától értetődő az egészség, az esetek kilencvenkilenc szá-
zalékában olyan lelki katarzison esnek át, hogy bátran állítom: ha
testi adottságaikat tekintve nem is, de a lelkieket illetően a társada-
lom lelki elitjéhez sorolandók. Miért nem szervezik meg a döntés-
hozók a beteg daganatos gyerekek lelki rehabilitációjának intézmé-
nyes formáit, milyen jövőt szánnak ezeknek a gyerekeknek?

Így van. Az itt átélt katarzis életre szóló elköteleződéssé válik, az
innen kikerültekben belső igény, hogy segítsenek a sorstársaikon.
Nem akarom idealizálni a képet, természetesen vannak lemorzso-
lódók, olyanok, akik nem jutnak el a legmagasabb lelki szintig, de ta-
pasztalataim szerint az átlagpopulációhoz, például az átlagváláshoz
képest elenyészően alacsony a mi gyógyultjaink házasságainak a fel-
bomlása, az agresszív, deviáns viselkedés, az önsorsrombolás, az al-
koholizmus, vagy a drogozás. Érdemes és szükségszerű az ottho-
nunkban rehabilitáción átesett betegeink utógondozása, életük
további alakulásának figyelemmel kísérése. Nem azt akarom mon-
dani, hogy a bakonyszücsi otthonunkban zajló rehabilitáció az
egyetlen üdvözítő módszer, de nagycsaládban működik, egy terá-
piás ciklus, ami hét-tíz napból áll. A klienseink visszatérnek, életre
szóló sorstárskapcsolat alakul ki közöttük, az itt átélt katarzis a kinti
kapcsolatokra is pozitívan hat. Az itt alkalmazott módszerben a be-
tegek saját formálói az élményanyaguknak, gyógyulásuknak, ahol
„terapeutává” válik az a gyerek vagy fiatal, aki feltárja saját belső-
lelki útját. Ez nagyon költséghatékony módszer, mert évi ötven mil-
lió forintnyi működési költségből ilyen családias alapon százakat
lehet rehabilitálni. Ezt az elmúlt huszonhét év igazolja.

Amint azt már említettem, volt egy olyan korszak, amikor tábor-
ként működtünk, a szülők sátraztak. A család egy rendszer, amely-
nek legfontosabb komponense a gyerek. Ha ő beteg, akkor a család
is beteggé válik, lelki értelemben. Miután 2001-ben Magyarorszá-
gon megjelent a Bátor Tábor Alapítvány, majd különböző alapítvá-
nyi kezdeményezések, a táboroztatási funkciót Bakonyszücs el-
vesztette, és egyértelműen olyan családterápiás műhellyé alakult,
ahol a beteg gyermek az egész családjával együtt jelenik meg. Ez
már korábban is működött egyébként nálunk.

Ezt nagyon nehéz elmagyarázni. Egy nagycsaládos miliőt képzeljen
el. Minden csoporttal jön hét család, ez körülbelül huszonnyolc fő.
A terápiás effektusokat két családra alapozzuk: az egyik az a család,

Ha jól tudom, az egy-
kori rehabilitáltak —
akik ma már teljes éle-
tet élnek — közül töb-
ben visszajárnak az
otthonba önkéntes se-
gítőként.

Ha jól tudom, gyere-
keikkel együtt a szülők
is beköltözhetnek az
otthonba.

A lelki segítségnyújtás
hogyan nyilvánul meg
az Önök működésében?
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amely már járt nálunk, ők törzstagnak számítanak, beavatják az újon-
nan jött családokat, hogy lássák, hogyan élünk itt. Vannak tematikus
foglalkozások, csoportterápia, külön szülőcsoportok, ahol a szülő el-
mondhatja őszintén, hogy milyen lelki utat járt be. A törzstag szülő
erre reflektál: ne szégyelld, mi is így voltunk. Ugyanez játszódik le a
gyerekcsoportoknál. Alapvető tehát a miliő. Egyetlen példát mondok:
Richárd nevű, tizenkét éves kisfiú, transzplantáció és halmozott da-
ganat következtében magassága egy ötéves gyermek magasságának
felel meg, emellett különböző sorvadásokban szenved. Az édesanyja
a karján hozta be. A gondolkodása viszont megfelel a korának. Az én
terápiás célom az volt, hogy a csoport fogadja el őt így, ahogyan van.
Ez a csoport az ország különböző centrumaiból érkezett Bakony-
szücsre. Megkérdeztem: Richárd, vállalod, hogy téged külön bemu-
tatlak? Te sem vagy átlagos, és én sem vagyok az. Tudod-e, mit jelent
az átlagos? Bólintott, hogy igen. Kézen fogtam, odaálltam vele a cso-
port elé, és a törzstagokra támaszkodva, akik már megéltek velünk
sok mindent, így a gyászt is, azt mondtam: Márta néni vagyok, sze-
retettel üdvözöllek benneteket. Richárdot azért mutatom be nektek
külön, mert sem ő, sem én nem vagyunk a megszokottak. Én egy csú-
nya, idős asszony lettem, nézzétek csak meg balra azt a fotót, hogy
milyen karcsú és csinos voltam fiatalkoromban. Benneteket a beteg-
ség változtat meg, engem a kor. Az élettel együtt jár, hogy a külső vál-
tozik. Ti már csak szebbek lehettek, míg ugyanolyan idősek nem lesz-
tek, mint én. Richárdnál a betegsége miatt elmaradt a növekedés, de
ugyanúgy gondolkodik, mint egy átlagos hatodikos. Emellett én ala-
csony és kövér is vagyok. Elfogadtok így bennünket? Óriási taps, el-
fogadjuk. Ilyen esetek egyetlen tudományos könyvben sincsenek le-
írva. Szerintem mindnyájunknak jót tenne egy bakonyszücsi tréning.
Én is ott tanultam meg, hogy az alacsony termetemet nem okvetlenül
tűsarkú cipővel kell kompenzálnom. Az egyetlen, ami megmaradt
nekem, a hosszú, dús hajam, arra viszont nincs időm, hogy kontyba
rendezzem. A klinikai időben volt rá időm, két gyerek és háztartási
munka mellett is. Nem én vagyok a legnagyobb tudású, mert a beteg
gyermekéért aggódó anyuka átélte mindazt, amit én csak a könyvek-
ből tudok, mint a betegség pszichés tünetei. A legfontosabb személy
sem én vagyok, mint ahogy a saját családomban sem, mert azok a
gyerekeim. Itt pedig a beteg, de gyógyulni vágyó gyerekek.

Először is nagyon erőteljesen kihangsúlyozzuk, hogy a család az
érték. Másodszor ki van írva az otthonunkra: római katolikus plébá-
nia. Itt megint belép a promotív kommunikáció. Vadidegen család,
most látom először, nem firtathatom, hogy hívő-e, csak elmondom a
heti programot, amikor megérkeznek. A napirendet, a rájuk váró él-
ményeket, a tematikus foglalkozásokat, és végül lazán közlöm, hogy
a szentmise vasárnap tizenegykor kezdődik. Többször is előfordult,
hogy a szülő így reagált: Hát aztán! Az kit érdekel? Márta néni nem
szólt egy szót sem. Amikor Rajczi Pál atya még élt, ő is néma maradt.

Hogyan mutatkozik
meg a gyakorlatban
az, hogy az Önök gyó-
gyító tevékenysége ke-
resztény szellemiség-
ben zajlik?
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Ott állt munkásköpenyben, a szülő biztosan azt hitte, itt dolgozik az
otthonban. Előfordult, hogy egy másik szülő tette szóvá: Annus, ha
te nem hiszel Istenben, aki megsegítette a te Józsikádat, a te dolgod,
de ne hirdesd ezt. És az Annus vasárnap mégis elment a misére. Nem
állítom, hogy aki eljön hozzánk, abból mindenkiből hívő lesz, ez az
Úristen további munkája. De sokakról tudom, hogy miután távozott
tőlünk, beiratkozott hitoktatásra, megkeresztelkedett. Volt anyuka,
aki nem tartotta hívőnek magát, de amikor a gyermekét magához
szólította az Úr, arra kért bennünket, hogy szervezzünk meg egy
gyászmisét, mert az megnyugtatja őt. A családterápiás foglalkozáso-
kon tudatosan vállalom, hogy hívő vagyok.

Amikor a szülő azt mondja, hogy nincs Isten, mert megengedte mind -
ezt, akkor azt szoktam mondani: lehet azt is mondani, hogy nincs
Isten, mert megengedte, hogy Katika vagy Istvánka ennyit szen-
vedjen. De arra még nem gondolt, hogy talán ő a kiválasztott, hogy
ezt a közömbössé váló, rohanó, a valódi értékeket elvető világot egy
pillanatra elgondolkoztassa? Hogy az emberek kapják fel a fejüket,
Istenem, ez az ártatlan gyermek miért szenved? Előfordul, hogy
néha az ártatlanok szenvednek a mi bűneinkért. Ez bevált, mint te-
rápiás eszköz, egyéni és csoportbeszélgetések sorozatával rá lehet
világítani arra, hogy a nagy emberek mind sokat szenvedtek. A re-
ménynyújtás pedig már a klinikai fázisban elkezdődik, különböző
rendezvényeket szerveztem a hosszan túlélőknek és a gyógyultak-
nak. Próbáltam megértetni: anyuka, hitem szerint az Úristen dolga,
hogy a gyermekének végig hordania kell a keresztet, és ön lesz a fáj-
dalmas anya, vagy meggyógyul, evilági feltámadásban részesül.
Most pedig bemutatom önnek Imrét, aki meggyógyult. Senkit nem
szabad magára hagyni, amikor ilyen biológiai paradoxon részese,
és azt hiszem: miután a krízishelyzetben lévő ember függőségi és
megkapaszkodási igénye megnövekszik, jó talaj ahhoz, hogy lega-
lábbis elinduljon Krisztus felé. Én soha nem erőszakolom a hitet, de
abban biztos vagyok: ha valaki nem is válik Bakonyszücsön a szó
klasszikus értelmében hívővé, de ateista sem marad, és közömbös
sem. Kinyitottak neki egy ablakot, hogy aztán belép-e rajta, az már
az ő dolga. Az esetek ötven-hatvan százalékában elindul a hit útján.
Vasárnaponként a szentmise után mindig közös ebéden veszünk
részt, és előtte elmondjuk a Miatyánkot. Az arcok átszellemülnek
ilyenkor, de előfordul, hogy valaki nem tudja a szöveget. Ez ritka, de
megtörtént. Az illető nem hívő, de suttog a szájával, igyekszik kö-
vetni a többieket, mert feléledt benne a vágy, hogy ő is hívővé váljon.
Ha egy éhes embernek megmutatják a gőzölgő edényt, feltámad
benne a motiváció, hogy ő is szeretne enni. Az emberek többsége
ma lelkileg is éhes, legyen szó hívőről vagy nem hívőről. Mi a vilá-
got nem tudjuk megváltoztatni, de Bakonyszücsön megtanultam:
ez egy olyan kis sziget itt, ahol az ember visszatalálhat a valódi ér-
tékekhez, újjászülethet lelkileg.

Ez a nem tipikus krí-
zishelyzet, a gyermek
elvesztésének belátha-
tó közelsége kétféle re-
akciót is kiválthat a
szülőkből: vagy fellá-
zadnak Isten ellen,
vagy elgondolkoznak a
miérteken, megsejtve a
misztérium végtelen-
ségét. Mik a tapaszta-
lataik ezen a téren?
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Hittel és reménykedve vallom, hogy az otthonunkban nem túl nagy
költséggel megvalósulhatnak azok a strukturális változások, ame-
lyek szükségesek ahhoz, hogy a korábbiaknál is magasabb színvo-
nalat biztosíthassunk a rehabilitáción résztvevő gyerekeknek és szü-
leiknek. Vannak nagylelkű támogatóink. Több mint három évtizede
olyan patrónusom van, mint Juhász Judit, aki jelenleg a Magyar Mű-
vészeti Akadémia szóvivője. Az ő segítségének köszönhető, hogy
nem félek a jövőtől. Meg kell még említenem Schweickhardt György
és dr. Schweickhardt Márta nevét is. György egy gesztenyeüzem tu-
lajdonosa, a nővére, Márta pedig közgazdászként támogatja a csa-
ládi vállalkozást. Szinte az otthonunk megalakulása óta rendszeresen
támogatnak bennünket. Nem milliárdosok, szorgalmas munkájuk
révén tisztes polgári jólétben élnek, és úgy érzik, vagyonukból má-
soknak is juttatniuk kell. Az intézmény javára többször szerveztünk
„gesztenye-napot”, amelynek fővédnöke volt Mádl Dalma, Lévai
Anikó — és Sólyom Erzsébet, aki már sajnos nincs közöttünk. A Só-
lyom házaspár egyszer a teljes megszűnéstől mentette meg az ott-
honunkat, műkincseik elárverezésével. Amíg ilyen humánus embe-
rek léteznek, nem féltem a bakonyszücsi otthonunkat. De azért
remélem, hogy a döntéshozók sem feledkeznek meg rólunk, és át-
gondolják: egy olyan otthont kellene támogatniuk — hangsúlyozom,
nem nagy összeggel —, ahol olyan közösségek szerveződnek, me-
lyeket a szeretet, az egymásra való gondoskodó odafigyelés jellemez.

Hogyan látja a bakony -
szücsi Rehabilitációs
Otthon jövőjét?
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„ISTEN AJÁNDÉKAI ÉS MEGHÍVÁSA
VISSZAVONHATATLANOK” 
(RÓM 11,29)1

A zsidókkal való vallási
kapcsolatokért felelős vatikáni
bizottság új dokumentumáról
A 2015. december 10-én megjelent szöveg alcíme
szerint a II. Vatikáni zsinat Nostra Aetate című
dokumentuma megjelenésének 50. évfordulója
alkalmából kíván teológiailag reflektálni a kato-
likus–zsidó kapcsolatokra.2

Első szakasza (1–13. pont) visszatekint a Nostra
Aetate hatására, amely új irányt jelölt ki az egyház
és a zsidóság közötti kapcsolatban. Fölsorolja az
elmúlt 50 esztendő fontos eseményeit, a katolikus
egyház és zsidóság közötti párbeszéd fejlődését,
megemlítve a legfontosabb vatikáni dokumen-
tumokat, valamint II. János Pál, XVI. Benedek és
Ferenc pápák szerepét, sőt kitér a zsidó oldal
eredményeire.3

A második szakasz (14–20.) e párbeszéd különle-
ges teológiai helyét hangsúlyozza: nem egyszerűen
két külön vallás, hanem közös gyökerekkel rendelkező
vallási közösségek párbeszédéről van szó. Ugyan is
mind a kereszténység, mind pedig a rabbinikus
zsidóság támaszkodik az Ószövetségi Szent-
írásra, azaz a Héber Bibliára, s mai alakjában
mindkét közösség a Jézus korabeli zsidó hagyo-
mányok folytatója és értelmezője. A közöttük kez-
detekkor meglévő szoros kapcsolat hamarosan
hosszú távú feszült viszonnyá alakult. Ebben a
II. Vatikáni zsinat hozta meg a fordulatot, s tette
lehetővé az építő párbeszédet. Különösen lénye-
ges pontként emeli ki a dokumentum az úgyne-
vezett helyettesítési elmélet teológiai tarthatatlanságát:
az egyházatyáktól eredő, majd a középkorban
meggyökeresedett gondolatmenet szerint az egy-
ház mint új Izrael egyszerűen a választott nép he-
lyére lépett volna, mivel fölismerte Jézusban a
Messiást, ezért az Izraelnek adott egykori ígéretek
már csakis neki szólnának. Röviden: az egyház
„új Izrael”-e minden lényeges szempontból le-
váltotta a bűnös, bukott Izraelt. Ezzel szemben a
dokumentum fölhívja a figyelmet arra, hogy Isten
szeretete ószövetségi népe iránt továbbra is meg-
kérdőjelezhetetlen. A zsidósággal való párbeszéd
pedig igazából nem „vallásközi” (interreligious),
sokkal inkább ugyanazon egy „valláson-belüli”
(intra-re ligious), avagy egy „családon belüli” (int ra-
familial) — a kereszténység a zsidó hagyomá-
nyokhoz közelítve saját alapjaihoz közeledik.
E szempontból külön figyelmet érdemel az a kö-
rülmény, hogy a Nostra Aetate eredetileg ama

szándékból született, hogy az egyház gondolja
újra a zsidósággal való kapcsolatát. E „valláson-
belüli” kapcsolatrendszer első átgondolása bő-
vült ki aztán más vallásokkal folytatott és folyta-
tandó vallásközi párbeszéddé.

Az új római dokumentum harmadik, negye-
dik, ötödik és hatodik szakaszait a zsidó–keresz-
tény párbeszéd nagy teológiai témáinak szentelték:
előkerül itt a kinyilatkoztatás (21–26.), az Ó- és
Újszövetség kapcsolata, mind a Héber Biblia és
a keresztény Újszövetség, mind a régi és új szö-
vetség értelmében (27–34.); a megváltás egyete-
messége Jézus Krisztusban és Isten vissza nem
vont szövetsége Izraellel (35–39.), végül pedig
az egyháznak a zsidókhoz szóló küldetése az
Evangélium hirdetésére (40–43.).

Az utolsó szakasz (44–49.) a párbeszéd céljait
foglalja össze. A legelső cél, hogy a keresztények
és zsidók kölcsönösen mélyebben megismerjék
egymást. Beleértendő ebbe a bibliai és teológia tu-
dományok közös művelése. Ugyanakkor nem-
csak a szakemberek vagy tudósok munkájáról
van szó, hanem különösen fontos, hogy a Nostra
Aetate s az azt követő dokumentumok tanulságai
belekerüljenek a nevelésbe-oktatásba, kiváltképp
a papképzésbe. Lényeges továbbá a tettek párbe-
széde: a keresztények és zsidók világszerte arra
vannak fölhívva, hogy közösen vessék be magu-
kat az igazságosság, a béke, a teremtés megőrzése
és a kiengesztelődés érdekében. E szempontból
külön említést érdemel az Izraelben élő keresz-
tény kisebbségek helyzete, valamint közös fele-
lősségünk a mindenfajta rasszizmus és antisze-
mitizmus elleni éber küzdelemben.

j

A dokumentum rövid áttekintése után legyen
szabad a gazdag anyagból egyetlen teológiai
kérdést kiemelni.4 A szöveg saját maga hív erre,
hiszen benne nem tanítóhivatali megnyilatkozást
olvasunk. Jóllehet az az egyházi tanítás szólal
meg itt újra meg újra, melyet az e témával fog-
lalkozó régebbi dokumentumok már megfogal-
maztak; azonban e mostani dokumentum ön-
magát hangsúlyosan a teológiai továbbgondolás
kiindulópontjaként értelmezi.

Választott tárgyunk az üdvösség két, különböző
útjának kérdése: ennek problematikája a szöveg-
ben többször előkerül (vö. 25, 35–37.), szorosan
kapcsolódik a helyettesítés már említett elméle-
téhez, egyszersmind alapvető a zsidó–keresz-
tény párbeszéd, valamint az általában vett val-
lásközi párbeszéd szempontjából.
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Nem túlzás azt állítani, hogy e kérdés a szö-
veg alapvető feszültségét jelöli ki. Egyrészt hatá-
rozott kijelentéseket olvashatunk arról, hogy két,
egymástól különböző út az üdvösségre nem létezhet.
Másrészt a szöveg tagadja, hogy a zsidó vallást
gyakorlók elesnének az üdvösség ígéreteitől és
esélyétől. Hiszen egyrészt „nincs üdvösség senki
másban” (ApCsel 4,12), másrészt „Isten adományai
és meghívása visszavonhatatlanok” (Róm 11,29).5

Azt azonban, hogy e két, egymásnak első pillan-
tásra ellentmondó állítást miként lehetséges kö-
vetkezetesen együttgondolni, a dokumentum
nem magyarázza meg. E kérdéssel — egészen
pontosan a zsidók üdvözülésének módjával —
kapcsolatban „kikutathatatlan isteni misztérium”-ra
(unfathomable divine mystery) hivatkozik.6

Az olvasót e hivatkozás arra ösztönzi, hogy
alaposabban gondolja át két alapvető hitigazság
összeegyeztethetőségének kérdését.7 Amennyi-
ben az üdvösségnek csak egyetlen, krisztusi útja
lehetséges, s a zsidóság mégsem esik el az üd-
vösségtől, akkor ebből az következik, hogy a zsi-
dóság sem lehet független a krisztusi úttól. A do-
kumentum helyesen kapcsolja össze Krisztust a
Názáreti Jézus történeti személyével, ugyanakkor
világos belőle, hogy ugyanez a Jézus az, akit a zsi-
dóság nem ismer el Messiásnak, azaz Krisztusnak.

E ponton volna érdemes krisztológiai szem-
pontból egy új, a szövegben kifejezetten nem em-
lített szempontot bevezetni. Krisztus ugyan is,
mint Logosz, mint a Szentháromság második szemé-
lye, egyrészt valóban a történeti Jézussal lépett
egységre és ezért rajta keresztül ismerhető meg,
ugyanakkor létében egyszerre megelőzi és fölül-
múlja a történeti emberi személyt. A János evan-
gélium előszava, valamint az Efezusi és Kolosszei
levelek szövegei egy nagyon korán jelentkező,
kozmikus krisztológiát alapoznak meg. Ha ez igaz,
akkor azt kell mondanunk, hogy — Richard Rohr
ferences szerzetes kifejezésével élve — e „kozmikus
Krisztus” a teremtés hajnalától működik a világ-
ban, az emberi életben, egyetemesen.8 A Megtes-
tesülés szerepe evvel nem csökken, sőt, mondhat-
juk, hogy általa a „kozmikus Krisztus” minden
emberhez bensőségesen kapcsolódó, bennünk
lakó „misztikus Krisztus”-sá lett.9 A zsidóság és ke-
reszténység egyszerre jellegzetesen különböző,
egyszersmind elválaszthatatlanul egymáshoz tar-
tozó vallási közösségei — a két jól megkülönböz-
tethető, egymástól mégsem függetleníthető út —
összetartozásának kérdését e teológiai ki induló-
pontból kellene továbbgondolnunk.10

BAKOS GERGELY

1Az újszövetségi idézetek forrása: Újszövetség.
(Ford. Simon Tamás László OSB.) Pannonhalmi Fő-
apátság, Pannonhalma, 2015.

2Lásd angol, francia, héber, német, olasz és spanyol
nyelven http://www.vatican.va/roman_curia/ponti
fical_councils/chrstuni/sub-index/index_relations-
jews.htm (2017.01.03.)

3A találkozók és dokumentumok fölsorolását lásd
az előző lábjegyzetben idézett helyen. E hivatalos hon-
lap tanúsága szerint a vatikáni dokumentumok közül
egyedül a legutolsó jelent meg hivatalosan héber for-
dításban. E körülmény önmagában jelzi jelentőségét.
A honlapon fölsorolt dokumentumok egy részének
magyar fordítását lásd a következő kötetben: Dobos
Károly Dániel – Nagypál Szabolcs: Kizöldülő olajfa. Hi-
vatalos megnyilatkozások a zsidó–keresztény párbeszédben.
Békés Gellért Ökumenikus Intézet – L’Harmattan
Kiadó, Pannonhalma – Budapest, 2011.

4Alapos kidolgozására terjedelmi okokból itt nem
vállalkozhatunk; a problémát magát, valamint megol-
dásának lehetséges irányát jelezzük.

5Lásd a 24 és 35. pontokat, valamint a dokumen-
tum címében olvasható idézetet.

636. pont.
7A kézenfekvő hittudományi példakép Aquinói

Szent Tamás Summa theologicaja lehet. Mint közismert,
a tárgyalásban Tamás mindig hasonló ellentmondá sok-
 ból indul ki, majd egy-egy kérdés tisztázása után
igyekszik megadni a cikkely elején idézett állítások
pontos jelentését — így oldva föl az ellentmondást.

8Vö. Richard Rohr – John Bookser Feiser: Reménység
a sötétben. Assisi Szent Ferenc lélekmegújító látomása a
nyugtalanság korában. (Ford. Lisztes Gábor.) Ursus Lib-
ris, [Budapest], 2005, 246.

9Vö. Henri Boulad SJ: Az élet megszentelése. (Ford.
Szabóné Révész M. Magdolna.) Korda Kiadó, Kecske-
mét, 2011.

10Ebben nagy segítséget nyújthat zsidó oldalról a
keresztény teológia által elhanyagolt Franz Rosen -
zweig A megváltás csillaga című műve (Der Stern der
Erlösung. Universitätsbibliothek, Freiburg im Bresgau,
2002), amelyben a szerző a két vallás különbségét egy-
mástól elválaszthatatlan mivoltukban gondolja el. — Egy-
mástól elválaszthatatlanul összetartozó fogalmak különvá-
lasztása, pontos fogalmi elemzése pedig filozófiailag
az úgynevezett diakritikai módszerrel vihető végbe,
amely egyszersmind tekintettel van az időbeli elté-
résre. Lásd Tengelyi László: Élettörténet és sorsesemény.
Atlantisz, Budapest, 1998, 34–38.
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A MAGÁNYOS SIRÁLY RÍTUSAI
Jász Attila: el

Szívesen veszi kézbe, csúsztatja zsebébe Jász Atti -
la legújabb kötetét az olvasó; a formájában, kül-
lemében rendhagyó könyvecske felépítésében,
tartalmában is a szerzőtől már jól ismert meg-
fontoltságot, kompozíciós többletet ígéri. Jó for-
gatni, mint egy noteszt, jegyzetfüzetet, sőt, kell
is, mert a szövegek ciklusonként más-más irány-
ból olvashatók.

Ám ugyanígy lehet és kell forgatni a szavakat,
verssorokat is, hiszen a szavak, szószer kezetek
ismétlődése, ismétléses variációja e versnyelv,
versépítkezés egyik legfontosabb és legszembe-
tűnőbb jegye, a szavak megválasztásának és el-
helyezésének itt kitüntetett szerepe van, a szó-
rend megváltoztatása, az ismétlések rendje a
jelentések és a nézőpontok (árnyalatnyi) válto-
zását, (tovább)léptetését is eredményezik. Ahogy
a végletekig csupaszított szikár cím, el is hang-
súlyos, az egyszavas verscímek és egyáltalán
maguk a szavak is súlyosak, roppannak, mint a
csigaház, csobbannak, mint a néma vízbe dobott
kavicsok; lecsiszoltak, gömbölyűek, mégis a mély -
be süllyedők, veszendők.

A kavicshajigálás a haikuformában írt versek -
hez tartozik, három ciklus — az első, az utolsó és
az egyik közbülső — is ezt a címet kapta. A hét
ciklusba rendezett kötet az ötvenéves szerző
ötven versét tartalmazza, az ötvenediktől visz-
szaszámolva (léptetve) a nulla, a semmi, a meg-
semmisülés felé tart, ám nem lép át oda, az 1.
(születés) vershez érkezik, ami érthető úgy is,
hogy visszatér a kezdetekhez, életének origójá-
hoz, ami a kötet létösszegző és létfelszámoló
gesztusainak része, de akár úgy is, hogy a szü-
letéssel befejezett kötet valami újrakezdésnek,
újjászületésnek a lehetőségét, reményét is jelzi.
Az ötven számozott vers az idő méréseként, elő-
számlálásaként is értelmezhető, a formailag,
tartalmilag is erősen komponált kötet a költő
számvetése önmagával és létezéshez való viszo-
nyával, akárcsak Kosztolányi ugyancsak ötven-
évesen megjelent kötete, a Számadás. S bár ez
mindössze egy kiragadott párhuzam a sok ha-
sonló alkalmi kötetek, költői gesztusok sorából,
a létösszegzés Jász Attila kötetében is jóval több,
mint a személyes sors, az én hatósugarán belüli
kérdések leltára, a versek a létezés rendjének,
működésének metafizikai léptékű számvetésévé
tudnak terebélyesedni. A létbe vetettség fájdal-
mát és értelmét, az ittléten túli távlatok miként-
jét kutató költemények egy komoly és felelős, a

kortárs (kötelező) iróniát és távolságtartást mel-
lőző, — jó értelemben vett — hagyományos
költői alkatot mutatnak. Az élet, az univerzum
részének lenni, annak felfoghatatlan egészét,
nagyságát megtapasztalni már önmagában a
hála és az áhítat hangvételét eredményezi, s
ebben közel áll, mégiscsak, Kosztolányi vendég-
lét tapasztalatához, a hegyre száműzött (holt)
próféta — hogy egy másik költőt is megidéz-
zünk — társadalmon kívüli (felüli) pozíciójából
szól a 10. (hála) (bár nem a világhoz) című ver-
sében: „szavadon élem álmo dott é- / letem a he-
gyen, ez nem szerep- / vers, az élet vendége let-
tem, / aján- / dékba kapok minden csillagot /
egemen, érzem csak, köszönöm / annak, aki er -
ről nem tudott”. A versekben megszólaló, a vi-
lágot és abban önmaga helyét, súlyát mérő meg-
fontolt hang már önmagában jelzi, hogyan
viszonyul a szerző (szerzői hang) a költő világ-
ban betöltött szerepéhez. Jász Attila eddig épí-
tett költő-imidzse, tudatosan és koncepciózusan
megformált hangjai, kötetkompozíciói eddig is
ezt a költőkaraktert közvetítették, az el, kimon-
dott alkalmi, összegző intencióival, is ezt nyo-
matékosítja.

Az egyéni és a kozmikus magány felmérése,
az én és a világ lassú pusztulásának, szétfoszlá-
sának az élménye, a múlt, a saját élet részeinek
felidézése, jelenhez vezető összefüggéseinek fel-
tárása a természet és a magára maradt beszélő
szimbiózisának, interakcióinak, szoros áttűné-
seinek képeiben kap formát. Ezáltal a külvilág
elemei, kevésbé az emberi környezet, társada-
lom, sokkal inkább a természet részei, formái,
rajzolatai nem egyszerűen a versbeszélő érzései-
 nek, gondolatainak képi megformálásai, hanem
az egyén lecsupaszított, idő- és térbeli „sallan-
goktól” megfosztott helyzete, sorsa a természet-
tel, tájjal való szoros és mindig jelentős(égteljes)
viszony, összenövés által többnyire az emberi lé-
tezés egészét, univerzalitását is magán viseli.
Ebben a letisztult költészetben minden évszak,
tájelem, tárgy jelentőséget, megfontolást, meta-
fizikai árnyalatot nyer. A számvetés aktusa, az
össze függések feltárásának folyamata pedig
nemcsak a töprengés, gondolkodás idejét, for-
máját is jelző kavicshajigálásban, hanem a nyom
(mint jel) motívumában, a cikluscímekké emelt
nyomolvasgatásban és emléknyomkeresésben, il-
letve a tükröző dés-hiány egyéb képeiben —
mint a tükör, árnyék és a köd — fejeződik ki.

Az első versek — két haikutriász — mintha a
kötet beszédmódját és témáját jelölnék ki: a töp-
rengés, magába szállás csöndjét feltörő megszó-
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lalásmódot, az „eső utáni” lelki megnyugvást kí-
sérő roppanó szavak költészetét ígéri az 50.
(csönd), majd a „Hóban a nyomok / leginkább
önmagamhoz / vezetnek vissza” (49. (nyomok))
három versszakos variációja az önvizsgálat té-
máját nyomatékosítja, rögzíti már a kötet elején.
Ám a nyom kapcsán nem a visszakeresés, az ok-
okozati láncolatok felfejtése tűnik a legfonto-
sabbnak, hanem a létezésben eltöltött egyéni
élet, rövid emberöltő szerepe, értelme („Ká -
véspohárnyom / az asztalon felejtve, csak ennyi
voltam?” 45. (ennyi)), mert saját nyomainkon
visszalépdelhetünk ugyan múltunkba, akár
születésünkig, ám az jóval súlyosabb és nyo-
masztóbb kérdés, hogy a mi lenyomatainknak,
magunk ejtette, magunk után hagyott nyoma-
inknak mi szerepe lehet a jelenben vagy a jövő-
ben, a világ örök körforgásában, „Sose tudjuk,
mi mire lesz jó, és miért is vagyunk épp itt, és ez
miért is jó nekünk” (20. (energia)). Az önmaga
hiányát, nem-létét előre vizionáló, önmaga fizi-
kai-szellemi eltűnésének tudatában lévő költői
én, és e kérdéskör nyom-motívumban megje-
lenő — Derridát jóval megelőző — költői előké-
pei szinte elénk tolakodnak a versek olvasása
során, „mint erdőben a vadnyom”, ahogy a ha-
son ló kérdésekkel gyötrődő Babits sorai is: „Nem
magad nyomát veted: csupa nyom vagy / ma -
gad is, kit a holtak lépte vet.”

A hiány(zás), a létezésben való szertefoszlás,
feloldódás a kötet másik erővonala, a Semmi kí-
sértése, az anyagi dolgok eltűnése visszatérő
gondolatként, nem egyszer konklúzióként jele-
nik meg: „ha kő, ha test, semmi nem / marad utá -
na.” (32. (lakókocsi)), vagy „Köd van, nincs sem -
mi / a helyén, hófoltok, fák, / hazataláltam.” Ez
az önfelszámolódás, az én végső eltűnése, nem
kifejezetten kétségbeesett vagy tragikus, inkább
a rezignált beletörődés, a tudomásulvétel és tu-
datosítás érződik a versekből, olykor pedig egy-
fajta megnyugvás, megérkezés vágya is, mint a
legutóbbi részletben. Azonban a halál és az élet
(el)fogyása mégis uralkodó témája a kötetnek, a
természeti képek gyakran pusztuló, hideg, nyir-
kos, téli világot idéznek, az énvesztés — félelme,
ténye — az árnyék motívumában is végigvonul
a verseken; helyenként a fény-árnyék viszonyok
gyors változása az élet, a körülmények forgan-
dóságát, folytonos változását jelzi („Árnyék a
napon, / kerülget, nő, eltűnik, / de milyen gyor-
san.” 32. (lakókocsi)), helyenként a beszélő meg-
hasonlottsága („önmaga árnyéka”), a magánélet
veszteségei kapnak kifejezést e motívum segít-
ségével: „Magam mögött húzom / az árnyé-
kom, súrlódik / az aszfalton, noha suhan- /nia
kéne,” (24. (árnyék)). Más versekben pedig a
fénykép ontológiájának és esztétikájának elmé-

leti meglátásait is mozgósítva a fény-árnyék
kapcsán a fotó pillanata, a már ott-nem-lét tu-
dásának képen szemlélhető látványa mint meg-
előlegezett halál idéződik fel, a fotó felületén
hordozva a pillanat örökkévalóságát, a képpé
merevített hiányt (23. (fénykép)). A képek, fest-
mények mintha amúgy is jobban feltárnák, lát-
tatnák azt az egyetemes hiányt, léttel szembeni
hiányérzetet, sóvárgást, az egyén örök magá-
nyát, létből való kihullásának, elmúlásának fáj-
dalmát, aminek megragadása a művészet fela-
data: „de nem / magára gondol-e a festő, /
ami  kor a cédrus hiányát / festi csak folyton-
foly vást?” (31. (cédrus)). A „csenevész fa”, ami
szintén az én visszatérő legkisebb jelölője, a kép
széle felé magányosan araszolva „jelzi, ő / nem
is látszik, csupán egy ár- / nyék, az én helye a
képen.” (17. (hely)).

Az eltűnés, szertefoszlás azért sem tűnik tra-
gikusnak, mert a versek alanya a természettel
való egyesülésben, a tájba, környezetbe való lassú
beleoldódásban lát(tat)ja önmagát. („Mo hos kő
vagyok […] mi nem voltam még?”) Ugyan akkor
a keserűség, szomorúság, a magányérzet és he-
lyenként az önsajnálat meghatározza a kötet
hangvételének egészét, az ezek mellé társuló szi-
kár tartás, a rezignált belátások teszik sok helyen
fájdalmassá, komollyá, néhol komorrá ezt a vers  -
világot. Fenséges ez, csendes nagyság. Ritka ma-
napság az ilyen költészet, de Jász Attilánál érvé-
nyes módon szólal meg.

A létösszegzés, számvetés gesztusai nemcsak
a számozott versekben, az eddig részletezett
motívumokban vagy kimondottan a felvetett té-
mákban, gondolatokban érhetők tetten, hanem
a múlt, az emlékek felidézése, ezek rendezése,
az élettel való (el)számolás viszonyítások soro-
zataival megy végbe, az idő a még, már, majd,
amikor határozók relációiban áll össze saját, mér-
hető, értékelhető életidővé. A már elmúlt, a vég-
képp elmulasztott és a még megélhető, kihasz-
nálható lehetőségek szintén felvillannak, de
mindez már az előretekintés, a halálhoz való elő-
refutás (autentikus lét) tudatában. A halál elő-
képei számtalan módon, a jelzőkben, a vitalitás
eltűnésében, a pusztuló táj, természet láttatásá-
ban, a (fény)képek már idézett hiányjeleiben, az
emlékek eltűnésében, a tudattalan állapotok —
mint az álom — próbajárataiban és a (hanyatt)
fekvés képeiben vannak jelen. E legutóbbi a
szemlélődés és a létösszegzés, búcsúzás pozíció -
ja is egyben: „aztán / már csak a felhőket sze-
retném / látni, ahogy fekve futok velük / to-
vább, csak tovább” (12. (tovább)); „és belefeküdni
a langymeleg / porba, feküdni csak hanyatt, /
érezni, / ahogy átmelegít, és várni a langyos /
esőt, ami lemossa majd a port, és sár- / rá válto-
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zik, de feküdni csak tovább, / miközben gerin-
ced alatt folydogál, / csorog el szép lassan az
idő.” (11. (alatt)).

Jász Attila félszáz verset tartalmazó kötete
olyan összegzés tehát, amely nemcsak számba
veszi a múltat, visszakeresi a nyomokat, hanem
már bejáratott versformáival, letisztult poétikai
eszközeivel, végigvezetett motívumaival, a ter-
mészet iránti panteista áhítatával, alig tetten ér-
hető csendes manírjaival már eleve önmagán
hordozza (költői) múltját; olyan összegzés,
amely organikusan nő abból a talajból, abból a
világból, ahol a szerző már hosszú évek óta
mozog, s amelybe — „fák öreg bőre” — egyre in-
kább belesimul, folyamatosan távolodva a társa-
dalmi lét formáitól, gyakorlataitól; olyan összeg-
zés, amely nyugtázza az élet elmúlását, de amely
egyben lezárás is, elválás, elbúcsúzás, a régi el-
rontott, elmulasztott dolgok, kapcsolatok elren-
dezése, elengedése is. Mindez nagy költői erő-
vel, visszafogottságukban, letisztítottságukban
is látványos képekkel, formavilággal, szertartá-
sosan, emelt fővel. Az élet maga is szertartás:
születéstől a halálig, az ötvenediktől az elsőig,
itt, e földön fekve felmérni az eget és a földet,
for gatni, mint a kötetet, a fentet és a lentet,
„Térd re borulva / megcsó kolni a földet / az ég
ne vében.” (Kortárs Könyvkiadó, Budapest, 2016)

VISY BEATRIX

FABINY TAMÁS:
A KÖTÉNYES ISTEN
Igehirdetések az irgalomról és a
vigasztalásról

Aki nyomon követi Fabiny Tamás írásait és meg-
szólalásait, az nagy várakozással veszi kézbe a
kötetet, azokat a „bibliatanulmányait és igehir-
detéseit”, amelyeket „püspökként a szeretet-
szolgálat területén tartott”, ahogy a hátsó borí-
tón olvasható. A kötet alcíme sajátos fénybe
helyezi látásmódját: valójában az irgalomról és a
vigasztalásról szól. Csatlakozik evvel Mestere,
Jézus példájához, aki az irgalmasság örömhírét
hozta el „irgalmatlan világunkba”: azért jött,
hogy szolgálja az embereket, elsősorban a rászo -
rulókat. Kapcsolódik azonban a Ferenc pápa
által meghirdetett Irgalmasság évéhez is, amint
erre az előszóban Várszegi Asztrik főapát utal,
hiszen „a világ mind jobban rászorul az irga-
lomra” — egyedül a „kegyelmes Isten”, az Ir-
galmas Atya szeretetében reménykedhet.

Az élőbeszédben elhangzó szavak frissessége
általában elhalványul, ha írott szövegben olvas-
suk őket. Az itt közreadott igehirdetések azon-
ban mit sem veszítenek közvetlenségükből: az

olvasó érdeklődését mindvégig leköti az eleven
stílus: az életből — vagy éppen az irodalomból
— vett sokatmondó példák, a versek és a képek,
a szinte dramatizáltan megelevenedő bibliai je-
lenetek és példázatok. Mégsem csupán „élveze-
tes olvasmányt” tartunk a kezünkben. Megrázó
és felrázó erejű prófétai szavak késztetnek ön-
vizsgálatra — egyéni és egyházi, sőt társadalmi
szinten is.

Az egész könyv hátterében a megtestesülés
misztériuma áll: felfoghatatlanul irgalmas sze-
retetében Isten az egész világot megváltotta,
mégpedig úgy, hogy egyszülött Fiát küldte el
hozzánk. Isten szeretetének titka Jézus életében,
mindenkit, de elsősorban a nyomorultakat, a
bajba jutottakat, még a bűnösöket is magához
ölelő segítőkészségében, velük vállalt sorskö-
zösségében vált láthatóvá. „Emberszerető Iste-
nünk jósága” jelent meg köztünk a megtestesült
Igében, aki a másokra nyitott szívű, irgalmas
szeretetre hívott meg mindnyájunkat. Az irga-
lomnak ez a csodája két idősíkban jelenik meg
előttünk: Jézus kora mellett saját jelenkorunk
tükrében. A mottóul választott igehelyek nyo-
mán megjelenik előttünk a Jézus által meghir-
detett örömhír, és ennek fénye rávetül a mi vilá-
gunkra. Megkapjuk számos bibliai kijelentés
hiteles magyarázatát, a tudós egzegézisek azon-
ban nem maradnak elméleti fejtegetések. Egy-
egy bibliai történet a „mesélő kedvű” szerző
elbeszélése nyomán szinte megelevenedik előt-
tünk, mint Pálék szabadulása a börtönből, a ka-
rácsony jelenetei, az orvos Lukács örömhíre. Is -
ten irgalmassága azonban — micsoda ellentét!
— „istállóvá lett világunkban” jelent meg. „Isten
így lett emberré, kiterítve az istálló trágyájában,
majd a világ minden szennyének közepette.”
Isten története beleszövődött a bűnben-bajban
vergődő emberiség életébe, hogy másokért adott
életével és halálával megváltsa azt. Így történt
ez kétezer éve, és így történik ma is. A „Jézus-
ban szolgává lett Isten”, a „kötényes Isten” azért
jött, hogy szolgáljon, s erre a szolgálatra hívta
meg követőit.

Ahogy Jézus nem elméleti fejtegetésekben
prédikált az Isten országáról, hanem lehajolt a
gyengékhez és a nyomorultakhoz, a bűnösök-
höz és a szenvedőkhöz, úgy kell a Krisztus nyo-
mában járóknak — egyéneknek és egyházaknak
— odafordulni korunk nyomorultjaihoz. Fabiny
Tamás itt prófétai küldetést vállalva rajzolja meg
a „Krisztus arcú egyház” képét. „Megharcolt
üzenete” nem retten vissza a kemény kritikától,
az éles szembeállításokról, legyen szó akár a tár-
sadalomban jelentkező visszásságokról, akár az
egyház gyöngeségeiről. Némelyek értetlenke-
dését, sőt elutasítását is vállalva teszi szóvá:
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„Mint egyház is önvizsgálatot kell tartanunk”,
„nézzük meg önmagunkat! Nem beszélhetne-e
Luther ma is az egyház babiloni fogságáról?”
„Megvalljuk és bevalljuk a nehézségek alóli ki-
búvásainkat, kereszténységünk veszedelmes en-
gedményeit”. A feladat nem kevés: „le kell bon-
tani az elválasztó falakat, az ellenségeskedést”,
„egyházként a megbékélést és a kiengesztelő-
dést kell hirdetnünk” a „jólétében elkényelme-
sedő és gyávaságból el világiasodó európai ke-
reszténységben”. Az egyház nem válhat csupán
„kulturális és szociális közösséggé”, engednie
kell, hogy „Jézus hirdesse meg az Úr kegyelmé-
nek esztendejét”.

A szeretetszolgálat, a diakónia nemcsak
egyike az egyház különféle tevékenységeinek, a
leiturgia és a martüria mellett, mintegy harma-
dik helyre szorulva, hanem az egyház lényegé-
hez tartozik. Mesterének példája nyomán befo-
gadó egyházzá kell válnia, amely nem exkluzív,
hanem inkluzív közösség: szerte a világon látva
a szegénységet, a kirekesztést és az esélyegyen-
lőség hiányát törekszik hitelesen jelen lenni a rá-
szorulók között. „Az egyház diakoniája a szüle-
téstől a halálig tart, és különösen az emberi élet
krízishelyzeteire irányul.” A „cigánygyerek, az
idegenek, a hajléktalanok, a fogyatékosok, a me-
nekültek, az üldözöttek és mindazok, akik le-
csúsztak a társadalom aljára” — az egyház misz-
sziója hozzájuk szól: hozzájuk, akiket fel kell
emelnünk, akiket be kell fogadnunk. A beszédek
mindegyike súlyos problémákat feszeget — lel-
kiismeretvizsgálatra és cselekvésre indítanak.

Isten irgalma le tud hatolni a legmélyebb emberi
nyomorúságba is, ehhez azonban a mi segítsé-
günket kéri. A kötényes Krisztus követőinek is
fel kell övezniük magukat, hogy együttérző
szívvel odaforduljanak a szenvedőkhöz, szolgá-
latukra készen.

Ahogy újra meg újra olvasgatjuk az egyes
szövegeket, lassan rányílik a szemünk Fabiny
Tamás előadói és írói módszerére is. Tudomá-
nyos alapossággal elemzi a bibliai szövegeket,
ha szükséges, feltárva azok egzegetikai hátterét.
Az igehelyek aztán korunk nagy kérdéseiben
kapják meg mai aktualitásukat. Segítségére siet-
nek ebben az életből vett példák: megidéz a di-
akóniában kitűnt példamutató egyéniségeket, s
vall a saját életéről is. Felhasználja a képzőmű-
vészet és az irodalom segítségét is, hogy a Bibliát
közel hozza. Minden alkalommal tekintettel van
arra, hogy kikhez szól: hajléktalanszállón mos-
datlan nincstelenekhez vagy a Parlamentben ün-
neplőbe öltözött képviselőkhöz, a szeretetszol-
gálatban elkötelezettekhez vagy börtönben fog va
tartottakhoz. Az üzenet végkicsengése azonban
mindig ugyanaz: „ki kell takarítani az istállót,
vissza kell hívni a pásztorokat”, irgalmasnak
kell lenni egy irgalmatlan világban.

A kötet stílusosan áldással zárul, az utolsó
rész az Áldás címet viseli. Az utolsó szöveg az
ároni áldást részletezi, s ezzel búcsúzik el az ol-
vasótól. (Luther Kiadó, Budapest, 2016)

LUKÁCS LÁSZLÓ
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KÖNYVEK KÖZÖTT

EMLÉKEZZÜNK A HOLTAKRA!
Szívszorító és lenyűgöző a Ruppert József ösz-
szeállításában megjelent A magyar piaristák sírjai
című összeállítás. Lenyűgöző a szerző alapos-
sága. Bámulatos szorgalommal gyűjtötte anyagát,
a legjobb detektívek példáját követve nyomozta
ki az elhunyt piarista atyák végső nyughelyét.
Ki a piaristák sírkertjében, ki valamelyik temető
magán vagy családi sírboltjában várja a feltá-
madást. Felderítette a határainkon túli sírokat is,
némelyik közléséhez eligazítást fűzött, hogyan
találjuk meg a sírt, fényképek sokaságával il-
lusztrálja a leírtakat, egyszóval: kivételes filoló-
giai teljesítmény is, megérdemli minden tiszte-
letünket.

Szívszorító, hiszen a halállal szembesülve
mindig szorongást érzünk, növekszik veszteség-
tudatunk és hiányérzetünk. Végigpásztázva a
gyűjteményt én is átéltem a veszteség szívszorító
érzését, s lelkem vásznán megjelentek azok a ke-
gyes atyák, akikre életem végéig úgy emléke-
zem, mint szigorú, egyszersmind jóságos men-
toraimra, tanácsadóimra, figyelmes segítőimre.
Hálám gyarló jeleként idézem vissza Ruppert Jó-
zsef segítségével némelyiküket. Tulajdonképpen
szüleim kortársai voltak tanáraim, sokukkal
együtt jártak egyetemre, s onnan datálódott ha-
lálukig tartó barátságuk, amelyet a legnehezebb
években szövetségnek is nevezhetünk. Gyerek-
fejjel ismertem meg Magyar Istvánt (szüleimnek:
Pista, nekem: Pista bácsi). Legendás, hihetetlenül
lelkes magyartanárként nemzedékek sorát ol-
totta be a magyar nyelv és irodalom szeretetével,
s ebben Kosztolányit követte, alighanem legked-
vesebb íróját. Úgy vélte, vele zárult le a 20. szá-
zadi magyar irodalom, s e meggyőződése védel-
mében gyakran hatalmas vitákat folytattak
édesapámmal, aki például Szabó Lőrincnek és
József Attilának is elkötelezett híve volt.

Az egyik legnagyobb piaristáról, Sík Sándorról
előbb csak hallottam, aztán megismerhettem sze-
mélyesen is. Közvetve neki köszönhetem, hogy a
klasszikus zene rajongója vagyok, ő bízott meg
a Zenei jegyzetek írásával, s ennek következtében
lettem zenei tárgyú könyvek buzgó olvasója, s le-
mezek gyűjtője. Végtelenül kedves, jóságos em -
ber volt, érezni lehetett, hogy „Krisztus min-
denfelől” bekerítette, s rettentő súlyos keresztet
helyezett vállára, hiszen döntenie kellett, kik ma-
radjanak a rend tagjai és kik keressék kenyerüket
világiakként, vagy — szerencsés esetben — világi
papokként. Kivételes hatású tanárként maga köré

gyűjtötte legkedvesebb tanítványait, a „Szegedi
fiatalokat”. Közülük Radnóti Miklóst fiaként sze-
rette, valamennyiüket támogatta, s némelyikük-
ben keservesen csalódott. Életem végéig sem tör-
leszthetem vele szemben lévő tartozásaimat.

Mosolygós, ugyancsak magával ragadóan ked-
ves barátja és rendtársa, a történettudós Balanyi
György aligha véletlenül írt rendszeresen Szent
Ferencről. Ő is ferenci lelkületű, mélyen hívő, nyi-
tott szerzetes volt, a kispapok rengeteget tanul-
hattak tőle. Legendák szólnak megingathatatlan
nyugal máról, szemérmesen rejtegetett óriási tu-
dásáról. Néha a folyosón Sík Sándor szobája
előtt Ohmacht Nándorral vitatták a rend idő-
szerű tennivalóit. Ohmacht atya szintén kedves,
szelíd szerzetes, Pilinszky János legkedvesebb ta-
nára volt, leveleztek is egymással. Ők ketten a
filozófus Előd Istvánnal, Darvasy Mihállyal al-
kották Sík Sándor szűkebb tanácsadói körét.
Darvasy is joviális, kerekded szerzetes volt, Előd
István pedig az ellenkezője: aszkétikus alkat. Ak-
koriban a Kalazantiumban oktatott teológiát, a
kispapok rengeteget tanulhattak tőle, még azt is
elsajátíthatták, hogyan viselkedik egy úriember.

Bár akkoriban a piarista tanárok keze alól a ter-
mészettudományok majdani kiválóságai kerültek
ki, hadd idézzem fel magyartanárom, Fekete
Antal alakját. Többször is elmondtam: nagy büsz-
keségemre élete utolsó éveiben (1994-ben hunyt
el) tegezhettem, meg volt elégedve kritikámmal,
amelyet a keresztnevekről készített könyvéről
írtam az Új Emberben. Hűvös, távolságtartó ta-
nárnak ismertük. Később meglepetten olvastam,
hogy nagy népszerűségre tett szert a gyerekek kö-
zött — nyilván őket nem riogatta tanári noteszé-
vel, amelyben szép számmal sorakoztak a vázla-
tok meg nem tanulása miatt sorakozó elégtelenek,
melyeket a nyelvtani elemzések és a helyesírási
vétségek is szaporítottak. Következetes, kemény
tanárunk volt, sokat tanultam tőle, s hogy az egye-
temen a nyelvészet egyik évben sem jelentett ne-
hézséget (kivéve Pais Dezsőnél), neki köszönhet-
tem. Öregségében a ministránsokat leckéztette, ha
nem elég kifejezően mondták szövegeiket, erről
azonban a fiamnak vannak megbízható emlékei.

Hegyi Ferenc a párhuzamos osztály osztályfő-
nöke volt, eredetileg magyar szakos, de a kény-
szerű körülmények miatt nekünk oroszt tanított,
és igazi tudására abból következtettünk, ahogy az
orosz irodalmat méltatta. Ő nem rendtársai krip-
tájában várja a feltámadást, hanem a Farkasréti te-
metőben, családi kriptában. Általában rettegtek
tőle: ironikus volt, váratlan hangulatingadozásai
olykor kiszámíthatatlanná tették. Kevesen tudták,
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hogy az ÁVO legényei leverték fél veséjét. Szobá-
jában gyógyszeres üvegek sorakoztak, a belépőt
megcsapta „a halál vad aether-szaga”, melyet el-
lensúlyozott a verseskönyvek sora. Rajongott a
versekért, remek magyartanár volt. Egyik legked-
vesebb tanáromként tartom számon, egyetemista
koromban is gyakran felkerestem, hogy beszél-
gessek vele. Elvesztése fájdalmasan érintett, be-
tegsége miatt jóval korábban hunyt el nemzedék-
társainál.

Egyetlen esztendővel volt idősebb osztályfő-
nökömnél, Gál Istvánnál. Róla sokszor elmond-
tam, két lélek lakozott benne. Egy szelídebb a tör-
ténelem és egy tigrisé a latin órákon. Abban az
időben a hazaszeretet, hazafiság szavak és a hoz-
zájuk fűződő érzések devalválódtak, az interna-
cionalizmus nyúlós közhelyeibe fullasztották
őket. Nem így Gál tanár úr, aki valóban hazájá-
nak tekintette Magyarországot és annak történel-
mét, s arra nevelt, hogy mi is érezzünk így. Az ő
vezetésével éreztük át Trianon tragédiáját, s hogy
valójában mi történt a valóságban a „felszabadu-
lás” címszóval hamisított események idején. Ke-
ményen őrizte a piarista szellemet, az oda nem
valókat kirostálta; majdnem egyharmadnyi osz-
tálytársamtól kellett megválnom az évek során.
Amikor pedagógia szakról latinra sikerült válta-
nom, pár órát rám szánt, hogy felfrissítse ham-
vadó tudásomat. Valójában akkor ismertem meg
személyiségét és gondolkodását. Igaz, egy pilla-
natra sem rejtette véka alá nézeteit: a Mátyás
templomban (melynek múzeumát alapította és
vezette) a déli szentmisén elsüvített prédikációi-
nak városszerte híre volt. Sosem voltam híve a
szószékről eldörgött politikai intelmeknek, ám ott
és akkor ezeknek értékőrző szerepe volt.

A gimnázium egyetlen hittanára, Medvigy
Mihály 2001-ben hunyt el, rendtársai körében
nyugszik ő is az Új Köztemető piarista sírkertjé-
ben. Sokakra életre szóló hatást tett, máig őrzik
azokat az összefoglalásait, amelyeket témazá-
rókként diktált munkafüzetünkbe. Kiváltképp
érdekesek voltak az apológiáról tartott órái, me-
lyek megalapozták világnézetünket egy olyan
korban, amely támadta a keresztény értékrendet.
Inkább tudós volt, mint fegyelmet tartó tanár.
Kiválóan ismerte az ókeresztény és a bizánci
művészettörténetet, ezeket a rendszerváltás után
tanította is a miskolci egyetemen. A vasárnapi
diákmisék után összeverbuválta a zenekedvelő-
ket, és magyarázataival fűszerezett lemezbemu-
tatókon vezette őket és az alkalmi érdeklődőket
ugyancsak e művészeti ág alaposabb ismeretére
és szeretetére. Megrázó látvány volt, ahogy utol -
só éveiben magatehetetlenül üldögélt egy karos -
székben a folyosón, de egyes tanítványait még
akkor is névről ismerte. Végül támogatásra szo-

rulva botladozott. Éppen ő, aki oly sok tudomány -
ágban mozgott ismerősen.

Ennek a generációnak legszínesebb, legszelle-
mesebb tagja, Simon Sándor már nem tanított,
 mikor gimnazista lettem. Latin–görög szakon
vég zett, mestere, Kerényi Károly a legtehetsége-
sebb növendékei közé sorolta. Hatalmas tudását
azonban nem foglalta írásba, ám százak őrzik em-
lékezetét, máig emlegetik szellemes megjegyzé-
seit, és sok fiatal számára jelentettek lelki táplálé-
kot magyarázatai. Elsők között láttam az atyák
közül, a folyosón sétálgatva „brevizett”, mondta a
breviárium aznapra szóló imáit, s a mellette elha-
ladókra rámosolyogva mindig azt kérdezte: „Mi
újság, fiacska?” Sosem értettem, miért szalajt a
sarki dohányboltba cigarettáért, miért nem megy
el a boltig, s miért gondolja, hogy a rendházzal
szemben árusító újságos bódéjából figyeli a pia-
ristákat. Ma már tudom, nem volt igaza, s bölcsen
döntött a rendi vezetés, mikor kivonta a tűzvo-
nalból. Görögre jártam hozzá, esténként pedig ba-
rátaimmal kötetlen beszélgetésen csodáltuk tu-
dását, szellemességét, mélyről fakadó hitét.
Farkas Tamással (a piaristák későbbi orvosával),
Ferencz Tónival (körünk zsenijével) és Kovács
Pistivel (a legendás dokival) üldögéltünk a fote-
lokban, majd nagy lármával ballagtunk a Kálvin
tér felé, Satya bácsi egy-egy felejthetetlen kiszó-
lását idézve.

Nyomorúságos látvány volt a magatehetetlen
Schütz Antal, ki tudja hányadik agyérgörcse után.
Ki hitte volna, hogy fénykorában a rend büszkesé -
geként tartották számon, s az ő szerkesztésében
megjelent Prohászka-sorozat örvendeztette meg a
könyvek nagy barátját, XI. Piusz pápát (a neki
szánt példányokat fehér színű borítóval készítet -
ték). 1953-ban hunyt el, megváltás lehetett szá-
má ra a halál.

Az idősebbek közül az 1902-ben született Péter
Mihály földrajzot tanított, s mintha nagyapánk
lett volna, pedig alig haladta meg ötvenedik élet-
évét. Éretlen kamaszokként visszaéltünk jóságá-
val, mígnem Gál tanár úr közénk nem csördített.
Ám a következő tanévtől már a jóval fiatalabb
Vízvári László tanította a tárgyat, jóllehet végzett-
sége szerint biológus volt. A rend szétverése után
Endrődön működött kisegítő lelkészként, innen
került a gimnáziumba, ahol nyugdíjazásáig okta-
tott. Országosan ismertté nem tudományában
elért eredményei tették, hanem az Aurora, majd
Astra bábcsoport, melyeknek alapítója és művé-
szeti vezetője volt. Produkcióikat külföldön is
szívesen fogadták.

Maklári Lajos kémiát tanított. Nem tudtuk, so -
sem dicsekedett vele, hogy a Szegedi Egyetem Ás-
ványtani Tanszékének tanársegédeként is dolgo-
zott. Énekkaráról sokkal nevezetesebb lett, a tenor
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1-ben ketten tartottuk a frontot, Petzkay Endrével
(szép színészi pályát futott be), pontosabban ő volt
a frontharcos, én az utóvéd. Énekkari szereplésem
mégis jótékony hatással lett kémiából kapott ér-
demjegyemre. A tanár úr a Budapesti Kórusnak is
oszlopos tagja volt. Egy-egy oratórium-előadás
előtt barátságosan felénk kacsintott. Korán, hat-
vanöt évesen hunyt el (augusztusban lesz 40 éve).
Szeretnivaló, vidám alaptermészetű szerzetes
volt, máig hallom, ahogy „kiskomámnak” szólít.

Mielőtt a legnagyobb általam ismert tanár-
egyéniségekről szólnék, hadd idézzem az ország
Öveges Józsefét, a televízió felejthetetlen kísérle-
tezőjét, aki ebédelni járt a piaristákhoz, s mindig
gondosan megtörölgette kezét, ha kilincshez nyúlt
(Zalaegerszegen nyugszik, a Göcseji úti temető-
ben). Holl Béla (1997-ben hunyt el, ő is a piarista
sírkert lakója) egy nyelvemlék felfedezésével és is-
mertetésével lett az irodalomtörténet-írás megbe-
csült alakja. Ő is a piaristák szűkös ebédjét fo-
gyasztotta.

Hadd kezdjem a legjelentősebb hatást tett ta-
ná rok sorát Pogány Jánossal. Lenyűgöző hozzá-
értéssel oktatta a szívének oly kedves matemati-
kát, s hogy mekkora eredménnyel, azt a magyar
tudo mányos élet számos kiválóságának pályája bi-
zonyítja. Zeuszként szórta villámait. Ájászként
dörgött a táb lá nál, valóságos dührohamot kapott,
mikor kiderült, hogy valaki nem a saját erejéből
végzett a házi feladattal, s valósággal összeomlott,
ha valaki nem a matematikát, hanem a fizikát vá-
lasztotta hivatásául. Beleznay Ferit szerintem még
most is görbén szemléli a mennyek országából.
Mert oda jutott, hisz a zord gesztusok mögött
arany szív rejlett. Bizony sága, hogy nekem jelest
adott, hogy el ne rontsa a bizonyítványomat, ne-
hogy ez legyen bölcsészkari felvételem akadálya.
Egyetlen büszkeségem: én készíthettem vele utol -
só interjúját a Vigiliában. Döbbenten néztem a ma-
tematikai szakkönyvek ármá diáját a könyves-
polcokon. Még ő is úgy érezte, hogy napról-napra
fejlesztenie kell tudását.

Közvetlenül mellette kap helyet a piaristák
pan teonjában a fizikus Kovács Mihály. Olyan
szer tárat hozott össze, amilyen magában álló volt,
jövendő fizikusok raját gyűjtötte maga köré, köz-
ben csónakot épített, túrákat vezetett, s nagy hatást
tett tanítványai lelki életére is. A háború után sze-
mélyesen hozta haza leventeként nyugaton ragadt
tanítványait. Lenyűgöző tanár és személyiség volt,
ebben mindenki egyetért, aki vonzáskörébe került.
Már majdnem egészen vakon vezényelte csapatát,
amikor eléje járultam, és elrebegtem nevemet.
„Emlékszem” — mondta lesújtó hangsúllyal. Hát,
ennyit az én fizikatudásomról. Csak felháborodni
tudtam, miért kell egy aranykoronát vízbe meríteni
és számokkal gyötörni a fiatalságot. Akkor gya-

korolt Kovács Mihálynál Varga László, későbbi tar-
tományfőnök. Számára a fiam jelentett ugyanolyan
feltörhetetlen diót, mint én Kovács Mihálynak. Ma-
tematika–fizika szakot végzett a „nagy” Havas is,
aki rengeteget beteges kedett. A fiamat gyakorlati
foglalkozásra oktatta, jelek szerint eredménye-
sen. Élete végén Sátoraljaújhelyen működött. Ő is
a piarista sírkert lakója.

Ódákat lehetne írni Szemenyei Lászlóról,
akiben hibátlan tökéletességgel valósult meg a
piarista nevelési ideál. Hihetetlen érzékkel fog-
lalkozott a természetbe vágyó fiatalokkal, leg-
több jüknek életre szóló élményt adott csónaktú-
ráin, kirándulásain és óráin. Nekünk biológiát
tanított, tőle ismertük meg a teremtett élet szép-
ségét, lényegét, és a természet tiszteletét. Olyan
személyiségnek ismertük, akinek kisugárzása és
maradandó hatása van.

Ezekben az években, melyek a piaristák törté-
netének aranykönyvébe illenek, a matematikus
Balogh Ferenc volt az igazgató. Később Kemenes
László váltotta, szenzációs franciatanár. Fiamat
magyarra oktatta. Ő is a holtak számát gyara-
pítja a piarista sírkertben.

Micsoda seregszemle! Mekkora öröm vissza-
idéz ni ezeket a tanárokat, akiktől oly sokat tanul-
hattunk, s akik a lélek és test hivatott mérnökei
voltak. Tanulságos sorsok, köszönet felidézhető-
ségükért Rup pert Józsefnek. (Piarista Rend Magyar
Tartománya, Budapest, 2016)

RÓNAY LÁSZLÓ

ZÁVADA PÁL: EGY PIACI NAP

A 2. világháború utáni „átmeneti” éveknek több
olyan tragikus története (mikrotörténete) van, me-
lyek a kutatások és a publikációk ellenére nem,
vagy csak részben jutottak át a kollektív feledés
falán. Közéjük tartozik a kunmadarasi piacon
1946. május 21-én kitört pogrom is, amely —
szemben más, korabeli magyarországi zsidóelle-
nes atrocitásokkal — a teljes helyi zsidó közösség
ellen irányult. A három halálos áldozatot követelő
„tébolyult lincseléssorozatban” több százan vet-
tek részt, miközben a lakosság többsége és a rend-
őrség tétlenül szemlélődött és várt.

Závada Pál legújabb regénye ennek a napnak
az eseményeit, távolabbi-közelebbi előzményeit
és utóéletét beszéli el. A helyszín, Kunvadas csak
nevében fiktív, ahogyan az egykori valós szerep-
lők is mind más nevet kaptak. A visszaemlékező
narrátor, Hadnagy Sándor református tanító fele-
sége egyszerre kívülálló és maga is elszenvedője a
történteknek: jelen van a pogrom kirobbanásakor,
segíteni próbál egy zsidó ismerősén, a férjét ugyan -
akkor pogromra való felbujtással vádolják meg.
Hadnagyné egy detektív — vagy egy tényregény -
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író — alaposságával próbálja rekonstruálni a tör-
ténteket: nemcsak arra támaszkodik, amit maga is
látott, másoktól hallott, vagy az újságokban olva-
sott, de még a budapesti népbírósági tárgyalást is
végigkövette, és közben jegyzetelt.

Az elbeszélő természetesen nem elfogulatlan,
hiszen meg van győződve a férje ártatlanságáról,
és ennek többször hangot is ad: „Azt a fölfordu-
lást, amely aztán ezekbe a fölfoghatatlan tettle-
gességekbe torkollott, nem az én férjem hívei okoz-
 ták.” Az apológia mellé azonban önvizsgálat is
társul: „Többször is eszembe jutott aztán, hogy
vajon befolyásolhattuk volna-e a történteket, ha
valamit másképp csinálunk ezen az elátkozott má-
 jus 21-i kedden — vagy a megelőző napon, hét-
főn. De nem látom, mit kellett és mit lehetett vol-
na lényegesen másképp tennünk, amivel bármely
fejlemény bekövetkeztét megelőzhettük volna
(…).”

A regényben azonban nem csak egyetlen né-
ző pont érvényesül, Hadnagyné ugyanis — új-
ságcikkek és hozzá írt levelek mellett — a népbí-
rósági tárgyalás vallomásaiból is idéz; ez utóbbi
narratívabetétek szinte észrevétlenül simulnak
az elbeszélés szövetébe, a történéseket pedig a
maguk nyers mivoltában, közvetlenül, áttételek
nélkül tárják elénk: „Fenyegetően körülvesznek,
folytatta vallomását Würczel. Aztán nekem
esnek. Ököllel és bottal verik a fejemet, az arco-
mat. Véres sebeket ejtenek rajtam. Szétzúzzák az
állkapcsomat, kiverik öt fogamat. Úgy összever-
nek és -rugdosnak, hogy a földre kerülök, és meg-
reped a bordám. Aztán elájulok. (…) Csak ami-
kor benyúltam a számba, és öt véres fogam a
kezemben maradt, akkor jöttem rá, hogy nem
mint szociáldemokratát ütnek, hanem mint zsi-
dót.” A bírósági jegyzőkönyvekből átvett meg-
szólalások a lincselők homályos motivációiról is
árulkodnak: „Mer’ mikor a zsidók hazagyüttek,
nem volt semmijük, most mégis ők eszik a fehér
kenyeret. Én meg hiába túrom orrommal a földet,
csak nyomorult maradok!”

S bár a regényből világosan rekonstruálható az
események kronológiája, az elbeszélés nem line-
árisan halad előre: Hadnagyné meg-megszakít
egy történetet, előre- és visszautal, vagy szemé-
lyes, családi emlékek kitérőire téved. Ír a háborús
évekről, a deportálásokról, az újrakezdésről, a vi-
déki élet mindennapjairól és a politikai pártok ak-
tivizálódásáról éppúgy, mint az 1946 tavaszán
Budapesten szárnyra kapó vérvádas mende-
mondákról (gyerekhús a Teleki téri disznósajtban,
a Dob utcai „gyerekkolbászgyár”, gyerekkörmök
egy újpesti virsliben stb.). Nyugtalanító epiló-
gusként — egy ismerőse levelét ismertetve — be-
számolót kapunk az 1946-os miskolci pogromról
is. Itt már nemcsak az események, de a nevek is

valósak, ami e tényekre épülő fikcióban a „ténye-
ket” erősíti (a „fiction” és a „faction” rétegeinek
elválasztása, illetve összefűzése mint írói mód-
szer, külön vizsgálódás tárgya lehetne).

A kunvadasi pogrom részletes elbeszélése és
a hozzá közvetlenül nem kapcsolódó történetek
és leírások jó támpontokat adnak az olvasónak,
hogy az újjáéledő antiszemitizmus jelenségét a
korszak tágabb politikai-társadalmi-mentális
kontextusában (is) megpróbálja értelmezni. Záva -
da narrátora ugyanis csak ismertet, „tudósít”
vagy beszámol, míg az okok lehetséges magya-
rázatait, a következtetések levonását az olvasóra
bízza.

Az Egy piaci nap fontos könyv, már pusztán a
kollektív emlékezet felfrissítése miatt is. Emel-
lett jól kiszámított, feszes szerkesztésmódja, dra-
matikus eseménykibomlása, a különböző meg-
szólalásmódok hangszerelése szinte letehetetlen
olvasmánnyá teszi. Rekonstruált világa zárt —
nem aktualizál, nem sejtet jövőbeli párhuzamo-
kat, a múltba fordulása ellenére mégis felsejlik
belőle valamiféle aggodalom: vajon mindez meg-
 történhet-e újra? (Magvető, Budapest, 2016)

DURÓ GÁBOR

KERÉKGYÁRTÓ ISTVÁN: 
MAKK ÁSZ AZ OLAJFÁK HEGYÉN

Messziről érkezett a kortárs magyar irodalomba
Kerékgyártó István. Olyan kijelentés ez, amely
ha akarom, igaz, ha akarom, nem. Volt ő a pécsi
egye tem jogi karának oktatója, a Somogy Me-
gyei Tanács főosztályvezetője, a rendszerváltás
után privatizációs tanácsadó, nagyvállalatok tu-
lajdonosa és társtulajdonosa, majd végül az ak-
kori médiahatóság, az Országos Rádió és Televí-
zió Testület főigazgatója. Utóbbi helyről önként
és lelkiismereti okok miatt távozott 1999-ben.
Ettől kezdve szabadúszó író lett, aki 2001-ben
adta közre figyelemre méltó nagyprózáját, a Va-
gyonregényt, amely a hazai privatizáció első szép-
 irodalmi feldolgozására tett kísérlet volt. Ebben
az értelemben műve irodalomtörténeti jelentő-
sége nehezen vonható kétségbe. Ha ehhez hoz-
zátesszük, hogy a téma további fikciós feldolgo-
zására vajmi kevés próbálkozást jegyezhettünk
fel a regény megjelenését követő másfél évti-
zedben, akkor a kísérlet egyedülállóságának té-
nyét is rögzítenünk kell.

A debütáló kötet után 2003-ban jelent meg
a Makk ász az Olajfák hegyén, hat évvel később a
Trüffel Milán, avagy egy kalandor élete, míg a nagy
áttörést hozó, Rükverc című regénye 2012-ben. Az
ezzel tematikus rokonságban álló Hurok című
novellafüzére két évvel később. E két utóbbi mű
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sajátos, bizonyos értelemben rendhagyó fogad-
tatásáról sokat elmond, hogy színpadi átiratok
készültek belőlük, amelyeket egyebek mellett
Budapesten a Katona József Színházban, a ka-
posvári Csiky Gergely Színházban, a Kassai Thá-
lia Színházban és a stuttgarti Tri-Bühne Színház-
ban mutattak be.

Szakmai önéletrajza — ha szabad ezt a kifeje-
zést alkalmazni — alapján igaznak tűnik Kerék-
gyártó István messziről érkezettsége, ám ha meg-
gondoljuk, hogy egyre több hasonló indíttatású
pályatárssal találkozhatunk a kortárs magyar iro-
dalomban, akkor a kívülállás, az outsiderség már
nem is számít (akkora) különlegességnek. Le-
gyen elég e helyen napjaink két olyan prózaíró-
jára utalni, mint a nemzetközi jogi irodák és mul-
tinacionális vállalatok világából érkező Kötter
Tamásra, és a világ legveszélyesebb válságzóná-
iból és frontvonalairól tudósító Jászberényi Sán-
dorra. Kerékgyártó István életrajzi és irodalom-
szociológiai háttere jelentős mértékben eltér
Kötterétől és Jászberényiétől, más generációhoz
is tartozik, ám a tény attól tény marad: nem a
bölcsészkarok szemináriumi termeit elhagyva
kopogtattak be a jelenkor irodalmába.

Kerékgyártó írói életművének alapanyagá-
hoz többféle módon közelíthetünk. Egyfelől
nyilvánvaló, hogy élményanyagának jelentős
része a rendszerváltás utáni Magyarország gaz-
dasági és politikai témáival összefüggő (Vagyon -
regény, Rükverc, Hurok). Másfelől a gyermekkor
világát megidéző Makk ász az Olajfák hegyén azt
példázza, hogy a személyes múlt regényesített
megírásának igénye a legkevésbé sem idegen
tőle. Harmadrészt — és ez már írói sokoldalúsá-
gát jelzi — a történelmi kalandregény (Trüffel Mi -
lán) szintén az alkotói repertoár része. A Trüffel
Milánról szóló, egyöntetűen elismerő kritikák
már a Rükverc megjelenése előtt jelezték, hogy
Kerékgyártó István az elfogadott és jegyzett szer-
zők között kapott helyet napjaink irodalmában.

Az 1960-as években egy Somogy megyei kis-
településen játszódó Makk ász az Olajfák hegyén
című regény újbóli kiadása nem csak azért volt
indokolt, mert remek regénnyel van dolgunk,
amelyre első kiadásának évében kevesen figyel-
tek fel. (Ebben bizonyára szerepe volt a szerző ak-
kori viszonylagos ismeretlenségének is.) Az újabb
kiadást indokolhatta, hogy a Kádár-korszak fel-
dolgozása és megértése iránti irodalmi (és nem
irodalmi) igény érzékelhető a hazai olvasóközön-
ség körében. Így ezt a nagyon is létező elvárás-ho-
rizontot természetes módon elégíti ki a regény.
Talán az is védhető álláspont, hogy a korhoz kö-
tődő élethelyzetek, életérzések és életstratégiák
megértéséhez az irodalom vihet közelebb, még
olyan módon is, ha — mint ebben az esetben —

egy isten háta mögötti mikrovilág mindennap-
jainak ábrázolása a prózai mű „illetékességi te-
rülete”. A nagybetűs történelem (bár a Kádár-
korszakra éppen ez a kifejezés alkalmazható a
leg kevésbé, éppen banalitása és trivialitása miatt)
éppen csak be-bekukucskál a regény lapjaira.
A regényvilág mégis teljes társadalmi körképet
jelenít meg, amelyet egy iskolás fiú (Ballagó La -
jos) nézőpontjából láthatunk. A gyermek család-
jának sokféleségében a szülők apolitikussága az
egyik magatartásminta, a másik a párttitkár „vö -
rös” Gyuláé, a sógoré. A rendszer lelkes híve és
hivatásos alkalmazottja túl együgyű és jóindulatú
ahhoz, hogy bárkiben is félelmet ébresszen. A fiú
szemével azonban ennél többet látunk, mert sze-
replői a történetnek a helyi iskola tanárai, a tele-
pülésen szolgálatot teljesítő katolikus pap, sőt
még a megyei népfrontelnök is.

A sok humorral és iróniával megírt regény
egyáltalán nem tudálékos módon a korszak poli-
tikájának lényegét ragadja meg azzal, hogy lép-
ten-nyomon nyilvánvalóvá teszi: az 1956 utáni
hatalmi kurzusnak nem volt semmiféle eszmei
tartalma, helyette csupán arra ügyelt, hogy a pro-
paganda masinériája és díszletei elfedjék a tarta-
lomnélküliséget. A hatalom elvárása csupán annyi
volt, hogy a látszatát vegyék komolyan. A látszat
pedig felér(t) a valósággal.

Így telt az életünk Pannóniában. (Pesti Kalligram,
Budapest, 2016)

BOD PÉTER

TAMÁSI ÁRON: ESZMÉLJ, ÁBEL!

Milyenek voltak Tamási Áron legelső írói próbál-
kozásai? Mikor kezdett el filmnovellákat írni? Mi-
lyen események álltak a nagy plágiumbotrány
hátterében? Az Eszmélj, Ábel! egy nemrég megje-
lent, hiánypótló antológia, amelynek szerkesz-
tője, Urbán László, az erdélyi író eddig kötetbe
még nem rendezett műveit válogatta össze. Az iz-
galmas könyvben olyan cikkeket, interjúkat és
visszaemlékezéseket olvashatnunk, amelyek ré -
vén teljesebbé válhat az eddig ismert Tamási-
életmű.

Tamási Áron a mai napig az egyik legolva-
sottabb magyar író, ennek ellenére úgy tűnik,
hogy még mindig akadnak olyan művei, ame-
lyek nem jelentek meg könyv formájában, régi
időszaki kiadványok részeként könyvtárak mé-
lyén hevernek. Az Eszmélj, Ábel! szövegei is csak
azért kerülhettek elő, mert Urbán László iroda-
lomtörténész az elkallódott huszadik századi
irodalmi művek „gyöngyhalászaként” össze-
gyűjtötte és sajtó alá rendezte őket. A kötet szer-
kesztője az előszóban azonban hangsúlyozza,
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ennek a könyvnek a megjelenése sem zárhatja le
a filológiai kalandozást, azaz Tamási műveinek
felkutatását, hiszen még mindig lappanganak el-
feledett Tamási-szövegek, de kitartó munkával
szép lassan talán eljuthatunk az összes művek,
majd a kritikai kiadás megjelentetéséig. A kötet
elején ennek megfelelően helyet kaptak Tamási
eddig ismeretlen elbeszélései, jelenetei és film-
történetei, míg a könyv második felében az íróról
szóló cikkeket és vele készült riportokat olvasha-
tunk, a függelékbe pedig a pályájának egyes állo-
másaihoz kapcsolódó korabeli reflexiók kerültek.

Az Eszmélj, Ábel! tehát rengeteg újdonságot
tartalmaz, a válogatásban számos olyan szöveg
szerepel, amelyet a nagyközönség eddig nem is-
merhetett, ez alól csak néhány kivétel van, pél-
dául Dsida Jenő Ladó Lajiról szóló cikke, amely
már korábban is nyilvánosságra került, kardi-
nális szerepe miatt azonban nem lehetett ki-
hagyni ebből az összeállításból sem. A Tamási
által felkarolt fiú története ráadásul néhány új
szöveggel is kiegészült, ezek által egyértelművé
válik, hogy az író és pártfogoltja körül kialakult
plágiumbotrány, amely során Ladó Laji azzal
vádolta, hogy Ábel történetét tőle lopta, alapta-
lan volt. A kötet tehát számos érdekességet tar-
togat, kezdve néhány korai zsengétől egészen a
filmforgatókönyvekig, és az Ábel-történet két
újabb darabjáig (A vándor megkísértése, Eszmélj,
Ábel!), amelyek közül az egyik egyben az anto-
ló gia címadó szövege is.

A mű elbeszélésekkel, úti képekkel indul, az
első szöveg, a Jere nálunk, kicsijézus, Tamásinak
egy egészen korai írása. A történetek, rövid jele-
netek nem mindegyike teljesen kidolgozott,
helyszínük többnyire a szülőfalu, szereplőik
pedig a nép fiai, gyermekei. Az írásokban meg-
jelennek a vallási témák, motívumok és a nép-
mesei elemek is, és többször is feltűnik Ábel fi-
gurája, aki Bolha kutyájával közös vándorlása
során újabb és újabb kalandokba keveredik.

A rövid elbeszélések után helyet kaptak a kö-
tetben az író filmnovellái is, amelyek különösen
izgalmasak, hiszen Tamási sokáig nem is gon-
dolkozott azon, hogy a film műfajával is fogla-
kozzon: a válogatásban szereplő egyik interjú-
ban például azt mondja, azért nem írt eddig
forgatókönyvet, mert nem kérték rá. Egy másik
— a kötetben szintén olvasható — nyilatkozat-
ból pedig az derül ki, hogy nem is szerette a
mozgóképeket, és ritkán járt moziba. Ennek el-
lenére később megpróbálkozott filmnovellák
írásával, így az Eszmélj, Ábel!-ben is találkozha-
tunk egy-két darabbal, például egy fazekasok-
ról szóló dokumentumfilmmel, valamint „egy
vidám film vázlatos történetével”, amely való-
színűleg egy korai regénytervének sűrített, for-

gatókönyvként megírt változata. „Pedig érdekel
a film. Sokat várok tőle és ez így is lenne, ha ko-
moly emberek kezébe kerülne a vezetés” — nyi-
latkozta Tamási a Film Színház Irodalom című
művészeti hetilapnak adott interjúban, amely
1942-ben jelent meg (158.). Alig hat évvel később
már az első magyar filmjéről, a Mezei prófétáról
kérdezte őt a Színház egyik újságírója, Halász
Péter (262.), ami azt jelzi, hogy mégiscsak látha-
tott némi fantáziát ebben a műfajban, még ha a
cikk alapján nem is volt száz százalékig elége-
dett az eredménnyel: főleg a színészi játékkal
nem sikerült kibékülnie.

A szépirodalmi alkotások és filmművészeti kí-
sérletek mellett bekerültek a kötetbe Tamási cik-
kei, tárcái, beszédei és feljegyzései, de mellettük
szerepelnek nyilatkozatok, vallomások, riportok
és interjúk is. A függelékben pedig helyet kaptak
Tamási testvéreinek, valamint kortársainak visz-
szaemlékezései, illetve különféle magazinok cik-
kei, tudósításai, amelyekből egészen megfogha-
tóan rajzolódik ki Tamási személyisége, írói
alkata. „Nem vagyok bő termésű ember. Nagy
kínnal, nehezen dolgozom” — vallotta be a Pesti
Naplónak adott interjúban 1929-ben (194.). A szö-
vegekből kitűnik, hogy leginkább a szülőföldje
és hazája iránti aggodalom, valamint az erdélyi
irodalom szerepe, fejlődése foglalkoztatta. „A leg-
 élénkebb figyelemmel kísérek mindent, ami az
országban és a világban történik. És csak úgy,
mint minden igaz ember, én is majdnem állandó
lázban vagyok azért, ami az országban és a vi-
lágban történik” — magyarázta az író 1950-ben,
a Haladás újságírójának (271.).

A Tamási Áron által adott interjúkat jól kiegé-
szítik a függelékben szereplő visszaemlékezések,
pályatársai, családtagjai által leírt történetek és
anekdoták, amelyekből egy szűkszavú, érzékeny,
ám igen határozott és erős egyéniség rajzolódik
ki. Az Eszmélj, Ábel! az újonnan felfedezett forrá-
sokkal és dokumentumokkal sokat hozzátesz az
eddig kialakult Tamási-képhez, s ezáltal talán is-
mert műveit is egy kicsit másképp olvassuk majd.
(Szerk. Urbán László; Helikon, Budapest, 2016)

FORGÁCH KINGA

MARIE-HÉLÈNE MATHIEU:
SOHA TÖBBÉ EGYEDÜL!
A Hit és Fény kalandja 1971-től
napjainkig

A Máltai könyvek sorozat elindításával és minden
évben karácsonyi ajándékként megjelenő új kö-
tetével Kozma Imre atya a hamar „felszívódó”,
láthatatlanná váló szeretetszolgálatai mellett
maradandó intellektuális, lelki kincsekkel aján-
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dékozza meg évről évre a hívő magyar olvasó-
közönséget. Ha jól számolom, a legelső Belon
Gellért: Jézus lelkülete új kiadása volt 2005-ben,
azután következtek Carlo Carretto- és Simone
Weil-könyvek, Szabó Ferenc, Herwig Büchele,
Boros László, René Lejeune és most Marie-
Hélène Mathieu könyve tizenkettedikként, egy a
fogyatékkal élők felkarolására alakult jelentős
lelkiségi mozgalom történetével foglalkozó mű.
— Igaz, a Vigilia könyvek között már nem egy
jelent meg Jean Vanier könyvei közül magyarul,
a „Hit és Fény” élvezetes, olvasmányos leírását
ebben a könyvben találjuk. A kettő amúgy is egy
kicsit más: a Hit és Fény Nemzetközi Szövetség
Vanier és Mathieu — elsősorban lourdes-i zarán -
dokutakra alapuló — találkozás-mozgalma ér-
telmi sérültek számára, míg a Bárka Közösségek
Nemzetközi Szövetsége a hátrányos helyzetűeket
megtartó, támogató szervezete (Jean Vanier alapí-
tásában). A Magyarországon is működő csopor-
tok 1984 óta léteznek, gyarapodnak, mélyülnek.

A kötet a bevezetésen kívül tizenegy fejezeten
át mutatja be a Hit és Fény csodálatosan kibonta-
kozó útját. Látni, hogy nem véletlen ez, hanem a
Gondviselés ajándéka. A kezdetek az ötletek vi-
lágába kalauzolnak, azután jött a döntés ideje,
majd a hatalmas építkezés, aztán a Szentlélek
megnyilatkozása, a sajtó közvetítésével kinyílás
a világ felé, a válság mélypontja, Róma válasza és
a „kiengesztelődés zarándoklata” (1975-ben), a
közösség tapasztalatának elmélyülése, az „evezz
a mélyre!” felszólítás ereje, az egység megőrzé-
sére tett erőfeszítések, a nemzetközi találkozók és
a „szabályzat” kidolgozása. Sok apró, egyértelmű
tapasztalat bizonyítja ennek a negyvenöt éve lé-
tező közösségnek az isteni rendeltetését, hivatá-
sát, amelyért a kötet végén közölt Jézus-imádság
is szól: „Segíts, hogy mi is részese legyünk feltá-
madásodnak!”

A könyv — amelyet Sallai Gábor igényes for-
dítása tár elénk magyarul — arról győzi meg az
olvasót, amit Kozma Imre atya karácsonyi kör-
levelében is hangoztat: „A karácsonyi Gyermek
felébreszt bennünket, hogy ki ne maradjunk
földi életünk megújulásának lehetőségéből. Új
ég, Isten emberbarát ege borul fölénk, és új útra
lelt a föld, Isten és ember közös útjára. Jézus em-
beri születése a humánum hitelességi pecsétje,
hogy örök időkre megóvjon az elembertelene-
déstől mindenkit, aki igaz emberségre törek-
szik” (2016 karácsonyán). Köszönjük! (Magyar
Máltai Szeretetszolgálat, Budapest, 2016)

PÁKOZDI ISTVÁN

LADÁNYI ANDRÁS:
KÉKCSEI FEJFÁK

Szeretetre méltó törekvés a helytörténeti kincsek
megőrzése. A művészetek szeretetéről, jelentős
pártfogásáról is neves rétközi Kékcsén ennek leg-
frissebb példája és eszköze egy fotóalbum. „A kék-
csei temetőben — a homokdombon — az 1950-es
évekig csak akácfából faragott fejfák és keresztek
álltak. A mi sajátos kékcsei fejfáink mára az elve-
szendő kincsek közé sorolódtak. Már nem készí-
tenek Kékcsén fejfákat. Ladányi András fotóalbuma
— fotódokumentációja — a temetőben még meg-
lévő több mint 70 fejfáról, fakeresztről mutat be fe-
kete-fehér fotókat. Talán az utolsó percben készült
el ez a fotóalbum ahhoz, hogy megőrizze a kék-
csei fejfákat az utókornak” — írta bevezetőjében
Szekeres Katalin, a község polgármestere.

A korhadó, repedezett fejfák egyszerű díszí-
tésűek. Általában egyetlen nap alatt készültek a
vallásos faluban. Jellegzetes formájukkal, rajzo-
lataikkal-mintáikkal, a füstöléssel elért fekete
színükkel ismerkedhetnek meg e gazdag fény-
képanyag szemlélői. Összehasonlíthatják ezeket
a szomszédos települések (Tiszakanyár, Sza-
bolcsveresmart) temetőiben állított fejfákkal is.
Rajzos eligazítást kapnak, és adatközlők beszá-
molóiból értesülhetnek egykori fejfakészítők ke-
gyeleti tevékenységéről.

Mivel napjainkra már a halott melletti vir-
rasztás ősi hagyománya sem él Kékcsén, a kiad-
vány külön értékei azoknak a népi és egyházi si-
ratóénekeknek a szövegei, melyeket korábban
rendszeresen énekeltek a halottas házaknál a
sokszor hajnalig tartó alkalommal.

Az ember életének elkerülhetetlen része a
halál, a távozás e földi világból. Az itt maradó
hozzátartozók, barátok, ismerősök számára ke-
gyeleti hely a napjainkban már műkőből, grá-
nitból, márványból készült fedőlappal és fej-
résszel ellátott síremlék. Időnként alkalmazzák
még a faragott kopjafát is e célra a temetőkben.
Ezért talán valóban az utolsó lehetőség volt a
néprajzi emlékekkel bíró fejfák megörökítése.

A fotóalbumot az októberben felszentelt lé-
lekharangról beszámoló tudósítás zárja. A ha-
rang Gombos Miklós harangöntő mester őr-
bottyáni műhelyében készült. A Réti Zoltán által
Felsőcser nátonban faragott, székely kapura em-
lékeztető formájú és gazdagon faragott harang-
láb két oldalának feliratai: „AZ ÉLŐKET HÍVOGA-
TOM. A HOLTA KAT ELSIRATOM.” A lélekharang a
kékcsei polgá rok közadakozásából valósult meg.
(Kékcse Köz ség Önkormányzata, Kékcse, 2016)
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