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MÁRCIUS RITMUSA

Március az újjászületés hónapja. "Szökellni, szállani vágyom" - írta a megújuló
életállapot szinte önfeledt játékosságának sejtetéséül Sík Sándor a maga Már
ciusában. S a költők, a mtivészek mintha versengeni akartak volna a közelgő

tavasz ábrázolásában. Mintha a kezdetek kezdetétől, már az első barlangrajzok
készítői is ráébredtek volna arra, hogy ez a tiszta, a magasságok felé törekvő

játékosság egy olyan életszemlélet és -felfogás újjászületését hordozza, melynek
természetes eleme a gyermeki nyitottság és ártatlanság.

Egyfelől tehát Vivaldi Tavaszának játékos akkordjai jelképezik a szinpompába
boruló márciust, mely ott ég Canaletto és Guardi vásznain is. De a tovaszokelld
hegedúhangok hátterében felsejlik egy másfajta dallam is: töprengőbb és komo
rabb, melynek végkicsengését Mozart Requiemjének csodálatos Lacrymosa
tétele jelképezi számunkra. A virágok tarkasága az elmúlást is szimbolirálja, a
böjti időszak befelé forduló meditatív életérzését.

A télből kilábaló ember rácsodálkozik a természet gazdagsággal és bőséggel

kecsegteui ígéreteire, aztán folytatja útját, s mind határozottabb léptekkel elin
dul "hazafelé': Nem konnyü út ez, hiszen a szenvedés dokumentumai felé visz.
De akiben él a "reményeIve", azt is pontosan tudja, hogy az út legvégén a rá
ismerés boldog és felhőtlen öröme várja, s a "halállal szemben" is felgyúl ben
nünk az élet reménye.

Mintha újra meg újra ezt jelképezne a télből szűletett tavaszi pompa. A szenve
désre és halálra kiválasztott ember érzi magában a küldetés biztonságát. Ahogy
Sárkori György írja:

Homlokomon fehér csillagok s borzongó dalok hajnalodnak
S a kivirágzó tüskebokrok léptem elott földig hajolnak.
A gondolkodás történetében újra meg újra felmerül egyes létformák és kultú

rák pusztulásának, végének eszméje. Az első világháború után megfáradt és re
ményét vesztett emberiség úgy hitte, végérvényesen megrokkant az európai kul
túra, s eljött a gépi korszak, mely megsemmisíti az egyes ember vágyait és remé
nyeit. Az ember azonban Spengler megvesnegeuien keserű látomása és egy
újabb világháború még keservesebb tapasztalatai után is lábra állt, s tovább in
dult. Ment és megy tovább útján, jóllehet tudja, hogy fájdalmas sebek érték,
szörnyű, soha nem sejtett bűnök, kollektív vétkek súlya nyomja. Soha nem volt
olyan hitele a kereszt tapasztalatának, mint ebben a korban. De soha nem volt
olyan hitele a márciusi gazdagságnak sem, hiszen megszerezhetiuk általa azt a
bizonyosságot, melyet a "tártölű távol" rejteget számunkra. Haladásunk közben
meg-megállunk, s egyre éberebben, egyre biztonságosabban ismerünk a nekünk
készített jelekre, s egyre szilárdabb lehet bennünk az az érzés, melyet Ady Endre
fogalmazott meg mintegy a "meghasadt evidenciák" ellensúlyául. örök emberi
reménységűnkiil:

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
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Három kovctkerd írásunk három szentrol szó!. Három korball éltek: az
ókor végén, az újkori tudományosság hajnalán, illetve száradunk elején.
Egyikük [elnott korában tért a hitre, másikuk világhírű tudósként lett kato
likussá, harmadikuk viszont gyermekkorától a hit légkörében élt. Egyikük a
világ egyik legismertebb szent]e, másikukat két éve avatták boldoggá, harma
dikuknak most folyik a boldoggá, illetve szentté avatási eljárása. Három kor,
három egyéniség, három életút. De mindegyikük Isten útján járt, s ember
sége is páratlanlll kiteljesedett - minden hányattatás és szenvedés ellenére is.

SZABÓ FLÓRIS

Szent Ágoston megtérése

Szent Ágoston (Aurelius Augustinus, 354-430) a nyugati kereszténység egyik legna
gyobb alakja. Gazdag tanítása és gondolatvilága nemzedékek nevelője volt. Életének
fordulópontja, a milánói kerti jelenetben leírt megtérése 386-ban, 1600 éve történt.

A felnövő Ágoston nem tartozott a katolikus egyház élet- és szeretetközösségéhez.
Bár édesanyja, Mónika már születésekor megjelölte a kereszt jelével, és "megízesí
tette" ajkát a hittanulók sójaval. s később is Isten és Krisztus szeretetét ültetgette szí
vébe, Ágoston nem vette fel a keresztséget, s nem kapott alaposabb keresztény okta
tást scm. Atyja, egy .,igen szerény tagastei polgár", nem volt különösképpen va
gyonos, sem pedig muvelt. A pogány antik világ szellemi tájairól jött, és nem külön
bozőt az akkori átlagembertöl. A kereszténységgel csak idősebb korában került szo
rosabb érintkezésbe. Lelki öröksége: féktelen életöröme, korlátlan dicsőségvágya és
elevenen izzó szelleme kezdetben erősebben hatott fiára, mint az anya gyengéd ke
délyvilága, kifinomult lelki nemessége és tiszta belső jámborsága, melyek csak ké
sőbb váltak termékennyé az ifjú lelkében. A szülők egyetértettek abban, hogy fiuk
nak sikereket és tekintélyt ígérő képzést kell biztosítaniuk. Mint Ágoston irja a Val
lomásokban, elképzelésük az volt, hog. "a világban kiválóságra jussak, és kitunjck a
szószaporító müvészetekben, amelyek emberi dicséretet és csalárd gazdagságot sze
reznck". De mindkét szülonck más volt az indítéka: "Hogy tudjak, nagyoll óhajtották
szüleim mindketten. Atyám azért, mivel Tefelőled jóformán semmi gondolata sem
volt. rólam pedig hiú dolgok jártak az eszében. Anyám pedig azért, mivcl azt tartotta,
hogya szokásos tanulmányok nemcsak káromra nem lehetnek, hanem ellenkezőleg:

hozzásegítenek majd, hogy Téged e lérjclck."
Gyermekkorában külsö okok hatására kétszer is közel sodródott Istenhez, és el

jutott a "kereszténység küszöbérc", Egyszer az iskolai büntetés-verések nyitották meg
előtte az utat az imádsághoz: "Én, kicsi ember, nem kis áhítattal kértelek, hogy ne
verjenek meg az iskolában." Majd pedig súlyos betegségében már a keresztséget kér
te: "Már-már haldokoltam; láttad Istenem - hiszen már akkor is öröm voltál -, milyen
indulattal s milyen hittel követeltem a te Krisztusodnak, az én Uramnak és Istenem
nek keresztségét." Édesanyja már az előkészületeket is megtette. de hirtelen elmúlt a
láz, s elhalasztották a "megtisztulást". Egyébként gyermekkora szinte teljesen isme
retlen számunkra. Amit elmond, minden gyerekre jellemző tulajdonság. Ezekből a
gyermekkori árnyékokból - hazudozás, az éléskamra megdézsmálása, játék közben
elkövetett csalás, állat kinzása, körte lopás - nem azt a következtetést kell levonnunk.
mint sokan tették, hogv Ágoston igyekszik befeketíteni keresztség elötti életmódját.
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Nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek az emlékezések és értékelések nem az ifjú, ha
nem az időközben püspökke lett Ágostonéí. A fényhez szokott és fényben élő lélek
számára a szurkület is sötétnek tűnik. s a tiszta lelkiismeret érzékenysége hasonló az
Andersen-rnese királylányáéhoz, aki hét szalmazsákon keresztül is megérzi, hogy alat
tuk egy borsószem lapul.

E vétségekből azonban biztos szemmel olvassa ki a visszaemlékező Ágoston a maga
- és minden ember - hibáinak gyökerét: "elmerültem a hiábavalóságokba, és tőled,

Istenem, kifelé tartottam". A "Deus intimus cordi't-tól, a szívében mélyen bent lakó
Istentől elfordult a legutolsó teremtmények felé, a világ felé, és ez minden bűnének

és boldogtalanságának oka. Számtalan változatban ismétli ezt: "Tőled, az Egytől el
fordultam, s a sokba vesztem" - egészen a Petrarca által híressé tett mondatig: "Lám,
az emberek elmennek, hogy megcsodálják a hegyek orrnait, a tenger hatalmas hullá
mait, a szélesen hömpölygő folyókat, az óceán partjait és a csillagok pályáját, és e/
hagyják önmagukat . . . relinquunt scipsos".

A foris-intus, az odakint és idebent szembeállítása jellemző ágostoni ellentétpár. Ez
a létezésről szóló tanításának a koordináta-rendszere. Az odakint-hez fordulásból
ered minden egyéb hibája: másoknak tetszeni, megtiszteltetést, dicsőséget hajszolni,
mindenekelött pedig a nagy szcnvedély: "Mi más volt, amiben örömömet lehem,
mint az, hogy szeressek és szeresseriek ... , s hogy ne tudjak különbséget tenni a tisz
ta vonzalom fénye és a bujaság sötétsége között." "Lelkem beteg volt, és sebektől bo
rítva kivetette magát a külsö világba."

A karthágói diákélet

Ez a szellemi arcképe a tizenhét éves Ágostonnak, amikor Karthágóba megy tanulmá
ny ai folytatására. Ágoston eddigi beállítottsága itt sem változik. Fokozott érzékiséggel
veti magát a külsö világba. "Körülöttem sistergett mindenfelöl a bűnös szerelmek
boszorkányJs tje." "Szeretni és szerelmet kapni édesebb volt nékem, ha egyben a
szerelrnes lény testét is élveztem." Élettársat vesz maga mellé, és évekig kitart mel
lette. Tanulótársaival együtt gátlás nélkül adta át magát sikamlós látványosságoknak.
Egyébként, mint egy tanulótársától tudjuk, ebben az időben teljesen eltávolodott a
kereszténységtöl: ha előfordult is, hogy katolikus istentiszteleten részt vett, azt in
kább - mint némi kérkedessel kijelenti - egy-egy találka kedvéért tette. Ugyancsak e
levélből tudjuk azonban, hogy a karthágói örvényben az alapjában romlatlan Ágos
ton mint a többieknél tisztességesebb és komolyabb férfi, quietis et honestatis vir sze
repelt társai szemében, s barátja, Alypius is mint jó és tudós emberről nyilatkozik
róla. Az anyai örökség jó hatása mellett ennek okát abban a gyöngédségben kell ke
resnünk, amellyel e nyomasztó életszakaszában is barátokat keresett, és kitartott
mellettük. Ez a hasonló gondolkodásúak felé irányuló vonzalma egész életén át vé
gigkísérte - ami később természetes alapot adott szeretett-és közösségteológiájának.

Az anyai örökség - imáktól és könnyektől kísért - gazdagodása akkor kezdödött,
amikor a hiábavaló karthágói boldogságkeresésben rátalált "egy bizonyos Cicero
könyvére, akinek nyelvét mindenki bámulja". E könyv az akkori rétoriskolában ah
hoz a rendes tananyaghoz tartozott, amellyel eddig csak a dicsőséget hozó ékes
szólás kedvéért foglalkozott. Cicero Hortensiusával azonban másként állt a helyzet:
"Ezt a könyvet nem nyelvem élesítésére fordítottam, s nem is stílusával, hanem tar
talmával hatott rám." A mű, kevés töredékét leszámítva, elveszett. De annyit tudunk
róla, hogya filozófiát védte Hortensius támadásaival szemben, és azt igyekezett be
bizonyítani, hogya boldog életet nem az érzéki világban, hanem a szellem köreiben
kell keresni. "Ez a könyv megváltoztatta érzéseimet, Feléd fordította imáimat s óhaj-
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tásomat, és kívánságaimat megmásította. Hirtelen hitványnak tünt fel minden hiú
remény, s szívemnek hihetetlen hevével vágyakoztam a bölcsesség halhatatlanságára,
s azon voltam, hogy fölkeljek, s Hozzád visszatérjek." Itt már Ágoston legbenső énje
tárul elénk: az igazság szenvedélyes keresője, az élet végso értelme után kutató, az
Istenért küzdö ember. Mert számára nem valamely tudomán v tantételei. nem a való
ság egy darabjának átkutatása és leltározása. hanem a valóság legmélyebb gyökerei
hez, láthatatlan hátteréhez való elonyomulás volt al. igazság. Az az igazság, amelyet ö
keresett, számára az élet volt.

Az igazság keresése során a keresztények Szentírásához nyúl, ahhoz a könyvhöz,
amely alapja a gyermekkorában szívébc ivódott vallásnak. Ám ez még túlságosan
korainak bizonyult: "S íme, olyannak találtam, amit a kevélyek meg nem értenek.
Arra méltatlannak tetszett a Biblia, hogy a cicerói méltósággal összcmérje-m. Föl
fuvalkodottságom visszaborzadt a könvv egyszcruségétól." Alig mult el a kegyelmi
óra, a gőg fölemelte kígyófejét a mindcnriap porából. Úgy túnt, hogya Hortensius
olvasása radikalisan elsöpri Ágoston régi, megmerevedett önfejuségét. De a szó gögje
nem engedte, hogy meghajoljon. Továbbra is vak maradt - s néhány nap múlva ma
nicheus lett.

"Tizenkilencedik életéverntol a huszonnyolcadikig csábított és csábító voltam,
megcsalt csaló." De paradox módon a megcsalt csalóknak e tévútjára is az igazság
keresése vitte Ágostont; az az érzéki élvezetekben kielégítetlenül maradt éhség,
amely a Hortensius-élrnénybcn a bölcsesség szereteteként tudatosodott előtte. Ez az
odafordulás a filozófiához egyúttal kezdete a kívülről befelé fordulásnak is; az első

komoly kísérlet, hogy életét a szellem világa hassa át.
A manicheusok társasága erre több okból is különösen alkalmasnak tünhetett. Ök

kihívó módon nemcsak az igazságot (azt hajtogatták. "igazság, igazság"), hanem Jézus
Krisztus nevét, az Atya és a Szentlélek nevét is állandóan szájukon hordozták, és 
legalább az akkori Észak-Afrikában - kereszténynek rnondták magukat, a keresztény
ség egy szektájának számítottak. A hittételek helyett önálló igazság-megtapasztalást is
ígértek: "Hisz tudod - írja később Ágoston régi barátjának, Honoratusnak -, csak
azért csatlakoztam ezekhez az emberekhez, mert azt állították, hogya nyomasztó
tekintély kiiktatásával a tiszta értelem útján vezetik Istenhez azokat, akik hallgatni
akartak rájuk."

De mi volt közelebbről az a kérdés, amely Ágoston lelkében égett? Amint ő maga is
ismételten tudtunkra adja: az Istenben való hit kezdettől fogva elevenen élt benne.
Ezt édesanyjától kapta. Bizonyos értelemben kezdettől fogva Krísztus-hívö is volt. Így
például a Hortensius lelkesült olvasásakor csalódás számára, hogy Krisztus neve
hiányzik a múböl. Amikor pedig a manicheusokhoz fordult, Jézus Krisztus neve volt
számára a "csalétek". A filozófusokkal kapcsolatban a Vallomások ötödik könyvének
végén ezt írja: "Attól mindenképp vonakodtam, hogy esendő lelkemet gyógyításra
átadjam a filozófusoknak, hiszen Krisztus üdvösséges neve hiányzott náluk."

De akkor mire vonatkozott az igazság szenvedélyes keresése? Olyan kérdések meg
válaszolására, amelyek megterhelték az ő Isten-fogalmát. Mivel akkori, a populáris
sztoicizmustól és manicheista barátaitól befolyásolt materialisztikus gondolkodás
módja számára nincs és nem is lehet olyan val óság, amely valamiképpen ne anyagi
volna, Isten-problémája így fogalmazódik meg: hogyan kell minden dolgok anyagisa
gából kiindulva Isten lényéről gondolkodni? Az mindenesetre világos volt előtte,

hogy Istent nem szabad emberi alakban elgondolni. Az a felfogás állt közel hozzá,
amely szerint Isten végtelen anyagi kiterjedtségben létezik, s a véges teremtést át
meg átjárja Isten végtelen tengere. Nem kellett antropomorf képekben kifejeznie
magát, mint a manicheusok szerint naiv Isten-fogalmat képviselő Ószövetségnek
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(ezért is fordul neheztelése a katolikus egyház felé), hanem beszélhetett fantasztikus,
emelkedetten hangzó spekulációkban. •

Ezzel a kereséssel együtt adva volt a másik probléma is: hogyan férhet össze a
rossz: a betegség, a bűn, a halál Isten létével? Materialisztikus kiindulása alapján a
rossz is valami anyagi dologként, anyagi valóságként állt elötte. Dc honnan volt ez a
rossz szubsztancia? A jóságos Isten teremtette? Nem inkább egy gonosz démon tákol
mánya? A manicheusok dualista világszemlélete alapján saját életének minden búrrét
kénvelrnescn e személyfölötti Rosszra háríthatta, és ezzel fölmenthette magát a fele
lősség alól: "Hízelgett gógömnek. hogy bún nélkül vagyok." E felfogásban a kínzó
búntudat számára "örvendetesen" nem maradt hely. Nem úgy, mint a katolikus egy
házban, arnelv az emberi szabad akaratra vezeti vissza a rosszat. Ráadásul arról, amit
az egyház rossznak mondott, Ágoston nem akart, és nem tudott lemondani. Jellemző
erre az időre Agoston imája: "Adj nekem tisztaságot, de ne rögtön." Tehát a gyakorlat
ban élete továbbra is a Külsö, a Foris jegyében zajlott.

A kilenc év belső történésének kronológiáját nehéz volna összeállítani, de amikor
29. életévében jobb iskolák reményében Karthágóból Rómába költözött, már egy ki
ábrándult Agoston áll előttünk. Igazságérzéke nem engedte, hogy a manicheusok
asztrológiai mcsterkcdcsci és nagy szavai tovább szédítsek. Az arisztotelészi és a
szkeptikus filozófusok tanulmányozása is megingatta előtte a manicheista kolosszust.
Nehézségeire a híres manicheus püspök, Faustus érkezésétől és a vele való eszmecse
rétöl várt megoldást. Azonban benne is csalódott; rájött, hogv nem tudós, csak fe
csegő. Ettől kezdve nem sok szál köti a manicheizmushoz, legföljebb egy-egy baráti
kapcsolat. De a nagv szavak varázslatának vége szakadt: "Nem a te igéd szólt be
lőlük."

Milánóban

Rómából 384-ben hivatalosan meghívják Milánóba az ékesszólás tanárának. Ezzel el
szakad eddigi baráti körétol. és most már nem keleti, hanem nyugati atmoszféra
veszi körül. Egvre világosabhá válik előtte, hogy eddigi élet- és gondolkodásmódja
tarthatatlan. A rosszról vallott felfogása is megrendül: a személyes felelősségnek egy,
az egyenlől idegen alapelvre való visszavezetése csak növeli kétkedését: eddig "örö
met szerzctt. hogy önmagamat mcnthettcm, s vádat emelhettem. nem tudom, mi el
len, ami bennern volt, de ami mégsem én voltam. Valósággal azonban egészen én
voltam az, és az én gonoszságom osztott meg engem önmagammal szemben."

Ilyen kétségek között hányódva találkozott Milánóban Ambrussal, a bölcs és jám
bor püspökkel. Prédikációi - bár először tovább növelték kétségeit - végül a megté
réshez vezető krízist váltották ki benne. Eleinte csak retorikus érdeklődésből hall
gatja a püspököt. dc nagy hatással voltak rá Ambrus allegorikus bibliamagyarázatai
is. Most kezdte látni, hogya katolikusok Isten-fogalmáról és tanairól alkotott nézetei
félrevezető eloiteletek voltak.a katolikus egyház sohasem tanította Isten emberi alak
ban való elképzelését. A megtérés azonban még váratott magára. "Bár láttam, hogya
katolikus hit nem szenvedett vereséget, de úgy scm állt még előttem, mint győztes."

Milánóba érkező édesanyjának is így számol be állapotáról: "Megmondtam néki,
hogy manicheus nem vagyok már, de még katolikus keresztény sem lettem."

Materialisztikus gondolkodásának ínségéből egy nagy élmény, az újplatoniku
sok olvasása szabadította ki. "Mikor a platonikusok könyveit elolvastam, és belölük
azt az intelmet merítettem, hogy a test nélküli igazságot keressem, megláttam látha
tatlan voltodat, és értelmem felismerte a teremtmények révén." Az Istent most már
végtelen tökéletességnek fogja fel. Ha pedig Isten végtelen tökéletesség, s mindent ö
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teremtett, akkor minden jó, és a rossz nem lehet különálló valóság, hanem hiányos
ság: a jónak a hiáhya, létvesztés. S a másik felismerés: Isten és az ember találkozásá
nak helye a lélek legbenseje. Ahol Isten megérinti a lelket, ott az igazság. "Ne menj
ki a világ felé! Magadba térj! Az ember bensejében lakik az igazság!" A belső végleges
diadala ez a külsd fölött. "Az intelemre. hogy önmagamba térjek. beléptem lelkem
legbensejébe. Beléptem és lelkem szemével - ha gyenge volt is ez a szem - láttam lel
kemnek e szeme fölött, elmém fölött a változhatatlan fényt ... Aki ismeri az Igazsá
got, ismeri e fényt is, s aki e fényt ismeri, az örökkévalóságot ismeri: a szeretet ismeri
e fényt." Itt születik meg a misztikus Ágoston. További felismerése pedig az, hogy az
újplatonikus tanok és a János-evangélium prológusa között sokban fellelhető ugyan a
hasonlóság, de Krisztus nem található bennük. Láttuk, hogy minden elébe kerülő

világnézetet aszerint ítélt meg, hogy Krisztus neve megvan-e benne. Krisztusról azon
ban úgy vélekedett, mint bölcs emberről, akit érettünk a gondviselés a Tanító kivéte
les tekintélyével ruházott fel. Ahhoz, hogy eljusson Krisztushoz, a magát megaiázó
Istenhez, az Istenemberhez, neki is meg kellett volna magát aláznia. "Felfuvalkodott
ságom elszakított tőled, és gőgösen felfújt ábrázatom lezárta szcmernet."

Mint a Hortensius-élmény után, most is a Szentíráshoz nyúl: mohón veszi kézbe
Pál apostol írásait. .Hozzakezdvén az olvasáshoz, úgy találtam, hogy rnindaz, ami iga
zat ott - a platonikusoknál - olvastam. itt a te kegyelmednek ajánlatával jelentkezik."
Aki lát, az a látást úgy kapja.

Az akarat megtérése. "Vedd föl, olvasd!"

Az értelmi tisztulás ezzel megtörtént. felismerte a megváltó utat, de "ott, ahol meg
szúkűlt", vonakodott rajta járni; hátravolt még az akarat megtisztulása. Megszaba
dult már a dicsöségvágvtól, a pénz sem kecsegtettc. De szívósan lekötötte még a test,
az érzékiség. "Az új akarat még nem volt elég erős rá, hogy legyőzze a régit, amely az
idők során megrögződött. Ilyképp két akarat harcolt egymással bennem: egy régi és
egy új, az egyik testi, a másik szellemi - s küzdelmük szétzilálta lelkemet." A Vallomá
sok nyolcadik könyve mesteri szerkesztésben tárja elénk a régi akarat megtörésének
stratégiáját. Barátai elbeszélésében egymást érik a felernelö megtéresi jelenetek: a
tekintélyes rétor, Victorinus megtérésének meglepő híre, Szent Antal szigorú vezeklő

életének bemutatása, kolostorainak megrázó rajza s a két trieri császári tisztviselő

megtérése. Mindezek egyre inkább az érzékiség megtagadására késztették. S végül
hozzájárult látomása, melyben felvonult elótte szuzi méltóságában a Megtartóztatás,
számtalan fiú, leány, sok fiatal és felnőtt kíséretében, s bátorító mosollyal mintha
azt mondta volna: Te ne tudnád megtenni. amit ezek tudnak? Ezután következett az
ismert fordulat: "Egy fügefa alá heveredtem, és szabadjára engedtem könnyeimet ...
És íme: a szornszéd házból hangot hallok - lány hangja volt-c vagy fiúé, nem tudom
-, amint énekli és súruri ismétli: Tolle, lege; tolle, lege! (Vedd föl, olvasd!). Arcom tüs
tént elváltozott, és töprengtem legottan, vajon van-e olyan játék, amelyben a gyerme
kek ilyesmit énekelnek, de nem jutott eszembe, hogy valaha is hallottam volna ezt. S
megtartóztattam könnyeim áradatát és fölkeltem. Nem magyarázhattam másképp a
dolgot, mint hogy az isteni akarat azt parancsolja, hogy könyvet nyissak föl, és azt a
fejezetet olvassam, amelyre legelőbb esik pillantásom. Mert azt hallottam Antonius
ról, hogy a véletlenül hallgatott evangéliumi felolvasásból buzdítást merített, mintha
neki mondanák, amit felolvastak: »Menj, add el mindencdet, oszd ki a szegényeknek,
és kincsed lesz a mennyben: és jöjj, kövess engem.« És azonnal hozzád tért erre a
csodás intésre. Izgatottan visszamentem tehát arra a helyre, ahol Alypius ült: mert itt
tettem le az Apostol könyvét, amikor fölkeltem. Megragadtam, fölnyitottam, és elol-
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vastam némán a szakaszt, amelyre legelöbb esett pillantásom: »Nern tobzódásokban
és részegségekben, nem bujálkodásban és kicsapongásban. nem civódásban és ver
sengésben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, és ne gondozzátok teste
teket a vágyakozásokra.« Nem akartam tovább olvasni, és nem is volt rá szükség.
Amint a mondat végére értem, mintegy a biztosság fénye tódult szivernbe, s a kétség
nek minden sötétsége eloszlott." (Vall. 8,12, 28-29). "A könnyek gyermeke" hazatalált.

Viták a Vallomások körül

Éppen száz éve, hogy két történetíró, a protestáns Harnack és a katolikus Boissier
felhívta a figyelmet arra a kettösségre. amely a "két Ágoston": a Vallomások kegye
lerntől porba sújtott, bibliai nyclvczetü megtértje és a közvctlenűl a megtérés után írt
cassiciacumi dialógusok filozófiai fejtegetésekbe merüló, Krisztus hitétől csupán
"felületesen érintett" antik gondolkodója közott fennáll. Könnyedén fölvetett ötletük
nyomán született meg az "Ágoston-probléma", amely két csoportra osztotta az Ágos
ton-tisztelők és kutatók népes táborát.

Az ötvenes években újra mozgásba jött a kérdés P. Courcelle-nek, a Sorbonne ta
nárának felfedezésszámba menö fejtegetése nyomán. Muveben, amely tulajdonkép
pen a Vallomások kommentárja, arra a megállapításra jut, hogy Szent Ambrus pré
dikációi nemcsak a keresztény lelkivilágra. hanem az újplatonizmus tanításaira is
rányitották Ágoston szemct. Nem lehet tehát e kettot szembeállítani, illetve az új
platonizmus elsőbbsége tarthatatlan. Ambrusnak Courcelle által idézett múveiben
valoban bőven találunk szövegrészeket Plotinosztól. Courcelle azonban nem tudja bi
zonyítani, hogy Ágoston ismerte-e a kérdéses szövegeket.

Courcelle mcrész elmélete szerint a tolle-lege jelenet nem minden részében valós
esemény leírása, hanem irodalmi kompozícióval (vagy fikcióval?) van dolgunk. Fi
gyeljük csak meg - mondja -, mennyi irodalmi reminiszcencia van a jelenetben: A
Megtartóztatás nöies és nemes alakja Heraklész történetét idézi, de előfordul Her
masnál és Tertullianusnál is. Persius egy szatírája is kapcsolatba hozható a Megtar
tóztatás és a Hiábavalóságok szembeállításával. Azonkívül a kritikai kiadások szerint
a gyermekhang nem a szomszed házból (de vicina domo) hangzik, hanem az isteni ház
ból (de divina domo). A hang tehát a látomás személyeinek égi házából jön a kíséret
ben levő Iiúk vagy lányok valamelyikének ajkáról. Ugyancsak jelképesen érthető a
[üge]«: Nathanacl fügefa alatt ült az evangéliumi elbeszélés szcrint. mikor Jézus meg
látta; e fügefa jelképezi a bűnt, amelynek árnyékában sínylödik az emberiség. Ágos
tonnál többször van erre utalás, de úgy látszik, általános volt e felfogás az Atyáknál,
mert Nysszai Gergely is ugyanígy magyarázza. A milánói kerti jelenet Courcelle sze
rint tehát nem más, mint a felsorolt megtéresi jelenetek mcgkettözése: a trieri tisztvi
selők Szent Antal életét nyitják fel, Szent Antal meg az evangéliurnot hallja. Sőt:

Szent Pálnak a hetedik könyvben - az újplatonikusok megismerése után - említett
olvasása és a tolle-lege nem két különböző alkalom, hanem egy és ugyanazon Pál
olvasásról van szó. A hetedik könyvben leírta értelmi megtisztulását. a nyolcadikban
pedig akarata megtérését - azaz ugyanazt a lelki küzdelmet és eseményt mondja el
más-más szempontból. Ezt a nézetet is sokan vitatták. Végül abban állapodtak meg,
hogyha a hang külsö realitása nem is tartható, a belső realitását tartanunk kell: egy
belső, természetfölötti felhívás késztette Ágostont az olvasásra ...

S végül, amiben mindenki megegyezik: a megtérés időpontja. A Vallomások csak
ennyit mond: "Csak néhány nap volt hátra a szüreti szűnidöig."Néhány sorral odább
megtudjuk, hogy az a "néhány nap" körülbelül húsz napot jelent; a szüreti szünet vi
szont augusztus 23-tól október IS-ig tartott, amint a Codex Theodosianus elárulja.
Ezek szerint Ágoston megtérését augusztus első hetére kell tennünk.
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F. CSONT ÉVA

Sebészkéssel - pásztorbottal
NIELS STENSEN

Schwerinben, ebben a ma NDK-ban fekvő, tavakkal körülvett, patinás északnémet
városkában idén november 25-én emlékeznek meg Niels Stensen halálának 300. év
fordulójáról.

Niels Stensen (latinosan Nicolaus Stenonius, Steno, Stenonis, Stenonianus), az
észak-európai katolikus diaszpóra apostola Koppenhágában, 1638. január l-jén szüle
tett. Apja aranymüves volt, de családfájában evangélikus lelkészek egész sora talál
ható. Születésekor még senki sem sejtette, hogy valamikor még nagy izgalmat fog kel
teni a hít és a tudomány világában, s olyan felfedezések fúzödnek majd a nevéhez,
amelyek a jövő számára is fenntartják a hírét.

Orvostudományi egyetemet végzett szülövárosában, majd holland földön. Amszter
damban huszonkét évesen felfedezi a fültőmirigy-vezetéket (ductus Stenonianus),
amelyet még sok más tudományos felfedezés követ az ifjú tudós életében.

1665-ben Párizsban agykutatási programot dolgoz ki, 1666-ban Firenzében pedig
úttörő munkát végez az állattan és az embriológia területén. Nemsokára a geológia
felé fordul érdeklődése. Itáliában a hasznosítható talajkincsek után kutat. Stensen az
egzakt geológia úttőröje. R. Sparck professzor szerint "saját korát több szempontból
is évszázadokkal megelőzte. Mint geológus, felismerte a fosszíliák (ösmaradványok)
valódi természetét. Ő alapozta meg a paleontológiát, és ezzel Jean Baptiste Lamarck
és Charles Darwin evolúciós elméletének legfontosabb alapjait teremtette meg, ame
lyekre azután a modern biológia épülhetett." Neki köszönhető a geológia új ága: a
kristálytan. 1669-ben Firenzében kiadja egyik tudományos mestermüvét: "De solido
intra solidurn" (Szilárd a szilárdban) címmel. Leibniz, a filozófus, aki nagyra értékeli
Stensen minden munkáját, ezt a müvét tartja a legkiválóbbnak.

Mialatt ezen a geológiai munkán dolgozik, Stensen bejárja Európa bányáit. Ebben
az időben már világhírnek örvend.

Ekkor éri a tudós világot az a hatalmas meglepetés, hogy Stensen katolikus lesz.
Stensennél a tudás nem gátolta a hitet és a hit nem gátolta a tudást, hanem a kettő

tökéletes egységet alkotott benne. Kutatásai és imái az emberi lét titkainak egyre
mélyebb rétegeibe vezették. Kutatóként megtapasztalta: "A világ többet és nagyobbat
ígért, mint amennyit ad, a természet többet és nagyobbat ad, mint amennyit ígér."
Hívőként pedig ezt vallja: "Szép, amit látunk, szebb, amit tudunk, de a legeslegszebb,
amit fel nem foghatunk."

1666-ban, Úrnapján, a fiatal tudós Livornóban a főutca szélén áll, amikor elvonul
mellette az ünnepélyes úrnapi körmenet. Az emberek sorra letérdelnek az út men
tén, a harangok zúgnak, egyházi énekek hangjai töltik be a várost. A természettudós
elgondolkodik. Vajon abban, amit eddig müvelt, minden benne van, amit az igazság
megtapasztalása érdekében tehet valaki? Az élet legvégső céljához vezet-e mindaz,
amit felfedezett és kutatott? És tulajdonképpen mi az, amit ezek a katolikusok itt
csinálnak? Töprengve tér haza. "Az ostya vagy egyszerü kenyérdarab tisztelői őrültek,

vagy pedig Krisztus valóságos teste, és akkor miért ne tiszteljem én is?"
Az elkövetkező hetek sok beszélgetéssel, tanulással és gondolkodással telnek. Niels

Stensen a Szentírás után nyúl. Az eredeti görög és héber szövegeket tanulmányozza,
hogy tisztábban értse Krisztus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben. Egyre in-
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kább arra a meggyőződésre jut, hogy ez a darab Kenyér a szentségtartóban valóban
Krisztus Teste. Válaszúthoz érkezik. 1667-ben, Mindenszentek ünnepének estéjén
utolsó meggondolásai is szertefoszlanak. Stensen megteszi a döntő lépést: katolikus
lesz.

Amilyen következetesen halad a természettudományos kutatásban, ugyanolyan
következetes a hit dolgában is. Nyolc év múlva pappá szentelik. 1675 húsvétvasár
napján a csöndes primícia után az újmisés még egyszer az oltárhoz lép, hogy szegény
ségi fogadalmat tegyen. A tudományos pályája csúcsán álló Stensen a lemondás útját
választja. "Annak a számára, aki nem talál örömet a szegénységben, nem született
meg Jézus", vallja.

XII. Pius pápa 1953-ban mondta róla: "A metafizikai igazságok és Isten keresése a
természettudományos kutatásokon keresztül ... vezették őt a katolikus egyházhoz
és tették pappá. A kincsről és a gyöngyről szóló példabeszédet, amely szerint az em
ber mindent odaad ezekért, komolyan vette, sokak számára érthetetlenül, de min
denki előtt hősi módon."

Kölnben Pallavicini apostoli nuncius felfigyel erre a rendkívüli emberre, és Rómá
ban püspöki feladatokra javasolja. Már két évvel pappá szentelése után püspök lesz.
Az északi országok apostoli vikáriusává nevezik ki. Isten elfogadta Stensen szegény
ségi fogadalmát. Az északi diaszpórához vezető út csak a legkeményebb munka és a
nagy szegénység útja lehetett. Püspöki címerében egy szívböl kereszt nő ki. Valószí
nüleg maga tervezte, hiszen anatómusként behatóan foglalkozott az emberi szívvel. A
pap és püspök számára jelképpé vált: teljes szívével kész, hogy a kereszt útját járja.

Ezentúl teológiai értekezéseiben és leveleiben nyilvánul meg az a szellemi nagyság,
amelyet a világ természettudományi munkáiból ismert meg.

Aki kézbe veszi a térképet és az újonnan kinevezett apostoli vikárius müködési te
rületét szemügyre veszi, nem győz csodálkozni. Braunschweig tartományai, Bréma,
Magdeburg, Halberstadt, Mecklenburg, Altona, Hamburg, Glückstadt és Schleswig
Holstein. 1678-ban hozzájárul még Dánia és Norvégia katolikusainak gondja. Niels
Stensen átéli, mi is a diaszpóra: paphiány, kevés és lagymatag hívő, nélkülözés az
anyagiakban. Stensen feljegyzései tanúskodnak róla, milyen nehéz munkaterülete
volt. "A tél nagyon kemény volt, de a lelkek hidegsége még nagyobb."

1685-ben utoljára látogat el szülővárosába, Koppenhágába. Hirtelen megérkezik
hozzá a mecklenburgi nagyherceg engedélye: egyszeru lelkipásztorként bebocsátást
nyert Schwerinbe, hogy ott megszervezze a reformáció óta szünetelő katolikus isten
tiszteletet. Stensen alázatára és missziós lelkületére vall, hogy élt ezzel az engedéllyel.
Így kezdödött meg életútjának utolsó szakasza. "A keresztény egész élete nem más,
mint út Jézushoz."

Esős, sötét decemberi napon érkezik meg Schwerinbe, ahol 80 katolikus hivatal
nok és udvari alkalmazott él, főképp külföldiek. A katolikus lelki gondozásnak alig
lehettek esélyei. A Párizsban élö Christian Louis herceg pedig, aki csupán politikai
érdekből lett katolikus, végrendeletében meghagyta, hogy halála után hat héttel ves
senek véget a katolikus istentiszteletnek.

A körülmények nyomasztóak. Niels Stensen Rómából engedélyt kap, hogya püs
pöki méltóság minden külsö jele nélkül végezze a liturgikus cselekményeket, nehogy
megbotránkoztassa környezetét. A hajdani világpolgár és ünnepelt tudós teljes el
hagyatottságban és a legnagyobb szegénységben él.

Az evangélikusok és a katolikusok között akkoriban nagyon feszült volt a kapcso
lat. Az egyházszakadás iszonyú hatását már a természettudós Niels Stensen is meg
tapasztalta az európai bányák végiglátogatása során. A magányos püspök most a hit
egységéért küzd. Alapelvei, amelyeket az egyház újraegyesítése érdekében követ, ma
is szóról szóra megvalósíthatók: a kérdések komoly tanulmányozása, mértéktartás
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mások nézetének megítélésében, imádság és mindenekelött a hitelesen élt keresz
ténység meggyőző példája. Tömörebben és világosauban ma sem lehetne megfogal
mazni áz ökumenikus mozgalom tennivalóit. Dr. Faller, a fribourgi egyetem anató
mia-professzora mondja róla: "A véres vallásháborúknak a legmélyebb gyölölettöl
fűtött korszakában nem prédikált, hanem életével mutatta meg: erőszakból és hábo
rúból nem születhet kiengesztelödés, egyedül szolgálatból és szcretetböl."

Stensen mélységesen bízott benne, hogy Isten újból egyesíteni fogja keresztényeit.
Imáiból látható, mily kevéssé engedett a rezignáció és az elkeseredés kísértésének, s
mennyire küzdött azért, hogy szeretctbcn és jóságban járhassa az egyesülés útját.
"Szívből kívánom, hogy az emberek Isten Igéjét egyedül a Szenilélek magyarázata
szerint értelmezzék, és akkor nemsokára mindnyájan újra egy szív, egy lélek, egy
nyáj, egy szölötö, egy test, egyetlen közös szentegyháza leszünk Krisztusnak, mely
kegyelmet a legszentebb Szentháromság, Jézus Krisztus érdemeiért, a legszentebb
Szűzanya és Istennek minden mennyei és földi barátjának könyörgésére megadni
méltóztassék."

Stensen mindig imádkozó keresztény volt, már diákkorában és kutatóként is. Így
figyelmeztette önmagát: "Kérd Istentől a valódi imádságot, kezdd mindig újra, mint
egy gyakorlatlan inas."

Az anatómus, a geológus, a pap és a püspök Stcnsen életét a Miatyánk kéréseiben
foglalhatjuk össze. "Egyedül Isten akarata teljesüljön. Ez az én vágyam, hogv Isten
megadja nekem ezt a kegyet."

Schwerini múködése 1686. november 25-én, 48 éves korában bekövetkezett halálá
val ért véget. Utolsó útja előtt nélkülöznie kellett egy paptárs vigasztaló jelenlétét és
a szentségek kegyelmi ajándékait. Akkor úgy látszott, hogv halála a mecklenburgi
katolikus egyház számára is a véget jelenti. A valóságban azonban ez új kezdet volt.
Röviddel halála előtt ezt mondta Niels Stensen: "Béke legven veletek. Az Irgalom
Atyjához megyek, ahol azt hiszem, jobban segíthetek rajtatok, mint ha itt maradnék
köztetek."

A kutató Stensen cmlékét ma is őrzi a tudományos világ. 1955-ben, a koppenhágai
nemzetközi sebészkongresszuson vezérelvként fogadták el Niels Stensen egyik mon
datát: "A hamisat kerülni kell, az igazságot megszilárdítani, a homályt felderíteni."

W. H. Hobbs professzor szerint: "Stensen a megfigyelésen alapuló és a modern ter
mészettudományokban ma már uralkodó kutatási eljárások úttörö]e. Leonardo da
Vinci kivételével a XVIII. sz. elött egyetlen természettudományi író sincs, aki pontos
ságában, megfigyeléseiben, éles ítéletében, parancsoló végkövetkeztetéseiben a tudós
dánhoz volna mérhetö."

Nekünk katolikusoknak Stensen a bátorság, a hűség, a nagylelkűség, az alázat, a
keresztények egységéért folytatott szüntelen könyörgés pé Idája. "Isten jelenlétébe
akarjuk helyezni magunkat és tudatában akarunk lenni annak, hogy Isten, a Minden
ható, jelen van itt, néz és hallgat minket."

Életét, alakját legjobban egyik imája állítja elénk:

"Mindenható lsten és Atya,
akinek az akarata nélkül
fejünkrőlegy hajszál,
a fáról egy levél,
a levegőből egy madár
le nem hull,
- aki nélkül szellemnek a gondolat.
nyelvnek a szó,
kéznek a cselekedet
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Te számomra ismeretlen utakon
vezettél engem!
Mert Neked konnvebb
engem oda vezetned.
ahová Te akarod,
mint nekem,
hogy elhagyiam uzt,
ami felé kivánságom VOIlZ."



PUSKELy MÁRIA

Boldog Erzsébet lelkisége

1984. november 25-én II. János Pál pápa boldoggá avatta Szentháromságról nevezett
Erzsébet dijoni kármelita nővért. Lisieux-i Szerit Teréz .Jelki testvérét", ahogyan őt

Hans Urs von Balthasar nevezi. Az egyház a boldoggáavatás aktusával hivatalosan is
példaképnek ismerte el. Lelkiségének néhány sajátos vonását szeretnénk most be
mutatni azoknak, akiknek életében nincs semmi rendkívüli, akik egyszeru. "hétköz
napi kercszténvck". de akik tudják, hogy életük a Szentháromság szeretetének meg
ismételhetetlen csodája.

Életérol nem sok feljegyeznivaló akad. Marie Elisabeth Catez 1880. július 18-án
született. Édesapja Franccis Joseph Catez kapitány. Anyja, Marie Rolland törékeny,
de rendkívül erős akarattal megáldott asszony. Elisabeth és húga, Marguerite nem
sokáig élvezik apjuk szeretetét; Catez kapitány 1887-ben váratlanul meghal. Az anya a
két kicsivel szerényebb házba költözik. A két kislány természete elüt egymástól. Eli
sabeth rendkívül élénk, temperamentumos, haragkitörései, a "jelenetek" gyakran
megrémítik környezetét. Guite viszont csendes, mindenben alárendeli magát paran
csolásra hajló nővérének. Elisabeth nyolcéves korában végzi el első szentgyónását, és
ettől kezdve elszánt következetességgel birkózik indulatos természetével.

A két gyerekhez házitanító jár, ezenkívül Elisabeth a városi konzervatóriumban
zorigorázni tanul. Nem hétköznapi tehetség, már az első években ragyogó karriert jó
solnak neki. 1891. április 19-én lesz elsőáldozó. Ekkoriban kezd naplót vezetni. A he
lyesírási hibákkal bőven megtüzdelt oldalak arról tanúskodnak, hogy vidám, szereti
az életet, de acélos akarattal fegyelmezi önmagát, hogy Jézusnak és édesanyjának
örömet szerezzen. Tizenhárom éves korában elnyeri a dijoni konzervatórium zenei
versenyének első díját. Anyja igyekszik megóvni az önelégültségtől, legszebb teljesít
ményét is csak "megjárja" szóval jutalmazza. Egy alkalommal édesanyjával látogatást
tesz a város kármelita kolostorában. Itt hallja először. hogy neve, Erzsébet, ennyit
jelent: "Isten háza". A kislányt elbuvöli a valóság. hogy soha nincs egyedül; ettől kezd
ve gyakran vonul vissza önmagába, hogy lelke isteni Vendégével beszélgessen.

Lassan bekerül a dijoni szalonok világába. Mindenütt szívesen látják, elismeréssel
hallgatják zongorajátékát. Az anya boldogan nézi, milyen ügyesen táncol, teniszezik.
Egymást érik a meghívások. Senki sem tudja, hogy tizennégy éves korában tisztasági
fogadalmat tett, és hogy szívében már felhangzott a hívás: "Kármel". Részt vesz a
plébánia életében is, tagja a Mária Társulatnak. katekézist tart a dohánygyári munká
sok gyermekeinek, eljár a népmissziók ra. lelkigyakorlatokon vesz részt. Anyja sze
retné férjhez adni. és kérőkben nincs hiány. Tizenhét éves korában beszél először

anyjának a Kármelről. Az eredmény anyja tilalma: be sem teheti a lábát a kolostorba.
Elisabeth engedelmeskedik, bár nagyon szenved. Tizenkilenc éves. amikor anyja fel
oldja a látogatási tilalmat, és megígéri, hogy mihelyt Elisabeth elérte nagykorúságát.
ö nem ellenzi többé belépését.

Két év múlva anyja újabb halasztást helyez kilátásba. De Elisabeth sarkára áll. és
nagykorúságára hivatkozik. Végre is 1901. augusztus 2-án lépi át a dijoni Kármel kü
szöbét. Négyhónapos próbaidő után, december 8-án kapja meg a Kármelhegyi Bol
dogasszony sarutlan nővérei remetcruháját. Kemény kísértésekben. megpróbáltatá
sokban, a szellem passzív tisztulásában eltelt újoncideje után, 1903. január ll-én teszi
le ünnepélyes örökfogadaImát (akkoriban még a noviciátus után azonnal örökfoga-
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dalmat tettek). Munkaköre: másodportás és a varrodában segít, valamint a szokásos
kolostori teendők szolgáltatják szerzetesi élete kereteit. 1905 elején jelentkeznek az
Addison-kór elso tünetei: állandó fejfájás, gyomorgörcsök és nagyfokú fáradtság. Álla
pota rohamosan rosszabodik, 1906 nagyböjtjében már halálát várják. Az utolsó hóna
pokban napi egy pohár tej a tápláléka. Csontta-börré soványodik, a kór szétmarja
gyomrát, elégeti nyelörendszerét: az utolsó három hétben még agyvelőgyulladás is
súlyosbítja állapotát. Mindenszentek ünnepén áldozik utoljára. Kilencnapos agónia
után hal meg, 1906. november 9-én. Utolsó érthete szavai: "Megyek a világosságba, az
életbe ... a Szcretethcz!"

Elisabeth élete a harmadik köztársaság idejére esik. Elkeseredett küzdelem folyik
az állam és az egyház szétválasztásáért. Az errol szóló törvényt 1905-ben mondják ki.
A szerzeteseket is sújtó törvény sok gondot okoz a francia egyháznak. A katolikusok
körében megerősödik az engesztelés szükségességének gondolata. A gyarmatosítás
növeli, olykor aránytalanná duzzasztja a nemzeti öntudatot, fokozza a pénzhajszát.
Amínt Avilai Teréz idején a konkvisztádorok, úgy indulnak a XIX. század második
felében a franciák Indokína, Észak-Afrika és Madagaszkár felé. A közvéleményt
hosszú ideig a Dreyfus-ügy tartja lázban. EI-ős az antiklerikalizmus, az egyházellenes
hangulat. A közvélemény alakításában olyan írók játszanak szercpet, mint Renan,
Zola, A. France, Maupassant ... Feltételezhetjük, hogy jól óvott környezetében Elisa
beth nem olvasott semmit ezektol az íróktól, de a társadalmi élet kommunikációs
hullámai hozzá is elég híranyagot szállíthattak ahhoz, hogya fiatal leány érzékclje a
francia társadalom és egyház súlyos válságát. Elisabeth sokat imádkozik a hitetle
nekért. teljes szívvel kapcsolódik be az engesztelési mozgalomba. Később élete egyik
vezérmotívuma lesz az a meggyőződés, hogy - miként Szent Pal - kiegészítse testében
azt, ami Krisztus szenvedéséböl hiányzik az egyház javára.

Belső életének irodalmi forrásai a legszükségesebbekre korlátozódnak. Fiatal leány
korában édesanyja révén ismerkedik meg Avilai Szent Teréz gondolataival. Később

nagy hatást gyakorol rá A tökéletesség útia, felismer! benne saját imatapasztalatát.
Keresztes Szent János múveivel már csak a Kármelben találkozik. Élcte végéig egyik
legfőbb lelki tápláléka marad a Szellemi páros ének és az Éló" sreretetláng. Viszonylag
hamar kezébe jut az 1897-ben meghalt Lisieux-i Teréz önéletírása, az Egy lélek törté
nete. Különös szerctettel vonzódik a XIII. századi német misztika legkiválóbb képvi
selöjéhez, helftai Szerit Gertrúdhoz. Halálos ágya rncllett gyakran olvasnak fcl Szerit
Gertrúd imáiból. Talán az első helyen kellett volna említenünk Szent Pált. "Az örök
életet közli velem" - mondta róla. Környezete Szent Pál kis teológusának nevezte öt.
Kedvencei közé tartozott a francia nemzeti hős, Jeanne d'Arc. Példáján buzdulva ti
zennyolc éves korában felajánlja magát hazájáért. Különös tisztelette! veszi körül
védőszentjét,Árpád-házi Szent Erzsébetet. Feljegyzéseiben gyakran idéz Szcnt Ágos
tontól, Areopagita Dénestól. valamint Lacordaire-töl. Kora janzenista szellemű iro
dalma nem hagyott nála nyomot.

Elisabeth introvertált típus, aki belső végtclcn]e közegében asszimilálja kora és
környezete üzenetét. Húszéves korában ezt jegyzi fel Naplójában: "Igen. itt belül élek,
abban a pici cellában, amelyet Te építesz szívemben, önmagamnak abban a kicsi sar
kában, ahol Téged látlak, ahol Téged olyan jól megtapasztallak ... "

Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet karizmáját nem könnyü megragad
nunk, annyira rejtett és alapvetöen egyszerű. Lelkiségének három alapvető vonása
azonban világosan kirajzolódik elottünk: Isten bennünk lakása. - A csend és összesze
dettség aszkézise. - Krisztus-központú lelkiség.
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Isten bennünk lakása

A kis Elisabeth a dijoni Kármel társalgójában hallja elöszor, hogy lelke a Szent
háromság lakóhelye. Életre szólón megmarad benne ez az élmény. Belép a belső vár
kastélyba, hogy életét ezután teljesen "odabent" töltse, "Istenem", "az én Hárrnam"
társaságában. Gyakran felidézi magának a keresztség áldott pillanatát. "Isten arra
rendelt benneteket - írja két kis unokahúgának -, hogy Fia képmásai legyetek.
Isten a szent keresztségben Fiába öltöztetett benneteket, hogy gyermekei és egyben
eleven templomai legyetek." A keresztségben kapott név egész belső életének szirn
bólurnáva lett. Hite arra készteti, hogy válaszoljon a benne élő és múködö Szeretet
nek. Egyik barátnője így emlékezik vissza rá: "Egészen a Szentháromság foglalta le. A
Szentháromság volt számára a minden. Utolsó találkozásainkon már alig beszélt,
annyira el volt merülve a Szentháromságban. Belül élt. Gyakran mondta: »Ugy ér
zem, itt van!« - és olyan mozdulatot tett, mintha két karjában tartaná és szívéhez
szorítaná Ot." Természetesen Elisabeth nem érzésekről, szentimentális élményről be
szél, hanem a hitben és a szeretetben megélt titokzatos valóságról. O is küszködik
azzal, hogy szegényes szavakkal, gesztusokkal fejezze ki a kifejezhetetlent.

"Isten bennem és én Őbenne" - belépésekor ezt a mottót választja magának élet
programul. Beöltözésekor kapott új neve megerősíti ezen az úton. Néhány napos kár
melitaként ezt írja Angles kanonoknak: "Még nem mondtam, mi a nevem a Kárme
len? Szentháromságról nevezett Mária Erzsébet. Úgy tűnik, ez a név különleges hiva
tást jelöl. Nemde csodaszép? Mélységesen szeretem ezt a misztériumot, beléveszítem
önmagam." Egy másik levélben így mutatkozik be: "Szentháromságról nevezett Er
zsébet vagyok, aki eltűnik, elvész a Háromban, aki hagyja, hogya Három teljesen ha
talmába vegye."

Keresztes Szerit János nyomán Elisabeth "lényünk legmélyebb központjának" ne
vezi a Szentháromság lakóhelyét. "Ez az a mélység, amelybe bele kell vetnünk és ve
szítenünk önmagunkat; a szerctet e bennünk húzódó mélységében vár ránk a bol
dogság, ha oda hűségesen visszatérünk." Ezt a bensőséges életközösséget - vallja Eli
sabeth - csak az a "túlságosan nagy szeretet" (Ef 2,4) hozhatta létre, amellyel az Atya
a Fiúban szeret minket. "Túlságosan szeret engem!" - ismétli gyakran Szent Pál nyo
mán. Ez a kihívás meghaladja minden elképzelését, vágyát, álmát, újabb és újabb
merész válaszok ra készteti. "Amikor valami szenvedés vagy apró áldozat jelenik meg
a láthatáron, gondoljunk mindjárt arra, hogy szeretetünket bizonyíthatjuk Annak, aki
túlságosan szeretett minket." "Minden pillanatban megtapasztalom a szomjúságot,
hogy szeretettel viszonozzam a szerctctet." "Szeretete túlságosan nagy szeretete: íme
ez az én földi »látornásom« ... Megértjük-e valaha is.mennyire szeret minket?"

1906 nyarán, amikor már tudja, hogy közel a beteljesedés, szeretne valami nagyon
szépet adni azoknak, akiket a legjobban szeret. Így születnek meg édesanyjához írt
legszebb levelei, valamint egy összefoglaló elmélkedéssorozat; ez utóbbit húgának,
Guite-nek készíti. "Tanítása" egy fiatal, kétgyermekes anyának szól. Szeretné húgát
ráébreszteni arra, hogy mennyországot hordoz magában. Írásának tehát ezt a címet
adja: Hogyan találhatjuk meg az eget a földön? "Ha ismernéd Isten ajándékát" (Jn 4,10)
- mondta egy alkonyon Jézus a szamariai asszonynak. De mi más Istennek ez az aján
déka, ha nem O maga? "Tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be" (Jn 1,11) - mond
ja a szeretett tanítvány. Keresztelő Szent János pedig méltán vádolt oly sok lelket:
.Köztetek áll az, akit nem ismertek", bennetek él, akit nem ismertek (Jn 1,26). Ha
ismernéd Isten ajándékát! Van egy teremtmény, aki ismerte Istennek ezt az ajándé
kát, aki ennek legkisebb részét sem veszítette el, aki oly tiszta, oly ragyogó volt, mint
ha maga Fény lett volna: "Speculum justitiae"; egy teremtmény, akinek élete annyira
egyszerű volt, annyira elveszett volt Istenben, hogy szinte csak ezt lehet róla mon-
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dani: "Virgo fidelis". Ő volt a hűséges Szúz, aki mindent "megőrzött szívébcn" (Lk
2,51). Kicsinek tartotta magát; oly összeszedett volt a templom rejtekében, hogy ma
gára vonta a Szentháromság tetszését ... Az Atya e gyönyörű teremtmény fölé hajolt,
aki annyira nem volt tisztában szépségével, és azt akarta, hogy az időben Anyja le
gyen Annak, akinek Ő Atyja az örökkévalóságban. Akkor a szerétet Lelke, aki végre
hajtja Isten minden múvét, reá szállott, a Szúz pedig kimondta a maga .Lcgycn't-jct.

Elisabeth átélt alapigazságokat közöl húgával. meglepően tárgyilagos hangon, szin
te személytelenül objektíven. Valóban, a halálos beteg fiatal kármelita egészen a hit
ből él, a hitben éli meg Isten szeretetének misztériumait. Maga is hangsúlyozza, hogy
hite sötét, szeretete nem érezhető, reménye kizárólag Istenben horgonyoz. Írásaiból
az a kép tűnik elénk, amelyet Keresztes Szerit János az átalakuló egyesülésben élők

ről rajzol meg: akaratukat átizzította a szeretet, emlékezetük teljesen megtisztult és a
remény hatja át, értelmüket pedig kizárólag a hit vezérli. Keresztség - Isten bennünk
lakása - hivatás Isten Fia képmásának kialakítására - az istenszeretet teremtő és át
alakító ereje: ezek Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet belső dinamizmusá
nak kimeríthetetlen energiaforrásai.

Hogyan valósítható meg mindez? - tehetjük fel joggal a kérdést. Hitben, csendben,
összeszedettségben. várakozásban, reményben - válaszolja.

A csend és összeszedettség aszkézise

Elisabeth nővér Keresztes Szent János közvetítésével magáénak vallja a pusztai
remeték tapasztalatát: lényünk minden képességének, szenvedélyének meg kell tisz
tulnia, a léleknek üressé kell válnia, csöndben, békében kell fészket raknia, hogy he
lyet adjon magában Istennek, meghallja a benne élő isteni Személyek szavát, érzé
keny legyen a Szentlélek minden érintésére. Voltaképp a szerel~es szívú ember
spontán gesztusáról van szó: meghitt örömben tartózkodik ott, ahol szeretik és vi
szontszerethet, boldog, hogy valamit adhat Kedvesének, s akkor nyeri el igazi béké
jét, amikor mindent odaadott, odaadta önmagát.

A csend több, mélyebb, mint az egyszerű külsö hallgatás. A külsö hallgatás csak az
első lépés; csendet kell teremteni érzékeink világában, egész lényünkben. A csend
figyelmet indukál, "szerelmes odafigyelést".

Jóllehet túlzott érzékenysége ellen szinte haláláig harcolnia kellett, Elisabeth rend
kívüli önfegyelrne, mély hallgatása már Kármelbe lépésekor megragadja a közössé
get. Nem kímélik meg a kísértések, az utolsó években - akárcsak "lelki nővére", Li
sieux-i Teréz - még azzal a gondolattal is birkóznia kell, vajon létezik-e egyáltalán Is
ten. Betegsége során, a csillapíthatatlan kinok idején megismeri az öngyilkosság kí
sértését, majd az utolsó időben a halálfélelem kínját. És mégis mindig összeszedett
nek, kiegyensúlyozottnak, szolgálatkésznek, a csendben és az imában elmerültnek
találják. Csak perjelnőjének vallja be gyermeki egyszerűséggel,hogya "fájdalom vá
rában lakik", hogy hite teljes sötétségbe borult. Ugyanakkor megtapasztalja, hogya
"Három" erőt ad neki mindezek elviseléséhez. "Ha tudnának a lelkek Istenre várni!"
- sóhajtja többször. Várni Őr';, elviselni a "Semmit", hogy így befogadhassák a "Min
dent!" A 45. zsoltárról elmélkedve többek között ezeket írja: "Figyelj, leányom, for
dítsd ide füled, feledd el népedet és atyádnak házát. A Király kívánja szépségedet. 
Ez a megszólítás egyben felhívás a hallgatásra is. Halljad ... és azért: hajtsd ide füle
det. El kell felejtened atyád házát, azaz mindent, ami a természetes élettel összefügg.
Feledd el népedet ... Ez a legnehezebb! Ez magában foglalja egész belső világunkat,
mindent: érzéseinket, érzékenységünket, emlékeinket és a különféle benyomásokat,
szóval az én-t. Ezt kell elfelejtenünk, elhagynunk."
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Elisabeth állandóan hangsúlyozza, hogy önmagunk elhagyása, a belső csend meg
teremtése a puszta hitben történik. "Ez már nem fátyol, ez már fal, amely elrejti Őt

előlem. Ez nehéz, miután az ember Őt oly közelről megtapasztalta . .. De a hit azt
mondja nekem, hogy mégis itt van. Mire jó az édes vigasztalás: az nem Ő! És mi Őt

keressük! Menjünk tehát hozzá a puszta hitben." "A hit szemtől szemben való látás
a sötétségben" - mondja meghatározásként. "A kármelita olyan lélek, aki puszta hit
ből él."

Halála előtt két hónappal kéthetes nagy lelkigyakorlatot tart, hogy előkészüljön a
hazatérésre. Perjelnője kívánságára röviden papírra veti egy-egy gondolatát. Följegy
zései a puszta hitben megélt boldogságról adnak képet.

Krisztus-központú lelkiség

Hans Urs von Balthasar szerint Elisabeth misztikája egészen Krisztus-kőzpontúés
ezáltal szentháromságos misztika. A cél a Szentháromság, az út Krisztus.

A huszonegy éves Elisabethnek Kármelbe lépése után néhány nappal kérdőívet

kell kitöltenie. Erre a kérdésre: - Mi a kedvenc könyve? - azt válaszolja: .Krisztus
lelke, mert az feltárja előttem az Atya minden titkát, aki a mennyben van." Egy más
alkalommal elöljárója az udvaron találja, amint a középen magasodó keresztet szem
léli mozdulatlanul. Kérdésére, mit csinál, a fiatal jelölt ezt válaszolja: "Elmerültem
Krisztusom lelkében." Azt kívánja, hogy Krisztus legyen "lelkének lelke", Ő imádkoz
zék, imádjon, cselekedjék, szenvedjen és szeressen benne. Tudja kezdettól. hogy
"képmássá" kell lennie: "Semmi mást nem akarok, mint Krisztussal azonosulni."
Nem erkölcsi erények elsajátítását tűzi ki tehát célul, hanem a teljes belső átalaku
lást, azonosulást a szcrctetben. "Helyettesíttetni" akarja magát Krisztussal, Krisztus
"meghosszabbított embersége" akar lenni. (Erőteljes kifejezéseit alig tudjuk a félreér
tés veszélye nélkül magyarra fordítani.)

.Krisztus itt van, imádkozik bennem, én pedig Őbenne." Elisabeth így akar "moz
dulatlan maradni az Atya előtt, Őt imádva, szcretve és engesztelve. Ebben a legmaga
sabb rendű aktivitást megkívánó .mozdulatlansagban", nyitott készségben akarja
Krisztus életét élni, aki nem tett mást, mint azt kereste, ami Atyjának tetszésére van.
A Megváltót szemlelve vallja: az Atya azzal tünteti ki, hogy megfeszített Fia képmá
sává alakítja. Egy hónappal halála elött egyik barátriojének igy számol be kimondha
tatlan öröméröl:

"Drága Cermaine noverkúrn. ha tudná, milyen isteniek barátneje napjai a Kárme
len! Napról napra gyöngebb leszek és érzem, már nemsokára eljön értem. Ismeretlen
örömöket tapasztalok és ízlelek. Ó milyen drága és édes a szenvedés öröme' Mielőtt

meghalok, az az álmom, hogy egészen a Megfeszített Jézusba alakulok, és ez oly nagy
erőt ad a szcnvcdéshcz! Nem lr-hct más eszményünk. mint hogy ehhez az isteni Mo
dellhez alakuljunk. Milven lángoló buzgósággal hoznánk áldozatot, vetnénk meg ön
magunkat, h" szemünk szüntelenül Őrá tekintene. Ha tudná, milyen kimondhatatlan
boldogságot ízlel a lelkem, amikor arra gondolok: az Atya eleve arra rendelt, hogy
megfeszített Fiához Icgvck hasonló!"

A "boldogságok útján" haladva reméli, hogy a szeretet vértanúja lehet. A szentmisé
ben talál erőt ahhoz, hogy leküzdje a fájdalmaktól való természetes irtózasat. és soha
egy pillanatra se hátráljon meg. 1906 júliusában Angles kanonoktól azt kéri, ajánlja
fel öt a szenimisében. "konszekrálja" mint áldozati ostyát: "Hogy többé már ne én él
jek, hanem Ő - így, amikor az Atya rám t ck int - felismerhesse bennem azt, ami hiány
zik az Ó Kinszenvedéscbol Titokzatos Teste, az Egyház számára."

A Megfeszítettel való azonosulásban és a megváltás muvében való tevékeny részvé
telében Máriát, a szívében hét tőrrel megsebzettet szemléli: "Mária magától Isten
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Igéjétől tanulta meg, hogyan kell szenvedniük azoknak, akiket az Atya áldozatul sze
melt ki és akiket örök terve szerint kijelölt és előre kiválasztott, hogy az Ő Felkentjé
hez hasonlókká legyenek. Ott áll a kereszt lábánál, és a Mester ezt mondja róla: »Írne
a te anyád ... « A szent Szűz most énmellettem áll, hogy megtanitson úgy szenvedni,
ahogyan Ő szenvedett." Elisabeth szernlélödö lelkét sajátos módon nem Krisztus
szenvedésének részletei kötik le, mint inkább az a méltóság, amellyel a "szeretet
Megfeszítettje" szenved, kiüresíti önmagát és engedelmes a halálig. Gyötrelmeit gyer
meki egvszerüséggel és királynői méltósággal viseli. Bőven volt része testi-lelki szen
vedésben egész élete folyamán, az utolsó é" kínjai azonban elviselhetetlenek. A kor
gondolkodásmódjának megfelelően soha nem kap semmiféle fájdalomcsillapítót,
nyugtatót vagyaltatót. "Mintha vadállatok marcangolnák szét a gyornrornat" - vallja
be egyszer iszonyú fájdalmában, aztán rámosolyog ápolójára. "Mesterem azt kéri,
hogy egy királynő méltóságával haladjak a kínszenvedés útján."

Utolsó éveiben az isteni dicsőség dicséretének nevezi magát. Már fogadalma után
megragadja őt az Efezusi levél egy mondata: "Mi is Őbenne nyertük el az örökséget
annak végzéséböl, aki mindent szabad elhatározása szerint tesz. Szolgáljunk hát fön
sége dicsőségére mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket"
(1,11-12). Végső hivatását abban találja meg, hogy a Szentháromság dicsőségének

dicsérete legyen. 1906 júliusában Marguerite húgának írt "végrendeletében" elmélke
dik titokzatos hivatásáról:

"A dicsőség dicsérete az a lélek, aki Istenben marad, aki tiszta és önzetlen szeretet
tel szeret, anélkül, hogy önmagát keresné a szeretet édességében, aki ajándékain túl
szereti őt. Teljesen ki kell szolgáltatnia magát, hogy már csak azt akarja, amit Isten
akar. A dicsőség dicsérete hallgató lélek, akit hárfaként érint titokzatos rnódon a
Szentlélek, és isteni dallamokat játszik rajta. Tudja, hogy a szenvedés olyan húr,
amely a legszebb hangokat adja. A dicsőség dicsérete az a lelek, aki a hitben és egy
szerűségben szemléli Istent; mintegy visszfénye mindannak, ami Isten, mérhetetlen
mélység, amelyben Ő áradhat, terjedhet el: olyan, mint egy kristály, amelyben Isten
sugározhatja és szemlélheti minden tökéletességét és saját ragyogását."

Végül a "dicsőség dicsérete" olyan lény, aki mindig hálaadásban él. Minden tette,
mozdulata, gondolata és vágya a szeretetben gyökerezik, ugyanakkor az örök "Sanc
tus" visszhangja.

A Megfeszített Jézusba öltözött Elisabeth gyermeki bizalommal simul az őt "szere
tett leányaként" hazahívó Atya karjába:

"Isten szeretettel hajol e lélek, fogadott leánya fölé, aki oly hasonló a »rninden
teremtmény közott Elsőszülöttnek« képéhez. Elismeri, hogy egy azok között, akiket
eleve kiválasztott, meghívott és megigazulttá tett. Atyai szíve remeg az örömtől, hogy
müvét befejezvén rajta, megdicsőíthetiés áthelyezheti országába, hagyott dicsőségé

nek dicséretét mindörökké énekelje."
Elisabeth életében nincs semmi rendkívüli. Feltétel nélkül hitt a szeretetnek és

hagyta, hogy ez a szeretet szabadon muködjék benne. Élete kiáltó tanúságtétel, egy
olyan emberé, aki merte magát teljesen kiszolgáltatni Istennek. Nem intézhetjük el
azzal, hogy ez "apáca-hivatás", keveseknek való, meredek út. Elisabeth nővér egysze
rűen komolyan vette az evangéliumot, Jézus szavait, a boldogságok ígéreteit. Merte
az isteni Szóra alapozni egész életét. Keresztre szegezve is a mennyben élt: .Bevallom
neked - írta még néhány nappal halála előtt -, életem elővételezettmennyország: hi
szem, hogy egy Lény, aki önmagát szeretetnek nevezi, bennem lakik a nap és az éj
szaka minden pillanatában, és azt kéri, hogy maradjak meg társaságában." Nem vala
mi magánkinyilatkoztatás, hanem egyszerűen a hit alapján állítja mindezt. Ebbe a
"belülvaló mennyországba" hívogatja testvéreit: minket.
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CSEJTEI DEZSŐ

A szingularitás fennmaradásának esélyei
(Gondolatok Unamuno egzisztencializmusáról)

A "vadember" jogai

Mint ismeretes, A vallásos nevelésről szóló tanulmányában Németh László - Toynbee
val egyetértve - abban látja a modern civilizáció által kitermelt egzisztenciális ellent
mondások gyökerét, hogy - hozzávetölegesen a 17. század során kialakuló természet
tudományos világkép óta - végzetes (végleges?) hasadás következett be az ész és a
szív közott. amennyiben az ember embermivoltából következő vágyai, érzései, indu
latai, szenvedélyei egyre kevésbé találnak helyet egy alapvetöen racionalisztikus vi
lágkép keretei között. A szív jogai - mint emberi jogok - háttérbe szorulnak az ész 
igaz, történetileg mérhetetlen szenvedések és erőfeszítések által kivívott - jogai
mögőtt, a bennünk honoló "vadember" a ráció jótékony gyámkodása alatt a lélek
peremterületeire szorítva tengődik.

Németh László egzisztenciális látlelete az említett időszaknak talán egyetlen más
szakaszára sem érvényes olyan mértékben, mint épp a 19. század végére, a század
forduló körüli esztendőkre. A természettudományokban, a technikai fejlődésben

megkötö objektív racionalitás kivívott és vállalt hatalma, méltósága korábban soha
nem látott méreteket öltött. Úgy tűnt, hogya létezés most már végérvényesen és
visszavonhatatlanul az ész, a tudományos racionalitás mentén artikulálódik, az egyé
ni és társadalmi konfliktusok a tudományok, a technikai fejlödés segítségéveI hosszú
távon, perspektivikusan kiiktathatók. Úgy látszott, hogy az ideológiák uralma alól
végre-valahára felszabaduló, autonóm ráció megnyugtató választ ad a valóság miben
létével, az ember világban elfoglalt helyével, feladataival kapcsolatban felmerülő,

még megoldatlan kérdésekre, és hogy az emberiségnek minden oka megvan a saját
jövőjét. sorsát illető optimizmusra. A Teremtés az Ember kezébe került át és befejezé
séhez közeledik.

A századforduló körüli évtizedekben azonban Európa különbözö pontjain - leg
többször egymástól függetlenül - magányos, elszigetelt. úgyszólván a kultúra inter
mundiumaiban élő gondolkodók lépnek fel, mégpedig a "vadember" jogainak védel
mében. E gondolkodók számára valahogy szüknek bizonyult az a világ. amelyet a
tudományokban és a technikában objektiválódott ráció tárt fel számukra. Fojtoga
tónak, fullasztónak érezték világuk racionális kultúrimmanentizmusát, gyanúsnak,
mesterkéltnek az ez által nyújtott biztonságot. és a valóság. a lélek új tájainak fel
kutatása révén reméltek friss levegőt szippantani. Ilyen gondolkodó volt Dosztojevsz
kij. Nietzsche. Ibsen és Freud; ilyen gondolkodó volt Miguel de Unamuno
(1864-1936) is.

Unamuno - baszk, hispán, egyetemes

Az unamunói érző gondolkodás megkülönböztetőzamatát az adja, hogy milyen mö
don képes egy egyén, aki Spanyolország egyik szögletéből-Baszkföldről- származik,
a hispán egyetemesség benső elsajátításán át az európai, sőt összemberi gondolko-
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dás, integratív látásmód magasságaiig eljutni, de úgy, hogy közben a személyes léte
zését tápláló források egyetlen cseppje se vesszen kárba.

Unamuno baszk volt; szellemének kibontakozása során meghaladta a szűk látó
körű, provinciális, erősen konzervatív töltetű baszk nacionalizmust, elvetette továbbá
azt a kétség minden árnya nélküli, differenciálatlan, számos tekintetben naiv katoli
cizmust, melyben nevelkedett. Magával hozta viszont - elsősorban Loyolai Szent
Ignác alakján keresztül- egy általa autentikusnak, hitelesnek tekintett, intenzív kato
likus vallásosság élményanyagát, valamint a hangsúlyozottan egyéni gondolkodás
legmaximálisabb - olykor a mentális anarchizmus határait súroló - igénybevételét,
mintha csak egyegy személyre szóló privilégium biztosításáról lenne szó. Unamuno
spanyol volt; sajátosan artikulálódó hispanizmusából kiszorult az uralkodó koröknek
a dicső nemzeti múlt szemléletébe belefeledkezö, öntelt hazafisága, de az államhata
lommaI összenőtt, a vallás kérdését a nemzethez tartozás kérdésével összecserélő.

enervált katolicizmus is; viszont helyet kapott benne az egyszeru, dolgozó ember ál
tala autentikusnak tekintett belső történelme, a spanyol történelmi táj varázsa, vagy
a nyelv közösségén alapuló Hispán-Amerika szellemi kincsei éppúgy, mint a babo
nákkal, hiedelmekkel teli, rusztikus népi katolicizmus. Végül - bármilyen furcsán
hangozzék is - Unamuno européer is volt; persze ha a progresszisták kietlen, lapos,
Európát a puszta technikával, az automobillal és a villanykörtével azonosító bálvány
imádásáról volt szó, ő gondolatban tüstént a Gibraltári-szoros túlsó partjára kelt át,
Spanyolország afrikai, berber lelkületéhez apellált, és segélykérően a nagy afrikaiak
hoz, Tertullianushoz, Augustinushoz fordult. Egy ennél sokkal mélyebb értelemben
azonban mégiscsak européer szellem volt; azokat a maradandó szellemi értékeket
kereste az egész kontinensen, melyek valamilyen összhangban álltak lelke titkos
rezdüléseivel. Szellemi barangolásai során így fedezte fel magának Carlyle-t, Pascalt,
Sénancourt, Ibsent, Leopardit. Külön említést érdemel Kierkegaard, akit még a szá
zadelő nagy Kierkegaard-reneszánsza előtt fedezett fel, és akinek a kedvéért meg
tanult dánul. De nem hagyható ki a sorból a századelő modernizmusa (Leisy, Le Roy,
Tyrrell), vagy a liberális protestáns teológia (Ritschl, Harnack, Herrmann) vonulata
sem. Mindezen irányzatok vagy egyének partnerként szerepeltek Unamunónál az őt

kizárólagosan érdeklő probléma ... nem megoldásában, hanem minél jobb exponá
lásában.

Az unamunói alapintuíció

Unamuno filozófiai szubjektuma, a maximálisan konkrét, hús-vér egyén mindössze
egyetlen létrninóség, a személyes halhatatlanság kérdésköre felöl határozódik meg.
Végességünk tudata és élménye, illetve az e tudati-élményszerű végesség meghaladá
sára irányuló kétségbeesett erőfeszítés, a fennmaradás elementáris, vitális vágya az,
ami a filozófia mint emberi bölcselkedés tulajdonképpeni tartaimát teszi, és amit ő

tragikus életérzésnek nevez: " ... a nem-meghalás vágya, a személyes halhatatlanság
éhe, az a fáradozás, amellyel arra törekszünk, hogy saját létünkben végtelenül marad
junk fenn és ami ... maga a lényegunk. ez minden megismerés affektív bázisa és rnin
den - az ember által és az emberek számára kigondolt - ember alkotta filozófia
intim, személyes kiindulópontja. Meglátjuk majd, hogy ezen intim, affektív probléma
megoldása - amely a megoldásról szóló kétségbeesett lemondás is lehet - az, ami a
filozófia fennmaradó egészét átszínezi. Sőt, még az ún. ismeretelméleti probléma
mögött is ez az emberi affektus rejtőzik... Minden egyéb vagy önmagunk, vagy
mások becsapása. És azért csapunk be másokat, hogy önmagunkat is becsaphassuk.
Minden filozófia, minden vallás személyes és affektív kiindulópontja ez - a tragikus
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életérzés." (VII. 131. o.) Unamunót voltaképp ez a fizikai, ez a metafizikai időpont

érdekli: a saját halálom beállásának pillanata. Az a pillanat, melyben fák, bokrok, ál
latok, járművek, épületek, emberek, egyszóval a létezés konkrét teljessége éppúgy
fennáll majd, mint az azt megelózöben, csakhogy nélkülem. Mi lesz velem, mi lesz be
lölem e pillanattól kezdve? Mi marad belölem élo, eleven, ami nem száll sírba velem?
Egyáltalában: marad-e valami? Érdemes volt-e élnem? Vajon nem lényegtelenedett-e
el olyannyira az egyéni létezés, hogyegyszerűenközömbös, hogy valaki valaha élt-e
vagy sem?

Egy 'új bizonyosság felé

Az ember bizonytalanul, tanácstalanul áll e kérdések elott. Különbözöképpen viszo
nyulhat hozzájuk. Vagy elhessegeti magától e győtrő gondolatokat, és tudomást sem
véve róluk, az életbe beletemetkezve éli le azt; így nemcsak a problémát tünteti el,
hanem az esetleges megoldás lehetöségét is. Vagy az elötte tornyosuló problémákra
megoldást keresvén - hitére vagy eszére hagyatkozva - vagy racionálisan belátja,
hogy a test halála után egyszerűen elföldelik és ezzel mindennek vége, vagy hite alap
ján bízik egy, a halálon túli élet lehetőségében.Akár az egyik, akár a másik utat vá
lasztja, közös bennük az, hogy nemcsak a problémát mutatják fel, hanem egyfajta
megoldás lehetöségét is, értve ezalatt egy, az evidencia erejével ható bizonyosság
érzés elérését. Vagy pedig ... és itt veszi kezdetét az unamunói egzisztenciális dialek
tika, a probléma felmutatását nem követi egy, a fenti értelemben vett megoldás fel
vázolása, pontosabban a megoldás a probléma egyre ijesztöbb. egyre szédítöbb mély
ségeinek felmutatásában áll. Az unamunói személyiségfilozófia vultaképpen nem
más, mint egy végsö határokig vitt egzisztenciális terheléspróba. annak szubjektíve
bizonyossá tétele, hogy az egyén személyes létezéséböl mit, mennyit képes elviselni.
Unamuno szemében az emberi lét nem valamilyen lekerekített, görnbszerü képzöd
mény, amely harmonikusan beleilleszthetö egy hozzá képest transzcendens világ
rendbe, hanem egy alapvetöen diszharmunikus valóság; az ember olyan megsebzett,
tragikus lény, akinek létében iszonyatos, ijesztö szakadék, űr tátong, aki egyszerűen

szabalvtalan, így semmiféle vigasztaló logika uralma alá nem rendelhető. Unamuno
nem begyógyítani akarja e sebeket. hanem ecettel dörzsöli, sóval hinti be azokat,
hogy fájjanak, mert csak e fájdalom révén ember az ember. Ugyanakkor e roncsolt
lény létének felmutatása a legkevésbé sem jelenti a lét elötti kapitulációt, a valóság
szerkezetének rezignált tudomásulvételét. Ha a lét ilyen - márpedig ilyen -, akkor ez
Unamunu számára nem tény, hanem verdikt, ítélet; ezért tiltakozását jelenti be egy
nemlétezö feljebbviteli bíróságnál; igaztalan a való, igaztalan, hogy ilyenek vagyunk a
létünkben. hogy csak ennyire rendeltettünk.

Az ember az eszével tudumásul veszi a valót; mi több, ez nemcsak kiváltsága, ha
nem egyúttal legemberibb kötelessége is. De az ember nemcsak gondolkodó, hanem
akaró, érző, hívö lény is, akinek egyszersmind a tiltakozás szabadsága is jogában áll.
Az akarat, a hit az ember létébe metszett vétó, az ész könyörtelen következetességé
vei felmutatott valós igazságai elleni tiltakozás terepe. Ebben az egzisztenciális dia
lektikában érhetö tetten az, amit Unamunu agónidnak nevez. E központi fontosságú
kategóriában elöszőr is szemléletesen mutatkozik meg a végesség unamunói prob
lematikája, hiszen a szót elsosorban az élet végét lezáró haláltusa megjelölésére hasz
náljuk. Unamuno azonban kiszélesíti a terminus jelentéskörét, amennyiben az ere
deti görög jelentéshez (harc, küzdelem) visszanyúlva az agóniát az egész életre vonat
koztatja; létünk agonális létezés, "élethalálharc", az elmúlás, a halál tragikuma nem
csak, söt nem is elsosorban az élet "végén" bekövetkezőesemény, hanem az egész éle-

179



tet átszínezö alapélmény: "Az agónia harcot jelent. Agonizál. aki harcolva él. maga az
élet ellen harcolva. És a halál ellen ... Élet a halálban, a halál élete és az élet halála
- ez az agónia." (VIII. 308. és 310. o.) Végül pedig az ilyen értelemben vett agónia tar
talmát az észnek és a hitnek a személyes fennmaradásért folytatott, megnyugvást
soha nem hozó, örök küzdelme teszi ki. Az új stabilitás tehát ész és hit roppant inga
tag, szédítő egyensúlyán nyugszik, melyben az ész immáron nem a hit "alázatos szol
gája", hanem annak könyörtelen, irgalmatlan ellensége; a hit viszont épp az ész el
lentmondó erején edződik, újul meg és marad a ráció nyújtotta szkepszisre épülő élő,

eleven hit.

Unamuno vallásossága

A spanyol gondolkodó vallásosságának megítélésekor abból kell kiindulnunk. hogya
vallás egész kérdésköre a személyes halhatatlanság függvénye. Fömüvében, A tragi
kus életérzésben ebben pillantja meg a katolicizmus lényegét: "Mert a sajátosan kato
likus vallási jelenség a halhatatlanná tétel. nem pedig a megigazulás, protestáns
módra." (VII. 149. o.) Krisztológiai nézeteinek erővonalai is a halhatatlanság proble
matikája mentén rendeződnek el: .Krisztus feltámadásának és halhatatlanságának 
ami minden egyes hívő feltámadásának és halhatatlanságának garanciája - dogmája
körül alakult ki az egész krisztológia. ... A megváltás célja - egy sajátosan vallásos
dogma etikai eltorzulásán keresztül való látszatok ellenére - az volt, hogy inkább a
haláltól mentsen meg bennünket, mint a bűntől. vagy ettől. amennyiben halált impli
kál." (VII. 146. o.)

Az unamunói vallásosság esetében döntő fontosságú az a tény, hogy ezt az ontoló
giát egy olyan, rendkívül intenzív antropo-biológiai pragmatizmus uralja, amely végső

fokon nem ismeri el egy objektív, természetfeletti transzcendencia meglétét, és egé
szében véve egyfajta immanentizmus uralja; amennyiben a vallásos transzcendencia
mégis megjelenik elételméletben - márpedig tagadhatatlanul megjelenik -, a jelzett
körülmény folytán ez nem lehet több az egyén létezéséből levezetett, immanens
transzcendenciánál. Röviden, a vallásos hit nem isteni adomány, a kegyelem haté
kony megnyilvánulása, hanem az egyénben fellelhető létállapotok (kétségbeesés,
bizonytalanság, remény), valamint egy vitális-impulzív dinamika szülötte. E hit leg
főbb tartalma kétségekre épülő, bizonytalan jellege - Don Quijote-kommentárjában
ennek klasszikus példáját pillantja meg Sanehónak urában bízó, remélő hitében -,
végeredménye pedig az, hogy ez hozza létre, ez teremti meg Istent.

Unamuno Isten-képe - miként ez A hit címü esszéjéből is kitűnik - hangsúlyozottan
személyes veretű, perszonalisztikus, akinek legfőbb szerepe abban áll, hogy egyfajta
kvázi-ontológiai garancia a személyes halhatatlanságra vonatkozóan: "Istenre nem
azért van szükségünk, hogy a dolgok igazságát mutassa, nem szépségéért, nem azért,
hogy fenyegetésekkel és büntetésekkel biztosítsa az erkölcsiséget, hanem azért, hogy
megmentsen bennünket, hogy ne hagyjon teljesen meghalni." (VII. 296. o.) Azonban
Unamuno számára ez az Isten által nyújtott garancia sem megoldás, mégpedig a ko
rábban már említett premisszák miatt; ebben az esetben ugyanis bizonyossá válna
valami, ami sohasem lehet bizonyos, a bizonyosság egyúttal végeredmény, a végered
mény viszont egyben az egzisztenciális dialektika halálát jelentené. Marad tehát a
harc, a szüntelenül megújuló, vég nélküli küzdelcm, ahogyan erről Az én vallásom
círnű esszéjében vall: "Az én vallásom az igazság keresése az életben és az élet kere
sése az igazságban, még ha közben tudom is, hogy azt nem találom meg, amíg élek; az
én vallásom szüntelen és fáradhatatlan harc a misztériummal; az én vallásom harc
Istennel, hajnalhasadtától napnyugtáig, úgy, ahogyan - mondják - valaha Jákob har
colt vele." (III. 260. o.)

180



Unamuno személyes sorsával hitelesített - jelen tanulmányban csak vázlatszerűen

kifejtett - gondolkodása tudósítás a világnézetek keresztútja elött álló személyes,
autonóm gondolkodás megpróbáltatásairól. Ez az érzö gondolkodás feltáró, apoka
liptikus jellegű, amennyiben nem megoldásokra tör, hanem éppen a megoldásokat
igyekszik eltávolítani az útból, hogy világosan láthatóvá váljék az, amire nézete sze
rint nincs megoldás, de ami egyúttal emberré teszi az embert. E gondolkodásban egy
olyan ember beszél, aki ismeri, elismeri, söt igenli az ész jogát az életben, de - az ész
és az élet érdekében - ezt nem veti alá amannak. Gondolkodása egzisztenciális ada
lék, hozzájárulás ahhoz, hogy érezzük: hová, milyen mélységekbe nyúlnak létünk gyö
kerei.

MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936) baszk származású író, költő, esszéista, filozófus, az egzisz
tencializmus vallásos szárnyának egyik legjelentősebb képviselője. Egyetemi tanulmányait Mad
ridban végezte 1880-84 között. 1891-től a salamancai egyetem klasszika-filológia professzora.
majd az egyetem rektora. 1923-ban, a Primo de Rivera-féle hatalomátvétel után száműzték;meg
menekülése után 1924-30 között Franciaországban élt. A Köztársaság győzelme után visszatért
hazájába. 1936-ban, a polgárháború kitörésekor előbb rövid ideig Francót támogatja, október
ben azonban szembefordul a falangista mozgalommal. 1936. december 31-én házi őrizetben érte
a halál. Fontosabb filozófiai müvei: A tisztaságról (1895), Don Quijote és Sancho élete (1905), Tragi
kus életérzés (1913), A kereszténység agóniája (1924). Müveinek kritikai kiadása: Obras Completas
I-IX. Madrid: Escelicer, 1966-197 l. (Tanulmányunkban e kiadás alapján idéztünk.)

MIGUEL DE UNAMUNO

Az élet álom
Töprengések Spanyolország újjászületéséről*

Fölösleges elhallgatni az igazságot. Mindnyájan hazudunk, mikor újjászületésröl be
szélünk, hiszen senki sem gondol komolyan önmaga újjászületésére. Ez üres szónoki
fordulat marad továbbra is, melynek forrása nem a szív, hanem a fej. Szülessünk új
já? Miböl, ha még semmit sem bántunk meg?

Alapjában véve nem vagyunk mások, mint több-kevesebb joggal intelligensnek
nevezett közemberek, akik mostanság lépten-nyomon Spanyolország újjászületéséröl
beszélnek. Ide jutunk valamennyien, ez végsö témánk, me ly alól - ostobák! - szinte
senki sem vonja ki magát.

A nép pedig, vagyis azok, akiket mi megszemélyesítve népnek nevezünk, s ami
valójában nem is több mint nép, magánemberek, vagy - ahogy a görögök mondták 
idióták tömege, Platón sokasága, a maga részéröl nem válaszol. Ők úgy hallgatják
mindezt, mintha nem is róluk volna szó, hiszen fogalmuk sincs arról, mi is az az újjá-

* Unamuno ezt az esszét 1898-ban írta, közvetlenül a spanyol-amerikai háborúban elszenve
dett súlyos vereség után.
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születés. A nép itt biztos a dolgában: szembetűnő közömbössége egészséges kereszté
nyi lelkületéből fakad. Nincs pulzusa - állítják azok, akik nem képesek hozzáférkőzni

lelkéhez, melyben ott lüktet rejtett és befelé forduló hite. Meghalt - mondják azok,
akik nem érzik, hogyan álmodja az életet.

A nép mérhetetlen közömbösséggel nézi, mint vesznek el a gyarmatok, melyek bir
toklása gyermekei boldogságát avagy boldogtalanságát a legkevésbé sem befolyásol
ta. Ugyan mit számít neki, hogy Spanyolország visszaszerzi-e a nemzetek között ko
rábban elfoglalt helyét vagy sem? Mit nyer ö ezzel? Törődik is a nemzeti dicsőségge!?!

Történelmi küldetésünkkel?! . .. Mesebeszéd! Szegénysége - annak minden gazdag
ságával - elég neki.

Amikor kitört a háború, az öntudatos spanyolok, kiknek volt némi fogalmuk a Tör
ténelemről, Jogról. nemzeti büszkeségröl, fiaik közül sokat harcba küldtek; s az atyák
a gyermekek hadbavonulását bizonyos nyugalommal szemlélték, hiszen ez kiutat je
lentett, máskülönben sokan kivándorolni kényszerültek volna. Az élet nehéz, a föld
szegény, a jövő bizonytalan; mi különbség van aközött, hogy valaki a háborúban hal
meg, vagy másutt? Így hát, s ez végzetes szükségszerüség, legelőször is be kell vonulni.
S aztán pusztulni hagyták őket, hisz végül is a névtelen hősöknek kell meghalni. Név
telen hősök! Micsoda szarkazmus e két, egymással össze nem férő kifejezés abszurd
kapcsolata! Halálba küldték őket. Eh! Senki sem hal meg addig, amíg Isten nem akar
ja. A halál csak az intelligenseket rémíti, akik betegesen vágynak ahalhatatlanságra,
ők rettegnek a logika által eléjük vetített túlvilági semmitől. Mi intelligensek vagyunk
azok, akik szónoklattá üresitettük az anyák fájdalmát, éppúgy mint a Haza újjászüle
tését. Látványosságnak tekintjük a világot, s magunk látványosságként oldódunk fel
benne.

A harcokban sok fiú veszett oda, atyáik imát mondtak értük, miközben újak készül
tek a helyükre állni. De a nép ezen élöhalottak, a láz karmai között vergődő szeren
csétlenek láttán könnyekre fakad, mert vajon mi végre teljesít szolgálatot e sok bol
dogtalan? Életük még a halálnál is nehezebb teher lesz, nekik is, testvéreiknek is.

A háború, miután Spanyolország erőforrásai kimerültek, véget ért, és a nép most
pihen egy keveset. Egy ideig békén kell őt hagyni, nyugalmát nem kell új, hangzatos
mesékkel megzavarni; nem kell történelmi sorsának, dicsőségének szajkózásával mo
lesztálni, nem kell hősiesnek nevezni. Ellensége, a világ, elnémul egy időre és hagyja,
hadd vonuljon vissza a nép szegénységébe, hadd élvezzék a békét az együgyűek, az
áldott idióták, annál jobban, minél tehetetlenebb a nemzet.

Most azonban nehogy valaki is az újjászületés bárgyú szólamával álljon elő, s ismét
felébressze őt évszázados álmából! Mondják inkább azt, hogyabuliában, akarathiány
ban szenved, hogy nincs nemzeti tudat, hogy a felette magasodó nemzet, melyet sa
játjának nevez, haldoklik. Sajátjának?! Még hogy a sajátjának?! Hiszen nincs is neki!
Itt, lenn csak időleges hazája van, s ott, fenn, egy másik, a végleges. Amije van, az nem
nemzet, hanem haza, szétterűló, megtapintható föld, napfénytől aranyló, az a föld,
melyen megkereste kenyerét, az ismerős mezök, a gyermekkori völgyek és dombok, a
harang, amely atyái halálakor kondult meg, mindaz a valóság, amely kívül reked a
történelmen. Ha a haldokló nemzetekben az együgyűek nyugodtabban álmodják az
életüket, ha az idioták álmukban békésebben vándorolnak a világban, akkor jobb, ha
a nemzetek haldokolnak. Boldogok a békések, mert övék lesz a mennyek országa, az
az ország, melynek eljöveteléért naponta szoktak fohászkodni.

Valamely nagy, történelmi nemzet öntudatos polgárai talán jobban, nagyobb benső

békében élnek, mint a parasztok országunk valamelyik eldugott sarkában? A tobosói
földműves, aki megszületik, él és meghal, kevésbé boldog talán, mint a New York-i
munkás? Átkozott egy haladás az, ami arra kényszerít bennünket, hogy az üzlettől,

rnunkától, tudománytól megrészegülve ne halljuk meg az örök bölcsesség hangját,
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ami a vanitas vanitatumot l visszhangozza! E robusztus nép, amely egészséges ösztön
nel iszonyodik minden újítástól, tudja, hogy nincs új a nap alatt.

Hogy népünk elmaradottságban teng? Na és! Hadd rohanjon a többi, majd megáll- ,
nak valahol! Hogy tudatlanságban marad? Tudatlanság?! Mennyivel nagyobb vajon a
magánemberek tudatlansága, mint a közemberek tudománya? Tudatlanság! Tudnak
annyit, mint amennyit nem! Sokat tudnak arról, amit nem tudnak, az újjászületést
sürgetök viszont szinte semmit sem tudnak arról, amit tudnak. A tudatlanság tudo
mánya isteni tudomány; sőt, több mint tudomány: bölcsesség. A test minden orvosnál
jobban be tudja forrasztani a sebeket. a nép, a társadalmi test pedig sokkal jobban
tudja a szociológusoknál, hogy ki az, aki keresztezi az útját, és ki fáradozik azon, hogy
ne hagyja álomba merülni.

Ámde a népet fel kell áldozni a nemzetért, sajátos jelleggel, történelmi egyediség
gel kell felruházni. hogy kultúréietet éljen és a Kulturvölker - így, németül - közé tar
tozzon! Az egyének morális öngyilkossága a kollektivitás oltárán azonban szörnyü
dolog! Nem pogány bálványimádás talán ez, ha mindenkit, minden egyes spanyolt fel
akarunk áldozni Spanyolországért? Vajon nem kegyetlenség az, ha megzavarjuk az
egyszeru emberek nyugalmát, méghozzá éppen egyeszmével? Nincs semmi, bármi
lyen magasztos dologról legyen is szó, ami fölérne egy nép benső békéjével, az igazi
békével, a beteljesedett idiotizmussei. Vajon nem attól a harctól vonjuk el ezeket az
embereket, melyet saját öröklétükért vívnak. ha belekeverjük őket abba a harcba,
amely a nemzet történelmi életéért folyik?

Nem tudom, van-e Spanyolországban nemzeti tudat, de hogy népi tudat van, az biz
tos. A spanyol nép - nem a nemzet! - minden központi irányítás nélkül, egy ember
ként kelt fel Napóleon seregei ellen, melyek a haladást hozták el nekünk. Nem kért
belőle. Megsejtette. hogy vándorútja e földi hazában mindennapi kenyerének, el
fásult élete vigaszának, a komor békességnek, nyugalmat adó megszokott hitének el
vesztésébe kerülne; megsejtette. hogy a haladás felzavarná békés álmából, hogy nyo
masztó teherré válna; ellenállt. Eltökélte magát, hogy inkább a közös halált választja,
mintsem hogy egy olyan úton indítsa el fiait, ami az egyéni öngyilkosságokhoz vezet.

Akkoriban franciabarátok voltak a haladáspártiak. kedvtelve bámulták a hóditót.
aki a kultúra evangéliumát, a polgári forradalom "jó hírét" hozta magával.

Tudom is én, miféle tündöklő pályát ígérnek a nép fiainak, ha az álom varázsát
megtörve szívvel-lélekkel a haladás útjára lépnek. "Hatalomban, dicsőségben lesz
részed, ha a haladás odaadó híve leszel!" - mondják neki. Késői leszármazottjai elérik
majd a Kánaánt, neki azonban, vigasz nélkül, a pusztaságban kell végeznie.

Hagyjátok a népet békében, Isten kegyelméből élni, az egyszerűség dicsfényétől

övezve, boldog ember mivoltában, s legfőképpen hitének hírnevével ne hozakodjatok
elő, ha a történelmi Spanyolországról. birodalmak meghódítójáról van szó, melynek
birtokai fölött sohasem nyugodott le a nap és az igazságtalanság! Vigaszának keresz
tény balzsamába ne öntsétek a világi hívságok pogány mérgét! Hagyjátok őt aludni,
hagyjátok, hogy hosszú, mély, egyhangú álomba merüljön, a megszokott jó élet ál
mába! Ne áldozzátok fel a haladásnak, az istenért, ne áldozzátok fel! Ó, bárcsak
visszatérne az a gyönyörű, vigasztaló álmokkal teli középkor! Az a kor, amely a dol
gozó, imádkozó, hívő, remélő, alvó nép számára az aranykort jelentette! Idiotizmusá
nak fennkölt nagysága akkortájt évszázadokra életre kelt.

Ugyan rniféle haladás az, amely nem oda vezet, hol a legnagyobb békességben és
megelégedettségben hal meg valamennyi ember, annak köszönhetoen. hogy élt?
Babona lett a haladásból. sokkal alantasabb és gonoszabb mindannál, ami ellen en
nek nevében harcolnak. Elvont fogalmat csináltak belőle, ebből pedig bálványt,
Haladást, nagybetűvel. A szörnyüséges [atum, a pogányság alkonyának embertelen

183



végzete a Fejlődésben testet öltve jelenik meg újra, hogy rabságba döntse az agyon·
gyötört lelkeket. .

Csakis akkor érthetö a haladás, ha a gazdagot gazdagságától, a szegényt szegény'
ségétöl, valamennyiünket pedig az állati szinttöl megszabadítva lehetövé teszi szá
munkra, hogy arcunkat az ég felé fordítsuk, és miközben enyhít az időbeni szűkség

leteken, feltárja számunkra az örökkévalókat. Rajta, lásson mindenki munkához, a
lehetö legkisebb erőkifejtéssel! Takarékoskodjunk az energiával, hogy legfőbb érde
künkben, legmagasabb rendű valóságunkban összpontosítsuk újra! Ámde a valósá
gos, konkrét haladásból. ami csak eszköz, eszményi, elvont haladást, végcélt és bál
ványt csinálunk! Haladást a haladásért, érkezzünk el a jó és rossz tudásához, hogy
istenekké váljunk!

Az aranyat, a csere eszközét, végcélnak tekintjük és a felhalmozás érdekében
nyomorúságosan élünk. A kultúra pedig nem egyéb, mint arany, csereeszköz. Boldog
az, aki örök boldogságát vásárolja meg vele!

A haladástól megrészegült népek szimbolikus képe az a szegény, haldokló arató
munkás, aki - miközben a pap feladta neki az utolsó kenetet - összeszorított marká
ban utolsó pezetáját szorongatta, hogy azzal együtt temessék el. A Sors kuporgató és
bálványimádó népeit szintén a haladásukkal együtt földelik majd el.

Termelni kell, termelni! minden területen a lehető legtöbbet, a legkisebb ráfordí
tássall, hogy aztán az emberiség Bábel monumentális tornyának tövében rogyjon
össze, amely dugig van tömve árukkal, gépekkel. könyvekkel, képekkel, szobrokkal, a
világi dicsőség emlékeivel, históriákkal.

Élni, élni, a lehető legteljesebb és leggazdagabb módon! Élni, mert mindnyájunk
nak meg kell halni! Élni, mert az élet öncél! Legfőképpen pedig nagy zajt csapni, hogy
ne lehessen hallani a szellem mérhetetlen mélységu vizeinek zúgását, az örökkévaló
ság hangját! Belerokkanni a kultúrába! - ahogy egy haladáspárti barátom szokta
mondogatni.

Ha pedig a tudatot fenntartó szervek pusztulásakor valamennyi egyedi tudat az
abszolút tudattalanba hull vissza, amelyből vétetett, akkor az emberiség nem egyéb,
mint fantomok baljós menete, amely a semmiből a semmibe tart, az emberszeretet
pedig az elképzelhető legembertelenebb. Tény pedig az, hogy ilyesféle elképzelés
reszket - olykor fátylak mögé rejtve - a haladás valamennyi bálványimádójának lelke
mélyén.

A hatalmas kasztíliai epopeiában van egy mélységcs szépségű rész; az, amelyben a
hercegi pártól elbúcsúzva "Don Quijote megint a nyílt mezöségre jutott, s megszaba
dult, megmenekült Altisidora szerelrnes ostromától. úgy érezte, most van igazán ele
mében, lelkében egészen újjászületett, hogy ismét folytathatja lovagi tiszte te
endöit".' Ekkor mondott himnuszt a szabadsághoz és nevezte boldognak azt, akinek
az ég akár egy falatka kenyeret juttatott, de úgy, hogy ezért senkinek se tartozzon
hálával, csak a gondviselésnek. Rögtön ezután tucatnyi parasztembert pillantott
meg, akik faragott képeket vittek a falujukban épített oltárhoz. Don Quijote udvaria
san kérte, hogy megnézhesse azokat, és megmutatták neki San Jorge, Szent Márton.
San Diego Matamoros és Szent Pál képét; mind a négyen a kereszténység kóbor
lovagjai voltak. és isteni módon harcoltak. Ekkor a la manchai hidalgo így kiáltott fel:
"Ők az eget vívták ki karok erejével, mert a mennyek országán erőt lehet venni; dc
hogy én mit vívok ki fáradalmaimmal, azt mind ez ideig nem tudom bizonyosan; ha
nem csak szabaduljon meg az én Dulcinea del Tobosóm a szcnvcdéscitöl, akkor majd
megenyhül a sorsom, s felderül értelmern világa: akkor talán én is jobb útra térítem
lépteimet, mint mostani utam."

A nemes lovag, Don Quijote időbeni bolondsága itt oldódik fel a jó Alonso hidalgo
örök jóságában; az egész végtelenűl szomorú epopeiában talán nincs is ennél mé-
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lyebb szomorúságot árasztó hely. A lovag, aki abba a dicsőséges vállalkozásba kez
dett, hogy a világban esett sérelmeket megtorolja, jobbá tegye a világot, megvallja.
hogy nem tudja bizonyosan, mit vív ki fáradalmaival. és tekintetét az ég megvívása
felé fordítja, mert a mennyek országán erőt lehet venni.

Alászállása a jó Alonso bölcsességéhez. az örök bölcsességhez, amely időbeni bo
londságának támasztékául szolgált, világosan mutatja végső szellemi rokonságát szü
kebb hazájának misztikusaival, kiknek szép lelkét szomjúságtól tikkadttá teszi a kiet
len kasztíliai pusztaság és a föléje boruló verőfényes égbolt remegő hősége. A saját
tettében való kétség e pillanata a legistenibb a szegény, s oly mélyen emberi lovag
ban; a bolond gőgben rejlő alázat összetartó erejének feltárulkozása ez, ami arra indí
totta, hogy magát az igazság forrásának vélje, és Duleineának. a Dicsőségnek ajánlja.

Don Quijote az Újjászületés, a Haladás elöl isten háta mögötti falujába vonult
vissza, hogy az ismeretlenségben éljen, anélkül, hogy megpróbálná civilizálni a sze
gény jó Sanchót, a szimbolikus idiotát. hadd éljen békességben és Isten kegyelméből

elmaradottságban és tudatlanságban. Békességben és Isten kegyelméből! Ebben áll
minden; igen, ez minden, minden más semmi.

A jó Sancho, kinek rossz hírét keltjük, s ezzel mi, intelligensek, ki nem elégített
vágyaink fájdalmától szabadulunk meg, a jó Sancho tudatlanságában a bölcsesség,
egoizmusában a jóság és az élet kincsesbányái rejlenek. Nagyszerű volt, mert józan
esze ellenére hitt a másik bolondságában, szerette a bolondot és követte, mikor más
bolondok nem követték volna, mert mindegyik bolond mindig a saját rögeszméjét
követi és csak abban hisz; reménykedett a sziget megszerzésében és önző vágyát az
iránta táplált csekélyke, valós remény szilárdságával tisztította meg. Eme fenséges
idióta a hit embere volt, hitének nagysága vetekedett ura bolondságával.
Benső józanságába való alászállása után azonban a lovag elméje továbbra is a szo

kásos gondolatsort követte; a Sanehóval folytatott beszélgetés közben egy erdőbe ér
tek, s Don Quijote maga sem tudta, hogyan s miképp. egyszer csak azon vette észre
magát, hogy valami zöld hálószövetbe keveredett. Bolondsága tüstént visszatért, s azt
képzelte, hogy azok a pásztorlányoknak öltözött kisasszonyok, akik kifeszítették a
zöld hálót, a páratlan Dulcinea del Toboso kivételével az egész földkerekség legszebb
és legudvariasabb hölgyei.

Egyetlen intelligens Quijotében sem rakódott le eléggé mélyen az új dolgokra való
mozgósítás ülcdéke. s ez talán az alapvető józanság téves gondolatait kelti benne, és
ismét felidézi számára a soha meg nem szűnő kísértést, a haladás, a fényes történelmi
jövendő, a gazdagság, a dicsőség kísértését, a hazát az örökkévalóban megsemmisítő

történelmi nemzet kísértését. s ezután Dulcinea del Toboso látomásához fordul. "Egy
aszkéta nemzet gondolata agyrém - mondja magában. Egy nép nem menekülhet el a
világ lármája elől, nem lehet bölcs. Vagy elörelép, vagy meghal. Birtokba kell venni a
kultúrát, a dicsőséget."

Ilyesféle gondolatok alatt honolnak lelkének rejtett rezdülései, az a vágy, hogy
nemzetünk újból tekintélyre tegyen szert, nyelvünk, irodalmunk terjedjen el, köny
veinket olvassák többen, legalábbis mindazokét, akik így érzünk, hogy nevünk to
vább maradjon fenn az évkönyvekben. kalendáriumokban. Többet kell törődnünk a
világgal, gazdagabbá kell válnunk, mégha az a gazdagság vigaszunk elszegényesedé
sén nyugszik is; ábrándjainkat itt, lenn kell halhatatlanná tennünk, be kell törnünk a
Történelembe! EI kell érni a páratlan Dulcinea. a Dicsőség kegyeit!

A legönfeláldozóbbak, a Haladásban legtisztábban hívők csak a közös dicsőségre

vágvnak. hogy Spanyolország erős nemzet legyen, akitől tartanak, akinek neve, szava
van a világban.

Minduntalan azt halljuk, hogy az utókor, a Történelem ítéletéról. sorsunk megvaló
sításáróI (melyikről?), jó hírünkról. nemzetünk történelmi elhivatottságáról beszél-
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nek. A Történelem mindent betölt; az idő rabszolgáiként élünk. Ezalatt a nép, az idio
ták áldott gyülekezete, miközben a történelem alatt álmodja életét, az örökkévaló
méhébe veti egyedeinek komor láncolatát. A saját történelmi emlékeiről mit sem
tudó, együgyű pásztor azokon a mezökön tölti pihenöjét, ahol valaha Munda! városa
állt.

Történelem! Nálunk minden ama pogány hitre korlátozódik, melyet az Odüsszeia
múlhatatlan sorai zárnak magukba: "Ezt biz az istenek intézték így, szöve a vészt a
földilakóknak, hogy legyen ének a messze jövőben."4

Abban a mértékben, ahogy elvész az örök valóságba vetett keresztény hit, a Törté
nelemben keresnek halhatatlanság-pótlékot, ezen elíziumi rnezökön, melyeken az el
múltak árnyai bolyonganak. A szívböl jövő látást elvesztve, a logikától megzavarva a
fantáziában keresünk sivár vigaszt. Az idő rabszolgáiként arra törekszünk, hogya je
lenen keresztül valósággal ruházzuk fel a jövőt és a múltat, így nem fedezzük fel az
örökkévalót, mivel az időben, a Történelemben keressük, nem pedig annak mélyén.

Így fordulunk tekintetünkkel a [atum, a Haladás felé, végcélt, bálványt csinálunk
belőle, urai helyett szolgái leszünk. A Haladás pedig úgy szétmorzsol bennünket,
mint Yagernaut szekeres fanatikus imádóit.

Istenverte nép, ki szabadít majd meg e gyászos történelemtől?

Csejtei Dezso fordítása

Jegyzetek: l. Utalás a Prédikátor könyvére 1,2. - 2. Az idézet Benyhe János fordítása. - 3. Ó
kori város Hispániában. - 4. Devecseri Gábor fordítása (8. ének, 579-580. sor) - 5. Yagernaut ere
detileg Krisnának, Visnu nyolcadik avatárjának (megtestesülésének) címe. Az istenség bálvány
képét valaha egy hatalmas szekéren vítték körbe, és sok hívő a kerekek elé vetette magát, me
Iyek halálra zúzták őket.

MEZEI BALÁZS

A körbe

A körbe-görbülö látóhatár,
a hegyvidék hullámzó ködgerince
s olykor a [elkelo s a lebukó
nap különös korongja végül is
megérteti velünk a földbe-dermedt
ezüst-erek, kristályok hallgatását,
az alvó sriklák álmait, makacs
terjeszkedését roppant gyökerek nek,
s a tüzbol-kdbol-vasbol osszegyúrt
fekete roncsokat: a madarak
mélybol fakadt, legnémább énekét.
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Szöllössy Enikő feszületei

Ille t le nül régen, egy fél eszte n dőné l is rége b ben né zege te m azo ka t a fén yképek et ,
me lyck Szöll össv Enikö tavaszi kiáll ítá sán ak tárgyait id ézik szá mo m ra. Illet lenül ré
gen. és egyre rcrn énytclcncbb űl . hogy írni k éne róluk . Pedig igazán sze re te m ö ket. Es
mé gis. csak szó az. a m i es ze m be jut : ..Újra kezdeni!" - Enny i, a m it mondanak , amire
bizta tna k.

Valamit újra kell en e kezde ni . de ez neh éz. - Mert elkezdeni valam it mind ig
könnyebb. - De félbe hagy ni is. meg e lfe led ke zn i ró la vagy o ttfe lej te n i az út szél en . e l
ve sz íten i a porban és to vá bbm enni . Nagyon ne h éz azo nba n vissza menni, kilát á stala
nul ke res ni a hull adék között ; ne héz megta l áln i. fölid ézni. hogy mikor, hol és hogyan
ha gytuk e l. miért hagytu k fé lbe? Ne héz tév elygések. csalódások ut án ö nmagu nkka l is
szem be nézve va lam it új ra kez de ni.

Enne k a remén yét fogal 
mazta meg Szöll össy Enikő

ezekbe n az a lig l étcz ö, tépett
újs ágpa p ír bó l. g ézb ól. törme

l ékekből összeá lló m ű vcibcn .

Egy össze tö rt. kiü rült világ
szá m á ra újra a tel jesség hit ét
ígéri, az új rakezdés varázsá t
sug a llja. Fé lreérthe te t len.
hogy am ikor az e m lékezés
ho mályá ban ta pogató dz ik,
a kko r ne m va lam ifé le d ivat os
noszta lgia , hanem bi zto s
meggyőződés vezeti . A régi
fo rmák maradékait féltö
go ndda l bontja ki a fé lre
sö pö rt tö red ék ek halmazá ból.
precíz szigo rra l veszi számba.
lepuco lja a po rtóI és rámered t
sá rt ó l. Es nem cs ügged so ha
keresn i egy -egy hiányzó dara
bot. Aztán me gle li (b iztos.
ho gy me gle li) és megp ihe n.
Aztá n megragasztja . v égigs i
mitja a fe lü lete t. Óvó n puha
gézbe tak arja.

Két eze r év hid eg raci on a li
t ása, k ese rű törté ne ti tapasz
talata e lle nére Sz öll össy En i
k önck va n ereje h inn i és újra
kezdeni .

Kovács Péter



NAGY GÁSPÁR

Tékozlók imája
- részlet-

És most már látlak is Uram
fogjuk a gyufalángra
vagy valami földöntúli mécsre

s ím az ERDŐ szorongatá homállyal
és az évgyürúk ezustlo abroncsával
[ogja-sajogja át a fák szivét
mint lüktetésirányt - - -
ebben a veszendő tartományban
hol a bűnösök gombaként nőnek
és porladnak lábaid alatt

ha majd megjelenik a fényedből

szakasztott nagy elliptikus fűrész

s felvijjog a fák halotti kórusa
ez is dicséretedre zeng hosszan

fülemnek mégis dicstelenül
ki hangodat kívántam csak
a szolá hangot az egyedülit csupán
de elvétettem minden Hozzád növő irányt
hiába a téli csillagképek
hiába a biztos zajok zörejek füttyök

Ő választotta hogy megél a semmiből

és mégsem lesz eladható
vagy elandalithatá gyökértelen fa
hernyókkal s más csúszómászókkal
sűrűn áttaposott televénven

hol úgy nő a hazugság történelmi mocska
mint Napod zuhanásakor az árnyék
a lélek ruhája szennyesen csapkolódik
mindig a szélirányt követve cinikus szürkeségben

ragyog bizony Uram a Te akaratod
már a kakassza előtt

a SZÁLFÁK vert szogében
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SŐTÉRISTVÁN

A színház*

Még mindig nem jött meg a tavasz, de a ködöket már kisöpörte a nyers, esőszagú

szél. A hegyek közül érkezett az Alkerrnes utcába, és Fábián Kristóf napirendjét
összezavarta. Már befejezéséhez közeledett a Bárányt szoptato Oroszlán című esszé, de
Fábiánban kétségek támadtak, a végkövetkeztetések kétsége i. Most vette észre, hogy
kikerült, vagy akaratlanul is kimondatlan hagyott némely igazságokat, melyek ellen
tétbe kerültek mindazzal, amit korábban vallott és hirdetett, s amiért tisztelték. Sza
bad-e megcáfolnia régi önmagát - anélkül, hogy e cáfolatokra felhívná a figyelmet?
Úgy ütközött most a régi barátba, Dávid Sándorba, mintha egy utcasarkon fordultak
volna egymásnak. Dávid igazságaiból egyet-mást azon a véres őszön már elfogadott,
de mindez most kevésnek bizonyult. Dávid tanairól mindig úgy gondolkodott, hogy
azoknak a talajuk hiányzik, s a levegőben lebegnek. Most pedig úgy érezte, hogy az ő

gondolatai ilyenek, s ha Dávid gondolataira nem illeszti őket, úgy építményük össze
omlik. Mit ér a szelídség, mint magatartás, ha nem törekszik valahová? Mit ér a meg
szelídült erő, ha hátán nem hoz el hozzánk egy Országot?

Ekkoriban kezdett el olvasni éjszaka, elalvás előtt az Országról, mely megígértetett. Ezt
kellene neki is megígérnie, esszéjében. Az, Aki eljött onnan, hogy minket oda hívjon, néha
talányos maradt, majd pedig megzavaróan egyértelmű.Az egyértelmüsége zavaróbb volt,
mint a talányossága. Fábián fáradtan lapozgatott. Az Ország nem kész, hanem készül,
mint a mustármagból felnőtt fa, vagy a kenyér a tésztába hullott kovásztól.

- Nem is kerültem olyan messzire Hegeltöl, ezekkel a gondolatokkal - állapította
meg félhangosan, némi öngúnnyal Fábián Kristóf.

Mi egyéb a helyes élet, mint az ember küzdelme Istennel. Kényszeríteni Istent,
hogy váljék emberré, és maradjon mindig közöttünk. De hát nem tette-e meg ezt?
Igen, megtette, de az emberek megölték.

És ha küldötteivel tér vissza hozzánk? Velük képviselteti magát? Fábián ezen
hosszan elgondolkodott. Számbavette barátait, eltöprengett Borita Gáspáron is, de
csak Kláránál állapodott meg. Kissé megijedt ettől a gondolattól. A kert sövényét szél
tépte, a csenevész fenyők hajladoztak: mintha fénycsóvák vágtak volna át a kerten,
szalagosan húzva maguk után fényfarkukat. Láthatatlan erők csapnak életünkbe, s jaj
nekünk, ha figyelmetlenek maradunk.

Fábián tovább olvasta a rejtélyes könyveket, és valami hiányt érzett, mintha azok nem
mondanának el mindent, vagy figyelmen kívül hagynák a fontosat. Minden így történt, de
a történetek mellett történt még valami, amiről a szövegböl nem értesülünk. Talán egy
hangsúly maradt el, talán egy kifakadás fogalmazódott keményebbre. És az, ami így ki
maradt, az hozta közelebb hozzá azt, akiről a szöveg szólt. Ezekben a történetekben rnin
den olyan sommás és naiv volt, és emiatt csodálatos, de elégtelen is. Jó volt ez így: elkép
zelhette a kiegészítést, és ez az elképzelés mindent közel hozott.

A kerti fénycsomók, mint a vad madarak, repkedtek, csapongtak, majd fennakadtak
a tujafán. A könyvben épp Lukácsnál tartott, az elveszett bárány példázatánál.
majd a pénz helyes felhasználásáról olvasott, és ismét annak az Országnak eljövete
léről. "Nem lehet azt mondani: Nézzétek itt van, vagy amott. Mert... közöttetek
van." Különös módon, minél rejtélyesebb lett a szöveg, annál világosabb is.

• Részlet a Bárányt szoptató Oroszlán című regényből.
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Ami leginkább meglepte: mikor a könyvet becsukta, aIig emlékezett belőle vala
mire, és ebben valamiféle büntetést látott. Pedig nem tudta több figyelemmel olvasni
a sorokat. De épp azokra a mondatokra nem emlékezett, melyekre leginkább fel
figyelt. Már napok óta birkózott így a szővcggel, mely ellenállt, és ugyanakkor hívta
is. Sejteni kezdte, 'hogy a szöveg csak nyers göngyöleg, me ly további kifejtést, kom
mentárt kíván, s csak azzal együtt tárul ki.

Nem megelégültségböl, hanem fáradtságból nyúlt egy másik kőnyvcrt, ifjúságának
kedves olvasmányáért. a Grant kapitány gyermekeiért. Semmit sem akart elfelejteni
az elözö olvasmányból. de rögzíteni sem akarta emlékezetében: jobb, ha váratlanul
nő ki az elvetett mag - bár magát a bogáncsos helyek közé számította. Verne Gyula
most a szokottnál is üdébb és ártatlanabb volt. Olvasás közben azonban eszébe jutott
valami, és ismét az elózö könyvhöz nyúlt vissza; mit jelent az a példabeszéd az inté
zörö], aki átíratja az adósságleveleket?

Tomori Tamara nyugodtan és kissé elgondolkozva vezette kocsiját. Az orszagut
kellemes volt, miután Érd környékén a ködböl kijutott. Sürű köd volt, kocsik árnyai
merültek föl belöle; de most Székesfehérvár környékén szinte tavasz lett. Mikor utol
jára ezen az úton vezetett, szélrohamok kapaszkodtak a kocsiba, az oldalfalnak feszül
tek, az út közepe felé nyom ták. A szántóföldekröl fehér kísértetek kúsztak az útra, de
náluk is veszedelmesebbek voltak a fuvallatok, melyek hócsíkokat fújtak, mintha ár
víz tört volna át valamely gátak résein. a hó árvize. hóáradat. A dunántúli város szín
háza hívta meg vendégszereplésre. s ö előbb meg akart ismerkedni a társulattal és a
várossal. Kanyargós, lcjtos-meredek út vezetett át a városon, mely bátortalanul ma
radt régi, és hevenyészetten új. Ezt a várost csak a magasból lehetett élvezni, például
a várhegy bástyájáról. mert akkor előtünt a lényege: a középkori utcarendje. szeszé
lyesen kígyózó utcáké, rnelyeket földszintes házak és téglakerítéses udvarok szegé
lyeztek. Mindez nagyon szép volt és változatos. A házakba csak az udvaron át Iehe
tett bejutni, és a nyitott kapuk ból tompa- vagy hegyesszögekben találkozó téglakeri
tések látszottak, és a házak is változatos szögekben fordultak az utcának. Visszaemlé
kezett barátnőjének.Szébusz Jankának rajzaira. melyeket az a bástya mellvédjén ké
szített, s ezeknek a rajzoknak gyors és bátor vonalai, melyek görbe fákat, létrakat. ta
licskákat, tornácokat. rácsos ablakokat és ásókat, kaszákat mutattak: ezek a vonalak
élénk és vidám képet adtak a városról. Az udvarok földjét kacsák teregették be, zsí
ros testükkel. és a fal tetejéről kövér cirmos figyelt, mintha őrizné őket.

Szürke és enyhe volt az ég, de állandóan fújt a szél, s ettől a levegő megritkult és
megélesedett. A színházat tatarozták. a társulat a múvelödési házban játszott. Kicsiny
és barátságos volt itt minden, s ezekben a modern helyiségekben olyan illatot és
meleget lehetett érezni, amilyet egy régi udvarház falai közé képzelhetnénk. A szí
nésznö kíváncsian ment végig a folyosón, nyitott ajtók mutatták az öltözeket. Csupa
fiatal: a társulat férfi és női tagjai mind fiatalok voltak. Már kosztüm ben ültek, festet
ték magukat. Egyelőre nem akart velük megismerkedni: elöbb a játékukra volt kíván
esi. Az egyik öltöző üres asztalára cserépben fokföldi ibolyát tett: megérkezésekor
vásárolta a főutca virágüzletében. melynek földszaga volt, és beléptekor egy fiatal
kandúr jött bizalommal elébe.

A nézötérre menet a folyosó üvegfalán át meglátta a várat, a székesegyházzal, és
alatta a sárga Ialú, egykori kolostort, melynek alsó, szúk ablakai a folyócskára néztek.
A próbát pontosan kezdték: a hangszóró elözóleg már többször rnegszólalt, takarító
nőt kért a színpadra, a díszletmestert kereste, s már a színészeket szólította.

A nézőtéren szétszórtan, a színházhoz közel álló városbeliek ültek, asztala és mikro
fonja mögött a rendező az emelkedő széksorok tetejéről tekintett körül. Megtörtént
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az átugrás a valóságból a játékba, s egészen másképp, mint a szokványos elöadáso
kon. Ezeken az előadás játékkal kezdődik, a játék közegébe egyszerre belépünk. A
próbán azonban a szemünk láttára alakul át a hétköznap valami mássá. A színésznö
jól ismerte mindezt, ezeket a perceket már annyiszor átélte, de ilyenkor mindig meg
hatódott. Az imént még lézengő színészek, ezek a semleges lények, egyszerre átalakul
tak, köznapi énjüket ellökték maguktól.

Pedig a próba még csak botladozott, a szöveget sem tudták még, mozdulataikat el
túlozták. s túl hangosan vagy túl halkan mondták, amit nem tudtak. Játékukban volt
valami bocsánatkérő- és annak az ígérete, hogy később jobb lesz. Hisz még tíz próba
állt elöttük. A színésznö mosolygott: ezen a helyen, ahol még sohasem járt, minden
ismerős volt. És otthonos: igen, ez a legtalálóbb szó, s miközben elkalandozott fi
gyelme a játéktól, egyszerre átérezte ennek a helynek és a kis közösségnek barátsá
gos, szelíd hajlamát. Már tudta, hogy elfogadja a szerzödést, és ez olyan változás lesz,
mintha új házasságra lépne. A pályája is változóban volt, neki is változnia kellett.
Másfajta szerepkörökbe kellett belépnie, mint amilyenekben eddig mozgott. Csa
pongó, fiatal nőket játszott eddig, most már modern hősnők felé vágyakozott. Nem is
a történelem hősnői felé, és még kevésbé az olyan fanyar asszonyszerepekre, melye
ket újabban kiosztottak neki. Itt megpróbálhatná - és jó is, ha odafönn egy ideig
megfeledkeznek róla. Nem félt a visszatéréstöi: önbizalma töretlen volt.

A színpad még ideiglenesen, egyenletes megvilágításban fürdött, s a jeleneteket túl
hevítették, talán azért, hogy később legyen miböl visszavenniük. Miért ne vállalkoz
nék rendezésre is? Példaképe az a francia színésznö volt, aki fiatalsága elmúltával
vállalkozott a legnehezebb feladatokra: nem öreg, hanem csupán öregedő asszonyo
kat játszott, a szenvedély és a kétségbeesés hösnöit, Phédra leányait. Milyen érdekes
lenne, ha egyszer ő rendezhetné ezt a színésznót, és magamagát is eljátszathatná vele.

A színpadi hangok még túl nyersek voltak, de tudta, hogy meglágyulnak majd.
Összesimulnak, s ezáltal válnak drámai hangokká. A dráma mindig összjáték; a magá
nyos drámák terméketlen kitalálások. Egymagától nem lesz drámává a dráma. A szí
nészek még egymásnak játszottak, s érezte, hogy később is így akarnák, mert szeret
ték, amit előadtak.

A színházi étkezőben találkozott velük, és jelmez, festék nélkül alig ismert rájuk.
"Fárasztó volt, ugye?" Mire: "Akkor játszunk jól, ha utána fáradtak vagyunk. Most
nem vagyunk elég fáradtak" - felelte egy fiatal színész, a föszercplö, Pedig a próba
még izommunkának is elég volt: egymást földhöz csapták, vagy magukat vetették a
földre, végighemperedtek a színpadon, fejüket akulisszáknak verdesték. "Feltétlenül
kérem, hogy béleltesd ki a színpadot" - fordult az igazgatóhoz a rendező, szöke
Zeusz, szakállasan és kékszeműen. "Négyzetmétere harmincnyolc forint - fillérekből

kijön az egész színpad!"
Szelíden ebédeltek, s a közébük telepedett vendég színésznövel elfogódottan be

széltek. Sápadtak voltak és soványak, nyurgák, nyúzottak, s a színésznö ismerte
nehéz életüket, az egymásra torlódó problémákat, a tartós készenlétet, a mellékes
jövedelmet hozó szereplések hiányát. Szelíd és családias ebéd volt, hangoskodás nél
kül, a színésznök gyerekeiket ültették maguk il.ellé, néhány rokonuk is bejött a vá
rosból, itt hiányzott a pestiek bennfentessége, elkülönülése, céhbelisége. Amikor
most így nézte őket, a színésznönck a maga fiatalsága jutott eszébe, kezdő évei, ami
kor ugyanolyan szürke és jeltelen volt, mint ez a fiatal színésznó, aki most a kislánya
pulóverét megigazította. Tulajdonképpen csak akkor volt tiszta, névtelenül, szeré
nyen, s akkor romlott meg, amikor híre kezdett támadni. Neki most nem is előre kell
néznie, nem a jövő terveit terveznie, hanem visszafordulnia oda, ahol ezek a fiatalok
most tartanak. Nem a jeltelenségbe kellene visszatérnie, hanem az asztal körül ülök
igénytelenségéhez és tisztaságához. És a reményeikhez, melyek korlátlanok. Mert
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mindig legyenek korlátlanok a reményeink, hogy valami is megvalósulhasson
belőlük.

Hangosabb csoport verődött össze a konyhai pultnál: itt söröztek is, de ezek nem
színészek voltak, hanem a színházba bejáratos városiak. Egyikük kocsiját feltörték a
városban, és ellopták táskáját a személyazonossági igazolványával. A vizsgálatot meg
ejtő rendőrnek sorra tollba mondta az ellopott tárgyakat, köztük az igazolványt is. A
rendőr kiállította a jegyzéket, aláíratta, majd a károsulthoz fordult: "Kérem a sze
mélyazonossági igazolványát. Anélkül nem érvényes a feljelentés!"

Szél fújt a nagy erdőség felöl, ezt a várost mindig át járták a Bakony szelei. Az utcai
lámpák már hintáltak huzalaikon, amikor Tomori Tamara a kocsijába szállt.

Kármán Lenke, a régésznő, nemcsak hogy özvegyen maradt, de nyugdíjba is vo
nult. Duna-parti lakásának hátsó szebájában továbbra is mintha az ablakpárkányt
díszítette volna cserepes virágként a Szent Dávid kápolna tornya. Nagy cserépkályhá
jában, szeles napokon, mintha a vízivárosi Kútfaragó és a párizsi Balzac történetei
együtt duruzsoltak volna. Ettre elég gyakran felkereste egykori fónökasszonyát, de
Krisztina még gyakrabban. Egyetemről jövet, ha csak félórára is. Lenke a céduláit
sorszámozta, pannóniai római feliratokról, szarkofágok és oltárok feliratairól: Salla,
Mogentiana, Brigetio. Jelentéktelen helységek, de a Marcus Aureliusra mondott di
cséret, a veterán légiós ra emlékeztető rövidítés, a Mithrának hódoló köszönet miatt
mégis meghatóak a szántásnál elöbukkant kövek.

Kármán Lenke cédulái minduntalan szétestek, összekeveredtek, Krisztina az asztal
s a székek alól kereste elő, újból és újból sorrendbe rakta egy fadobozban, melyet
méretre készítettek. Ilyenkor mindig eszébe jutott, hogy apja régésznek szánta:
MEMORIAE TATONI FORTUNATI AV GM - olvasta a szöveget és kissé elszomoro
dott. Nem az elveszett régészet miatt, hanem amiért ebben sem tudott az apja ked
vére tenni. Tartós szorongások, lelkifurdalások gyötörték szülei miatt: talán ezért is
érzett néha oly esztelen vágyat, hogy függetlenül éljen. Ha közönyt, szórakozottságot
tapasztalt náluk. megszállta a rögeszme, hogy nem szeretik, terhükre van. Legbelül
tudta, hogy képzelödés, sőt, igazságtalanság ilyesmit gondolnia, de a rögeszme egyre
inkább belérögződött.A bál is bántotta - megbánta, amit elért, mert mit sem ért vele.
Rosszul mulatott, érezte, hogy elhidegül Kálmántól, különösen, amikor az leereszke
dőleg megdicsérte: "Végre, kezdesz talpra állni!"

Miért tettem? Mielött a nehéz szavakat kimondta, nem volt nagyobb vágya a füg
getlenülésnél. Most csak csodálkozott, hogy ez olyan fontos lehetett neki. Búsult és
szégyenkezett.

Az utolsó cédulát is elhelyezte a dobozban; Lenke rövidlátón pergette végig a kar
tonokat, orrát egészen a dobozba dugta. Szóba került Párizs, ahol Lenke sokáig élt.
Odakünn, a Duna fölött szél fújt, a víz a feltüremlő hullámoktól megsötétedett. A
Gresham palotán kigyúlt a zöld fényreklám, Széchenyi szobra mögött a kocsik kanya
rodtak. Odahaza ablakából ugyanezt a képet látta Krisztina, de most más szögböl lát
ta, ezért érdekelte annyira: megszokott volt és szokatlan.

- Szívesen élnél Párizsban? - kérdezte a régésznő. "Úgyse fogok soha!" - felelte
Krisztina, mint akit most fosztottak meg valamitől. Különös volt ez a tagadás: Lenke
fölfigyelt. "Egyszer csak eljuthatsz Párizsba" - jegyezte meg, mire Krisztina: "Soha
sem fogok eljutni!" Hidegen jelentette ki és tudatosan.

Hát vágyol utazni? Semmire se vágyok úgy! Anyu most utazott. Milyen lehet meg
érkezni egy városba! Vagy éjszaka egy szobába, melynek ablakából csak nagy, fekete
tömeg látszik, s reggel felfedezni, hogy ez a tömeg a csillogó tenger. Vagy repülni,
érezni a magasságot! Hajón utazni, viharban, amikor a fehér felhők alacsonyan száll
nak.
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Krisztina mindezt nem merte elmondani, ehelyett válogatni kezdett a cédulák kö
zött. RVTIL MARCELLINVS A TRI MATRI FRATRIBVS- olvasta, és a cédulára írta a
11032 számot.

- Gondolsz már a férjhezmenetelre?
Krisztina bevallotta, hogy erre gondol a legkevesebbet, de vágyik egy önálló ott

honra, mely az övé, s ő képzeli el minden részletét. ő rendezi be. Ez az otthon olyan
legyen, mint a szüleié, és mégis független tölük. Hasonlítani a szűleire, és mégis, ön ál
lósulni. Háztartást vezetni, a maga kedve szerint, a konyhában sok jót fözni, bútoro
kat vásárolni, könyvespolcot, rajta müvészettörténeti kiadványok, lemezjátszó. Kosit,
a macskájukat talán magával viheti.

Hiszel-e abban, hogy lesz ilyen otthonod? Hiszek - jelentette ki egyszeruen Krisz
tina.

Milyen szép ez a lány - gondolta magában Lenke -, milyen üde és tiszta. És mégis,
baljós ennyi jó tulajdonság együtt. Mert okos is, müvelt és szerény. És szelíd, mint
egy bárány. A bárányok öntudatlan, ártatlan kedvessége!

És mégis, szabadulni akarnál a szüleidtöll
Krisztina ezt még sohasem gondolta végig. Önálló akart lenni, de úgy, hogy a szülei

nélkül is velük létezzék együtt. Mindent tudjon róluk, egész életükben részt vegyen,
anélkül, hogy minduntalan találkoznának.

Ez a lány nem hasonlít a többi fiatalra, és az ilyesmi veszélyes - tünődött Kármán
Lenke.

A tavasz hirtelen jött el, egyik napról a másikra jelentek meg a rügyek, hamarosan
a levelek, sietösen zöldellt ki a gesztenyefák lombja a Duna-parton. A napfény ereje
bágyasztó volt, a levegőben hiányzott az üdeség, kemény és támadó tavasz köszöntött
be. A Fő utcát, a Gellérthegy felől egyenletes napfény töltötte be, napóraként mutat
ta az időt az utca, a forróság fojtogatott. Az egykori kolostor előtt a gesztenyefák alá
kocsik álltak be, az élelmiszerbolt raktára előtt kék palackrekeszeket raktak ki a te
herkocsiról. A Kapucinus utcából eltüntek a macskák, melyeket a környékbeli lakos
ság élelmezett, s a leghidegebb télben dobozokból kis telepet létesítettek nekik oltal
mul. A Bazilika kupolája mámoros párákon fénylett át. A Kapucinus utcát kövezték: a
kockakövek egy részét felszaggatták. dübörögve teherkocsik öblös tartályába dobál
ták, más részüket gonddal újból egymás mellé illesztették. szürke keverékkel közei
ket kitöltötték. Füstölt az aszfaltolvasztó kemence; kátrányszag töltötte be Ettréék
lakását, hosszú hasábfákat halmoztak fel a kemencénél.
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PERNECZKY GÉZA

A próféta mint művészi jelkép
Joseph Beuys a nyolcvanas évek müvészetének küszöbén

A legdrágább múvész

A hetvenes évek múvészeti krónikája egy földcsuszamlás regisztrálásával zárult:
Joseph Beuys New York-i kiállításával. Először történt meg, hogy egy európai
müvésznek engedték át az egyik legjelentősebbamerikai múzeum emelete it. És ezzel
a tárlattaI egy időben jelent meg a nagy tekintélyű gazdasági szaklapnak. a nyugat
német CapitaInak az a száma, amelynek képzőmüvészeti teszt-rovata új sorrendet
állapított meg a világ legdrágábban vásárolt müvészeire vonatkozóan: Andy Warhol
és Robert Rauschenberg kénytelenek voltak lemondani az első helyról - Joseph
Beuys javára.

Nemcsak a második világháború óta töretlen amerikai hegemónia ingott meg ezzel
a helycserével. hanem a tágabb értelemben vett Újvilág rnitosza is háttérbe szorult. A
jövő világa bukott meg 1980-ra, illetve azok a dolgok, amik a jövőt beharangozták: az
ipari társadalom, a konzum és a pop-kultúra. Az utópisztikus vágyak tárgya hirtelen
megint a múlt lett. Ennek az utópisztikus múltnak a főpapjaként lépett föl Beuys is.
Vele a régi, babonás kontinens küldötte, az eurázsiai sámán, az atavisztikus varázsló,
az okkult és irracionális fényben fürdő szertartások mestere, sőt az obskurus ideoló
gus és demagóg politikus, s ahogy sokan gondolják: a hamis próféta került most a
trónra. Érthető, hogya müvelt európai közvélemény nem nagyon örült ennek a hir
telen európai sikernek.

Beuys pályaképe

Az első jelentős rajzok és plasztikák a negyvenes évek végén és az ötvenes évek ele
jén születtek. Beuys ebben az időben saját szavai szerint inkább egy laboratóriumot,
mint egy műterrnet tartott fenn, és rajzain és szobrain is Paracelsus vagy Faustus ér
deklődési területét felölelő motívumokat találunk: méhkirálynók párosodását, evolú
ciós folyamatból kiragadott állati formákat és mozdulatokat, és olyan jeleneteket,
amelyek az élet mítosza mögött a történelem biológiai mélységeit kutatják (sámánok,
Dzsingisz kan stb.). Ezek a szellemképek gyakran csontvázig letisztított formában
jelennek meg, illetve a "röntgenképek" áttetsző struktúráját mutatják. Beuys rajzai
nem közölnek semmit, céljuk magában a rajzolóban van, annak prehisztorikus pszi
chéjét kutatják. Nem véletlenül foglalta össze Beuys késöbb őket a következő címen:
"Titkos könyv egy titkos személynek. Írországban."

A viasz és a fa alkalmazása után 1960·ban használja Beuys először a zsírt, mint kizá
rólagos plasztikai anyagot (Zsírsarok). A szoborrnúbe ezzel a hideg-meleg faktor ke
rül bele, valamint az idő tényezője, módosító hatása (mivel az ilyen plasztikák olvad
nak, penészednek. alakjukat és szagukat változtatják). A másik kedvelt plasztikai
anyag a filc lesz, amely Beuys értelmezésében a védő, abszorbeáló közeg megjeleni
tése, és a csend vagy az atmoszféra anyaga (Hóesés, 1965). Fontos szerephez jutnak a
következőkben a réz, a vas, és a nyers, ormótlan megjelenésú tárgyak, rudak. tartá-
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Iyok, gerendák, csövek, lemezek vagy ezek kombinációja. Beuys a plasztika fogalmát
kitágítja a tér-formáról a tér-idő formára, majd a biológiai és szociális dimenziókra is.
A szociális plasztika emberi tevékenység. A szobor így nő tárgyból emberi akcióvá.

Beuys akció-rnúvészként 1963 körül lép porond ra, először mint a pop-nemzedék
happeningjeinek és a darmstadti új zenei kollégiumok formabontó "hangversenyei
nek" a tanítványa. Csakhamar azonban vezető figurává nő a .Fluxus't-rendezvények
során (Fluxus = Herakleitosz: minden folyik, változik). A fluxus zártabb. szigorúbb
forma, mint a happening, mert a közönség nem vesz alakítólag részt benne, hanem
csak nézi. Előre megtervezett menete, partitúrája van, s a benne szcreplö akciók
gyakran szimbolikus érteImüek, s igy az "élet" helyett a "változást" és a "közlést"
jelenítik meg. Egy 1964-ben rendezett aacheni fluxus-rendezvényen azonban a közőn

ség soraiból érkező jobboldali egyetemisták egyike véresre veri Beuys-ot, s ezzel a
fluxus mégis új, váratlan irányt kap. Vele Beuys pályafutása is, mert ettől az időtől

kezdve a múvész egyre provokativabb akciókat tervez, fölismeri és követi a közeledő

forrongások és politikai extremitások dinamikájának a törvényeit (1964: Beuys java
solja a berlini fal 5 centivel való magasítását - esztétikai arányokra hivatkozva). Az
egyik legfontosabb Beuys-akció 1966-ban EURASIA néven került bemutatásra, itt
Beuys többek közt egy görög kereszt körvonalait rajzolta egy táblára, majd letörölte
a kereszt alsó felét, s a helyébe az EURASIA szót írta. Ezzel végleges formát kapott a
beuys-i értelmezésben vett kozmosz: a kettéosztott, tört és csonka világ ez, a földré
szek egymást tagadó sorsával és tragédiájával. Beuys azonban optimista, és az "orvos
ságos-ember" szerepébe helyezkedve megpróbálja az ön-analizist a társadalomra ki
terjeszteni, és a nyugati embert az archaikusabb keleti mentalitáshoz visszavezetni.
Elkerülhetetlen a kultúra megújítása. varázsszertartásokkal való életre ébresztése
(..Hogyan magyarázom meg a festményeket egy döglött nyúlnak", akció, 1965, mely
nek során a mézzelleöntött fejü Beuys leckét ad a müvészettörténelemből egy dög
lött nyúlnak. Az EURASIA-akció során a döglött nyúl gólyalábakat kap, és így "em
berszabásúvá" növekedve alkalmas arra, hogy Beuys a vállára ültesse, és gólyalábain
járni tanítsa). A Manréza címu akció (célzás Loyolai Szent Ignác visszavonultságának .
és megigazulásának helyszínére) a megfelezett kereszttel való varázsszertartás egy
újabb példája (1966). Sorra kerülnek a klasszikus múlt beuys-i átértclrnezései is
(Titusz /Iphigénia, 1969), és a megosztott kozmosz kitágul Eurázsiáról Amerikára (I
like Amerika and Amerika likes me, 1974, ennek során Beuys egy New York-i galériá
ban egy hétre összezárkózik egy coyote-tal).

Az ilyen akciók azonban egyre inkább politikai színezetet öltenek, és átadják a he
lyüket a Beuys által alapított különböző pártoknak és szervezeteknek, melyek mind
költői ellen-képei a társadalmi intézményeknek. A Deutsche Studentenpartei-t, amely
alkalmasint a Fluxus-zóna Nyugat nevet is viselte, Beuys egy évvel a diákforradalmak
előtt, 1967-ben szervezi. A párt tipikus anti-párt, program és szervezet - sőt tulajdon
képpen tagok - nelkul. Ezt követi 1968-69-ben a Beuys pártfogása alatt megszületett
Lidl-Akadérnia. amelyet az egyik Beuys-tanítvány, Jörg Immendorf szervezett meg a
düsseldorfi müvészeti főiskola termeiben. 50 diák tanul itt tanárok nélkül. Közben
1968 öszén Beuys professzor kollégái bizalmatlansági manifesztumot írtak alá Beuys
ellen, és ebben a Bcuvs körül e lharapódzó politikai dilettantizmus, intolerancia, dif
famálás és unkollegialitás miatt panaszkodnak. 1970-ben Beuys megalapítja az "Orga
nisation der Nichtwahler, Freie Volksabstimmung" nevü szervezetet, amely a közvet
len demokrácia megvalósításat tűzi ki céljául, és ennek elérésére a pártrendszeren
alapuló politikai élet szabotálására hivja fej az állampolgárokat. 197o-71-ben kerül
sor a muvészeti élet financiális szerveinek a "megreformálására" is. Beuys barátaival
együtt a müvészeti vásárok intézményesitése ellen tüntet, és a "müvészeti terrnelök"
szabad piacáért küzd. 1971-ben. egy baseli légoltalmi bunkerben rendezett akcióját
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azzal kezdi, hogy megmossa hét jelenlévő személy lábát; az akciókban egyre erőtelje

sebben játszik közre a keresztény mitológia és Beuys azonosulása az új Messiás kép
zetéve!. 1972-ben Beuys epébe mártott spongyát nyom a mönchengladbachi temp
lom kapujához, miközben tanítványai Hölderlinböl, Platonból, János evangélistától
és Montesquieu [esprit-jéből olvasnak fel (Békeünnep, akció, Münster von Mön
chengladbach).

1971 nyarán Beuys szó szerint veszi a német alkotmánynak azt a paragrafusát,
amely kimondja, hogy mindenkinek joga van a tanuláshoz, és illegálisan fölvesz az
akadémiai osztályára 142 hallgató-jelöltet. Ezek közül 16 hajlandó arra is, hogya
szemeszterkezdetkor Beuys-szal együtt megszállják a főiskola tanulmányi osztályát. A
minisztérium enged, a 16 jelölt fölvételt nyer. Az 1972-es Kasseli Dokumenta tárlaton
Beuys egy információs irodával vesz részt. Száz napon át áll itt a közönség rendel
kezésére, hogy megmagyarázza a közvetlen demokrácián alapuló társadalomról alko
tott elképzeléseit. Ugyanez év öszén 54 föl nem vett hallgatóval újra megszállja a
düsseldorfi főiskola irodáit, ezúttal azonban a kultuszminiszter ellenlépésre szánja el
magát: Beuys-ot azonnali hatállyal elbocsátják a föiskolából. A szuszpenzált pro
fesszor válaszként szervezni kezdi egy nemzetközi szabadegyetem anyagi és erkölcsi
bázisait. Az 1979-es hatodik Kasseli Dokumentán fölépített "Mézpumpa" ennek az
anti-főiskolának a múködését illusztrálja.

Az "agresszív Beuys" a hetvenes évek végére újra megbékél, legalábbis ami a mód
szereket illeti. Az ellen-pártok és anti-szervezetek irodái észrevétlenül bezárnak, s
Beuys-ot ott látjuk az 1979-S0-ban látványosan szervezódó ökológiai és környezetvé
delmi mozgalom "pártjában", a .zöldek" tagjai között. Beuys ismételten felajánlja,
hogy elvállalja a zöldek megbízásából a képviselöjelöltséget. Számos ökológiai vonat
kozású plakát és alternatív mozgalmakat képviselö folyóirat jelenik meg Beuys arc
képével vagy műveinek a reprodukcióiva!. Maga Beuys azonban nem kerül be a par
lamentbe.

Mik azok az ifjúsági szekták?

A szekták világnézeti kisebbségek, amelyek sajátos rítusok, formák és diszciplínák
segítségével tartják fönn szervezeteiket a többség intézményeivel szemben. Ha el
fogadjuk azt az elterjedt véleményt, hogy a müvészetek tulajdonképpen a vallás sze
kularizált formái, akkor világos, hogy az avantgarde mozgalmak a szekták szekulari
zált változataiként foghatók fe!. Tényleg van az avantgarde csoportokban egy sor
szektás vonás: az intézménves muvészet ellen születnek meg, és rítusok, formák és
stiláris jegyek segítségével "erősítik meg identitásukat. A hőskor itt is - mint a szek
táknál - transzcendens lázban égő korszak, a konszolidáció itt is egybeesik a több
séggé válás folyamatával - múvészetröl lévén szó; az egyetemessé válás megnyugvá
sáva!. Érdekes módon azonban csak a formák válnak egyetemessé. A müvészet sok
kal tisztábban disztingvál, mint a vallás: az egyetemessé vált kubizmus például csak
formakultúra, esztétika, és nem világnézet, vagy mozgalom. Ez a redukció biztositja a
legtöbb múvészeti izmus egyetemessé válásának a lehetöségét, A világnézet lehet
akármi, benne békésen megférnek a legkülönbözöbb forma-kultúrák. Ogy látszik,
múvészeti ízlésünk sokkal pluralisztikusabb, mint a világnézeti vagy vallási alkatunk.

Ha most az avantgarde sorsának az alakulását az új vallásos szekták történetével
fonjuk össze, akkor már előre is azt feltételezzük, hogy valami komplikáltabb, vagy
ős-eredetibb esetet fogunk leírni. Ezek az új szekták nem szekták, és az új avantgarde
nem művészeti izmus ...

Lássuk elóbb az új-avantgarde-ot. A régi, klasszikus avantgarde transzcendenciája
tipikusan polgári eredetű volt: a játék és a humor (prototípus: a dádaisták). A máso-
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dik világháború után azonban az irónia és a paródia lépett az individuális humor
helyébe. s az irónia csakhamar rítussá szélesedett ki. Ez a teátrális vonás - nevezhet
jük dramaturgiának is - már jól mutatja, hogy az új-avantgarde nem a szellemes
egyének ügye. hanem jelentős rnéretú tömegek életforma-vallása.

És mi jellemzi az új szektákat? Az ellenkező folyamat, vagyis az. hogy a világnézeti
és vallási megújhodás mozgalma már csíráiban esztétikai jellegű. A szekta-alapító úgy
lép fel, mint nagy müvész, nagy alakító. A tanítványokat elsősorban a szekta "formai
szépsége", rítusokban megnyilvánuló extremitása vagy avantgardizmusa érdekli 
maga a tan többnyire túl együgyű is ahhoz, hogy transzcendens elragadtatást vált
hasson ki. Az új szekták tehát szintén életforma-vallások. tagjaikat is a korábbi élet
forma-forradalmak, a hippik. a rockerek és a drogokat szedök közül toborozzák.
Ezeknek a szótárában a kreativitás nagybetűvelvan írva.

A különbség az új-avantgarde és az új szekták között elsősorban abban van. hogy az
új-avantgarde megtartotta a személyiség szerepét (Joseph Beuys: Minden ember
müvész). Az új szekták ezzel szemben kitörlik. megsemmisítik a tagjaik személyiségét,
hogy az így elszemélytelenedett tömeg fölé a guru. a mester űber-szernélyiségétemel
jék (Minden hívő boldog). Az új-avantgarde tehát még mindig humanista. míg az új
szekták nem a vallásosság. hanem inkább a totalitarizmus felé fejlődnek.

Az érintkezési pont közöttük körülbelül ott van. ahol Beuys helye kijelölhető - az
áldozat és a hős. a tömegember és az individuum irritáló egyesülésében. Lehet. hogy
Beuys kvalitása éppen azzal magyarázható. hogy ezt a kétértelmű helyzetet testesíti
meg és ismétli meg minden élethelyzetben. Az irónia és a paródia nagyon messzire
kerül kiinduló forrásától, a humortól - Beuys-ra inkább a fanatizmus és groteszk
különös keveréke jellemző. A mosoly lehervad az arcokról, s helyét a csodálkozás és
a félelem foglalják el (Troels Andersen 1966-ban az EURASIA koppenhágai bemuta
tása után: ... Fantasztikus figura. valahol a bohóc és a gengszter között). Beuys a
müalkotásból ereklyét, a múvészböl papot, a müvészeti akcióból pedig mágikus gyó
gyító-rítust igyekszik formálni. Az egyetlen klasszikus elv, amihez továbbra is ragasz
kodik, az individuum korlátlan szabadsága. Mint pályaképéből is láthattuk, éppen ez
a tipikusan .müvészí" allűr akadályozta őt meg abban, hogy ellen-szervezetei és
rneta-pártjai valóságos szervezetekké és pártokká fejlödhessenek. Beuys transzcen
dens világképe a magányos Börharisnyáé: a természet egyenként váltja meg az embe
reket, s ezen az sem változtat. ha Beuys mindvégig kedvét lelte a tanítványok táborá
ban, s ha szívesen meneteIt egy-egy tüntetés élén. A huszadik századi kollektivizmust
mindenképpen elveti, ezért idegenkedik az intézményes szocializmustól és az egy
házzá szervezödött vallásosságtól is. Beuys állandóan hangsúlyozza, hogy az ő

"kereszténysége" a materializmuson át vezet. De a materializmus az ő számára nem
filozófia. hanem életforma: - individualizmusnak hívják.

A beuys-i recept tehát nem alkalmas arra. hogy a kollektív igénnyé vált avantgar
dizmus megjelenési formája legyen szerte a világban. Az utolsó logikailag szükséges
lépést. az individuum föloldását az álpróféták és pszeudo-vallásalapítók tették meg.
Hogy mennyire az avantgarde közeléből érkeztek azonban ők is. azt kitünöen illuszt
rálja az első közismertté vált guru, Mahesh Prasad Warma (közismert nevén: Maha
rashi Mahesh Yogi) karrierjének története is. őt ugyanis az tette világhírűvé, hogy
1967-ben a Beatles .Jelkiatyjává" vált.

A Beatles időközben széthullott, s konszernjük, az Apple is rég átadta helyét az
utódvállalatoknak. Maharashi Mahesh Yogi azonban jobban gazdálkodott. Az általa
hirdetett transzcendentális meditáció sikeresebb elsajátításáról hatalmas nemzetközi
szervezet gondoskodik. s ebben a trösztben nemcsak egyetemi kurzusok, meditációs
otthonok. vagy kűlönbözö financiális és információs intézmények foglalnak helyet.
hanem a világ egész jövőjét átformáló programok is. és ez utóbbiak a modern állam-
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formát utánzó keretekben öltenek testet, s a tan "kormánynyilatkozatok" oldalain ol
vasható. Az egész apparátus olajozott múködését szigorú hierarchiára épített belső

szervezet biztosítja. Ennek élén egy "világkormány" áll, és az ez alá rendelt és a világ
különbözö pontjain müködö intézményeket "kormányzók" és .rnesterek" vezetik. A
tan terjesztésére hivatott szervezetnél fontosabb azonban az adminisztratív hierar
chia, amelynek helyi szerveit "világterv-központoknak" hívják. Ezek a központok az
egyetemi bázisok és a független alapítványok munkáját vezetik, és országonként egy
egy "világterv-tanácsba" vannak egyesítve, amelyeknek az élén "nemzeti vezetők" áll
nak. Öket az "internacionalista világterv-tanács" fogja össze egyetlen "internacionális
koordinátor" vezetése alatt. A szerteágazó szervezetek legfelsőbb központja azonban
nem más, mint a szent jogi seelisbergi rezidenciája, amelynek belső használatra
szánt neve így hangzik: "A megvilágosulás korszakának fővárosa". Az ebben a palotá
ban folyó munka egy multinacionális tröszt sokoldalú tevékenységéhez hasonlítható,
és természetesen nem képzelhető cl a képzett szakemberek fegyelmezetten dolgozó
serege nélkül.

A transzcendentális meditáció köré épített kultikus szervezet a mai ifjúsági szekták
egyik legártatlanabb és legliberálisabb formája. A hierarchia általában sokkal szigo
rúbb és nem elégszik meg "önkéntes" áldozatokkal. A tagok radikális anyagi és szel
lemi függőségbe kerülnek, s többnyire le kell mondaniuk a személyes mozgásszabad
ság minden megnyilvánulási formájáról. A vezető mester mint "egyedüli megváltó"
lép fel, az általa hirdetett tan az "egyetlen megmentő recept", és a tanítványok serege
egy "szent családot" képvisel. A szektatagok elhagyják korábbi tanulmányaikat vagy
munkájukat, és kizárólag a missziós munka számára dolgoznak - ez a koldulástól
vagy az információs füzetek árusításától kezdve az "önkéntes vagyoni felajánlások"
kierőszakolásánát az esetenként megkövetelt utcai "szent prostitúció" gyakorlásáig
terjedhet.

A szektaalapító mesterek az így befolyt pénzt képzett szakemberek segítségével for
gatják tovább. A nyereség abszolút, mert a legtöbb államban ezek a szervezetek mint
vallásos intézmények lettek bejegyezve, és így teljes adómentességet élveznek. A
centralizáltság modern formái olyan hatalmat adnak a vezető guruknak, amilyent a
hagyományos régi szektamozgalmak vezetői nem ismerhettek. Megváltozik a "hívők"

és a "hitközségek" helyzete, illetve sorsa is. Míg a hagyományos szekták arra töreked
tek, hogy a társadalmon belül életképes sejteket hozzanak létre, és a túlvilági üdvös
ség ígérete mellett a hívők evilági életét is könnyebbé tegyék, sőt, hogy intézményei
ket a következő generációknak is továbbadják, addig az új szekták rablógazdálkodást
űznek. Teljesen a pillanat és a szektavezető mester igézetében élnek a tanítványok,
akiket - ha munka- vagy fizetésképtelenné válnak - fölötteseik könyörtelenül az utcá
ra tesznek. Folytonossága csak a szektán belül megszervezödött hatalomnak és finan
ciális vállalko'zásoknak lehet. A vallásos motívum és az avantgarde-dal rokon életfor
ma-divat mellé így járult egy harmadik elem, a kriminális.

A szekták legtöbbje gátlástalan eszközöket vezetett be a tagok toborzására és ki
zsákmányolására, valamint az esetleg jelentkező szülök távoltartására, illetve a pszi
chózisba hulló fiatalok helyzetének a palástolására. Ehhez járulnak aztán a gazdasági
bűnök. Pár évvel az ifjúsági szekták elterjedése után a szakirodalom már a "pszicho
maffia" elnevezést használta.

Az archaikus nullpont

"Az ifjúsági szekták a technikai civilizáció társadalmának a vallásos megnyilvánulása
ként tekinthetők. A technikai civilizáció következményeként szűlettek meg és bizo-
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nyos értelemben az erre a civilizációra való választ jelentik. Helyesen állapította meg
egy a vallási kérdésekben jártas újságíró: minden korszak pontosan azt a szektát
kapja meg, amit megérdemel."

Friedrich-Wilhelm Haak, akitól ezeket a sorokat idézzük, és aki tulajdonképpen az
evangélikus egyház megbízásából foglalkozik a szekták és a világnézeti extremitások
kérdésével, nem a technikai civilizáció hiányosságai ból, hanem éppen ellenkezöleg: a
perfekcionizmusából vezeti le az ifjúsági szekták robbanásszerű terjedését. Szerinre a
termelés és az ellátás abszolút tökéletessége, valamint a törvénykezés és a közigaz
gatás optimális müködése az, ami a nyugati civilizációt elviselhetetlenné tette. Eltűn

tek az egyének és a csoportok közti "köztes terek", az igények és az ellátás közti tá
volságok, a bizonytalan tényezök és a kiszámíthatatlan sorsfordulatok. Az emberi lét
teljesen automatizált és túlszabályozott lett, a konzum "besűrűsödött" és az egyén
ezzel a teljes szabadság helyett a függöségek perfekt rácsai közé szorult. Nem csoda,
ha a technikai civilizáció célkitűzéseit átvevő és abszolút tökélyre emelö ideológiák
esélyei olyan nagyra nőttek ebben a helyzetben. Mert az új szekták tulajdonképpen
ugyanazt a paradicsomot ígérik követöiknek, mint amit már a technikai civilizáció is
ígért az állampolgároknak: - az abszolút boldogságot, a tökéletes szabadságot, a vég
érvényes békét és a betegségek és a halál kiküszöbölését. Az egyes tanok ezért majd
nem úgy hatnak, mint a személyiség önmegvalósításáról vagy a korlátlan élrnényszer
zésröl és ismeretgyarapításról szóló modern gondolatok karikatúrái. A különbözö
szektákba menekülö fiatalok lényegében csak annak a programozásnak engedelmes
kednek, amit a konzum-társadalom nevelt beléjük születésük óta. Az egyetlen kű

lönbség a pólusok felcserélésében van. Míg az ipari társadalom a technicizálás maxi
mumával igyekezett ígéreteit beváltani, addig a szekták a minimumra lépnek vissza
és a technikai nullpont, az irracionális és archaikus kezdetek rekonstruálásával kísér
leteznek. Azoknak a fiatalkorúaknak, akik a technikai civilizáció fölépítésében és
fenntartásában nem vettek részt, ez a váltás nem is feltünö. Hiszen csak a bálvány
imádás egyik formájából léptek át a másikba.

A fordulatot a családban és az iskolában uralkodó közöny, az utcán átélt magány és
a technikai csodák közelében tapasztalt tanácstalanság készíti elö. A csodák miszti
kus fényében megjelenö guru aztán megindítja azt a pszichikai mutációt, amelyet a
pszichológusok a "szerelembe-esés" állapotához hasonlitanak, és amelynek eredmé
nyeként az egyén teljesen föladja magát, elmerül az érzelmek és a formák, a szavak és
a rítusok zsongító imamalmában.

Beuys pályaképe, és általában is az avantgarde-nak a pop virágkora óta követhetö
fejlödése (vagy hanyatlása) ugyanennek a folyamatnak a rnúvészi alkotómunka felöli
oldalát mutatja. A muvész hűséges fia, mi több, vak eszköze a társadalomnak, illetve
annak az ideológiának, amely a maximumok elérését, az állandó növekedést, a teljes
szabadságot és a perfekt önmegvalósítást ígérte. Beuys sem tett mást, mint hogy
kezdte ezeket az ígéreteket szó szerint venni, s mivel úgy érezte, hogy a társadalom
becsapta öt, megpróbálta e maximákat a társadalom nélkül, vagy az ellen fordulva
házilag megvalósítani. Nála is bekövetkezett a pszichomutáció, a pólusok fölcserélése
- igaz, lassabban, az alkotómunka fázisaihoz kötve. És nála is fölfedezhetö a szektás,
pszeudovallásos gondolkodás elotérbe kerülése, és ezzel egyidejűleg a tudományos
világkép és az intézményes társadalom megvetése. Beuys nosztalgiája az archaikus
nullpont iránt az írásaiban és nyilatkozataiban jelentkező "keleti ember" képében
kapott formát.

Ez a motívum azonban nem Beuys találmánya. A művész maga hivatkozik Rudolf
Steinerre, az 1912-ben alapított német antropozófiai társaság vezetőjére. Steiner
mögött pedig egy még korábbi szekta, a theozófiai társaság áll, amely a századforduló
körül volt divatos, és amelynek célkitűzései közé tartozott például egy ifjú hindunak
Messiásként való "kiképeztetése".



De nemcsak a rnüvészeti avantgarde és a vallásos szekták ideológiái kerültek köze
lebb egymáshoz. A tágabb értelemben vett társadalmi radikalizmus is újabb mutáció
hoz érkezett, és a frissen megtérteket ott látjuk most a szent mesterek lábainál. Csak
egy példa: Guru Maharaj Ji fivére, Raja Ji nem mást vett feleségül, mint Claudia Litt
mant, a nyugatnémet APO-szervezet (Auűerpolitische Opposition) egyik közismert
személyiségét (aki, tegyük hozzá, már korábban is mutált egyszer, hiszen eredetileg a
frankfurti rendőrkapitánylánya volt). Konzervativizmus, radikalizmus, vallásos fana
tizmus - így következnek egymás után ugyanannak a generációnak a fázisváltásai. És
az ember hajlik arra, hogy föltegye a kérdést: - vajon változott-e egyáltalán valami
lényeges eközben?

A szekták ma már eljutottak a szórakoztatóipar hagyományosan konzervatív ízlésű

világáig, és egyáltalán nem csodálkozhatunk azon, ha John Travolta arró) áradozik,
hogy a menyasszonya halálát csak a Scientology Church segítségével tudta túlélni.
Aki nem érti ezt az utalást, az reménytelenül .Je van maradva". A pop másfél évtized
del ezelőtt divatba hozta a csodák ironikus vagy groteszk változatait. A mai generáció
viszont már túllépett ezen a .Jedér" felfogáson, és a csodákat csakugyan látja. A hit
megnőtt, erősebb lett. és a kreativitás nem a mosolyból fakad többé, hanem a csu
kott száj mögül tör elő. Ahová csak nézünk, lenyelt vicceket és lármázó szíveket
látunk.

Mert a pszichomutáció és a nyomában előretörő lelkiismereti extremizmus ott a
legmegdöbbentőbb, ahol egész csoportok, vallások vagy kultúrák váltanak át az ipari
társadalom közegéből annak ellentétébe. az archaikus nullpontba. A legszembeöt
löbb e téren a nagy világvallások egyikének, az isz!ámnak a forrongása.

Az egyetemesség kompromittálódása

A jólét és a szabadság maximumainak a veszélyeiről már volt szó, egy további veszély
azonban a kulturális és ideológiai értékskála megtelése, a kulturális közeg besúruső

dése, viszkozitása. Még a szubkultúrák is valamiképpen az egyetemesség felé töre
kedtek és a legkisebb patak partjáról is látható volt a horizonton csillogó óceán, az
univerzális értékek tengere. Az egyetemesség nemcsak hírt, dicsőséget, igazolást
ígért, hanem egyúttal a mozgásszabadság, s a gátak leomlásának a képzetét is hor
dozta. Ma azonban ez az óceán inkább egy roppant adatbankhoz hasonlít, amelynek
alvadt közegében a kultúrák nem az örök élet, hanem a fulladásos halál közelébe
jutottak. Csak a tömegkommunikációs médiumok malmainak a zaja és a múzeumo
kat tisztán tartó porszívógépek monoton zúgása hallható Árkádia aszfaltozott ligete i
ben. Az egyetemességet kompromittálta, megölte a saját tökéletessége. Jólinformált
nak lenni = halál.

Beuys költői partitúrájában "egy csapásra eltünnek az állatok", amint ennek a kul
túr-imperializmusnak a kezelője, a "nyugati ember" a színre lép. Hasonló képpel
nevezi Pasolini "a szentjánosbogarak kipusztulása utáni" korszaknak Olaszország
indusztrializált évtizedét. Nyilvánvaló, hogy mind Beuys, mind pedig Pasolini többre
gondoltak, mint a DDT-re vagy a vegyszeres gyomirtók hatására. Az ember "belső ter
mészetéről", a fantázia és az érzelmek faunájáról van szó, amelyet az ipari társadalom
szintén intézményesített, és az intenzív gazdálkodás módszereivel sivataggá változta
tott. Lehet, hogy már a szubkultúrák virágkora a hatvanas években, és az ellen
intézmények divatja a hetvenes esztendőkben sem volt más, mint az egyetemesség
nyomasztó telítettsége elleni védekezés. Azóta azonban már tudatosan folytatódik ez
a kísérlet. Az egyének és csoportok kerítéseket húznak maguk köré, rezervátumokat
alapítanak saját maguknak és utódaiknak, és extrém érzékenységgel vagy agresszív
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idegességgel válaszolnak minden közeledésre. A belső természet megörzésére Ira
nyuló ösztönös vagy tudatos vágy a külső természet fölértékelésében kap formát.
Kialakulnak az ökológiai és vulgár-ökológiai mozgalmak, divatos lesz az új egyszeru
ség, és színre lépnek az "új-parasztok", akik egy szakértő szerint "spirálban gondol
kodnak. Ami tegnap volt, az holnap - változott formában - újra lesz. Az alapelv a ter
mészettel. az emberrel és a társadalommal szemben tanúsított alkotó tapintatosság."

Az egyetemesség megalvadt közege nemcsak a "klasszikusokat" zárta már magába,
de az avantgarde múvészeteket is. A második világháború után szinte versenyfutás
kezdödött a nyugati országok között, hogy melyik tudja sikeresebben és maradék
talanabbul az avantgarde-ot integrálni. Politikai szempontok is közrejátszottak
ebben, mert fölismerték, hogy a kulturális avantgarde olyan szellemi termék, amely
anyagi és politikai erové változtatható (és ebben tulajdonképpen Lenint követték, aki
ugyanezt tette a húszas évek elején az avantgarde filmmuvészettel), Nem mindenütt
sikerült azonban a modern müvészeteket azonnal intézményesíteni. De végül is az a
szellem vált általánossá, amit a Pompidou-Center képvisel Párizsban: - a konzumtár
sadalom áruházaira emlékeztető kulturális szupermarket szelleme. Zseniális népmü
velési intézmény, amelyben gombnyomásra hívhatók le az izmusok, alkotók és kul
túrperiódusok. De nem hívható le a titok, az igazi alkotóerö, s nyoma sincs a szellemi
megújulás képességének.

Nap mint nap látjuk, hogya Pompidou-Center előtti téren gyülekező fiatalok egy
része belép az épületbe. Sokan vannak azonban, akik nem jutnak el a küszöb ig sem,
mert érdekesebbnek találják az épület előtt tornázó túznyelöket, a handzsárokkal ha
donászó mutatványosokat vagy a gitárjaikon játszó mükedvelö zenészeket. Ami tragi
kus a dologban: a megfigyelő nem tud szabadulni attól az érzéstől, hogy ezek a "spon
tán" amatőrök is a múzeumhoz tartoznak, az egyetemesség adatbankja már őket is fi
zeti. Ez azt jelentené, hogy már az archaikus nullpont, a folklór és a kezdetek is fog
laltak. Az út visszafelé a múltba csak egy kitérő, amelynek a végén ugyanaz a cél,
ugyanaz a jövő, ugyanaz a jól olajozott egyetemesség áll.

És mégis, a közönségességnek és dilettantizmusnak ez a kertje - talán müvi kert 
még mindig áraszt magából valami varázst, még mindig a titkok kertje is. Az izzadt
ságszag és a megpörkölődött ször nehéz illata, a trikók, amelyek úgy hatnak, mintha
használt zászlókból szabták volna őket, ezek az elnyűhetetlen kellékek még mindig
több lehetőséget ígérnek, mint a szuper-múzeumok. Ha jobban odafigyelűnk, észre
vehetjük a bűvész és a kardnyelő között a jövő előreküldött kurirjait, egyet-kettőt a
brosúrát áruló ideológiai rikkancsokból. És a tűznyelök mögött apokaliptikus lovai
kon ott állnak. ott várakoznak a csak félig bekalkuláltak, a kiszámíthatatlanok, az új
irracionális mozgalmak és szekták arany-ornátusba öltözött főpapjai.

Mert nem kizárt, hogy ez lesz a nyolcvanas évek legkeresettebb árucikke: a titok.
És a legsikeresebbek a titkokat szállító para-ideológiák és meta-vallások. Maguk is
intézményekké csontosodva hatalmasan és gazdagon vonulnak majd ezek a szekták
az univerzális értékek ellen, és ők lesznek az ellen-egyetemesség, az anti-Krisztus.
Anti-tanaikkal olyan rítusokra inspirálják majd a müvészeket, amelyek a máglyatüzek
fényére fognak hasonlítani. Ezer Savanarola rak talán tüzet a modernekböl. hogy
aztán mind az ezer maga is máglyán végezze majd.

Számunkra ez a kép körülbelül a világ vége. Beuys is úgy érzi, hogy a halál pilla
natához érkeztünk, amelyet túl kell haladnunk. Beuys, a szektás hajlamú müvész
mindenesetre hitt abban, hogy a gyógyító recept létezik. Váratlan halála azonban azt
a benyomást kelti, hogy - ellentétben számos hívével és apostolával - ezt a meggyó
zödését is inkább parabolának szánta.
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JOSEPH BEUYS

Válaszok Friedhelm Mennekesnek

- Ön már nagyon korán kezdett - többek korott - vallásosan motivált. illetve vallásos
inspirációjú müvészettel is foglalkozni. Hogy függenek ezek össze egymással?

- Igen, ez valóban az ilyesfélével való első kísérletezés. A déltumokból és az életrajz
ból világosan ki is derül, hogy itt első próbálkozásokról van szó. Ennek kezdete: arról
az oldalról tapogatózni a szellemi teljesség felé, ami - hogy is mondjam - bejáratott a
hagyomány alapján. Beleértve ebbe még egy bizonyos sémát is. Ez világos volt előt

tem. Mesterségbeli szempontból kiindulva is megkíséreltern. hogy lehetséges-e egyál
talán még ilyesmit ábrázolni. Ezt a kísérletet aztán hosszú időn át folytattam. A motí
vurn, vagyis a Krisztus-alak, különböző ikonográfiai alapjelentésben jelenik meg a
keresztrefeszítési ábrázolások ban: mint a Megfeszített, a Szerivedo ... a Pieta is ebbe
az összefüggésbe tartozik. De létezik aztán a diadalmas Krisztus; aztán a feltámadási
motívum. A legtöbb próbálkozás nagyon jelentéktelen volt, ami már magában is rnu
tatja, hogy ezek próbálkozások voltak. Vázlatosak maradtak, vannak, amik egyáltalá
ban nincsenek kidolgozva. Csak keménycserépben vagy gipszben vannak meg. Aztán
ez a kísérletsorozat: a hagyományos motívumokból kiindulva jutni el a szellemiség
hez - kimerült.

Ez a kísérlet már 1954 körül kimerült. Akkor lett világos előttem, hogy ennek a
Krisztus-alaknak a leképezésevel nem lehet eljutni magához a krisztusihoz. Legalább
is én nem tudok. Mások képességeit természetesen nem tudom megítélni. Az viszont
világossá vált előttem, hogy sokkal módszeresebben neki kell készülnöm. Ezeknél a
korai kísérleteknél tulajdonképpen úgy láttam magamat, mint aki egy olyan rnotí

vumot próbál megragadni. amit már régen megcsináltak. jobban, érvénvesebben.
megfelelő szellemi összefüggéseivel együtt. Az volt a benyomásom, hogy tévúton va
gyok. Ezek talán egészen szép plasztikai télrgyak itt-ott, talán érdekesek is azzal össze
függésben, amit később csináltam. Bizonyos utalást jelentenek az életemben arra,
hogy engem a krisztusi érdekel és foglalkoztat. Aztán itt-ott megjelenik még egy-egy
rajzban, de - a típus szemszögéból nézve - beágyazódva valamiféle panteisztikus
képiségbe. Csak hát a panteizmus számomra nem világnézet.

- Mi volt a következő lépcsője vagv szakasza abbeli törekvésének, hogv képileg ragadja
meg a krisztusit?

- Krisztus újra meg újra feltűnik a rajzokban mint a Megfeszüett. mint a Győzedel

mes, mint a Feltámadott, egészen az ötvenes évek végig. A krisztusi aztán kapcsolatba
kerül természeti erőkkel, bolygómozgásokkal, kozmikus dimenziókkal. Ez már egy
teljesen új konstellációban megjelenőmitológia, ami talán az átmenet első jele: az át
menet azon a kuszőbön, ami számomra fontos. Ezt követte az akció korszaka. Az ak
ciókorszakban a krisztusi már teljesen a középpontban jelenik meg. Már az e1sö
akcióban megjelenik ...

Tiltakoztam az olyan felfogás ellen, miszerint ez a Krisztus csak egv történelmi sze
mély lenne, mintha csak egy történelmi eseményről lenne szó, nagy morális, példa
képszerű utalásokkal kisérve, mintha az volna a fő kérdés, hogy milven legyen az er
kölcsi magatartásunk. Nálam a krisztusi erőnek a valóságán múlik minden: egy min
dig itt levö, erösödö jelenléten.
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Hiszen a materializmusnak két funkciója van: egyrészt megbénítani, elfojtani a ré
gi, érzelmi jellegű erőket; másrészt védelem alá helyezni a tudományos megismerés
mindenfajta felfogására vonatkozó, intellektuálisan élesen látó ismeretkritériumot.
Az emberi intellektus ilyen ugrásszerű kifejlesztése után viszont meg kell újra találni
a lelkiséggel való kapcsolatot, de most már nem a hagyomány öröklött erejéből, ha
nem önerőből, a Szemelyesbel. az Én erejéből. A régi kereszténység azon volt, hogy
az emberekben a lelki tulajdonságokat érzelmi vonatkozásban fejlessze ki, hogy a hit
erején keresztül találjon kapcsolatot a fogékony lélekben. Most, a tradíció köldök
zsinórjának elvágásával valami nagyszerű történt, valami pozitív, igen, valami krisz
tusi akkor, amikor ezáltal azt mondják az embernek: ha továbbra is csak ilyen egysze
rűen hiszel, akkor nem vagy keresztény. Meg kell tanulnod egzakt módon "hinni". Az
embernek magának is végig kell szenvednie a keresztrefeszítés előzményeit, a meg
testesülést - a materializmuson keresztül - az anyagi világban. Neki magának kell
meghalnia, meg kell tapasztalnia az Istentől való teljes elhagyatottságot, mint ahogy
Krisztus elhagyatott volt az Atyától ebben a misztériumban. Csak ha már semmivé
lett, akkor fedezheti fel az ember az Én megismerésében a krisztusi lényeget, és ak
kor érzékeli valósan . ".

Mert most nem úgy van, mint a golgotai misztériurnban, ahol Isten segített az em
beren; ezúttal az embernek kell véghezvinnie a feltámadást.

Csak ezzel a feltétellel beszélhet az ember az önrendelkezés fogalmáról. Önrendel
kezésről ugyanis csak szabad lény beszélhet. És ez a lény a szabadságát a krisztusi
eszme megtestesülésének köszönheti, annak a megtestesülésnek. ami Földünk vi
szonyai közt ment végbe. Tehát itt egy valóságos misztérium, egy kozmikus, nem
pusztán csak történeti esemény teljesedett be. Itt az abszolút realitás sodró ereje tel
jesedett be. És most az ember olyan metarnorfózison megy keresztül, amivel sok baja
van. Nagyon nehéz ugyanis ezzel az önrendelkezéssel élni. Jobb szeretne továbbra is
valamit ajándékba kapni. De nem kap már többet. Nem kap semmit, egyáltalán sem
mit, semmiféle istentől, semmiféle Krisztustól. De ez az erő mégiscsak felkínálkozik.
mi több: erőszakkal akar érvényre jutni. De azzal a feltétellel, hogy az ember maga is
nekiszánja magát ...

- Mí a [ontos konkrétan az ÖI1 számára a Hegvibeszedben? Mert úgy gondolom, abban
sok 171Íl1den van.

- Igen, sok. De a Hegyibeszédben számomra mégis az a legfontosabb, hogy döntő

utalást tartalmaz az emberi lehetőségekre.Magának az embernek a lehetőségeire. Itt
nincs semmiféle hivatkozás dogmák ra vagy hittételekre, hanem tulajdonképpen vég
telen emberi lehetőségeket tartogat a csúcsán. Ezért is Hegyibeszéd. Itt az ember a
tudatának a tetőpontján van. Hát a "csúcsbeszédnek" ez az eleme az, ami fontos ne
kem. A tudatosságnak ez a tetözése pedig mindig is a legemelkedettebbet jelenti az
ember belső világában, ez az abszolút szirtfok, az abszolút Fent. Ez az, ami a Hegyi
beszédben engem leginkább érdekel: a tradicióktól való elszakadás, az ember önma
gára utaltsága ...

- Vannak-e még más, Krisztus életéből vett jelenetek, amit Ön megformált?
- Igen, a gyógyításokat, a lábmosást. Jézus lábmosása megtisztulási rítus, mint pél.

dául Mária Magdalénánál is az. Ez természetesen nem jelent mást, mint kísérletet
egy nagyszabású terápiás folyamatra. ami ebben képszerúvé válik. Ez alapjában véve
egyfajta szociálterápia kezdete. A társadalmi tér összességének teljes megtisztítása.
teljes meggyógyítása egészen a társadalmi szervezetekig, függetlenül attól, hogy ezek
minek nevezik magukat: államnak vagy bárminek. Olyan fogalmak, mint "gazdaság"
vagy "demokrácia", vagy "kultúra": tisztátalanságok, amiket meg kell tisztítani. Mert
a világnak nem ilyennek kellene lennie ...
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Az akciórnüvészet igazi alapja a mozgáselem. Az a forma, ahogy Krisztus megteste
sülése napjainkban végbemegy, ez a mozgáselem maga. A Mozgó maga. A tisztán csak
szellemi alak jelenléte annyira értékelhető- ha valamiféle hasonlattal akarunk élni 
mint egy emberé, aki itt van ugyan, de halott. Itt van a teste, ami történeti kontextus
ban szerepelt, ő nincs itt, és mégis jelen van. Hogyan lehet itt? Ez fényt vet természe
tesen az ember lényére. Hisz manapság van már biológiai képünk az emberről ...

- De hogyan kerülünk ki ebbol a merevségbol? Hogyan jön létre a mozgás maga?
- A mozgás provokáció hatására jön létre, , ..ilamiféle beavatás útján, a mozgás cél-

ját szolgáló iniciáció útján. Valamit előidézünk. a mozgáselvet magát. És más pólusok
is mutatkoznak, az akarat pólusa, az energiáé; az, hogy tudjuk, mi táplálja a mozgást;
és itt azonnal jelentkezik a forma pólusa, vagyis arról van szó, hogy minden ember
számára formáljunk valamit. És ez más, mint a régi forma. Itt van tehát a feltámadás
elve: a régi megjelenési formát, ami meghalt vagy megmerevedett, egy élő, lűktetö,

életigenIő, lélekmozdító, szellemet serkentő megjelenésbe átformálni. Ez a kiszélesí
tett müvészetfogalom.

- Véleménye szerint melyik müvével járult hozzá leginkább a Krisuus-kép kialakitá
sához?

- A kiszélesített müvészetfogalommal... egész egyszerűen. A kiszélesített múvé
szetfogalom nem elmélet, hanem a hozzáállásnak egy módja, ami azt mondja, hogya
belső látás sokkal meghatározóbb képet ad, mint az azt követően amúgy is létrejövő

kűlsö képek. Nyereség ez a látható külsö képek számára is - melyek aztán múzeu
mokba is kerülhetnek -, hogyha a belső képnek, tehát a gondolkodásmódnak. a kép
zelet, érzelem, gondolat formájának megvan az a minösége, ami kell egy ehhez illő

képhez. Én tehát a képet már keletkezésének helyén tárolom. Visszatérek a mon
datra: Kezdetben volt az Ige. Az. Ige egy megjelenési forma. Pontosan ez a fejlődés

elve. Ez a fejlődési elv csak az emberből törhet elő, belőle áradhat, mert a régi fejlő

dés mára már lezárult. Ez a krízis oka. Minden új, ami a világban végbemegy, az
ember által kell hogy végbemenjen. De semmi sem tud végbemenni, ha a forrása el
dugult, azaz ha már a kezdet nélkülözia formát. Jobb formát akarok tehát az értelem,
érzelem, akarat számára. Ezek a valós esztétikai kritériumok. De nem elég ezeket
csak a külsö formáknál megítélni, hanem magán az emberen belül is, ott lesznek az
tán szemléletessé. Akkor majd egyszerre megtudjuk, hogy lelkes lények vagyunk,
hogy mi az, ami bennünk szellemi vonatkozásban látható, ami képszeruvé válik, ami
nek megvan a maga belső magasabb matematikája, és ami meghozza számunkra azt a
képességet is, hogy a krisztusi erőt érzékeljük. Mert hiszen ez a fejlődés ereje, ez a
fejlődés elve, ami ma az emberből tör elő.

Nováky Éva torditása

Következő számunkból

Belon Gellért: Egyházszemléletünk kulcsa: a húsvéti titok
Szendi József: A húsvéti misztérium keresztény életfeladat
Vető Miklós Gondos Grünhut Lászlóról
Flannery O'Connor elbeszélése
Beszélgetés Hans-Georg Gadamerrel
Balassa Péter esszéje
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PINTÉR MÁRTA ZSUZSANNA

Egy csíksomlyói passiójáték

A XVIII. századi katolikus színjátszás egyik központja a csíksomlyói ferences gimná
zium volt. Az erdélyi obszerváns ferences színjátszóhagyomány nemcsak a jezsuita és
a piarista gyakorlattól vált el élesen, hanem a rend minorita ágától is, sőt jelentősek

voltak a különbségek a magyarországi és az erdélyi ferences iskolai színjátszás között
is. Nemcsak az erdélyi anyag jóval nagyobb gazdagsága a feltünő, hanem az is, hogy
míg a magyarországi iskolákban (Körmöcbánya, Gyöngyös, Szombathely) a jezsuita
gyakorlatot követve elsősorban fiktív és valós történeti drámákat adtak elő iskolai
ünnepélyek alkalmával, nem túl nagyszámú közőriségnek. nagvobbrészt még latin
nyelven; addig Csíksomlyón a drámák szinte kivétel nélkül magyarul, a húsvéti és a
pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódva kerültek színre. Ennek megfelelően a darabok
többsége misztériumjáték, a közönség pedig a környékbeli, búcsúra oldalátogató
székelység volt. Bár megfigyelheto a témaválasztás profanizálódása a század második
felében, a ránk maradt 89 drámacímből kiderül, hogyadrámák legnagyobb csoport
ját a passiójátékok alkották: 41-et.

A nagyszámú adat ellenére nagyon kevés a kiadott csíksomlyói iskoladráma:
1913-ig összesen 9 teljes drámát és egy vígjáték töredékét adták ki,' s a Fülöp Árpád
által megkezdett munka a 48 drámát tartalmazó kéziratos kötet és a többi anyag
lappangása miatt máig sem folytatódott. A dráma-kolligátumban szcreplö múvek egy
részét külön is lemásolták. Egy ilyen, Fülöp Árpád által is ismertetett, de ki nem
adott passiójáték (a kötetben a 47-es számú) különálló kézirata bukkant elő a Petőfi

Irodalmi Múzeumból.!
A darab címe: lnductio de Passione Christi, s 1959-ben Szalay József hagyatékából

került a múzeum tulajdonába egy 1766-ból származó passiójátékkal együtt, melynek
szövegct már kiadták. A kézirat a dráma teljes egészét tartalmazza, de a drámához
tartozó két intermedium közül a második töredék. A kéziraton sem a szerzö, sem az
előadási év nem szerepcl. Az viszont kiderül a szövcgból, hogv a darabot nagvpén
teken mutatták be; a drámaadatokból és ennek a münck az egvik forrásából kikövet
keztethető lett a mú előadásának valószínű éve is: 1767.

A dráma teljes egészében magyar nyelvu, csak a szcrzöi utasítások nyelve latin. Hat
scenából áll, ezekhez csatlakozik a prológus és az epilógus, illetve a két intermedium
(ezek pontos helyét nem jelöli meg a szcrzöi utasítás). A darab - mint a csíksomlyói
szmjátékok többsége - verses, felező tizenkettesekbőláll.

A prologus áhítatra és figvclcrnre szólítja fel a hallgatóságot s aktualizál is:

"Ne/úz [áracsághan kik ide iottetck;
Sromorú peldánul egvcbe! ncin nertek.
De II Krisrtus-Lezus kovctol: ha lesrtek;
Lelki bicadalmat miuvaion nvcrhettek.

Meg láttvátole azt is, mikent az hatalom
Felso srckbcn ülvcn mindeneket el nvom
Nem válik csak egy is az egész világon,
Ki az igasságnak mellette fe! álion.

A Pén: mondattva ki nia ci sententiát,
A ver/ ártatlanság nem nyerhet grátiát.
Melinek mig röviden mutattvuk [ormáiát
K i-ki Ile vOlzvnWJ el siokott halgatását."
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Az els6 scenában az "égi pör" kedvelt, 14 csíksomlyói darabban szereplö jelenetét
láthatjuk. Ebben Justitia és Misericordia a megváltásról vitatkozik, majd kikérik
Adám, Abel, Noé, Izsák, Jákob, József, Jób, Abrahám tanácsát, akik mind Krisztus fel-
áldozását javasolják. .

A passiónak ószövetségi előképekkel való párhuzamba állítása II csíksomlyói
drámaban szerepel. Itt azonban a parabolák csak verbálisan, ítélet formájában és
nem jelenetszerüen hangzanak el. Minden szereplö saját példájára hivatkozik: az in
doklás első felében mindig az ószövetségi történet idevonatkozó részét halljuk, ezt
követi az ítélet, amely párhuzamot von a szereplők és Krisztus sorsa között:

Noé: Én, Noé példája a Krisziusnak voltam,
Minden embereket bárkámban hordoztam,
Az egész világot meg szabaditottam.
Újonnan világra mindeneket hoztam.

Az olaj [át el vőm kedves jo Postámtol,
A szép békeségnek fejér galambjátol,
Úgy az új világra ki szállék bárkámbol,
Világ szaporodék én maradékimbol.

Öntessék ki tehát a Krisausnak vére,
Az egész világot szabadicsa vélle,
Kereszt bárkájdba tétessék a-teste,
Míg húsvéti galamb onnan fel serkencse."

Az ítéletek után, Justitiával szemben, aki az ártatlan Krisztus halála ellen emel szót,
Misericordía éppen Krísztus szavaival igazolja a passió szükségességét:

"Mondd, hogy kiki azt mivelje másokkql,
A mit cselekedni akarna magával,
A meg dicsoittést miképpen magának;
Úgy kévánnya mind az emberi állatnak."

Ezt követi a 2-6. scenában a tulajdonképpeni passió Máté evangéliuma alapján. Az
epizódok nélküli történetet csak az ördögök szerepeltetése teszi változatosabbá.

A passió Mária és Krisztus búcsújával- kezdődik. Ennek a jelenetnek 18 sora szó
szerint megegyezik az 1759·es csíksomlyói passióéval.! További 21 sorral együtt innen
vette át a dráma szerzője. Még sincs benne törés: az átvett, de átszerkesztett sorok jól
illeszkednek az eredetiekhez. Ezek közül is kiemelkedik a búcsúzás néhány részlete:

Krisztus: Oh én édes Anyám, mely nagy hiv voltoddal
Szalgáltál én nékem áitatossággal
Egész harminczhárom esztendőkön által
Kedvesen neveltél anyai voltoddal.

Azért valamennyit szenvettél érettem,
Menyi csőpp tejeket nyuitottál én nékem,
Annyiszor köszönöm, édes Anydm néked,
Atydm kegyelmében ajánlak: tégedet.
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"Mária: Édes Fiam, én is néked hálát adok,
Hogy engem, nvavaliás, szegény szolgálodat
Nem tekéntvén az én méltatlanságomot
Anyául valosnál. kisseb léánvodot.

É n lelkemnek eggyetlen egy remensege
Mi nénui fájdalmat hozál a srivenire
Kérlek, meg is tekéncs szomoru lelkemre,
Ne vettessem éppen égö gyötrelemre."

Már Fülöp Árpád megjegyzi a csíksomlyói drámáknak errol a jelenetcról. "Jézus
búcsúja a lakodalmi búcsúzásokat, Máriáé a halotti búcsúztatásokat juttatja
eszünkbe."

Ebben a darabban Krisztus elbúcsúzik Mártától és Magdolnától is, majd Mária
Júdásra bízza fiát, az egyik ördög nagy örömére.

.Dacmon: Haj, Haj! Farkast tonek itten juh orronek
Kecskét választának káposztás kertésznek."

A 3. scena szereplöi: Kajafás, Pilátus, Júdás, egy szolga és két ördög. Kajafás és Pi
látus Krisztus elveszitéséról tanácskozik, s egy szolga javaslatára behívatják Júdást,
aki 30 ezüstpénzért vállalja, hogy Krisztust a kezükbe juttatja. Kajafás ráparancsol a
katonákra, hogy kövessék Júdást, és kínozzák meg jól Krisztust, mielott elébe hozzák.
Júdás a katonákkal távozik, az ördögök pedig táncolva, ugrálva sietnek Plutóhoz,
hogv készítse el Júdás pokolbeli szállását (Ez az utolsó 21 sor a már említett átvétel).

A 4. scena Krisztus elfogatásáról szól. Az elso néhánv szakasz az o imája:

"Kegyes Atyám tekéncs szomoru Fiadra,
Tekencs eddig vala, konvves sirásimra,
Atvai kegyelmed nyujesd imádságimra.
Ne jussak pohárnak mérges ita Iára."

Az 5. scenában a zsidók Kajafás elé hurcolják Krisztust, ahol a tanúk megvádolják:

"Uram ez az ember résieges tobrodo,
Minden vendégségbe örömest el járo.

Sok csudákot tött e jártában, költibe
Hid el valoságos ördög vagyon ville."

Ezután Pilátushoz viszik, aki rövid kihallgatás után halálra ítéli. Júdás ekkor rádöb
ben, mekkora bünt követett cl; miclött felakasztaná magát, így siránkozik:

"Oh veszendo világ öltözzél fel gyászban,
Szepen tundoklo nap fekete homályban,
Csillagok, Planéták szemvü bujdosásban,
Túzr« föld változrék, szomoruságában.
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Nem reménlem immár Menyben lakásomot,
Nem is kivánhatom meg [obbulásomot,
Sem a mély Pokolból szabadulásomot,
Jaj már én oránként várom romlásomot.

Nagy sirással immár jajgasson az ora,
Kin engemet Anyám szült volt e világra,
Akaggyon nyakamban Ördögnek háloja
Ne tarcson már tovább a Földnek határa."

A passiónak ez a részlete feltűnő hasonlatosságot mutat egy erdélyi katolikus nép
énekkel. melyet Kájoni János Cantionale Catholicum cimű gyűjteményében (Csik
somlyó, 1676/819. szám alatt közölt. Passio de vita Christi címmel. Ez a népének a
bukovinai székelység körében ma is él. Egy Balassi-strófás részlete csak képi világában
hasonlít az Induetio . .. idézett részletére:

"Az esziendo gyászban öltözzék homályban, kin fogantatásom lött,
A Nap-is sírással, járjon ohajtással, mely születésemre jött.
Rettenetes bura jajgasson az óra, kin Anyám világra tou."

A részlet folytatása viszont szó szerinti egyezéseket mutat. A Kájoni Cantionale-ból
való a darab prológusának és epilógusának 4 versszaka. Kevés változtatással a Szent
Illyés profetárol címú, nótajelzéses népéneket használta fel a darab szerzöje egyik
intermediumként. A népénekeknek iskolai színjátékokba való beszerkesztése Csík
somlyón nemcsak a darabokat író tanárok dolgát könnyítette meg, hanem a közön
séghez való nagyfokú alkalmazkodást is jelezte. A már jól ismert szövegek dramati
kus megjelenítése könnyebbé tette a darab befogadását, és segítette az átélést.

A passió komoly jeleneteit időről időre az ördögök megjelenése szakítja félbe. Sze
repeltetésük alkalmat adott a szerzönek arra, hogy népies, tréfás elemeket vigyen a
passióba. A halálra készülődő Júdásnak az ördögök visznek tollat és tintát, hogy meg
írhassa sírfeliratát. majd énekkel, tánccal ünneplik Júdás pokolra kerülését. A
"Cantus daernonum" egyík részlete:

"Hop czup, hop czup, barátim, most vigadgyunk,
Mert a vadat meg fogtuk, kit vadásztunk.
Igazán, hogy héába 'lem [árattunk,
Judás pajtást hálonkban mert meg fogtuk."

Ezzel a betéttel ér véget a darab 5. scenája. A következőben Pilátus még egyszer
megkérdezi a zsidókat, akarják-e Krisztus halálát, majd elmondja az ítéletet (a sen
tentia, mint a legtöbb passióban, itt is próza), s máris hozzák a keresztfát, hogy Krisz
tust megfeszítsék.

.Krisztus: Menyei Szent Atyám, tekéncs rám, Fiadra,
Mert nincs semmi épség egész tagjaimban,
Imé, fel tétetem ezen kereszt fára,
Segélj meg engemet ezen viadalra.

Judaeus primus: Ne prosmitálj sokat, nyujcs ki lábaidat,
Mert bizony meg csapom czuhárdi nyakadott

Judaeus secundus: Szeget, kalapácsot mingyárást hozzatok,
Uri királytoknak hiven szolgáljatok!

Judaeus tertius: Buticsd meg végeit a nagy vas szegeknek,
Had roncsa ízenként csontyát ez embernek!

Judaeus quartus: Ha százan vattok is, mind ide jőjetek,

Eztet fel emelnem nékem segéljetek!
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Judaeus quintus:

Krisztus:

Judaeus:
Judaeus secundus:
Krisztus:

Judaeus:
Krisztus:
Judaeus:

Krisztus:
Judaeus:

Váh, beh fel emeltetél most a királyságra,
És ki terjeszkedél mindenek látára.

Menyei Szent Atyám, bocsásd meg vétkeket,
Tudatlanságból tölt cselekedeteket.
Váh, aki elrontod az lsten Templomát.
Ha lsten Fia vagy, szál] le a keresztről!

Eli, Eli Lamma sabacthani,
Én Istenem, én Istenem miért hagyál el engem!
Haljátok é, biszany mostan Jljest hijta.
Szomiuhozom.
Tölcs meg azt az edént hamarság méreggel,
Nyujcsuk italára néki siecséggel.
Atyám, szent kezedben ajánlom lelkemet.
Gondolom ki adá mostan az ő lelkit,
Azért ki eresztem mind cseppig a vérit."

A dráma befejezése: Mária siralma a kereszt alatt. Ennek szövegét teljes egészében
közölte Kilián István az Új Írás 1981. 4. számában (Magyar Mária-siralmak, 3-17.).

A csíksomlyói darabok epilógusai fontos szerepet töltenek be: értelmezik és a min
dennapi ember számára is megfoghatóvá teszik a darab cselekménvét és annak tanul
ságát. Ezt teszi az Inductio ... epilágusa is, de emellett utal arra is, miért nem volt a mú
szórakoztatóbb, .xzifrább":

.Krisztusnak hivei, kik it jelen vattok,
Kis actiocskankra it Várakozátok.
Lőn é ebben lelki, szép vigasztalástok,
Krisztus kénnvaircl a miket látátok.

Tudom, jöttetek volt Comediát látni,
De példa magában mit szokot foglalni,
Nem illendő aztot azon tul cziirázni,
Mert csak szomorúság ez napot követi."

A XV-XVI. századi devóciós passiók hagyományát a XVII. század elejére is vissza
nyúló katolikus népénekekkel együtt az erdélyi ferencesek orizték meg legjobban.
InI és 1780 között mindössze 6 évröl nincs adat, 9 évböl viszont ket W vagy három
eloadásról tudunk. A drámák kétharmad része magyarul hangzott CI (a passiók kivé
tel nélkül'), 14 drámát latinul, 9-et vegyes (latin-magyar) rivelven adtak elö. Német
vagy román nyelvu drámára nincs adatunk.

Ez a virágzó csíksomlyói iskolai színjátszás a ferences színjátékhagyomány talaján,
egy hosszabb folyamat betetözéseként bontakozott ki. Ezt a hagyományt közvetítet
ték az évröl évre színre kerülö passiójátékok is.

Jegyzetek: l. Fülüp Árpád: Egv nagvpé nteki misztériurn. Az ungvári katholikus fogvmnasium értesuó]e. 1893-1894. 52-59. Fülöp
Arpdd: Cxiksurnlvól nagvpcnn.-ki misztcriumok. RMKL 3. Bp. 1897. Ah;.eghy Zsolt-Stluvik Ferenc: Cstksomlvói iskoladrámák.

RMKt. 32. Bp, 1913. -~ 2. A kéziratut és h-löhclvét elsokeru Kílíún Istvan ernlitette (Új irás 1981. 4. szám 13.) A 2. és az S. sccna

cgy-cg.\ részletet közölte a Magvar Felvilágosodás c. irodalmi olvasokönvv (Szerk: V. Kovacs Sandor-Kulín Ferenc). Bp. 1984.

105-108. A dráma teljes szövcgc megjelem az EÖlVÖS Loránd Tudomanvegvctcrn Bölcseszcnudomanvi karának kiadvanvaban:

PinterÓvíurtu: Az lnductio dc P..cssionc Christi c. csiksomlvoi iskeladrama. Írók cs muvck a XVll- XVIII. szazadban. Acta Iuvc

num 1984. I. szam 131-201. - 3. Közölte: Fülöp Árpád: Csíksomlyói nagypénteki misztériumok. RMKt.3. Bp. 1897. 128-191.
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KÁNYÁDI SÁNDOR

Dél Keresztje alatt

Invokáció

nagvasszonvunk hazánk reménye
tekints a déli féltekére
bús nemzeted csekély paránva
ítélve örök árvaságra
zokogva esd

Entre Rios

ebbol a tájból csak a szél
az alkonyi szél istneros
ahogy az útmentén eregél
s nekihasal a virenvos
sanemartoknak de már a sás
vagv sáté féle valami
ahogya szélbe II dudorász
nem olyan mint az otthoni
füvek fák nevét nem tudom
s az ismeretlen csillagok
tekintetével magamon
úgy állok itt edélbarokk
éjszakában mint akinek
már halottai sincsenek

2

megíté/sz-e majd istenem
kételkedon is arra vágyom
hogy valaki ne földi szem
elébe kelljen egyszer állnom
ne ügynökök ne vámosok
mondják persona non vagv grata
s vannak miket nem bízhatok
se testvérre se jóbarátra
itt volna most az alkalom
innen szinte egedhe látni
töled volna jó hallanom
miként volt s lészell ezutáni
életem mert félö IlOgV holtan
észre se veszed majd hogy voltam
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Dél-amerikai véreimnek szeretettel

mint a pusztában a zsidókat
hajdan az úr vezéreld óvjad
segitsd a nyelvhen bujdosókat
s vezesd a vándor énekest

3

ki annyi poklot járt a földön
hihet-e niásvilágiban
s;:ömyú kínok közt nvúgölödöm
s az igazi még hátra van
nem a halálhan még elotie
amelyben részeltetsz uram
li följbujtott kainok ökle
inikor majd arcomba zuhan
iste/l baránva hiáha vetted
magadra világ vétkeit
hiába ha szetetetnek
rozsdia hervad s nem virit
hiába mindcn áldozat ha
kiszemeltél a kárhozatra

3/a

s nemcsak engem a nvelvet is
ntelv ezer évig áldva zengett
de ha vétkezett volna is
tekintse érdemét kegyelmed
ne rostálják ki mint a konkolyt
a szemen szedettek koi.ű!

adj rá reményt mint a leesenkolt
testrész szemétre nem kerül
én látom itt mi minden sorvadt
el néhány évszázad alatt
bélyegét az elkárhozóknak
süsd rám semmint a hódolat
igájában inint Ilyelve-volt
indián legyek hódolód



4

fehér pillangok függönye
öleli körül a tüzet
vizesés morajlik ide
mint egy mennyei ütközet
halni készülőöregek
arcáról ismert nyugalom
simitja végig a vizet
s megérinti a homlokom
elülrol kéne kezdenünk
de semmit se felejteni
abból mi megtörtént velünk
s élni élni az édeni
búntelenségú elemek
társaként örök életet

KOCH VALÉRIA

Johanna stációi
gödölye volt ki
mellém sregddott
az első ösvényen
seolcello lábunknál
srétnvilt a fű

a lombokban ott villant
arcod Uram

4/a

Itthoni változat 1985 karácsony

fehér pillangok függönye
öleli körül a tiiret
hó hull el kellell jönnie
a se veled se nélküled
olyan közömbös mint a hold
vagyok ki voltam valaha
nem érdekel már hogy mi volt
ne lenni többé ne soha
káromkodáshoz nincs erőm
imádkozáshoz nincs imám
fekszem patyolat lepedon
inint édesanyám oldalán

valahol mintha valami nyilna
virága csönd álom a szirma

kardod lebegell
üszkös város fölölI
az úton tovább
neveddel vágtattam
olenem álmodtam
gvoeelmem a te győzelmednek

hittem Uram

most ill a téren
égő áldozat
vagyok csupán nem hős

nem szent Jeanne d'Arc vagyok
voltam s leszek
mindorókké rendelker;
velem Uram
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A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Viktor Frankllal

Viktor Frankl 1905-ben született Ausztriában. A bécsi orvostudományi egyetemen
végezte tanulmányait, I940-töl a bécsi Rothschild Kórház idegosztályának vezetője.

1942-1945 között külőnbőzó koncentrációs táborok foglya, megjárja Dachaut és
Auschwitzot is. 1946-1970-ben a bécsi Poliklinika idegosztályának vezetője,

1955-töl az ideggyógyászat és pszichiátria professzora a bécsi egyetemen. Az
I960-as évektol több amerikai egyetemen volt vendégprofesszor. 40 országban 198
egyetemen tartott előadást, csaknem húsz egyetem avatta díszdoktorává. 27 köny
ve 20 nyelven jelent meg, róla más szerzök 42 könyvet írtak eddig, 15 nyelven.

- Tisztelt professzor úr, ÖIl évtizedek óta logoterápiája revell világhirü. Kérdéseink
,zem a szakember kérdései, hanem az emberi élet iránt érdeklődő, gondolkodó emberé.
Híres egrisnencia-analiriseben ÖIl gyakran beszél karunk egzisztenciális [rusurácioiárol.
Milyen tényezák okozzák a ma emberének ezt a frusztrációját és ön milyen kivezeto utat
ajánl?

- Az ipari társadalom kísérletet tesz az ember összes szükségletének a kielégíté
sére. A konzumtársadalom még ennél is tovább megy egy lépéssel és olyan szükség
leteket hoz létre, amiket aztán az ipari társadalom elégít ki. De minden emberi szük
ségletek legemberibbje, az élet értelmének keresése, törekvésünk a lét értelmének
fölfedezésére frusztrálódik, kielégítetlen marad. Ez az egzisztenciális frusztráció,
egzisztenciális vákuum nem korlátozódik a tőkés világra; megtalálható a kommunista
országokban éppúgy, mint a harmadik világban. Az emberek megkapják azt, amiből

élhetnek, de hiányzik nekik az, amiért élhetnének. Ez vezeti a fiatalokat a kábitó
szerekhez, és ez teszi az öngyilkosságig depresszióssá, bizonyos körűlmények között
agresszívvá őket. Ez a kollektív neurózis triásza: "depresszió, agresszió és addikció".

- Ezt sajnos Magyarországon is tapasztaljuk.
- Ez mindenütt megtapasztalható. A "Man's Search for Meaning" címü könyvem

149 kiadást ért meg szerte a világon. Csak az USA-ban 2,5 millió példányt adtak el
belőle. A könyv egy évvel ezelőtt egy új bestseller-listára került. Ez az úgynevezett
long-seller lista. Ez olyan könyvek listája, melyek nem egyszeruen sikerkönyvek, ha
nem nem szünnek meg bestsellerek lenni. Amerikában minden tv-interjú során meg
kérdezik, milyen érzés sikeres szerzőnek lenni, és én mindig azt mondom, ez nem a
szerzö érdeme, hanem akorbetegség szimptómája. Ha emberek milliói egy olyan
könyv után nyúlnak, mely azt a címet viseli: "Az értelmet kereső ember", akkor ez azt
jelenti, hogy égető kérdéssel foglalkozik. Az értelmi tanácstalanságból egy értelem
tan /Itás lehet a kiút.

- Világszerte ismert logoterápiája koeéppontiában "a lét értelmére való törekvés" áll,
ezt azonhan el is játszhatja az ember. Milven szerep jut ebben az emberi felelősségnek és
az emberi döntésnek?
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- Az "értelemre való törekvés" a logoterápia három alappillérének egyike. A másik
kettő az akarat szabadsága és az élet értelme. A döntés szabadsága tehát fontos szere
pet játszik. De a szabadság csak a negatív oldala a jelenség egészének, a pozitív vetü
lete a felelosség. A szabadság önkénnyé fajulhat, ha nem felelősen élik meg. Az ameri
kaiaknak mindig azt javasolom, hogy a keleti part Szabadság-szobrát egészítsék ki a
Felelősség szobrával a nyugati parton.

- Hogyan lehetséges a felelős szabadságra való nevelés?
- Felelős szabadságra csak példaképek nevelnek. Példát kell mutatni a lemondásra;

arra, hogy áldozatot lehet hozni stb. A lét értelmére való törekvés nemcsak a gyö
nyörre (Freud) és a hatalomra (Adler) való törekvés ellentéteként lényeges. A lényeg
egy általánosabb jelenségben, az önmagunkon való túllépésben (Selbsttranszendenz)
rejlik. Az ember számára elsodlegesen a világ a fontos, a világ, amelyben értelmes
tetteket akar végbevinni, amelyben meg akarja élni a szépet, a jót, az igazat, amely
ben találkozni akar egy másik emberrel a maga egyszeriségében és egyedülállóságá
ban, azaz szeretni akarja. Erröl a "sapientia cordis", a szív bölcsessége révén tud,
vagy - ahogy én nevezem: - a reflexiót mcgelözö ontologikus önértelmezés révén. És
ha már nem képes valamit megélni vagy elvégezni, akkor is megtalálhatja életének
értelmét: azoknak a helyzeteknek elfogadásával, amelyeket nem tud megváltoztatni
(gyógyíthatatlan szenvedés, szellemi, lelki, testi fogyatékosság stb.). Bár nem képes
helyzetén változtatn i vagy nem tudja szcnvedése okát megszüntetni, szemléletét
mégis megváltoztathatja. Mint például az az orvos-betegem, aki elveszítette a felesé
gét. Megkérdeztem töle: "Mi lett volna, ha nem a felesége, hanem ön halt volna meg
először?" Azt felelte: "Rettenetes lett volna a feleségem számára." Erre azt mondtam:
"Ezek szerint a felesége ettől megmenekült, de most önnek kell az árát megadni az
által, hogy gyászolja őt." Szenvedése így rögtön más értelmet nyert: az áldozathozatal
értelmét.

Azt mondom tehát, hogyamegszüntethetetlen szenvedésnek is lehet értelmet adni.
Ebből következik, hogy az értelmetlenség kínjai ellenére az életnek nemcsak értelme,
hanem feltétlen értelme is van. Vagyis bármilyen körülmények és feltételek közepet
te egészen az utolsó szívdobbanásig. Ezt húsz empirikus vizsgálat tízezernyi eseten
bizonyította.

- Ön az emberi egzisztencia ontransrcendenciáiárol ir. Mint bizonyára ön is tudja, az
"öntranszcendencia" fogalma a modern teológia kulcsszavává vált. Karl Rahner azt irja:
"Az ember a transzcendencia lényege; az a létező, akivel a valóság érinthetetlen és hall
gatólagos végtelensege titokként folyvást kozli magát." Sokat beszélnek a .Lranszcenden
ciárol" a filozófiában is.

- Csakhogy a transzcendenciának alapjában kevés köze van az öntranszcendenciá
hoz. Az öntranszcendencia azt jelenti, hogy az emberi lét alapjában nem önmaga kö
rül forog. Az emberlét valami olyanra utal, ami nem önmaga. Valamire vagy Valakire,
egy szándékra, ami megvalósítható, vagy egy emberre, aki szerethetö. De az ember
alapjában véve nem olyan, mint amilyennek a pszichoanalízis beállítja, hogy önma
gával van elfoglalva. Vagyis - Freud szeint - feszültségeit próbálja csökkenteni, illet
ve - Adler szerint - kisebbségi érzését igyekszik kompenzálni. Ezek nem az ember
alapvetö célkitűzései. Csak a neurotikus ember foglalkozik önmagával. Ezeket a ku
tatási irányzatokat egy olyan antropológiával kell kiegészíteni, amely az embert ön
transzcendenciájában szemleli. nem pedig ebben a neurotizált önigézetben és ego
centrikusságban.
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- Beszélhetiink-e akkor egyfajta transzcendentális antropológiáról?
- A logoterápia pszichiátriai irányzat. Alapja tehát egy antropológia, amely az em-

berrel foglalkozik, nem pedig Istennel foglalkozó teológia. De olyan pszichoterápiai
módszer, amely nyitott magasabb dimenziók felé. Tegnap arról beszéltem, hogy az
emberi dimenziót is tekintetbe kell venni. Dc létezik az "isteni" dimenzió is, amely
magasabb ennél. A magasabb egyúttal átfogóbbat is jelent. A teológiai dimenzió fö
lébe magasodik az antropológiainak és magába foglalja azt, nem pedig kizárja. Egy
vallástalan, de erkölcsös ember egy adott helyzetben ugyanúgy cselekedhetik, mint
egy hívő. Az előbbi a lelkiismeretére hallgat, a másik pedig azt mondja: igen ám, de a
lelkiismeret mögött Isten ál\. Öregkoromra visszatérek ahhoz az Isten-fogalomhoz,
melyet 15 éves koromban fogalmaztam meg magamnak.

- Hogyan hangzik ez?
- Ez a meghatározás bizonvára egyedülálló. méghozzá azért, mivel ezt a definíciót

egy agnosztikus és vallástalan er-ibcr is elfogadhatja: Isten úgv határozható meg, mint
legbensőbb monológjaink partnere. Ez azt jelenti, hogy amikor legbensőbb mélvür-k
ben és a legnagyobb őszinteséggel (egészen magunkban és egészen nyiltan) beszé
lünk, akkor ezek a "monológok" Valakihez szólnak. Erre a vallástalan ember azt
mondja: nos, ezek önmagammal folytatott beszélgetések. Ám a hívő ember azt rnond
ja: nem azok, mert a partner valaki más, mint aki én vagyok. Mégis mindkét esetben
azt lehet mondani. hogy Isten meghatározásáról, legbensőbb rnagánvunk és legna
gyobb nyíltságunk. legintimebb monológjaink partneréről van szó,

- Mit gondol ön a megtérésrol, a metanoiárol? Nem clkcriilhetetlen ül sriikseges-e a;
élet értelmének megtalálasához?

- Az emberi egzisztencia tragikus triásza: a szenvcdcs. a halál és a bún. A logoterá
pia olyan utakat tár fel, amelyek lehetöve teszik a szcnvedésnck emberi teljesít
ménnyé való átalakítását. Megmutatja, miként alakítható át egy emberi tragédia
gyezelemmé. Feltárja azt is, hogy a halál nemcsak mindcnt értelmetlenné tevő vég
nek tekinthető, hanem serkentő erövé, a felelős cselekvés indítékává válhat. Ha tu
dom: semmit nem háríthat ok el, mivel halandó vagyok; ha tudom: rnindcn megőrző

dik a múltban, semmi sem tekinthető meg-nem-történtté, nem sernmisíthetó meg 
akkor semmi sem veszett el visszahozhatatlanul a múltban, hanem elveszíthetetlenül
őrződik mindcn, Az élet aratása ez, amit a múlt csűrei oriznek. Ez természetesen arra
ösztönöz, hogya múltba meneküljünk. De abban a pillanatban, amikor ezt meg
tesszük, megőrződik, valósággá és érinthetetlenné és romolhatatlanna lett. Lao-ce azt
mondja, egy feladat elvégzése öröklétet jelent.

- Az Isten-hit azonban nemcsak a múltrol, hanein a haláll/tá/Ji jövőról is szol.
- Igen, természetesen. Én azonban a logoterápia álláspontjáról beszélek és heurisz-

tikus okokból ki kell iktatnom az Isten-fogalmat. Így csak az értelemfelettiség határ
fogaimához juthatunk el. Az értelemfelettiség azonban nem azonos az crzckfclctt ivcl,
és az intellektuális és racionális határain túlit jelenti. Tehát nem osztom J. P. Sartre
nézetét arról, hogy az embernek magára kell vennie az élet értelmetlenségének ter
hét, hanem úgy gondolom, az embernek saját alkalmatlanságát kell vállalnia. Tudo
másul kell vennie, hogy képtelen az ertelemfeletti. a végső értelem felfogására, véges,
racionális és intellektuális eszközökkel való elérésére. Ahol véget ér a tudás, ott kez
dődik a hit.

A metanoiával kapcsolatban itt Dr. J. esetére kell utalnom. Ö nemzetiszocialista
volt, aki Bécsben elmebetegek eutanáziáját szcrvczte. Opportunista, cinikus alak. Egy
páciensem vele együtt volt a moszkvai Ljubjanka-börtönben. Megkérdeztem ettől a
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Férfitól. milyen ember volt Dr. J. a börtönben? Azt felelte, hogy egy angyal volt!
Mindannyiukat vigasztalta. Segített nekik kétségbeesésükben. Hólyagrákban pusztult
el, de utolsó pillanatáig bátran élt. Ez a megtérés.

- Mi a véleménye a kol/ektiv bünrészessegrol?
- Nincsenek kollektív bűnök, csak személyes bűnök vannak. A fiatal nemzedék

nem felelős azért, amit esetleg nagyszülei elkövettek vagyeltűrtek.Semmilyen felté
telek közt nem szabad általánosítani. Gyakran szoktam említeni annak az SS-nek 'az
esetét, aki saját pénzéből vásárolt gyógyszert zsidó foglyai számára, és akit végül há
rom magyar zsidó fiú rejtegetett a Bajor Erdeben. Ők aztán az amerikai csapatok pa
rancsnokához fordultak, és csak akkor engedték cl védclmükböl, amikor az tiszti be
csületszavát adta, hogy nem éri bántódás. Az amerikai parancsnok megtartotta sza
vát, és az egykori SS-parancsnokot lágerparancsnoknak nevezte ki.

Mindig arról beszélnek, hogy nem lett volna szabad kompromisszumokat kötni. Ez
igaz. Voltak hösök, heroikus ellenállók; de heroikus ellenállást csak egyvalakitől kö
vetelhetünk meg: önmagunktól.

- Egy neves teológus, Joseph Ratzinger irja: "A hit ad értelmet az életnek, enélkül az
ember hontalanná válik . . . " Elég-e bármilyen cél? Akármiben megtalálhatjuk-e életünk
értelmét, hogy humánus életet élhessünk, vagy sriikséges egy" végső, mindent felülmúló
értelem") Mi a véleménye a lét végso. abszolút értelméről?

- Orvosként és a logoterápia megalapítójaként számolnom kell azzal, hogy nem
csak hívö, hanem ateista emberekkel is találkozom. Pluralista társadalomban élünk,
és ideggyógyászként nincs jogom a vallásos isiász vagy a nem-vallásos isiász közt kű

lönbséget tenni. Szabadjon Schultzot idéznem. ö azt mondta, nincs katolikus, evangé
likus, buddhista és iszlám neurózis, és így nem is lehetséges keresztény vagy zsidó,
vagy Isten tudja, mifélc pszichoterápia. Mindenesetre számolnom kell azzal. hogy pá
cienseim bizonyos hányada ateista. És nincs jogom egy meghatározott világnézetet
rájuk kényszeríteni. Ezért kell e tekintetben teljes toleranciát gyakorolnom. De nyil
vánvaló, hogya hivö ember - a konkrét célokon túl - rátalált a lét végsö értelmére.
Wittgenstein azt mondja: "Istenben hinni azt jelenti, hogy megtaláltuk a lét értelmét."
Einstein szerint: "Aki megtalálta élete értelmét, az vallásos." A két definíció között
kell igazságot tennünk. Ez nem az én feladatom. Azt kell még mondanom, hogya szó
beszéd, mely szerint Auschwitz után nem lehet hinni Istenben, alapjában hamis. Ép
pen cllcnkczölcg: több ember erösödött meg a hitében Auschwitzban, mint ahányan
elvesztették a hitüket. Ez az én benyomásom. Természetesen errol nem készült empi
rikus tanulmánv.

- Ön nagvon világosan megkülönbözteti az. orvosi és a papi lelkigondorást. Hogyan le
hetnek mégis egvmás segitségére? Mi az egyik. és mi a másik specifikus feladata? Mon
dana valamit az orvosi és a papi lelkigondozásrol?

- Igen, régi tézisem szerint az orvosi lelkigondozás a gyógyításra, a papi lelkigon
dozás pedig az üdvösségre törekszik. Nem lelki egészségre, hanem lelki üdvösségre.
Más dimenzióban mozognak. Mindenesetre elöfordulnak olyan esetek is, amikor a
hónapokon át kezelt, súlyosan neurotikus pácienseimról gvógyulásuk után kiderül,
hogy újra képessé váltak az imára és visszataláltak vallásukhoz. Ez azonban mellék
hatás. De az orvos nem törekedhet erre, nem teheti céljává.

- Ön azt irja: "Az ember a szeretet által és a szeretetben üdvözülhet." Melvek egy igazán
személyes és emberi szeretet kritériumai? A Jézus Krisztus által hirdetell és tanúsitott
szeretetnek mi a hozzájándása ehhez? Mondana valamit a szeretetrol?
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- Freud megkülönbözteti az ösztön célját és az ösztön tárgyát. Az ösztön célja az
ösztönfeszültség kioltása. Tárgya pedig a partner. Nekem azonban az a véleményem,
hogy ezzel még nem értük el a humánum síkját. A feszültség csökkentéséhez ugyanis
elégséges lenne a maszturbáció vagy a prostitúció. Itt a humán dimenziót még csak
nem is érintettük. A szexualitás csak attól kezdve válik emberivé, amikor a partnert
már nem tekintik objektumnak és a feszültségcsökkentés eszközének, hanem ember
ként, szubjektumként tisztelik.

De van ennek egy még magasabb foka, amikor a partnert nem egyszeruen ember
nek, hanem egyszeri és egyedi másiknak, Te-nek tekintjük. És ez a szeretet. Ekkor
ugyanis nemcsak szubjektumnak tekintjük, hanem személynek, egyszeri és egyedi
személynek, akivel Én-Te kapcsolatra lépünk. Csak ezt mondhatjuk szeretetnek, ez
pedig két lépcsővel magasabban van, mint ahová Freud eljutott.

- Akkor tehát megkülonbciztethetd egv onzetlen és egy ÖI1ZŐ szeretet?
- Amit mond, az beleilleszkedik az elgondolásomba. Ott ugyanis választás elé kerül-

nek a szellemek. Ha ugyanis azt mondom, hogy partneremre az ösztönfeszültségeim
kioltásához van szükségem, akkor ez az én céljaimat szolgálja. Akkor nem vagyok
önzetlen. Ez nem szeretet. Ha viszont róla van szó, az ő egyszeriségéről és cgvcdisé
géröl, akkor például természetesen vége a féltékenységnek, mert először is nem kí
vánok semmit magamnak, másodsorban pedig ő is az él1 egyszeriségemben és egye
diségemben lát engem. És ezért semmi okom a féltékcnvségre. Ha ugyanis "engem"
szeret, akkor nincs okom attól félni, hogy válogatás nélkül más partnerekkel csal
meg.

- Egy utolsci kérdés: Lehet-e a lét értelmére való törekvést /Így is érteni, mint az ember
törekvését a magasabb irányba, tehát egyfajta ontransrcendáláskcnt? A zsidóság és a
kereszténység azonban a magasból jö\'() kinvilatkonatásrál is besz.,él. Egvmásra találhat-e
a két keresd fél, a ini torckvésiinlc és a [cliilrdl érkezá?

- A vallás úgy határozható meg, mint a 1'(:gs6 értelemre iránvuló akarat. Én nem
csak a dolgok értelmének kereséséról. hanem a lét végs6 értelmének kereséséről is
beszéltem. Van tehát cg," törekvés a végső ertelemre. Elmondhatjuk Szerit Ágoston
nal: Nem kerestelek volna Téged, ha már e lobb meg nem találtalak volna. A végső ér
telem seitésenek mindig jelen kell lennie. És jelen is van mindig. mert ha sejtelmem
se volna cgv végso értelemról. akkor a kisujjamat scm tudnám megmozdítani. Még az
öngyilkos is hisz cg" végxö értelemben. Bár nem az élet, hanem a meghalás értelmé
ben. Különben képtelen lenne a pisztolvt kézbe verini.

- Köszölljük a beszélgetést. Lukács László

Végső soron Hem az embernek kell megkérdeznie, életének mi az értelme, hanem azt
kell fölismernie, hogy ő az, akit megkérdeztek. Az élet minden egyes embernek fölteszi a
kérdést. Az élet kérdésére pedig mindenki csak a saját életével, [eleldsségenek elvállalásá
val válaszolhat.

Viktor Frankl

216



MAI MEDITÁCIÓK

HAMVAS BÉLA

1962. február 4.
l.

Ezerkilencszázhatvankettö február negyedikén reggel hét órakor, mondják, a boly
gók az égen ritka helyzetben fognak állni. Napkeltekor a Vízöntő jelében a Nap mellett
ott lesz a Hold, a Merkur, a Ver...s, a Mars, a Jupiter, a Saturnus. A hagyomány hét
bolygója egyetlen stelliumban. E kolosszális találkozással pontosan szemben áll az
Uranus és a Pluto, és pontusan kilencven foknyira a Neptunus. Az asztrológusok a
helyzethez különbözö jóslatokat fuznek. s ezek közül egy se mondható kedvezőnek.A
Vízöntő az állatkörnek az a jegvc, amelyben világtengelyünk jelenleg áll. Jézus szüle
tésétől a huszadik század negyedik évtizedéig a Föld a Halakban tartózkodott. Most,
tizenkilenc és félszáz év után új világhónapba léptünk át. Az ilyen átlépés mindig
válságos volt. Ma is az. Most ez a hatvanketteben elkövetkező stellium a válságot,
mondják, még jobban aláhúzza. Egyesek a reánk váró eseményt az atombombával
hozzák kapcsolatba. Mások a helyzetnek messianisztikus jelentőséget tulajdonítanak.
Korunk egyik nagy előnye, hogy annyira tele van lappangó borzalommal, hogy az
ember bárhová néz, mindenünnen egy-egy apokaliptikus halálnem arcát látja magára
meredni. Jóslat van elég, kétségtelen bizonyítékául annak, hogy mialatt az emberek
túlnyomó többsége élete felszínén csak azért látszik loholni, hogy éhen ne haljon és
meg ne fagyjon, a mélvcn hogyan reszket valamitől, aminek még józanságáról sem
volt alkalma meggyőződni.

A konstellációk fix időponthoz kötött jóslataival az ember nem lehet elég óvatos.
1962, 64, vagy más várt és rettegett időpont. minden valószínűség szcrint csődöt

mond. Mindig van valami sajnálatra méltó naivitás abban, ha valaki a valóságos tör
ténést csak mint látható és látványos események bekövetkezését képes megragadni.
Az öntudatlan chiliazrnus olyan rnodern változatáról van szó, amely a nyiltan vallott
prr-gmatikus atheista racionalizmussal csodálatos ellentétben áll. Mialatt a hivatalos
tudomány az ernber rnindcn élettevékenységót egy állati rassz sajátságaira vezeti
vissza s ezzel az egész létezést papíron kiszámíthatóvá akarja tenni, az emberiség so
hasem volt babonásabb. és imaginárius világvég lehetőségébenhisz.

Nem éppen csodálatra méltó. Nem lehet elég keveset élni ahhoz, hogy az ember a
bajokon való segítésnek tökéletes idöszcrütlenségét ne tapasztalja. Úgy látszik, az
ilyen időknek az a sajátsága, hogy nem azoknak enged, akik javítani kívánják, hanem
azoknak, akik ténylegesen aláássák. A modern civilizáció gépszővevénye remekül
müködik, amíg jó idő van. Mihelyt aszály áll be, vagy árvíz van, sokat esík az eső,

vagy a hó, kitűnik, hogy az egész elképzelhetetlenül labilis. Inogni kezd, éspedig nem
egyik vagy másik részletében. Inogni kezd az egész. Az államintézmény is csak jó idő

esetén müködik. Mihelyt szociális zavar, elégedetlenség, bizalmatlanság lép fel, vál
ságba kerül. Az egész civilizáció norrnálidöben jó. Nem számol azonban a mutációk
kal és a katasztrófák kal. Ami pedig a Vízöntebe való átlépéskor, főként pedig a stel
lium ban fenyeget, az éppen valami ilyen mutáció vagy katasztrófa. Ilyen ki nem
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számítható aszály, vagy árvíz, vagy olyasvalami, amivel a civilizáció nem kalkulált, és
ezért most egész létében fenyegeti.

Mihelyt valaki eddig eljutott, az asztrológiára már nincs is szüksége. Részben azért,
mert ehhez a tudáshoz való igazi kulcs fölött ma igen kevesen rendelkeznek, és így a
jóslatok iránt az ember nem lehet eléggé bizalmatlan, de részben azért is, mert a
helyzet asztrológia nélkül is éppen elég világos. Nincsen szűkség a hindu kali-yuga
elméletére sem, amely azt tanítja, hogy a sötét korszak végsö idejében élünk, ennek
tünetei az államok és a társadalmak felbomlása, világháború k, szociális felfordulá
sok, amorális débácle, ismeretlen betegségek és az a tény, hogy a társadalomban alig
van ember, aki saját helyén áll, egyik oldalon a felhalmowtl vagyon és hatalom, a
másikon a tehetetlen szegénység, vallásszurrogátumok, hanlis próféták és sok más.
Az asztrológia, a kali-yuga és hasonló theoria a hagyomany magyarázata, ma pedig
mindez hatástalan, és ezekkel a módszerekkel a mi létün k kérdései megoldhatatla
nok. Történetünk e fokán, a keresztény aiónban, a tudomány, a szabadság és a
személyiség korszakában a hagyomány már érvénytelen.

2.

Régebben a fejlodéselméletet nem úgy tanították, mint ma. Folyamatos evolúciót
nem tételeztek fel. Úgy látták, hogy sima átmenet a termeszetben sehol sincs. Az
egyes fajok között szemmel látható problematikus hiányok vannak. Ma ezt úgy ma
gyarázzák, hogy a közbeeső fajok kivesztek. Nem mondom, l'Z is kényelmes álláspont.
Régebben valamivel intelligensebben azt mondták, hogy minden faj keletkezése
hosszú-hosszú ideig felhalmozott erőknek és hosszas készülödésnek ugrásszerü meg
nyilatkozása. Úgynevezett mutáció. Ehhez képest az é lolénvck családfáját az egysej
tutöl az emberig nem tekintették egységes, összefüggően emelkedő rendszernek. Az
ilyesmit nagyon is absztraktnak és doktrinérnek tartották volna. A régiek azt gondol
ták, hogy voltak hirtelen kiugrások, megelózések is, voltak ideiglenes megoldások,
sőt kísérletek, voltak hibák és baklövések, kudarcok és ekg nagy számmal voltak
visszacsések. Egész sereg fajról azt tanították, hogy ez az embernek retrográd evolú
ciója. Úgy képzelték el, hogy az emberiség egy része valarnelv mutáció következtében
a többitől elszakadt és visszaesett. s aztán, ahelyett, hogy fejlodesi hátrányát behozta
volna, egyre jobban lemaradt. Mondjuk úgy, visszakanyarodotl és irányát isrnct a pri
mitív felé vette. Egyiptomban azt mondták, hogy a pávián, Iránban azt mondták,
hogy a kígyó és a hangya leszakadt embercsoport, amely ilven choc en retour-ban,
furcsa szédületben visszafordult és jelenleg retrográd irányban mozog.

Ez a kép a modern, gyermekesen mechanikus, sok tekintetben ostoba és unalmas
fejlödéselméletnél sokkal szellemesebb és érdekesebb. Nem is szólva arról, hogy
mennyivel valószerúbb. A faj nem állandó tényező, hanem valamely irány felé rnoz
gásban való állandó erőfeszítés. Darwin ebből sejtett valamit. Csakhogy nem mindcn
faj mozog előre és nem mindegyik mozog ugyanabban az irarivban és egyöntetü idő

ben. Van olyan, amelyik lassan mozog, amelyik hirtelen, sot ugrik. Vannak stagnáló
fajok. Vannak, amelyek retrográd mozgásban vannak. Ez a sok szimultán idő és irány
és cél és mozgás a mai monoton, egy irányban mcnetelö tcrrorista-irnperialista ál
lammal analóg modern fejlődéselméletnélkomolyabbnak és reálisabbnak látszik.

A régieket nem szabad lebecsülni. Mérhetctlcnül okos emberek voltak, sok tekin
tetben okosabbak, mint mi. Nagy előnyük volt fölöttünk, hogy olyan alkalmakra is
gondoltak, amikor az idő nem kifogástalan. Számoltak a mutációkkal és a katasztró
fákkal. Tudták, hogy átlagos időknek átlagos theoriák felelnek meg, Válságos idők

ben azonban egészen más elméletekre van szükség. Ilyenkor mélyebbre kell nyúlni
és többet kell merni. A baj a nyakunkon van. Lesz, ami lesz.
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3.

Ha kozmikus helyzettel kapcsolatban mutációról vagy katasztrófáról van szó, rende
sen arra az Atlantiszra szoktak hivatkozni, amely állítólag tizenkétezer évvel ezelőtt

az óceánban egyik napról a másikra elsüllyedt. Atlantisz azonban tegnap volt, a világ
pedig tegnapelött keletkezett. Amiben a régiek ismét kimagaslottak, az a generozitás,
ahogy történetüket rnértck. Nem úgy, mint mi, nemzedékekben, legfeljebb századok
ban, vagvis idömilliméterekben, hanem tágas és levegos távlatokban. Amikor törté
netröl volt szó, az egyiptomi és a hindu és a kínai papoknak volt szívük százezer
évekről beszélni.

Ha az ember a mutációt és annak lehetoségvit meg kívánja érteni, a brahmanok
történeti perspektíváit mindenesetre fel kell vennie. Csak így értheti meg a követ
kezöket.

Iránban, ha valaki valamilyen individualitás ellen bűnt követett el, vezeklésül kí
gvókat kellett megölnie. Ha valaki a kollckt ivitás ellen vétkezett, hangyabolvokat kel
lett elpusztítania. Ez volt a penitencia. A rítust összefüggésbe hozták azzal. hogya ki
gvó valamikor ember volt. de autokrata, önhitt és őnzo, kevély, hiú, befolyásolhatat
lan és részvétlen, koszivu, kegvetlen, zárkózott, egocentrikus ember. Egész rassz volt
ilven. Az én-ről a régiek éppen úgy tudták, ahogv ma tudjuk, hogy tulajdonképpen a
mathematikai pont, fikció, üresség, a semmi. Az én felület, látszat, ruha, fátyol, maszk.
Aki tartósan az én világában él, az ilyen felűlette válik. Ezért az egoista hiú, és a hiú
ság a mcrö kűlsöség. A többitól elszakad, érzéketlenné válik, ezért dölyfös és konok.
Belső világa lassan kiürül és csak az marad meg belőle, ami látszat. Mindössze a fa
tvol. Egvetlen vonal. A k igvó, Aki kőzéppontjábu énjét helyezi, annak középpontja
üres. Maszk és egyetlen vonal. A kígyó, ha szembenézik. pont, profilból vonal. Ez a
pont és ez a vonal az én valódi képe.

Valamely mutáció következtében az én-ember, ez az autokrata szívtelen maszk, az
emberiségről leszakadt. Nem volt nehéz leszakadnia. A közösséghez úgysem füzte
semmi. Most egészen magára maradt. Mindez talán százezer év alatt történt, de
egvetlen megrázkódtatásban vált valósággá. Beledermedt saját maszkjába. emberi
alakját egyre jobban elvesztette és olyan alakot vett fel, amely létezésének megfelelt.
Ez az alak a kígyó. A kígyó, amely semmi más, csak felület, centrumtalan üresség. A
maszk és a középpomban a nemlétező fikció. Egvetlen ruha foszlánya, szalag, fátyol,
felület, vonal.

4.

Aki Iránban a közösség ellen vétkezett, annak hangyabolyokat kellett elpusztítania.
Ezt a rítust összefüggésbe hozták azzal, hogyahangyaállam valamikor emberi közős

ség volt. Ez a közösség. lehet, hogy az éhenhalástól való félelmében, vagy veleszüle
tett örömtelenségében, vagy valamely ismeretlen októl hajtva és szorongva olyan
szervczctct épített ki, amelyben a középpontban a munka állott. Semmi más, csak a
munka. Nem volt színház. nem volt költészet, nem volt muzsika, nem volt sport.
Hangva az, akinek nincs szabad ideje. Munka lett az evés, az ivás, kötelesség a szere
lem. Tompult automatizmusával dolgozni, fát hordani, vizet meríteni, heverni, kirak
ni, eltenni, szállítani, monomániás egyhangúsággal, folyton-folyton dolgozni, ösztön
ből, kényszerböl, szokásból, szenvcdólyböl, hülvesegböl. kicsapongásból, örületból.
folvton dolgozni és dolgozni és dolgozni.

Valamely mutáció következtében a munkaálIam leszakadt. Nem volt nehéz lesza
kadnia. A többi néphez úgysem füzte semmi. Nem volt zenéje, csak monoton munka
üteme, nem volt költészete, csak munkaparancsa, nem volt vallása és soha nem né-
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zett az égre. A kígyó énjébe.a fikcióba, az ürességbe merült el, mint én, és mint indi
viduum és mint egy-én és egyedül. A hangya, mint állam és közösség, és társadalom
merült el és fordult vissza. Egyszerre több millió lény. Elkezdett feketedni, hat lába
nőtt, csápja és rágója, mindez hihetetlenül praktikusan, munkájához mérten és an
nak megfelelöen, kedélyét elvesztette és egyre mogorvább lett. Elkezdett zsugorodni,
és sietni és sietni és sietni, hogy egyszer munkájával elkészüljon. A munka azonban
olyasvalami, amivel még soha senki sem készült el. Közömbössé vált a humor, a mü
vészet. az öröm, a szabad csatangolás iránt, leszokott a jó mély alvásról, az uldogélésröl,
a beszélgetésről, a meditációról. A hangya, mint egész állam, az emberiségről egy
szerre szakadt le és korcsosult vissza e különös irányba, ahol lény előtte még nem ál
lott és nem élt. Rág, cipel, keres, rak, emel, fut és fut és fut. Végül a szerelemről is
leszakad. E dráma olyan mélyen megrázta, hogy minden évben meg kell ismételnie
és még ma is gonoszul és vérszomjasan a hímeket. akik nem dolgoznak, csak szeret
nek, egy hallatlan Szent Bertalan éjszakáján halomra gyilkolják.

5.

Azt, hogy a vétkesnek az iráni rítus szerint miért kellett magát ilyen vezeklés alá
vetnie, most már nem különősebben nehéz megérteni. Miért kellett annak, aki az
individualitás ellen bűnt követett el, kígyót ölnie? Mert az illető a kígyóbünben, az
egocentrizmus bűnében részesedett. Abban a bűnben, amelyet sok százezer évvel
ezelott az individuum követett el és amiért kígyóvá lett. Miért kellett annak, aki a
közösség ellen követett el bűnt, hangyabolyokat elpusztítania? Mert az illető részese
dett a hangyabúnben. kedélytelen volt és mogorva, monomániásan dolgozott és fut
kosott és sürgött-forgott, tett-vett, rohant és cipelt. Részesedett abban a bűnben, amit
egyszer, sok százezer évvel ezelőtt egy emberi közösség követett el és hangyává lett.

"Elveted a tettet, kinö belőle a magatartás. Elveted a magatartást, kinö belőle a jel
lem. Elveted a jellemet, kinö belőle a sors". Nemcsak az egyes ember sorsa. Az egész
emberiségé. De a régiek tudták azt is, hogy még mielött a tett volt, van valami más,
annál mélyebb, sokkal mélyebb. Ez a kép, a gondolat, ez az idea. A régieknek tudo
másuk volt arról. hogy ezeknek a képek nek vagy gondolatoknak leirhatatlan hatal
muk van. A kerek földön a legnagyobb hatalom az idea s ezért a legnagyobb valóság
a kép. Ma azt hiszik, hogy a hatalom a revolvergolyó. S ezek szerint az egyetlen való
ság. A régiek tudták, hogyarevolvergolyót megelőzi az embernek önmagáról látott
képe. A gyilkos elóbb van, mint a revolver. A pisztolyt az ember süti el, mégpedig az
idea, a kép és a gondolat mágikus érintésére. A kép kitágít és leszűkít és lehangol és
felbuzdít és megőrjít és búskomorrá tesz. A régiek a képe knek az emberre tett hatá
sával tudatosan foglalkoztak. Ezért tudták, hogy a kép az embert az emberiségről le
szakíthatja és kígyóvá varázsolhatja, mint ahogy Odysseus társait Kirké bűbája disz
nókká varázsolta. Tudták, hogy a kép az emberiségről egész népeket szakíthat le és
örömtelenül nyüzsgő hangyabollyá teheti. A kép jelzi azt, hogy az ember önmagában
milyen erőket táplál, hova és merre koncentrál, milyen höfokon. azt, hogy mi a vá
gya, mitöl fél, mit kíván, merre megy, mit titkol és mivel kérkedik.

Ma ismét kezdik tudni, hogy nincs külsö és belső valóság. Valóság az, ami hat. És
semmi sem hat mélyebbre és mélyebbröl, mint az idea. Az embert nem intelligen
ciája vezeti, nem akarata, hanem imaginációja. Ma ismét kezdik látni, milyen iszonyú
veszélye és következménye van annak, ha valaki a pszichológiai realitást elhanya
golhatónak véli. Kezdik megérteni az ideák hatását és kezdik megérteni, mi történik
azzal az emberrel, aki önmagát kígyóvá és azzal az állammal, amely önmagát han
gyabollyá változtatja. Kezdik megérteni, nem a revolvergolyó varázsolta el öket, ha
nem saját képükké alakultak át. Az emberben elhatalmasodhat a choc en retour, a
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visszafelé való szédület, amikor az ember saját létéről, anélkül, hogy tudná mikor és
hogyan, leszakad és a sötétség bűvöletében a létezés távoli, elfelejtett tájaira vissza
buki.c.

Ez a choc en retour minden megrázkódtatáskor fellép és minden mutáció egyik
legfontosabb tényezője. Ilyenkor az örvény visszaszívó hatalma igen erős. A lények
ezreit, egész népeket szívhat vissza, mint ahogy visszaszívta a hangyát és a kígyót.

6.

Az új élet először mindig, mint idea jelentkezik. Ilyenkor az új ember a világban még
láthatatlanul él, mint szédítő lehetőség, a józanok számára tökéletesen hihetetlen
bámulat és fantasztikus izgalom, kiválóság és vívmány, mint veszély - és különbözés,
Ez a lappangási idő, amely alatt a kép csupán eszmény és ezért csaknem tilalom.
Senki sincs, akit az ideál észrevétlenül ne feszélyezne és éppen ezért ne inficiálna.
Bűvös varázskép, amit az ember önmagáról gondol, persze észrevehető szerénytelen
túlzással. Úgy látszik az egész emberiség törvénytelenül a vadonatúj élet előlegéből él
és ebből a még tilos létből torkoskodik. A hétköznapi értelem a dolgot hiába tartja
eszeveszettnek. A fanatikusokat követik a tudósok, vagyis a prófétikus monomániát
követi a szcientifikus exaktság páthosza. Most már nemcsak hogy meg kell csinálni,
hanem be is van bizonyítva. A bűvös kép boldogság, de ugyanakkor kötelesség és
büntetés terhe alatt követendő mintakép. Az eszménnyel az ember önmaga útját
mind a két oldalról elállja, belülről azzal, hogy önmagának puha álomhangon bol
dogságról suttog, kívülről azzal, hogy nagy, nyilvános érdemet ígér.

Nem egészen érdektelen, hogya mai embernek ez az eszménye micsoda. Mi az,
amire magát oly kínnal kényszeríti s amelyre ugyanakkor oly szenvedélyesen sóvá
rog. Mit csinál az ember önmagából ma, amikor álmodik és magát nyilvánosan kitün
teti, amikor önmagát eszményiti. csaknem tudatosan, mintha már sejtené, hogy en
nek a bűvös képnek melengetése biztosan az első és biztosan a döntő lépés ama bi
zonyos egészen új élet megvalósítása felé. Az eszmény a kép, arnellyé változni óhajt s
ha rajta múlna, máris az lenne, mint ahogyan ténylegesen máris az. Az elhatározás
megtörtént. ft. bűvös kér ben annak a vadonatúj életnek első csíráját életre hívta.
Most már minden azon múlik, hogy a körülmények mennyire kedvezőek és a terem
tő eszménycsíra életének fenntartásához szűkséges összes szerveket milyen gyorsan
és tökéletesen tudja kifejleszteni. Az ilyen kihordási idő lehet nagyon hosszú, de lehet
egészen rövid is. A történeti körülmények ma példátlan kedvező voltát tekintve úgy
látszik, hogy az új lény megszületése küszöbön áll.

Senki sem állíthatja, hogy ez az új élet meglepetésszerűenlép elő. Csak nézze meg
jól Bosch és Brueghel képeit és gondolkozzék afölött, amit Swift a yahoo-ról mon
dott, akkor talán sejtelme lesz azokról a titkos és fenyegető gondolatokról, amelyek
kel az emberiség már sok száz éve oly ittas és elvetemült kíváncsisággal foglalkozik.
Az ember azt a lényt, amelyet végre teljes életnagyságban meg akar valósítani és a
föld történetének tevékeny hatalmává kívánja tenni, sok-sok száz éve hordja magá
ban bámulatra méltó titoktartással. Ezt forralta magában, mialatt nyilvánosan foly
ton utópiákról és ideális életről beszélt? Ezt gondolta ideálnak? Szándékát jól elrej
tette. Milyen mamlaszok voltunk, mikor a kéjes hitegetéseknek felültünkl

Nem gondoltunk arra, amit az idealisták már réges-régen csaknem aszószékről

tanítottak, hogy van eszmény, amely fügefalevél s ezzel az ember szégyenét takarja.
Az ellenkezőjét jelenti annak, amit mond. Az idealisták, ha másra nem is, de arra
megtanítottak, hogy óvakodjunk a moralistáktól. Nem jó olyan országban élni, ahol
az igazságról sokat beszélnek. Ott az embernek a már csaknem természetes áruláson
kívül is irtózatosabb dolgokra kell felkészülnie.
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Ha valaki a mai müvészetet, mondjuk a szürrealista festészetet, vagy a regényt,
vagy a költészetet jól megnézi, vagy modern zenét hallgat, Bosch szörnyei és a mai
gondolatok között való nyílt azonosságot tapasztalatilag észlelni fogja. Az egész élet
egyetlen középpontból lüktet. Ez a középpont tudattalan, de közös. Csak úgy lehet
felőle tudomást szerezni, ha az ember megvizsgálja a tudattalan és közös megnyilat
kozást. A múvészet mondja el az ember titkos gondolatait és félelmeit és azt, hogy mi
re sóvárog, mitöl reszket és azt, amerre szédül. A müvészct az a kulcs, amellyel az
eszme arra, amit eltakar, visszanyitható. A felbőszült komiszság elemi kitörése, a vi
szályok kioldhatatlan vilagszövevénye, az embernyúzás technikájanak megsernmisító
fejlettsége, és mindchhez még a raffinált önsanyargatás módszereinek hallatlan vir
tuozitása, rninderröl csak a mai múvészet beszél úgy, hogy világosabban már nem is
lehet. Grillparzer, úgy látszik, jól látott, amikor azt mondta, hogy a modern emberi
ség a humanizmusból kiindulva a nacionalizmuson keresztül a bestializmus felé tart.
Mintha az ember számára csak egyetlen élvezet lenne, a más szcnvedésében való
gyönyörködés, amelynél nagyobb csak a saját szenvedésében való gyönyörködés.

7.

Amikor az ember önmagát a vadonatúj létezés számára fölszenteli, olyan lényt csinál,
amelyet pontosan legfeljebb Swift vagy Brueghel tudott volna leírni. Ma olyan mu
vész, aki az élet nemének ilyesfajta átalakulását figyelemmel tudná kísérni és azt fel
tudná mérni, sajnos, nincs. A mai rnuvészet részleteiben fontos mozzanatokat ábrá
zol, de a látomás egészéhez sem a tudás precizitása, sem az erő mélysége fölött nem
rendelkezik.

Minden jel arra vall, hogy a legközelebbi korszakban a föld uralkodó lénye nem az
ember lesz. Leginkább madárhoz hasonlít éspedig nagyságban és alakban a keselyű

höz. Félig madár, félig rovar. Szárnya nem tollas, hanem szaruhártyás. amikor repül,
úgy zúg, mint a bogár. Nyaka, lába is ilyen szaruréteggel borított, és éles, üvegszerű

karmai vannak.
Több száz, néha ezer lény él egy csoportban, de minden rend és vezeto nélkül.

Maguk között sem okosabbat, sem hatalmasabbat nem tűrnek meg. Szüntelenül ve
szekszenek, tökéletesen értelem nélkül, egymást lökdösik, tépdesik és taszigálják, ok
nélkül egymást mardossák, vagy lesből, egymás fejére ütnek, egymás oldalából. vagy
combjából húsdarabokat tépdesnek ki és lenyelik. Ezek szerint mindegyik csaknem
állandóan tele van vérző sebekkel. Mivel a sebek, természetesen, fáinak, a lények in
gerültek és folyton egymást figyelik, mihelyt az egyik csak gyanús mozdulatot tesz,
támadásnak vélik, odakapnak és felvisítanak. A másik erre dühében szárnyával csap
kodni kezd és visszavág, eszeveszetten forgolódik, horgas csőrével jobbra-balra csap
dos, tekintet nélkül arra, hogy mit és kit talál. Most a többi is odafigyel, odasereglik.
vijjogni kezd, csődület támad, azonnal két párt alakul. Az egyik a másikat szidalmazza
és piszkolja. Megrohanásra azonban nem kerül sor, mert egy perc múlva a pártok
már egymás között is összevesznek és így civódnak tovább.

A sok száz madár-rovar berregő zúgássaI repül, de rendesen nem nagyon messzire.
Néhány mérföld után leszállnak, mert elunják, és amilyen lármásak, rendetlenek,
piszkosak, amilyen eszeveszetten veszekszenek, éppen olyan restek. Ahol megtelep
szenek. ott pillanatok alatt rnindent fölfalnak, állatot, harigyát. tetüt, egeret, gilisztát.
békát, levelet, füvet, a fa levelét, kérgét, rügyét. Ahonnan eltávoznak, ott sivatag
támad, puszta föld és a kövek.

Egyetlen állat sem tud ellenük védekezni, mert amilyen aljasak, hitványak, sóvá
rak, olyan vérszomjasak és mohók. Elefántot, orrszarvú t éppen úgy pillanatok alatt
szétszednek, mint oroszlánt vagy krokodilust. Nincs szenny, amit el ne kapdosnának.
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különösen egymás elől. Ha valamelyik a falatot már nem tudja lenyelni, el akarja
dugni. A többi azonban résen van, és akit azon kap rajta, hogy ételt elrejt, azt azonnal
véresre püföli.

A hím cementszürkc, horkoló hangon berreg, körülbelül, mint a motorkerékpár,
vagy a géppisztoly. A nostény eszeveszetten tarka, piros, sárga, kék, lila, zöld szarutol
Iaival kelleti magát, szakadozott fejhangon visít, csőrével szüntelenül tollait fésüli,
peckesen illegeti magát. A hím brutális, zaklatott, tele méreggel és lihegve sürgölődik

a koncért és a nostényért. lecsap, veszekszik, kurrog, tolong. A nőstény, mint a vám
pír, ha egyszer hímhez jut, folyton nyakán lóg, szidja, bántalmazza, alvás közben is
fölzaklatja, követelőzik, sértódík, duzzog, siránkozik, panaszkodik, pletykál, zsivajog.
Bár a lény faja rovar, mégis elevenszülő. Gyermekeiket úgy nevelik, hogy azokat a
hím a nőstényre. a nőstény a hímre uszítja, amíg a kis rovar az undortól mindkettöt
megcsalja, meglopja és becsapja,

Az új faj neve csirihau. Latin, illetve tudományos neve csirihau communis. Több
féle varietasban szerepel. Van europeus, africanus, asiaticus, americanus, és itt is
többféle alfajt különböztetnek meg.

A csirihau szernrnclláthatólag azt hiszi, hogy amit csinál, az az egyedül józan és
ésszerű élet. Amit lehet, fclfalni, amit nem lehet, a többi elől eldugni, s ami ereje ezen
felül marad, párzani és horkolni. A létezés egyetlen lehetősége azonnal mindent be
kapni és a nőstényt lerohanni, aztán vijjogni és verekedni. Vezetésről szó sem lehet.
Egyik se hisz a másiknak egy szót sem. Így valósult meg a teljes egyenlőség. Csak az
él meg, aki éppen olyan kegyetlen, komisz, zsivány, aljas, vérszomjas, alattomos, kéj
sóvár, sunyi, mohó, erőszakos, mint a többi. Sohasem tisztálkodnak. Régebben a
varietas germanicusnál szokás volt a fürdő úgy, hogy vezényszóra a vízből hol kiug
rottak, hol bele. A szokás már idejét múlta. A többi fajta más szokást honosított meg,
éspedig, hogy ürüléküket egymásra kenik. A szenny így vastagon és csomókban áll
rajtuk, a koszfoltok között üt át a sebzett véres hús és az ótvar. Sok csirihau tele van
fekéllyel, soknak fél lába van, fél szeme, vagy bevert feje. Különösen kedvelt szokás,
hogy egymást szárnytövön vágják. Akkor nem tud röpülni, a többitol lemarad, az ide
gen törzs elkapja és széttépi. Néha vele marad nosténye. de csak azért, hogy a hímet
agyonüsse. felfalja és csürhejét ismét megkeresi.

A csirihau józanságával igen meg van elégedve. Azt hiSZI, hogy sikerült az életet
tökéletesen leegyszerűsitenia maga teljes realitására. Ez a valóság, a többi csak mel
lébeszélés. Ez a létezés kvintesszenciája, minden fölösleges szentimentalizmus nélkül.
Ez az úgynevezett létért való küzdelem, mindenki csak magára gondol, magát bizto
sítja, önmagának szerez annyit, amennyit tud, mindegy, milyen áron és milyen úton.
Ez az ésszerű, a józan, az okos, a praktikus. Aki mást mond, az csak saját érdekeit
védi raffináltan és valami trükkel akarja ugyanazt. A csirihau az ilyesmin keresztül
lát. Az élet alapvetöen önző. A rend és az uralom arra lenne való, hogy egyesek a
többiek rovására jól éljenek. Ezt megszüntették. Náluk nem lehet hazudni. Mind
egyik amúgy is tudja a másikról, hogy zabálni akar, zabálni és párzani és horkolni, a
többi tökéletesen érdektelen.

8.

Ez a csirihau. Ez a századokon át melengetett és némán táplált eszmény, a józan való
ságérzék csodája, a fanatikus próféták monomániájában és az exakt tudósok kísérleti
racionalizmusában közösen kiérlelt, most megszületésre váró új világtörténeti lény.
Ez az emberben, mint állatfajban való hitnek, a choc en retour-nak, az örvénybe
való visszaszédülésnek édes diadala. Ez a puha bűvös álomnak és a kokemény szűk

ségszerűség realitásának tündőklö egysége, a várva várt boldogság és az utópiák nagy
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nyilvános érdeme. Erre készült az emberiség oly titokban, célját még önmaga előtt is
letagadta, hogyha majd eléri, gyönyöre annál nagyobb legyen. Mialatt a szószékről

morált és humanizmust, tökéletes embert és társadalmat, oly sok vallást és tudást
hirdetett, legőszintébb szívbéli izgalmával erre gondolt, és ez volt benne a valóság,
amelytől úgy rettegett és amelyet oly szomjasan várt, amelytől irtózott és amelybe
beleszédült. Ezzel fenyegette és ezzel kecsegtette magát, félelmetes duplán, sóvárog
va, akarva és nem akarva, mert amit az ember akar, azt eltaszítja, amit nem akar, azt
magához vonzza. Most végre felszabadult. Ez a humanum már nagyon terhére volt.
Ostoba és korlátolt előítélet, régi idők csökevénye, amely arra kötelezte, hogy leg
alább külsöségekben tisztességesen viselkedjék. Most már nem kell szégyenkeznie,
ha dühében zabál és kéjesen marakodik, mindezt a létért való küzdelem jegyében, ha
irigy és gonosz és pimasz és hazudik és vigyorog és vijjog és vérszomjas, ha lesből a
másik torkát elharapja, ha a másik szemébe ganéjt ken, és ha gennyes fekélyekben
vájkál. Nincs többé gondja gátlásokra és az illemre. micsoda felszabadulás! Úgyis
mindig ez volt a valóság. Hát nem voltunk mindig bestiák? Ember! - álnok hazugság,
bigott képmutatás! Milyen hálásak vagyunk az idealizmusnak, amely fennhéjázó
eszméivel bennünket ide vezetett, és kitermelte bennünk az ellentétet, mialatt ma
laszttal beszélt, és senki sem vette észre, valójában rni történik.

Ez a csirihau, a bűvös kép valóságos arca, amely századok óta a cselekvő és a gon
dolkozó ember szívében él, amelyet most sikerült felszabadítani. Katasztrofális meg
rázkódtatásnak kellett elkövetkeznic. hogy e lény megvalósulhasson. E megrázkód
tatás nélkül talán a lélek e gyermekét még ezer évig kellett volna rejtegetni. Most
egyszerre pattant ki a bámuló világ szeme láttára, mint Zeus fejéből Pallas Athéné.

Halleluja csirihau!

9.

E víziónak persze nincs valószínűsége. Nem azért, mert képeit és következtetéseit
iráni példára a hagyományból vette, s a hagyomány értelme ma, a keresztény aion
ban megváltozott. Nincs valószínűsége, mert a helyzet ennél sokkalta súlyosabb.
Amiről a jelen történeti pillanatban szó van, az a tömegesen fellépő embertelenné
válásnak olyan legázoló ereje, amely elől kitérni éppoly kevéssé lehet, mint azt feltar
tóztatni. Hogyan? Van érző lény, aki látja, hugy egész népek észvesztő sebességgel
zuhannak az állati lét alá, szótlanul megállja? De van ulyan ostoba, aki látja, hogy
egész népek. mint a lavinák gurulnak le a hegyről, amelyre százezer év alatt kapasz
kodtak fel, és azt higgye, ha ő kiáltozni kezd, a lavina meg fog állni? Mindenképpen
arról van szó, hogy az emberiség túlnyomó nagy többsége az emberi létezés körét
elhagyni készül. A népek nagy része leszakad és elmerül. Ez a leszakadás természete
sen irtózatos fizikai és biológiai és pszichológiai erörnennyiséget szabadít fel, és ez az
erőmennyiség azokat, akik nem rnerülnck el, valósággal a magasba repíti. Az emberi
ség így kettészakad. Amelyik lezuhan, abból lesz a yahoo, vagy a robotos, vagy akár a
csirihau. Mindegy. A szubhumánus lény. Amelyik felröppen, abból valami félszellern.
féllélek. félangyal. Az emberi közép helye pedig üres marad.

A helyzet azonban minden valószínűség szerint még ennél is sokkal súlyosabb. Per
sze pontosan senki sem tudhatja, de aki esetleg sejtené, óvakodna beszélni róla. Arra a
kérdésre pedig, hogy miért, azt kellene válaszolni: mert a jelent már a csirihau, vagy
más féreg oly inkubációs idejének kell tekinteni, amikor a lény maga ugyan még nem
él, de a létrehozásában kőzrernúködöerők rendkívül érzékenyek s azt, aki az új lényt
ócsárolja, elpusztítanák. Ami egészen természetes. Nem lehet büntetlenül a várandós
szűlök füle hallatára a még meg nem született gyermeket szidalmazni. Különösen ak
kor, ha a terhesség ideje oly hosszú volt, a lény alakja oly féltett titok, és amikor a gyer
mek megszületésétöl az emberiség oly rendkívül sokat vár.
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10.

Egyszeruen tényként még annyit kell elmondani, hogy nálunk, újkori európaiaknál a
művészetnek egészen más szerepe van, mint a régieknél volt, vagy mint a szinesek
nél még ma is. Régebben a művész a világ erőit megfékezte. Rendezte és harmonizáI
ta és megbékítette. E régi múvészetnek minden magas teljesítménye, a kínai, a görög,
a tolték, az egyiptomi éppen ezért az orphika egy neme volt. Ma azt mondanók, hogy
klasszikus. A mű kristály, a megérintett összes erőket végleges alakban rendezte. A
mi müvészetűnk nem a kristály, hanem az örvény jegyében áll. A mi rnüvészeink igéz
nek. Éppen ezért a régi klasszikus művészettel szemben a mienk varázslat. A világ
erőit nem fékezi és nem rendezi, hanem azokat varázsformuláival felébreszti és fel
szabadítja. A mi múvészetunk nem orphikus, hanem mágikus.

A zenének és a költészetnek. a festészetnek és a regénynek ezek szerint nálunk
egészen különleges fontossága van. A müvészet ébreszti fel azokat az erőket. amelyek
az emberiséget kormányozzák. A müvészet sokkalta fontosabb, mint a tudomány, fon
tosabb. mint az államhatalom, fontosabb, mint a morál vagy mint a vallás. A muvé
szct az a kulcs, amellyel az eszme arra, akit eltakar, visszanvitható. A múvészet az,
ami az ideálokról elmondja azt, ami bennük igazán érdekes. A kapcsolatot a transz
cendens erökkel egyedül a művész tartotta fenn. Az egyetlen hívó. A hitról pedig
tudjuk, hogv hegveket mozdít meg. vagvis hatalmakat idéz. Ezért most a hívő auto
nom modon rendelkezik afölött, hogy milvcn erőket idézzen. Milvencknek adja át a
hatalmat, milveneket tavolítson el, emeljen ki, szabadítson fel abból az örvényből,

amelvnek magusa a múvész,

Ez a tcnv kcdvczo vrs nem kedveze. Kedvező azert, mert az újkori Európában a
magasrendű ember a muvcsz volt. Kimondhatatlan veszelv lett volna, ha az igéző

erok fölött peldául a Jazdaséi.gi ember, vagy a tudós. vagy a politikus, vagy a pap,
vagvis a hitetlen rendelkezett volna. Veszelv azonban azért, mert a muvésznck, egé
szen kivételes esctektol eltekintve errol a kepcsscgérol sejtelme sincs és nem is volt.
Ilvcn kivételes eset kevés volt, Rabelais, Cervantes, Shakespeare, Bach, Velazquez,
Rembrandt, Goethe, Beethoven, Cézanne. Lehet, hogy nincs is több. A többi sok-sok
esetet tekintve igazán alig számít. És ha az újkori Europát ez a néhariv muvész terem
tette volna, úgv élnénk, mint a Bach-fúga szólamai és Thelerna kolostor tagjai, mint
Goethe Itáliáhan. Olvan egészségesek lennénk. mint Sancho Pansa, olyan humorunk
lenne, mint Cervantesnek és olyan szenvedélyesek lennénk, mint egy Beethoven
szonáta. A többi muvesz nagy mcster lehetett és volt is sok és idézhetett erőket,

arnelveknek nem lehetett ellenállni, de a magasabb tudást tekintve mind kontár volt.
"cm tudta, mit csinál. Nem tudta, milven varázslatot idéz a földre és életűnkre

milvcn ereket szabadít.

ll.

A modern rnuvészet mintha semmi egyéb nem lenne, mint egy féreg létrehívása és
apotheozisa. Idézi az örvénvt, arnelvnek. úgy látszik, legmélyebb fenekéről a legfé
lelmetesebb ereket kelti fel. E korcs szörnvetegeket Porphyrios clementaroknak hív
ta. Késöbb akabbalisták basztardoknak rnondtak. Állítólag a preta (vagyis asztrál)
világ legalsó rétegében milliárdszámra élnek. A héber hagyomány szerint Nachash
nak, a világkígyónak édes gyermekei. Dcpravált, a világ minden részéböl elűzött és
kitiltott söpredék, foszlány és lélckrongv, intelligencia és érzés és önálló akarat
nélkül, szégyentelen életmohóságanak tehetetlen martaléka. Jóra, rosszra egyáltalán
tökéletesen érzéketlen. Csak élni akar, élni. Nem egész lény, a létezésnek mindössze
homályos nyoma. Alaktalan, ha nem is egészen testetlen, tudatlan, csak derengő
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szomjú ösztönével lézeng és nyüzsög. Van, aki úgy írja le, hogy láthatatlan pszichikus
baktériumhoz lehetne hasonlítani. Uralkodó állapota a szorongás és az alattomos kéj
sóvárság. Ha az ember nem védekezik ellene testi és lelki tisztasággal, beleFurakszik
az ételekbe, a gondolatokba, a beszédbe, a szerelmesek csókjába, az anyatejbe, az
imádságba. Belepiszkol az ember fantáziájába, feldúlja a harmonikus barátságokat,
és házasságokat, népeket egymásra uszít, gyűlölködést szít, pimaszul bemászik az
álmodó képeibe. és összerondítja a tiszta szándékokat, mivel láthatatlan és ritkatestű

lény és mivel nem ismer tiszteletet és szégyent, számára minden út szabad. Egyet
lenegy módon lehet ellene védekezni: világossággal. Napfény, értelem, erkölcs, deru,
nyugalom béke. Mindaz, ami ma nincs. A pantagrueli mágiával. Ahol valaki hazudik,
irigy, ahol tilosat gondol, vagy tesz, valamit elrejt, ott milliószámra megjelenik és az
embert elárasztja, és mint az atmoszféra veszi körül, beletolakszik lélegzetébe, vérébe
és szájába és elkezdi mérgezni. A basztard csak tiszta gondolatokkal, mély meditá
ciókkal, erényes tettekkel, imákkal űzhető el. Ilyenkor nincs hatalma.

Ha a basztard valamely lényt megrohan, azt elfogja a choc en retour, a sötétségbe
való visszasóvárgás, az örvény szédülete. Az a lény, ha idejekorán nem védekezik,
visszaszédül, mint az iráni hangyaembernek elkezd hat lába nőni, megfeketedik,
összezsugorodik és elkezd Futni és Futni és Futni, mint az iráni kígyóembernek lesor
vad a keze és a lába, elvékonyodik, vére kihűl és a hasán kezd csúszni, mint a csirihau
nak keselyűesőre nő, kurrog, zsivajog, tépdes, rikácsol, falánk, orvul taszigál, irigy,
verekszik és tele van fojtott méreggel.

12.

"És eljön az éjszaka, amikor senki sem tehet semmit".
Elkerülhetőa katasztrófa? Ml fog történni? És végül, mit lehet tenni?

És eljön az éjszaka, amikor senki sem tehet semmit.
Szent Colette egy víziójában látta a lelkeket oly sűrűn, mint ahogya hó esik, a

poklokra hullani. Gigantikus hekatomba, amelyhez képest Michelangelo Utolsó ítéle
te illedelmes jelenet. Ki hozza ezt az ítéletet? Mindenki maga. Iszonyú veszélye van
annak, ha az ember a láthatatlant megtagadja, és azt hiszi, mert a láthatatlan nem ér
zékelhető, nincs. Veszélye van, mert ebben a világban tájékozódását elveszti, és így a
világ legfélelmetesebb erőinek önmagát kiszolgáltatja. Ennek is vége lesz nemsokára.
Addig mondják, hogya lélek tudománytalan, amíg elnyeli a tudományt.

Egyetlenegy dologról van szó. Az örvény szédűletéböl megszabadulni. A világosság
kezét nem elereszteni. Nem engedni a csábításnak, se fel, se le, embernek maradni.
Amikor ilyen katasztrófa fenyeget, úgysem lehet megszökní. Aki saját énjének bőrét

akarja megmenteni, az máris kezdi tagjait ledobálni, vére kihűl és nemsokára hason
csúszik. Aki azt hiszi, hogy a kollektívumban el lehet bújni, annak máris nő a hat
lába, elkezd feketedni és Fut és Fut és Fut. Nem kell sem a kígyó, sem a hangya. Jó
dolog embernek lenni.

Ha aztán a katasztrófa mégis elkövctkczik. mint Atlantisz esetében, tizenkétezer
évvel ezelőtt, vagyis tegnap és más esetekben is, minden valószínűség szerint igen
sokszor elkövetkezett, mert hiszen van rossz idő, van vihar, tájfun és számum és
szököár és földrengés, és ilyenkor a civilizáció csődöt szokott mondani - és ha a ka
tasztrófa mégis elkövetkezik, az emberiséget valamely ismeretlen vész elönti, az em
ber ember marad, nem aljasodik el és helyéből nem mozdul. Az újan avatott görögök
a tengerbe rohantak és a nagy szent vízben alámerültek. Ez volt a halál és az újjászü
letés rítusa. Halade mystai! - tengerbe mystésck! A tengerbe avatottak. Mcrüljünk el
és szülessünk újjá. Amíg emberek vagyunk, nincs mitöl félnünk. A napfény és az ér
telern világossága a miénk. Fejünket semmiféle irtózatban nem vesztjük el. Ember
nek kell maradni és ha jön az ár - Halade mystai!

JlJ47. december
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ÉLÖ VILÁGEGYHÁZ

PIER GIUSEPPE ACCORNERO

Levél Olaszországból
Olaszország hivatalosan még katolikus ország. Ötvenhat és fél milliós lakosságának
mintegy 95 százaléka megkeresztelt. Hitük azonban gyakran nem nyilvánul meg val
lási gyakorlatokban is. A DOXA (Közvéleménykutató Intézet) legutóbbi felmérése
szerint "a IS év fölötti felnöttek 83 százaléka me nt évente legalább egyszer templom
ba; kétharmaduk háromhavonta legalább egyszer; 38 százalékuk pedig hetente".

Az olaszok vallásosságában sok az ellentmondás. A "szent" iránti vágy sokakban
csak úgy jelenik meg, hogy tiszteletben tartják a legfontosabb hitigazságokat, anélkül
azonban, hogy csatlakoznának az egyházi intézmény életéhez és részt vennének val
lásos gyakorlataiban.

A nagy többség a kérdöíveken azt vallja, hogy hisz Istenben, s életfelfogását a val
lásos hitre építi. Az 1986-87-es tanévben az állami iskolákban a fiatalok 95 százaléka
választotta a katolikus hitoktatást. Katolikus hitük azonban sokak életét nem hatá
rozza meg formálóeröként, sok a közöny, az egyéni útkeresés.

Olaszország hosszú félsziget, sok kűlönbőzoséggel és egyenetlenséggel. Kőzép- és
Észak-Olaszországban, vagyis e leggazdagabb, legiparusodottabb tartományokban
tért hódított a gyakorlati ateizmus, materializmus, a szekularizáció. Délen és a szige
teken (Szicília és Szardínia) a hagyományos vallásosságnak rnély népi gyökerei
vannak.

Mindenütt megtalálhatjuk viszont a meggyözödéses, dinamikus, társadalmi elköte
lezettséget vállaló, apostoli lelkületu. termékeny katolicizmust is, amelyet az elmúlt
évtizedek kulturális és társadalmi változásai ébresztettek nagyobb elkötelezettségre,
öntudatra és felelösségérzetre.

A II. Vatikáni zsinat utáni idöszakban az egyház hatalmas, bár nem mindig össze
hangolt erőfeszítést tett annak érdekében, hogy az emberek legszélesebb rétegeit új
ra megközelíthesse az Evangélium üzenetével. Újra .fölfedezték" aBibliát. Komolyan
törekszenek arra, hogy Isten népének gondolkodásmódját és döntéseit mindig Isten
Igéjével vessék össze. Rendszeresen folyik az evangelizáció és a katekézis. Átfogó
pasztorális programokat szerveznek. Tudatosították, hogy Olaszország "missziós terü
let", a keresztényeknek tehát valódi apostoli gondolkodásmódra kell szert tenniük.
Átfogó pasztorális programot készítenek - erre már 1967-ben javaslat született. A ke
resztény lét három dimcnziója a hívő élet, az erkölcsi elkötelezettség és a világ szol
gálata.

1972 óta vetődött fel egy hosszú távú pasztorációs terv gondolata - ez az evange
lizációra és a szemségekre épülne. Isten Igéjének, a hitnek elsöségét hangsúlyozza;
felhívja a közösségeket arra, hogy járják végig újra a katekumenátus útját, és sürgeti
a szentségek megértését és megélését. Az egyház missziós munkáját e három téma
körre építi: "A meghirdetett Ige, a megünnepelt szentségek és a megélt szeretet." A
megvalósítás útjának két kiernelkedö eseménye volt az a két egyházi konferencia,
amelyet 1976-ban Rómában "Az evangelizáció és az ember továbblépése" címmel,
1985-ben pedig Loretóban "A keresztény közösség kibékülése az emberi közősséggel"

címmel rendeztek.
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A zsinat utáni időszak legeredetibb és legtermékenyebb vállalkozásának a kateké
zis teljes újjáalakítását mondhatjuk. A régebbi, az ismételgetést előtérbe helyező

katekézisben az 1970-ben megjelent dokumentum, "A katekizmus megújítása" címu
hozott jelentős változást. 1973 és 1982 között egymás után készültek el a korcsopor
tokra bontott katekizmusok. Kipróbálásuk után folyamatosan sor kerül átdolgozá
sukra is. Külön katekizmus készült a 6 év alattiaknak, a 6-8 éveseknek (három
kötetben), a 8-10 éveseknek, a 10-11 éveseknek, a 12-14 éveseknek, a 14-17 évesek
nek, és a 17 évnél idősebbeknek.

A legsúlyosabb nehézséget a hittanárok elégtelen felkészültsége és a fiatalok meg a
felnőttek távolmaradása jelenti. Velük még nem sikerült igazán közös hangot talál
nunk. Nem megfelelő és nem elég termékeny még az együttmüködésünk az iskolák
kal és az egyetemekkel, a kultúra világával, a kiadókkal, a tömegkommunikációs
eszközökkel, a munka, a pénz és a gazdaság világával.

A liturgikus reform során bevezették az olasz nyelvet a liturgiában és átdolgozták a
liturgikus könyveket. Legfontosabbnak azonban nem a rítusok megváltoztatását, ha
nem egy új gondolkodásmód kialakítását tartjuk. Sok egyházmegyében megnyilvá
nult az a szándék, hogy megfelelő képzettség megszerzésével teljesebb és közössé
gibb liturgikus és szentségi életet éljenek. Ebből a szempontból is jelentős az egyházi
ének és zene megújulása. Sok kiscsoport született. Sajátos érdeklődési irányuk kü
lönbözö: a Biblia, a liturgia, az egyházi zene, az imádság, a lelkiség. Visszanyerte ér
tékét a szentségek közösségi ünneplése és a zsolozsma.

Tanfolyamokat szerveznek a katekézisről, a vallásos kultúráról, a liturgiáról, a kö
zösség vezetéséről. Sok plébánián papok és civilek együtt készítik el a vasárnapi
prédikációt. Az idősebb papság azonban nem került teljes összhangba az új liturgikus
gondolkodásmóddal, sem a mise szertartásában, sem a prédikációban.

Az olasz katolicizmus történelmi hagyományainak megfelelöen elkötelezett a kari
tatív tevékenységben, a rászorulóknak nyújtott segítségben. A zsinat utáni időszak

ban pedig még tudatosabban fordult "a szegények és a kirekesztettek felé".
A katolikusok elkötelezettsége beleépül a társadalom szövetébe. Minden egyház

megyében múködik a Karitász, a Szent Vince Társulat és különbözö egyéb karitatív
csoportok. Fokozott figyelemmel fordulnak a szegények és a rászorulók felé, akiket
eltiltottak "a jólét és a bőség asztalától". Ilyenek például a börtönben sinylödö
foglyok, a betegek, a prostituáltak, a magányos és elfelejtett emberek, az Olaszor
szágba menekült harmadik világbeliek, a bevándorlók, a katasztrófa sújtotta csalá
dok, a deviáns fiatalok. Sok fiatal megy önkéntes munkára az afrikai, ázsiai, latin
amerikai országokba, olykor négy-öt évre is.

A zsinat elindította a szemináriumok és a teológiai tanulmányok reformját, új len
dületet adott a katolikus iskoláknak, bevonta a laikusokat az egyház életébe, konzul
tációs szerveket hozott létre (például pasztorális tanácsok, laikusok tanácsa, ökume
nikus bizottságok) országos, tartományi, egyházmegyei, espereskerületi és plébániai
szinten egyaránt. Megkezdték az ökumenikus párbeszédet, visszaállították az állandó
diakonátust, felülvizsgálták a szerzetesközösségek szabályzatait.

A zsinat új kezdeményezései ellenére a papi és szerzetesi hivatások válsága tovább
tart. A papság egyre öregszik (átlag életkoruk 55 év), és szinte egy nemzedéknyi fiatal
pap hiányzik soraikból. Még mélyebb a válság a szerzetesrendekben. Egyes női szer
zeteket a kihalás fenyeget, mivel hiányzik az utánpótlásuk. Közrejátszhat persze az is,
hogy alig tettek valamit azért, hogy a nők szerepét újraértékeljék a szerzetben, az
egyházban és a társadalomban.

A legutolsó években viszont néhány egyházmegyében újra több hivatás támad, és
nő a papszentelések száma. Fiatalokat és felnőtteket vonz a papi és szerzetesi élet,
különösképpen az új típusú közösségekben és kongregációkban. Sokan térnek vissza
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a kontemplatív élethez, a csendhez. mások a szegénységet választják, és a legelha
gyatottabb szegények felé fordulnak. A papok közül sokan a korábbi apostoli lendü
letet megőrizve indulnak a missziókba, Latin-Amerikába és Afrikába.

II. János Pál pápa látogatásai t a helyi egyházakban nagy lelkesedéssel fogadták, és
sokakban megerősödötta keresztény elkötelezettség tudata.

Az egyház és az állam 1984-es megegyezése fontos újságot jelentett. Ekkor már a
püspöki kar volt az állam tárgyalópartnere az olasz nép javáért folytatott együttmű

ködésben - korábban minden a Szentszék kezében összpontosult. A katolicizmus
nem államvallás többé, hiszen az államnak nincsen vallása, de elismerik hatalmas
eszmei, erkölcsi, szellemi, történelmi, kulturális és művészi értékét.

Megindult az egyházi intézmények gyökeres reformja. A túlságosan kis plébániákat
egyesítik. Megszűnik a több mint ezeréves múltra visszatekintő "kegyúri rendszer".
1990-töl az állam nem juttat semmilyen anyagi segítséget a papságnak, maguk a kö
zösségek fogják fedezni ellátásukat, az istentiszteletekkel kapcsolatos kiadásokat és a
karitatív intézmények költségeit. Az állampolgárok maguk dönthetik el, hogy az ál
lamnak fizetett adóik egy része (nyolc ezreléke) az egyházat illesse-e.

Az állam biztositja a hitoktatás lehetőségétaz állami iskolákban, fizeti az oktatókat.
akiket az egyház választ és készít fel. Az oktatás programját az állam és az egyház
közös megegyezése szabályozza és az egyházi hatóságok hagyják jóvá.

Az igazi újdonság az, hogy a középiskolás diákok, illetve a családjuk választhat,
hogy kívánja-e a hitoktatást vagy nem. A baloldali és egyházellenes erők az elmúlt
hónapokban erős kampányt indítottak a hitoktatás ellen. E kemény támadás ellené
re, amelyet sok újság is támogatott, a fiatalok 95 százaléka választotta a hitoktatást.

Figyelemre méltó a hívek öntudatra ébredése és a laikus mozgalmak lendülete,
még akkor is, ha a különböző csoportosulások között eros különbségek, sőt ellenté
tek is találhatók. Az Actio Catholica válságos évei után ismét föllendülőbenvan, hét
százezer tagot számlál. Olyan mozgalmak terjedtek el, mint a Comunione e Libera
zione, a Focolare, a karizmatikusok. A munkások világában az ACLI (rnunkás-társu
lások) és a Gi.O.C. (keresztény munkásfiatalság) tevékenykedik. Sok szakmai szerve
zet működik: katolikus tanítók, középiskolai és egyetemi tanárok, egyetemisták, dip
lomások, vállalkozók, gyógyszerészek, munkások, újságírók csoportjai.

A család egységének és az élet szentségének igen kemény próbákat kellett kiálla
nia, különösen a válásról és az abortuszról szóló törvények bevezetése óta. Megnőtt a
polgári esküvők és a vadházasságok száma. Jelentősen emelkedett a törvényes abor
tuszok száma is: évente mintegy 230 ezer.

A katolikus világ elkötelezetten föllépett a család megbontására, a "kisdedek le
mészárlására" irányuló törekvések ellen, és fölvette a harcot az erkölcstelen hedo
nizmus terjedésével. Intenzívebbé vált a családok és a fiatalok pasztorációja, bár en
nek eredményei még nem érzékelhetöek eléggé. Az erkölcsi értékeket csak nehéz
munkával lehet újra megtalálni. A plébániákon új lendülettel műkődnek az "oratóri
urnok": a gyermekek, a fiatalok és a felnöttek számára folytonos képzést szerveznek,
megújítják a nevelést, jegyesoktatásokat indítanak, fiatal házaspároknak találkozókat
rendeznek és támogatást nyújtanak a nehéz helyzetbe jutott családoknak.

Az abortusztörvény módosításáért nagyon aktívan dolgozik jó néhány csoportosu
lás, amilyen például a "Mozgalom az életért", amelynek 214 székhelye van szerte az
országban. Több mint 130 "Segítő Központ az Életért" mükődik, amely a nehéz kö
rülmények közé jutott terhes asszonyokat segíti, hogy elkerüljék az abortuszt.

A katolikusok a társadalmi élet számos terűletén vesznek részt: a politikában és az
állarnigazgatásban, a szakszervezetekben és a pártokban, a szövetkezetekben és a
szakmai társulásokban, a kórházakban és a hivatalokban, a tartományokban és a he
lyi intézményekben, a tömegkommunikáció kűlönféle eszközeiben. Olyan jelenlét ez,
amely sokszor emlékeztet az Evangéliumból ismert .földbe vetett kis magra, amely
meghal, hogy gyümölcsöt hozzon." Domokos György fordítása



HIT ÉS ÉLET

"Ti azonban (ne úgy) böjtöljetek .. "

Vannak Jézusnak olyan mondásai, amelyeket még a jámbor keresztény köztudat is
idézőjelbe tesz, s a megváltozott körülményekre hivatkozva érvénytelennek minösít.

Feszengeni kezdünk, ha társaságban szóba kerül az ókori remeték és a középkori
vezeklők önsanyargatása. Nem szívesen emlegetjük a csontig soványodott, önmagu
kat módszeresen kínzó aszkétákat, a napjainkra már feledésbe merült vezeklési mód
szereket, az ön ostorozást, a szúrós szörrel vagy tüskékkel kirakott vezeklőövet, a ke
nyéren és vízen böjtölést, a hamut és a szörzsákot, Ha filmben vagy regényben kerül
elénk ilyesmi, borzongva-viszolyogva átsietnénk rajta.

Már csak az idősebb nemzedék emlékszik az áldozással kapcsolatos szentségi böjt
elöírásaira: éjféltől kezdve nem ehetett-ihatott az, aki másnap áldozni kívánt. Esti
misék akkor még nemigen voltak, de ha igen, az áldozóktól egynapos böjtöt kívánt. A
böjt időtartama aztán három órára, majd egyre redukálódott, az áldozás időpontjától

számítva. Ez - elnyúló prédikáció esetén vagy a távolabb lakóknak - gyakorlatilag a
templomba indulást jelenti, vagyis semmi külön feladatot nem kíván.

Az advent és ol nagyböjt böjti fegyelme is szinte a semmivé zsugorodott. Csupán
hamvazószerda és nagypéntek maradt "szigorú" böjti napnak, hústilalommal és napi
háromszori étkezéssel, köztük egyszeri jóllakással.

A pénteki hústilalom már csak a nagyböjtben áll fenn, az év többi részében bárki
bármilyen imával, jótettei, lemondással "megválthatja" a pénteki böjtöt. (Azt pedig
minden felvilágosult katolikus régen tudja, hogy ha valaki például üzemi kosztot
eszik, tehát azt kell megennie, amit elébe raknak, akkor automatikusan fölmentést
kap az előírás alól).

Keresztény köreinkben is a legtöbb tréfa, akárhányszor botránkozás céltáblájává
a hústilalom lett. Furcsa lemondás az, amely esetleg éppen a kedvenc ételemhez jut
tat hozzá. A halászlé és a rántott ponty, a túrós csusza és a somlói galuska nem töri
meg a böjtöt, egy szelet hús azonban igen? Ki érti ezt? S egyáltalán, miért rendelkezik
a böjt csak az evésröl? Papi és szerzetesi korökben hányszor elhangzott a mondás:
.Jiquidum non frangit ieiunium" - azaz a folyadék nem töri meg a böjtöt. Böjt közben
tehát akár felönthetünk a garatra is? Nem is beszélve a cigarettáról, a pletykálkodás
ról, mások kibeszéléséröl, s egyéb magányos vagy társas szenvedélyeinkröl?

Mások visszasírják a régi szép időket. "Amig fennállt a pénteki hústilalom, mindig
megtartottam a pénteki böjtöt" - mondják. "Amióta viszont nekem kell valami böjti
gyakorlatot választanom, azóta ez valahogy mindig elmarad. A péntek is olyan nap
lett, mint a többi." - De nem volt-e ugyanolyan azelött is? A péntek természetesen és
feltűnésmentesen simult be a "tésztás" napok közé. Ilyenkor hús helyett egyéb fi
nomságokat tálaltunk fel,és találtunk fel, s ezzel meg is oldottuk a pénteki "böjtöt".
Nem farizeusi magatartás ez?

Ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, be kell vallanunk, hogy böjtölésünk gyakorla
ta vagy megszúnt, vagy látszatformákat öltött. De azt is érezzük: nemcsak az egyház,
hanem az egész társadalom karosedott. amikor a böjtöt kiiktattuk az életünkből.

Amikor panaszkodunk, hogy a fiatalok fizikai állóképessége csökkent, amikor nem
zeti gyászba borulunk sportolóink nemzetközi kudarcai miatt, s egyre jobban aggaszt
bennünket a becsületes és szorgalmas munka megfogyatkozása - az okok keresésében
nem kellene-e eljutnunk a böjt és az önfegyelem értékvesztéséhez, sőt kihalásához?



A keletiek sokkal tudatosabban figyelnek testnek és léleknek harmóniájára, a szemé
lyiség egészére, szabad és harmonikus életére. Hiszen nemcsak a betegség taglózhat
ja le az embert - zsarnoki uralma alatt tarthatja az ösztönöknek kiszolgáltatott, el
kényeztetett és zabolátlan test is.

Testünk megfegyelmezésének egyik legősibb eszköze az ételtől-italtól való önkén
tes tartózkodás. A céltudatosan vállalt böjtölés minden kultúrában ismert. Testünk
megfékezéséhez. megnemesítéséhez azonban nemcsak az étellel (itallal') kell mérték
letesen bánnunk. Testünkhöz tartoznak mozdulataink, indulataink, érzelmeink is 
ezeket is énünk uralma alá kell vonnunk. hogy hajlékonyan és tisztán a szellemre irá
nyulva tölthessék be feladatukat. Mint Saint Exupéry Kis hercegének bolygóján:
rendszeresen ki kell takarítanunk a tüzhányóinkat, hogy veszélytelenül, szépen és
hasznosan rnuködjenek. A test akkor tölti be rendeltetését, ha a léleknek alávetve
mukődik, ha személyiségünk egészében kapja meg az őt megillető helyet, rangot és
feladatot. "Éljünk egészségesen" - a testkultúra a szellem és a lélek irányításával ve
zethet igazabb és teljesebb cmbcrségre, különben testkultusszá válik.

Ha tehát böjtölni akarunk, előbb célszerű megvizsgálnunk, milyen területeken
szorulunk rá a leginkább. Nem vagyunk egyformák, nem lehet ugyanolyan a böjtölé
sünk sem. Csökkenteni a szokásos adagot ételben, italban, megszólásban, morgoló
dásban, mérsékelni agresszivitásomat az utcai közlekedésben, a munkahelyemen,
esetleg a családomban, felhagyni a tétlen önsajnálattal vagy a minden Iében kanál
fontoskodással - ahányan vagyunk, annyiféle böjtre van lehetőségünkés szükségünk.

Az emberiség története során a böjtnek mindig vallási értéke is volt. Az Úszövetség
számos böjti előírást tartalmaz, a próféták azonban figyelmeztetnek, hogy az Istennek
tetsző böjtben nem a testi külsöségek a fontosak. lzaiás kemény szavakkal korholja a
hamisan böjtölöket. akik ekkor is a saját hasznukat keresik, pörlekednek és másokat
sanyargatnak. "Az ilyen böjt nem szerez meghallgatást a magasságban." (Iz 58, 4) Az
igazi böjt a "szív böjtje", a bünös ember megtérése. "A megtört szívekhez közel van az
Úr, a bánatos lelkűt meggyógyítja." (Zsolt 34,4) Aki igazán böjtöl, az Istent keresi
áldozatával és imádságával: búneit megbánva, gondjait elcsititva próbál teret adni
magában Istennek, figyelni az Ő jelenlétére. "Odatenném a szívemet", ahogy József
Attila mondja "Isten" címu versében.

Jó házasság, őszinte barátság aligha képzelhető el, ha a házastársak, jó barátok a
történtek és teendők felszínén nem tudnak néha keresztültörni, hogy lényük mé
Iyeiben je h1álkozz"nak egymással. A keresztény élet erőforrásai lehetnek ezek a na
pi imákon túli "mélyimádságok", amikor az ember föltárja mélyeit és belécsöndese
dik Isten jelenlétébe.

A keresztény hagyomány szerint van azonban egy harmadik összetevöje is a ke
resztény böjtnek: a régi szóhasználat szerint az alamizsna. "Aki szereti Istent, szereti
gyermekeit is." Istenszeretetünk csak az emberszeretetben válhat konkréttá. Szere
tetünk többnyire meghatározott körben mozog, megszokott törvények, beidegzödé
sek szerint - megvan a hatósugara, középpontja, elhalványulási-eltávolodási mércéje,
vonzásai és taszításai, bejárt útjai és rövidzárlatai. Ha valóban növekedni akarunk a
szeretetben, akkor szeretetünket is be kell vonnunk a böjtölésbe: jónak kell lennünk
személyválogatás nélkül, isteni bökezüen és föltétlenül - ismeretlenekkel és idege
nekkel. ellenszenvesekkel és ellenségesekkel, tudatosan átlépve annyira megszokott
beidegzödéseinken, kiépített korlátainkon.

A helyes böjtöt, imádságot és alamizsnát ajánlja Jézus a Hegyibeszédben. Hallgatói
jól ismerték e vallási gyakorlatokat. Jézus eredeti tisztaságukban állítja helyre öket,
hogy valóban Istenhez vezessenek. Újpogány korunknak ismeretlen mindhárom fo
galom. De ma újra halljuk Jézus szavát: "Ti azonban tegyetek jót másokkal, imádkoz
zatok a Mi Atyánkhoz, s mutassátok meg neki magatokat böjtöléstekkel." (Mt 6,18)
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Teológia

Béla Freiherr von
Brandenstein:
Der Mensch vor Gott
(Az ember Isten színe előtt)

Báró Brandenstein Béla neve nem ismeretlen
a filozófia iránt érdeklődő magyar olvasónak.
Az idősebb korosztály tagjai közül többen
személyesen is hallgathatták előadásait a bu
dapesti Pázmány Péter Tudományegyetem
Bölcsészeti Karán, ahol Paulcr Ákos utódja
ként nevet szerzett magának a müvelt magyar
közönség előtt: nem csupán érdekfeszítő elő

adásai val, hanem szárnos tanulrnánvával, filo
zófiai monográfiájával. melvck a háború elott
szép számban jelentek meg, főleg a Szcnt Ist
ván Társulat kiadásában.

Brandenstein Béla 1945 után kűlfőldrc tavo

zotl és a saarbruckcní cgvctern filozoí ia pro
fcsszorakcnt rncnt nvugdíjha. Am azóta is
töretlen munkakcdvvel alkut. Német nvelvu
írásai felölelik rendszeres filozófiáját (Bóla
von Brandenstein. Grundlegung der Philo
sophic, Hauptwcrk in 6 Bariden. 1965-70).

A Der Mensch vur Gutt cím ü tanulmanvkö
terc legfrissebb alkotásai közé tartuzik. Ebben
a szerzo már megjelent, illetve eloadott filuzó
fiai es teulógiai témájú esszl'it adja k özr«. A
kötetben szercplo tanulmánvoknak összefog
lalóan azt a cimet is lehetne adni, hogv "Gon
dulatok a bizalom Iilczófiájahoz". Napjaink
"rossz közcrzctét" azzal magvarázza, hogval.
emberiség elveszitette a valóság alapjába, a
létbe vetell bizaImát. Eletfelfogása a múlt

századból örökölt szuhjck tivizrnust, a léthez
való mcröbcn alanyi viszonyulást tükrözi. Ez a
beállítuttság - ami Heidegger meglogalmazá
sában a "létről való mcgfclcdkczet tseg" a lé
tczok "javára" - a "fogható", érzékclhctö "dol
gokat" állítja az érdeklődés középpontjába, s
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elidegeníti az embereket egymástól és minden
egyetemes értéktól. Az így kialakult "bizalmat
lanság" légköre rnérgezi az emberi együttélést
és visszafogja az alkotókedvet. Ellentétben az
első világháború utáni szellemi fellendüléssel
- hangsúlyozza a szerzó -, a második világhá
ború után ez a szellemi nekilendülés aligha
volt észlelhető.

Ám Brandenstein Béla nem elégszik meg a
jelenség "leírásával" és az okok feltárásával.
Kiutat is mutat a válságból. mégpedig a filozó
fia és teológia modszercvel. Már tanulmanyai
nak első csoportjában is rámutat arra, hogya
bizalmatlanság és félelem útvcsztöjéböl a lét
hez, élethez és az örök igazságok felismerésé
hez és értékeléséhez vezet út, csak végig kell
mcnnűnk rajta. Az embernek nem kell elvesz
nie a dolgok csalóka világában, hiszen értelme
képessé teszi arra, hogy a létezők mögött a lét
alapját megsejtse és az időbelit az örökkévaló
összefüggésében lássa. Úgy tunik. hogv a szer
1.0 ill a neotomizmus transzccnderual-filozo
fiai iránvzatát részesíti elonvbcn vizsgálatai
során.

A transzcendentális rnódszcr alkalmazása
hatja át teológiai tárgvú írasait is. Idoszcru
kérdéseket tárgval. Nézete szerint a keresz
tény hit alapuzza meg és tcmat izálja a létbe
hehezett osbizalmunk megsejtesct. Ez bizto
sítja cgvbe n azt is, hogy Isten mindenütt valu
jelenletet szellemileg megtapasztalhassuk.
Brandenstein fogékonval. útkcrcso ember
problémái iránt, s ezért impozáns szellemtör
téneti hattcr keretében mutat rá napjaink
Isten-fogulmának torzulásaira. Majd a filozu
fiai é,' ? hi! által történő Istcn-ismeret egvmás
rautaltságát és összefüggéseit elemzi. Ezután
Aquinói Szent Tamás Istenhez vezető öt ér
telmi útját vázolja lel nagv hozzáertessel. ár
nvaltan és az idoközben kimerült ellenvete
sek re való tekintettel.

Tanulmányainak harmadik .xsokraban"
Brandenstein clöször Jézus Krisztus istensegc-



ről és emberségéről, Jézusról és tanítványai
nak hozzá való viszonyáról elmélkedik. Fel
tárja a modern ember Isten-keresését, Isten és
a szenvedés problémáját, Isten történelemben
való jelenletét. a jövőbe vetett hit kérdését, az
"elgondolhatatlan"-ról való gondolkodás lehe
tőségeit is. Korunk "bizalmi válságában" a ki
utat abban a keresztény hitben találhatjuk
meg, amely Jézus Krisztusban keresi és fedezi
fel a valóság és a történelem teljességét. Az is
teni létbe vetett osbizalom. ami "emberré lett"

Irodalom

Kalász Márton:
Téli bárány

Amit sohasem szerettem: az író és a recenzens
személyes viszonyát tudatni az olvasókkal.
Nem tartozik a tárgyra - bár az az igazság,
hogy az értő szem gyakran kiolvassa a sorok
kőzciböl. Most azonban nem lehet hallgatni
róla - méghozzá azért, rnert éppen hogv a
tárgyhoz tartozik. A recenzens nem lehet tár
gvilagos? Vagvakkor lehet csak, ha megírja,
mi gátolja a targvilagosságban? Vagv ebben az
egészen kivételes kapcsolatban ne is töre
kedjék rá?

A két szemelv hclvzctc. az egész alaphelvzet
(lássuk bár szerzö és recenzens, vagv egvsze
rucn író és olvasó viszonvának) olvan abszurd,
hogv maga is történet - már-már maga is iro
dalom. Eppen ezért: volt egv fázisa a rcgcny
olvasásának. amikor elképzelhetet lennek tar
tottam, hogv írjak róla; aztán, atcsapva ezen,
nagvon is kénvszeritő erejűnek. Csak éppen
nem recenziót, hanem vallomást; vallomást a
kcttonk tragédiájáról.

És ezt már nemcsak a két szemelv viszonya
miatt; ez már benne foglaltatik a könvvbcn: az
én szerepem csak annvi, hogv a körülménvek
kénvszeritette fokozott érzékcnvscggcl éppen
ezt halljam ki belőle. A körülménvek pedig azt
a nemcsak letagadhatatlan, hanem elhallgat
hatatlan távolságo t jelentik, ami, paradox
módon, összefűz bennünket.

Jézus Krisztusban, megalapozott reményt
nyújthat ahhoz, hogy a másik emberben 
esetleges bizalmatlansága ellenére is - bíz
zunk.

Brandenstein Béla könyve nem könnyu ol
vasmány. Ám aki hozzá tud jutni, annak szel
lemi felüdülést jelent majd a magyar szárma
zású európai keresztény filozófus idószerú
gondolataiban való megmerítkezés. (Mün
chen, 1984.)

Bolberit; Pál

Nem személyes, szubjektiv kapcsolat ra gon
dolok - az a, remélern. kölesönös (részemről

mindenesetre fennálló) tiszteletnél. megbecsü
lésnél. rokonszenvnél alig mondható rnélyebb
nek; még hosszabb beszélgetésre sem került
sor kettőnk között. A távolság-közelség para
doxona másból: rnindkcttönk "kisebbségi"
helyzetéből fakad. Életünk egy-egy szakaszá
ban - és mindketten a fiatalkor nagvon érzé
kenv, kitörölhetetlen nyomokat hagyó szaka
szában - éppen e kisebbségi lét miatt "üldö
zöttek" - mindketten (talán ez a súlvosabb
serülcs): mindkettcn megbélvegzettek vol
tunk. Es - ha igazságtalanul is, mégis kitöröl
hetetlenül, valamiképpen egvmást okolhattuk
- alighanem okoltuk is - ezért az egész életün
ket meghatározó, azon végigvonuló megbé
Iyegzcttségért. A barátságban, a tiszteletben, a
megértésben mindig ott kellett bujkálnia a fé
lig bevallott felülemelkedesnek. ez pedig na
gvon is könnven csúsztathat át barrnelvikünkct
a túlságos jóakarat - vagv a különbözöség
mesterséges semmibevevesének oldalára.
Egyik magatartás sem természetes; így pedig
vajon rncnnvibcn természetes - mennyiben
elfogadható, főleg pedig rncnnvíbcn lehetsé
ges, hogy éppen én írjak erről a könyvröl?

Kalász Márton regénye a magyarországi svá
bok (konkrétan: egy volksbundista paraszt
család) krónikája: az én élettörténetem egy
értelmiségi zsidó család leánvác.

És rnost. miután ezt leírtarn. talán mégis
csak sikerül tárgyilagosnak lennem.
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Amikor azt kísérlem meg bebizonyítani,
hogya Téli bárány nem tárgyilagos regény,
azzal kell kezdenem, hogy én sem írtam soha
"tárgyilagosan" - hogy sem versben, sem re
gényben nem mertem eljutni a tárgyilagosság
szintjéig - mert az, egyben, a félelem szintjét is
jelentette volna. A "megjelenítés" lehetővé te
szi az analízis elmosását - és talán az irodalom
(a müvészctek) egy része éppen ebből a kény
szerből született: a kimondáséból azért, hogy
megmenekülhessünk a végiggondolás kötele
zettségétől. Esztétikurna legmélyén talán az
egész költészet - maga a költészet - ennek a
feloldatlan-feloldhatatlan paradoxonnak: a ki
mondásnak és az elhallgatásnak jegyében szü
letett. Talán ezért is különbözik a költészet
nyelve olyan alapvetöen a gondolatokétól:
alapelemei, a kép és a ritmus, abban csak je
lentéktelen szerepet visznek, szinte használ
hatatlanok.

Lényegében ez a regény is: képből és rit
musból, a nyelv archaikus elemeiből építke
zik. Kalász Márton eredendően költő, letagad
hatatlanuI, és azt hiszem, megmásíthatatlanul.
Regényének legfőbb erénye éppen ez a köl
tőiség - különös módon az epikus áradásban
érvényesülő költőiség. Az ugyanis, amiről ed
dig beszéltünk, a részleteiben is meghatáro
zott, de mégsem. analitikus közlés az irodalom
nak nemcsak egy mufajára, hanem egy stílus
irányára is jellemző: a romantikára. Kalász
regénye, ha látszólagosan nem is, valójában a
nagy, romantikus parasztregények rokona;
azoké, amelyeknek mélyén, bármilyen rejtet
ten, kimondatlanul is, a paraszti lét önmaga
mitikus összefüggéseit is megcsillantja.

Ezt a mitikus megjelenítést nevezhetjük
végzetszerűnek. végzetesnek is; talán, meta
forikus értelemben, egyszerűen azért, mert a
sorsot alapelemeiben: a legösztönösebb. leg
mélyebb és legegyszerűbb képleteiben ábrá
zolja: azzal a "súlyos" természetességgel, ami
Kalász prózájának is egyik legfőbb jellegze
tessége. Ez a nyelv - és ezzel azt is állítanunk
kell, hogy ez a világkép - egyszerre realista és
romantikus módon epikus - a Téli bárány
hömpölygő elbeszélés-folyam, következetesen.
sűrűn, és nyilván tendenciózusan a minden
napok egymásra következő történéseibőlépít
kezik; tere a hegyi présház, a kisebbik és a
nagyobbik falu háromszögébe, két-három csa
lád közösségebe határolt. Életrajz-e? Persze
hogy az is; és nemcsak egyetlen fiúgyereknek
fiatalembernek (aki feltehetően sok vonásá
ban a szerző megfelelőjének tekinthető), ha
nem a közösség tagjainak életrajza; de több is
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annál: az élet nagy eseményei ábrázolódnak e
mikrovilágban. A miniatúrákból. paradox és
megmagyarázhatatlan módon, kibomlik a
monumentalitás.

Persze, legjobban a paradox és a megfejthe
tetlen izgatja az embert - itt az a kérdés, hogy
hogyan lesz a csak-részlet leírásból az a be
nyomásunk, hogy egyáltalán nem a részleteket
látjuk - még vizuálisan sem: rnint hatalmas
táblaképen a behavazott tájat, elképesztően

érzékletesen. a még-archaikus, alig-differen
ciált paraszti lét egészét érezzük át.

Ennek a rendkívüli szuggesztivitásnak alap
ja alighanem Kalász nyelve - de hogy ezt a
nyelvet mi különbözteti meg a "városi"-tól 
ami helyett most nyugodtan használhatnám az
analitikus vagy a drámai jelzőt - és hogy en
nek a nyelvnek mi adja rendkívüli szuggeszti
vitását, nehezen sikerül megmagyarázni. Leg
inkább talán a természetes célirányosságát,
tőmörséget. a szűkszavúságot lehetne kiemel
ni; mindez azonban legalább annyira vonatko
zik a mondanivaló, mint a kifejezés lényegére.
A kifejezés jellegzetessége talán inkább az,
amit táj-nyelvnek nevezhetnénk; csakhogy
sokkal inkább egy életformát, mintsern egy
meghatározott földrajzi közeget ábrázol a csa
ládra, gyermekkorra, paraszti foglalatosságok
ra vonatkozó szavak egyszerűsége és követke
zetes, játék, variácó nélküli puritán használata.

Az azonban, hogy fényképezőgépének len
cséjét Kalász a mikrovilágra állítja, a kép táv
latainak, széli részeinek elmosását is magával
hozza. A történet bizonyos értelemben időn

kívüli; pontosabban: az idő kozmikus, mitikus
vetületében játszódik. A történelem (kihagy
hatatlan, hogy itt ezt a szót használjam: a poli
tikai-történelmi meghatározottság) itt az időn

túli idő, a mítikus-történelmi perspektíva,
mondhatnók: a végzet súlyával - de nem csak
súlyával, hanem differenciálatlanságávaljelen
ti magát; másképpen: eltávolodottságával - az
eltávolítás olyan kényszerével, mely feltétle
nül árulója annak a hihetetlen belső feszült
ségnek, mely ezt a rnúvet, és alighanem Kalász
egész müvészetét létrehozta. Az eltávolításnak
ez az igénye képes arra, hogy megteremtse azt
a költői világot (hiszen költői világának része
ez a regény is), amelyben mindig arról - a fe
szültség okáról, feloldhatatlanságáról - lehet
beszélni, anélkül, hogy ezt az okot, feloldha
tatlanságot egyszer is szavakra kellene fordí
tani. így hát mindaz "igaz", ami ebben a
könyvben foglaltatik - anélkül azonban, hogy
arra kényszerülnénk, hogy az Igazság Gorgó
arcával szembenézzünk.



A szerzö azonban mélységesen etikus, és
mindenképpen kényszerítve érzi magát arra,
hogy a teljes igazságot mondja ki - hogy ne
kímélje meg magát a teljes szembenézés szen
vedésétöl, Ezért aztán, lelkiismeretének pa
rancsát követve, szinte keresi a másik szenve
dést (a mü gyönyörü címe is erre utal)
- mintha annak önkéntes áldozatvállalása he
lyettesithetné a szembenézest. Eltúlozva talán
állíthatjuk azt, hogy az erkölcsösség egy bizo
nyos lépcsőfokánszivcsehbcn vagyunk áldoza
tok, mint búnösök - még akkor is, ha az áldo
zat szerepének vállalása egy belső, patetikus
bűnösség vállalását jelenti. (A patetikusság fo
galmát itt egyáltalán nem lekicsinylő értelem
ben, inkább mint a gondolatinak, az analiti
kusnak ellentétét, lélektanilag és esztéti
kailag egymásnak megfelelő, kicsit archaikus,
a differenciáltság előtti, képszerú jelenséget
használom.)

Az írói - nyugodtan mondhatnánk itt azt: a
költői - magatartás még ennél a bonyolult lé
lektani képletnél is bonyolultabb. Ugyanis:
legalább annyi lelkiismereti feszültséggel,
amennyivel a bünösség átfordítása történik az
áldozatiság elvállalásába (s ez lélektanilag leg
inkább amorálisnak érzelmivé átfordítását
jelenti) - legalább ennyivel, ha nem többel,
megy végbe ugyanakkor a folyamat fordított
ja: az érzelmi feszültség transzponálása az er
kolcsibe. a személyesé a kollektívba. S ez a fo
lyamat (mint azt Kalász nyelve is bizonyítja, a
nyelv, mely különösen költeményeiben az egy
szerüen szuggesztívvel egyszerre végtelenül bo
nyolult, áttételes, intellektuális) - ez a folya
mat már kilép abból az ösztönös-archaikus
világból, amelyben a szó szinte még biológiai
jelenség. Az odatartozás öntudatlanul mély, de
az, hogy a gyermek, akinek ez a biológiai kö
töttség későbben élete nagy. kimondani vá
gyott élményévé válik, vísszamenőlegesen

(már felnőttként) arra kényszerül, hogy vállal
ja vagy indokoini próbálja - s hozzá kell ten
nem: még az én elfogultságom ellenében is el
fogadhatóan - az akkori közösség politikai
hovatartozását, ez már erkölcsi, intellektuális,
tudatos - már semmíképpen nem ösztönös
tett.

A regény ellentmondásai, jó és rossz érte
lemben egyaránt, ebből a kétirányúságból,
kettős indíttatásból fakadnak. Mert vannak "jó
ellentmondások" - egészen tág értelemben
talán az egész irodalom a "jó ellentmondások"
müvészete. Ez elsősorban az, amit már hang
súlyoztarn: az archaikus-patetikus hömpöly-

gés, a könyv nagy részét (főleg az elejét) átjáró
érzékletesen természeti atmoszféra, s az, ami
ezzel oly szorosan összefügg: hogy mindaz,
ami a szereplök kis közösségét éri, a végzet
baljós, megérthetetlen, mitikus felhőjének for
májában közeledik. A "rossz ellentmondás": az
a tisztázatlanság, mely előbb-utóbb kilép ab
ból a perspektivikus árnyék-hatásból, ami
mintha csakis az elemezhetetlen végzetszerű

ség visszája lenne; a könyv második felében
(vagy talán inkább a kőzépsö harmadában)
kidolgozatlannak, elhallgatásokkal telinek
tunik: itt elveszíti - akaratlanul - eredendő

tisztaságát; méghozzá azért, mert az a benyo
másunk, hogy a szerzö szándékosan hallgat va
lamiről; tán ő maga scm tudja, hogy rniröl.

Hiszen valóban életveszélyesen nagy vállal
kozás a múlt ilyen visszahívása: életveszélyes,
mert az érzelmek, amelyeket felidézhet. a ha
rag, a búntudat. a mások okolása és a saját
vérei miatt érzett lelkiismeret-furdalás olyan
elsőpröen ellentmondásosak, olyan befolyá
solhatatlanok, legfőképpen pedig annyira el
lenörizhetetlenek, az egyén saját hatalmából
kicsúszóak lehetnek, hogy képesek letépni a
fegyelmezettség vas ruháját. Ez az érzelmi in
tenzitás ugyanis jelenné alakítja a rnúltat: ki
szabadítja, mint szellemet a palackból, és az
tán már nincs erő, hogy visszaparancsolja azt.
Kalász. úgy látszik, még megbirkózott ezzel a
végső erőfeszítéssel: a gőz nem robbant, a
múlt pokolgépe nem vetette szét a jelent - de
azon az áron, hogy ezeken a végső, elernen
tárisan robbanékony helyeken felületesebbé
vékonyította írását. Így - úgy látszik, hogy
csakis így - tudta könyvét az elviselhetőség

határain belül tartani; ezért hiányzik belőle a
katarzis pillanatnyi elviselhetetlensége és
ereje. De meg-megérinti ezt a katartikus el
viselhetetlenséget; a tektonikus rezgéseket a
regény számos részletében érezzük; és ha a
végső beteljesültségből valami hiányzik is, és
mintha a könyv végén már a fáradtság - nem
a megírás: a felidézés, a vállalás, a kereszt ci
pelésének fáradtsága - érzödnék, olvasása so
rán végig a "nagy regény" érzetének buvköré
ben élünk.

Az irodalmi mü nagyságát ugyanis nem tő

retlensége vagy tökéletessége mutatja meg,
hanem a benne megnyilatkozó lélek eröfeszí
tése. Sokszor leplek mögé rejtőző, sokszor el
lentmondások mögé húzódó, ellentmondáso
kat fenntartó és vállaló, misztikus vergődése a
megtisztulásért. (Magvető, 1986)

Beney Zsuzsa
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Kamarás István-Varga Csaba:
Reformvár

Egy tévéfilm indított arra, hogy leemeljem a
könyvespolcról Kamarás István és Varga
Csaba "Reformvár" címü könyvét (JAK füze
tek 7. Bp. 1984) Nógrádi Gábor "egységben az
erő" címu dokumentum-játékfiImje egy lakó
telepi közösség (egymásnak idegen, betonfa
lakkal egymástól elzárt, de emberként élni
akaró emberek) spontán kezdeményezéseiről

szól, A zárómondat arra figyelmeztette a néző

ket, hogy ha esetleg valaki magára ismerne, az
- mivel a szcreplök kitalált személyek - csu
pán a rnerö véletlen rnüve. A filmhez kapcso
lódó beszélgetésben egy szociológus, az em
beri együttélés hivatott szakértője megfogal
mazása szerint ugyanis társadalmunk intéz
ményrendszerei sok mindent magukra vállal
tak, mégis vannak olyan "humán szükségle
tek", amelyek csak a szük család és a hivatalos
intézmények között maguktól szervezödö kö
zösségekben "elégíthetők ki". Ezekről a "hu
mán szűkségletekröl"szól a "Reformvár".

A .Rcformvar" minden lelkipásztor, iskola
igazgató, könyvtáros, tanár és értelmiségi
számára "kötelező olvasmányként" ajánlható.
Mindenkinek, aki már ráébredt arra, hogy
nem az élet "mennyisége", hanem a "minősé

ge" fogja rnegakadályozni, lesz-e egyáltalán jő

vönk, sokféle gondolkodású embereknek.
Sokféleképpen gondolkodóknak? A gondol

kodók egymásra tudnak találni. S talán ez az
egyik leglényegesebb tétele ennek a rendha
gyó - még utópiának is rendhagyó - könyv
nek. Mert rádöbbenti az olvasót arra, hogy
mindenkinek vannak (vagy lehetnének) elkép
zelései. Csak sokszor elfojtjuk azokat. Min
denkiben van igény arra, hogy emberibb em
berként éljen- hiszen az ember több annál,
hogy csak jóllakjék!

Modellt kísérel meg talán főlvázolni ez a
könyv? A társadalmi együttélés új típusát?
Nincs ilyen igénye. De igenis van bátorsága ki
mondani néhány olyan megállapítást, amely
szinte mindenkiben ott szunnvad. Nem fél ki
mondani, hogy .jövömodcll" kidolgozására
van szükség a közélet. a mindennapi élet, a
közmuvelödés és a szellemi élet terén.

Emberközpontú könyv ez a javából. Talán
nem fölösleges hangsúlyoznunk a szerzök el
gondolásának egyik legfontosabb tételét: "Az
új foglalata: az adott keretek". De a keretek ki
töltését nem felülről várják, hanem mindenki
közrernuködésére számítanak. Reformvárban
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a legegyszerübb ember is - ember! "Meg is
botránkoztak sokan, hogyan kaphat utcát az
öreg Gátmezei (csak azért, mert gyönyörüen
tudott mesélni) vagy .szegény megboldogult'
Porpánci néni (csak azért, mert kilenc gyere
ket nevelt fel, mosolyogva és énekelve)." Re
formvár tud ünnepelni, mert van igénye a
múlt ismeretére és a jövő tervezésére (rnúlt
nap és jövő-nap); beleszólási jog helyett köz
ügyek és közbeszólások, nyílt viták és megbe
szélések vannak ebben a városban; konfliktu
sok is vannak (nem elsimítva, hanem megbe
szélve és feloldva) -, s ami az egész "akármi·
nek" a célja: "a szocializmus emberi dimenzioiá
nak" elmélyítése. Azok a bizonyos tévéfilmbeli
"humán szükségletek".

Ilyen mondatokat ragadhatunk ki: "nem
tekinthetem kommunistának azt, aki megcsal
ja házastársát. aki önző, aki alattvalóinak te
kinti beosztottjait, szóval, aki köznapi nyelven
szólva: nem jó ember ... " - Az "embertiszte
let" intézményesített formát, keretet kap eb
ben a világban; az embernek védekeznie kell
külsö és belső világának sárkányai ellen; ön
nevelést kell tanítani, létezés-technikát, a rnin
dennapi helytállás hogyan-ját. Miért? Hogy az
embernek .Jehetnékje" támadjon ebben a vi
lágban - amelyben oly sokan érzik azt, hogy
.Jehctetlcnné" válnak.

KiemeIt érték ebben a reformvári világban
(tegyük hozzá: mindannyiunk vágyaiban) a
határtalanság, a mindenséggel való összetar
tozás érzésének, egy átfogó én-érzésnek ismé
telt megélése. Vissza kell vonulnia az ember
nek időről időre; meg kell ismernie önmagát,
környezetét; koncentráció-képességre van
szükség; önnevelés nélkül nem lehet élni-bol
dogulni. A tudás nem válhat fontosabbá, mint
a gyerek: a nevelés végső célja nem egy túl
korlátozott, önállótlan tömegember gyártása.
A gyereket ne pusztán munkaerőnek, ne csak
lojális allampolgárnak képezze az iskola, ha
nem minél teljesebb, szuverén személyiség
nek. Autonóm iskola, autonóm nevelők és
autonóm gyerekszemélyiségek kölcsönösen
feltételezik egymást.

Utópia volna mindez? A szerzök nem gon
dolják, hogy bármi újat találtak volna fel. De
elszemélvtclencdéssel fenyegető világunkban
- szomorú - utópiának hat nem egy gondola
tuk (áttételes idézetük).

A töredékes gondolatkivonatok után hadd
idézzük néhány megszívlclendö sorukat: "a vi
lágért elkötelezetten cselekvő, magukat anyag
elvűnek vagy marxistának nevező hívőktő! so
kat tanulhat az istenhívő, aki - akár akarja,



akár nem - hús-vér emberek közösségében él,
amit társadalomnak neveznek, amely ráadásul
történelem is. Tőlük, istenhívőktől - ha asze
rint is élnek, amiben hisznek - sokat tanulhat
nak a magukat ateistának tartó marxisták és
humanisták a személy méltóságát és erkölcsi
szabadságát érintő kérdésekben."

Nem tudományos-fantasztikus írás ez, ha
nem megdöbbentőenvalószerű. S az az igazán
megdöbbentö, hogy miért nem merünk így
élni? Előítéleteket nem ismerő, de a valóságot
nagyon is figyelembe vevő könyv kerülhet a
kezünkbe - ha valahol hozzájuthatunk még.
Jövő-hitű írás: olvasása közben döbbenünk rá,
mi mindent tehetnénk azért, hogy ez a "se
holsincs-ország" köztünk legyen, itt és ma.

"Az utópia nem céltalan ábrándozás. Az utó
pia a szükségletekböl, a vágyakból indul ki, az
ember lehetőségeit próbálja meg feltárni, de
a gondolatban felépített seholsincs-ország
ugyanúgy valódi cselekvés, mint az a lehetet
lent követelö realitás, amely konkrét kiutat is
kínál a társadalomnak. Az utópia a holnap
realitása, sokak követelménye. Ez a realitás a
szabadság és a rend demokratikus közössége.
Mindnyájan beléphetünk a seholsincs-ország
ba. Ezért kopogtatok én is tisztelettel ... "
(I 18. o.)(Magvetö!

Korzenszky Richárd

A magyar sajtó története
II/l-2. 1848-1892

A négy kötetre tervezett sorozat első kötete
1979-ben jelent meg. 1848 márciusáig foglalta
össze a magyar hírlapok és folyóiratok törté
netét; a most napvilágot látott - és két darab
ból álló - második kötet pedig az 1848-as for
radalomtól 1892-ig mutatja be sajtónk fejlődé

sét. Vagyis e két - illetve valójában három 
kötetben most már a kezdetektől csaknem a
19. század végéig rendelkezünk olyan alapos
áttekintéssel a régi magyar újságokról és fo
lyóiratokról, rnint amilyenre korábban még
nem volt példa.

Pedig az első magyar sajtótörténeti monog
ráfia európai viszonylatban is viszonylag ko
rán, már 1887-ben megjelent. Szerzöje, fe
renczy József a kiegyezésig írta meg benne a
magvar újságok és folyóiratok történetét. de

ez után hosszú szünet következett a hazai saj
tótörténeti irodalomban. Mindmáig nem ke
rült sor még a magyar sajtó korszeru bibliog
ráfiai feltárására sem, de sokáig késett a hírla
pok és folyóiratok történetét feldolgozó szin
tézis is. Kisebb-nagyobb résztanulmányok
szép számmal készültek ugyan, és megjelent
1954-ben egy inkább ismeretterjesztő igényű,

kisebb sajtótörténeti áttekintés is (Dezsényi
Béla-Nemes György: A magyar sajtó 250 éve),
de mindez nem pótolhatta a tudományos
összefoglalást. Végre a hatvanas években meg
indultak egy négy kötetre tervezett sajtotörté
neti kézikönyv előmunkálatai. A Magyar Új
ságírók Országos Szövetségének anyagi támo
gatásával és több akadémiai intézet munkatár
sainak a közremuködésével megkezdődött

munka a sajtótörténeti kutatás sok fehér folt
ja, a munkatársak viszonylag kis száma miatt
csak lassan tudott kibontakozni, de a sorozat
nak a közelmúltban az Akadémiai Kiadónál
megjelent újabb kötetei mégis azt bizonyítják,
hogya vállalkozás ilyen körülmények között
is tudott újabb eredményeket felmutatni.

Az a fél évszázad, amely a most kiadott köte
tek tárgyát képezi - gyakorlatilag a 19. század
második fele - sajtótörténetileg még kevésbé
volt ismert és feltárt. mint az első kötetben ta
lálható, 1848 előtti korszakok. Talán csak a 
polgári sajtót bevezető és ezért méltán e kötet
élére került - 1848--49-es magyar lapok törté
netével foglalkoztak már korábban is annyit,
mint a 18. századi hírlap- és folyóiratkezde
ményekkel és a reformkori sajtóval. De még
1848/49 lapjainak történetét sem foglalták
soha oly színvonaion és a politikai irányzatok
szerinti tagozódás szerint össze, mint ahogyan
ez most a második kötetben megtörtént. Mél
tán foglalja el e két esztendő sajtója az egész,
két részből álló második kötetnek csaknem
negyed részét, hiszen általa azt a hihetetlenül
gyors és sokszínű kibontakozást ismerhetjük
meg, ami a sajtó terén a polgári sajtószabadsá
got kivívó többi európai országban is hasonló
képpen történt a polgári forradalmak idején.

Beható részletességgel mutatja be a kötet a
szabadságharc bukása után kialakult sajtóvt
szonyokat is. Az önkényuralom évei ellenére
az 1867-ig tartó korszak mégis fontos szaka
szává lett sajtótörténetünknek: ekkor kezdte
megközelíteni sajtónk az európai hírlapírás
színvonalát. A kötet érdeme, hogy e fejlődést

műfaji szempontból is részletesen mutatja be.
E fejezetekben helyet kapnak a politikai sajtó
mellett az ötvenes évek irodalmi, enciklopé
dikus-közművelődési lapjai és revü-kísérletei,
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majd a hatvanas évek irodalmi, szórakoztaró
és müvelödési sajtója is.

A második félkötet - amely akiegyezéstöl
1892-ig dolgozta fel a hazai sajtót - ismét in
kább a politikai lapok bemutatását helyezte
előtérbe. Ekkor ugyanis valóban gyors és je
lentős fejlődésnek indult a magyar újságírás:
megnőttek méretei és számos irányzatra ta
golódott.

Mindazok haszonnal forgathatják a kézi
könyv fejezeteit, akik eligazodni kivánnak a
kor eszmei, társadalmi és politikai irányzatai,

Színház

A Fuharosok - színpadon

Balladai fekete-fehérben a színpad. Kifeszített
kötélen fehér lepedők. Fekete a padló, feketé
vel borítva az alacsony asztal, rajta fehér a la
var. A fekete hajú színésznő fehér ruhájan
egyetlen fekete csík. Koszta Gabriella, a veszp
rémi színház muvésznoje Esterházy Péter:
Fuharosok című muvét mondja el, most első

ízben, a Szkéné jobbára fiatalok ból álló közőn

ségének.
A vállalkozás nagysága és a szmészno telje

sítménye aligha méltathatók kellőképpen. A
Fuharosok a modern magyar próza, s ezen
belül Esterházy életművének is egyik legne
hezebb, legtalányosabb darabja. Amennyire
rövid, sűrített és lényegre törő, annyira bo
nyolult és sokdimenziójú ez a történet: a szö
veg mögöttes tartomanyai szinte belathatátla
nak. Egyes szám első szcmélyu elbeszélés lé
vén, a regény szinte kívánja magának az élő

szó, a dikció közeget. ám legalább ennyire hat
egy ezzel ellentétes irányú erő is, arnely a szö
veget az írott szó birodalmába húzza vissza. Az
elbeszélés ugyanis minduntalan kisiklik az
egyes szám első szernélyú előadásmód gram
matikai-szemantikai sínpárjáról: hol hosszabb
lélegzetű kölcsönzött szővegek törik meg,
hol pedig az önállósodott, egyes szám első
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mozgalmai közott. A 19. század második felé
nek eszmetörténetéhez is jó bevezetést nyújt e
kézikönyv. igy például több fejezetben foglal
kozik a különbözö egyházakhoz közel álló saj
tóval is. E lapokon belül is - a konzervatívtól a
reformok iránt fogékony - számos irányzat és
törekvés figyelhető meg. Bizonyára akadnak
majd, akik felismerik az e lapokban rejlő és
még kiszámíthatatlan lehetőségeket pl. a 19.
századi katolikus szellemi, társadalmi és poli
tikai törekvések jobb megismerésére.

Kókay Gvörgv

személytől függetlenedett párbeszédes forma.
Csak röviden, jelzésszerűen utalhatunk arra 
a mú elemzése nem e kritika feladata -, hogv
ez az egyes szám első szernélvu előadásmód is
bonyolult jelentésstruktúrát közvetít: az elbe
szélt eseménysor és az abban részt vevő sze
rcplök realitás és stilizáltság határán lebeg
nek: jelentésük több síkon is - hétköznapi
konkrét, történelmi, elvont-filozofikus - értel
mezhető.

A Fuharosok, noha a regény mufajrneghatá
rozást viseli magán, voltaképpen nehezen szo
rithato egyetlen mufaj hagyománvos értelem
ben vett keretei közé. Leginkább talán Szöré
nyi László találó terrninusa, a "regénykölte
ménv" közelit az igazsághoz. A mú gondolati
anyaga azonban egy teljes dráma anyagát is
magába foglalja: hiszen nem másról van itt
szó, mint ellentétes minöségek összeütközése
ről, drámai összecsapásáról. melyek szemé
lyekre kivetítve, érzelmi és érzéki-testi síkra
transzponálva jelennek meg. A Fuharosok: a
megcsalatott hit, a védtelen tisztaság drámája.
A szépség és a hit hiába próbál itt frigyre lépi
a szellemmel, az ésszel Zsófika és a Lovag sze
mélvében, gyengék és erőtlenek, kiszolgálta
tottak ők, a Rosszat, az eredendően gonoszat
démonian megtestesítő Fuharosokkal szem
ben, akiknek hatalmát az erőszak, a testiség és
brutalitás biztosítja. Halálba hátrál előlük a



Szellem, kezük nyomán elpusztul minden, ami
addig a biztonságot, a folytonosságot, az életet
jelentette. És mégsem lehet teljes az erőszak

győzelme: a nővérek - noha látszólag megad.
ják magukat a külső erőnek - végül is rnegör
zik lényük legbensejének integritását. S az
élet, ha kompromisszumok, csalások és őncsa

lások árán, ha tragédiák romjain is, de folytat.
ható, hiszen "van só, krumpli és petrezselyem".

Ezt a drámát játszotta - élte - mondta a
színpadon Koszta Gabriella. Rendkívül szép,
tiszta kiejtésével úgy mondta e! ezt a finoman
archaizált, olykor keresetté stilizált szöveget,
hogy a nem könnyen megfejthető jelentést
hozzáférhetővé és világossá tette a hallgatók
számára. Előadása azonban ennél is többet
hozott: nemcsak "irodalom a színpadon" volt
ez, hanem igazi színház. A Koszta Gabriella ál
tal létrehozott színpadi forma eloldozta a mü
vet a szöveg-lét bezártságából, s a színpadi lé
tezés tér- és időkoordinátáival ruházta fe!. Az
eloldozás, a térbe való kiterjesztés mintegy
fokozatosai-J történik: a színésznö az első pil
lanatokban az elöadómüvész-attitüdőt hangsú
lyozza - ezt szolgálja a cím, a szerző és a mű

fajmegjelölés elmondása is. A kezdetben hát
térként müködő, majd kellékké átlényegülő

fehér lepedők elmozdításával - rnely egyben a
színpadi tér kitágítását is eredményezi - foko
zatosan lép át a Történet színpadi terébe és
idejébe, s válik Zsófivá, hogy elmondja ezt a
történetet, mely a szöveg múltidejűségéből

egyszerre a fogható-látható-hallható színpadi
jelen valóságába csap át. Ehhez az átlényegü
léshez teremtik meg a színpadi közeget a fel
használt tárgyak: a fehér lepedők, a víz, a la
vór, a fazék, a színpadi akciósor puritán, de lé
nyegre törő kellékei. Az előadáson végighúzó
dó cselekvés, a mosás a szöveghez kapcsolo
dik, de túl is lép azon, s új elemet visz a törté
netbe. Ez a cselekvés azért is válhat a dráma
szerves részévé, mert a szöveghez hasonlóan,
több síkon is értelmezhető. Egyrészt a rnin
dennapiság, a helyhez, környezethez, tárgyak
hoz kötött valóság szintjén, másrészt mint
szimbolikus - archetipikus tárgyakhoz kötött
rítus, szertartás. Ez a rituális, ritmikusan is
métlődő akciósor a mű ballada-jelleget, bal-

ladás tömörségét hozta előtérbe, olyan távoli
asszuciációkat is felszínre hozva, mint a gyalá
zatától szabadulni akaró, "fehér leplét" a pa
takban mosó Ágnes asszony.

Koszta Gabriella tehát Zsófivá válik a szín
padon, s meg is marad mindvégig e szerep
közegében - ám közben, a szöveg kívánairnai
szerint, hol Fuharosként, hol Édesanyaként,
hol Lovagként kell megszólalnia: mintegy idé
zőjelben e szerepeket is fel kell idéznie. A szí
nésznő sikerrel kelti életre ezt a sokszereplős

drámát, ezerféle hangja, mozdulata, gesztusa
van a különböző állapotok, helyzetek, érzel
mek megjelenítésére. Ha kell, tud gyermekien
tiszta, naivan lelkesült, vagy játékos, évődő

lenni éppúgy, mint harsány, kegyetlen és kö
zönséges. Az egész teste játszik - Nádas Péter
saját darabjának előadására vonatkozó szavait
véve kölcsön: "egész testével, testének belső

összefüggéseivel beszél." (Egy próbanapló
utolsó lapjai. 1980.) Mint egy lobogó gyertya
emelkedik magasra, szinte elröpül az asztal te
tejéről, amikor a fuharossal való áhított talál
kozásról beszél - hogy aztán megtiportan,
meggyalázva heverjen a földön, a feldőlt vö·
dörből kizúduló vízben. E két jelenet az elö
adás két csúcsa, a drámai szerkezet két ellen
tétes, egymásnak feszülő pontja. Külön kell
kiemelnünk a grófnővel való találkozást fel
idéző, játékos, kitünöen megkomponált jele
netet is: a fehér lavór itt napernyővé, nagy
karimájú kalappá változik a színésznő kezé
ben, aki valódi századvégi hangulatot varázsol
a színpad ra, megteremtve így a múlt, a gyer
mekkor dimenzióját is. Az előadás egyetlen,
még nem teljesen kiérlelt pontja a jogról és az
igazságról szóló, hosszabb filozofikus-tntel
lektuális betétszöveg. mely bizonyító, érvelő,

magyarázó jellegével erősen elüt a szövegkör
nyezettől, ezért színpadi életre keltése - mely
szervesen illeszkedne az előadás többi részé
hez - szinte megoldhatatlan feladatnak tűnik.

Az előadás végére a lepedők ismét vissza
kerülnek a kifeszített kötélre, immár vizesen, s
csuromvíz a szmésznö fehér ruhája is. A meg
tisztulás szertartása befejeződött - a Történet
elmondatott. Elvégeztetett - de semminek
sincs vége.

Erdődy Edi!
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Zene

Hande}: Brockes Passió

Kivételes és sok szempontból példát adó le
mezfölvétel bemutatkozó előadásának tapsol
hatott a közönség a hanglemezhetek nyitó
koncertjén. Handel Brockes Passiója a világon
most másodszor jelent meg lemezen, olyan
előadásban, mely méltó ehhez a kivételes
helyzethez. A zeneszerző legnagyobb szabású
német szövcgu kornpozicióját Nicholas
McGegall vezetésével kituno szólistagárda és a
legrégibb német íiúkorus, a Stadtsingerchor
Halle kőzrcrnuködéscvel adta elő a Capella
Savaria, meiy hihetetlenül rövid idő alatt fejlő

dött európai színvonalú, itthon talán a legér
tőbben régi zenet játszo együttessé.

Mércének érezzük a lemezt, rnelvhez a ma
gvarországi régi zenei előadások igazodhat
nak. A maga jogán, a saját rendszerén belül
nyert végre nal unk is igazolást a historikus
előadásmód - remélhetően azok közül is soka
kat meggyőz, akiket kevésbé szinvonalas elő

adások esetleg elijeszthettek. Hiszen, kissé
talán élesen fogalmazva. a közönséget nem az
érdekli, mennyire nehéz a korabeli hangszere
kenjátszani, hanem az eredmenv minosége.
Ezt a minoscget mutatta meg a szeptemberi
koncert, ennek dokumentuma a lemez

Hatalmas energia feszül az előadásban. A
mu pietista szellemisegét komoly-szép átér
zcssel, rnagvar hangvcrscnvtcrcmbcn (s külö
nösen barokk zenei hangvcrscnven) szokatlan,
szuggesztív kifejező erővel keltették életre az
előadók. A hallgatóság kőzűl senki sem ma
radhatott ment attól az erős, melvcn tragikus
hatástól. mclv közösségbe vonta a zenészeket
és a nézőtéren üleket. A tiszta harideli zene itt,
mivel az előadók a legnagvobb alázattal kö
zeledtek hozzá, megszalalt. Koncert és hang
lemez egyként cáfolata a barokk zene szemelv
tclcnscgérdl, érzelemmentes tisztaságáról al
kotott ~"vakori fölfogásnak ~ ez az eloadás se-
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gít megsejtenünk a rnuvész és közönsége által
alkotott hajdani egységet egy olyan korban,
mclyben a zene még nem csak az élet kelle
mes díszitményeként, nem csupán esztétikai
élvezetként szolgált, mikor a szenvedéstörté
net, az áldozat magasztossága és tragikuma a
közösség tagjainak sokkal személyesebb élrné
nve volt.

A szólisták egyenrangú, együttrezdülő part
nerei voltak McGegwz-nek, aki a csembaló
rnellöl irányította a mozdulataira érzékenven
reagáló zenekart és a nagyon világos, nagyon
homogén hangzású hallei kórust. Zádori Mária
csodálatosan hajlékonv, érzelemdús szopránja
Sion lányának szerepeben átfényesíti az egész
előadást. Nivellált éneklése a különbözo ka
rakteru áriákban, a díszítések változatos gaz
dagsága avatják kiemelkedőminoseguvé telje
sítményét. Martin Klietmann kifejező, a törté
net minden mozzanatát zeneileg is nagy erei
vel hitelesítő evangelistaja. mint annyi más,
általa énekelt oratóriumban, itt is kiemelkedo.
Az előadás legszínesebb egyénisége talán a
belga tenor, Guv de Mev - lendületes, magával
ragadó éneklésmódja. Péter szerepeben sza
mos árnyalatot érzékeltet a Júdás árulását el
átkozó tehetetlen dühtől, a mcsteret megta
gadó tanítvány búnbáno. keseru fájdalmáig.
Szép és nagyon meggyozo Gáti István Jézusa, s
a többi szelista teljcsitmcnve is magas szinvo
nalú. A nagyszeru zenekarból talán a bemutat
kozo hangversenyen sajnálatos módon hiány
zó Ilse Herbert érzékenyen hajló, gazdag tó
nusú gambajátékát emeljük ki. Az eleiadók ki
váló Iölkcszültségét dicsérő könnyed bizton
ság, a muvészi szcmélviscgükból fakadó, su
gárzó belső tartás, a drámát átélni, s azt a
kőzőusegre is átiránvítani tudó képességük
tette lcnvugözö hatásúvá az estét és lehet rit
ka, szép elme nve a lemezt megvásárló hallga
tónak. iHungaroton, SLPD 12734-36)

Németh Alll1a



1987
ANNÉE LII. vigilia MARS-MÁRZ

MARCH

Revue mensuefle - Monatsschrift - Redacteur en chef - Chelredacteur: LÁSZLÖ LUKÁCS

1ü53 Budapest, Kossuth Lajos II 1. - Abonneme nts pour un an - Abonnement tűr das Jahr 25 US dollar

RÉSUMÉ

Le cyde mis en téte de ce numéro pourrait étre intitulé: "sur le chemin de la sainteté". Dans leurs
études, les auteurs de ce cyde mettent en lumiére les exemples de Saint Augustin, de Niels
Stensen, d'Elísabeth la Bienheureuse.
Dezső Csejtei analyse l'activité de Miguel Unamuno, écrivain et philosophe espagnol, son essai

est suiví d'une étude de Miguel Unamuno. Géza Perneezky présente l'oeuvre de Joseph Beuys,
peintre - seulpteur d'avant-garde déeédé récernrnent, eette présentation est eomplétée par une
interview réeente laite avec Beuys. .L'entrevue de Vigilia" a choisi cette lois pour partenaire
Viktor Frankl, prolesseur de psychiatrie connu dans le monde entier.

"Les méditations d'aujourd'huí" eontient un essai de Béla Hamvas. Dans .L'Eglise mondiale
vivante" nous publions une lettre de I'Italie de Pier Giuseppe Accornero.

La partie littéraire présente un extrait de roman d'István Sótér, des poémes de Sándor Kányádi
et de Gáspár Nagy, des comples rendus de nouveaux livres. des critiques de lhéatre, de lilm et
de musique. Ce numéro est illuslré par les sculptures d'Enikó Szóllósv.

INHALT

Der einleilende Zyklus unserer Nummer könnte auch den Titel "Aul dem Weg zur Heiligkeít"
tragen: die Auloren beleuehten in je einem Beilrag das Beispiel des Heiligen Augustinus, Niels
Stensen und der Seligen Elisabeth. Dezsó Csejtei analysiert das Werk des spanisehen Schriftstel
lers und Philosophen Miguel Unamuno, als Illustration steht ein Essay von Unamuno. Géza
Perneczky prasentiert Werk und Laufbahn des unlangst verstorbenen bundesdeulsehen avanl
gardislisehen Künstlers Joseph Beuys. Dazu ein spates Inlerview mit Beuvs. Gespráchspartner
von Vigilia ist diesmal Viktor Frank], der weltberühmte Prolessor íür Psyehiatrie. In der Ko
lumne .Heutlge Meditalionen" ist ein Essay aus dem Naehlass von Béla Hamvas, in ..lebende
Vv'eltkirche" ein Briel aus Italien von Pier Giuseppe Aecornero zu lesen. In unserem litera
risehen Teil bringen wir ein Auszug aus einern Roman von István Sótér, Lyrik von Sándor
Kányádi und Gáspár Nagy sowie Bespreehungen neuer Hűeher.Theater-, Film- und Musikkrilik.
Das Helt wird von Werken der Bildhauerin Enikő Szóllóssv illustricrt,

CONTENTS

The opening cycle ol this number could also the litle: "On the Road to Sanctity." By means ol an
essay, eaeh of our eontributors illustrales the examples ol Sai nt Augustine, Niels Stensen and
Blessed Elisabpth. Dezső Csejtei analyses the oeuvre ol Miguel Unamuno, Spanish writer and
philosopher and lor this occasion we publish an essay by Unamuno. Géza Perneezky deseribes
the oeuvre and lile of the German avantgarde artist Joseph Beuys who died recently, this is
supplemented by abelated interview with Beuys. This time the interlocutor ol Vigilia is Viktor
Frankl, the lamous professor ol psichiatry For our Meditation column we have chosen an essay
from the lpgacy ol Béla Hamvas. ln our column the "Living Universal Church", we publish a let
ter Irom Italy by Pier Giuseppe Aeeornero. Besides a passage Irom a novel by István Sótér and
some poems by Sándor Kányádi and Gáspár Nagy, we also bring theatre, film and musical eriti
que, The i1lustralions in this copy are works by the sculptress Enikó Szóilósv
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