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BENEY ZSUZSA

Versek a labirintusból

1. Mint menyasszony sietett bozzád lelkem
Istenem - de Je, hűtlen Vőlegény

mással báltál esküvőm éjjelén
s én zokogva ajtódnál térdepeltem

és bosszú órákon át képzeletben
szenvedtem a gyönyört, mely nem enyém,
míg a lassan kövesedő remény
magjait testem gödrébe temettem.

Uram, ilyen mélyre miért aJdztál?
Nincs többé helyem szüleim házánál
s nem vár sajátom. Az emlékezés

nem oltja ki szégyenem izzó lángját,
nem csak megaJdztá4 de meggyaláztál:
örök raboddá tett e szenvedés.

2. Megérett a fájdalom szégyene
bennem - büntetése a szenvedésnek.
Nem véd többé e tövises sövénynek
egykor gyöngyös-leveles rejteke.

Lombjavesztett ág, megtört venyige
függönyébe nem burkolnak az éjek.
Ez őszijelek fájdalmat ígértek
fájdalom ellen - s a mező tele

e fájdalommal. Milliónyi lábnyom
vonul az egyre kopárabb határon
oda, boi fájdalmuk határtalan.

S hangom elfullad a föld morajában
mert hangosabban jajgatnak a sárban
ők, ha boltuknak titka felfakad.
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3. Uram én azt bittem, hogy szenoedésed
lángjában elég majd a szenvedély
mely zubatagként törte át az ég
s a tenger közti lebbenést, a lélek

titokzatos kapuját ahol Téged
vártalak. De felgyújtottál az éj
tt1zvészével s köröskörül a fény
láthatatlanná vakította fényed.

Még sötétségedtől a szenvedéstől

is megfosztottál. Lényed erdejéből

nem száll föl megváltásom csillaga.

F01TÓságodban jéggé merevültem.
Belőledbeléd hulltam - más egekben
tükröz létedfordított anyaga.

4. Bolyongok biányodnak erdejében
s egyszerre hallom lépted s lépteim.
Egymásbafont nyomok ösvényein
egymásban járja Isten és a lélek

a tér és az idő tömkelegének
földillatú, mohos-zöld köreit.
Folyók párája száll köztük: a bit,
a gondolat, a képzelet, a képek.

Nem lehetsz messzebb mint abban a szóban
mely szóval szólít. ÖTökkévalóan
csak nemléted titkában vagy jelen,

a teremtésben, melyet átitattál
magaddal, hogy erdóként illatozzál,
folyton szüless, hogy meghalj szüntelen.



5. Abban az üres térben hol a gáz
ibolyakék krlstályait beszórták
ott magasodik az iszonyú oltár
holpusztulásod tr6nusán megállsz

mert őket, kik ott haltak, nem halál
ragadta el, és vélük 'Ie se haltál:
rémületesebb lettél önmagadnál
isteni erőd lényedbőlkivált

és idegenként szállt meg. Kit az angyal
egykor kiűzött, végleg megtagadtad.
S vele magad is. Lettél kő-tetem.

De milyen erő kelt életre benned,
hogy hol magad legmélyebbre temetted
ott élsz, a holtak seregeiben?

6. csak árnyalatnyit mozdult és ezentúl
nem tükröződikBenned a világ.
'Ie lépté~ vagy a csavart-törzsű fák
roskadtak meg a sötét fájdalomtól?

Vagy 'Ie nem tükröződöls ablakomból
nem verődik vissza több napsugár?
Ibmpa szürkébe öltözik a táj
mint iszapba ha az ár visszafordul

s újra medrébe tér a nagyfolyam.
Az idő vagy a semmiség rohan
a vak tengerbe, vissza önmagába?

Megbaltá~ mert szenvedésünk beérett?
Vagy megöltek, mert betöltötte léted
önmagát, hogy átfolyJon a halálba?
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7. Miért más az az ima, mit a nappal
fényes levegője sodorfeléd,
mint az, mi a medréig néma éj
mélyéból száll Hozzád? - a virradattal

Jeváltozol vagy mi, vagy a szavakkal
más lételembe fordul ami él?
Hisz a szavak tükrén villan a fény
mellyel az éjben pa:rázsvonaJakkal

írod jeleid csipkebokrait.
Az éjszakában kialszik a hit,
belesimulunk a mélyebb sötétbe

mely mindent eltemet, de sugarak
forrást. is - képed, de nem Jevagy.
Fénylesz, de magad nem lépsz át a fénybe.

8. Mért vonzaszjobban, hogyha eltaszítasz?
Mért szeretlek jobban, ha nem szeretsz?
Így tán inkább érzem fenségedet,
így tán fényesebb magányban ragyoghatsz?

Magányomban tartasz meg önmagadnak?
Szigetedre számúzöd szívemet,
hiányodba, holpanaszfergeteg
sodorja öroényétpanasz-szavamnak.

Hűségemértlöktél a kárhozatba
és kárhozatomban vettél magadba.
Égő tűz, elemészted lelkemet.

Lelkem tüzévellángokba boritlak.
Megölsz, ha életemmel háborltlak.
Feltámasztasz, ha már megöltelek.



9. Azért vagy hogy meg{osztódj önmagadtól:
"Istenem, mért hagytál el engemet?"
Világot teremtettél hogy Veled
együtt mindig újra semmibe hulljon

nem a léttelen létbe vissza - haljon
a tudott semmibe: a rémület
felh6zze be sötét egeidet
iszonyú fájdalmad ha felpanaszlod.

Isten ki fénysebesen távolodsz
világodban a világból - hagyod
hogy hiányodra épüljön teremtett

létünk. Létedből kivonod magad.
Halálunkba oltod halálodat
hogy létünk nemlétedbe dtemeljed.

10. Az angyalok, akik a gondolat
titkát nem ismerik, csak ők ismernek Téged.
Előlünk eltakar a kép s a képzet,
eltaszít a feltörő akarat.

1üzhalálunkban jégkristályba fagy
csillaggá tömörülő szenvedésed.
Tükör-forditásban bennünk a végzet
bomló hulladékká, ronggyá szakad.

Nem lehet hogy lásd, szeresd - nem lehet
hogy ne tudd, ne lásd, kínunk ne szeresd.
Egy pontoo; sugárzik halál, öröklét.

A velünk és bennünk elszenvedett
általadfájdalmak fájdalma lett.
Holtunk perce Benned örök jelenlét.
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POMOGÁTS BÉIA

Magyar reformer
Szabö Zoltánról

Szabó Zoltán a harmincas évek ifjúsági refonnmozgalmaiban kezdte írói és politikai pályáját,
és ezeknek a mozga1maknak a "felnőtté válásával" egyidejűleg lett az oly sokszor elbukó,
mégis mindig időszerűmagyar reformtörekvések egyik meghatározó személyisége. Szo
dográfiai művei révén a népi mozgalom képviselői közé került, ugyanakkor szoros
kapcsolatban állt azokkal a konzervatív színezetű reformcsoportokkal, amelyeket a Pethő

Sándor által szerkesztett Magyar Nemzet képviselt, egyszersmind részt vett a fiatal katolikus 
értelmiség reformcsoportjainak munkájában, így abban a tevékenységben, amely az Új Kor,
illetve a Katona Jenő szerkesztésében megjelent Jelenkor dmú folyóiratok medrében
haladt. Irodalmi és közéleti munkásságát a társadalmi és politikai reformok szolgálata
határozta meg, az ország forradalmi átalakításától idegenkedett, tekintettel arra, hogykorán
felismerte azt a történelmi válságot, amelybe a politikai modernizációs kísérletek 1919-es
bukása, illetve a trianoni szerződés végZései következtében az ország belesü11yedt, és
tudatában volt annak, hogy egyelsietett és erőszakosátalakítás a hagyományos politikai és
szellemi értékekek, illetve a különben is bizonytalanná vált nemzeti identitástudat milyen
veszedelmes megi.ngásával járhat együtt. Következésképp radíkálís reformpolitikát hirde
tett, s ennek a politikának a keretei között szerette volna megvalösítaní a magyar társadalom
strukturális átalakításának régóta esedékes feladatait, egyszersmind megvédeni a hosszú
évszázadok során felhalmozott történelmi és szellemi értékeket.

Az első feladatot 10ként szodográfiai munkáiban (A tardi helyzet, afra nyomotúság), a
másodikat esszéiben, útirajzaiban, és publicisztikai műveiben (A Vaskopun túl, Összeomlás,
Szerelmes földrajz), a legerősebb politikai hangsúllyal az elsősorban általa kezdeményezett
"Szellemi Honvédelem" mozgalomszerfi tevékenységében próbálta elvégezni. Mindez
különleges helyet jelölt ki számára a harmincas-negyvenes évekhazai szellemi és politikai
életének térképén: az a sokrétű szerep, amelyet a különböző, egymás mellett haladó, sok
esetbenegymással isküzdő refonnmozgalmakban betöltött, közvetítőés egyeztető feladatok
ra jelölte ki, s mint ilyen nemegyszer próbált közvetíteni például a népi mozgalom és a
konzervatívreformerekvagyéppen a népiek és a nyugatosokközött. Egyaránt nagyra becsülte
Németh Lászlót és SzekffiGyulát, megbecsilléssel beszélt Veres Péterről és Márai SándorroL
írásaib61azonban az iskiolvasható, hogyleginkább olyan Irökhoz ésközéleti gondolkodókhoz
vonzódott, mint Babits Mihály, lllyés Gyula, Sárközi György, Bibó István és Cs. szabó László.
Munkássága azt igazolja,hogya harmincas-negyvenes évekmagyar szellemi életének menetét
nem lehet pusztán a "népi" és a "városi" kultúra SZembenáUáSára és vitáira egyszerűsíteni,
ellenkezőleg, az összegezés, a kiegyenlítés, a szintetizálás szellemi igénye is meghatározó
módon volt jelen, s áthatotta az irodalmi és politikai életet.

Az összegezés és kiegyenlítés igénye arra a mélyen átélt meggyőződésreépült, hogy a
magyar értékeket csak az európai értékekkel együtt lehet eredményesen képviselni és
védelmezni. Szabó Zoltán az európai népek és kultúrák közösségeben látta a magyarság és
a magyar kultúra természetes helyét, s mindig kereste az európai kapcsolatokat,
összeköttetéseket. Választ keresett olyan kérdésekre is, hogy a magyarság miként tud
megfelelő kapcsolatokat kialakítani a délkelet-európai régió feltörekvő népeivel, és e
békés kapcsolatok következtében tniként őrizhetimeg önmagát a régi Európát megráz-
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kódtató - magával sodró nagy történelmi viharban. Mindez már a második viMghaboní
elóestéjének ahhoz a nemzeti programjához vezetett, amelyet Szabó Zoltán - illetve a
Magyar Nemzet körül gyülekezőtábor - tevékenysége nyomán a "szellemi honvédelem"
gondolata foglalt össze. Szabó Zoltán ezekben az években kissé eltávolodott a népi
mozgalomtól: távol maradt a mozgalom belső küzdelmeítöl, s a konzervatív színezetű

nemzeti liberalizmusnak ahhoz az eszmeköréhez közeledett. amelyet Babits, Szekfii és
Pethő Sándor képviselt. Az ő mtíveikben felismert nemzeti programnak adott hangot a
szellemi honvédelem gondolatának kidolgozása során, illetve annak a - sajnos igen rövid
életű - mozgalomnak a szervezésében, amelyet e gondolat köré szeretettvolna építeni. A
Szellemi Honvédelem mint rovatcím 1939 nyarán jelentkezett a Magyar Nemzet
hasábjain, Szabó Zoltán szerkesztésében, természetesen a fOszerkesztó Pethő Sándor
tevékeny közreműködésévelés Teleki pál kornWlyának hallgatólagos jóváhagyásával.

Ezt követően a Szellemi Honvédelem rovata héttől hétre jelentkezett, a tervezett
mozgalom teljesebb kibontakozását mindazonáltal megakadályozta a háború kitörése,
illetve az 1939 szepternberében bevezetett előzetessajtócenzúra. A rovat ennek ellenére
tovább működött, és a nemzeti függetlenségi hagyományok állandó életben tartása, a
magyar kultúra nagy értékeinek felidézése által igen nagy szerepet vállalt a szellemi
ellenállás szervezésében. Maga a rovat Szabó Zoltán sokoldalú múveltségét és publiciszti
kai tehetségét dicséri változatosságával, gazdagságával és meggyőző erejével. Ó maga
A Szellemi Honvédelem naptára címü kiadvánYban a következőképp foglalta-össze a
vállalkozás értelmét és törekvéseit: " .... a Szellemi Honvédelemnek három iránya van:
egyrészt ami a múltat illeti: meg akarja a magyart tanítani az emlékezésre és a régiek
példájának követésére, az azon való okulásra. Ami a jelent illeti, meg akarja tanítani a
magyart a könyörtelen önismeretre, mely láttatja jelen helyzetünket, az álmodozás fátylai
és a problémáktól való menekülés ábrándjai nélkül. Ami pedig a jövőt illeti, föl akarja
ismertetni a magyarral a jövőbeni hivatásunkat, nagy céljainkat, melyek méltök nagy
múltunkhoz és ahhoz, hogy meg kell mutatnunk Európa többi népeinek, mit tudunk és a
népek nagycsaládjában mennyire fontos hely a míénk,"

A Szabó Zoltán által képviselt reformprogram tartalmas javaslatokkal szolgált, s
leginkább ő maga fájlalta, hogy a reformpolitika rendre látványos görögtűz módjára
lobbant el a semmibe. Ezt a reformpolitikát képviselte Szabó az 1939-ben indult]elenkor
című folyóiratban is, amely a katolikus értelmiségi progresszió célkitűzéseitszolgálta. A
Katonajenő. Horváth Sándor, Molnár Kálmán és SzekfiiGyula szerkesztésében megjelenő
hetilap, amelynek eszme- és sajtótörténeti feldolgozását minél hamarabb el kellene
végezni, igen gyakran adott teret Szabó Zoltán írásainak, a fiatal reformemek a Magyar
Nemzet mellett ez volt a legfontosabb fóruma. Ezek az írások nemcsak a "szellemi
honvédelem" és a "magyar reform" gondolatkörét bővítették tovább, a szükséges
reformok elmaradása vagynévlegessé válása miatt érzett elkeseredésnek is hangot adtak.
így az 1940. február 15-én megjelent Az elmaradt reform című vezércikk máig ható
érvényességgel szólaltatja meg a Széchenyi és Babits írásaira emlékeztető nemzeti
önbírálatot: "A kor a szavakkal való megelégedés kora volt. Politikánkon valami
irodalmias szemlélet vonult végig. Elhíttük magunknak, hogy ami kimondatott, az
megcsináltatott. Elhittük magunknak, hogy a nemzeti egység szóOsszetétel megteremtet
te azt az egységes forróságot a nemzetben, mely a nagy cselekedetek véghezvitelére
sZükséges. Elhittük magunknakazt, hogy a -nacíonalísta- nevü politika már biztosítja a
magyar náció jobb kifejlesztését. Politikánk olyan volt, mintha az elnevezést, a szót
tekintette volna a műnek, s nem a szavakat a politikai mú: a cselekedet eszközének. Vagya
gyorshuUású -reformévekben- nem ugyanez történt a -reform- szóval? Vagya -szocíaíís
szöval nem ez történt? Ha valaki rosszindulattal és elfogultan vizsgálná e kort, azt
mondhatná róla, hogy többnyire helyes jelzőket szaporított, de roppant úr maradt a
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szavak jelentése és azoknak felfogása közt. Nem is szölva a szavak szerint való
cselekedetről."

.A:z országos reformtervek ekkor már véglegesen elbuktak, a háború minden utat elzárt,
ami valódi átalakuláshozvezetettvolna..A:z 1945 tavaszánbeköszöntőújabb korszakfordu
ló, legalábbis eleinte úgy tetszett, viszont ismét megnyitotta a magyar társadalom
modernizációjának lehetöségét, Szabó Zoltán a kitáruló lehetőségekígezeteben vett részt
a politikai életben: a Nemzeti Parasztpárt munkájában és a MADISZ (Magyar Demokrati
kus Ifjúsági Szövetség) irányításában, illetve e szövetség Valóság címú folyóiratának
szerkesztésében. Újjászülető reményeit elég korán szétfoszlana a történelem, először a
párizsi béketárgyalásokon szerzett személyes tapasztalatok: 1946 nyarán az Új Magyar
ország címú hetilap tudósítójaként utazott a francia fővárosba, s látnia kellett, hogy az
európai "békerendet" létrehozó nagyhatalmakat a legkevésbé sem érdeklik azok a
magasztos elvek, amelyeket máskülönben hirdetnek, s teljes közönnyel állitják helyre az
igazságtalan trianoni határokat.. Azon is el kellett gondolkodnia, hogy Nyugati levelek
címú cikksorozata, amelyben beszámolt tapasztalatairól, csak erősen cenzúrázott for
mában kertilhetett az olvasó elé. (A teljes szöveg csak1987-ben jelent meg Kenedijános
gondozásában, a párizsi Irodalmi Újság kiadványai között.)

Szabó Zoltán tajdalmas csalódásokkal tért meg PáriZsbóI, s idehaza is nyugtalansággal
találkozott. Mint a Valóságszerkesztője még 1945 végén közölte Bibó IstvánA demokráda
válsága címú vitairatát, s ezért RévaiJó7Sdrészéről személyesdo~ és kioktatásban
részesült: elgondolkozhatott azon, hogy a kommunista párt vezetőségemilyen elképzelé
sekkel lát hozzá a magyar demokrácia megvaiósításához. Ennek ellenére folytatta újságírói
munkáját, s részt vett a politikai életben is, azt azonban 1947 tavaszán elutasitotta, hogy
kultuszminiszterként a Rákosiék általlemondásra kényszerített Keresztury Dezső helyére
álljon. Ehelyett elvállalta a kulturális attasé posztját a párizsi magyar követségen. A francia
fóvárosban eredményes szervező munkat végzett, kiállító helyiséget nyitott a követség
épületében, emellett Jean Cassou segitségével megszervezte a modem magyar művészet
kiállításátaMusée de l'Art Modeme termeiben. ldegenvezetéscímú - azújLátóhatár 1%1.
évfolyamában közölt - írásában számolt be arról, hogy 1948 ószén, egy hazai útja
alkalmából ismét ellátogatott 'Thrdra, méghozzá a Magyarországon vendégeskedő paul
Eluard baráti ka1anzaként. Megütközve szemlélték a Sztálin-Irepes diadalkapukat; "a
szocializmustól ez idegen" - mondta a francia kommunista költő, és magaszabó Zoltán is
megdöbbent azon, hogy a hazai élet milyen gyors ütemben alakult át az 1947 őszi

VáIaSZtáSOk után. Elóbb-utóbb számot kellett vetnie azzal, hogy egyáltalán Irepes lesz-e
valaha ebbeaz új, diktatórikus rendbe beilleszkedni. A végső eJ.haUrozástaz 1949-es Rajk
per érlelte meg: lemondott követségi állásáról, s 1949 júniusában Angliába távozott. Alig
több mint tíz esztendeig vehetett részt a magyarországi közéletben, ennek a részvételnek a
küzdelmes és tartalmas története véget ért, új történet kezdődött: az emigrációs munka
három és fél évtizedes - nem kevésbé küzdelmes és tartalmas - története.

Emigrációs irodalmi munkássága a közelmúlt vizsgálatára és felídézésére irányult, így a
népi írómozgalom múltját, nagy egyéniségeinek alakját és tevékenységet kívánta bemutat
ni. Thnulmányok sorában foglalkozott a mozgalom szerveződésével és eszméivel, a
Márciusi Front történetével, az 1943-as szárszói konferencia eseményeivel és a mozgalom
történetének további fejleményeivel. A mozgaíom munkájában azt értékelte igazán, hogy
képviselőimindig a hazaivalóság ismeretére, vizsgálatára építették eszmei koncepcióikat,
a hazai társadalom vallató kérdéseire kerestek feleletet: "nem valóságot igazítanak
elmélethez, hanem szemléletet alakítanak ki a valóság elemeiból". A népi mozgalom
története, véleménye szerint, azt igazolja, hogy a népi írók egyszerre tudták követni Petőfi
forradalmi következetességét és Fráter György politikai realizmusát, két olyan hagyo
mányt, amelynek irányítására mindig szükség volt a magyar történelem útvesztőiben.A
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népi mozgalom számOS, nemegyszer egYnWSal is vitázó elképzelését mérlegelve szabó
Zoltán minderiKéppen arra törekedett, hogy ezekbőlaz elképzelésekból a népi ideológia
lényeges gondolatait emelje ki, s e maradandó gondolatok iránt keltsen érdeklődést."E
szemléletnek - mondja a népi iskola szemléletéről 1961-es, Thmási Áronról szölö
tanulmanyaban -, a tarsadalm.i és közösségi problémák e megközelítési módszerének
vannak maradandó és vannak korhoz kötött elemei. A maradandó abszolút elemek
~lazonosak, filozófiátlanabb új változatokban, az orosz populistákkiindul6pontjai
val. Említsük itt egyedül a nép ügyéhez, érdekeihez, magában az érdekelt nép tudatában
jelentkezőérdekeihez füző feltétlen hűséget. a népbe vetett föltétlen bizalmat, amely
nem fél az átmeneti anarchisztikusállapotoktól sem."

A népi mozgalom múltjánakszemélyes értelműábráZoIásamellett szabó Zoltán az 1945-ös
történelmi fordulat elemzésévcl foglalkozott, a hetvenes évek közepén Korszakváltás
címmel írta megvismtemlékezéseit. A magyar nép történetének egyiklegnagyobb fordulata,
véleménye szerint, másfél,esztendő leforgása alatt következett be 1944 tavaszától, a német
~lIást611945őszéig, az első orszá8gyúlési VáIaSZtáSOkig. Ebbena mozgalmasidőszak
bankét, lényegében egymás ellenható politikai tendenciaérvényesOlését állapította meg. Az
első tendencia amagyar társadalmi fejlődés évsZázados eImaradottságábl következik, s arra
irányul,hogya múltban kialakult korszerűtlenés veszélyes politikai magatartásmódok ismét
irányító szerephez jussanak. "Ha abból - érvela tanulmány írója -, hogyez a társadalom
szétesett, majdúj ÖSSZetételbenújra 0sszeáIlt, nem következikaz,hogyegyes elemei aváltozás
idején átalakultak, akkor elképzelhető,hogy ez a múlt is olyan múlt, ami nem múlt el, s
előfordulhat, hogyegyikvagymásik;enemző vonása úgy mutatkozik meg a jelenben, mintha
j(M5ie volna... A fbM:thető itlltételezés példaképpen ez:küliJnb(jz6 korokban és eIJentéteS
előjelű rendszerekben baSOnJÓ .funkciót betöltő rétegek beidegzettségei lehetnek azono
sak. " Ezzel a károsnak ítélt "politikai kultúrával" szemben a kOZvctlen demokrácia széles
körben érvényesOlőgyakorIatarahivatkozott,amely az egyszerű emberekkezdeményezései
nyomán ÚjSZerŰtársadalmi intézmények JdaJaJmlásáravezetett közvetlentU a nagytörténelmi
fordulat után:~ hadak útjáW tett területen, elsőül a tiszántúli részeken, nyomoníságos
körülményekközt, de a kreatív anarr:bia időszaka kezdődött el ( ... ) Ezt az esztendőt az .
államhatalomgyengesége, akö7pOllli hatalomjelenléténekhiányaés az atomizált társadalom
ból - alulr61 támadó új erők jelentkezése és kezdő lendQlete határozta meg." Ezeka meg
állapítások Bibó Istv.úl1946-47-es elemZéseivcl nagyjából megegytző módon jelölték meg
a korán elbukott magyar demokrácia történelmi eredményeit és tapasztalatait Ugyanilyen
fontosak azok az írásai - KivüJr(Jl,~tvenhat -, amelyekben 1956 őszének

forradalmi eseményeit tekintette át, illetve az események tanulságait fugalmaztameg.
szabó Zoltán történetírói és publicisztikaj munkásságát az a meggy6zódés vezérdte, hogy

az emiglidóban élő magyar írónak kötelessége vtleményt formálni a nemzet és a nemzeti
kultúra egészét érintő kérdésekben. A magyar irodalom fugalmát ennek megfelelőena ha
zában ésa kültbldön élőmagyar irodalmi kultúra lényt:giösszetartozásánakgondolataalapján
határozta meg. Hungarica varletas című publicisztikus, egyszersmind vallomásos hangú
esszéjében az "irodalmi nemzet" gondolatát vetette fel: ..... ebbe nem azzalkerül az ember,
hogyvilágrajön, anyakönyvbe írják Ebbe a nemzetbe azzalszületik bele, amit őmaga írt." Az
"irodalminemzet", a tanulmányszerzőjénekértelmezésében olyankulturális közösség, amely
míndenkít egyesít, aki magyarul (vagy a magyarság dolgairól, de idegen nyelven) folytat
irodalmi vagy tudományos alkotó tevékenységet: "Az irodalmi nemzet országok határait
államhatároknak elismeri. A maga dolgaiban nem tulajdonít ne!dk ;eIentőséget Műveivel a
.határokon tÚJjUtáS magának a határnak spirituali?;íJására törekszik. Az együvé tartozókat az
államhatárokegymástól elVáIaSZthatiák Egymástól el nem idegeníthetik."szabóZoltán ezzel a
gondolattal az egyetemes magyar irodalmiság mellett kötelezte el magát, ahogy nézeteinek
VéS"Ő összegzésében megfogalmazta:~magyarol irodalom: egy irodalom marad."
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SZABÓ ZOLTÁN

Búcsúzó Bibó Istvántól*
(Naplójegyzetek)

Bibó István barátom bajáról, arról a szívattakról, amely a hatvanas évek vége felé kórházba
fektette: tudtam, de a következő években - a hírek hiánya: jó hír - úgyvéltem, hogye baj
elköszönt. Azt, hogyIstván életkedvét és életét is döntő csapás fenyegeti, elsőnekegy New
Yorkból érkező levél sejttette. Egy amerikai barát továbbította pár sorban jókívánságllit s
hozzátette ezt: "Pista, szegény, kórházban van, szívével, Boriska is, aki súlyosan beteg.
Szegények, egy ki nem élt élet után. De emelt fejjel, bátran viselik. Csak én panaszkodom
helyettök. Sokszor üdvözöllek" Április közepen telefon. Londonból: "Baj van. Bibó
Boriska néni meghalt. Pista bácsi is a kórházban van. Az embólia nem volt veszélyes, abból
kigyógyították, de fájdalmas fertőzést kapott, beszélni nem tud, úgyhogy ott tartották. A
temetést is elhalasztották, amíg felépül. Ugyanabban a kórhazban kezelik, ott volt Boriska
néni ágya mellett. A gyászjelentést is később tetszik megkapni. Amikor Pista bácsi meg
tudja írni. Nővérem kéri, hogy írjon egypár sort Pista bácsinak, aki teheti. Rászorul." - Ö,
asszonyok: "nem a viharok, a mének, a diada1zengések, - hanem a szítaszél-veregetések,
- ha a liszt megtömörüí"... - "Zoltán Bátyám?" - Igen ... - "Kinek szóljak?" Említek
néhány nevet. El-elakadva, mert újra átfut a rossz hideg, felmerül az elfojtott előérzet,

hogyha egyiküka kórházban holtan marad, másikuk a kórtermet élve nem hagyja el ...
(Május 2.) A gyászjelentés. Ez Budapestről érkezik, magyar bélyeg alatt, kivételként

szabályt erősíteni - egyenesen nevemre és címemre, a szövegezés csakugyan az övé,
eleve felísmerhetöen. "Bibó István nagyon szomorüan tudatja, hogy szeretett, hűséges
felesége - dr. Ravasz Boriska - 1979. április I-í-én, élete 70., házassága 39. évében
hosszú szenvedés után csendesen meghalt. - Egész életében a művészi és nyelvi
szépséget s a felismert történeti igazságot hirdette. Emlékét családján és barátain kívül
tanítványainak sokasága őrzi az országban és szerte a világban." Mennyi gond van ezekben
a puritán mondatokban, mennyire pontos minden szava ... A borítékból azonban kiesik
egy levélféle is. Könnyű papíron, gépelt levél, karbónkópia: "Azok számára, akiket Boriska
halála meglepetésszerűenért, röviden összefoglalom betegségének és halálának törté
netét. Nagyon gyors lefolyású tüdőrákban halt meg. 1978 júliusában jelentkeztek az első

kisebb fájdalmak, majd az ősz folyamán állandósultak, s ekkor kerestük fel Böszörményi
professzort, aki nemsokára bevitte osztályára teljes kivizsgálásra, majd pár hét után
hazaengedte. Hamarosan azonban, 1979 január közepén, közölte velem a professzor
aki Boriskát mindvégig gondosan és gyöngéden kezelte - a szövettani vizsgálat teljesen
kilátástalan eredményét, s azt, hogy mindenneműoperációt a beteg általános állapota
miatt is reménytelennek tart. Otthon a fájdalmak fokozódtak, de mindinkább átmentek a
hátgerincre s így ő egyre inkább azt hangoztatta, hogy régi gerincfájdalmai újultak fel, s a
tüdőfájdalmak megszüntek. Láthatóan ragaszkodott ehhez, s így nem tudtuk rászánni
magunkat, hogy megmondjuk neki a valót. Az újabb gondos kórháZi kezelés sem tudta
lassítani már a folyamatot, amely az utolsó héten rohamossá vált, noha a fájdalmak ekkor
érzéstelenítés nélkül is megszűntek Életkedve sokáig megmaradt, de az utolsó hetekben
csonttá soványodva gyakran mondogatta: -Elfáradtarn, feladom-o Az utolsó napokat egyre

• Megjelent az Ősök és társak círnű kötetben. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1984.
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mélyülő álomban töltötte, s aprilis 14-én délután öt örakor békességben, csendesen
meghalt. Budapest, 1979. aprilis 17. Bibó István."

S ebben a levélben valahogy benne van ez az ember, ez az István. Bibó István. Ott van,
valahol egy k6rházban. Budapesten. Az élettársa halálát követőharmadik napon leírja ezt.
Talánmég meg is jelöli a listán azokat - rokonokat, barátokat, régi társakat -, akiknek a
gyászjelentést ezzel a személyes beszámol6val kell megküldeni. Mivel valamely íratlan
törvényvagy szabály azt mondja, hogy bajában tájékozatlanok ne maradjanak. így: erre van
gondja. A legjellemzőbb azonban, amirőlez a tud6sítás hallgat,Azt, hogy k6rházban van ő
magais, szöra sem érdemesíri.

Eleveníteni, papíron halottainkat is?

Május lO-e. Sárközi Mátyás esti telefonja. Bibó István meghalt. Nem abban a kórházban,
ahol a felesége. Egy másikba vitték. Infarktus? Az, az éjjel érte.

Május II-e péntek. Reggel }otischky. Tudnék-e megemlékezést adni a BBC-nek Bibór6l.
Hamar kellene. - Ma nem tudom megcsinálni. - Holnap elég. Négy-öt perc csak, sajnos.
Ugyanis kértünk Crick-től is. Holnap Sikl6s Pista kezében lesz a dolog. Este felhívom
Siklóst. Elég ha behozod, délután valamikor, legkésőbb hatkor.

Május l2-e szombat. Déltájban sikerül végre az ír6géphez szorítanom magam, hogy
leírjam, amire kértek, vagyis ami Bibó István barátomról eszembe jut, a személyest és a
nem-személyest. Ötkor Sikl6snak átadom. - István - kérdezem meg -, megjelent ez a
hír Budapesten? "Nem, kedves Zoltán, ezt a halálhírt a pesti lapok mind mostanáig nem
érdemesítették közzétételre." - A rádi6? - .Bíbö István halálhírét a Kossuth-radíö nem
jelentette be."

Bibó István ha1áláva1 a magyarok nemzete - hú fiainak mostohája -legjobbjainak egyikét
veszítette el s ha e szellem és jellem meghatározására alkalmas mondatokat a világiroda
lomban keresek: Orwellnél találok. "Amúltban - írta korunk intellektueljeit elmaraszta
ló tanulmányában -, legalábbis a protestáns századokban, a forradalmiság és az
intellektuális integritás összefonódtak: az eretnek - a politika, a morál, a vallás vagy az
esztétikaterületén - olyan ember volt, aki megragadta, hogy erőszakottegyen az igazán,
lelkiismeretén." Bib6 Istvánban ez az Orwell által hiányolt, egyedül is helytáll6, maga
igazában hívő, ezt követőés megvalló embertípus testesült meg, abban a korban, amikor a
szellem emberei is a csoportosuláshoz-szegődés, pártos elköteleződés,valahová-tartozás,
hatalomámyékba-kerülés kényelmét keresték. Az Orwell által említett tulajdonságok és
képességek ötvözete azonban őbenneazzala minőségi különbözöséggel párosult, hogy a
lelkiismerete parancsait követőember értelmének vezérlőcsillaga annemzetünkjava és
magunk megmaradása" volt, s politikai gondolkod6ként is Bocskayéra emlékeztető

kiegyensúlyoz6 koncepci6k vezették. De ha valakiben, őbenne volt meg a bibliai
Dánielhez foghat6 merészség: helytállásra 1956·ban, a november negyedikét követő

hetekben is. ( ... Dare to be a Daniel, - Dare to stand alone: - Dare to havea purpose
finn. - Dare to make it known - ahogy a reviva1isták himnusza mondja.)

Bibó István magos termetű,egyenes tartású, rokonszenves szerény ember volt, j6 külsejű,

bár nem feltűnóen. Szemre inkább szürke tanárembert sejttetett, mint elmélyült
gondolkod6t vagy terepfelvero kutatót. A feltűnés vágya vagy az argumentatív felülkere
kedés hajlama tökéletesen hiányZott belőle, de a feltűnés e következetes kerülésében sem
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volt szándékoltság, erőltetettségvagy éppen szerepjátszás. Nézeteihez, politikai morál- .
jához rendkívül szígorüan és következetesen ragaszkodottt, am ezt is tartózkodóan tette,
sohase tüntetően.Természetének volt a folyománya. Ebben a kiművelt emberfőben az
értelem fegyelme volt az úr, de mások fegyelmezésére nem törekedett. Konok ragasz
kodását meggyőződéseihez s a nyakas hajthatatlanságot, amely igazának kimondáSára,
ismétlésére is, rábírta, mindig eltökélt békülékenység és bámulatos szívös türelem
egészítette ki, hiszen - megint Bocskay-módra - mindenkor az vezette:"minekünk eza
fundamentuma megmaradásunknak, bogy egyik magyart a másikkal ne étessée". A
rosszakarat és ártó szándék transzparens hiánya tiszteletet keltett még azokban is, akik
rátámadtak, még akkor is, ha mondandöját szándékkal félreértelmezték, ahogy megtette
Lukács György és Révai József; mindkettő mélyen a saját intellektuális színvonala alá
süllyedve ez alkalommal. Aki valamennyire megismerte, személyesen vagy írásaiból,
abban Bibó maradandó megbecsülést ébresztett, akár magyarvolt az illető, akár francia
vagy angol, s attól függetlenül, hogy mennyíre ért egyet a nézeteível.

Megismerését Erdei Ferencnek köszönhetem, aki találkozáSunknak valamiért jelentő

séget tulajdonított. Egy ideig hármasban voltunk együtt gyakorta. Erdei akkoriban a
magyar város, falu, tanya, parasztság stúdiumaiba merülten időnként olyan fordulópon
tokra jutott, hogy úgy érezte, a dolgot jobb volna megnézni más szemével is. 1940 őszétől

1941 tavaszáig együttléteink rendszeressé váltak: hetente voltunk együtt tízen vagy
tizenketten Odescalchiné Andrássy Klára háziasszonyunk vendégeként az Andrássy
palotában, ahol egyszer a díszlépcsón fölfelé haladva ráeszméltem, hogy ha egy
földindulás itt érne, a falakról rámzuhanó művészettörténettemetne be, régi mesterek
olajfestrnényeivel. Azután, hogy a ház asszonya a magyar rezisztencia első hősihalottja lett
- őrhelyére mentében érte bombataIálat Raguzában -, kis társaságunkat (általában
Borbély, Keszthelyi, Markos, Ortutay, Boldizsár, Kovács, Erdei, Bibó és magam), mivel
AndrássyKlárával ez az együttes a lelkét vesztette el, ritkábban láttam. Egyalkalommal egy
vezérkari tiszt: Pálffy-Österreicher kérte, hogy hallgassuk meg hárman Erdeivel, aki 1945
tavaszán Debrecenben, a Bika-szállóban elóbb engem fogadott lak:ótársának, majd Bíböt,
akiért együtt mentünk fel Budapestre, amikor az Ideiglenes Nemzeti Kormány belügymi
nisztereként megkapta a felmenetelhez szükséges engedélyeket. Később időnként

vacsoravendég volt pesti szállásomon, ilyen vacsorán ismerte meg Révai Andrást, aki
holtig és lankadatlan szorgoskodással maradt hű embere és Hugh Seton-Watsont, akivel
egy negyedóra múltán olyan akadálymentes sz6értésbe keveredtek, francíául természete
sen, mintha kétezer éve ismernék egymást; Periklész kora óta. S végül odajött 1946-ban
arra a teadélutánra, amelynek a megrendezésére Károlyi Mihály kért meg azzal, hogy
szeretné megismerni mindazokat, akikr(')l Anddssy Klára annyi szeretettel beszélt.
Meghívtam akit értem, s Károlyi mindenkit végigkérdezett, hogy ott volt-e ő is "azokon az
estélyeken" s amikor megbizonyosodott, hogy itt nincs olyan ember, aki ott nemvolt jelen,
azt mondta, hogy "akkor önöknek tudniok kell azt, hogy én ~ja s6gornőmet is igazán
mélységesen, szívből és holtig mennyire szerettem", majd hozzám fordult s azt ajánlotta,
hogy "most talán mindnyájan foglaljunk helyet" s Bibót, aki jobbjára került, nyomban
felkérte, hogy tájékoztassa, nhogyan ítéli meg a viMghelyzetet, különös tekintettel a
détente esélyeíre", Bibó a felszólítasnak olyanformán tett eleget, mint akit ez a láWnSág
egyáltalában nem lep meg s Károlyi hallgatta nagyfigyelemmel, amit az is kifejezett, hogy
míg bal keze botjának kamp6ját markolta, jobb kezét jobb füle mögé emelte és onnan nem
mozdította el. Legtöbbször azonban, legotthonosabb s legméltóbb környezetben, nagy
barátnénk, Sárközi Márla házábanvoltunk együtt, hol többen, hol kevesebbenparasztpárti
írök, a társalgast Veres Péter felülmúlhatatlan bóbeszédűségearánylagritkán fiiszerezte,
Darvas következetes elmaradasa nem keltett hiányérzetet s a legbölcsebb, ha eljött,
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mindenképp 'Iamásí Áron volt, mert bölcsességét csak alkalomadtán éreztette. A
legszűkebb és legbelső körben a háziasszony volt a legszellemesebb. Illyés a leglele
ményesebb, BisztrayFarkas a legkomolyabb, Erdei a legkomorabb s Bibó a legcsendesebb.
Az ember minóségét azonban nem ez a jelző méri, hanem amit Sárközi Márta írt egy, a
múfaj remekei közé sorolható levelében. Párizsi karácsonyomra küldte, amikor már a
rontó idők roncsolni kezdték jobb embereinket is s a levélben ki-ki kap egy nem éppen
magasztaló, de föltétlenül találó jelzőt, míg a seregszemlét a Nyúl utcai Madame de
Sévigné be nem fejezi ezzel: "az egyetlen vígasztaló pont és derűs támaSZ Bibó Pistám
maradt, aki duplájára bizott az utóbbi hónapokban és úgy néz ki, mint két véletlenül
egymásra fotografált Bibó Pista".

Bibó Istvánt 1948 novemberében láttam utoljára, amikor Rajk László (akkor külügymi
niszter) többször ismételt kíVánságára, két hétre visszamentem Budapestre. Bibó vacsora
utáni összejövetelre hívott a Rózsadombra: BorbiróVIrgil mutattabe annaka stúdiumának
eredményét, amelyben kidolgozta, hogy milyen standardizálható és modernizált háztípu
sok alakíthatók ki a hagyományos magyar parasztház formakincsén és arányrendszerén
belül maradva. N~l az eddig említettek voltak jelen, de mintha ki-ki egy-egy
kazettában mozgott volna, ami megakadályozza, hogy a masiknak a közelébe jusson. Bibó
volt a kivétel. Ö úgy mozgott, viselkedett, beszélt, mintha ezek a láthatatlan magánZárkák
nem vennék kötOl a vendégeit. Ignorálta, vagy nem vette észre? Borbiró egészen kiváló
előadást tartott, mindenki tudta, hogy a tervból, mivel a házat 6t magát nézi, semmi sem
lesz. De azért megvitatdk. tjfél uUnig vitatták, rendkivüli hozzáértéssel, nagyon
színvonalasan. Hallatlanul értelmes és infemálisan leverő volt az egész. A kedély
kiegyensúlyozottságának Wltozatlansága Bibóban s ennek a kiegyensúlyozottságnak a
függetlensége érzékelhetőenés fenyegetóen elbizonytalanodott kömyezettségétől,meg
nyugtatóan hatott és egyben nyugtalanító volt.

Ha a szellem minőségéts az értelem jelentőségetkeresem: az EötvösJózsef halála óta
eltelt évSZázadban alighanem Bibó Istvánvolt a legtisztabbpolitikai gondolkodó; azt, hogy
a tizenkilencedik század eszméiből folyó törekvéseket hogyan lehetne egymással 
logikailag csak - valamiképpen összeegyeztetni a huszadikban, egyedül ő tudta volna
megírni. Erre azonban nem adott mödot a kor, amelyben élt, és az a közvetlen
közhaszonra-törekvés, amelyhez őt magát kötötte morálja. Ha jelentőségének a nemzet
nem ébred tudatára, az a magyar államot admínísztrálö rendszer szégyene, a magyar.
országi társadalom szégyene és a magyar irók~dó szégyene lesz.

A londoni ridió szombat esti magyar adását követő napon, vasárnap reggel, a Magyar
Nemzet május 13·ára kiadott száma, a gyászoló családok által feladott köszönetnyílvání
tások közt, közölte Bibó István köszönetét mindazoknak, akik felesége halála után
soraikkal őt felkeresték A halálozási hirdetmények sorában középhelyen ott volt a Bibó
családé, amely Bibó István halálátjelenti be. A halálozási hirdetményrovat fölött azonban,
a krónika-rovat utolsó helyén a szerkesztőség a magarészéről közzetette ezt: "Dr. Bibó
István jogász és történész, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának nyugalmazott
elóadója, 68 éveskorában, hosszan tartó betegség után, május 10-én elhunyt." Az angol
ridió magyar adása 12-én mtisoridejének egyharmadá.t szentelte Bibó Istvánnak s az
elhangzott mtisor egy részét vasárnap megismételték Ha a szöveg terjedelmét a szavak
S7JmáVal mérő angol mértékegységet használom, a kvantitativkülönbséget az jelzi, hogy a
londoni ridió nagyjából ezerhatszáz szöval méltatta Bibó Istánt, a magyarországi sajtó
pedig Budapesten huszonkét szót szánt erre a célra - és ennyit is csak később - egy
napilapban.
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És: "BtlnÖ8Ök közt dokos, aid néma"

A halálát követőnegyedik napon, harminchat órával azután, hogy elhangzott az a londoni
búcsúztató, a hétfőipostával (május 14-én) megérkezett egykülönös levél. Az egyik latin
európai országból jött, a címzésben elöl a keresztnév, hátul a vezetéknév. A levél viszont
magyarul volt s olyasvalamire hivatkozott, ami arra vallott, hogy ícóját régóta ismerem,
igen jól, de magát a hivatkozást a félálmos, féléber állapotban nem tudtam hova tenni. se
megszólítás, se keltezés. Félretettem, de későbbazt mondták ösztöneím, hogy ez a furcsa
levél alighanem Bíböé, Dehát négy napja nem él. Ettől a levél .lehet az övé - mondta a
ráció. Az írás ismerős, de nem tudom kié, biztosan nem az övé. Ettől a levél lehet az övé.
Blövettem, hogy végigolvasom, lassan, mödszeresen, A levél kétségldvill, hitelesen és
félreérthetetlenül Bibó IStWn levele volt. A rejtélyt az elköszönö zarösorok túloldalára írt
mondatok fejtették meg. "Ezt az üzenetet április végén, a kórházi ágyból diktálta nekem
pista. Aztm haza engedték a kórházból, de május 2-án reggel, Boriska temetése napján,
illetve reggelén ( a temetés id6pontja 1130-ra volt kitGzve), vissza kellett vinni a kórházba,
olyan rosszul érezte magát. Azóta nem tudom, mi történt, mert másnap külföldre utaztam.
Mindenesetre nemcsak fizikaiJag, pszichikailag, hanem - úgy vélem - materiálisan is
nehéz helyzetbenvan a család. 'Th1án módot lehetne találni arra, hogy könnyíteni lehessen
- legalább-anyagilag - a helyzetükön. üdvözlettel" - mondta ez az utóirat s mivel nincs
aláírás, ezúton fejezem ki megindult köszönetemet annak, akiben volt elég emberség,
szívesség s készség ahhoz, hogy eljuttassa hozzám Bibó István barátom utolsó szavait.

A levél közepetáján a mondatok fellazulnak: "szeretnék magamnak: egy általános mottöt"
- üzeni -, "persze elsősorbanaz örök Bocskay-szöveget" (ezt a posthumus kívl1nságot
már megérkezése előtt teljesítettem, gondolhatom megszomorodva, sajnos nem méltatás
ban, hanembúcsúztat6ban), de eszébe jut egy másik, dolgozóasztal fölé rajzszögezhető,

jelmondatnakvagyirányelvnekalkalmas citátum is: "Arra a kérdésre, hogy milyen modem
hadtudományi szerzöket olvasson, azt feleltem, hogyolvasson Thukydidést. caesart. Titus
Liviust. Sallustiust. Ne csodálkozzék, ha modem szerzök helyett 6kbriakat ajánlok, de
egyedül ők őriztékmeg azt a képességüket, hogy az eseményeket saját okaikra vezessek
vissza." Biztosan "rühellem a szerzöt" tette hoZZá, mert hiszen az a passzus egy olyan
levélben van, amelyet Moltke írt egy fiatal katonatisztnek. Három évtized, távolság,
kapcsolathiány, gondolkodáskontroll, határzár, cenzúra s minden egyéb együtt se volt
elég ahhoz, hogy az egyik magyar tudatból kildiszöbölődjék annak a jelentéktelen
idioszinkráziának a valószínűsége, hogy a másikban Herr General Helmuth Karl Bernhard
von Moltke nevének felmerülése nem ébreszt eleven rokonszenveket, s erre még utal is a
két halál közé eső negyedfél hét feleútjára érve.

Amikor ezeket a sorokat írom (1979. május 21.) Bibó Istvánt Óbudán már eltemették.
Ugyan kik? A Bíbök, a Tegzesek, az Urayak, Szacsvayak és Ravaszok, mennyi szép és jó
magyar név tud egy nemzetsegge tömörülní, gyászjelentésen. Temetni azt tudunk! 
hajtogatták egymásnakrégi magyarok, ha összekerültek négyen-öten, emittvagyamott. De
tudunk-e csakugyan? 'Th1án a gondviselés különös kegyelme, hogy aránylag kevés
magyarországi temetésen vettem részt: M6riczén, Babitsén. Legélesebben Babitséra
emlékszem, ahová késve értem, mert senki sem tudta megmondani, hogy ugyan hol van a
székesfőváros által kiutalt díszsirhely. Már Illyés beszélt, szegény, el-elfulladva, alig
lehetett érteni. Aztm láttam, hogy Gachot, kedves Francoís-m lép emelvtnyre, a francia
becsületrend nagy familiája nevében búcsúzott, igen szepen. Szeldü ott állt ravatal- és
sirhelyközelben, roppant komoran. A szertartás utan odajött hozzám: "Olvastalak" 
mondtafakö hangon - "oivastam, hogyaVörösmarty-temetés másátkívántad Babitsnak, a
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Magyar Nemzetben". Hallgattam. szekftl nézte szigorú szomorú szemével, ami a
sírköveken túl, túl a k6f3lon a Wrosból odaIátszott. - ,,'Ie - mondta -, ettől a várostól
vártál Vörösmarty-temetést Babitsnak! Ebben az évben!" 1941-et írtunk és szétszéledtönk.
Akapuban, a FELTÁMADUNKfeIrds alatt néhmyan összeverödtünk, Betértünk egy ivóba,
amely alighanem a Teleki tér 6szereseinek volt taIaIkozóhelye. "Te meg ne dühöngj!" 
csittított Pátzay. - "Én az ilyen temetést korabban kezdem." A maszk miatt, eszméltem
helyzetére. "Meghal VaIaki - morgott pátzay -, mehetek másnapa Morgue-ba Az altiszt
régi bútor, ismer, aIW a rossz pénzt, Most is marwrt rám.•A Babits Mihály urat tetszik
parancsolni a mfivész ürnak- - áUapította meg leleményesen s már vezet is: -Azonnal
kihúzom Babits Mihály urat a mfivész ürnak- A halottakat ugyanis fiókokban tartják a
temetésig. Azaltiszt kihúzta a fiókot, a fiókkal Mihályt." - Ezt hagyd abba Hogy bírod? 
"Félóráig tart, ha minden jól megy" - vigasztalt Pátzay. Néztük a terítetlen, borfoltos
asztallapot. Dühösen ittunk. Három hónap múlva készvolt 1llyés Babits-emlékk:önyve, a
fiúi szeretet és irodalmi felelősségtu<üs vi1agirodaIomban páratlan remeke. Írtuk
hetvenen. szekfii szép csendesen, gyöngéd udvariassággal a maga helyére tolta az én
Vörösmarty-temetés víziómat. "Úgy éreztem, mintha Vörösmartyt temetnénk, olyan
időben, amikor az emberek saját hasznukon kívül egyebet nem ismernek, s ha mégis
gondolnak magasabbra, akkor idegen isteneknekkezdenek szolgálni ... A magyarszellem
hivatásos megfigyelői még ébren vannak ésfel tudják mérni a veszteséget. Dea tömegek
távol maradtak, a hivatalok hasonlóképpen, kormányzottak és kormányzók nem vették
észre, hogy elment közülük - Vörösmarty. Vöcösmartyravonatkoztatva mindez groteszk
álomnak látszanék: Babits halála megval6sította az álmot: mintha egy haIáltáncjelenet
mutatná be hátborzongató günyolödással sír felé hanyatló szellemiségünket." (1979)

Számunk szerzői

Pomogáts Béla irodalomtörténész, MTAIrodalomtudományi Intézete
Sz.Jóruis Katalin történész, ELTE
Tomka MJldós szocíolögus, Magyar Közvéleménykutató Intézet
Szennay András bencés, pannonhalmi főapát
Giczy György újságíró, az Új Ember munkatársa
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SZABÓ ZOLTÁN

Magyar író, Josselinben*
(Tévéinterjú)

(A budapesti Magyar 1elevízi6 1983. november 27-én ]osselinben készített
helyszíni beszélgetése szabó Zoltánnal. Radványi DeZS{J volt a kérdez(j. szabó
zsuzsa bangfelvételét sajtó alá rendezte: Czigány L6ránt.)

- A magyar tévénéz6knek évtizedek óta ezaz els6 találkozója Szabó Zoltánnal, az
idegenben, Frandoországban é16íróval. Mindjárt nosztalgiávalkezdeném . " ott volta
szabad és független Magyarország b6lcs6jénél. . .

- Hát igen, aránylag elég korán ... én azon ritka emberek közé tartozom, akik nem a
front elől mentek el, hanem a front felé mentek; Paradra mentem a nyilas puccs után és
onnan aránylag hamar, január elején eljutottam Debrecenbe. Életem egyik legérdekesebb
szakasza volt ez a két vagy három hónap. Debrecenben csak a Bika-szálló volt nyitva,
máshol nem volt szállás. A Bika-szállóban csak a minisztereknek és az államtitkároknak
volt szobájuk és kosztjuk. Úgyhogy engem - mert ahhoz későn érkeztem, hogy
kinevezzenek valamilyen magos állásba, nem is kívántam ezt - Erdei Ferenc fogadott be
és az ő szobájában háltam... éjszakánként hosszan beszélgettünk. Az egész kormány
együtt ebédelt a Bika-szállónak egy különtermében, Három asztal volt: az egyiknél ült
Miklós Béla,a miniszterelnök, a régi vi1ágbeli tábornoki egyenruhájában, a hadsegéde és
még egy katonatiszt. A másiknál ültek a kisgazdapárti miniszterek és a harmadiknál a
parasztpárti és a kommunista kormánytagok, névszerint: Erdei Ferenc, NagyImre, Molnár
Erik. .. átjött néha Thkács [Ferenc] is, aki a Szociáldemokrata párt részérőlvolt az iparOgyi
miniszter. Elég az hozzá, hogy az a különleges helyzet állt elő, hogy az ideiglenes nemzeti
kormánnyal minden este együtt vacsoráztam és minden délben együtt ebédeltem ... csak
annyi ebédet lehetett felszolgálni, ahány miniszter és államtitkár van, úgyhogy én mindig
egy távollevőminiszternek vagy államtitkárnak az ebédjét ettem meg, mert mindig volt
valaki, akit meghívtakvagya Kommunista párt házába, vagy akit Vásárhelyi [Vásáry István]
hívott meg - voltak debreceni miniszterek és államtitkárok - a saját házába.

Ami ennél érdekesebb, illetve közérdekű ebből, az az, hogy ezek a hónapok a
történelemnek vagy a társadalomnak nemcsak magyarszempontból egy egészen rend
kívüli pillanata volt. Azt hiszem, az valósult meg akkor, a már felszabadított, keleti
vánnegyékben, amit, gondolom, Lenin nevezett kreatívanarchiának... Gyakorlatilag
uralomhiány volt, nem volt se posta, se távíró. " semmi. Rádiók voltak, de csak hallgatni
tudtuk ezeket. Közvetlen összeköttetés még egyhúsz kilométernyire lévőfaluval semvolt.
A kormánynak volt hét autója, a Kommunista pártnak nyolc. Ez összesen tizenöt. Tehát a
közlekedés sem volt valami jó. Ugyanakkor az élet megindult. Ezt én mint a hivatalos
lapnak [Magyar Közlöny] a szerkesztője, amelyik a kormányrendeleteket adta ki, abból
láttam, hogy állandóan jöttek a küldöttségek a falvakból, meg akarták venni a hivatalos
lapot, s a legnagyobb csodálkozásomra, fizettek is érte ... nem egypéldányért jöttek, hanem

• Megjelent: Új Látóhatár, 1985. ápr. 1.
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tízért, húszért... szekérrel jöttek föl az elhagyott országrészekból; nem volt egészen
kockázatmentes akkoriban szekerezni Biharban és Debrecen körül.

Megkérdeztem az emberektől, akik a Nemzeti Bizottságok kikOldöttjei voltak, hogy
tulajdonképpen miért kell nekik a hivatalos lap?Aző gondjaikban, ott helyben, alighasegít
az, amit itt Debrecenben a kormány elrendelt. Azt mondták, hogy ezt nem tudják, de mivel
mivagyunk hatalmon - mondták a tanácsok és a bizottságok tagjai -, tehát tudnunkkell,
hogy mit akar a kormány, Szóval ... én annak voltam szem- és fültanúja, hogy hogyan áll
össze újra az ország, mintegysemmibőlés alulról és mekkora országalkotó képesség van a
magyar népben. Falukutató múltam és egész néppel való foglalatosságom, egész népi
íróságom ellenére ebben sohasem hittem ... Erdeit magát is rendkívül meglepte, hogy a
nép maga, az emberek maguk, a falusiak maguk, abban a pillanatban, hogyfelelősséghárult
rájuk, ennek rendkívüli mértékben meg tudtak felelni ...

- Hogy lett az íróból a MADISZ első elnöke?
- Akkoriban minden pártközi tárgyaláson dőlt el ... Nyilvánvalóan azért esett rám a

választás, mert aMADISZ (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség) a négy politikai párt
ifjúsági szervezeteinek volt az összefogó szerve ... Én "rémlettem" olyan embernek, aki
ellen egyikpárt sem emel kifogást. .. és így ajánlották fel, illetve így kértek fel. .. mert én
nem akartam "ifjúsági vezér" lenni, nem gondoltam, hogy ez nekem való feladat. .. A
végén elvállaltam a Parasztpárt kérésére, de azzal a hátsó szándékkal, hogy ebbőlvalami
mást is csinálok... ha a konnány megígéri, illetve kötelezi magát, hogy aMADISZ
gondozásában egyfolyóiratot indíthatok. Ezt a folyóiratot, melynek Valóság volt a címe
(ez volt a második Valóság, az elsőt JózsefAttila indította jóval. korábban, de az csak egy
számot ért meg), az ifjúságnak szántam, a népi kollégistáknak és a Györffy-kollégistáknak.
lWajdonképpen nem is a szerkesztője voltam, csak a Szerkesztő Bizottság elnöke. A
folyóiratot Márkus István szerkesztette és volt két delegaltja az Eötvös-kollégistáknak és
két delegáltja a népi kollégistáknak. Azén szándékom az volt, hogya háborútól és a háború
előtti időktőlnem befolyásolt fiatal nemzedéknek legyen saját fóruma, ahol saját szellemi
fejlődésétkidolgozza és ahol az új országgal megismerkedik ... Nem egészen ez történt
azután később...

- Említette, hogy milyen nevezetes emberekkel, kormány- és pártemberekkel volt
együtt. Szívesen ballanánk egyérdekes t6rténetet.

- Nem tudom, mennyire érdekes, de talán jellemző, amit mondani akarok. Erdei
Ferenctől, akinél laktam, megkérdeztem, hogy a Moszkvából hazajött kommunisták
közül kivel érdemes találkozni. (Rákosi akkor még nem volt Debrecenben.) Erdei azt
mondta, hogy feltétlenül érdemes Révai Józseffel. Telefonált Révainak, hogy mikor tud
fogadni és akkor elmentem Révai József irodájába. Egy Petőfi-kép alatt ült. .. és elég
közvetlenül és melegen érdeklődött.Kérdései valahogy azt érzékeltettékvelem, hogymi
az emigráció ... Révai József nagyon kiválóan mtívelt ember volt, a magyar irodalomban
kiválóan mtívelt... egyszer mondtam is neki, hogy a magyar irodalom sokat vesztett
azzal, hogy ő pártember lett. .. szóval ahogy beszélgetünk, azt mondja, hogy lehet az,
hogy olyan baloldali ember, mint én, a háború alatt a franciákról elismerő cikkeket írt,
még Pétain marsallt is bizonyos elnézéssel kezelte ... Mondtam neki, hogy ez úgy lehet,
hogy a háború alatt Magyarországon az volt a feladat, hogy az ember a németellenes
erőket erősítse. A francia behatás Magyarországon eleve németellenes volt, tehát a
franciák szidalmazása vagykárhoztatása eleve németbarátvolt és így hatott a közönségre,
Érdekes mödon, ezt Révai rögtön megértette, de eredetileg ez a dolog őnekinem jutott
eszébe.

Amikor már idáig jutottunk, ha már ilyen személyes dolgokat hoz szóba, akkor ... nem
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tudom, melyikünk az idősebb, mondtam, mire mosolygott, hogy ő. .. akkor jobb lenne
talán tegezödnünk, Miért? - kérdezte elcsodálkozva. Azt mondtam erre, hogy magyarul
bizalmasan, őszintén és nyiltan tulajdonképpen csak tegezódve lehet beszélgetni. Révai
megkérdezte, hogy ez csakugyan így van-e. Ez egy érdekes tünet: Révai tizennyolc vagy
tizenkilenc éves korában ment el Magyarországról, azóta killföldön élt, hol Párizsban, hol
Prágában és végül Moszkvában... szóval ezeket az egészen árnyalati, atmoszférikus
dolgokat nem tudta ... Úgyhogy azt mondtam neki, hogyezt nagyon nehéz megmagyaráZ
ni, de miért érdekli? Mire ő azt mondta, hogy nem tudják eldönteni, hogy a Kommunista
párt tagjainak tegeznie kell-e egymást, vagymagáznia. Ehhez én nem tudok hozzászólni,
mert nem vagyok kommunista, szóval teljesen illetéktelen vagyok a kérdésben, mondtam.
ha akarja, a dolog társadalmi hátterét, persze, meg tudnám világítani. Magyarországon az
egyívású emberek mindig regezödtek Ennek valószínűlega latin nyelv az oka, az una et
eademque nobüuas; a nemesség valamiféle familiáris és fraternizáló állapotban volt
egymással, ami később átment mindazokba, akik érettségíztek, vagy egyetemi hallgatók
voltak. Azonfelül, a szakmabeliek is regezödtek A középosztály tehát tegeződött, a
parasztság is tegeződött természetesen, de nem mindig. .. azok, akik magázódtak, az
arisztokraták voltak, főként egymás között, Ha ez eligazítás ebben a kérdésben, ami
foglalkoztatja, ennyit tudok mondani ... Későbbészrevettem, hogy a Kommunista Párton
belül a kis párttagok tegeződnek egymás között, a pártvezetőség viszont inkább
magázódik ...

- Említett valamit az el6bb, amire mindjárt reagá/nom kell... hogy Révai so
káig élt idegenben és ezért sok mindenben nem volt tájékozott... ön is most már
hosszú évtizedek óta él idegenben. Vajon ez az idegenben-lét hogy hatott Szabó
Zoltánra?

- ... Semmiképpen nem úgy, mint Révaira. Elsősorban azért nem, mert én nem vagyok
politikus. Különösen nem abban az értelemben, amiben ő volt. Nekem se személyes
becsvágyam, se hivatásbeli politikai céljaim, amik felé haladok, nincsenek. Semmiféle
politikai fegyelem nem köt. Tehát, hogy úgy mondjam, nincs bennem egy olyanfajta
lojalitás, ami a magyarság iránti lojalitásomat színezi, abba beleszól, azzal kollaborál, vagy
annak ellene van. Nagyon sokszor mondták nekem magyarországi látogatóim, barátaim,
de nem közeli barátaim is, hogy érdekes mödon, mennyire nem úgy beszélek, mint egy
emigráns, illetve mennyire nem vagyok emigráns ... Hogy ennek mi az oka, azt nehezen
tudom meghatározni, különösképpen röviden nehezen tudom meghatározni. Valószínű
leg az az oka, hogy nekem a haza, az ország és a magyar ország is elsősorban és mondhatni
kizárólag emberek... egyes emberek, egyes személyek. Ha Illyés Gyula eljött hozzám
Londonba, vagy találkoztunk Dél-Franciaországban, akkor én Magyarországgal találkez
tam. Tehát tulajdonképpen emberekben gondolkozom, nem topográfiában. Alapjában
véve, nem hiszek abban, hogya nemzetiséghez tartozás, a magyarsághoz való tartozás attól
függ, hogy az ember milyen országban él. Az tőle magától függ. Attól függ, hogy a
tudatában, a gondolkodásában, a kulturáltságában mennyi a magyar részleg, és hogy ez a
magyar részleg mennyire befolyásolja őt?

- Mégis megkérdezném. mert a küls6 szemlé16nek úgy tűnik, mintha itt az
idegenben azalkotó tevékenysége, legalábbis mennyiségben, nagyon csökkent volna, a
korábbi, magyarországi munkásságáboz képest?

- Ami a publikációt illeti, ez teljesen igaz. Magyarországon évente jelent meg
könyvem, külföldön harminc év alatt nem jelent meg egy sem. De ez nem jelenti azt,
hogy nem írtam rengeteget. Thlajdonképpen az itt a kérdés, hogy miért ír az ember.
George Orwellnek van egy rövid tanulmánya, vagy vallomása, aminek az a címe,
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hogy "Miért írok?" Ebben Orwell azt mondja, hogy ő sohase ült le azzal, hogy könyvet
írjon, hogy valami irodalmi művet, művészi munkát alkosson. Ami őt írásra bírta, akár
könyvről volt szö, akár tanulmányról, az az volt, hogy rájött valami hazugságra, ami nem
közismert, amirőlaz emberek nem tudnak, amit tehát le kellleplezni. És rájött valamiféle
igazságra, ami nincs benn a köztudatban. Hasonlót különben Illyés is mondott a
"terepfelverés" szóval... Én körülbelül ugyanezért írtam... Orwell még hozzáteszi,
hogy ebben a hozzáállásban az íráshoz mint tevékenységhez, természetesen benne rejlik
az a feltételezés, hogy az író számít arra, hogy meghallgatják. .. hát ki? . .. Mondom, a
meghallgatás kérdésévelvan baj, ezzel az érzéssel szubjektívevan baj, mert az az érzése az
embemek, hogy meghallgatják, akkor van, ha előadást tart ötven magyarnak, vagyhatvan
magyarnak. .. négy vagyöt magyarnak... következésképpen az ember előadásokat ír,
esetleg kiadja folyóiratban, vagykönyvben ... de hogy könyvet írjon, annak publikációs
nehézségei vannak. Azt hiszem, azzal Magyarországon nincsenek tisztában, hogy milyen
nehéz külföldön könyvet kiadni és ráadásul ez a könyv nem megy be Magyarországba,
nem megy be Erdélybe, nem megy be a Felvidékre. Egy kicsit irreális az, hogy az embert
ki hallgatja meg, hogy van-e egyáltalán valaki, aki meghallgatja. .. Én hiszek abban, hogy
van, de ez nem.elég stimulus, nem elég biztonság ahhoz, hogy az ember egy nagyobb,
hosszabb lélegzetű munkához fogjon, üljön a papír előtt és körmöljön. vagy üljön az
írógép előtt és írjon kötetszámra ...

- Én úgy ta/álom, bogy sok írótársa itt idegenben azért mégiscsak tollat ragadott és
termékeny volt és, ne haragudjon, bogy ezt kérdem, de itt, ahogy megismerkedtem a
külsó-bels6 lakáskőrülményekkel, mintha egy kicsit visszavonult, remeteszerű életet
élne . . . Nem lebet, bogy Önben is van egy kis tartózkodás?

- Lehet, természetesen. De azok az írótársaim, akik ilyen dicséretesen sokat
publikálnak, azok pontosan az ellenkező típushoz tartoznak: amelyik azért ír, mert művet
akar írni. Aki művet akar írni, az nem azért ír,hogy meghallgassák, nem közügy neki az írás,
hanem magánügy, alkotás. Ami a "remeteséget" illeti, ha megkérdezik Cs. Szabót, akkor ő
azt fogja mondani, hogy Londonban lehet ugyanolyan remete az ember, mint itt. .. De
nem annyira remeteség ez a ház, mint amennyire annak látszik ... nyaranta legalább tíz
tizenkét magyarországi és körülbelül ugyanannyi angliai vagy amerikai látogatóm van,
nem mind magyarok, van,aki angol... Közben persze van magány is. De a magányra
ugyanúgy szüksége van az írónak, mint a közönségre ...

- Mégis, hadd kötekedjek egy kicsit, mert Szabó Zoltán . . .
- ." állok elébe ...

- ... mintba lennének tartozásai: az elóbb mesélt nagy, debreceni élményeket, a
bölcsót, a kezdeteket, ennek az új Magyarországnak és. .. és ki írja ezt meg, ha nem
Szabó Zoltán?

- Igen ... hát persze olyan dolgokat sem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni, mint az
életkor. Hetven után nehezebben ír az ember, mint hatvan után, vagyötven után ... úgy
értem, az írás elég megerőltető fizikai munka. Az ember nem tud olyan sokat és olyan
könnyedén írni... A barátaimat ez nagyon foglalkoztatja, már össze is állítottak négy
kötetre valót, írásaimnak a gyújteményét elvben, ezeket csak össze kellene szedni, mert
megvannak: megjelentek folyóiratokban vagymég Magyarországon vagymár külföldön,
ezek valószínűlegaz ő segítségükkel meg is fognak jelenni. Bennem nem annyira valami
szándékolt remeteségrőlvan szö , .. csakhát a kislányom. .. és a családomnak való élet itt
persze előtérbe nyomul; ez egy élőbb valóság, mint amit az ember papírra tesz ...
Természetesen az emberben van bizonyos renyheség is, mert aránylag kevés a stimulus.
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De remeteségnek az itteni helyzetet csak télen lehet mondani ... mert hacsak a Magyar
Televízió ide nem jön, akkor télen aránylag kevés a látogató ...

- Mindenesetre a televízió azzal a szándékkal j6tt, hogy a kapcsolat úJrateremté
sében kezdl5lépéseket tegyen. Hírlik, hogy az ön 6sszegyújt6U anyagait ki fogják adni
odahaza. .. és még nem járt odahaza!

- Ezt most hallom először! Ezt a hírt, hogy összegyűjtött tanulmányaimat ki akar
ják adni. Én csak arról tudok, hogy azoknak egy részét, amivel nekem nem volt semmi
dolgom, ki fogják adni Svájcban... Erről nem tudtam, dehát, ha ez így van, ez
örvendetes ...

- A Tardihelyzet újbóli kiadására sem számít? Nem tartaná indokoltnak?
- Magyarországon többen szöba hozták, hogy ezt ki kellene adni, de nem nekem kell

eldönteni; ha nem hozzáférhető,akkor nyilván ki kell. .. Mivel állandóan hivatkoznak rá,
akkor nyilvánvaló helyesebb lenne, ha megjelenne. Ugyanez a helyzet a Cifra nyo
morúsággal is, amire színtén folyton hivatkoznak. .. Nagy meglepetésemre ezekneka
könyveknek az értéke megnőtt az elmúlt évtizedben.

- Milyen tervei vannak? Szándékában áll-ebazaldtogatni ... személyesen meggyő

ződniaz új, korszerű Magyarországról?
- Nem. Nem igazán. Részben azért nem, mert amint mondtam már, számomra az

ország, a magyarság, és a haza is, emberek ... A másik dolog, hogy egy ideje nem szívesen
utazok. .. Párizsba se szívesen megyek. Londonba el kellene mennem legalább négy
hónapja, de nem tudom elszánni magam. .. szöval egy olyan sédantaire vagy immobilis
életformában élek, amelyik utazási terveket nem kizár, hanem kikapcsol. .. Szöval, én
sohase gondoltam rá ... Ha gondolok rá, akkor ... akkor persze az is van, hogy lehet, hogy
ez számomra nagy megpróbáltatás volna. Úgy értem, hogy maga az élményanyag nagy
megpróbáltatás volna. Az embemek ismernie kell önmagát. Én az érzékelésen keresztül
értem meg a dolgokat. Tehát mindent átélek. Ennek következtében a magyarországi
látogatás egy olyan nagyfokú élmény volna, ami esetleg teljesen kimerítene.

- Van-e kapcsolata a folyóiratokon keresztül Magyarországgal? Eljutnak-e
Önböz?

- El, el, igen, el. Thlajdonképpen nincs semmiféle hiányérzetem abban, ami engem
Magyarországról érdekel... ami közelebbről érdekel. Közelebbről a szellemi élet, a
gondolkodás fejlödése érdekel ...

- Meglepetés-e Önnek, hogy idelátogatott a Magyar 1ete-JÍzió?
- Nagyon... nagymeglepetés, mert ...

- ... és milyen k6vetkeztetést von le belőle?

- Semmilyet. Kíváncsi voltam. Kíváncsivá tett.

- ... és hogy találta, milyen ez a beszélgetés?
- Hát... mint minden beszélgetés, ugye, akkor kellene elkezdódnie, amikor el-

végződik ...

- Mondhatnám-e erre azt, hogy akkor tegeződjünk! É.s akkor őszinte volt a
beszélgetés!
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- Igen. Igen... de nem, mert tulajdonképpen minden beszélgetés olyan, hogy az
embemek utána hiányérzete marad. Hacsak nem teljesen magánbeszélgetés . .. Én
élveztem a beszélgetést ... nem tudom persze, hogy a televíZióehhez milyen jó volt, mert
ebben nekem nincs gyakorlatom ... hogy a televíZió·idejött ebbe a házba, itt meglátoga
tott, ez jól esett.

- ... hát mnéljűk...
- Hát ez nagyon jól esett és nagyon meglepett ... nem tudtam arról, hogyvannak ilyen

utak. .. hosszú út... úgyhogy... mondom olyan ember vagyok, aki az utazástól
iszonyodik. .. úgyhogy nagyon megbecsülöm azt, aki nem iszonyodik és így tovább ...
úgyhogy én ... mint a tardiak mondanák: "Köszönöm szepen a látogatást!"

TIIINSZ GÉZA

Még Szindbádot is

Világítótornyod csalóka jelzései megtévesztenék még Szindbádot ts, ahajóst,
pedig 6 betéve tudja minden tengereknek titkát, az 6rvényeket,
beszámíthatatlan viharokat, zátonyok zeg-zugát, a nyugodalmas víz
érzékies rezgéseit a lázas napsütésben, számon tartván az öblöket
is, a kitárulkozó partokat, boi szíves-6römestfogadják a fáradt
u1azót-

nem vagyok Szindbád, a hajós, dehát némelyek szerint tévedni emberi
dolog---

Szavamra mondom

Kitartó vagyok, akár a szalmaláng
és megbízható, mint egy lyukas ejt6erny(J.
Melegedj mellettem. Kapaszkodj belém.
Hátha túléljiik.
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sz. JÓNÁS KATAllN

Az európai Szent István-kép kialakulása

Amagyar államalapítás, amely a rettegett razziákveszélyénekvéget vetett, Európa számára
jelentős eseménynek számított. István király neve és érdeme - az egykorú szövegek
tanúsága szerint legalábbis - egy műveltebb elit körében ismert volt. Az a kép, amelyet a
korabeli Európa első királyunkról kialakított, s a későbbi századokra áthagyományozott,
nem vonatkoztatható el attól az értékrendszertől. amelyben az egykorú társadalom élt és
gondolkodott, amely cselekedeteit motiválta és képzeletvilágát betöltötte.

Az első ezredforduló új szakaszt nyitott az európai civilizáció történetében. A gazdasági
és demográfiai javulásra utaló jelek egy lassú fellendülés megindulására engednek
következtetni. A kor történetírói, krónikásai, akik tekintetüket nem a földre, hanem az ég
felé irányították, az érzékelhető változásokat eszkatologikus perspektívába helyezték.
Bennük az isteni jóindulat és kegyelem megnyilvánulását látták, amely a közelinek hitt
paruzia várásában reményt és bizakodást adott a félelmek és ínségek éjszakájában élő

Európának. Raoul Glaber dijoni szerzetes 1000 és 1033 közöte írt Historiája nemcsak nagy
éhínségekről és rettenetekről számol be, de nagyon jól érzékelteti azokat a jelenségeket is,
amelyek az életfeltételek javulására, s ezzel együtt az emberi reménykedesek ébredezé
sére utalnak.

"Az Úr szenvedése utáni ezredik évben, a rettentő éhínségeket követően,az esőfelhők

az isteni jóságnakés könyörületességnek engedelmeskedve lecsendesedtek. Azég nevetni
kezdett, kivilágosodott, jótékony szelek támadtak. Derújében és békéjében az Alkotó
nagylelkűsége mutatkozott meg. Az egész föld felszíne vidám zöldbe öltözött, és
gyümölcsének bősége elűzte az Inséget ... Ebben az évben a gabona és a bor, s a föld más
terméke oly bőséges volt, amennyit az eljövendő öt évre sem remélhettünk ... Az ember
számára mindenféle élelem különösen kitűnővolt, miként a régi időkben a mözesí nagy
jubileum idején, s a következő második, harmadik és negyedik évben sem lett kevesebb a
termés ..." (Ub. N, c. 5.)

A föld áldásai nemcsak a termés bőségébenmutatkoztak meg; szarnos szent sírhelyét
találták meg ekkor. Az itt történt csodákat, a betegségből való gyógyulásokat, s maguknak
az ereklyéknek az előkerülését az isteni kegyelem újabb bizonyítékaként fogták föl. Hiszen
a szentek csontjai, a látható és láthatatlan világ közöttí közvetlen kapcsolat hordozói
eszközt, fegyvert jelentettek az ember számára a gonosz elleni küzdelmükben. A krónikás
az eseményeket mintegy az Utolsó Idők várakozásába illesztve írja le: " ... különbözö jelek
tették lehetővé, hogy nagy számban felleljék a szentek maradványait azokon a helyeken,
ahol hosszú ideig rejtve maradtak. Mintha várták volna dicső feltámadásukat, Isten jelére a
hívek látására adattak és árasztották hatalmas vigasztaló erejüket." (Uo.) A társadalom
mintegy bátorítást merítve a Gondviselés jóindulatából, mozgásba lendült. A 11. század
közepétől, ha nem szűnt is meg a termelés elégtelensége, az ember gyengesége és
kíszolgaltatottsága,mindazonáltal az euröpai civilizáció fejlődésnek indult. Kilépve addigi
elszigeteltségükból, az emberek kapcsolatba kerültek egymással, s létrehozták a javak és
eszmék cseréjét. Ebben kereshetőka magatartásbeli és tudati változások gyökerei is. A
korszak első rangbéli kutatója, George Duby kifejezésével "a félelmek és bizonytalanságok
világában elkezdődött az emberi méltóság felfedezése", az emberé, aki Isten Országának
eljövetelére várva, tevékenyen kívánt munkálkodni mind a maga, mind a vilag felkészíté
sében. (ran mil Paris, 19(7)
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A történeti és művészettörténeti szakirodalom gyakran idézi Raoul GIaber munkájának
egyik passzusából a "templomok fehér ruhájának" metaforáját a gazdasági növekedés, a
szellemi megújulás, a román építészet kezdetét jelölőkor érzékeltetésére. "Majd az egész
földön láttuk felújítani az egyház templomait, s bár többségüket jól megépítették, s nem
volt rá sZükség, mégis, mintegyversengés sarkallta a keresztény közösségeket, hogy minél
díszesebb templommal rendelkezzenek. Mintha a világ lerázta volna magáról elnyűtt, régi
ruháját, és mindenütt a templomok új, fehér köntösét öltötte magára." (Lib. Ill, c. 4.)

A fejlődés feltételét, az anarchia megfékezését, a belső rend biztosítását szolgálta az
Isten békéjének (Treuga Dei, pax Dei) intézménye. A bizakodó aktivitás gyűjtötte a kor
embereit a békegyűlésekre, hogy az egyháZ fe1lúvására csatlakozzanak a mozgalomhoz,
hogy lemondva a harc örömeiről, a béke katonáivá legyenek. Ezek a gyűlések is a
társadalom mobilitását, az új vallásos magatartást fejezték ki. nA lelkesedés oly heves volt
- olvassuk Raoul Glaber leírását -, hogy a jelenlévők kezüket az ég felé emelve, egy
hangon kiáltották: béke, béke. béke! Sebben Isten és az emberek közöttí egyezség jeiét, az
ígéret megújítását látták. És a béke megszilárdításáért folytatott öt év eltelte után minden
megújult, az egészvilágon csodálatos ragyogással nyilatkozott meg a béke." (Lib. IV., c. 5.)

A reménykedő hit vitte Európa népeit a zarándokutakra, hogy felkeressék a legjelentő

sebb ereklyék helyeit: Szent Jakab apostolét Compostellában, Szent Péter és pál
apostolokét Rómában, de kiváltképpen a legszentebbet, Jézus sírhelyét. A nagy jeruzsále
mi zarándoklatok jelentőségeközismert. "Megszámlálhatatlan tömeg indult útnak, senki
azelőttnem látott ilyen áradást, az alsó népből való emberek éppúgy, mint a közrendűek.
és a mind nagyobbak, a grófok, királyok, prelátusok, s végül ami soha nem volt, még az
asszonyok is, a legelőkelóbbektől a legszegényebbekig." (Lib. N, c. 6.)

Azereklyékfeltárása, a templomépítkezések, az Isten békéjénekbevezetése, a zarándokla
tok, a 11. SZáZad nagy mozgalmainak mintegy megkoronáZása volt a kereszténység
térhódítása, a keresztény Európa határainak kitágulása. Az új népek csatlakozása Krisztus
hitéhez, az ég jóindulatának újabb bizonyítékául szolgált, újabb hitet adott, hiszen Isten
országának várt megval6sulása feltételezte a kereszténység győzelmét. nA Mindenható
szüntelen könyörületessége egyre nagyobb számban gyűjtötte Ádám hűtlen fiait istensé
gének kebelére. Smidőn mindennap ezt látjuk beteljesedni a világban, minek a bizonyítása
mindez, ha nem a Mindenható örökké tevékeny j6ságának?" (Lib. l, c. 5.) Európa északiés
keleti területein hittérítőpüspökök és királyok lettek a kor legnagyobb hősei.

A Szent Istvan-legendakböl kirajzolódó kép teljesen egyezik a kor értékrendjében
formálódó eszménnyel. Ugyanezt erősítik epithetonjai, amikkel a kortárs és a későbbi

külországi szerzők illették. Olyan uralkodónak mutatják, aki tökéletes példája az ideális
keresztény királynak. Elsősorban igaz hite miatt érdemli a rex sanctus, rex religiosus, rex
piae memoriae, rex virtutibus insignis megnevezéseket. Szent Odilo, Ouny apátja írja
István királyhoz küldött levelében: "Hogy lelketekben mekkora szenvedély árad isteni
VaWSUnk iránt, csaknem az egész vilag hirdeti." (Ld. Gy6rffy Gyötxy: István király és
mlJve, Bp., 1983)

Rex religiosus Deoque devotus in executione honorum operum permanens, aki
megnyitja ors7Jgát a jeruzsálembe igyekvő zarándokok előtt, hogy könnyebb és bizton
ságosabb úton juthassanak el céljukhoz. Testvérként fogadja, és bókezúen megajándékoz
za őket, mint Adémar de Chabannes Kr6nikájában olvashatjuk (cap. 65.). István király
bókezúségét dicséri Jotsaldus, Szent Odilo cluny-i apátról írt életrajzában, s úgyszintén
WoJfher, Szent Godard hildesheimi püspök tanítványa, az 1065 körül írt munkájában.
Nemcsak az idegeneket fogadja jó szívvel o~an, de gondoskodik a magyarországi
zarándokokr61 is. Szerzeteslúzakat alapít nekik~ és Rómában, "csoc:Watos
mivú egyhúat" építtet Konstantinjpolyban és Jeruzsálemben, "gazdagon ellátva a
mindennapi élelmet adó birtokkal és szólőkkel" (GyörJIy).
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Rex dilectione Dei, fervidus sanctis operibus et virtutibus cJaris huomo de grandissima
sanctitade, aki odaadó hitével és buzgóságával ügyel az egyház dolgaira, gondoskodik
arról, hogy a templomokat ellássa ereklyékkel, s azokat aranyba, ezüstbe öltözteti,
liturgikus díszeket. egyházi edényeket készíttet. Ereklyéket kér Cluny nagyhírfi apátjától
- ereldyeszerző buzgóságát tanúsitja a namuri Szent Albanus templom alapitásáról szóló
szöveg, István király segítséget nyújtott II. Bazileosz csásZárnak a pogányok elleni
háborújában. Césareia elfoglalása után a szent király nem vett részt a csásúri csapatok
zsákmanyolásában, hanem Szent György templomába sietett, hogy az értékes ereklyéket
megmentse, amelyeket haláláig őriztetett és nagytisztelettel övezett. (Fundatío ecclesiae
S.Albani Namurensis 1064.)

Rex corde magnus, akinek udvarában menedékre lelt a velencei Orseolo Ottó, a dánok
elől menekülőangolszász kicllyfiak, Edmund és Edvard. Adobald utrechti püspök szerint
István király közbenjánísara bocsátott meg II. Henrik csaszar Magyarorszagt'a menekült
öccsének, Brúnónak. igy emliti a történetet Thietmar merseburgi püspök is, aki
ismételten hangsúlyozza István nagylelkúségét az 1018. évi lengyel-magyar háború
leirisánál: "Senkit sem lattam soha, aki a legyőzöttel oly kiméletességgel boint volna,
miként ő, Isten ezért engedte neki, hogy győzzönellenfelein."

"Hogy orszagod mindenekfelett békés legyen" - irja fiának az Intelmekben a rex
pacificus, akirőlWipo, II. Konníd csaszar történetírója, noha a magyarok ellensége, mégis
megjegyzi, hogy ura és István között a háború a bajorok hibájából tört ki.

Rex justus, akinek törvényei biztositották országában a rendet és békét. Miként a 9.
századi királytükrök példaképül állitott uralkodója: Jme, mit jelent a világnak a kiníly
igazsiígoss;íga? A nemzetek békéje ez, a haza védelme, a nép oltalma, a szenvedők

gondviselése, az emberek öröme, a levegő mérséklete, a tenger derűje,a föld termékeny
sége, a szegények vigasza, a fiak: öröksége, és magának a kicllynak jövendő üdvössége."
(Smaragdus, Via regía cap.XVII.) Ez az igazságoskirály-kép rögződött a hazai köztudatban
századokon át. Elegendő csupánpéldaként az 1437. évi kolozsmonostori egyezményegyik
kitételére utalni, amelyben a parasztok Szent István kinílytól kapott szabadságjogaikra
hivatkoznak, Ez az ideális királykép. az ezredévszent kicllyáé egész Európában, s igy lépett
túl Szent István tisztelete a nemzeti szent helyi kultuszán, Csehországba, Lengyelországba,
német területre dinasztikus kapcsolatai vitték el tiszteletét; Bamberg, Regensburg,
München egyházaiban, Scheyem, Heiligenkreuz kolostoraiban megemlékeztek ünne
péről. A Rörnával, Montecassin6val és Cluny-vel fenntartott érintkezések Itáliában és
Franciaországban terjesztették tiszteletét.

Ha természetesen nem is azonnal és nem is mindenütt, de a Szent István-értékelések
nagymértékben megváltoztattak a kalandozásokkorában a magyarokról kialakult igen negativ
itéleteket Egy 13. századi névtelen francia szerző Szent Erzsébet életrajza hősének nem
csupán a szokasos királyi szárrnaziísát emliti, de külön is megnevezi ősei közül Szent Istvánt, a
magyárok első keresztény ki.r.ílyát. Szentek, királyok korántsem hiteles geneal6gi:iját gyakran
vezetik le a magyarkicilyt61 Skóciai Szent Margitot Szent István unokoíjánakmondja legendája;
ezt több angol krónika is átvette. Egy 14. századi krónikapedig a magyar kíralytöl eredezteti az
első portugál királyi dinasztia aiapit6ját, Dom Henríque-t. (Ezt a legendát Luiz Camoens
dolgozta fel, Duarte Galvano krónikaját61 inspirálva.) Szent Istvánnal hozzák rokonságba
legendaík a türingiai eredetű cseh remetét, Szent Güntert, továbbá Szent Éberhan10t és a
mesés történetű Szent AIban mártirt (Vita b. Guntheri eremitae, Vita S. Eberhardi). A 13.
században keletkezett legendás, irodalmi életrajzok is SZíVeSen adnak hóseiknek magyar
királyi származást, mint például Szent Mártonnak, Szent Honoratusnak, Adelheidnek, vagy
éppen a regényes történetű ~agyIábú" Bertának, Nagy Károly anyjának S ez a tény nem
annyira egy távoli, egzotikusorsz:ighoz fiízódőképzeletben, sokkal inkább Szent Isttvánkirály
személyén át,utódainak korabeli európai megítélésében gyökerezik.
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Szent István legmbb erényét mind a kortársak, mind a későbbi századok apostoli
tevékenységében láWk, abban, hogy a magyarokat az eur6pai népek keresztény közös
ségébe vonta. 1038-ban így emlékezett meg haláláról Herimannus Augiensis: "Nagylelkű

volt a jókkal, és sok templomot és püspökséget alapított." (Chronícon A 1038) Apostoli
tevékenységének hangSÚIYát kell látnunk abban a békekötésben, amely az 1190-es halicsi
háborút lezárta "Szent István és Szent Adalbert szellemében". Nyilvánvalóan nem véletlen
az apostoli kir.UY és a hittérítő mártír püspök együttes megnevezése. m. Ince pápa 1204
ben Imre magyar királyhoz killdött levelében is kiemeli, hogy Szent István "Isten
kegyelméből Magyarországot a katolikus vallás nagy egységébe olvasztotta." (epistola
Innocentii ... A 1204) A 14. században Augustin, Luzem püspöke is úgy emlékezik meg
Szent Istvánról, mint Magyarország apostoláról. Ugyanezt húzza aláa humanista történet
író, Aventinus Bajor Kcónikájában: "elűzve a hamis istenek babonaságait, Krisztusnak, az
egy igaz és legfelsőbbIstennek kultuszát vette fel népével." (Annales Boiorum A. 1038)

A középkori Európa a 11. század értékrendjének megfelelően, így őrizte meg első

királyunk emlékét, a szent uralkodóét, aki Pannoniát Nyugat kereszténységéhez fűzte, s
ezáltal a rend, s Isten békéjének területévé tette, aki országát a templomok fehér ruhájába
öltöztette, hogy együtt meneteljen Európa többi népével a közelgö Isten Országa felé.

KRúDYGYUIA

Magyar király-idillek
(részlet)

Gizella királyné, Szent István felesége jóformán egész életét monostorokban és ódon
apátságokban töltötte, amelyeket ez időben alapított királyi férje. István hatalmas,
kőfalakkal védett templomokat épített a pogány magyarok ellen, míg Gizella királyné a
templomokban imádkozott a magyárok megtéréséért. Magyarország pátrónáját, Szűz

Máriát, sohasem esdekelték forröbb imádsággal, mint az Árpád-házi királynék idejében.
Az Árpád-házbeli királynék általában nemcsak a földiek előtt, de bizonyára égi

-szempontból is mindig az első hölgyek voltak Magyarországon. Ők voltak a legvallásosab
bak, .legbuzgóbbak és a régmúlt századok felett egy-egy magyar királyné emléke
órangyalként őrködik.A király az orsZág testét védelmezte, a királyné a magyarok szívére
vigyázott, hogy sohase tántorodjék el Istentől.

A hősök és szentek családja, amint egy francia történetíró az Árpád-házbeli királyokat
nevezi, csodálatos erényeket termelt, úgy a koronát viselő férfiakban, mint az asszonyok
ban.
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A királyságot, az isteni küldetést, azÁrpád-kiril.yok feleségei szentséggé emelték. Az. ő
idejük óta szent Magyarországon a királyné, csodálatosak, fennköltek, magasztosak,
mintha Mária rokonai lettek volna egyszerre, midőn a magyárok felett uralkodnak.

Géza király felesége az országon átvonuló keresztes hadakat oly bőséggel vendégeli,
hogy a krónikások nem győzikmagasztalni a királyné hitbuzgóságát. A hadak vezérének,
Frigyes császárnak, Saját kezűleg hímez szőnyeget - zöld mezőben kis fehér kutya
ugrándozik.

Az. Árpádok alatt a magyar királyi udvar hatalmasságáról és erényességéről híres. A
magyar királylányokat messzi földre viszik császárnőknek. Szent László Piroska lánya a
bizánci császár felesége lesz, és III. Béla, midőn háromszor özvegy lesz, Európa legelső

hölgyei között válogathat, akik szívesen lennének magyarkirálynék, Szűz Mária rokonai.
Mánuel császár leánya és a francia király húga jönnek el Magyarországba királynénak. A
hősök és szentek családja az idegen nők idejében is istenfélelméről és erényességéről

nevezetes.
Gertrud királyné leánya Thüringiába kerül, és ő lesz az a szent hölgy, akinek ölében a

kenyér rózsáva változik. Magyarországi Szent Erzsébet (amint Thüringiában nevezték)
ugyancsak öregbítette a magyar királyi hölgyek szentséges hírét. A régi nagypénteki kép,
amely ruhátlanul mutatja a legszebb királyleányt, minden időknek legáhítatosabb képe.
Égi malaszt, szent, szerelmes isten-félelem száll felénk; hátul a barát és a királyleány
megtört nyakán Szűz Mária napsugara ...

A szent leány anyját, Gertrudot, azelégedetlen Bánk bán egy őszi vadászaton megöli a
pilisi hegyek között, de a történelemtudósok már bebizonyították, hogy Gertrud
ártatlanul halt meg.

Anjou Erzsébet idejében még állottak a templomok és apátságok, amelyeket azÁrpád
házbeli királynék építtettek. Az. öregedő királyné bejárta e megszentelt helyeket és régi
királynék sírjaira borulva, esedezett búnbocsánatért.

A nyulak szigetén lakott Árpád-házi Szent Margit királyleány, akinek klastroma romjain
manapság pesti szerelmespárok várják az enyhe alkonyt.

A szentek gyújteményében alig találni vonzóbb és meghatóbb alakot a magyar
királyleánynál. Alázatossága, égi lénye, középkorías vezeklése megindítja korának minden
sZívét.

A legenda szerint a legszebb hölgy volt Magyarországon és ruhát csak kétszer váltott
életében Ó, a középkori vallás kegyetlen feladatot rótt papnőire. Manapság ijedten
csóváljuk meg a fejünket, hogy volt idő, midőn a királyi hölgy vallási meggyőződésből és
alázatosságból nem érintette vízzel azarcát. Mezítláb járt a sziget kavicsain és a szegények
és a betegek ápolója. A legszigorúbb apácarend sem rendel keményebb penitenciát,
amilyent Szent Margit kolostorában élő nővérek viseltek. Az. alázatnak és türelemnek,
megadásnak és áhítatnak oly égi zenéje cseng vissza a messzi. középkorböl a Nyulak
szigetéről, hogy felsóhajtunk és elszomorodunk: miért szenvedett annyit e szép kir.UYi
leány? •

Őszi éjszakákon talán egy fehér madár alakjában repül át kedves szigete felett BélakinUy
lányának lelke, mint a délre vándorló kócsag.

Lokietek Erzsébet, az Anjou-házból, öregségében már csak ezen a helyen tudott
kedvére imádkozni, míutan Avignont, Rómát és az akkori szent helyeket térden csúszva
bejárta.

A szent királyleány megáldotta tán e helyen a nyugtalan királyné lelkét. Habár Erzsébet
halála napjáig a "királynévizével"fehérítette arcát, Szőrcsuhában,mezítláb gyakran járt, de
arcát a legnagyobb vezeklés idején sem mulasztotta el kendőzni.
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Egyház a társadalomban

TOMKA MIKLÓS

Nem magánügy!
Az egyház társadalmi tanításáról

"A szeretetazt isjelenti, hogy mindenkivel - különösenpedig a szegényekkel 
tőrlJdünk és hogy kitartóan keressük azokat a társadalmi és gazdasági
struktúrákat, amelyek mindenki számára lebet6vé teszik egy, a megváltott
teremtés részét alkotó k6z6sségben való részvételt. " (GIM 365)

A kereszténység nem magánügy! Aki a vallást az egyén {vagy éppen az elmagányosodott,
magára maradt ember) és Isten kétszemélyes viszonyának véli, az félreérti a krisztusi
tanítást. Az Isten és ember közötti kapcsolat mércéje a többi emberhez való viszony. "Aki
nem szereti testvérét, akit lát, nem szereti az Istent sem, akit nem lát." (1 Jn 4, 20) A
kereszténység ideálja a szerető és közösségí ember - aki nyilvánvalóan nem egyedülvaló.

A kereszténység nem csak a közvetlen és személyes emberi kapcsolatokhoz ad
útmutatást. "A -szeresd felebarátodat- kötelességének személyes dimenziója is van, de a
közjó érdekében való átfogóbb társadalmi elköteleződést is megköveteli" (GIM 14). A
kereszténység az ember és az ember világa megszentelését tűzi ki célul. A társadalom az
ember killdetésének kerete és egyik célja is. Természetes, hogy az egyházat mindig
foglalkoztatta a társadalom rendje, az ideális társadalom, a közjö.

A pápák, majd a II. vatikáni zsinat számos dokumentumban foglalták össze tanításukat a
társadalomról. A társadalomtan megfogalmazásának közvetlen indoka a társadalom
működési elégtelensége, mindenekelőttaz emberek közötti egyenlőtlenségekfokozó
dása és az anyagi elnyomorodás, a szociális problémák, a szociális kérdés kiéleződése.

Azonban a keresztény társadalmi tanítás nemcsak ezekre vonatkozik (azaz nemcsak
szociális tanítás), hanem a társadalmi együttélés erkölcsi követelményeinek összefogla
lása is a lehető leghumánusabb rend kialakításának igényével. A keresztény társadalmi
tanítás hosszú évtizedekig legfeljebb belső egyházi érdeklődésre tarthatott számot. Ma
más a helyzet. VI pál pápa Populorum progressio kezdem enciklikáját (1967) az
egyházhoz és minden jóakaratú emberhez círnezí, s ezt a megszólítást utódai is megtartják.
A világgal kezdett párbeszédnek az egyház társadalmi tanítása is részévé vált.

"Folytonosság és megújulás" (SRS 3)

A társadalmi tanítás három jellegzetes alapelve vonul végig az elmúlt száz év dokumen
tumain. Ezek értelmezése, kifejtése viszont inkább a változást szemlélteti. Aszemély-elv
kezdettől fogva a társadalmi lényként értelmezett embert teszi a társadalmi rend
mércéjéVé. Ezen belül az újabb dokumentumokban a hangsúly az ember közösségí
hivatására kerül. "Isten terve, hogy az ember közösségben éljen hivatásának" - jelenti ki a
Il vatikáni zsinat ( GS24). Az amerikai püspöki kar megállapítása szerint pedig "az emberi
méltóságot csak közösségben lehet megvalósítani és megőrizni" (GIM 14).
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Amásodik aIapelva szoltdarltás-elv. Eszerint az ember WSada.ImiSaga és a közösség java
erkölcsi kötelességekkel jár.Az így meghirdetett közjó és szolidaritás a kereszténypartok
és a szakszervezetek együttes tevékenységén át vezetett a második vilagháború utáni
Európában a "szociális állam" megalkotásához. Ez azt jelenti, hogy az állam vállalja a
hátrányos helyzetűek (öregek, betegek, munkanélküliek) méltányos ellátását; a mun
kavállalók - vagy képviselőik - részt vesznek a vállalati döntésekben és a dolgozók
érdekeit erős szakszervezetek védik az állammal és a munkaadókkal szemben. A szocíálís
állam korántsem kifogástalan rendszere a 40-es, 50-es évek fordulóján óriási előrelépést
jelentett. A szolidaritás elve mara két szempontból is növekvő jelentőségre tett szert.
Először is a közjó fogalmának világméretűkiterjesztésével. A jelen kor feladata "a szegény
népek fejlódésének támogatása, a nemzetek közötti igazságosság fokozása" (PP 5), a
harmadik világ segítése. A másik - nyomatékosabb s elméletileg sokkal kidolgozottabb
- szempont "a szegények melletti döntés és az irántuk való megkülönböztetett szeretet"
(SRS 42) meghirdetése. Először a felszabadítás teológiája fogalmazta meg, hogy a
keresztényi lét elemi követelménye, sót minősítőmércéje a szegények melletti állásfog
lalás ( opció). II. János pál pápa megismétli ezt a felfogást, és felszólítja a nemzetek és a
nemzetközi intézmények felelős vezetőit, hogy "a növekvő szegénység jelenségére
kiemelt figyelmet fordítsanak" (SRS 42).

A társadalmi tanítás harmadik vezérelve a szubszidiaritás elve. Ez kettős követelmény.
Elsőkéntaz, hogy a társadalomban minden tevékenység, felelősség, funkció arra a legalsó
szintre kerüljön, amelyen még éppen el tudják látni. Más szóval ez az indokolatlan
központosítás tilalma. A másik követelmény az egyének és középszíntű társadalmi
szervezetek részvételének lehetövé tétele a magasabb szintű szervezetek életében.
"Mindenkibenfel kell szítani a kedvet, hogy kivegye részét a közös kezdeményezésekból"
(GS 31)! És "Krisztus összes hívei érezzék át, hogy saját külön hivatásUk van a politikai
közösségben" (GS 75)! Ugyanakkor "a katolikus társadalmi tanítás hosszú ideje hirdeti a
kis és középszíntű közösségek és intézmények jelentóségét az erkölcsi felelősség

vállalásában. Ezek közvetítő struktúrák, amelyek az egyént és a társadalom egészét
összekapcsolják" (GIM 308). Ebben a helyi és a regionális társadalmi és intézményi
formák, s a középszintű társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális szervezetek értéke
fejeződikki. Végül az így megkövetelt sokrétűség értelemszerűenfeltételezi a pluraliz
must.

Akeresztény társadalmi tanítás két területén különösen jóllátható a megújuiás. Azegyik
a tulajdon kérdése és a tőke és a munka viszonya, a másik a társadalmi fejlődés

meghatározása. A tulajdonjogról szóló hagyományos tanítás míatt a keresztény társadalmi
tant sokan vádolták konzervativizmussal, a fennálló rend és a gazdagok védelmével. Noha
eredendőena kisemmizett rétegek védelme késztetett a társadalmi tan megfogalmazá
sára, az előbbi vádat nem lehet maradéktalanul megcáfolni. Annál fontosabb, hogy a
társadalmi tanítás újabb dokumentumai radikálisan más álláspontot képviselnek. A
régebbi megfogalmazások szerint "a magántulajdon sérthetetlen és szent" (RN 12), "a
személyes tulajdonjog" különbözteti meg az embert az állattöl, amelynek csak használati
"joga" van (RN 5), sót XI. Pius szerint a tulajdonjogot az sem szünteti meg, ha visszaélnek
vele és ha a tulajdont nem használják (QA 47). Ezzel szemben újabban a tulajdonból eredő
kötelességekrőltöbb szó esik, s a keresztény társadalmi tanítás a tulajdonjogot korántsem
tartja már minden feltételtől és megkötöttségtől független jognak. "A természeti javak
felhasználásának" gyakorlati és erkölcsi határai vannak (SRS 34). "A Föld mindenkié,
nemcsak a gazdagoké. A magántulajdonra való jog senki számára sem feltétlen és
korlátoktól mentes jog. Senki sem jogosult arra, hogy feleslegét pusztán önmaga használja
fel, amikor mások a legsZükségesebbek terén is hiányt szenvednek" (PP 23 ). Avezérelv az
igazságosság és a szerétet (GS 69. 1.). "Ezeknek minden más jog, a magántulajdon joga
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is ... alá van rendelve" (PP 22)! Tehát a magántulajdon joga nem válik kétségessé, de
átértelmezódik. A tulajdon már inkább kölcsönhöz hasonlít, amivel el kell számolni. n.
János pál úgy fogalmaz, hogya tulajdont ..valójában csak társadalmi Zálogként kapjuk" (SRS
42). Végül, a tulajdon nem egyszerúen önmagától van, hanem keletkezik A tőke és a
munkaviszonyábanpedig egyértelmúen a munka az elsódleges - úgy is, mint a tőke egyik:
forrása, úgy is, mint az emberi alkotás és önmegvalósítás útja (LE).

A társadalmi tanítás másik központi témája a (társadalmi) fejlődés. Itt találkozik az
egyénból kiinduló perszonalista szemlélet és egy társadalomszerkezeti elképzelés. A
keresztény tanítás három fogalmat, az emberi méltóságot, a társadalmi fejlődéstés a békét
vonatkoztatja egymásra. Az embemek joga van a fejlődésre és az abban való személyes,
aktív részvételre (SRS 30). A fejlődés ellenben nemcsak és nem is elsősorban növekedés,
hanem béke (PP 76), a nemzetközi szolidaritás fokozódása (PP 73, SRS 33), a közjó
növekedése (PP 79), az igazságosság megvalósulása (SRS 10, 26). A fejlődés fószereplője

pedig mindig az ember (LE 4, SRS 30). A fejlődés e fogalmában a társadalmi-gazdasági
fejlődés mellett tehát jelen vannak az ember, a személyiség fejlődése és a fejlődés erkölcsi
és transzcendens vonatkozásai.

A társadalommal foglalkozó más elméletekhez viszonyítva a keresztény társadalmi
tanításnak több sajátos jellemvonása van. 1. Nem "társadalomtudomány" a szö igazi
értelmében, nem leíró, a belső törvényszerűségeket kereső diszciplína, hanem erkölcsi
értékelés, társadalomkritika. 2. Puszta létével azonban mégis állást foglal egy-egy aktuális
társadalomelméleti vitában. A társas lét morális vonatkozásait hangsúlyozza, s ezzel
elutasítja azt az áUáspontot, hogy a társadalom különböző résztertileteinek és intéz
ményeinek részleges autonómiája elegendő lenne azok megítéléséhez. Más megfogal
mazásban: a gazdasági élet, a politika stb. maradéktalan öntörvényűségejogtalan, hiszen
alá kell rendelődnie az ember értékeinek és jogos igényeinek. 3. A keresztény
társadalomtan a kapitalizmus-szocializmus, illetve az individualizmus-kollektivizmus
vitában elveti a szélsőségeket. (Figyelemre méltö, hogy II.János Pál mennyire egyformán
utasítja cl mind a keleti, mind a nyugati gazdasági és politikai rendszert. SRS 20-23.) A
megoldás ellenben nem valamiféle harmadik út, hanem a társadalom alulról jövő szerves
növekedése, az egyén és az intézmények öszekapcsolása, a szolidaritás országokon belüli
és nemzetközi érvényesítése. 4. VI. Pál pápa, a hatvanas évek közhangulatának megfelelő

en még derűlátóan ítélte meg a fejlődés lehetőségeit. Az újabb dokumentumok "a
növekedés korlátai" jegyében születtek s övnak minden "együgyű optimízmustöl" (SRS
27). Az ilyen véleményváltozások a kor függvényei. Ennél fontosabb az az alapállás, amit "a
korlátozott modcmitás társadalom-modelljcként" jellemezhetünk. Modem, amennyiben
a fejlődés szószölöja; korlátozott, amennyiben szociálpolitikát, a szegények tekintetbe
vételér, a kiegyensúlyozott fejlődést, a harmadik világ felemelését követeli.

A keresztény társadalomtan kopernikuszi fordulata

A n. Vatikáni zsinat a keresztény társadalmi tanításban is alapvető változást hozott. A
-tarsadalomtan egész rendszere: megalapozása, belső logikája, a társadalmi gyakorlathoz
való viszonya átalakult. Hivatkozási alapját, legitimációját a zsinatig a természetjog
képezte. Eszerint az örök emberi természet alapján le lehetne vezetni a társadalmi
együttélés normáit, persze éppúgy örök és feltétlen jelleggel. Ezt az értelmezést hosszabb
ideje sokan megkérdőjelezték.Ehhez járult az a kritika, hogy a spekulatív természetjogra
való hivatkozás nemcsak a tapasztalati tények ismeretét, hanem az Evangélium szellemét
és betújét is helyettesítette. Ma a társadalmi tanításnak két forrását lehet megkülönböztet
ni: a társadalomtudományok segítségével feltárt valóságot és az Evangéliumot. Az
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utóbbinak a konkrét körülményekre aIkalmazásából születík a társadalmi tanítas (LC 12).
A változással megszúnik az látszat, mintha a társadalmi tan az empirikus valóságból
közvetlenül következő, a világnézettől és értékdöntésektől független nonnarendszer
lenne. (Ez eredetileg is valótlan és ellentmondásos elmélet volt, amit a katolikus egyházon
kívül alig valaki vett komolyan. ) Új értelmezésében a társadalmi tanítás "a teológia,
mégpedig az erkölcstan területéhez tartozik" (SRS 41 ).

A természetjogot öröknek és megváltoztathatatlarinak tekintő alapállásb61 a társadalmi
tan is zárt rendszerként fogalmazódott meg. Ezt lehetett ugyan tovább finomítani, de így is
érzéketlen volt a történelmi és társadalmi helyzetekkel és adottságokkal szemben. II.
János pál határozottan szembefordul ezzel a szemlélettel. "Mivel ez a tanítás alapvetőena
cselekvésre irányul, tehát a történelem változó körülményeivel együtt fejlődik. .. Nem
zárt rendszer, hanem mindig nyitva áll a felmerülő új kérdések előtt" (LC 12).

Következtetésmódjában, logikájában a keresztény társadalomtan régebbi irányzata
deduktív: kijelenti, hogy mit tartalmaz a természetjog, és ebből vezeti le a konkrét
viszonyokra alkalmazott követelményeket. A zsinati és az azutáni társadalmi tanítas inkább
induktív, "alulról fölfelé" halad. Első lépése a társadalom megismerése. A valóság
kihívására a társadalmi tan az Evangéliummal válaszol. A válasz pedig egyszerre erkölcsi
útmutatás és felszólítás a cselekvésre.

Az "egyház társadalmi tanitásának" kifejezője és kihirdetője a zsinat előtt Róma, a pápa
volt. Amikor a zsinat állást foglalt a társadalom kérdéseiben, lazított a centralizmuson.
(II. János pál a zsinati dokumentumokat kifejezetten az egyház társadalmi tanitása
alkotóelemeinek tekinti. SRS 7.) A döntő lépést azonban VI. pál pápa tette meg, amikor
elutasította, hogy "mindenki számára érvényes útmutatást adjon és mindenütt érvényes
megoldásokat javasoljon. Ez az egyes keresztény közösségek dolga" (OA 4). Az egyház
társadalmi tanitását tehát részben a helyi egyházaknak kell, saját körülményeikhez
igazodva megfogalmazniuk! Ezután nem véletlen, hogy II. János pál utolsó társadalmi
enciklikájában visszatérően méltatja a felszabadítás teológiáját.

Elméleti alapállásával, érvelésmödjával és intézményhez kötódésével összhangban a
keresztény társadalmi tanítás első dokumentumai konzervatívak voltak, a társadalmi
ellentéteket könnyű szívvel "a természet rendjének", "öröknek", "megváltoztathatatlan
nak", sőt éppen "célszerűnek", a társadalmi egyenlőségért küzdő szocialistákat pedig
"álmodozóknak" nevezve (RN 14). Az utóbbi harminc év dokumentumai ugyanezeket az
ellentmondásokat erkölcstelennek, megváltoztathatónak, és megváltoztatandónak
tartják. A társadalmi tanitás kezdeményezővévált.

Megváltozott az egyedi szükséghelyzetek és az ezzel kapcsolatos erkölcsi normák
megítélése. Korábban "a jótékonyság kötelességére, az alamizsnálkodásra" hivatkoztak
(RN 19) - ám lényegében függetlenítve azt a tulajdonmegoszlás és a közjó kérdésétől.

Ma a társadalmi tanítás mindenekelőtt igazságosságot követel (PP 44, SRS 28). Az
igazságosság nem az egyenlőséget, a javak azonos elosztását, hanem az elemi emberi
szükségletek feltétlen kielégítését és a szegények felemelését jelenti (SRS 31, 42).

Végül, de fontosságában alighanem mindezeket az átalakulásokat megelőzve,megválto
zott a keresztény társadalmi tanitás absztrakciós szintje. Kitűnően szemlélteti ezt a "jó" és
a "rossz" eltérő jelentése a korábbi és az újabb dokumentumokban. A zsinat előtti tanítas,
az örök törvényűtermészetjogra való hivatkozása miatt a társadalom tényleges problémái
fölött "lebeg" és nem nyilvánvaló, mi köze a világ gondjaihoz. Bizonytalan marad, hogy
kihez szöl a tanítas, Különösképpen semmi sem mutat arra, hogyhús-vér embereket szólít
meg, azért, hogy magatartásukhoz útmutatást adjon. Megtartása nem kérhetőszámon. Egy
kritikus összehasonlításul olyan nemzetközi normákhoz hasonlítja őket, amelyek létez
nek, de senki sem veszi őket igazán komolyan. A tanitás konkrétabbá s egyúttal erkölcsileg
nyomatékosabbá válása két gondolatkörhöz kapcsolódik. A strukturális bún fogalma
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lényegében megoldotta a társadalmi intézmények és formák erkölcsi mínősítését,Azzal a
tétellelpedig, hogy a társadalom alkotója és célja az ember, a társadalmi tanítás kimondja a
személyes felelősséget a társadalom javáért. A két megközelítés együtt nem csupán
erkölcsi, hanem politikai hatású is. '

A strukturills btin és a személyes felel6sség

A strukturális bűn fogalmát a felszabadítás teológiája dolgozta ki, noha ezzel egyid6ben
más összefüggésben is felmerültek hasonló gondolatok A hagyományos szemleletben a
bűn szigorúaD egyéni kategória. A környezeti adottságok, egyebek között a társadalmi
viszonyok pedig lehetnek előnyösekvagyhátrányosak, hasznosak vagy károsak, söt jók
vagy rosszak, de az egyéni döntésnek legfeljebb kerettényezöí, nem pedig részei. Ez a
felfogás az európai individualizmus felvirágzása idején alakult ki. Különválasztja az embert
mint "nem társadalmi" személyt és az embert mint társadalmi lényt. Ez a kettéosztás
elméletileg jogtalan és a gyakorlattal sincs összhangban. A manipuláció, az "agymosás", az
"átnevelés" tapasztalatai szélesebb közönség számára is megmutatják a megoszthatatlanul
társadalmi ember társadalmiságábl eredő erkölcstani dilemmákat.

Piet Schoonenberg az eredeti bűnt olyan belső diszpozíciónak tekinti, ami mások
bűneiből s ennek következtében kegyelemközvetítő szerepük hiányosságaiból vagy
torzulásaiból ered. A család, a társadalmi környezet, a kor bűnei korlátozhatják az abba
beleszülető ember képesseget a jóra. A társadalmi környezet bűnei "a világ bűneivé"

sűrűsödnek Ez a szituáció pedig meghatározó szerepü a benne élők számára - saját
bűnökre késztet. Karl-Heinz Weger szerint a társadalmi környezet megelőzia személlyé
válást és ezen belül a szabadság elnyerését. Minden embert formál a társadalmi,
történelmi, strukturális kegyelemnélküliség - amivel szemben a kegyelem transzcen
dens eredetű. Werner Eichinger és Dorothee Sölle egyaránt a környező világból áradó
reménytelenséget, gonoszságot, az emberek hátrányos megkülönböztetését, az osztályel
nyomást, az Észak-Dél feszültséget bírálják Thdjuk, hogy ezek rosszak, de gyengék
vagyunktenni ellenük; ezért szötlanul elfogadjuk őket és ezzel magunkis a rossz részesei
leszünk "Abűn cinkosai vagyunk" - mondja Sölle (Das Recht ein anderer zu werden.
Neuwied 1971) a strukturális bűnről.

"A bűn történelmi és társadalmi tény" állítja Gustavo Gutiérrez (Theologie der
Befreiung. München-Mainz 1973). "Az elnyomó struktúrákban, az embemek ember
általi kizsákmányolásában, a népek, fajok és társadalmi osztályok leigázásában és a fölöttük
gyakorolt uralomban válik megfoghatóvá." Ez a strukturális bűn az egyéni bűnök terméke,
de nem szűníkmeg az egyéni megtéréssel. A struktúrákba rögzült bűnmegszüntetéséhez
a struktúrákat kell megváltoztatni, ez pedig politikai cselekedet.

"A bűn állapota", "a struktúrák bűne" a harmadik világ teológiájában és egyházi
dokumentumaiban megszokott fogalom. II. János pál is ismételten visszatér erre a
felfogásra. Apápa teológiájaperszonalista. Főkéntabűn struktúráinak a személyesbűnben
való eredetét és az egyénre való hatását hangsúlyozza. A strukturális bűn önálló
valóságának vagya társadalmi és politikai viszonyokban való megjelenésének elmélete
nála kevésbé kidolgozott, inkább csak töredékekben jelenik meg. A társadalmi és politikai
rendet és struktúrákat a pápa erkölcsi szempontból vizsgálja (SRS 38). MegáIlapítja, hogy
egyes struktúrákat Isten akaratával ellenkező cselekedetek hoznak létre (SRS 36,37), és
hogy e struktúrák további bűnökforrásai (SRS 36). Abűn struktúrái nemcsak általánosan
akadályozzák a fejlMést és a békét (SRS 49), hanem az emberben emelnek akadályt, azaz
korlátozzák szabadságát, a jóra való képességet (SRS 36). Ezért szólítja fel az egyház "az
embereket és a társadalmat, hogy szüntessék meg a bűn és az igazságtalanság állapotát,
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hogy ezzel megteremtsek az igazi szabadság feltételeit" (LC 60). ~ strukturális bűn

körülményei között nincs igazi szabadság! .
A társadalom előrehaladásáértvaló munkálkodás "mindenkinekkötelessége mindenkivel

szemben" (SRS 32). Azújabb társadalmitanítás ezt a követelményt többféleképpen kifejti:
hangsúlyozza a személyes felelősséget,és fontos erkölcsi értéknek nevezi az együvétartozás
tudatát és a szolidaritást (SRS 38). A konkrét pozitív példák között pedig még a helytelen
állami intézkedésekkel szembeni nyilvános tüntetéseket is említi (SRS 39).

A szolidaritáson túl más is indokolja a bűn struktúrái elleni erőfeszítéseket. A
társadalom szerkezeti adottságai befolyásolják, talán meg is határozzák az egyént. Ez a
keresztények számára annak belátására vezet, hogy a csupán lelki vagy belső megtérés
nem elegendő. "Annak érdekében, hogy ők maguk kegyelemben részesüljenek, küzde
niük kell azért, hogy a társadalmi struktúrák is gyökeresen megváltozzanak, megtérjenek,
azaz megújuljanak Isten kegyelme előtt" (Leonardo Boff:Erfahrung von Gnade. Düssel
dorf: 1978). A strukturális bűn ténye és a személyes érintettség a társadalmiés politikai
cselekvést a megtérés, az üdvösségre törekvés lényegi alkotóelemévé teszi. A gazdag
országok polgárai aktív egyéni hozzájárulásuk nélkül is haszonélvezői a "fejlődőnek"

nevezett országok kizsákmányolásának, az ottani nyomornak és bűnnek.A helyzet néma
tudomásulvétele bűnrészességlenne, tehát minden kereszténynek erkölcsi kötelessége a
magaszintjén, saját lehetőségei szerint tenni a kizsákmányolás ellen. Lehetséges, hogy ez a
"tett" erőtlennektűnik,és kimerül rendszeres jelképes tiltakoúsokban és adommyokban.
A tett hiánya ellenben a bűnös helyzet és az abban val6 résZVétel elfogadása lenne.
Hasonlóképpen minden jobbmódú ember, sőt mindenki, aki nem tart el több gyermeket,
akaratlanul haszonélvezőjeanagycsaládosokat hátrányba hoz6 adö- és szocWpolitilának.
A keresztény társadalmi tanítás felsz6lítása egyértelmű.Véget kell vetni e cinkossagnak.
Mivel pedig a bűnök struktúráit hordozö társadalomból kivonulni nem lehet. ezt a
kisemmizettekkel val6 szolidaritás is megtiltja, meg kell Wltoztatni magukat a struk
túrákat!

A keresztény társadalomtan visszhangja

Napjainkban a keresztény társadalmi tanítás szamos dokumentuma kelt nemzetközi
feltűnést,és késztet - mellette vagyellene - politikai akci6kra. A társadalomtan szb:éves
pályafutása ismeretében mégis azt kell kérdezni, hogy míért nem ismertebb. miért nem
hatékonyabb ez a tanítás? Válaszullegalább öt okot lehet megnevezni. 1. A társadalmi
tanítás nem ellentmondásmentes, Belső bizonytalansagai kritikusainak sok tmladási
felületet kínálnak. 2. A tanítás megalapozasa gyakorta elégtelen. A szaktudomárryok
ténymegállapitásaival és elméleteivelval6 ÖSSZhang sok esetben hianyzik. A tarsadalmi tan
csak a zsinat óta törekszik a társadalomtudományok módszeres felhasznalására és azöta
sem kielégitőmértékben. 3. A társadalmi tanítás nyelvezete kevéssé segíti elő az általános
elfogadhatóságot és a profán intellektuális és társadalmi környezetben történő feldel
goZást. Az alkalmazott vallási hivatkoúsok egyike-nWika (például a SZŰZ Marilúlak val6
felajánlás. a Mária-év stb. SRS49) még azt is nehezíti, hogy a társadalmi tan a katolikus
egyházon kívül befolyásra tegyen szert. 4. Nem hatékonyak a közvetités mechanizmusai. A
fejlett világ országaiban a papok és püspökök kevéssé ismerik, még kevésbé követik és
közvetitik a társadalmi tant. S. Végül a társadalmi tanítás hivatott művelői és egyetemi
oktat6i megosztottak. A kereszténységnek kevés egyéb olyan területe van, amely ilyen
közvetlenül érinti a társadalmi és politikai érdekeket. Nem csoda, ha ez a szakemberekegy
részét is befolyásolja. Jócskán vannak, akik nem tudták megtenni· a társadalmi tanítás
kopernikuszi fordulatát. A szakma megosztott. S a zsinat előtti szemléletet követők a
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legteljesebb meggyőződéssel(és nem csekély anyagi és politikai tamogatásra támaszkod
va) nevezik az utóbbi húsz év egyházi tanítását "neo-marxizmusnak".

Az újabb társadalmi tanítás kihívás a mai világrend és annak politikai és gazdasági
irányítói számára. Ugyancsak kihívás mindazok számára, akik pusztán múltbeli társadalmi
modellekben tudnak vagy akarnak gondolkodni. Mióta a társadalmi tan közvetlen
társadalmi-politikai követelményeket fogalmaz meg, nem tudja elkerülni, hogy hívei
mellett ne legyenek ellenfelei is.Ám más szóval ez azt jelenti, hogyközéleti tényezővévált.
Jelentősége mínd tartalmi, mind funkcionális sajátosságából következik. Tartalmi sajátos
sága az emberközpontúság és a profétikus szerep ... Az emberközpontúság a mindenne
mű "kényszerekkel" való szembefordulást jelenti, az azonosulást a saját érdekeit
érvényesíteni nem tudó rétegekkel. A profétikus alapállást reál-utópiának, az adott
társadalmi-politikaiviszonyokerkölcsi indíttatásúváltoztatási kísérletének is nevezhetjük.
A társadalmi tanítás a társadalom emberibbé - Isten tervének megfelelóbbé - tételére
törekszik, s ma már nemcsak elvont teóriákban, hanem a mindennapi gyakorlat
lehetőségeit is ViZSgálVa.

A társadalmi tanítás funkcionális sajátossága annakaz elvnek megvalósításából követke
zik, hogy az egyház az egység szentsége. Ez legalább kétféle törekvéshez vezet. A
társadalmi tanítás minden más jelenkori elméletnél erősebben és következetesebben
képviseli a világ egységét. Célkitűzése a szolidáris emberiség. Ez üres szólam lenne, ha
nem lenne ugyanakkor a nemzetközi igazságosság szöszölöja, Ez a másik törekvés a
szegények melletti tudatos döntésben válik egyértelművé.A keresztény társadalmi tan
tehát az emberiségnek mínd horizontális (azaz rendszereket, kultúrákat, országokat
átfogó), mind vertikális ( azaz az osztályszerkezetet áthidaló és az elnyomás struktúráinak
felszámolására törekvő) összefogására törekszik. Ennek a nagy ideálnak reálpolitíkai és
konkrét gazdasági aprópénzre váltásában a társadalmi tanítás sikeresebb sok más
kísérletnél.

"Még nem feleltünk meg kötelességünknek, ha bekötözzük azoknak a sebeit, akik
rablók kezébe kerültek A szegények melletti döntés arra kötelez, hogy felfedjük,
megváltoztassuk, ha lehet, megakadályozzuk a rablás struktúráit" - hirdeti Franz
Kamphaus limburgi püspök (epd-Entwicklungspolitik 1986). A társadalmi kérdések
szemmel tartása és az ellentmondások felszámolására való törekvés nemcsak az államok
nak, nem is csupán a politikai vezetőknek, hanem minden egyes polgárnak, "főként ha
keresztény, személyes" kötelessége (SRS 9). "Mindenkit sürgető kötelezettség, hogy a
többiek fejlődésén munkálkodjunk" - ki-ki saját képességei szerint (SRS 30). EZ a
társadalmi tanítás egyik fő mondanivalója. A másik pedig az, hogy "az értelemmel és
akarattal megáldott ember a haladásért éppúgy felelős, mint üdvösségéért" (PP 15).

FdIJaSZnjk irodalom:

GIM = Ameribl pllspOldbr, <iaZ<IadglilP~ 1DiDdenldsdnWa; Economicjustlce for AlI: CadlOIiC Soda11b1cblngand Ibe
U.s. Ecooomy (1986) - GS= ll. ValikanIzsinat,Gaudium et spes, Az egYIm a mai~ leI1dpjsztori konstitúció (1965) LC=
Hltlllni Kongregkló, Ubert2IiS consdenlia, Insttukcló a keteszttny szabodslgról ts klsza1>odfdstól (1986) - lJ! = ll. jinos l't1 pp.
I.aborqn Exercens end1d1ka (1981) - OA =V1.1't1 pp. octogesima Adwmiens (1971) - pp =I. l't1 pp. l'OPUIOnUn~
end1d1ka (1967) - QA= Xl. Pluspp. QuadrageslmoAnno end1dlka( 1931) - RN= llL l.copp. RerumNownun end1dlka( 1891) 
SRS = n.jinos l't1 pp. SoUdtudo rel SOCIa1lS end1d1ka(1987) - HO'WlgBOchele: ChristUcherGlaube und PoUtische Vemunfr.
Wlen-DOSSeIdOtf 1987 - Karl Gabríel, Wollilan8Klein,Wemer Krtmer: die gCSeIISCIWtlIChVerantwortungdet Kirche. OiIsoeldorf
1988.
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SZENNAY ANDRÁS

Egyházunk - ma"

A mai magyar katolikus egyházról kell szólnom és nem a történelmi múltba kell
visszanyúlnom. Sokan értékelik, mások hibámként könyvelik el: hogyha magyar egyhá
zunkról szólok, akkor meglehetősenkritikus vagyok Érvényes ez általában az összegyházi
helyzettőlvaló megnyilatkozása.imra is, gondoljak akár annak lassan már elviselhetetlen
centralisztikus törekvéseire, akár váratlan, vagy a végtelenségig elhúzott döntéseire.
Válaszom a bírálóknak, de önmagam lelkiismeretének is: Nem ellened, hanem érted
vagyokkrítíkus, olykor haragos.

A következőkben ad infra, azaz egyházunk jelen belső helyzetéről tennék néhány
megállapítást, másrészt ad extra, hiszen egyházunk tagjai az adott társadalmi környezet
ben élnek, a magyarállam polgárai. Veszedelmes s egyben lehetetlen vállalkozás lenne
olyan skizofréniát kialakítani az emberekben: otthon, a templomban, esetleg a temetőben
lehetnekvagylegyenek hívőkeresztények - munkahelyükön, a közéletben azonban erről

mélyen hallgassanak, mi több, talán az árral úszva az egyházat támadó demagógok közé
álljanak Sajnos, az elmúlt negyven évnek mintegy első kétharmada ilyen kettős nevelést
kényszerített szülökre, gyermekekre, nevelőkre. "Erről nem szabad mások előtt vagyaz
iskolában szölnod!" - figyelmeztették az aggódó szülőkgyermekeiket, ha például a város
másik végére mentek templomba, nehogy ismerőssel találkozzanak Ezek a - talán így
kell mondanom - szerencsétlen fiatalok azóta 30-50évesek lettek Lehet-e csodálkozni
azon, ha hazai egyházunk megújulását elsősorbana mai, ilyen kettősségetmár nem, vagy
csak alig ismerő fiatal generációtól várja? Félreértés ne essék: az elmúlt negyven esztendő

során, egészen a közelmúlt időszakáig, az egyház helyzete rendkívül súlyos volt, a
kibontakozás mintegy húsz esztendeje kezdődött, s annak még csak kezdő fázisában
vagyunk.- Az a keresztény, akinek "két élete" volt: a templomban az egyik, munkahelyén,
a társadalmi életben a másik, csak hősiességgelvolt képes gyermekét másra, mint erre a
"kettősségre" nevelni. A hősiességet lehet és kell tisztelni, de megkövetelni nem lehet.
Különösen nem akkor, ha a legfőbb egyházi vezetés erre nem adott példát.

Ennek a helyzetnek volt egyik következménye, melyaz idősebbeknélolykor még ma is
megtapasztalható - a beidegződött félelemből vagyrezignáció miatt -, hogy szöban és
gyakorlatban magukévá tették: itt nálunk:úgysem lehet semmit sem tenni. Hála Istennek, a
mai fiatal papságról és általában a fiatalokról ezt már nem kell elmondanunk:. A zsinat
nyomán egyházunk, bár nagyon lassan, kezdett feléledni. Ma a búzaszem új életre
kelésének lassú folyamatában élünk. Az első csírák, az új hajtások a régi törzsön, a bázisnál,
a kisebb közösségeknél voltak észlelhetők

Számomra olykor érthetetlen, ha külföldön vagykülföldiek azt kérdezik tőlem,milyen a
magyar egyház élete - s rögtön hozzáteszik: a jelenlegi, szocializmust építeni kívánó
államban. Több mindenrőlelfeledkeznek Először is arról, hogy az egyház és az állam a
magyar törvények értelmében szét van választva. Azután, hogy minden helyi egyház
sZükségképp ott él, ahol él, tehát szószaporítás a kérdés. Továbbá, hogy az egyház belső

élete, mindenekelőtt zsinati megújulása - egyházi belügy. Kétségtelen, hogy a több
évtizedes elnyomás, a megalázó intézkedések fájó emléket ébresztenek bennünk.
Reméljük azonban, hogyegy olyan társadalmi közegben, mely önmagát meg akarja újítani,

• Elhangzott az Östem!icbiscbes Kulturlnstítutban, 1988. dec. 9-én.
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sJassanarraa~ jut,hogyahfv&erkölcsi tamogatúantlkOlez Iehetetlen
az emHtett probléma a múlté. Ha OrSZAgUnkban oda jutmnk, hogy nem lenne nW' benne
olyan katoUkus egYIdZ, melywlóban erkölcsi tekintBy ts minden egyéb ttnyezti mellett
nem az egybaz jmJa tlen az erkölcsi megújuJ4sban. nem annaktagjai adJWJak jó ~ldát,

toWbbá, ha ezt a hitOnkMI filkadó törekvtst a legkisebb mértékben is korlátoznak, akkor
nagyon súlyos id6k eit ntzonk.

De tekintsOnk újra befelt. A magyar katoUkus egybaz elsősorban önmaganak tartozik
azzal, hogy egyre hat1rozottabb ts célratOr&b ltptsekkel újitsa meg önmagát. Megújitas
ra szorul egybaz-szemltletOnktsegYImi berendezkedtsOnk.Amerevinttzmtnyesstgből

amit csak lehet, fel kell Jazítani, 56t fel kell adni. Nem a Krisztus által adott alapstruktún1ra
gondolok. 1eológiai ts szemiJWiumi ktpztsonk, paps4gunk toWbbktpztse, a hitoktatas
megújidsa, a világiakintenzfvebb bekapcsolása ( e téren még alig törttnt nOunk valami)
- ts még hosszan soro1hatlWn, hogy mit kellene tennOnk az egybaz belső megújulása
érdekében. S mivellemaradasunk nagy, a kis ts bizonytalankodó lépéseket nagYObbak:kA
ts hat1rozottabbaklcá kell tennODk. A zsinat maig is kiI1i'Ws: feladatokra szólít, olyan
feladatokra, melyeket a mai tarSadaImivOto7Jsokközött nW' nemcsakmeg lehet ts meg is
kell oldanunk, de btlnös mulasztassal vétkeznénk, ha önmagunk ktsleltetntnk a fejlődést.

Örültem, amikor a papa legutóbbi ausztriai látogatasát a képeI'll}'Őll követhettem. De
felteszem a kérdtst: az OSSZegyfilt tömeg tipikus képet festett-e az osztrákegybaz életéről?

Vajon az ilyen tömegrendezvfnyek utan a lelkesedts ts tettrekészség tartós marad-e? - S
ugyanezt mondom magunkról: ha az elkövetkező években fel nem ktszü10nk lelkileg a
tervezett pápai látogatásra, akkor annakértékjelző ts értéktartósító szerepevajonjelentős

lesz·e?A lelkesedés szalmalángja mindighamarlelohad, a diplomáciai siker sehol a világon
nem hagy tartós nyomokat sem az egyházi, sem az állami előkészítők gondolat- és
lelkivilágában, még kevésbé akdókészstgében.

Még valamire utalnék - a sok lehetséges téma közorr - ad infra. Amikor a magyar
katoUkus egyh<1zró1 szölok néhányszöt, elsősorbannem a hierarchiátvagyaz egyházpoliti
kai élet szereplöít értem (természetesen ezeket is), hanem a hazai Krlsztus-bfv6k
k6z6sségét. E megállapítasból már némi 6kumenikus k6vetkeztetést is le lehet vonni,
amire most részletesen nem térhetek ki. A katolikus egyházravonatkoztatva ez a közösség
a püspökök, papok, szerzetesek és világiak együttese - mind együtt! Sajnos, a külföldi
sajtóban eltúlzott mödon a hierarchia tagjai vannakretlektorféDyben. Ők is az egybaz, de
nem az egybaz hazánkban - és másutt sem. Meg vagyok róla győződve,hogy a magyar
egyházi közösségben bővenvannakéletképes, ma talán még "a búzaszem álmát alvó", de
erőteljescsírák, melyek kifelé még nem ismertek, sajátos szerephez, fontos feladatokhoz
még nem juthattak.

Ideális és kívánatos lenne, ha a zsinat szelleméből egyre jobban megújul6 egyház
folytatna dúIl6gust az ugyancsak a fejlődés mellett önmagát elkötelezett marxisták
ktpviselőivel.Itt is, ott is nagyobb kreativitásra, több kölcsönös bizalomra, lendítőerőre
lenne szokstg. A sok szöböl, a j6 viszony újra ismétlődő hangoztatásáb61 már elég 
tettekre, közös nagy tettekre, az erkölcsi megújulás közös szolgOatváJlaJásara lenne
SZOkSégÜnk. Enélkül a gazdasági mélypontröl sem tudunk kiemelkedni. Nem feledhetjük:
az egybaz nem statikus, hanem dinamikus erőtképvisel (legalábbis ez lenne a feladata), és
mozgö, önmagát újra meg újra értelmező valóság a szodalista társadalom is. Integrista
szemléletűegyhaztagok vagymarxisták, dial6gusktptelen emberek voltak a múltban és
lesznek a jövőben is.

csak egyetlen példa: ha a zsinati tanítas, eszmék örzésének, érvényre juttatásának
egyetlen szavatol6ja a római kongregáci6k intézménye, esetleg azok néhánykiemeit tagja,
akkor komoly kontliktus keletkezik a húsz évvel ezelőtti dinamikus és a jelenlegi statikus
és erős centralista egyháziönértelrnezés között, Ugyanez érvényes - mint az események
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szemlélője és a múltban nemegyszer szenvedőalanyamondom - a magyar társadalomra.
Struktúrája számos vonatkozásban konzerválódott; ezután nem ígylesz, ezt halljuk, ebben
remélünk. De ha a garancia csak - a római példára utalva - a hazai régi "kongregáció"
lenne, akkor a reformtörekvések újra zsákutcába jutnak. De újra hazai egYMZam felé
fordulok: ki tudná megmondani, hogy így alakult volna az elmúlt negyven év egyházpOli
tikája, az egyház helyzete, ha vélt érdekeit nem a mindenáron csak konzervülök védték
volna irreális apológiával, archaikus önértelmezéssel, konzervatív-integrista mödon mára
háború alatt s azután is még hosszú ideig. csak a történelem fogja később felülvizsgálni,
hogy valóban csak nyolc katolikus iskolánk maradt volna, ha protestálásképp nem
vonultunk volna ki akkor (1948-ban) minden katolikus iskolából. Bár az ilyen merev
szemléletet már magunk mögött hagytuk, de amíg belső egyházi önértelmezésünket a
zsinat tanítása nyomán át nem formáljuk, ez a nehézség mindig kísérteni fog. Más szóval: a
zsinati megújulás kötelezettsége még ma is nagyobb lecke számunkra, mint a fluktuáló
szocialista ideológia.

Kétségtelen, hogy a magyar társadalom és - mint annak integráns része - a magyar
katolikus egyház nagyfeladatok előtt áll. Az egyháznak teljes felelősséggelvállalnia kell a
prófétai szerepet, melyet az elmúlt negyven évben csak alig-alig töltött be. Nem a
jövendőmondás karizmájára gondolok, hanem a súlyos és olykor kényelmetlen feladat
vállalására, mely a kinyilatkoztatás üzenetét, kérő, feddő, intő, biztató szavát közvetíti.
Sokkal több aktív kezdeményezésre van sZükségünk, mint amennyit eddig felmutattunk.
Különösen áll ez a fiatalokkal való foglalkozásra, akik között egyértelmúen megnöveke
dett az igény a közösségi, de egyben bensőségesvallásosságra. A lelki, megújulási igényből
fakad nyomatékos kívánságunk, hogy állítsák vissza és rehabilitálják a feloszlatott
szerzetesrendeket. Az igazságtalan intézkedést, a jogtalanságot csak igazságossággal és
jogtisztelettellehet jóvátenni. A negyven év előtti helyzetból nosztalgikus mödon semmit
sem kívánunk vissza, csupán az életútjukról kitaszítottak, az egzisztenciájuktól megfosz
tottak erkölcsi rehabilitálását. Társadalmunk belsőmegbékéléséhez egy ilyen intézkedés
nagymértében hozzájárulna.

A magyar katolikus egyház funkciókész egyház kíván lenni a mai hazai társadalmi
változások közepette, De az sem kétséges, hogy e készséghez államunknak is mindent
meg kell adni, hogy egyben funkciókc1Jesek lehessünk. S elsősorban nem financiális
támogatásra gondolok, bár ez is nélkülözhetetlen, hanem: jelen akarunk lenni a társadalmi
megújulást, az erkölcsi felemelkedést elősegítő minden tevékenységben. Az csak
természetes, hogy nem adhatunk mást, mint mi lényegünk: hitet, reményt, szerétetet.

Befejezésül még annyit: a magyartársadalom és benne a magyar egyház köteles mindent
megtenni, hogyvilágunkjövője békésen alakuljon. De az emberi jogokról és szabadságról,
békéről elhangzott egyetlen szö, semmiféle hazai vagy bárhol másutt megszervezett
békemozgalom nem lesz hiteles, ha hazai egyházunkban és az egyházban, a magyar
társadalomban és a világ többi országában nem adunk példát arra, hogy valóban
tiszteletben tartjuk az ember méltóságát, jogait és lelkiismereti szabadságát. Az atombom
ba elpusztítja az ember testét - az emberi méltóság, jogok és lelkiismereti szabadság
tiszteletben nem tartása azonban felemészti az idegrendszert, elnyomorítja a testi életet
és megöli a lelket. Erős a reményem, hogy hazánkban, a magyar nép életében és a magyar
egyházban testet-lelket, azaz az egész embert megmentőmunka van kibontakozóban.
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GICZY GYÖRGY

Pótolhatatlan-e az egyháZ a társadalomban?

" ... új vallásomra tegyek br1séget?
Nem, mg tartbadd régi hitedet.
A vallás szabad, vámot sem fizet.
Uptén'J1 ráösmerünk Q manóm,
csak vélünk k(Jz6s legyen külseje,
Minket hited nem ejt gondolkodóba,
Különben is nálunk -félsz- Q neve. "

A Dovre véne mondja ezt Peer Gynt felháborodott kérdésére, amikor arra akarja - a
kényszertől sem visszariadva - rávenni, hogy manó legyen. Ha felidézzük Ibsen
drámájának ezt a je1enetét, akkor leleplezőképet kaphatunk az elmúlt négy évtized hazai
egyházpolitikájáról, amely a~sságminden megnyiMnulását igyekezett a magánélet
legrejtettebb szférájába száműzni, s lényegében ,v~ "'néhmy konformista egYMZi
személyiség közéleti szerepeltetésétőleltekintve - eltOntetni a magyar társadalomból. A
vallási élet beszorult a templomok falai közé, melyeknek építését a legutóbbi időkig

különleges engedélyekhez kötötték, hogyaz egyhbközségek egy pillanatra se felejthessék
el: ellenőrzés alatt állnak. A szerzetes-gimnáziumok tanárainak évente kellett kérniük a
működési engedélyt, a lelkészkedő papságnak újra és újra le kellett tennie az eSküt az
alkotmányra, havalamilyen jelentősebbnekítélt egyházi hivatalt kapott. És az élet minden
területén - az egyetemi felvételihez mellékelt űrlapoktólkezdve a telefonközpontok
igénybejelentő nyomtatványáig - "szemérmetlenül" tették fel azokat a kérdéseket,
amelyek megválaszolásáb61 az illetékes hivatal a kérelmező ideológiai elkötelezettségére
következtethetett. Valóban azt akarták, mint Peer Gynttól a Dovre véne: higgyen, amit
akar, de vallásos meggy{Jz6dését mindenképpen tttkolJa,ha igazi manó akar lenni. A
monolitikus államhatalom által ránk kényszerített ideológiai mimikri következtében a
magyar társadalomban a keresztények egymást sem igen ismerhették föl - legföljebb a
"lépésről", mert az idézet szerint: "léptéről ráösmerünk a manöra" - s akkor az emberre
is. Ezért vált igen fontossá, most hogyan lépünk és mekkorát.

Egyház és politika

Talán már az előbbi rövid áttekintésból is kitűnt, hogy a magyaregyházpolitika nemcsak
egyházunk társadalmijelenlétét korlátozta, hanem ezzel összefüggésben annak belső

életét is. Egyébként az egyház külsö és belső életmegnyilvánulásai már csak azért sem
választhatók szét, mert az egyház sem veheti máshonnan tagjait, mint az adott társadalom
bóP; másrészt csak az nyilvánulhat meg a külsőben, ami a legbenső sajátja, s csak az lehet
egészen az övé, ami nemcsak üvegházi körűlmények között él meg, hanem kibírja az
egymásnak ellentmondó széljárások megpróbáltatásait is.

Ami ma a magyar katolikus egyház számára biztató, aligha lehet teljes egészében
független hazánk társadalmi változásaitól. Ebben a vonatkozásban idézzük fel a zsinat
tanítását, amely mintha éppen rólunk szölna.

A "Gaudium et spes" kezdetű, az egyház és a mai világ viszonyáról szölö lelkipásztori
konstitúció Iv. fejezetében, me1y "Apolitikai közösség élete" címet viseli, ezt olvassuk:
"Korunkban mélyreható átalakulások figyelhetők meg a népek társadalmi szerkeze-
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tében és intézményeiben is. Ezek az fta1a1mljlsok a népek kulturális, gazdas1gi és
társadalmi fejlődésének következményei: viszont nagymértékben hatnak a politikai
közösség életére is, kiváltképpen azzal, hogymódosftják minde1l1djogaitéskijtelességett,
az állampolgári szabadsag gyakorlatjiban és a közjóra való törekvésben, valamint a
kapcsolatokat az egyesállampolgárok, a polgárok és a közhatalom között, AV:Wg különféle
részein az emberi méltóság elevenebb tudata olyanpolitikai és jogirendszer létreho7.ásara
késztet, amely jobban óvja a személy kijzéletijogait, így például a gyülekezés, a társulás,
a véleménynyilvánítás, valamint a magán- és a nyilvános vallásgyakorlás jogát . . . A
kulturális, gazdasági és társadalmi haladással együtt sokakban erősödik az óhaj, hogy
nagyobb résztvállalbassanak apolitikaiéletalakításában . . . Egyidejűleg egy szélesebb
körti mozgalom bontakozik annak érdekében, hogy valóban mmden állampolgár
élbessen jogaival, ne csak némely kiváltságos. Helytelenek viszont az olyan politikai
rendszerek, amelyek hol itt, holott korlátozzák az állampolgári vagy a vallási szabadságot,
növelik a politikai szenvedélyek és bűntények áldozatainak számát; a közjó előmozdítása

helyett jogtalan előnyöketbiztosítanak valamelyik partnakvagy éppen a vezetőknek."2

Ennekalapján nemkell tagadnunk, hogya magyartársadalomban végbementváltozások
is bozzájárulnak az esztergomi egyházmegyei zsinat ősszebívásának 1ebet6ségébez, s
bizonyára - éppen az egyház külső és belső életmegnyiMnulásainak ÖSSZefüggései miatt 
ajánlott tárgyköréhez is. Hiszen az egyhaznakmindig arrakell felelnie, amiről kérdezik.Az
evangeli.zádó nyomán satjadó keresztényvi/ágnézetnek politfkat szerepe van. Horváth
sándor O. P. erkölcsbölcseleti megfontolások alapján már 1928-ban arról írt, hogy nem
létezik világnéZet nélküli politika, s éppen ezért "a kereszténység elVá/aSZtbatatI a
politikától''3 - feltéve, "ha politikán nem a pártok tülekedését és az ilyszerú differenCWW
eltüntetó, kompromisszumos okosko<Jjlst" értjük, hanem becsületes részvételt a közéletben.
"S mivel csak a .kereszténységnek vannak az egész életet átfogó és minden ember jogait
egyaránt magasabb,isteni szempontból tisztelőelvei", olyan kiterjedésfi bdeszólást követel
het a politikába, amilyenkiterjedésű maga az erkölcs.4

Amagyar teológusnak a zsinatot jóval megelőzőgondolatait minden logikai törés nélkül
folytathatjuk a mar idézett zsinati dokumentumnak azzal a pontjával, amely .konkrét
irányelveket nyújt a politikai közösség és az egyház egészségesen kialakítandó viszonyára
vonatkozólag. Eszerint az egyháznak "mindig és míndenütt legyen meg az a joga", hogy
"erkijlcst szempontból ítéletet mondhasson a politikai rendre vonatkozó dolgokról is,
amennyiben így kijvetelfk az emberi személy aJapvet6jogai vagy a lelkek iidtJ(jssége".5
Márpedig a mi társadalmunkban éppen az alapvető emberi jogokról van szö, Mínden'azon
múlik, hogy az egyház tud-e válaszolni a társadalom kihívasara, felfedezi-e az idők jeiét,
hogy a V:Wg számáraő magais felhMs és jel lehessen.

Kétségtelen, hogy a kOWSZ csak azt a téSZW kdesztheti meg, amiben van.Az elmúlt év
februárjjlban tartott békéscsabai ideológiai pártkonferencia így fugalmazott: "A politikai,
intézményrendszer demokratizmusának fejlesztése nemcsak politikai követelmény, hanem
erkölcsi kérdés is.A demokratizmus őnmagábanis~erkőkstérték. ÉrVéTtYeSÜléSe
vagyhiánya a POlitIkat kfjzélelben ugyanakkor kihat valamennyi erkőlcsf.értékérvénye
süJésére. "Is A pártkonferenciánál szűkebbremi sem foghatjuk az erkölcs területét.

Az egyház t4f'sad aJm i küldetésén~ veszélyei...
. Ha a demokratizmust a közösségi lét egyetlen erkölcsileg is értékelhető formájanak

tekintjük, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen mindig ugyanarról van szó: a kfjzijsségt lét
megteremtésének lebet6ségeir{Jl. Márpedig ez egyházunk egyik legsürgetóbb feladata.
Hiszen a közösségek hWlyából következik azoknak a himya, akiknek szolgaIata révén az
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egYIW: minden,,~"köZösségtőlkülönbözik: az ~dozópapsag hWJYa, illetőleg a papi
l1ivads csökkenése. Mert vajon életképesnek lehet-e nevezni egy olyan közösséget.
melynek lelki vezetésére egyrekevesebb tag Wllalkozik?

Az elmúlt néhány fvtized egyImpolitilája is hoZZájarult ahhoz, hogya magyar katolikus
egYIW: veszített társadalmi hiteléb(jl. A klerikalizmusra hajló egyháziak: éppen azért
lehettek a koribbi egyIW:politika megbízható partnerei, mert semmiféle adminisztratív
eszközt sem kellett az irinyítasuk aü rendelt közösségek életlehetőségeinekvíssza
szorításara bevetni, elvégezte ezt egyedül a klerikalizmus is. Mert aki az egyIW:ban
infmtilis, az nem lesz bátor a társadalomban sem. S itt ugyancsak megfigyelhetjiik az
egYIW: k1llső és belső életének összefl1ggéseit.

A szekularizáció és a klerikalizmus látszólag egymással kibéldthetetlenül ellentétes, de
legaübbis a szodalista társadalmakban eredményeit tekintve meglepöen hasonló VOIWo
kat mutat. Habár az ötvenes években kle~ reakciónak bélyegezték a sztálinista
dogmatizmus egYIW:i ellenfeleit, mégis az elmúlt évtizedek egyházpolitikájának a
klérussal volt a legkevesebb baja. Az institucionalizmus míndkét tészről fölísmerre
önmagát. - Ámde ezzel még korántsem osztjuk azt a szélsőséges, teológusok részéről is
megfogalmaz6dó nézetet, hogy az autentikus kereszténység története SZOkségképpen
fonódik össze az intézmények megsemmisítőkritikájával, mintha Isten uralma teljesen
különbözne az ember hatalom-gyakorlasatöl, Inkább az igazságosságot teremtő Isten
uralom, mely "félreSOpri az elnyomást és az erőszakot, és célt ad az elidegenedett élet
értelmezésnek", nemhogy fölöslegessé", éppen hogy lehetövé teszi az emberek egymás
között és a természet fölött gyakorolt hatalmát. Ámde csak ez az egységes szemlélet
biztosíthat ellentmondásmentes valóságot.

Ezért a hívó ember világi küldetésének teljesítéséhez fölösleges fölvennie a kettős

állampolgárságot, hogy egyszerre lehessen az állam és az egyház teljes jogú tagja. csak az
embert osztályozó és osztályokba kényszerítőszekularizáció és klerikalizmus osztja ketté
így az Isten által teremtett, megváltott és megszentelt világot.

A cselekvéselmélettel foglalkozó szakemberek szerint is több világ létezik ugyan,
csakhogy nem olyan mödon, hogy az egyház és a társadalom fókuszaiban rendezódne.
Eszerint a szubjektív és objektívvilág klasszikus filozófiai megkülönböztetése legalábbis a
szociálisvilággalbővül (JűrgenHabermas), s éppen ez utóbbi hivatott az erkölcsi értékek
összegezésére. sikeres vagy sikertelen összehangolására. A szekularizált társadalmakban
élő hívő sokszor csak nagyon nehezen különböztetheti meg saját magában a vallás
felszólításait a társadalmi magátólértetódőségekvilágától, ha a társadalom és az egyház
ugyanolyan típusúérvekkel egészen különbözö magatartásra akarja rávenni. Innen
származik, hogy az emberek hasonló formában tisztelik az állam és az egyház vezetőit. S
ezért válhat mindenki olyan könnyen a megszólításban elvtárssá.

Az egyház társadalmi küldetése részben az egyház és a társadalom egymásrautaltságából
fakad, A kölcsönösség azonban soha sincs olyannyira szinkronban egymással,bogyaz
egyház ne lehessen kűlönb annál a társadalomnál, amelyben él. A társadalom ugyan
lehet mozgékonyabb az egyháznál, ámde a helyi egyház - amennyiben nem szakadt el a
világegyháztól (ahogy elszakadt például Kínában) - nagyobb áttekintéssel rendelkezik
De a veszély fönnáll, hogy nem a neki szóló fölhívásra válaszol, és - a mindig kísértő

klerikalizmus következtében - egy teljes egészében elhibázott világi hatalom-struktúrán
keresztül jelentkezik Az antidemokratikus hatalmi struktúrák természetesen örömmel
veszik a hatalom pozicionális szerkezetére nézve veszélytelen tömegszervezetek támo
gatását. Azt gondolták, hogy a klérus beéri a hatalom jelvényeinek viselésével, akiemelt
kádereket megillető státusszimbólumokkal és olyan tiszteletbeli címekkel, amelyeket
csak leköszönőpolitikusok szoktak kapni.

Az egyház egészséges életmegnyi1vánulásait megbéklyózó klerikalizmus következtében
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születik egy agyonpasztonUt réteg, az egyház túlkoros gyennekeinek csoportja, melynek
tagjai többnyire pszichésen károsultak. Mert a pásztorok nem a nyájat, hanem azt a
keveset, azt az egyet legeltetik, ahelyett, hogy utánamennének a kilencvenkilencnek
Vagyisa pásztor nem ott van, ahol a nyáj.

Jó néhányan természetesen már korábban is ésZrevették, hogy a nyáj elkóborolt 
csakhogy túl nagy zajjal keresik, s nem ott, ahol az nélkülük legel. A tévutak felderítésében
a szekularizált társadalom is tevékenyen részt vesz, csakhogy a pásztort minél messzebbre
terelhesse a nyájtól. Sokan azt szeretnék, ha a katolikus egyház társadalmi küldetése az
állam szociális hiányainakpótlására szoritkozna, s az egyház mindenestOl invalidusok
közösségévé alakulna. Holott csak egy egészséges, társadalmi méretekben gondolkodó és
cselekvőképes egyháznak lehet fejlett szociális tevékenysége.

A másik nagy - ugyancsak a jámborság álruhájába bújtatott - kísértés a katolikus
"tennékenységi kultusz" feltámasztása, amelynek alapján már csak a nagycsaládot lehet
családnak tekinteni. Buzgalmukban teljesen megfelejtkeznek arról, hogy a nagycsalád
becsületes vállalása ugyanannyira föltételezi a karizmát, mint a papi cölibátus. Ahelyett,
hogy a nagycsalád vállalásának társadalmi feltételeiért küzdenének, az amúgy is kiszolgál
tatott embert akarják meggyőzni.

Erkölcsről sem ott beszélünk, ahol kellene. Az abortusz adminisztratív megkönnvíté
sének vallási alapon történő elítélése helyett arra kellene törekednünk. hogy olyan
erkölcsi magatartásra neveljük az embereket, amely az adminisztrációtól függetlenül
utasítja el ezt a lehetőséget. Meglehetősen morbid azon keseregni, hogy az egyház megint
csatát vesztett, mert már nem alázzák meg eléggé az abortuszra jelentkezőanyákat ...

Az egyház missziós küldetése

Aligha lehet mellékes körülmény, hogy az egyház míközben társadalmi küldetését végzi,
teljesítiJézus egész világra szölö küldését, míssziös parancsát is. fgyválhatnak legnagyobb
kincseink, a liturgikus élet és az eucharisztia kegyelmi közösséget teremtőereje annak a
világnak sajátjává, elidegeníthetetlen értékévé, végsősoronaz üdvösség jelévé. amelyben
élünk S ennek révén a szekularizált társadalom vallásra fogékony tömegeiból fiatal
neofiták sokaságát vonzbatjuk Krisztus közösségébe. Ha korábban a külső kényszer
inkább csak a megőrzésre és nem a kamatoztatásra tanította meg az egyház tagjait, akkor
most, átalakuló és alapvető változások előtt álló társadalmunk szolgáljon biztatással.
Kínáljuk fel az egyház szociális tanításait - a pápai enciklikák és a modem nyugati
szociológiai irányzatok útmutatása szerint - mindazoknak, akik nem úgy tekintenek a
katolikus egyházra, mint egy még velük élő társutasra, hanem mint a minden idők

emberének szölö igazság kiapadhatatlan forrására. Ezt tanítja a zsinat:
"Krisztus összeshiveiérezzék át, hogykülönleges és csak általuk betölthetőhivatásuk

van a politikai közösségben: példájukkal mindannyian mutassák meg, hogy él bennük a
kötelesség tudata, és hogy odaadóan szolgálják a közjót."8

Vajon képesek-e a magyar katolikus egyház tagjai, a világi hívek pótolhatatlannak
mutatkozni társadalmunkban? Vajon rátalálunk-e erre a különleges és csak általunk
betölthetőhivatásra?

Ha rábukkannánk, egyházunk élete is megváltozna.

Itodalom: 1. Vö. Alfred GIager, Kirche kontra Gesellsc/Wt?, Beitrage zur Theologie und Soziologie der Kirche, Verlag Butzon
Bercker, EichsWt, 1976. 294. o. - 2. G. S. 73. p. - 3. Horváth Sándor, Katoülrus közélet (Erkölcsbölcseleti tanuImanyok), Credo,
Budapest, 1928., 34. o. - 4. I. m. 33-34. o. - 5. G. S. 76. p. - 6. Ember-erkölcs-szocializmus, Kossuth, 1988.,26. o. - 7.
Christentum und Arulrchismus, Hrsg,jens Hanns, AthenJlum Verlag, FI'211kfurt am Main, 1988., 227. o. - 8. G. S. 75. p.
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CSERHÁTI JÓZSEF

A megújulásunk mögötti lelkiség

Ahol Krisztus, ott az egyház

A II.Vatikáni zsinatnak az egyházról szölö tanításában találjuk meg azokat a szempontokat,
amelyekkel a mai egyházi reform igazi hátterére is rá tudunk mutatni. Mint keresztény
ember, mint pap és püspök olykor igen nehezen tudom megértetni a más világnézet
alapján élő és tevékenykedő embertársaimmal, hogymi, hívők, .Jsten oltalma alatt" állunk.
Mintha manapság az Istent keresőktöbb belső erővel rendelkeznének és biztonságosabb
tudattal igazodnának el a bonyolult létben.

A második világháború sokakban keltette azt a kétségbeesésból fakadó érzést, hogy
Isten elhagyta a világot, vagytalán nem is létezik, máskülönben hogyan engedhetett volna
az emberiségre zúdulni annyi szenvedést és megpróbáltatást. Nem csodálkozhatunk azon,
hogy Észak-Amerikában, de Európában is furcsa logikai levezetés alapján még új teológiai
irányzat is sZületett: naz Isten halott" jelszavával. Egyesek tagadó témafelvetéssel új
tudományos kiutat kívántak keresni az elsötétedés néhány éve alatt. Napjainkban már
inkább ezt a próbálkozást kell "halottnak" tekintenünk.

Ma az ellenkezőjét tapasztaljuk: elemi erővel tör fel az emberiség tudatában az Istenben
való begyökerezettség, az Isten utáni vágyódás, a hozzá való tartozás bizonyosságának
keresése, majd átélése. Olyan korszak erőterében állunk, amelyben a lélek igazi értékei és
titkai ismét vonzó életértékeknek minősülnek.Mintha korunk - szemben az előző évtizedek
és évszázadok törekvéseivel - Istenért és az Ő igazságainak elfogadásáért lázadna fel.

A régi görög és latin egyházatyák egyik nevezetes tétele ez volt: az emberi lélek
természeténél fogva keresztény. Azt is megfogalmazták, hogy az egyház gondolata, az
utána való vágyódás is öröktől fogva benne él az emberiségben. Valóban: örök igény
bennünk a mélyebb, a lelkibb, az emberibb közösség utáni vágyódás, és az egyházban
azoknak kell közösséget alkotniuk, akik szolidárisak, emberbarátok, embertestvérek, akik
felismerik az emberben Isten képmását. A ma nagy feladata: az egyházat ismét vonzóvá,
hívóvá, bensőségessé és családiassá tenni. A II. Vatikáni zsinat tanítása szerint: az
egyháznak ismét "szentséggén kell lennie, amely az isteni kinyilatkoztatást, Jézus Krisztus
titkainak mélyebb értelmét kutatja és ezekből fakaszt életet. Ha így fogjuk fel az egyházzal
való kapcsolatunkat, akkor a keresztény kinyilatkoztatást és vallást úgy értelmezhetjük,
mint Isten jelenlétének és tevékenységének ébren tartását és hirdetését az emberek
között. Ahol Krisztust hirdetik az Isten megtestesült Fiának életét követők,ott az egyház.

Mai küldetésünk és feladatunk ennek az egyháztudatnak igazi átélése: Isten valóságát
ébren tartani azokban, akik utána vágyódnak, de elsősorbanazokban, akik bajban vannak,
akik magányuk és számkivetettségük miatt nem hisznek az élet értelmében, akár el is vetik
az életet. A mai egyház a tevékeny, szolidáris szeretet gyakorlására szólítja fel tagjait, tőlük
dinamikus, aktív közreműködést sürgezve.

Új embertestvériség után vágyódunk

Istenben létrejött emberi kapcsolatra van szükségünk Egyre nyiltabban mutathatunk rá
arra, hogy mai "civilizált" világunknak szinte minden krizisjelensége az emberi lényeg
szemléletének elferdítéséből,bizonyos fokú feladásából ered. Szem elől veszítettük az
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"egész'" embert. A testben -és lélekben előttünkálló, egyesvonatkozasaiban t:ennésZettu
domanyos elemzéssel is magyarúbató, történelmi és közösségi létében elemezhető

ember ugyanis legmélyebb valójaban, énjénekés személyiségének igazigyökereiben soha
egészen meg nem nyitható titokmarad, mert a végtelen Istenben gyökerezik. Azösszetett,
két dimenzionális, testből és lélekből, anyagból és szellemból álló emberi val6&1g
szetesese már nélWIy száz évvel ezelőtt megkezdődött. A tudommy hatalmas új
eredményei, a korlátlannak hitt fejlődés kápráZata, a technika térh6dfUsa, a termelés
fokozása azt a hitet keltette, hogy megvalósulhat a felvilagosodas nagyreménye: az ember
megteremtheti a földi paradicsomot, az evilági édent. Ma viszont milliók és milliók
szenvednek sziikséget, a VWg termelési WIságok, éhínség, gyilkos környezetszennyező

dések szorításában él,

Sokáig úgy látszott, hogy a felvilagosodás az értelmi belátás forradalmi lehetóségeivel
megteremti az "emberiség aranykorát"; ma azonban egyre inkább ennek a várakozasnak az
ellenkezőjéről győznekmeg a tömegkommunikációs eszközök híradasaiés saját tapaszta
lataink. A gazdasági élet képtelen a társadalom jólétének elemi biztosídsáról vagy az
anyagi javak igazságos el0sztásár61 gondoskodni, a sokat emlegetett igazságosság,
egyensúly csak a deklarációk szintjén létezik. Újratermelődött a kizsákmányolás, egyre
fesZítóbbek az elosztás kiriv6 ellentmondásai: a kifosztottak, a nincstelenek, a reménytele
nek száma fenyegetóen emelkedik. Ma sincs társadalmi egyensúly: még mindig messze
vagyunk a kibéküléstől. íme az emberi önmegváltás képe a harmadik évezred küszöbén.

Mintha az egész emberiség csődben lenne. Csalódott önnön lehetőségeiben és
reményeiben. ÉrezZÜk, amint mozog alattunk a talaj, de mindinkább észleljük azt is, hogy
valamilyen új erő is támad, amely biztonságot, tartást ad. Newman angol bíboros, bölcselő
és teológus, a múlt száZad nagy misztikusa már megsejtett valamit az új időkről és az új
szellem betöréséről, amikor ezt írta: .Korunk tele van szorongással, de talán sohasem
éreztük annyira közel hozzánk Krisztus Urunk lépteit." A pápa gyakran a .szereret
civilizációjáról" beszél. De hogyan valósítsuk meg a világot átalakító szeretetet: ki tanít
meg ismét bennünket arra, mi a szeretet és hogyan találunk rá?

Kiégett a világunk, kiégtek a lelkek és a szívek. Újból Isten jelenlétét kellene éreznünk,
belőle kellene újjászületnönk. A teológia tanítása szerint, amint őszinte lesz a hitünk,
amint a hit által kapcsolatba kerülünk a hozzánk beszélőIstennel, belső lelki erőt nyerünk,
és pünkösdi vihar támad bennünk, hogy mint Isten újjászületett gyermekei egy
más testvérei is lehessünk. Aki Istentől születik, Istenben és Istennel él, az emberek
barátja, rokona és testvére lesz. A középkor megérezte, hogy az igazi embertestvériség
bensőséges"Isten-egyesülés" következménye, vagyis ahogyan új életre kelünk Istennel,
átalakul a másik emberrel való kapcsolatunk is. Erre az új misztikus egyházra van ma
szükségünk,

A misztikus egyház képe a liturgiában

Az egyháZ természetfeletti, "titokzatos": vagyis természetes eszünkkel maradéktalanul
egészen meg nem ismerhető,fel nem tárható valóság. Teológiai megfogalmazás szerint azt
mondjuk, hogy az egyháZ hitünk alapigazságaihoz hasonlóan: misztérium. A hittitok
fogalmában mindig benne van az, hogy Isten és az ember valamiképpen találkoznak,
egyesülnek vagyegyütt tevékenykednek. Az egyik oldalon azt állítjuk, hogy a misztérium
természetfeletti tevékenység színhelye és egysége, a másik oldalon látható és részben
megtapasztalható, ami a misztériumban történik és jelen van. Az egyházról szóló tanítás
eredetében és összetételében Isteni titok, igazi misztérium, ami csak a hit által közelíthető
meg. E titok igazságtartalmát sohasem adhatjuk fel; ha nem ragaszkodnánk az egyháZ
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titokszertlstgéhez, isteni és emberi elemekből való összetettségehez, megszúnnénk
katolikusok lenní,

Az új egytmi reformtörekvések a zsinat munkája alapján ismét azt az egyházképet
tudták elénk 1I.Iitani, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az egYtW: belsö megújuIása
valóban megtörténhessék. Ebben a felújított képben az egYtW: ágy jelenik: meg, mint a
"történelemben misztikusan, titokzatosan vagy természetfeletti mödon tovább élő

Krisztus". Krisztus és az egYtW: egy: azonosak felépítettségükben, azonos bennük az
emberi és isteni tevékenység. Az egYtW: hirdetője, folytatója és megvalósítója Krisztus
életének, azoknak az isteni igazságoknak továbbvivője és azoknak a titkoknak toWbbélte
tője, melyekjézus Krisztusban mint Istenemberben jelentek meg.

Az egyháznak: e korszeru, elmélyített krisztológiai tanítását a szentségi teológia új
megalapozása tette lehetövé és tökéletessé. A szentségröl azt mondjuk, hogy látható jel,
amely láthatatlan, de valóságos kegyelmet közvetít. fgypéldául a keresztség szentségében
a vízzel való leöntés a látható jel, amelya bűntől való szabadulást és megtísztítast, valamint
az új, az Istentől való élet elindítását szimbolizálja. Jézus Krisztus a maga istenemberi

. egységében egyszerre jel és eszköz: a Krisztusban látható emberi valóság, az emberi
természet és annak minden megnyilatkozása a Jézus isteni személyében jelenlevő isteni
erőketés kegyelmeket jelzi és közvetíti. Ezért mondjuk, hogyJézus Krisztus mint a "jelek
jele", mint a "próféták prófétája" tartalmazza, tanítja és közvetíti felénk a teljes isteni
valóságot, konkrétan az Istennel való egyesülést. Ezért nevezzük Jézus Krisztust "ős

szentség"-nek, első vagyalapjelnek: az Isten és ember közötti közvetítés "ős"-formájának.
Az egyházban szintén isteni és emberi elemek; tevékenységek vannak együtt, ezért az
egYtW: is "ős-szentség", minden szeritségnek ősképe és foglalata.

Ebben az elmélyített szemléletben ajezus Krisztustól alapított hét szentség nem egyéb,
mint az egYtW: szentségi valóságának, jelenlétének és megszentelö erejének az élet
területei vagy k:ívánalmai szerint való hetes szértagoltsága, A szentségek révén Jézus
Krisztus emberségével találkozunk, ahogy Alexandriai Szent Ciril mondotta: "Ami Jézus
Krisztus emberségéből számunkra láthatóan megmaradt az idők ,végezetéig, azt a
szentségekben taIáljuk meg." Jézus Krisztus szent embersége egybeköt bennünket
Istennel, és ennek ereje, a kegyelem rajtunk keresztül árad a vilagba, hogy újra
megalapozza, felemelje és szentté tegye azt.

A II. Vatikáni zsinatnak köszönhetjük, hogy feltárta az egYtW: mély és titokzatos
tanítását. A zsinat tette istentiszteletönket újból kultusszá, Isten imadatM és Isten
dicséretévé, Isten és az emberek között létesült elevenen. egybekötő "bídvalósággá",
amelynekpilléreiJézus Krisztus szent emberségébőladódnak. Az újszövetségi istentiszte
leti rend ajezus Krisztusban egyesülthívők Isten-dicsérete. Minden megkeresztelt ember
istentiszteleti közösségben él minden megkeresztelt embertestvérével. A keresztények
alkotják a megdicsőült Krisztus titokzatos testét, Istent imádó közösséget. Ennek a
ténynek tudatosítása mindennél fontosabb a harmadik évezred küszöbén.

A kereszténység nemcsak erkölcsi magatartás

Ha az az óhajunk, hogyaz egYtW: újból evangéliumi gondolkodást indíthasson el bennünk,
akkor a fentebb molt misztikus, természetfeletti lényegéből következő cselekvés
"tudoDlányát" is el kell sajátítanunk.

Az egyhbtudat elsősorban"kegyelmi tudat", a Jézussal való együttélés, a megbocsájtó
isteni irgalomból és erőből való élés tudata. Másodszor "közösségi tudat", a minden
emberrel, de elsősorban a megkereszteltekkel való azonosságvállalás és egybetartozás
tudata. Minden emberrel közösséget kell Wllalnunk az egytW:ban, az egYtW: által és az
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egyházzal: hogy minden ember, fehér és színes, szegény és gazdag, hívő és nem hívő

"másságának" elviselésére és hordozására is készen lehessünk.
A rendkívüli püspöki szinodus befejezésekor, amikor húsz év utan a zsinatnak az

egyházr61 sz616 tanítását vizsgálták felül, a szinodusi atyák ezt üzenték a VWgnak: "a
zsinatnak az volt a feladata, hogy az isteni eredetti egyházat még inldbb etnberivf és
emberarcúvá tegye". Ha az egyházat az emberiség újszerti szolg;1latába kívánjuk állitani,
akkor minden emberinek, az emberi sorsvállalasnak részesévé is kell tennünk, Ugyanak
kor azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy minden társadalmi elkötelezettség, beillesz
kedés és alkalmazkodás mellett az egyháznak természetében és küldetésében természet
felettinek kell maradnia. Ma az egyház újraszületése csak lényegének újrafogalmansával
válik igazán komoly ígérette. a krisztusi azonosságot és a kegyelmi tudatot kell újból
felébreszteni az egyházban, csak igy teljesitheti küldetését az emberek között. Ez volt a
zsinat új korszakot formáJ.6 célkittizése. Az egyház több és más, mint egyesület; nem
külsőségesgesztusok sora, hanem Isten élete míbennünk, Ne szűnjünk meg küzdeni a
káros szenvedélyek, a rossz és a bún ellen, s a tökéletes bánat segitségével legyünk mindig
a kegyelem állapotában, hogy mint Krisztus titokzatos "szent népének" tagjai, az egyház
megval6sit6i és hordoz6i lehessünk.

A Krisztussal val6 szemsegí együttélés nélkül nincsen egyház. Megtisztult lélekkel,
őszinte befeléfordulással egyesülnünk kell Krisztussal és minden emberrel. Ez lenne a
megtérés és újrakezdés a harmadik évezred küszöbén.

Szeptembertől kiadóhivatalunkban kapható a Rómában megjelenő Katolikus
Szemle kettős különszáma

"FöldinduJ4s Magyarországon? Nézetek és elemzések"

címmel. A kötet a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom (pax Romana) 31.
kongresszusán, Reichenauban elhangzott előadásokat tartalmazza. Hazai és
külföldi szakemberek elemezték a mai magyar élet szellemi és erkölcsi
válságtüneteit társadalmi, gazdasági, vallási,egyházpolitikai és környezetvédelmi
szempontból. (Kende Péter, Joó Rudolf LukácsLászló,Nyíri Tamás, FarkasBeáta,
Békés Gellért, Endreffy Zoltán, Horváth Árpád.Sólyom László, Csengey Dénes,
Szokolay Sándor) A kb. 160 oldalas kötet ára várhatóan 100,- forint lesz.
Előjegyezhető aVigiliakiadóhivatalában (Bp. v: Kossuth Lajosu. 1.pf 111. 1364)
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VÁCLAV HAVEL

Levelek Olgának
(1979 június - 1982 szeptember)

1979. november 3.-án, szombaton

Kedves Olga,

kihirdették az ítéletet: négy és fél évet kaptam. Ha ezt megtoldják a feltételes
büntetésemmel- márpedig evvel száÍnolnom kell-, akkor 1984. szeptember 20-ig egy
hét híján 64 hónapot töltök a börtönben. Persze előfordulhat,hogyhamarabb szabadulok,
de ebben nem szabad reménykednünk December elején tehát a büntetésnek csak egy
tizede lesz mögöttem.

Valahányszor eltöprengek ezen az aránylag súlyos büntetésen, nem tudok szabadulni a
gondolattól, hogy igazából - bár az ítéletben erről nem esik szö - megbüntettek
mindenért, amit az utóbbi években tettem. S ez arra késztet, hogy feltegyem magamnak a
kérdést: elkövettem-e valami hibát, rosszul csináltam-e valamit? Azt hiszem, lényegében
nem. Talán akad, aki úgy gondolja, hogy sok mindenbe túlságosan belevetettem magam,
hogy nem volt megfelelőbelső tartalékom és nemvoltam kellőképpóvatos. Ez lehetséges,
különben feltehetőennem így végeztem volna. Csakhogy az ember nem tud változtatni a
természetén. én már olyan vagyok, hogyha belefogokvalamibe, azt teljes meggyőződéssel,
kiskapuk nélkül csinálom. Gondolj csak vissza, mennyi ídömbe, idegeskedésembe
kerültek a Zábradlí színház körüli kicsinyes hercehurcák, hogy három évem ment rá a 1vát
folyóiratért meg az Iröszövetség reformjáért vívott harcra! A mostani eselhez az elmúlt két
év során, persze, egy további motívum is járult: amikor 77-ben kiszabadultam a börtönből,
olyan boldogtalan, sőt kétségbeesett voltam mindattól, ami akkoriban történt, hogy
minden mindegyvolt számomra, s csak egyet akartam: megmutatni, hogy nem a személyes
kényelmem az első. Lehet, hogy ettől időnkéntszertelen és görcsös voltam, hogy némely
kérdésben elvesztettem a józan ítéletemet, hogy túlontúl belebonyolódtam a dolgokba.
( Ezt magad is jelezted egyszer. ) Lehet, hogy valóban .elkeseredtem" egy kicsit, ahogy azt
valaki írta rólam. Nem bírtam magammal, tartós depressziókba zuhantam. melyekből

különféle, már-már mániákusan űzött tevékenységekbe menekültem. Gyötrelmes állapot
volt ez. Gyötrelmes és tarthatatlan.

Hogy miért írok minderről?Nem, nem potyognak a könnyeim, szemrehányást sem teszek
magamnak, és semmit sem bántam meg. Viszont el kell vackolódnom az új környezetemben, s
hosszú börtönéveim egyik feladatául valamiféle "önkonszolidációt" tűztem ki. Kezdő

színdarabíróként a belsővilágom még nemvolt annyira megterbelve, mint az utóbbi években,
sokkal több "kamaszos" fantázia volt bennem, sokkal kiegyensúlyozottabb voltam, pontosab
ban érzékeltem az arányokat, egészséges távolságtartásom és humorom volt, nyoma sem volt
bennem a görcsösségnek hisztériának, megkeseredettségnek, nem abszolutizáltarn a véle
ményemet, nem tépelődtemegyfolytában önmagamon, nem vájkáltam az érzelmeimben, és
ígytovább, és ígytovább - egyszóval nagyobb volt bennem a belső biztonság, a harmónia. És
ezt szeretném ismét felújítani magamban. Alighanem furcsának találod, hogy ezt az ön
felújítást éppen a börtönben akarom elvégezni, de én valóban ügy érzem, hogy hosszú időre

kiszakítvaaz összes kötelékból, melyekkel megbéklyóztam magam, lelkileg felszabadulhatnék
és visszanyerhetném szuverenitásom. Természetesen nem arról van szó, hogy revízió alá
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venném, mit gondolok a világról, ellenkezőleg. jobban akarom teljesiteni a követelményeket
melyeket a \ilig - aza vilag,amilyennek én látom - ram ró. Nem megWltozni akarok, ha
nem még inkább önmagam lenni (Hasonló reménnyel mennek börtönbe Dosztojevszkij
hősei - azén reményem azonban kevésbépatetikus, kevésbé abszurd és kevésbévalIasos.)
Azt szeretném, ha negyvennyolc éves koromban nem epés vénemberként szabadulnék a
börtönből, akivéaz utóbbi időbenkis híján váltam, hanem jókedvű sihederként, aki~
voltam. Meglehet, mindez íllüzíö, de akárhogy is szövögetem az elkövrtkezó öt tv különféle
terveit, mindig oda lyukadok ki, hogy ez a legfontosabb, a mindent meghatározö. Azt hiszem
továbbá, hogy a magamfujta ember csak: úgy bírhatja ki a börtönt, ha valamiértelmet ad :rz
ittlétének. .

Most nyilván zsörtölödsz, hogy megint "túl őszintén"írok. Bhhez csak annyit: egyáltalán
nem érdekel, hogymások is elolvassák a levelem. Fontosnaktartom, hogya gondolataimba
láss - szükségem van a párbeszédre - és nem akarom, hogy pusztán azért, mert büszkék
vagyunk a magánéletünkre, elóbb-utóbb ne értsük meg egymást. Thdom, ezekben a
kérdésekben Te rátartibbvagy, de a nyíltságot ebben azesetben életfontosságúnak tartom.

Csókol Vasek

1982. május l-én

Kedves Olga,

ezúttal néhány személyes apróságról írok: befejeztem Herzog könyvét, folytatom Musilt.
Igaz, Herzoghiányzik, nagyon a szívemhez nőtt,de újból feltámadt kedvvel olvasom Musilt 
azember minden megszakítás után jobban élvezi. - Huszonöt évvel ezelőtt nagyfelfedezést
tettem a seregnél: rájöttem, hogy rendkívOl megnyugtat, a cigarettázás élvezetét pedig
megsokszorozza, ha tükör előtt dohányzom, s csak: a cigarettára meg a füstre figyelek. Most
jóformán minden este (vacsora és fogmosás után) így pöfékelek, szombatonként és
vasárnaponként kétszer is (ebéd és vacsoraután). Környezetem már megszokta höbortomat.
Csakhogy ennek a szokásomnak köszönhetőenkénytelen vagyok naponta közelröl szemügy
re venni azarcomat és szembesülni rút börtönlakö mivoltommal (kopaszra nyírt fejem akár a
rögbilabda; böröm zsíros, szemem alatt táskák). Igaz, a beszélókre tőlem telhetöen mindig
kicsípem magam, de így is csodálkozom, amikor azt mondjátok, hogy jól néZek ki. - Ismét
elővettem egy kicsit a német nyelvkönyvet; az angollal csak: hébe-hóba foglalkozom A
legutóbbi angol korszakom alatt megtanultam és szökiilcsembe iktattam néhány mulatságos
szöt és szerkezetet, amit a börtön-szleng szó szerinti fordításáböl állítottam ÖSSZe. - Érdekes
dolog: akiálmaimban még most is a leggyakrabban bukkan föl, azváltozatlanulMil~Forman!
Börtönbüntetésem egész ideje alatt nem hagy békén! Vajon mit jelent ez? Thlán egykori
álmomnak, hogy filmrendezőleszek, az inkarnációja? Vagy diákkori barátaim legsikeresebbi
ke így akar minduntalan emlékeztetni, hogy mi mindenről maradtam le életemben? Isten a
megmondhatója! Azviszont már korántsem lep meg, hogy álmaimban - sót, akkor is, amikor
ébervagyok - rendszeresen megjelennek a különféle barátnőim,és fondorlatos módszerek
kel próbálnak elcsábítani (például az imént éppen Bella - add át Neki üdvözleteimet! ) 
Hagyok még egy kis helyet a levélben vasárnap estig, hátha mégis jön mled valami.

Vasárnap este: nem jött levél. (Utolsónak az április 7-énkeltezett leveled érkezett meg).
Délután kisebb szorongás tört rám, Musillal úztem el. Már azt se bánnám, ha néhányhónapra
magánzárkába vagy valamiféle elkülönítóbe tennének. Ez a kollektív szardínia-élet kíssé az
idegeimre megy - az örökös egymást-taposássa1 s azzal a különös strukturális átváltozással
egyetemben, amin az emberi matéria a hosszan tartó sajtolás következtében átesik.

Életed hűségesvándortarsa
V~k

K6rtvélyessy Klára fordítása
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ENDREFFY ZOLTÁN

Kereszténység és szekularizáció

A kereszténység életét kétezer éves történelme folyamán mindig két hatás alakította:
egyrészt az evangélium, az isteni kegyelem, másrészt azok a konkrét társadalmi
adottságok, amelyekkel történelmi útjának különbözö állomásain szembetalálkozott. Ma
is ezekre kell fígyelnünk, ha a kereszténység jövőjérőlpróbálunk gondolkodni: egyrészt az
evangéliumra és Jézus Krisztusra, aki "ugyanaz tegnap, ma és rnindörökké" (Zsid 13, 8),
másrészt az "idők jeleire", azaz annak a világnak a kihívásaira, amelyben élünk. se szeri, se
száma azoknak a fogalmaknak, amelyekkel modem világunkat jellemezni szokták: újkori
civilizáció, ipari társadalom, a kapitalizmusból a kommunizmusba való átmenet kora,
technikai és tudományos civilizáció, fogyasztói társadalom stb. A kereszténység jövője

szempontjából azonban tanulságosabbnak ígérkezik egy további fogalom, a szekularizáció
fogalma, amelynek segítségével világunkat a szekularizáció korának, társadalmunkat pedig
szekularizált társadalomnak nevezhetjük.

A szekularizáció és a szekularizált társadalom jellemzése

A "szekularizáció" kifejezés a latin saeculum: világ szóból származik, s a világivá válásnak
vagy elvilágiasodásnak arra a folyamatára vonatkozik, amelynek során a társadalmi élet
különböző területei - a politika, a tudomány, a gazdaság, a nevelés, a művészet stb. 
fokozatosan kiváltak a vallás irányítása alól és önállósultak. A szekularizált kultúra
ellentétpárjában, a szakrális kultúrában - s a modem társadalom megjelenése előtt

lényegében minden társadalom szakrális társadalom volt - a vallás irányított minden
társadalmi tevékenységet. Ilyen volt például a régi zsidó társadalom, amelyben a vallás - a
Tóra - szabályozta az egész életet: a gazdasági tevékenységeket (törvények a tizedre, a
kölcsönügyletekre. a kamatszedés tilalmára, a szombatévre vonatkozólag stb.), a polgári
és a büntetőjogot, sőt az egyéni életnek olyan, ma teljességgel .rnagánügynek" tekintett
vonatkozásait is, mint hogy mit szabad enni és mit nem (tiszta és tisztátalan állatok).
Lényegében szakrális társadalom volt a felvilágosodás előtti európai társadalom is,
amelyben a vallás és a vele összefonódó világi hatalom formált igényt a társadalom egész
szellemi életének irányítására (Galilei-ügy). Az újkor nagy szabadságmozgalmainak
eredményeként viszont a társadalmi élet egyes szférái egymás után kiváltak a vallás
irányítása alól, s végül olyan helyzet állt elő, amelyben mindegyik terület autonóm módon
immár a saját logikája alapján fejlődik és a saját törvényeit követi: például a gazdaság a piac
törvényeit, a tudománya kutatás immanens logikájának törvényeit, a nevelés a személyiség
szabad kibontakozásának törvényeit stb.

A szekularizáció folyamata nehéz helyzetbe hozta a vallást, illetve a keresztény
egyházakat, mivel kérdésessé tette, hogy egyáltalán mi lehet még a vallás szerepe, ha már
az összes életszférák kikerültek a vallás irányítása alól. Akülönbözö keresztényfelekezetek
között talán a katolikus egyházban volt a legerősebb az a félelem, hogy a vallás elveszti
befolyását az életre és a társadalomra, s ezáltal fölöslegessé válik. Ez a magyarázata annak,
hogy a katolikus egyház szinte a legutóbbi időkig, egészen a II. Vatikáni zsinatig nem
fogadta el a szekularizációt, hanem minden lehető módon hadakozni próbált ellene. A
katolikus egyház nemhogy nem vett részt az újkor nagy szabadságküzdelmeiben, az
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emberi és politikai szabadságjogokért, a kultüra és a tudomány szabadságáért vívott
küzdelmekben (felvilágosodás), hanem az úgynevezett katolikus korszakok éppenséggel
mindig az "ellen"-korszakok: az ellenreformáció, az ellenforradalom és a restauráció
korszakai voltak. (Később látni fogjuk, hogy mindez nem csupán csökönyös és korlátolt
konzervativizmusból fakadt, hanem abból is, hogy a katolikus egyház már a szekularizáció
folyamatának kezdetén megérezte azokat a veszélyeket, amelyek a szekularizáció
folyamatával együtt járnak, s amelyeket ma már nemcsak a poszt-modernség ideológusai,
hanem az egyszeru átlagemberek is kezdenek belátni. ) A szekularizáció elvetése azonban
nem korlátozödott a katolikus egyházra. Hogy csak egy protestáns példát említsünk: Karl
Barth is úgy tekintette a szekularizációt és az újkor nagy emancipációs mozgalmát, mint
ami tulajdonképpen az ember lázadása a keresztény Isten ellen, az ember bűnös

önállósulása. olyanformán, ahogy azt a bűnbeesés bibliai elbeszélése (Ter 3) elénk állítja.
A teológiában integralizmusnak nevezik azt a felfogást, amely szerint az egész

társadalmi életet alá kell rendelni a vallásnak, az egész életet bele kell illeszteni 
integrálni kell - az egyházba. E felfogás arra hivatkozik, hogy az isteni kinyilatkoztatás az
élet minden területére kiterjed, ám a kinyilatkoztatás Istentől rendelt, hivatalos öre az
egyház, ennélfogva minden emberi tevékenységnek az egyház irányítása alatt kell állnia,
minden földi cselekedetnek az egyház által hirdetett elveket kell alkalmaznia és
végrehajtania. Bár a katolikus egyház a II. Vatikáni zsinaton hivatalosan szakított az
integralizmussal, és elismerte a világ, a világi életszférák önállóságát, a vallásszabadságot és
általában a modern szabadságjogokat, mégis az integralizmusnak ma is vannak hívei, amit
legszembetűnőbben a Lefevre-ügy rnutat. (Mint ismeretes, az immár kíközösltett Lefevre
bíboros a II. Vatikáni zsinatnak éppen ezeket a határozatait nem fogadja el.)

Az integralisták és a tradicionalisták szeretnék visszaforgatni a történelem kerekét,
szeretnének visszamenni a modern, szekularizált társadalom előtti korba. Ez azonban
nemcsak nem lehetséges, de nem is kívánatos. A szekularizációnak csakugyan vannak szép
számmal negatív hatásai az egyéni életre, a kultúrára és a vallásra - ebben egyetérthetünk
a tradicionalistákkal. Ám a szekularizáció és a modern kor ennek ellenére olyan
vívmányokat hozott, amelyekről legtöbbünk nyilván nem szívesen mondana le, s ezért a
szekularizáció negatívumainak kiküszöbölése végett nem visszalépnünk kell, hanem
előre.

Mindenekelőttel kell ismernünk, hogy a különböző társadalmi szférák - gazdaság,
politika, tudomány, oktatás stb. - differenciálódása és önállósulása erősenmegnövelte e
szférák teljesítményét. A modern társadalomban az átlagos egyén az anyagi és szellemi
javaknak oly bőséges kínálatából válogathat, amilyenről régebbi korokban az uralkodó
osztályok tagjai is csak álmodhattak. A konzervatív kultúrkritikusok alighanem tévednek,
amikor értékvesztésról beszélnek a modern társadalmakban. A probléma épp ellenkező

leg, az értékek hipertrófiája: a modern társadalmak oly nagy sikert értek el abban, hogy az
emberek tömegei számára tartósan biztosítsák értékes lehetőségekhatalmas kínálatát,
hogy egy emberélet már nem is elegendő az értékek e sokaságának elsajátításához és az
egyéni életbe való beépítéséhez. Az életlehetóségek bővüléséritúl pozitív eredménynek
kell tekintenünk a szekularizáció folyamán kivívott szabadságjogokat is. A modern
társadalomnak a tradicionális kötöttségek alól történő felszabadulása az egyén szempont
jából azt jelentette, hogy megszűntek az egyéni viselkedést sokszor autoritárius,
represszív mödon szabályozó előírások. Ezvalóban elősegítetteaz ember emancipációját,
szabad kibontakozását, s kétségkívül javára vált még a vallásnak is. Hasonlóképpen
előrelépésnektekinthetjük a tudomány és a művészet szabadságának kivívását, a kulturális
élet pluralizmusának lehetöségét, a toleranciát: egyáltalán az autoritárius uralmi formák
megszűnését a társadalomban és az egyházban.
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A szekularizáció árnyoldalai

A szekularizáció azonban vitathatatlan vívmányai ellenére újfajta veszélyeket és ellent
mondásokat is magában rejt, ahogy azt a katolikus egyház kezdettől fogva érezte.

A szekularizált társadalom egyik legsúlyosabb, mindeddig megoldatlan problémája az
egyes társadalmi alrendszerek vagy szektorok - gazdaság, politika, tudomány, oktatás,
kultúra stb. - összehangolásának vagyintegrációjának kérdése. Mint említettük, ezek az
alrendszerek saját immanens logikájukat és törvényeiket követik, ám ennek az önállósulás
nak ára van: miközben az egyik szektor a maga kritériumai szerint nagyon eredményesen
működik,éppen ezáltal nemkívánatos mellékhatásokat idézhet elő egy másik szektorban.
Ebből adódik napjaink néhány rendkívül súlyos problémája. A világméretű ökológiai
válság például úgy értelmezhető, hogy a gazdaság szektora a saját kritériumai szerint
kiválóan működik ugyan, ám közben lerombolja a társadalmi élet természeti feltételeit.
Vagy: a tudomány önállósulása következtében hihetetlenül megnőtt ugyan a kutatö
tevékenység eredményessége, ám közben egyre kétesebbé válik, hogy a tudomány
valóban a közjót szolgálja-e, hogy felfedezései valóban hasznosak-e az emberiség számára.
A szekularizáció előtt tehát a társadalmak egységesek voltak, s egységüket épp az élet
minden területét szabályozó vallás biztosította; a modem, szekularizált társadalom
viszont egymástól többé-kevésbé független szektorok, alrendszerek sokaságává differen
ciálódott, ezek összehangolása vagy integrációja nincs megoldva, ennek következménye
pedig a modem, szekularizált társadalom instabilitása.

Ez az instabilitás olyan kézzelfogható, gyakorlati bajokban fejeződik ki, mint az erdőhalál, az
ózonréteg pusztulása, egyreaktorkatasztrófu, gazdasági válság, munkanélküliség vagy háboník.
(Ez utóbbiakból kb. 160 tört ki a második világháború befejezése óta, főleg a harmadikvilág
országai között, s a halottak száma meghaladja a 40 milliót.) Van azonban a szekularizációnak
egynehezebben megfogható, lelki-szellemi következménye is, amelyet világnézeti válságnak
nevezhetünk, s amely abban nyilvánul meg, hogy egyre többen szenvednek személyiségzavar
ban, mivel egyre nehezebben tudják megtalálni és kialakítani önazonosságukat.

E jelenség megértéséhez abból kell kiinduInunk, hogy minden embemek szüksége van
olyan hitre vagyvilágnézetre, amely értelmet ad a világ, a társadalom rendjének, s amely
értelmessé teszi saját életét és cselekedeteit. A legtöbb emberi társadalomban a vallás
töltötte be ennek az értelemadó szimbolikus rendszernek a funkcióját, de ugyanezt a célt
szolgálták és szolgálják a különböző filozófiai "hitek" és világnézetek is. A szekularizált
kultúra egyik legsúlyosabb problémája, hogy rendkívüli módon megnehezíti a benne élő

egyének számára az ilyen értelemadó szimbolikus rendszerekkel való azonosulást, s ennek
következtében egyre többen érzik értelmetlennek az életüket.

Ennek oka a következő: a szekularizált társadalomban minden szektor a maga
immanens logikáját követi. Ezért nincs egyetlen egységes és kötelező értelemadó
rendszer, amely a társadalom intézményeinek és az egyének tevékenységeinek értelmet
adna, hanem mindenkinek magának kell ilyen értelemadó rendszert kialakítania vagy
elfogadnia. Ám a vallási és ideológiai értelemadó rendszerek sokfélesége ahhoz vezet,
hogy e rendszerek kölcsönösen gyengítik egymást, kölcsönösen kétségessé teszik egymás
igaz voltát. Ennek eredményeként terjed a nihilizmus, vagyis egyre többen vannak azok,
akik semmilyen értelemadó rendszerrel nem tudnak azonosulni, a különféle vallási és
filozófiai "hitek" követői pedig egyre bizonytalanabbá válnak meggyőződésükben.

A szekularizált társadalom pluralizmusa mellett még egy másik tényező is hozzájárul a
szóban forgó világnézeti válsághoz: a tudomány uralkodó tudatformává válik. A tudomány
ugyanis csak magyarázatot ad a jelenségekre, ám arra a kérdésre nem ad választ, hogy mi az
értelme valaminek. A tudományelméletben ezt úgy szokták kifejezni, hogy a tudomány
tételei szigorúan leíró tételek, amelyekből nem lehet levezetni normatív tételeket: a
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tudomány nem adhat választ az emberi cselekvés miértjére, nem szürhetünk le belőle

erkölcsi normákat, cselekvési imperatívuszokat.
A szekularizált kultúrában élő egyén számára ezért egyre nehezebbé válik valamilyen

értelemadó rendszer elfogadása, enélkül viszont nem alakulhat ki személyes önazonosság.
V. Frankl kutatásai bebizonyították, hogy az élet értelmetlenségének érzése beteggé,
neurotikussá teszi az embert. A deviancia különféle jelenségei - alkoholizmus, kábító
szerfogyasztás, öngyilkosság stb. -, amelyek a szekularizált társadalmakban napjainkban
egyre nyugtalanítóbb méreteket kezdenek ölteni, azt mutatják, hogy e kultúrában egyre
többen érzik értelmetlennek az életüket, mégpedig nem elsősorbanegyéni élettörténe
tük sajátosságai miatt, hanem azért, mert képtelenek olyan "hitre" vagyvilágnézetre szert
tenni, amely értelmet adna a világnak és életüknek.

Szorosan összefügg e világnézeti válsággal a modern, szekularizált társadalom egy
további nyugtalanító jelensége: az erkölcsi normák kötelezőérvényének megszúnése, az
amorális viselkedésnek, a gátlástalan önzésnek a térhódítása. Ennek megnyilvánulásaival
ma lépten-nyomon találkozhatunk, ha nyitott szemmel járunk-kelünk a világban, ha
újságot olvasunk, rádiót hallgatunk vagy televíziót nézünk. De ezt állapítják meg a
tudományos igénnyellefolytatott szociológiai felmérések is: a fejlett szekularizált
társadalmakban főleg a fiatalabb korosztályokban olyan személyiségtípus kezd kialakulni,
amelynek legfőbbjeUemzőjeaz egoizmus, a hedonizmus és utilitarizmus, amely csak saját
magára van tekintettel, amely a jó és a rossz megkülönböztetésében nem ismer el
általánosan érvényes elveket, s amely semmi kivetnivalót nem talál az erkölcsi és jogi
normák megsértésében ( csak az fontos számára, hogy tetten ne érjék), amely tehát többé
kevésbé nyílt cinizmussal viszonyul az erkölcsi és jogi normákhoz.

Az erkölcsnek ez a szétesése egyenes következménye a fentiekben ismertetett
világnézeti válságnak. Az erkölcs ugyanis pontosan azt követeli az egyéntől, hogy az
erkölcsi normák által meghatározott módon mondjon le saját pillanatnyi kívánságai
teljesítéséről mások jogos igényei vagy szükségletei kedvéért. Azaz: akkor is végezze el
lelkiismeretesen munkáját, ha történetesen épp fáradt vagy nincs kedve hozzá; akkor se
hagyja cserben a családját és a gyermekeit, ha pillanatnyi szexuális érdeklődéseegy másik
partner felé vonzza; akkor se vegye el mások jogos tulajdonát, ha épp nagyon megkívánta
stb. Az erkölcsi normák teljesítése tehát áldozatokkal jár, egy többé-kevésbé sértetlen
erkölcsiségűtársadalomban azonban az egyének többsége meghozza ezeket az áldozato
kat, mert ezeknek az áldozatoknak - az általánosan elfogadott "hit" vagy értelemadó
rendszer összefüggésében - van értelmük, az erény így vagy úgy elnyeri jutalmát, a bún
pedig büntetését. Ha viszont egy társadalomban érvényüket vesztik az ilyen "hitek" és
értelemadó rendszerek, s a társadalom tagjai egyre kevésbé vannak tisztában cselekede
teik és életük értelmével, akkor értelmetlenné válnak az erkölcsi normák teljesítésével
együtt járó áldozatok is, s az erkölcsi normák követése helyébe az amorális, cinikus és
önző viselkedés lép. Ennek a folyamatnak lehetünk tanúi napjainkban a szekularizált
társadalmakban, abban a mértékben, ahogy e társadalmak - a természeti környezethez
hasonlóan - lassan, de biztosan lerombolják azt az erkölcsi tőkét, amelyet a múlttól
örököltek (polgári kötelességtudás, hagyományos paraszti erkölcs, keresztény morál
stb.), s amelynek helyébe szemlátomást semmit sem tudnak tenni.

A szekularizáció hatása a keresztény vallásra

Mi történik a vallással a szekularizált társadalomban? Ahogyan a társadalmi alrendszerek
vagy szektorok önállósulnak, úgy maga a vallás is a társadalom egy részterületévé
zsugorodik.
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Eza folyamat több vonatkozásban is kedvezőtlenül hatott a vallásra,illetve a vallasossagra A
szekularizált társadalmakban erősen megcsappant a hívő keresztények száma, visszafejlódött
a vallásgyakorlás, hívők és nem hívők egyaránt egyre kevesebbet tudnak a vallásról.
Különösképpen vonatkozik mindez a fiatalabb nemzedékekre. Nem volt alaptalan a katolikus
egyháznak az a félelme sem, hogy a vallás el fogja veszítem jelentőségét annak mértékében,
ahogy kíszorul a társadalmi élet "tartalmi" területeiről: a politikából, a gazdaságból, a
kultúrából és a nevelésből. Szekularizált társadalmainkban a hívő keresztények számára egyre
kevésbé világos, hogy a vallásosságnak, az egyházi életnek mi köze van az egyéni egzisztencia
és a társadalmi élet központi kérdéseihez. Azegyházi élet, a vallásosságegyre provinciálisabbá
válik, egyfajta hohbivá vagy szabadidő-tevékenységgé alakul át, amelynek alig van valami
következménye a hívők "civil" életére. A felvilágosodás programja, hogy a vallás legyen
magánügy. napjainkra jórészt megva1ósuJtnak tekinthető.

Nem hagyja érintetlenül a vallást a szekularizált társadalom világnézeti válsága sem. A
forgalomban levő "hitek", értelemadó rendszerek sokasága a keresztény vallást is
fenyegeti; uralkodó pozícióját elvesztve immár csak egyike a versengő ideológiáknak és
világnézeteknek. Ez nagymértékben megnehezíti a vele való azonosulást, s hitükben
bizonytalanná teszi az egyházhoz tartozó, gyakorló keresztényeket is. Ez a bizonytalanság
egyebek között abban nyilvánul meg, hogy a keresztény hívek jelentékeny része a
keresztény tanítást csak a kifejezetten egyházi ténykedésekben követi (például vasárnapi
mise ), az élet egyéb területein azonban más normarendszerekhez és elvekhez igazodik
(ilyen elv lehet például a gazdasági életben a profit maximalása. a magánéletben a
hedonizmus ).

Mindez összefügg azzal a folyamattal, amelyet a kereszténység "elegyháziasodásának"
nevezhetünk (vö. F -x. Kaufmann, j. B. Metz: Zukunftsfahigkeit, Suchbewegungen im
Christentum, Herder 1987, 38. l.). Mint láttuk, a modern társadalom fejlődésefolyamán a
társadalom egyes alrendszerei önállósulnak és differenciálódnak: ahogy a javak termelése
és elosztása a gazdaság alrendszerében, a hatalom gyakorlása és ellenőrzése az állam
alrendszeréhen összpontosul, ugyanúgy a vallási élet az egyházban koncentrálódik. Talán
nem túl nagy torzítás, ha azt mondjuk, hogy a szekularizált társadalomban az egyház a
vallási életre szakosodott, hierarchikusan szervezett intézménnyé alakul, amely a benne
tevékenykedő"vallási szakemberek" (püspökök, papok, teológusok stb.) közreműködé
sével vallási .szolgáltatásokat" nyújt a híveknek mínt .fogyasztöknak": ünnepélyesebbé
teszi az élet fordulópontjait (keresztelő, esküvő, temetés), vallási nevelésben részesíti
azoknak a szülőknek a gyermekeit, akik ezt kérik stb.

A szekularizált társadalomban folyó egyházi életnek ebből a némiképp karikírozott
jellemzésébőlkitetszik, hogy mennyire problematikus ez a fajta vallásosság. Elsősorban

azért, mert ilyen körülmények között az átlagos hívő szemében a vallásosság, illetve az
egyházhoz tartozás is csak egyike azoknak a szerepeknek, amelyeket az embemek a
modem társadalomban jítszanía kell. Az ember adófizetőpolgára egy államnak, alkalma
zottja egy vállalatnak, esetleg tagja egy pártnak vagyszakszervezetnek, továbbá szomszéd,
férj, apa stb., s mindezek mellett még tagja valamelyik egyháznak is. De ha a vallásosság
vagy egyháztagság csak egy szerep a sok közül, ez más szóval azt jelenti, hogy a vallásnem
meghatározója az ember egészönazonosságának, a vallás előírásai csak a vallási szerepre
érvényesek, míközben életének egyéb területein azoknak az elvárásoknak és követel
ményeknek próbál eleget tenni, amelyek egyéb szerepeiból adódnak. Nyilvánvaló, hogy a
vallásos életnek vallási szerepjátszásra redukálódása szöges ellentétben áll a Biblia
tanításával, amely szerint Isten féltékeny Isten, aki nem elégszik meg azzal, hogy csak
bizonyos szerepeinkben legyünk rá tekintettel, hanem az első főparancs értelmében azt
kívánja, hogy teljes szívünkből, egész elménkból és minden erőnkből szeressük Őt és
minden cselekedetünkkel neki szolgáljunk.
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A kereszténység "elegyháziasodása" kedvezőtlenül hat a hit továbbadására is. A hit
továbbadása ugyanis nem csupán azt jelenti, hogy agyennekekkel elsajátíttatunk bizonyos
elméleti hittani ismereteket. Az is hozzátartozik, hogy a kereszténység igazságai gyakorlati
meggyőződéssé válnak, amely az ember egész életvezetését irányítja, és amelyhez a hívő

áldozatok árán is ragaszkodik. A tanuláslélektanból tudjuk, hogy ilyen meggyőződések nem
elsősorbanelméleti ismeretadás, hanem inkább személyes példa hatására alakulnakki, oly
módon, hogy az ifjú vagygyennek azonosul olyan emberekkel, akiket csodál, szeret vagy
legalább tisztel. A hitoktatás azonban jelenlegi formájában rendszerint nem hoz létre a
tanulók és a példaképként szöba jöhető személyek között olyan tartós és intenzív kap
csolatokat, amelyek ennek az azonosulásnak a kialakulását lehetövé tennék Ha tehát a hit
továbbadása kizárólag a hitoktatásra mint egyházi "szolgáltatásra" hárul, anélkül, hogy az egy
házközösségel részt vennének benne - köztük elsősorbana család, minthogy az azonosulás
szempontjából legkézenfekvoöb személyek épp a szülők, továbbá az egyházi ifjúsági
mozgalom, különíéle egyházi egyesilletek -, akkor a hit továbbadása aligha lehet sikeres.

A kereszténység feladatai a szekularizált társadalomban

Milyen választ adjon a kereszténység a szekularizált kultúra kihívásaira? Mindenekelőtt le
kell szögezní. az egyház legfontosabb feladata nem az, hogy hozzájáruljon e társadalom
problémáinak megoldásához, a modem, szekularizált társadalom stabilizálásához. Mint
ahogy a római korban sem az volt az egyház fő feladata, hogy a római birodalom
fennmaradásáért küzdjön. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az egyháznak közömbös
a szekularizált társadalmak sorsa. Hiszen e társadalmak problémái végül is emberi
szenvedésben fejeződnek ki, s a szenvedő emberekkel az egyháznak szolidaritást kell
vállalnia. Az egyház legfontosabb feladata, hogy legyen: hogy Isten országának jeleként az
üdvösséget hirdesse és közvetítse mindenkinek Mint ismeretes, az emberek és az emberi
társadalmak bűnével kapcsolatban Istennek az volt a "stratégiája", hogy szent népet
teremtett magának, e néppel szövetséget kötött és törvényt adott neki, amely létrehozza
az emberek helyes kapcsolatát Istennel, egymással és az egész teremtéssel. Ezt a törvényt
először Izrael kapta, majd Jézus Krisztus által elmélyítve és teljessé téve Isten az egész
emberiségnek felajánlotta az egyház közvetítésével. Azóta az egyháznak mint Isten
népének feladata, hogy egyetemes jelenlétével az összes népet tanítsa erre a helyes,
üdvösséges rendre (ami természetesen nem szünteti meg a zsidó nép kiválasztottságát).
Az egyháznak tehát most is ugyanaz a feladata, mint minden korban: hogy szent legyen;
hogy Isten szavára hallgasson és annak engedelmeskedjék; hogy "kontraszttársada
lomként", "hegyre épült városként" világító jel legyen az emberek és népek számára, s
ezzel lehetövé tegye számukra, hogy eljussanak a hitre és az üdvösségre.

De milyen konkrét feladatokat kell megoldani a kereszténységnek ahhoz, hogy a
jelenlegi sajátos körülmények között, a szekularizáció viszonyai között hűségesen

teljesítse örök hivatását?
Először is a kereszténységnek túl kell lépnie a vallás "e1egyháziasodásán". A katolikus

egyházban a II. Vatikáni zsinat világosan meg is fogalmazta ezt a feladatot azzal, hogy az
egyház titkát kifejező bibliai szimbólumok közül kiemelte az egyháznak mint Isten
népének szimbólumát. Ez a kép azt fejezi ki, hogy Isten egésznépe az egyház, nemcsak a
klérus, amely a híveket lelkipásztori értelemben "ellátja" és "gondozza". Vagyis a hívek
mindnyájan részesednek az egyház küldetéséből és méltóságából, s a maguk módján
mindnyájan felelősek az egyház sorsáért. Az egyszeru hívek nem csupán objektumai a
klérus tevékenységének, amely az egyház életének voltaképpeni szubjektuma, hanem ők

maguk is szubjektumai, hordozói az egyház hitének és életének. A zsinatnak ez a szándéka
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ölt testet napjaink bázisegyházi megújulásában: egyszerűhívek sokaságapróbálja elkötele
zett, aktív és közösségí módon élni a hitét a bázisközösségekben és a különböző lelkiségi
mozgalmakban.

Mint láttuk, a szekularizációnak a kereszténységre gyakorolt egyik negatív hatása abban
állt, hogy a vallás elvesztette befolyását az élet különbözőterületeire (gazdaság, politika,
kultúra, nevelés stb.), mintegy visszahúzódott önmagába, magánüggyé, "hobbivá" vált.
Arra is utaltunk, hogy ez ellentmond a Biblia tanításának, amely szerint lsten azt kívánja
tőlünk, hogy egész életünket megszenteljük, és az élet minden területén Istent szolgáljuk.
Ahogy Pál apostol rnondja: "Akár esztek, akár isztok vagy bármi mást tesztek, tegyetek
mindent Isten dicsőségére" (1 Kor 31 ). Ám az egyház - a hivatalos egyház - mégsem
kívánhatja, hogy a világ legyen alárendelve a vallásnak, az egyház nem "integrálhatja"
magába a világot. Az integralizmus tagadásával elutasítunk mindenfajta teokráciát is,
legyen az akár keresztény, akár muzulmán, mint amilyen napjainkban az iráni teokrácia. A
világ önállóságának, világivoltának elismerésével együtt azonban látnunk kell azt is, hogy a
világ területén is lehetséges keresztény cselekvés, sőt ez kötelező is. A világban való
cselekvés - legyen annak színtere akár a gazdaság, akár a tudomány, akár a kultúra 
profanitása ellenére is hozzátartozik az üdvösség történetéhez. A világ nem közömbös a
keresztény számára, mennyei hivatása és földi feladata nem ellentétesek.

Az integralizmus elutasításával tulajdonképpen azt mondjuk, hogy a hivatalos egyház
nem írhatja elő a világ számára problémáinak megoldását. Nem döntheti el, hogypéldául a
tervgazdálkodás és a piaci gazdaság közül melyik a keresztényi, evangéliumi megoldás. De
ez nem magára hagyása a világnak. Avilág aktív alakítása pozitív keresztényfeladat, de nem
a hivatalos egyházé, hanem az egyes híveké, elsősorban a világi híveké. A világban való
cselekvés konkrét normáinak megtalálása az egyes hívek lelkiismeretének dolga, akik a
kereszténység erkölcsi elveire és egy konkrét keresztény inspirációra támaszkodva
végezhetik el ezt a feladatot.

A vallás tehát nem lehet külön szektor a társadalom egyéb, profán szektorai mellett. A
világ alakítása ugyanis nem csupán természettudományos, technikai vagy gazdasági
szempontokkal kapcsolatos, hanem az erkölccsel, tehát az üdvösséggel is. A szent nem
külön terület a profán mellett, hanem a profánban, a világon belüli feladatokban is
megvalósul. Ezért a világ megszentelése a szekularizáció viszonyai között is feladata az
egyháznak. Ha a keresztények ma létre tudnának hozni olyan szociális formákat 
egyesületeket, mozgalmakat, intézményeket -, amelyekben példaszerűen hozzájárul
nának korproblémák megoldásához (például ökológiailag fenntartható életmód kialakí
tása, tevékeny szolidaritás a szegényekkel, a népek és .blokkok" közti kiengesztelődés
munkálása, "deviánsok" befogadása gyógyító közösségekbe ), akkor az ilyen kereszténység
már nem "hobbi" vagy puszta "szabadidő-tevékenység"lenne, hanem valóban a világ
megszentelése. S az ilyen keresztény közösségek .kontraszttarsadalrna" a sö és a kovász
funkcióját is betölthetné.

A világ megszentelésével kapcsolatban külön ki kell emelni a keresztény politikai
spiritualitás szükségességét. Jézus követéséhez napjainkban a misztika mellett a politika is
hozzátartozik: a szenvedést is vállaló szembenállás egy igazságtalan és emberellenes világ
démonaival és bálványaival. A keresztények nem fordíthatnak hátat az emberi szenvedés
nek, a társadalmi igazságtalanságok rideg világa elől nem menekülhetnek a jámborság
benső világába, hanem politikai eszközökkel küzdeniük kell az igazságtalan társadalmi
struktúrák ellen.

A kereszténységnek ma közösségibbé kell válnia. Mit értsünk ezen, hiszen a keresz
ténység mindig is közösség - egyház - volt? Ám e közösség a szekularizáció követ
keztében elveszti uralkodó szerepét, és olyan sajátos ideológiájú kisebbséggé alakul át,
amelynek napról napra meg kell küzdenie fennmaradásáért az ideológiák versenyében.
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Korábban a keresztények egy homogén - keresztény - társadalomban és kultúrában
éltek, most viszont az egyház átalakul a hívők egyházává, akik nem egyszeruen öröklik a
hitet a szüleiktöl és a környezetüktől, hanem szabad, személyes döntéssel maguk
választják, s ezzel el is határolják magukat társadalmi környezetük uralkodó meggyőző

déseitől és ideológiáitól. Úgy is mondhatnánk, hogy a keresztény élet a szekularizált
kultúrában díaszpöra-létté alakul át. Ám egy diaszpóra fennmaradásához a közösségí
életnek bizonyos fokú zártságára van szükség. Természetesen nem arról van szö, hogy a
keresztény közösségek szektaszerü zártságban éljenek. De a jövő keresztényeinek 
sokkal inkább, mint eddig - testvéri közösségekben kell élniük a hitüket, mert csak ezek
nyújthatnak számukra támaszt, erőt és biztonságot. Olyan emberek közösségeire gondol
hatunk itt, akik valóban összetartozónak érzik magukat, akik a szö legigazibb értelmében
családot, szeretetszövetséget alkotnak, s akiket a valódi keresztény hit tesz eggyé. Ilyen
közösségek nélkül ma aligha szilárdulhat meg a hívők keresztény azonossága, aligha
lehetséges a hit továbbadása és a kereszténység aligha vonzhatja a szekularizált
társadalomban élő egyéneket, akiknek egyik legnagyobb problémája épp a magány, a
kapcsolatnélküliség, az emberi méretú közösségek hiánya.

Utoljára hagytam azt, ami talán a legfontosabb: az ökumenizmust. Sok szö volt a
korábbiakban arról, hogy a szekularizált kultúrában verseny folyik az ideológiák között. A
kereszténység hihetőségének súlyosan árt a felekezetek megosztottsága és ellentéte.
Mennyire lehet meggyőző egy kívülálló számára a kereszténység mint értelemadó
rendszer, ha azt kell tapasztalnia, hogy maguk a keresztények sem hisznek benne
egyformán, mivel a katolikusok kétségbe vonják azt, amit a protestánsok tanítanak és
fordítva? Hogyan lehet a kereszténység Isten szent népe, "kontraszttársadalom", amelynek
tagjait a szeretet, a megértés és a béke kötelékei kapcsolják egybe, ha továbbra is
fennállnak a felekezetek közötti ellentétek? A modern szekularizált kultúra a 16. és 17.
századi vallásháborúk következtében jött létre. Az államot és a jogrendet el kellett
választani a keresztényvallástól, mivel a felekezeti ellentétek következtében a vallás többé
nem volt alkalmas arra, hogy biztosítsa a társadalom egységét és kohézióját. A keresztény
felekezetek egységtörekvése. az ökumenizmus ma nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy
a szekuláris világgal szemben a kereszténység visszanyerje hitelre méltóságát.

Következő számunkból

A szegénységr61 Solt Ottilia, Lengyel László, Levendel László, Sulyok Elemér, Jókai Anna,
Ferenc Győző, Rónay László írásai
Meister Eckhart: "Boldogok a lélekben szegények ... "
Bohumil Hrabal elbeszélése
Beszélgetés Václav HavelIel
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Mai meditációk

SZABÓ ZOLTÁN

"Irodalom - magánügy!"

Sokadik éve lesz már lassan, hogy ez a kijelentés nem is olyan műveletlenséggel bélyegző

kulturális szentségtörés, hanem magától értetődő már, nem is új fájdalom, hanem
eltompult valami, csaknem megszokott norma. Mint az a fiatal költő, akinek kötetszám
vannak odahaza a cikkei, riportjai, előre megfontolt szándékkal elkövetett, megrendelt
regényei és a versei is, csak ezek gépelt példányokban. Ha pedig megkérdezi az ember,
mikor szándékozik kiadni, némi lemondó gesztus a válasz, meg az, hogy talán majd tíz év
múlva. Meg minek is terhelje az ember ismerőseitverseskötetre való előfizetéssel.

És talán nemcsak az irodalomnál, vagy tágabb fogalommal a művészetnél van ez így.
Manapság kétfajta kérdést szoktak intézni a fiatalemberekhez, hogyha tisztába akarnak
jönni velük. Az egyik az: mi leszel? A másik: mi szeretnél lenni. Mert 1932-ben már
állandósult fogalom, hogy minden embemek legalább két munkaköre van az életben. Az
egyik a munka, a robot, a másik a passzió. És passzió, szép, szelíd, rnértékkel-űzhető

passzió lassankint minden ember számára már nemcsak a művészet, amiben csaknem
kizárólag mint amatőr szerepelhet a művész, hanem a bizonyos fajta munkára való
beállítottság, hivatás és életcél is. Ezek mai metamorfózisukban mind csöndes és titokban
intézhetőmagánügyek, amikkel szobák mélyén lehet csak foglalkozni, hogy jaj, "a mama",
vagy "az asszony meg ne lássa", hiszen azt kell dolgozni, amiből pénz lesz, vagyamiből az
előre keservesen körülcirkalmazott protekciós összeköttetések segítségével pénz lehet.
Arra kell dolgozni, vagy tanulni gazdasági válságok idején és azon kívül. Mert manapság
mindenki két ember kell legyen. Egy nyárspolgár foglalkozása szerint és művész vagy
kutatni akaró orvos vagymérnök, vagy jogtudós hivatottsága szerint. De ez csak titokban,
mert máskülönben nem "rendes ember".

Kérdem tisztelettel: gondolkodott-e már valaki azon, hogy miért kizárt dolog az
Magyarországon, hogy akikben intuitív képességek, vezetöpozíciökra való hajlandóságok
Fiatalkorában megnyilatkoznak, nem lehet "rendes ember". Vagy legalább is nem hiszik
róla, hogy "rendes ember". Egy lehetőség az, hogy azért, mert ez a fajta ember az eddigi
Magyarországban sohase juthatott el abba a hivatásba, ami neki hivatottsága volt, mert
előre megszabott úton kell haladnia az előre megszabott családi protekció miatt, mert a
kormánypárt egy és örökkévaló vezetésére teremtett kaszt volt és lesz, amíg a világ világ
lesz, mertkülönben is egészségesebb, ha valaki beletörődik a dolgokba, mintha meg akarja
változtatni . .. Arról tudniillik, ami van, tudjuk, hogy rossz, de arról, ami lesz, nem
tudhatjuk, hogy egészen kifogástalan lesz-e. Azért hát mindenesetre végezze csak a maga
dolgát csatomázásoknál vagy villamosjegy-lyukasztásnál a tehetséges mérnök és haza
menvén szülei otthonába, ha esetleg rápillant a diplomára, gondoljon szeretettel a
szakmájára, meg arra, hogy miért került sokba a bánhidai centrálé, vagy a lillafüredi
fúrások. Ha pedig utolsó esetben müvész lenne valaki, tartsa kofferban a képeit és fiókban
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az írásait és meg ne mutassa senkinek, mert eljátssza a vílíarnosíegy-lyukasztast és
megijednek tőle az emberek ... Mert hátha, hátha ... "csinál még majd valamit".

Ennek az egész rendszerré vált módszernek legfrappánsabb illusztrációja az intelligens
közönség irodalom iránti közönye, Ennek a közönynek hatásaképpen a mai generációk
hangjai nem juthatnak ki a szabadba, csak elkésve és akkor se válhatnak hanggá, hanem
maradnak suttogások, ami megint csak nem segít az irodalmi közönyön, Ez pedig sokkal
nagyobb, mint amilyennek látszik, hiszen a nyomdafesték-szolidaritás még némileg
titkolja azt, hogy a könyv nem siker: azzal, hogy jó kritikát hoz. Éski tudja, hogy Budapesten
egy-kétezer eladott példány egy regényből már jelentős könyvsikerszámba megy?

A dolog hatása ma mindenesetre ennyi: a báhOTÚ utáni generációk világnézete,
érdeklődése és szellemi konstrnkciója még mindeddig nem nyilvánulbatott meg.
Művészeti téren sem. Pedig ez a dolog az egyetlen, amit talán senkinek sem kell külön
bebizonyítani, hogy ennek a generációnak a világnézete és érdeklődési köre más, mint az
előzöké. Ha ezek a különbségek lassankint nem hatnak a társadalomban és a változás
folyamatosan nem mehet végbe, minden azt bizonyítja, hogy mivel végbemennie
előreláthatótörténeti törvényszerűségszerint kell a háború utáni világ szellemi alapjainak
a megépítésére, kénytelen lesz megcsinálni a maga forradalmát. Hacsak addig valaki meg
nem találja az első kis csatornát, amin ezek a fesZültségek értékesítódhetnek, mielőtt

forradalmat indukáló, hirdető, vagylelkesítő kulturális eszközökké kellene válniok Mert
ma az a helyzet, hogy legfeljebb valami változásban van lehetősége némi publicitásnak az
irodalom számára. És ma az intellektuális osztályokat kell félteni a proletariátus
szélsőségeitől. mert a szellemi ember nagyon könnyen altruista és az elvakultságig
altruista, ha szellemi értékeit érvényesíteni nem képes a maga környezetében. Ezért
nemcsak mellékes dolog és "magánügy" a művészetek és elsősorban az irodalom mai
mellözöttsége, mert ha végérvényesen beoltja a fiatal intellektuális osztályokat kollektíven
a szélsőbaloldali szellemi frontba, abból sokkal nagyobb kulturális, sőt horribile dictu
politikai komplikációk lehetnek, mint amekkora aktivitást ma egyáltalában a "poétákról"
és az "irodalmárokról" föltételeznek.

A"Die Tat"című német folyóirat egyik számában volt egy hosszabb tanulmány"Rechts
oder Lines" címmel. Az utolsó fejezet címe volt: "Links und Recbts". Azt hiszem, a
klikkekbe és szélsőségekbe dermedt életnek bárhonnan előkerülőértékeit értékeknek
elismerni és hasznosítani a legnagyobb cél lehet ezeken a hasábokon. És cél lehetne ezt és
ennek az elvnek a fiatalságát követelni irodalmi terekre is. Hogy legyenek végre, akik
bemutassák, hogy megférnek egy országban és egymás mellett a hortobágyi gémeskút, a
debreceni templom tornya és az esztergomi bazilika. Sőt megférnének mellettük modern
munkáslakások és fürdőszobák Bauhaus-stílusú házakban. Amikben egy-egy sima kereszt
jelzi a kereszténységet.
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A Vigilia körkérdése

Hit és kultűrakapcsolata

Marie-Dominique Cbenu francia dominikánus, zsinati teológus
YvesCongar francia teológus, az egyháztan tanára
John Habgood anglikán püspök, Anglia
Eberhardjüngel protestáns teológus, NSZK
Gerhard Lohflnk katolikus biblikus teológus, NSZK
Henri de Lubac francia bíboros, jezsuita teológus
johann-Baptist Metz katolikus teológus, Münster
Jürgen Moltmann német evangélikus teológus
Wolfhart Pannenberg német evangélikus teológus
Paul Ricoeur katolikus francia filozófus válaszai

Marie-Dominique Chenu: A kultűra és vallás kapcsolatának problémája mindig is
eleven volt, noha nem mindig tudatosult. Napjainkban nagyon élesen vetődik fel, mivel
nemcsak a keresztény kinyilatkoztatás egyik vagymásik összetevőjérevonatkozik, hanem a
hit teljességére. Erről Paul Tillich, a kiváló evangélikus teológus életműve tudósít a
legkimerítőbben. A probléma a teológusok között vetődött fel, bár a II. Vatikáni zsinat
után a keresztény köztudatban is helyet kapott. "Az egyház a mai világban" című zsinati
határozat fontos megállapításokat tartalmaz a világról mint a hit működésének a helyéről.

Ez annyit jelent, hogy a kultúra a hit megértésének belső feltétele, nem pedig pusztán
külsődleges adaléka. E zsinati határozat egyik fejezete tárgyalja a hit és a kultúra
kapcsolatát, és a hívők elodáZhatatlan kötelezettségeit a kultúrával kapcsolatban. A hit
csak úgy fogja megtalálni emberi és evangéliumi teljességét, ha a helyi kultúrában tud
megtestesülni. Az utóbbi harminc évben döntő változás történt: a harmadik világ népei
felszabadultak az európaiak gyámkodása alól. A térítés, mely addig a gyarrnatosítással járt
együtt, most a bennszülött lakosság feladatává vált.A 21. században majd tanúi lehetünk az
afrikai és ázsiai egyházak nagykorúvá válásának. Adecentralizálás a történelem legnagyobb
eseménye azóta, hogy a zsidó-keresztény ősegyházból római egyház lett. A kereszténység
történelmi fejlődésében ontológiai és evangéliumi szempontból a hitet illeti meg az
elsőbbség, de genetikai és strukturális szempontból a kultúra az előbbrevaló. Nem lehet
többé úgy művelni a teológiát, hogy ne vennénk tekintetbe az embert, kulturális helyzetét
és viszonyát a világhoz.

A 17. és 18. századi skolasztika nagyot vétett azzal, hogy naivul tagadta korának
kulturális mozgalmait, a felvilágosodás illozófiájának racionalizmusát. Ma II. János pál

pápa szavaival: "az ember, a konkrét ember az egyház útja". Sajnos, három évszázadon át
ennek az ellenkezőjét tanították.

Yves Congar: Minden nép civilizációja és vallása között szoros kapcsolat van. Ez a
keresztényekre éppúgy érvényes, mint a nem keresztényekre. Így például az afrikai
tradicionális vallásokat erős kapcsok fűzik a kultúrához. A hitnek szüksége van arra, hogy

617



kultúrába öltözzön, ugyanakkor a hit is sugalmaz egyfajta kultúrát. Thdjuk, hogy a mi
európai országainkban aBibliából szétsugárzott hit alakította ki a kultúrát. A hitnek
megvan a saját kultúrája; kultúra nélkül a hit meztelen, mint a ruhátlan ember, aki emiatt
nagyon könnyen sebezhető.

A mai laikus civilizáció súlyos gondja; teljesen profán, teljesen evilági, és így mindennek
sokkal jobban ki van téve, sokkal védtelenebb. Azt hiszem - és a Szentatya is gyakran
hangoztatja -, hogy a kultúrát újra kereszténnyé kell tenni, hogy a hit képes legyen
kifejeződni a kultúrában. Sajnos a mai civilizáció - a televízió, a rádió, a hirdetések,
melyek a fogyasztást vannak hivatva előmozdítani - nem nevezhető hitből fakadó
kultúrának.

Mindez megnehezíti a hívő életét, és ilyen körülmények között az egyház könnyen a
kultúra egyfajta mellékvágányára csúszik, vagy társadalmon belüli társaság lesz belőle,

holott a társadalom középpontjában kellene lennie. Az egyháznak hivatása, hogy a világot
szervezze és ez nagyon nehéz feladat a mi korunkban. Vannak azonban országok,
melyekben szoros az egység a hit és a kultúra között, Ez a helyzet Lengyelországban, amely
történelmének sok súlyos évszázada alatt is - hála a hitnek - mindig megmaradt népnek,
nemzetnek.

Sok más fontos kérdés is felvetődik, ha az inkulturáció problémáját vesszük szemügyre.
hogyan lehet az Evangéliumot hirdetni olyan országokban, melyeknek van ugyan
kultúrájuk, de ez nem keresztény? Mit lehet tenni, hogy ott a hit megvethesse lábát, és
kifejezésre tudjon jutni?

John Habgood: Mint angol anglikán püspök, nagyon is látom a kérdés fontosságát és
egyben súlyosságát is. Minthogy közel háromszáz éven át "első nemzet" voltunk, mi is
javában megéltük a változásokat, így az ipari forradalmat, a szekularizációt, a tudományok
roppant előrehaladását.Mint vezető ország, az ipari forradalomból sok előnyünk,de sok
hátrányunk is származott. A világ minden tájáról jöttek hozzánk emigránsok, s ez a
társadalomban rengeteg változást hozott. Keresztény szempontból egyházunk legége
tőbb problémája az, miként is közeledjünk országunk multikulturális, sokféle kultúrájú
keresztényeihez, mohamedánjaihoz, nagy számú hindujaihoz. Meg kell tanulnunk velük
együtt keresztény mödra keresztény életet élni. Meg kell tanulni keresztényként együtt
élnünk a mohamedánokkal és a hindukkal. Meg kell tanulni respektálni vallásukat, meg
kell tanulni a Biblia szerint érintkezni velük, meg kell tanulni együtt élni velük. Még a
jamaikai anglikánok is szokatlanok nekünk, a mienktől különböző életvitelük miatt.
Thdatában kell lennünk, hogyan méltányoljuk, segítsük, egyáltalán miképp értsük meg
hitüket és kultúrájukat.

Gerhard Lohflnk: A hit és a kultúra kérdését sokféle szempontból lehet vizsgálni. Most
csak egyet említenék. Bibliai értelemben a hit nemcsak a szív belső ügye. Ha valódi hitről
van szö, akkor a hitnek mindig van társadalmi dimenziója, és minden társadalomhoz
sajátos kultúra tartozik. Ezért a hit, ha valódi keresztény hitrőlvan szö, átfogja a kultúrát is.
Testet kell öltenie és kultúrát teremtenie. Ezt mutatják a keresztény hit nagy korszakai,
melyek újítólag hatottak a kultúrára. Az pedig, hogy a mai kereszténység oly kevés kultúrát
mutat fel, a jelenlegi kereszténység legszomorúbb jelenségének tartom. Azt mutatja, hogy
a keresztények gyakran csak bensőleg élik a hitüket, és annak társadalmi dimenzióját
elhanyagolják.

Henri de Lubac: Az első századok keresztény íróit nem csupán a zsidóktól átvett Biblia
hebraizmusai, hanem koruk és környezetük sajátos nyelvhasználata is erősen befolyásolta;
ez mind a szókincsen, mind a mondarszerkesztésen megérződik.Az általánosan elterjedt
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nyelv már sem a latinban, sem a görögben nem egyezett meg teljesen a klasszikus korszak
nyelvezetével. Ezenkívül, mivel mindenkihez kívánt szölní, a keresztény prédikációnak a
mindenki által használt mondatszerkezeteket és szókincset kellett alkalmaznia - ez az a
nem irodalmi nyelv, melyet ~koinenak" neveznek. Az Újszövetség írásainak nyelvezete
nem különbözik Epiktétosz Beszélgetéseinek nyelvezetétől. Már Origenész is megjegyez
te ezt Szent Pállal kapcsolatban, mondván, hogy rnondataí gyakran nagyon helytelenek. A
szent könyvek elsó fordításai is ezen a kései, népies, nem irodalmi rryelven készültek,
szöröl szóra követve az eredeti szöveget. Könnyen elképzelhető, milyen óriási akadályt
jelenthetett ez egyes magas kultúrájú egyének megtérésé útjában. Idézhetném Lactan
tiust, Nüsszai Szent Gergelyt, Szent Jeromost vagy Szent Ágostont, akik személyesen
~vallanak" ebben a kérdésben. Ezekből láthatjuk, hogy nem az a néhány modem történész
volt az első, aki a régi keresztény iratokat irodalmi szempontból bizonyos lenézéssel
kezelte, és szinte ponyvának minősítette. De a kereszténység terjedése egyben azt is
mutatja, hogy az igehirdetés eredményessége nemcsak az igehirdető nyelvezetének
irodalmiságától függ!

Az Apostoli Hitvallást a legenda szerint a tizenkét apostol fogalmazta meg. Tizenkét
szakaszból áll, ami fölöttébb mesterkélten hat, mivel valódi struktúrája az oszthatatlan
Háromságot követve hármas. De a Szentháromság nem nyilatkoztatta ki magát "önma
gában", az emberhez való vonatkozás nélkül, hanem művei által; az egyházatyákkal szólva
itt a Gondviselés misztériuma által jutunk el a teológia misztériumához. - A Szent
háromságban való hit a Hiszekegyben kifejezésre jut a háromszor ismételt formulával:
credo in ..., hiszek... - amely kizárólag Istenre vonatkozik. Tehát nem mondjuk azt,
hogy a keresztény az egyházban hisz, mivel az egyház nem Isten. Az egyház maga is hisz, és
neki hisznek. Szerepének fontossága ezáltal cseppet sem csökken. Az egyház a hívők

közössége. Mint anya Ő hoz a világra minden keresztényt, és mindenki csak oly mértékben
keresztény, amennyiben az Ő hitében osztozik. Az egyházat eleinte csak mint végső

záradékot említették a Hiszekegyben, mint olyan helyet, melyen belül nyerjük el és éljük a
hitet. A kiegészítések, amelyeket késóbb ehhez a tételhez fűztek, elhomályosították az
eredeti értelmét, zavaros magyarázkodásokat szültek, de végül is mindig fennmaradt az a
nézet, hogy az egyházon belül és általa valósul meg ~a Szentlélek egyetemes működése".
Akár a hit tárgyáról van szö, akár a hívek összességéről,a keresztény hit egy, mint ahogy a
Szentháromság is egy, és ha a dogma fejlődik, ha a misztérium sűrűsödikés elmélyül, az
mindig a Credo tökéletes körén belül történik. Ahit jellegzetes formulája, a credo in olyan
hibás nyelvtani fordulat, melyet a keresztények szükségbőlés spontán módon találtak ki,
hogy ki tudják fejezni azt az újat, amit a kereszténység hozott. Dinamizmusa által
erőteljesen fejezi ki a hit lendületét, mely Isten felé viszi a hívőt; azt a lendületet, melyet az
örök élet nemhogy megmerevítene, hanem inkább kiteljesít. Végül is az Istennek szóló
hitnek kell kifelé is megnyilvánulnia a hitvallásban. Ez egyidejűleg tanúságtétel Isten
mellett (confessio martyrium), és a kereszténység egységének az összetartó ereje
(symbolum). A Hiszekegy, melyet Apostoli Hitvallásnak is nevezünk, pontosan ezt jelenti,
amit a neve mond: hitünk megvallását!

Johann-Baptist Metz: A közel kétezer esztendőn át a nyugat-európai kultúrvilághoz
tartozó katolikus egyház ma sokrétű kultúrába gyökerezővilágegyházzá terebélyesedett.
Úton van afelé, hogy egy kulturális szempontból többé-kevésbé egységes, monocentrikus
nak mondható európai, észak-amerikai egyházból egy kulturális értelemben policentri
kusnak mondható világegyházzáváljon, s ezzel párhuzamosan a legkülönbözőbb kultúrák
ba eressze gyökereit.

Hogy ennek az átmenetnek egyházi és teológiai vonásait pontosabban érzékeljük, az
európai történelem eddig bevett, sok szempontbólproblematikus ~ókor,középkor; újkor"
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felosztásával fel kellene hagynunk, főleg, ha tekintetbe vesszük az egyháztörténetet és a
teológiát. Én azt ajánlanám - és ebben közel állok Karl Rahnerhez -, hogy az egyház
történetét a következő három szakaszra osszuk: l. aránylag rövid ideig tartó, de az egyház
történeti-teológiai identitása szempontjából alapvetóen fontos korszak a zsidó-keresz
tény kor; 2. az egységes kultúra nagyon hosszú időszaka, vagyis a hellenizmus talajából
kifejlődő pogány-kereszténység és a vele összekapcsolódó európai kulníra és civilizáció,
egészen napjainkig; 3. az egész világra kiterjedő, kulturálisan policentrikus egyház
korszaka.

Azonban szerétném felhívni a figyelmet arra, hogy mit nem érthetünk policentrizmu
son, amikor az egyház kulturális policentrizmusáról beszélünk. Először is ez nem jelenti
azt, hogy az egyház és teológia minden iránt toleráns pluralizmussá vált volna. Ez ugyanis a
nyugati és a nem nyugati, úgynevezett harmadik világhoz tartozó egyházak közti alapvető
azonosság feladása lenne. Legalább ilyen fontos még egy további félreértésre is
rávilágítani. Ez a kereszténységnek a nem nyugati kultúrákban való meghonosodásával
függ össze, azzal, amit ma inkulturádónak neveznek. Ez nemritkán olyan javaslatokkal jár,
hogy például a kereszténységnek le kellene már végre vetnie európai ruházatát, a nyugati
burkot stb. Mindezek mögött az az elképzelés búvik meg, hogy a kereszténység egy olyan
történelem nélküli kultúrától elvonatkoztatott és népi hovatartozástól mentes, vagyis
.meztclen" kereszténység, ami csak fokozatosan öltötte magára a különböző kultúcák
ruházatát. Nem lehet a kereszténységről a kultúrát lehámozni anélkül, hogy identitását fel
ne adnánk, éppúgy, mint ahogy nem szedhetjük le egy rózsa szirmaít anélkül, hogy magát a
rózsát el nem pusztítanánk. Akultúra nem rozsda, amit a kereszténység acéljáróile kellene
kaparni, hogy aztán a fénylő acélt a maga tisztaságában megkapjuk. Kultúrától mentes,
kulturális szempontból meztelen kereszténység nem lehetséges. Jézus nem keresztény
volt, hanem zsidó. Aki csak a "kereszténységet" ismeri, az egyáltalán nem ismeri a
kereszténységet. Az a kultüra, amit a kereszténység nem vethet el, az a zsidó-palesztinai és
görög-hellenisztikus tradíciókból asszimilálódott nyugat-európai kultúra. Lehetséges-e
egyáltalán ilyen adottságok mellett kulturális szempontból policentrikus világegyház?
Hogyan lehetséges egy olyan inkulturáció, amely ne volna taktikailag álcázott nyugati
terjeszkedés?

A kereszténység, amelynek nem áll módjában, hogy európai történelmét egyszeruen
nem létezőnek nyilvánítsa, csak akkor lehet kulturális szempontból policentrikus, ha
örökségének két alapvonását megőrzi. Ha biblikus öröksége alapján tekinti magát
kereszténynek, amely szabadságot és igazságosságot óhajt és keres mindenki számára.
Továbbá kereszténységét kultürateremtőnektekinti; olyan kultúra teremtőjének,mely
másokban elismeri a nagyságot, vagyis a népiségből eredő kulturális teremtő pluralitást,
amit a kereszténység őskorából jól ismerünk. A kereszténységnek kézzelfoghatóvá kell
lennie mind a politikai szabadsággal és igazságossággal áthatott, mind a mások másságát
elismerő politikától vezetett kultúrában. Nemcsak a szociális vakságot, hanem a
tradicionális európai kereszténységünk etnikai vakságát is le kell győzni.

Jiirgen Moltmann: A hit és a kultúra kérdését nem lehet általánosságban megválaszolni.
Vannak korszakok, melyekben a kultúra elvilágiasodik és hallani sem akar a hitről. A hit
reakcióssá és konzervatívvá válik, és a kultúrával nem tud mit kezdeni. Voltak viszont olyan
korszakok is, melyekben a hit teljesen feloldódott a kultúrában, ilyen volt a katolikus
korszak Spanyolországban, vagy a középkor, melyben a hit teljesen beleolvadt a kultúrába.
A 19. század a protestáns kultúra korszaka volt Poroszországban, Angliában és Arneri
kában, ahol a hit a kultürához tartozott. Ma a keresztény hitnek és a kultúrának közös
problémái vannak, melyeket csak közösen lehet megoldani. Első helyen a béke és a
leszerelés kérdését kell említeni, második helyen a szociális igazságosság problémája áll,
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tekintettel a harmadik világ országaira is,végül a teremtett világ létének, fennmaradásának
kérdése.

A keresztény hitnek el kell érnie, hogy kultúránk többé ne törekedjék hatalomra,
kizsákmányoIásra és pusztításra, hanem a természetes környezethez alkalmazkodó, békés
kultúrává váljék az első és a harrnadik világ közötti szociális kiegyenlítődéskultúrájává. A
kultúrának pedig, teremtő erővel megáldott képviselöln keresztül arra kell késztetnie a
keresztény hitet és az egyházakat, hogy ezeket a problémákat meglássák és felkarolják. A
hit nem húzódhat vissza az egyházak belsejébe. A hit tevékenységének a területe Isten
Országának a reménysége, de annak pontosan a világból, tehát a kultúrából kell sarjadnia.

EberhardJüngel: Az őskereszténység kultúraellenessége csak lassan szűnt meg, hosszú
időnek kellett eltelnie, mire érdeklődésseifordultak környezetük felé. Hasznára vált a
görög filozófiával való érintkezése, amely például a nyugati világ hatalmas teológiai
rnűvének létrejöttét eredményezte. A kultúrával való érintkezésnek kétségkívül megvan
nak a maga veszélyei is: ha a kultúra fontosabbá lesz, mint a hit igazságai; ha a hit csupán a
kultúra hordozójává válik, akkor a hit és a kultúra kapcsolatának egyensúlya megbomlik.
Ez történt a 19. században és a 20. század elején. Valójában már nem is beszéltek Istenről,

amikor a Bibliát magyarázták, hanem csakis a vallásos emberről. A vallásos ember pedig
egyet jelentett a kulturált emberrel. Ez ellen léptek fel a dialektikus teológia képviselői is,
Barth, Bultmann és mások Mivel a kultúrától olyan erővel és programszerüen fordult el a
teológia, ezeknek a nagy teológusoknak a diákjai úgy vélték. már nem is fontos a kultúrával
törődniük. Míg mestereik többnyire magas kultúrájú emberek voltak, ők maguk
szakbarbárcá lettek. Azóta némileg helyrebillent az egyensúly, és ma úgy látjuk, hogy
kultúra és hit dialektikus kapcsolatban áll, Ha károsodik a hit igazsága, akkor nem szabad a
kultúrára tekintettel lenni, viszont ha a hit igazsága fejlődik, akkor a hit és a kultúra
viszonya bensőséges lehet, és létrejöhetnek olyan nagy művek, mint amilyen Bach Máté
passiója, vagy a h-moll mise, vagy Brahms Német Requiemje stb., melyekre nemcsak az
emberiség, hanem a kereszténység is joggallchet büszke.

Wolfhart Pannenberg: Akereszténység eddigi története folyamán mindvégig kultúrate
remtö volt, amennyiben mindig nyitott volt azoknak a kultúráknak gazdagságával
szemben, melyekkel érintkezésbe került. A keresztény missziönak nem szabad elzárköz
nia a misszionált népek kultúrája elől, nem szabad ezekre a népekre tőlükidegen kultúrát
kényszerítenie, hanem az ottani kultúrát kell kereszténnyé tennie, a kereszténységre
alkalmassá tennie. Ez nem jelenti azt, hogy a görögöktől. a rómaiaktól, az európai és
amerikai népektől örökölt kultúrát el kellene hanyagolni. A kereszténység kulturális
gazdagsága éppen annak köszönhető, hogy a történelem során egyre több kulturális
örökséggel gazdagodott és ezáltal a keresztény öntudatot mint az összes keresztény nép
közös tudatát gyarapította. fgy kell ennek továbbra is maradnia; a hellén, a római, az
európai és az észak-amerikai népek örökségéhez a nagy indiai és kínai kultúcák öröksége
mellett az afrikai kultúráknak is társulniuk kell. Természetesen nem kereszteletlenül,
hanem megkeresztelve. Tehát a keresztény kultúrában részesülve, miként az emberek is a
keresztség által válnak Krisztus misztikus Testének tagjaivá. Hiszen különben a keresztény
kultúrát elnyelné az idegen kultúra, aminek a veszélye mindenkor fennáll.

Paul Ricoeur. A kultúra fogalma aránylag modem fogalom, amely a német Bildung
fogalomhoz kapcsolódik; úgy mondhatnám, olyan fogalom, amely mindenneművallási
hovatartozást nélkülöz, és nyitva áll minden ember előtt. A kultúra lényege az, hogy egy
közösség kultúrája. Minden kultúra a hitnek, a törvényeknek és szabályoknak olyan
összessége, melyeket oly mértékhen ismer el mindenki, hogy az elégséges a közös
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cselekvés szabályozásához, a közös cselekedetek létrehozásához. Úgyvélem, a kultúrának
ez a globális, totalizáló eleme a meghatározó, amely közös jó, közkincs! Hozzá kell tenni,
hogy mi mác nem élünk egységes kultúrában. Örökségünk, amely a hagyomány terméke,
közös, de ez a hagyomány többrétú. A mai embert - és főképpen a nyugati embert - a
kulturális újítások egész sorozata formálta: a zsidó-keresztény, majd a görög-római, de
része a reneszánsz is, a reformáció, a franciáknál a fei\ ilágosodás és annak német
megfelelője, az Aufklárung. vagy az angoloknál az inlightment, később a nagy francia
forradalom, a nacíonalízmusok, a nagy nemzeti megmozdulasok a 19. században; a
munkásmozgalmak, a szocializmus, a marxizmus stb. A modern ember különbözö
hagyományok letéteményese, ami meghasonlásokat okoz, és azt hiszem, soha többé nem
tapasztalunk már meg egységes kultúrát, ha ugyan valaha is létezett ilyen. Ellentmondásos
kultúrájú világban élünk, kulturális konfliktusok között. Ebben a konfliktusos helyzetben
helyezném el a sajátosan zsidó-keresztény örökséget, mcly egyszerre alkotóeleme a
globális kultúrának, és attól ugyanakkor teljesen el is tér.

ASzentírás hagyománya szimbolikus képeket közvetít. mint például a kovász a tésztában
vagy a lámpás, melya szobában világít - rníndez azt rnutatja, hogy a hit nem uralkodásra,
hanem sugalmazásra rendeltetett. Így aztán azt a veszteséget. melvet a kereszténység mint
hatalmi rendszer elszenvedett, nagyon hasznosnak kell tartani. Bizonyos tekintetben
fájdalmas és borzalmas volt, dc véget vetett a felszabadító szö és az intézményi hatalom
közötti tisztátalan helyzetnek. A keresztények kisebbségi voltukban szabadabban vehet
nek részt a nagy kulturális vitában. Pluralista kultüra részesei vagyunk, és valószínűleg

leszünk is még soka, hacsak nem örökre. Úgy vélem, hogy ennek a politikai jelentősége
sem elhanyagolható, mivel illuzórikus minden olyan politikai törekvés, mely ellent
mondásmentes "új embert" akar kovácsolni. Ez hasonlít a középkori kereszténység
illúziójához és ebből fakad bizonyos számú kötelező hittétel elfogadtatása által az
emberek egyesítésének racionalista eszméje is.

Ma minden országban többféle kultúra létezik, és a legnagyobb probléma az, hogy
rniként lehet a közös jót kialakítani. Egyetlen esélyünk: tudomásul venni, hogy a nagy
kulturális erővonalak a múltból jöttek és mélységcs egység van bennük: annak a
lehetősége, hogy az ember felismerheti az embert. És bár ellentétek vannak köztünk. nem
ellenségekként állunk szemben egymással. A filozófus Karl Jaspers, akinek nagyon sokat
köszönhetek. szeretett .szeretö harcról" beszélni. Nekern ez nagyon hatarozott fel
szólítást jelentett arra, hogy a barátság harcát kell vívni azokkal, akik nem osztják az én
hitemet, de akikkel együtt kell egy igazságos társadalmat építenem.

Illés Róbert
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Élő világegyház

Mit jelent Lengyelországban
katolikusnak lenni?
Beszélgetés Henryk Gulbinowicz bíboros, wrodawi érsekkel

Az egyház kÖ1Üli viták nemcsak az egyház ellenségei, de a bív6 katolikusok és az
egyházhoz közelálló emberek körében is fellángoltak. Vajon a lengyel egyház
legnagyobb mértékű virágzásának vagyunk szemtanűi, vagy ez csak a felszín, amely
mögött nyugtalanítójelenségek bújnak meg? Olyanok, mintpéldáula katolikus morál
normáinak ésa bit igazságainak semmibevevése, azintellektuális és lelkielsivárosodás,
s a vallásnak csupán manifesztdcios felhasználása?

- Ön két kérdést érintett: a gyakorló katolikusság kérdését, és a hívők vallásosságát a
mindennapi életben. Kérdezi, hogy a lengyel katolikusok saját életükben hogyan tudják
ezt harmonikusan összekapcsolni. Mindannyian erre törekszünk, de ahogyan a keresz
ténység két évezredének a története mutatja, nem olyan könnyü dolog ez. A tiszta élet
célját lsten állítja az ember elé. A vallásgyakorlat a hívő ember életében óriási szerepet
játszik, és ezt semmiképpen sem lehet csupán felszínnek nevezni. A hívők számára vissza
nem térő lehetőség ez a lelki erőgyűjtésre. A szentségek, különösen az Oltáriszentség a
keresztény élet lényegéhez tartoznak. Ennek köszönhetőerrválnak jobbá az emberek. Az
egyház kiutat keres abból az erkölcsi válságból, melyben népünk él. A lengyelek milliói
térnek meg az egyházhoz, mert azt látják, hogy az értékek igazi őrzője. De ahhoz, hogy
telítődienekaz egyház tanításával, a hittel, hogy jobbakká váljanak - nem elég csupán
megtérni az egyházba. El kell jutni addig az állapotig, hogy magunkat az egyház részének, a
közösség egészének tekintsük, s együtt hirdessük az Evangéliumot, és segítsük felebará
tainkat annak életre váltásában. Maga a tény, hogy valaki vallja a hitet, még nem teszi őt
tisztává. Az emberek az egész világon, nemcsak most és nemcsak Lengyelországban,
igazolást keresnek gyengeségeikre, bűneikre,késztetést éreznek arra, hogy a tízparancso
latot, a hit igazságait és a katolikus erkölcs normáit önkényesen értelmezzék. A keresztény
életvitel, ahogyan ezt ll. János pál mindig is hangsúlyozta tanításában, nagyon nehéz
program. A bűnös ember felett érzett fájdalom mellett tudatosítani kell azt, hogy ha nem
lett volna Lengyelországban az egyházhoz való visszatérés, az ország helyzete a mostaninál
is sokkal rosszabb lenne. Nem lehet nem észrevenni a hitélet, a vallásgyakorlat és amorális
javulás közti összefüggéseket.

Vajon az emberek csak akkor hallják meg az egyház szavát, amikor erre szükségük van?
Akkor mit mondhatunk azokról a fiatal házaspárokról, akik hallatlanul nehéz körülmények
között - lakás és a létezéshez szükséges alapvető anyagi eszközök nélkül - keresztény
családi életet élnek és keresztény szellemben nevelik gyermekeiket. Ez az igazi hősiesség'
Az egyház erőt ad az embereknek, lelki békét nyújt nekik a legnehezebb körülmények
között is. Ne feledjük soha, hogy a kereszténység tanításai mindenkihez szölnak, de
különösen a gyengékhez és a bűnösökhöz. A hit, az egyház segít felemelkedni az
elesettségből.
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Az Ön második kérdésében olyan vélemény tükröződik a lengyel katolicizmusról,
melyet régóta a szememre vetnek: ez az "intellektuális és lelki sekélyesség", valamint a
vallásosság "manifesztációszerú" gyakorlásának és értelmezésének vádja. Biztosan van
olyan templom Lengyelországban, amelytől tanulhatnának a többiek. De nehéz dolog
egyetlen templomot kiválasztani és ennek példáját "sokszorosítani". Erre a lengyel
egyháznak nincs szüksége. Az egyes templomoknak - mint az embereknek - vannak
erényei és bűnei is. A "templomot" sok templom tapasztalatából kell felépíteni. Hogyan
lehet azt Iernérni, hogy melyik templom felszínes és melyik nem? Úgy vélem, hogy a
lengyel egyházat nem lehet azzal vádolni, hogy intellektuálisan vagy lelkileg lapos vagy
sekélyes lenne. A kérdéshez visszakanyarodva: a lengyelek vallásosságát lehet-e manifesz
tációs jellegűnektekinteni. A manifesztáció szó a lengyel egyházról alkotott vélemények
ben inkább pejoratív színezetü, ahogyan a törnegröl, a gyűlésekről beszélünk, mely a
résztvevőket belsőleg nem mozgatja meg eléggé. Azzal is vádolják a lengyel katolikusokat,
hogy a hitet csoportosan, tömegben gyakorolják. Azok, akik kívülről szemlélik a lengyel
katolicizmust, hajlamosak azt hinni, hogy ennek legszemmelláthatóbb megnyilvánulása az
úrnapi ünnepség. Ennek az úrnapi körmenetnek évszázados hagyományai vannak. Vajon
manifesztációs jellegűnek lehet-e nevezni a jasna Góra-i szent ereklyéhez vivő zarándok
utat, körmeneteket is? Vajon azt a tényt, hogy valaki néhány száz kilométert zarándokol
esőbenés szélben, forróságban és hidegben, gyakran fájdalmas sebekkel a lábán, lehet-e a
meglehetősen pejoratív értelemben használt tüntetés szöval jelölni? Vajon manifesztációs
jellegűnek lehet-e nevezni a hívők hosszú sorát az áldozásnál, melyeket gyárakban,
üzemekben szerveztek a sztrájkoló munkások részére. Ide tartoznak azok a szentmisék is,
melyeket egész Lengyelországban tartanak a hazáért, és amelyeken talán részt vesznek
olyanok is, akiket csupán a haza iránti szeretet vitt a templomba. Vajon lehet-e csak
manifesztációként kezelni a pápa utolsó látogatásakor a milliós tömeg részvételét a
miséken és pápai üdvözléseken/ A lengyelek tömeges vallásgyakorlását inkább másfajta
szemszögböl kellene megközelíteni. Azok, akik részt vettek a II. János Pál lengyelországi
látogatásakor rendezett ünnepségsorozaton. vagy a jasna Góra-i zarándokok igazán nem
emlékeztetnek arc- és érzésnélküli tömegre. A sokezres tömegeket Istennel és a
felebarátainkkal való egyesülés kapcsolja össze az imában. A közös imához a lengyelek
milliói hajtanak fejet és ennek nem csupán nemzeti és társadalmi indíttatása van, noha ez
sem elhanyagolható. Ezekben az imákban szerepet játszanak az egyéni indítékok is:
vezeklés a saját és a közelállók bűneiért,a hálaadás Istennek a tőle kapott gondoskodásért,
és az isteni segítségbe vetett hitért és reményért.

A lengyelek tömeges részvétele a liturgiákon, az egyházi életben avval a semmivel össze
nem hasonlítható lengyel történelmi hagyománnyal magyarázható, melyben például a
lengyel egyház a háború után találta magát, valamint abból, amely a lengyel személyes lét
és társadalmi lét közösségéböl fakad. Vajon elmondhatjuk-e, hogy a lengyel egyház most
virágkorát éli? Nem, nem hiszem, hogy a kortárs objektív véleményt mondhat erről. A
lengyel egyház halad a maga által választott úton és bizonyára nem könnyű ez az út.

- A lengyel katolikus egyház 1945 utáni politikai helyzete nem volt kedvezőnek
mondható, működéseazonban igencsak eredményes volt. A népi vallásosság gyökerei
hez való visszatérés mellett a tömegkultúra különböző új formái is felhasználásra
kerültek. Ezpedig az ideológiai ellenféltőlátvett módszerek alkalmazását isjelentette:
jelszavak, megafonok. transzparensek és dekorációs eszközök jelentek meg az
egyházban. Vajon ezek a kifejezési eszközök nem ronthatják a vallásos tartalmat?

- Fordítsuk meg a kérdést: kinek hozott hasznot a népi vallásossággal való szakítás?
Egyetlen templomnak sem. Az egyház Lengyelországban csak kárát vallotta ennek.
Lengyelországban nem akarnak úgy egyházi közösségeket építeni, hogy az egyház szemet
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hunyjon a hívők valós társadalmi és vallási helyzete felett, figyelmen kívül hagyja
hagyományaikat. A háboru utáni éveket úgy tekinthetjük, mint a lengyel egyház harcát az
állam által programszerűen meghirdetett ateizmussal szemben. Miután az államtól
függött úgyszólván minden, a hívőknek védőpajzsok rnögékellett bújniuk. Egyhívő ember
számára ugyanakkor lehetetlenség volt egyszerre szolgálni az ateista államot és az
egyházat. Sok lengyel lelkiismereti drámájának éppen ez a gyökere. Sokan elbizonytala
nodtak ekkor, ám a nyolcvanas évekre ezek az "eltévedtek" meglelték az egyszerű utat
Istenhez. Nehéz lenne előremegmondani, hogy a jelenkorproblémái hova vezetnek. Nem
osztom azt a nézetét. hogy az egyházban a tömegkultúra új formái váltak volna jellemzővé,
ami pedig az ideológiai ellenféltól átvett módszerek alkalmazását is jelentette. Úgyvélem,
éppen fordítva volt. A nagy egyházi ünnepségek rendezése nagyon régi hagyomány. A
tézisek, tételek alkalmazása - vagya propaganda nyelvezetével szólva - a jelszavak pedig
hiányoztak a lengyel egyház 1945 utáni tevékenységéből.Az utolsó tíz esztendőben az
egyház tömegszervezeti jellege vált meghatározóvá. Természetszerűlegez az egyházi élet
mindennapjaiban is megmutatkozik: jó példa erre a nagy kilenced az ezeréves évforduló
előtt. Amennyiben a technikai-műszaki fejlődésről és ennek alkalmazásáról van szö az
egyházi életben, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egyszerűen szükségszerűség, Nehéz lenne
elképzelni egy nagy templomi ünnepélyt hangosítás nélkül.

A templomok alkalmi dekorációjának mínösége véleményem szerint a társadalom
képzőművészetikulturális színvonalának tükröződése.Azonban nehéz ezekről a dolgok
ról úgy beszélni, hogy a vallási tartalom ne szoruljon háttérbe.

- Vajon az a helyzet, amelyben azegyház még anyagi értelemben is"a siker oázisa"
- hiszen az országban még mindigazegyház van a legjobb erkölcsi-anyagihelyzetben
-, nem fenyeget-e az egyház és a társadalom kettészakadá.sával?

- Nem világos számomra a "siker oázisa" kifejezés, vagy ahogyan később folytatta:
"anyagi értelemben is". Úgy gondolja, hogy az egyház anyagi helyzete tényleg olyan jó?
Végül is könnyű ezt mondani és nagy hozzáértéssel állítani a pénzügyi hatóságok részéről.

Az egyház anyagi lehetőségéről a hívők döntenek. Ők vállalják magukra az új templomok,
sekrestyék, plébániák építését. A közös cél érdekében a hívők önként vállalnak munkát,
örülnek az eredményeknek. szép és maradandó emléket hagynak maguk után, mely a
következő nemzedéket is szolgálja. A dolog Végül is másként áll, nem úgy, ahogyan azt az
Ön kérdése sugallta. Nem kívánok elmélyülni az egyház anyagi helyzetének elemzésében.
Sok szempontból rosszabb a helyzetünk, mint más időkben. Megemlítem, hogy az
egyházközségek harminc százaléka nem tudja a legalapvetőbb dolgokat biztosítani
önmagának, plébániájának.

- Még a felületes szemlélű is észreveszi, hogy a legnehezebb helyzetben a lengyel
falu van, legalábbis az ország néhány részében. Vajon ezen lehet-e változtatni?

- Ezek a jelenségek elsősorban ott tapasztalhatók, ahol a falvak elvesztették eredeti
jellegüket, ott, ahol a lakók már nem az egyéni gazdák soraiból kerülnek ki és helyüket az
egyházközségben olyanok foglalják el, akik nem a faluban dolgoznak. Olyan emberek, akik
sok időt töltenek el a vonatokon és az autóbuszokon, kora reggel elutaznak otthonról és
késő este érkeznekhaza. Ezeknél az embereknél a belső pusztulásnak, a lelki és a kulturális
élet teljes kihűléséneklehetünk tanúi. Egész életük rohanás, normális családi kapcsolatok
nélkül élnek, s ez gyakran eredményezi a vallásosság gyengülését is. Vallási válságról
azonban nem lehet ott beszélni, ahol a 'földművesek ősidők óta művelik földjeiket és
folytatják apáik tevékenységét. Ezek a helyek - ezt túlzás nélkül állíthatjuk - a
katolicizmus és a lengyelség bástyái. Ott igenis megőrzödtekaz egészséges hagyományok,
a vallási szokások, liturgiák. Sokprobléma van a vallástanítással az úgynevezett falusi közös

625



iskolákban, ahová több faluból járnak be a gyerekek. A falusi plébános rendszerint
semmilyen segítséggel sem rendelkezik. Az ilxen helyeken fiatal papra lenne szükség,
akinek könnyebben megy a kapcsolatteremtés az ifjúsággal, könnyebb eloszlatnia az
ifjúság kételyeit. Lengyelországban nem panaszkodhatunk arra, hogy kevesen jelentkez
nek a fiatalok közül papnak, azonban mégis kevés van belőlük.

- Vajon miért van az, hogy a lengyel katolikusok, akik sziuesenjárnak templomba
és bókezűen adakoznak annak építésére, olyan gyakran tagadják meg az adományt
felebarátaiktól?

- Ez az ötödik kérdés az ötödik megközelítési módja a lengyel katolikus magatartás
értelmezésének. Én ezt a kérdést továbbra isvédem, s nem csupán azért, mert lengyel püspök
vagyok, Visszatérve arra a kérdésre, mely a katolikus segítőkészséghiányát kifogásolja, nézzük;
csökkenő V.JgY növekvő irányt mutat-e?A háború után az egyház szinte valamennyi karitatív
funkcióját elvesztette, helyesebben: megfosztották tőle. Az állam a saját mindenhatóságába
vetett hitének mítoszát terjesztette. Megbénította a társadahni kezdeményezéseket, ezzel az
elesettségre és a szegénységre irányuló részvétet, megsemmisítette a jószívűség hagyo
mányát. A nyolcvanas években - a társadahni fenyegetettség éveiben - széles körben
újjásZÜletteka karitatív kezdeményezések. A hívők tudatosan segítették a rászorulókat. Sokat
beszélhetnék a Karitatív Bizottság akkori tevékenységéről Wrodawban: odaadásukról,
áldozatvállalásukról, melyröl az emberek tanúbizonyságot tettek. De ez már más téma,
nagyobb figyelmet kíván annál, semhogy két szóban elintézhetnénk, de nem feledhetőaz az
ajándékakció, melyben a wrodawiak százai vettek részt. Az utóbbi időben mintha
hanyatlásnak indult volna a nyolcvanas évek elején megindult karitatív mozgalom. Alighanem
ez mindig ígyvan, a fellendülés után apály következik be. Nem lehet azonban azt állítani, hogy
minden visszatért volna a hetvenes évekbeli állapothoz.

Újabb kezdeményezések születnek. Nézzünk néhányat közülük: az Albert Testvér
Társaságnak mind újabb és újabb csoportjai jönnek létre, törődnekaz otthontalanokkal,
pedig az állam részéről gyakran ütköznek ellenállásba. Ennek ellenére folytatják nehéz
munkájukat, segítenek a súlyos vagy halálos betegeknek, sokat hallunk felőlükGdanskban
és Krakkóban, nem is szólva a fiatalok és a gyerekek csoportjairól, akik segítenek az arra
rászoruló kortársaiknak. együttmüködnek a testvérekkel. A plébániák szarnos karitatív
csoportja is mindenfajta állami dotáció nélkül működik. Nem úgy áll tehát a dolog,
ahogyan Ön azt a kérdésében sugallta. Úgy vélem, mindent meg kellene tennünk, hogy
javuljon a helyzet, hogy a társadalmi-gazdasági reform második szakasza kielégítse a
szükségleteket, enyhítse a szenvedéseket. Hogy sikerül-e mindez, majd a jövő megmutatja.

- Azt mondják, hogy az egyház Lengyelországban klerikális, hogy világiaknak kevés
helyük van benne. Vajon az utolsó püspöki szinodus óta van-e változás ezen a téren?

- Az egyháZ tevékenységét nem kell feltétlenül a "haladás" vagy a "visszalépés"
fogalmával meghatározni. Sok ország egyháZának életéből viszont hiányoznak azok a
lelkészi kezdeményezések, melyek Lengyelországban igen erősek.A nem gyakorló hívők

látszólagos passzivitása talán abból fakad, hogy az egyháZ "szolgáltat és ezért követel".
Nagyon fontos feladat a lengyel egyháZban ennek az állapotnak a leküzdése. Ezért jöttek
létre az egyházközségi és a lelkészi tanácsok, amelybőlpéldául a wrodawi püspökségben
egyre több és több van. Így a világiaknak is nagy szerep jut az egyházközségek életében. Ez
a jelenség a mültban nem volt ilyen általánosan elterjedt.

A lengyel egyháznak nincs olyan égető szüksége arra, hogy - mint Nyugaton - laikusok
végezzék az egyházi teendőket. Nálunk inkább az a feladat, hogy segítsenek a karitatív
munkában, abból vegyék ki résZüket. Nagyon fontos a segítség például a katekizmus
tanításában. Alsó-Sziléziában három intézményünk van, amely a világi oktatók felkészíté-
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sével foglalkozik, jelentős számban részt vesznek ebben a ministránsok is. Nagyon sok világi.
személy működikaz egyház családi tanácsadójában is. Felkészítésüket segíti a Wrodawban
működőTeológiai Továbbképző is. Ha ráadásul számba vesszük a Keresztény Kulturális Hét,
a Katolikus Értelmiségi Klub, a Lelkészképző világi tagjait, elmondhatjuk, hogy Lengyel
országban a világiak részvétele az egyházi munkában nem is csekély.

- Hogyan értékeli a lengyel egyház intellektuális rangját az ország életében,
összehasonlítva a nyugat-európai országokkal . . .

- Az egyház történelmi tapasztalatai Lengyelországban azt mutatják, hogy a lengyel
filozófiai és teológiai gondolat mind nagyobb és nagyobb érdeklődésre tart számot,
sokakat inspirál. Vegyük például a lublini Katolikus Egyetem világszerte ismert filozófiai
iskoláját, vagy a Pápai Teológiai Akadémia tagozatait. Nagy felelősséggel közvetítik a
hívőknek a lengyel teológiai gondolatot, alakít ják a vallásos gondolkodást.

Hogy a lengyel vallásfilozófiai iskola mégsem ismert annyira Nyugaton, annak oka a
lengyel nyelv elszigeteltsége. Ezeket a munkákat a világnyelvek segítségével hozzáférhe
tőbbé kellene tennünk. Megfigyelhetjük, hogy a Rogier, Aubert és Knowles által
szerkesztett nagy, ötkötetes egyháztörténet milyen kevés figyelmet szentel a lengyel
egyház történetének. Alig hivatkoznak a lengyel egyháztörténeti munkákra. Mi ennek az
oka? Semmi esetre sem a lengyel egyház jelentéktelensége.

- 1981 decembere után az egyház számos értelmiségi és alkotó ember számára
nyújtott menedéket: itt találták meg - I1.]ános Pálpápa szavaivalélve -"aszabadság
terét", melyet máshol hiába kerestek volna. Milyen fordulatot jelentett ez az egyház
számára? Milyen változást? Mely lehetőséggel tudott élni az egyház és mellyel nem?

- Korai lenne még elmulasztott lehetőségekrőlbeszélni. Nagyon megörvendeztetett
bennünket, hogy a lengyel nemzeti kultúra, művészetés tudomány képviselői,akik hosszú
ideig esetleg más utakon jártak, megtalálták az egyházhoz vezető utat. Hisszük, hogy
tudatosan és meggyőződéssel lépték át ezt a küszöböt és az egyházban nem csupán új
mecénást kerestek.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az alkotó értelmiség nem csupán
ellenállásból választotta az egyházhoz vezető utat, hanem a keresztény közösség is
gazdagodott velük.

Hisszük, hogy nincs okuk a kiábrándulásra. Az egyház a saját lehetőségeihez képest
igyekszik nekik segítséget nyújtani. Ön is tudja, hogy Wrodawban sok minden történt
ezen a területen. Az egyházi alkotöközösség kétévenként, májusban szervez országos
képzőművészetikiállítást "Út és Igazság" címmel, melyet szímpözíum is kísér. A Teológiai
Akadémia már tíz esztendeje évenként rendez ilyen jellegű rendezvényeket "Keresztény
Kultúra Hete" néven, amelyen részt vesz az egész város. Ezek a rendezvények azt is
bizonyítják, hogy a lengyel egyház nem klerikális: az oltár előtt - a püspökök és papok
mellett - világiak százai beszélnek a hívőkhöz.

Természetesen az egyháznak óvatosnak kell lennie: nehéz lenne a templomban olyan
színművet előadni, melynek eszmeisége a keresztényeszmeiséggel ellentétes. Azt
kívánom az alkotó lengyel értelmiségnek, hogy mindig azt találja meg a templomban 
ahogyan ezt II.János pál rnondta a varsói Szent Kereszt Templomban -, amit keres: "azt a
szabadságot, melynek sajnos máshol hiányát érezzük ...", és hogy átérezzék az evangéliu
mi értelemben vett szabadságot.

- A Szentatya a nyelvre hivatkozott, mely elvezet az értelmiségiek, művészek, a
kultúra embereinek "szel/eméhez és szívéhez". Milyen legyen ez a nyelv? Vajon az
egyház intézménye megtalálja az ehhez a nyelvhez vezető utat?
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- Az egyháznak mindig egy volt a nyelve - és ez az Evangélium nyelve volt. Ez az
igazság, a jóság, a szeretet, a másik ember tiszteletének a nyelve, az emberi méltóságé.
Ezen a nyelven szöl az egyház mindenkihez. Meggyőződésem,hogy ez a nyelv hozta a
templomba az értelmiséget, a művészeket. Az egyház nagy sikere, ha ez a nyelv az
értelmiség nyelvévé is válik

- Sokan kétkedéssel figyelik a - nevezzük így - "politikai indokok alapján"
tőrténőáttérést és gyakran elítélően nyilatkoznak róla. Vajon ez így van?

- Ez téves nézet. Ha valaki csalódott a hamis értékekben és más érték felé közeledik,
semmiképpen sem elítélendő.Hiszen az egyház történetében már számos példa volt erre.
Minden áttérés az isteni kegyelem műve és a szabad emberi akaraté. Az egyház minden
jóakaratú ember menedéke, olyanoké, akik Istent és a másik embert keresik.

- 1984-ben óriási vihart jőlkavaró nagy esemény volt btborosunh előadása a
párizsi Centre du Diatogue-ban a lengyel i.ffúságról. Milyen a lengyel i.ffúság ma, az
egyház reménysége vagy inkább aggodalomra ad okot?

- Ifjúságunk feltétlenül reménységünk. Sőt büszkeségünk! Hiszen a legnehezebb
körülmények közül (a nélkülözésből.szétszakadt családokból, rossz iskolákból, rosszul
működőmunkahelyekről) jönnek ezek a fiatalok és megtalálják - az utóbbi időbenegyre
inkább növekvő számban - útjukat az Istenhíthez. a keresztény eszmeiséghez és a
hazához való hűséghez, noha ez a haza ma igazán sanyarú helyzetben van.

- Hogyan értékeli az egyház társadalmi tekintélyét? Például az augusztusi
antialkoholista jelhívás: "Ne igyál augusztusban!", csak korlátozott sikereket ért el.
Vajon az emberek csak akkor hallják meg az egyház hangját, ba ez nekik kényelmes?

- A tekintély mindig fakad, növekszik, táplálkozik valamiből. A tekintély megszerzé
sének egyik módja a szolgálat. A lengyel egyház évek óta ezen az úton halad, évszázadok
óta a nemzetet szolgálja. Nem fogok a témában elmélyedni, mert a lengyel egyháznak a
nemzet életében betöltött szerepe közismert. Kevés azoknak a száma is, akik a lengyel
egyház társadalmi tekintélyében kételkednének. Vajon az alkoholellenes küzdelemben
betöltött szerepet össze lehet-e kapcsolni a tekintély kérdésével? Nehéz lenne az egyházat
felelőssé tenni a lengyelországi alkoholizmusért. Az egyház társadalmi befolyását
tudatosan korlátozták az utóbbi években, tevékenységet igyekeztek háttérbe szorítani.

Az augusztusi alkoholellenes felhívást nem lehet statisztikai adatokkal jellemezni, nem
bízhatunk ezekben az adatokban. A legnagyobb probléma az, hogy az alkoholisták olyan
társadalmi csoportokból kerülnek ki, melyek süketek mindenfajta jóra, nem vesznek részt
semmiféle mozgalomban és az egyháztól is távol állnak. Olyan ernberek ezek, akiknek
nincs semmiféle lelki életük. Komoly segítségre van szükségük.

Az alkoholellenes küzdelem eredményességének gyökereit Lengyelországban a családi
életben kell keresnünk, azaz olyan politikai-társadalmi-gazdasági feltételeket kell teremte
ni, melyhen az egészséges családi élet biztosított. Hiszen a belső életre leginkább a család
tud nevelni. Ha már a tekintélyről van szó, meg kell jegyezzük, hogy napjainkban, amikor
csökken a hatalom, a hivatal, az intézmények tekintélye, növekszik az egyes személyiségé.
Ez nagyon ígéretes változás. Kívánjuk magunknak és minden embertársunknak azt, hogy
gyermekeik számára ilyen tekintélyt jelenthessenek az édesanyák és az édesapák. (Res
Publica, 1988/2.)

Jacek Moskwa
Csisztay Gizella forditása
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Történelem

Mindszenty és Ortutay

Mészáros István "iskolatörténeti vázlata" a ma
gyar oktatásügy egyik legforróbb, mai szemmel
legtragikusabb fejezetét dolgozza fel: a felekeze
ti iskolák államosításának történetét. Van azon
ban ennek a történetnek folytatása is, mely máig
megoldatlan és nyitott: a magyariskolaügy foko
zatos romlása, amely a jelek szerint erkölcsi
vonatkozásában napjainkban érte el mélypontját,
amikor a hajdan komoly és rangot adó érettségi
köznevetség tárgyalett, olyan manipulációk esz
köze, melynek történetét alighanem csak évtize
dekkel később fogjuk megismerni, hiszen
hozzászokhattunk már, hogy rendkívül gyakran
elhangzik a felelősök megállapítására irányuló
sZándék megfogalmazása, s ez így van az élet
minden területén, anélkül, hogy a valódi felelő

sök és indítékok kiderülnének.
Az "iskolatörténeti vázlat" két személyiség

köré épül. Az egyik oldalon a mindinkább izolált,
méltatlan rágalmak kereszttüzébe fogott her
cegprímás és a mind szűkebb térre szorított
Magyar Katolikus Püspöki Kar, a másik oldalon
ürtutay, a hajdani Szegedi Fiatal, a magyar
néprajz egyik fontos alakja, Sík Sándor kedves
tanítványa, aki a jelek szerint tehetségéhez nem
méltö szerepet vállalt a felekezeti iskolák álla
mosításának keresztülvitelében. Az egyik olda
lon egy manipulációkkal legitimált, mindenre
készségesen bólintó parlament, a másikon el
tökélt hagyománytisztelet, s az a meggyőződés,

hogy a magyaregyházak a történelem során jól
sáfárkodtak a nevelés ügyével.

Mészáros István hatalmas munkát végzett,
amikor e ma még homályosan látott korszak
iskolatörténetének megrajzolására vállalkozott,
hiszen kiadatlan, féltve őrzött és rejtett ügyira
tok, akták, rendelkezések és feljegyzések so
kaságát kellett átböngésznie, de közben szembe
sülnie kellett e kor politikai és művelődéstör

ténetének egészével is, állást kellett foglalnia
olyan kényes kérdésekben, melyeknek össze
függéseit ma sem ismerjük a megfelelő források
hoZZáférhetőségehíján.

Napló

'Iragíkus történet ez. Egyik napról a másikra
radikálisan megszünt egy hagyományos oktatási
keret, melynek bizonyára voltak gyengeségei és
hibái, de azt senki sem tudhatta teljes bizo
nyossággal, vajon az új keretek között jobban
funkcionál-e a magyar iskolaügy. Vajon nem e
hagyományos keretek erőszakos felrobbantá
sának egyik következménye, hogy napjainkban
egyre fájdalmasabb hiánynak érezzük a minőségi
oktatás elsorvasztását? Nem ennek tulajdonítha
tó-e, hogy kétségbeesve próbáljuk behozni az
idegen nyelvek ismeretének hovatovább egzisz
tenciálisan is tragikus következményekkel járó
hiányait? Nincs-e része ürtutaynak abban, hogy a
magyar pedagógus-társadalom évről évre süly
lyedt lefelé a képzeletbeli társadalmi ranglétrán?
Nem az ország kultúrája elleni bűntett volt-e a
szerzetesi iskolák megszüntetése, a szerzetes
rendek szétrobbantása, olyan nagy nevelő ha
gyományokkal rendelkező rendek szétkerge
tése, amilyenekpéldául a ciszterekés apremont
reiek voltak? Nem okozott-e jlWátehetetlen káro
kat kivételes tudású, hatalmas kisugárzású ta
nárok kiseprűzése?

Mészáros István könyvének ismeretében, de
az emlékezők tanúságtételére hagyatkozva is
hajlandó vagyok határozott "igen" -nel válaszolni
ezekre a kérdésekre. Bún, végzetes hiba történt
itt, a politika mindig mulandó céljainak aláren
deltek sokkal egyetemesebb és fontosabb érde
keket, s ezen a tényen az sem változtatott
semmit, hogy aztán lehetövé tették, hogy nyolc
katolikus egyházi iskola működjék, de hosszú
hosszú évekig korántsem azonos versenyfeltéte
lek mellett, a gyanakvás, az akadályoztatás, a
diszkrimináció méltatlanságai közepette.

Voltak, bizonyára nem kevesen, akik messia
nisztikus hittel és várakozással fogadták az akkori
eseményeket, akiket a "fényes szelek" lendülete
hajtott. Akiknek felmérhetetlenül sokat jelentett
akkor és ott az esélyegyenlőség megteremtése.
De volt a néma többség is.Akikmár akkor tudták
- tessék csak elolvasni azokat a drámai szavakat,
amelyeket a Keresztény Demokrata Néppárt
parlamenti képviselőimondtak el a törvényjavas
lat vitáján -, hogy, finoman fogalmazva,
úttévesztés történt. Mit lehet mondani ürtutay
1948. május 15-én tartott sajtótájékoztatójának e
kijelentéseivel kapcsolatban: ,,'" gátat kívánok
vetni annak a felelőtlen rémhírterjesztésnek,
amely már az iskolaügy elvi felvetését is félrema-
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gyaráZZa, s azt a benyomást akarja kelteni, mintha
az állam hadjáratra készülne az egyház és a
vallásszabadság ellen"? Hogyan, milyen lelkület
tel emlékezhetett vissza volt kedves tanítványai
nak e szavaira az ötvenes években Sík Sándor,
amikor napról napra küzdött iskolája fenn
tartásáért, s azon riadozott, hogy a jótékony
állami cenzúra lapjának melyik cikkét, tanul
mányát csonkítja meg, vagy ítéli végleges elvet
tetésre? .MegtesZünk mindent - mondotta Or
tutay a felekezeti iskolák államosításával kapcso
latban -, hogy a megegyezés a béke és megértés
szellemében, kölcsönös engedékenység alapján
jöjjön létre." Én még emlékezhetem e .kölcsö
nös engedékenység" egyik emlékezetesen szép
megnyilvánulására, amikor a piaristákat a
Mikszáth Kálmán térre száműzték, s tanárok,
diákok könnyes szemmel hurcolkodtak, hogy az

Pszichológia

Tanulmányok a vallás
és lélektan határterületéről

Nagy örömmel üdvözölhetjük a Római Katolikus
Szeretetszolgálat és a Szeged-Csanádi Püs
pökség kiadásában megjelent, dr.]elenits István
és dr. 'Iomcsdnyi Teodóra által szerkesztett új
tanulmánykötetet, amely egy sorozat első köny
veként látott napvilágot. A tanulmányok szerzői

a teológia és lélektan neves hazai és külföldi
képviselői közül kerültek ki. A kötet több évtize
des hiányt pótol. (E késés oka bizonnyal nem a
teológia vagy a pszichológia korábbi fejlet
lenségében keresendő... ) A mostani megje
lenés mindenesetre jól tükrözi a pszichológia és
pasztorálpszichológia iránti igény rohamos nö
vekedését, valamint a két szakterület egymás
iránti érdeklődésének fokozódását, s az elindult
párbeszédet. Ez utóbbinak fontos állomásai vol
tak többek közott a budapesti Piarista Gimná
ziumban megtartott előadások - amelyek
részben e kötet alapjául is szolgáltak -, valamint
a Magyar Pszichiátriai Társaság keretében szerve
zett szemináriumok, kerekasztal-beszélgetések.
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épiiletet az egyetem szamara "adják at". Azt
hiszem azonban, mindenkinek megvannak a ma
ga emlékei, papoknak, akiket a "kölcsönös enge
dékenység" szellemében táborokba száműztek,

püspököknek, akiket házi őrizetben tartottak,
dvileknek, akik a saját bőrükön tapasztalhatták,
mit jelent a szabad vallásgyakorlat a valóságban.

Voltak haszonélvezői, meglovaglói az esemé
nyeknek, még az egyházon beliil is. Nem hiszem,
hogy akadna bárki mértéktartóan gondolkodó, a
jövőért felelősséget érző személyiség, aki egzisz
tenciális büntetéseket, retorziókat követelne.
De az igazságot ismernünk kell. Mindszentyről

is, Ortutayröl is, a korról is. Mészáros István
jóvoltából az igazság egy részére fény deriilt.
Mindszenty igazságát azonban még nem ismer
jük. (A szerző kiadása, Budapest 1989.)

Rónay László

A kötet témájába két tanulmány vezeti be az
olvasót. Pasztorálpszichológus tollából olvasha
tunk a lelkigondozás alapkérdéseiről,majd pszi
choanalitikus szakember vázolja fe! a lélektan
tudománnyá válásának folyamatát, s a lelkigon
dozás és pszichoanalízis viszonyának főbb sajá
tosságait. A kötet ezután témakörönként halad, s
rninden témakörben megszólaltatja a teológia és
a lélektan egy-egy, vagy néhány képviselójét.
Megismerkedhetünk a szeretet pszichoanaliti
kus és biblikus-teológiai megközelítésével. majd
a viselkedéslélektan és a keresztény lelküsmeret
tükrében a szorongds és agresszió alapkérdései
vel. A lelkiismeret, bűn, bűntudat témakörében
két pszichoanalitikus és egy teológiai munkát
olvashatunk, majd az emberi kapcsolatok dína
mikájával, fejlődésével és típusaival ismerkedhe
tünk meg három tanulmányban. Az öregedés és
halál pszichológiai és egzisztenciális problémái
val, valamint a válságok térnakörével két-két,
főképpen lélektani tanulmány foglalkozik. Az



utolsó fejezetben pedig bepillantást nyerhetünk
a pasztorálpszichológia jelenlegi gyakorlatába 
néhány hazai és külföldí munkacsoport, műhely
tevékenységének bemutatása által. A kötetet
három pszichoterápiás iskola tömör bemutatása
zárja.

A tanulmánykötet, mint láthatjuk, igen széles
területet ölel fel. Jó néhány tanulmány magas
szakmai színvonalon íródott. Ezek közül is ki
emelnémJelenits István a szeretetről és a bűnről
szöló tanulmányait, valamint Bagdy Emőke két
munkáját, melyeknek a kapcsolat és az öregedés,
halál a témájuk. E tanulmányokban a magas
szakmai igényesség igen széles latökörrel. na
gyon szép nyelvi megfogalmazással, illetve mély
humanizmussal párosul.

A könyv nem ad egységes képet a lélektan és
vallás határterületéről. ezt nem várhatja tőle az
olvasó. A szerkesztők nem is vállalták ezt a
feladatot (talán ez ma nem is lenne lehetséges),
de vállalták, hogy bepillantást adnak e terület
szakembereinek elméleti és gyakorlati munká
jába. Ezt a kötet teljesíti is, s ezzel szarnos
félreértést eloszlat, s ré$i előítéletek felszá
molását kezdheti meg. Es minden bizonnyal
segíti a párbeszéd továbbfolytatását. élénkítését,

Akötet szarnos értéke mellett néhány veszélyt
is hordoz magában, a laikus olvasót néhány
ponton félrevezetheti. Gyökössy bevezető ta
nulmánya, amely igen értékes, példákkal jól
illusztrált munka, a .Lelkígondozas és pszicho
terápia" címer viseli, jóllehet a pszichoterápiáról
nem esik szö benne. Tomcsányi rákövetkező

tanulmánya pedig kizárólag a pszichoanalízis
lelkigondozáshoz fűződőkapcsolatát elemzi. Mi
vel az olvasó e két tanulmány elolvasasával .Iép
be" a kötet tematikájába, könnyen azonosíthatja
a pszichoterápiát a pszichoanalízissel. Pedig a
pszichoanalízis a pszichoterápiának csak az e
gyik jelentős iskolája. A félreértés valószínűségét
növeli az a tény, hogy a kötet hátoldalán a
.Lelkigondozas és pszichoterápía" cimet a két
bevezető tanulmány együtt viseli, feltehetően

tévedésből. Szerencsésebb lett volna ezért a
könyvet epszicboterdpia és lelkigondozás együt
tes elemzésével, akár egymás mellé állításával
bevezetni. Ez bemutathatta volna a pszichote
rápiát mint általános diszciplinát, röviden ismer
tetve iskoláit, azok közös és eltérő vonásait.
Feltehetőenegy ilyen típusü megoldás sem lépte
volna tül a bevezető kérdésekre szánt 30 oldal
terjedelmét.

A kötet olvasása során az olvasónak több
ponton az a benyomása támadhat, hogy a pszi
choanalízis és a vallás meglehetősen békésen
megférnek egymás mellett. Ez pedig nincs így,

már csak azért sem, mert teljesen eltérő em
berképből indulnak ki. A kötetben erősenképvi
selt klasszikus freudi analízis különösen élesen
kritizálta a vallást, s nem maradt el a teológia
válasza sem. Természetesen nagyon örülhetünk
a pszichoanalízis és vallás jelenleg tapasztalható
közeledésének, párbeszédének, de nem lehe
tünk túlzottan optimisták sem. Először a közös
nyelvet kellene kimunkálni, amelyért ez a kötet
is igen sokat tesz. Ugyanakkor az egymás mellé
helyezett tanulmányok részben éppen e közös
nyelv hiányáról tanúskodnak, például a szere
tetről szölö fejezetben.

A pszichológia és vallás találkozása az utóbbi
negyven esztendő során a Carl Rogers nevével
fémjelzett személyközponní irányzatban már
többnyire megvalósult. Ez az iskola az elfogadás
és empátia középpomba állításával világszerte
csaknem minden tanácsadási és pasztorálpszi
chológiai módszerben érezteti hatását, s egyet
len lényeges ponton sem ütközik a vallással:
szabadságot ad. Sajnos e kötetben mégsem kap
teret önálló iskolaként, csak érthetőmódon fel
felbukkan több tanulmányban, például T.Kruine
és Bagdy Emőke munkájában. Vagy Faber neve
alatt találunk rá, aki beszélgetésanalízisét éppen
Rogers elméleti és gyakorlati munkájára alapoz
ta, ugyanakkor az itt közölt tanulmányban élesen
elhatárolja magát Rogerstől. Ez megint csak
zavart kelthet az olvasóban, aki már a Vigilia
hasábjain keresztú! megbarátkozhatott Rogers
személyközpontú pszichoterápiájával (Tringer
László tanulmánya, 1985 j6), mint a mai lélektan
egyik vezető áramlatával. Jelen kötetünk további
hiányosságaként említhető, hogy a lélektan har
madik nagy irányzatát, a viselkedésiélektant is alig,
mindössze egyetlen tanulmány erejéig szólaltatja
meg. Afenti okok miatt a kötet bevezetésének leírt
egyensúlyvesztése a kötet végéig csak tovább
fokozódik, így az olvasó nem kap tiszta képet a
pszichoterápia és a lélektan jelenlegi műhelyeiről
- jóllehet, ez a könyv célkitűzései között szere
peit. E hiányosságok azonban a könyv említett
alapértékeit összességében nem csorbítják.

A tanulmánykötetet a szerkesztők elsősorban

nem a lélektan és a teológia szakembereinek,
hanem általában a művelt keresztény embernek
szánták. Ugyanakkor pszichológusként a könyvet
jó szívvel ajánlhatom minden, a lélektannal fog
lalkozó, vallásos és nem vallásos szakember,
valamint az érdeklődő teológus, lelkész kezébe
is. A kötet sokszínűsége és hiánypótló jellege
következtében feltehetően mérföldkő lesz il
lélektan és a vallás párbeszédében.

Pintér Gábor
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Művészettörténet

Két könyv
keresztény jelképekről

l. A körülöttünk lévő tárgyi környezetben
számos olyan jelkép van, amelynek gyökere a
Bibliába nyúlik vissza. Egyiket még értjük, tud
juk, a másikat pedig már elfelejtettük. Feltűnhet
nek templomaink, templomi liturgikus tárgyaink
díszeként, olvashatók irodalmi szövegekben, s
láthatók népművészeti alkotásokon, s felfedez
hetők a népköltészet szarnos területén. Áúogó
ismertetésük nagy feladatát vállalta magára re
formátus szempontból Takács Béla, a debreceni
Református Kollégium Múzeumának igazgatója
Bibliai jelképek a magyar református egyház
művészetben című könyvében.

A keresztény szimbölumok kialakulásáról szö
ló fejezetben megállapítja, hogy a jelképek egy
kor különösen .az írástudatlan emberek számára
nélkülözhetetlen szemléltetőés eszméltető esz
közökké váltak". Az idők folyamán kialakult
nagysZámú Isten, Jézus, Mária, s szentekkel kap
csolatos szimbólum megértése komoly teológiai
szaktudást igényelt és igényel.

Először a számok és színek bibliai jelentését,
majd a Krisztus-monogramokat, az állat-és nö
vényszimbólumokat vizsgáljaTakácsBéla.Ismerte
ti az égitestekkel (nap, hold, csillagok) kap
csolatos jelképeket és az evangelisták szimbó
lumait. Az egyéb jelképek círnű fejezetból megis
merhetjük például a kereszt, a háromszög, a
kehely, a könyv,a bárka, a vér és a VÍZ keresztény
értelmezését, s terjedelmes részben foglalkozik a
"jelképek bibliai könyvével", a Jelenések köny
vének szimbólumaival. Minden egyes motívumnál
megismerjük a jelkép bibliai gyökerét, múltját a
reformáció koráig, majd pedig a református vallás
ban betöltött szerepét, végül példákkal utal a
jelkép egyházművészeti, magas művészeti és
népművészeti el6forduIásaira. A népművészetből

vett, s természetesen bőséggel tovább szaporítha
tó példái jól mutatják, hogy a keresztény jel
képrendszer sok területen mennyire áthatotta a
népi díszítőmüveszet kifejező eszközeit.

A katolikus vonatkozások hiánytalanabb, kö
vetkezetesebb bemutatását nem róhatjuk fel a
szerzőnek, hiszen nem ez volt a célja. Ám
szívesen elhagytuk volna néhány, még a kato
likus-református szembenállást idéző, igazta
lan megállapítást a Máriával kapcsolatos szim-
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bólumoknál. A kígyónál azt olvashatjuk például,
hogy a bűnbeesés után az Úr szavait csak Máriára'
vonatkoztatja a katolikus egyház, míg a refor
mátus az .asszony utódjára., tehátJézusra. Vagya
Jelenések könyvéből (12,1) a Napbaöltözött
Asszony alakjának református és katolikus felfo
gása a jelentés többrétegűségét,s a többféle, de
azonos irányba mutatö értelmezés tehetőséget

mutatja, nem is szólva arról, hogy különbözö
történeti korok felfogásáról van szö. Elég utalni
ezzel kapcsolatosan Bálint Sándor szép tanul
mányára Sacra Hungaria című könyvében. A
fentiek ellenére a tárgyilagos és ökumenikus
szernlélet hatja át Takács Béla könyvét.

Az irodalmi hivatkozásokat látva örülnénk. ha
Takács Béla elszórtan megjelent egyházművésze
ti tanulmányait kötetbe gyűjtve is olvashatnánk.
A könyv szép fotói Hapák József fotóművészt

dicsérik. (Takács Béla: Bibliai jelképek a ma
gyar református egyházművészetben. Buda
pest, 1986.)

2. Elmélyült művészettörténetí, ikonográfiai.
felkészültséget igényel, hogy a templomainkban,
rmizeumi gyűjteményeinkben látható képeken,
szobrokban felismerjük és azonosítsuk: melyik
szentet ábrázolják. Jó, ha a szentek sokezres
seregéből ismerjük a magyar szenteket, az evan
gelistákat, néhány apostolt, esetleg egy-egy vi
déken különösen tisztelt szentet (például Ven
del, Donát). Mindegyiküknek sajátos ismertető

jegye van: Szent Istvánt mindig jogarral, Szent
Pétert kulccsal, VendeIt pásztori ruhában,
lábánál kutyával és báránnyal ábrázolják. Még
ismertek sokfelé a pestistől védő szentek: Ro
zália, Rókus és Sebestyén ábrázolásai. Ám leg
több esetben nem tudjuk, kit vagykiket ábrázol
nak kalasszal. horgonnyal, medvével. seprűvel.

vagy koldusként, kúttal, fáklyával, kassal. ka
lapáccsal, facipővel. ostyával, lánccal, pálmaág
gal, kígyóval, sarlóval, galambbal vagy éppen
foggal. Ehhez a nem könnyü feladathoz nyújt
segítséget Otto Winunemek már hetedik kiadás
ban megjelent német nyelvű könyve a szentek
ismertetőjegyeiről,attributumaíról.

A munkából az ábésé-sorrendbe szedett att
ribútumok ( ez a legfontosabb) és a szemek neve
alapján egyaránt jól tájékozódhatunk. Rövid iro
dalomjegyzéke eligazító a térnakör legfontosabb
német nyelvű irodalmában. Hasonló feldolgozás
hiányzik még a magyar szakirodalomból. Ezért
reméljük, hogy a viszonylag olcsó, de nagyon
hasznos könyvecske mind több Ausztriába láto
gató honfitársunk kosarába belekerül. (Otto
Wimmer: Kennzeicben undAtttibute der Heili
gen. Jyrolia)

Barna Gábor



Színház

Komis Mihály: Körmagyar

Nemcsak remek színpadi érzékkel rendelkező

drámaszerzőKomis MíháJy, nemcsak érzékeny
nyelvművész,a beszélt nyelv különbözö rétegei
nek kiváló ismerője - hanem szociológiai
éleslátása is figyelemre méltó. Scbnitzlerműve, a
Bécsben 1922-ben bemutatott, hatalmas bot
rányt kavart Reinigen akár szociológiai esetta
nulmányként is felfogható; hisz egyes társadalmi
rétegek reprezentatív képviselőinekkapcsolat
teremtési kísérleteit mutatja be, tÍZjelenetben. A
szerelmi kapcsolatra lépő pár egyik tagja a
következő jelenetben eggyel magasabbra rukkol
a társadalmi ranglétrán, hogy az utolsó jelenet
ben aztán bezáruljon a kör: a gróf az első jelenet
szegény kis utcalányának ágyában köt ki. Schnitz
ler kesernyésen frivol, őszinte képet ad a század
fordulós Bécs társadalmáról (a darab 1899-ben
íródott), ál-erkölcséröl és társadalmi képmutatá
sáról; kiábrándult és világfias, könnyed, s olykor
cinikusnak tűnik. Vagy mégsem? Claudio Magris
nak bizonyára igazavan, amikor ezt írja a szerzőről:

" ... kegyetlenségnek és boldogságnak az együttes
éből, nemes érzésből és közönyös csalásból áll
össze Schnitzler tragikus szerelernképe."

Vajon el kellene-e gondolkodnunk azon, vagy
természetesnek vegyük-e, hogy Komis Mihály
majd egy évszázad múltán színte változtatás
nélkül megtarthatta a dráma szerkezetét, a mű
dramaturgiai vázát alkotó "szamárlétrát", leg
több esetben a szituációkat, helyszíneket is, s
szinte szöröl szöra árvehetett egyes díalöguso
kat. Könnyű levonni ebből a kézenfekvő tanul
ságot: a világ, az emberi természet nem változik,
Bécs és Budapest még mindig (már megint)
nincsenek olyan rnessze egymástól, s a szerelem
pedig csak önmagát tudja ismételni az örökkön
ismétlődőhelyzetekben ...

Hiszen: ugyanígy strichel a kis pesti prostituált
a lepusztult, sivár józsefvárosi házak között, mint
a századvégi Bécs örömleánya - s a kiskatona
éppúgy rohan vissza a kaszárnyába a kimenő

végeztével, mint hajdani bécsi kollégája ...
Schnitzler szobalányát és Komis takaritónőjét

ugyanazok a vágyak és álmok mozgatják - ám a
hétvégi szörakozas, a tánc nem hozza meg a hőn
óhajtott férfit, aki megváltoztathatná életük fo
lyását - s még arra a kevés gyengédségre is
hiába várnak, mely legalább a boldogság illu-

zíóját adná. A szobalány a fiatalúr prédája - a
hivatali takarítónő pedig a nfiatal elvtársé"; ez
utóbbiak közt éppoly áthághatatlan a társadalmi
szakadék, mint egy évszázaddal korábban élt
alteregóik között. Sa mai magyar társadalomban
is mindenki éppúgy felfelé törekszik, mint a
császárvárosban. A fiatal elvtárs az idősebb

elvtárs muratös, sokat próbált feleségét próbálja
megszerezni, az idősebb elvtársat viszont az
"édes kislány" naiv fiatalsága bűvöli el ... Az édes
kislány azonban a színházak táján véli megtalálni
boldogulását és karrierjét, s így a drámaíróval
próbálkozik; a drámaíró a színésznővel, a
színésznő viszont a milliomos külföldre szakadt
magyarral, aki a Nagy Lehetőséget jelentené
számára. .. A Körmagyar cserélődő párocskai
nak kapcsolata éppoly sivár, hazug, tragikusan
félresiklott, mint Schnitzlernél. Nemhiába idézi
a csetlő-botló drámaíró, aki minden nőben az
Ideált véli megtalálni (s akinek szerepében
RudolfPéter az előadás legjobb alakítását nyújt
ja) Simone Weil szavait a szerencsétlenségről 
mely, Weil szerint, mélyrehatóbb és tragikusabb
emberi állapot, mint a szenvedés. Nem szenved
nek a Körmagyar szereplöí sem, hisz életük - a
maguk körén belül - átlagos és köznapias élet.
Nem szenvednek, ám szerencsétlenek: a részvét
és a szeretet hiányzik az életükből, amit sem
adni, sem mástól megkapni nem képesek. A két
legelesettebb figura, a prostituált és a szobalány
(takaritónő) alakjában villan fel pillanatokra a
részvét és az emberi jóság; groteszk és sírnivaló,
hogy a legszegényebb segit végül a leggazda
gabbnak.

Tanulságos a Schnitzlerrel való párhuzamok
vizsgálata, az emberi természet változatlanságát
illetően - de legalább ennyire fontos hangsú
lyoznunk azt is, hogy Komis teljesen önálló, új
drámát teremtett, melynek gondolatköre szerve
sen folytatja eddigi müveínek világát: legfonto
sabb törekvése most is a magyar társadalom
tudatállapotának kínzóari őszinte feltárása, a
mélyülő társadalmi válság belső, tudati okainak,
eredetének keresése és színpadra ültetése. A
Schnitzler által feltalált szellemes dramaturgiai
struktura, úgy hisszük, éppen nem akadályozza a
szerzör mindeme törekvésében, sőt, miközben
kitűnőés hatásos keretet biztosít számára - épp
a fentebb jelzett azonosságok révén -, új meg új
dimenziókat nyit meg a közvetlen jelentés-tartal
mak mögött. Komis színpadi ábrázolásmódja
egy ponton tér el a Schnitzlerétől - ám ez a
pont alapvetöen fontos. Schnitzler állapotrajzot,
éles, de mégiscsak egy vetületben lerajzolható
diagnózist ad a jelenről: Komisnál a jelenbeli
állapot egy múltbeli folyamat következmé-
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nyeképpen, eredményeképpen jelenik meg a
színpadon, vagyis alakjai történelmileg deter
mináltak. Az "idős elvtárs", ebben a nézetben,
nemcsak egy öregedő férfi, aki fiatal lányokkal
akarja feledtetni magával az idő múlását. Szom
batby Gyula elvtársában ijesztő, hátborzongató
módon lakik együtt a kegyetlenség, az erőszak és
a .bacsís" neged, Ez az ember, aki az ötvenes
években a politikai erőszak buzgó eszközeként
saját szadizmusát élte ki, s visszaélt az ártatlan
áldozatok kiszolgáltatottságával - valójában
semmit sem változott. A darab másik kulcsfígu
rája a külföldről érkezett pénzember (Kern
András árnyalt alakitása), aki az alvó cigánylány
(Kútvölgyi Erzsébet) mellöl kiáltja világgá csa
lódását, kételyeit, elveszett illúzióit. Hiszen a
kemény és nehéz évek fészekrnelege helyett egy
kalmárszellemű, lármás és csiricsáré várost,
országnyi bazán talál itthon, egy várost, ahol
pénz, siker és hatalom bűvöletében lót-fut rnil
liónyi ember. A száZadvég enervált spleenjét,
melyet Schnitzler elsősorban a "magyar pusz
tákról" érkezett dragonyos-gróf alakjában villant
fel - akinek oly mindegy, hogy Bécsben él-e,
vagy a pusztán, vagySzombathelyen, hiszen a vég
így is, úgy is elérkezik -, Kornisnál dühödt

Kiállítás

Nemzetközi
gyermekrajzkiállítás

Amióta az izmusok szülte új valóságlátást megta
nultuk elfogadni, s az expresszionisták ráirá
nyították a figyelmünket arra, hogy a síkszerű,

gyermeki egyszerűségű torz figurák, ákombáko
mok a művész megzaboláZhatatlan tudatából
feltörő szubjektív világkép kivetítői, amióta a
szürrealisták a felnőtt lét tudatosságával szem
ben a gyermeki lét lélekfelszabadítö erejét
állították a középpontba, azóta szemünk hozzá
szokott az eszközeikben gyermekrajz hatású
mesterművek soráboz. Bár még mindig fel
felhangzik az egyszerű. múzeumlátogató száján
az "ilyet én is tudok píngalní" minősítés (a
Ludwig-gyűjteményen végigsétálni ebből a
szempontból igen szörakoztatö és tanulságos
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társadalomkritika és a nemzeti érzés vállalása
váltja fel.

Horvai István vígszínházi rendezése jól dom
borítja ki a daraberényeit, dinamikusan pergeti a
körtáncot, a lelkesen és szellemesen játszó
színészekkel, A figurák erosen karikírozottak, de
épp ezért rendkívül jellegzetesek, s általános
érvénnyel reprezentáInak egy-egy társadalmi
típust. Már megíelenésük, öltözetük, habitusuk is
jelzi a társadalmi hovatartoZást (jelmez:]ánoskuti
Márla). Az idős elvtárs rnerev, szigorú és konzer
vatív pizsamája éppoly sokatmondó, mint a fiatal
elvtárs (Seress Zoltán) szolid hivatali elegenciája;
a vidékről felkerült kis takarítónő szánalmas mo
deruségében egész léthelyzete kifejeződik (pap
Vera kitűnő alakitása). A magasabb régiók visel
kedés- és öltözködésbeli stílusát hozza remekül
Eszenyi Enikő a fiatalasszony szerepében, az
ifjúság sportos lezserségét pedig ZSíros Ágnes
mint "édes kislány". Könnyed, bohém és megfele
lő módon bűvölő tud lenni Igó Éva SZínésznője;
közönséges és nyers Kútvölgyi Erzsébet az Utcal
ány szerepeben. Az "itt és most" hatást erősítik

Csikós Attila sZínpadképei, s jól funkcionál Presser
Gábor muzsikája is.

ErdódyEdit

élmény volt), de szerencsere egyre többen
tudják elfogadni a modern piktúra új feladatval
lalásának különbözö változatait, s a művek

lényeget nem a valósághű természetábrázolás
ban keresik. AszáZadunk festészetén iskoláZott
szemű látogatót, aki belep a Műcsarnokban

megrendezett nemzetközi gyermekrajzkiállítás
ra, igen érdekes benyomások érhették, ha nem
pusztán pedagógiai vagy pszichológiai szenve
delyének hódolva szemlélte a fiatal "művészek"
alkotásait. Míg a századfordulós művészeti tö
rekvések a távol-keleti rnűvészet megértését
segítették elő, a XX. századi művészeti irányza
tok a gyermekrajzok megítéléséhez adtak ösz
tönzést. Néha olyan érzése támadt a nézőnek,

hogy a falakról ismert művészekvirtuális képei
köszönnek rá. Gyakorta asszociáIhattunk
O'Keeffe óriásira nagyított színes virágaira, Ko
koschka expresszíven eltorzított rikító SZÚ1Ű



figuráira, Klee pálcikaszerű lényeire. Rivera erő

teljes, masszív, kerek arcú emberalakjaira ...
A még kötetlen fantáziaviIág, naiv valóságlátás,

a legkisebbek iskolázatlan, elemi, pusztán ön
magából fakadó rajzkészsége az, amely az intuíci
ót konnányozó felnőtt tudatossággal, a szürrea
listák által bármennyire tagadott állandó kont
rollálással szemben hitelesebbé, frissebbé teszi e
rajzokat.

Természetesen az életkor változásával (3 - 15
éves gyermekek rajzait láthattuk) a gyerekrajzok
eseten is számolliatunk a környezeti ráhatások:
az iskola, a társadalmi szocializáció tudatosító,
eszközfejlesztőkésztetéseível. így 14 - 15 éves
kor felé már tapasztalható a megszerkesztettség,
a műalkotás-késZítés tudatos vágya. 7 éves kor
tól, tehát az iskolakezdéstől szaporodnak a társa
dalmi nevelés hatását tükröző rajzok. Ez főleg a
választott témakört érinti. Tipikus és elmaradha
tatlan téma a békére való felhívás, mely néha
szívből szölt, mint a chilei Constanza Ondre
rajzán, de néha már csak a szölamszerüség
maradt meg belőle (például romániai rajz:
Békében élünk). A környezetvédelem problé
mája is feltúnt, a portugál Agostino Mérgezés
című rajzán. Szerencsere a korábban főleg a
szocialista országokra jellemző, politikailag
"népnevelési" szinten erősen kötött tematikai
meghatározottság tendenciája megszűnt, s a
játékosság, az élénk fantázia, az igazi gyermeki
világ a nagyobbak rajzán is megmarad, folytatva a
kisebbek legközkedveltebb témáit: sok az állat
rajz, a virágok színesen pompáznak, a közvetlen
környezet, a család, a barátok mindig foglalkoz
tatják a gyermekek fantáziáját.

Érdemes volt megfigyelni a földrészek, vagy
egyes országok benevezett rajzai közti különb
ségeket (31 ország képviselői vettek részt a
kiállitáson): mintha a távol-keleti területekről

érkező művek (Kína, Japán, Thaiföld, Bangla
desh stb. ) fantáziavilága sokkal gazdagabb lenne,
színeikben dekoratívabbak. vonalvezetési ha
gyományaikat tekintve egyöntetűbbek.Avizuális
kultúra meghatározó hagyományai ezeken a te
rületeken mintha korábban éreztetnék hatásu
kat, mint a nyugati féltekén fekvő országokban.
Talán ezért sem véletlen, hogy a legifjabbak rajzai
közül (4-5-6 év) túlnyomó többségben a
távol-keleti művek kerültek kiállitásra. Közülük
kiemelkedett a kínai Zhu Dandan "Álmomban
meghivtam a madarakat" című alkotása, mely a
nagyvárosi betonrengetegbe csempészi a kisfiú
által vágyott természetet. A keleti hagyomány
tisztelet hatását tükrözi az a tény is, hogy a kínai
rajzok többségén a rajz és az írásjelek szoros egy
séget képeznek, hüen a régi kínai festészet és a
líra szimultaneitásához. Európában a csehek

által kiállitott képek alkottak szorosabb egy
séget, a náluk erősebben kedvelt linómetszet
technikájából adódó egyöntetúbb formavilá
gával.

Természetesen a kiállítás rendezőinek nem
lehetett elsődlegescéljuk, hogy már gyermekko
rukban kiemeljék. felfedezzék a leendő müvé
szeket - bár a 14 - 15 éves korúak műveinek

válogatásánál ez a szempont azért jobban előtér

be kerül -, de jó néhány kép komponálasi
módja, formakészsége a biztos tehetséget sejtet
te. Közülük kiemelendő a csehszlovák Lydie
Jonásova (8 éves!) "Arcok" című képe, a 9 éves
szombathelyi Pócza Ulla Riverára emlékeztető

két rajza, a jugoszláv Aleksandra Millc absztrakt
vonalhálózatra épülő "Kezek" círnű műve, s Előd
Ágnes "Fafejű" című kisplasztikája. A harmadik
teremben látható túzzománcok technikai, anya
gi mivolta kedvezett a síkszerű, stilizált
ábrázolásmódnak, így ezek között sok tetszerös
darabbal találkozhattunk. Az értékelés a sokféle
technikájú és szempontú alkotásoknál nagyon
esetleges, hiszen a gyermekek korkülönbsége
nem teszi méltányossá egy 6 éves és 15 éves korú
gyermek alkotásának összehasonlítását. Ezért
vitatható, hogy a nagydíjat a 14 éves kisújszállási
Vitalis Eszter kisplasztikája: egy lófej kapta meg,
bármily erősplasztikai érzékről tesz tanúbizony
ságot.

A versenyre beküldött munkákon kívül a har
madik kiállítási helyiségben válogatást találhat
tunk a zánkai Gyermekalkotások Galériájának
gyűjteményéből, az évek óta felgyűlt magyar
anyag legj{>bbjaiból.

A legifjabb nemzedék alkotásai azok, amelye
ken mérhetö egy nép vizuális kultúrájának mi
nősége, illetőleg a jövő nemzedékek várható
képi kulturáltsága, amelyhez hozzátartozik a
művészeti hagyományok magasabb fokú ismere
te is. Sajnos Magyarországon a rnűvészettörténet

oktatása az iskolákban az amúgy is alacsony
óraszámu rajzórákon történik, és sajnos még a
gimnáziumokban sem juttatnak az általános mű
vcltség egyik legalapvetőbb ágának megfelelő

minőségű és mennyiségű órakeretet (arról meg
álmodni sem lehet, hogy esetleg a rajzórák a
középfokü tanintézetekben művészettörténeti

órákká váljanak), így - bármily keserű is bevalla
ni - az érettségizettek, sőt a felsőfokú tanin
tézetekben végzettek igen nagy hányadának
sokszor gondot okoz egy kép stílusának megha
tározása, vagyegy-egy alapvető ikonográfiai mo
tívum feloldása. Talán némi gyógyírként szolgál
hatott ez a kiállítás, amely a vizuális kultúra
magasabb fokra emelkedéséről tett tanúbizony
ságot.

K. Hordnyi Ildikó
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Film

Királyok anyja

Egy,még fiatal proletár-feleség térdel balesetben
meghalt férje összezúzott teste fölött, s kimond
hatatlan fájdalommal néz valahova, a zavarodott
szemlélők tehetetlen tekintete mellé.

Egy megöregedett proletár-asszony ül ven
déget ritkán látó asztala mellett, életében so
kadszor kérvényt fogalmaz a Hatalmasságnak, s
bizakodón mosolyog vén fuvaros-barátjára.

Ez a mosoly már túl van rninden fájdalmon. Az
előbbi tekintet torkon ragad, az utóbbi mosoly
jéggé dermeszti a szívet, Az előbbi jelenet idő

pontja az az év, amelyben a Kefebajszú Hóhér
nyilvánosság elé lépett. Az utóbbié az, amelyben
Európa keleti felének forradalmai véget vetni
látszottak a nyílt terror negyedszáZadának.

Az asszonya Król(=Király)-fiúk anyja. Ta
karításból, vasalásból tartja el, igencsak szege
nyesen, gyermekeit, de besúgást nem vállal jó
pénzért sem. A Királyok pedig nagyratörő,öntu
datos fiúk. Négyen vannak. A legidősebb, Kle
mens a háború idején aktív ellenálló, elkötele
zett kommunista. Törvényszerűnektűnik fel útja
a Gestapo pincéin és Auschwitzon át az új
Lengyelország egyik vezetői íróasztaláig, majd
onnan a sztálinizmus börtöneibe, ahol halálra
kínozzák Mengele vörös csillagos tanitványai.

Zenon nem ilyen lángoló lelkesedésű és
elszánt. Józan cinizmussal űzi a pénzt s piaci
logikával kerüli ki az ideológiai és hatalmi diva
tok állította csapdákat. Ő az egyetlen, aki 
ezért - "viszi valamire". Csak Ó tesz szert
egzisztenciális biztonságra, biztos pozícióra,
zavartalan életre. Elvei nem akadályozzák abban,
hogy bárkitől, bármit, bárhogyan elfogadjon.

Roman a szemünk láttára válik belevaló, józan
eszű, markáns itjúból megcsömörlött alkoho
listává. Zenonnal szembeni etikai felsőbbren

dűsége mégis egyértelmű nyomatékot nyer.
Stas a legkisebb, a kései gyerek, aki már apja

halála után jött a világra. Bünözövé lesz, s ez az út
is törvényszerűnek tűnik fel, hiszen egyszeru
létezését a hasonló korúak-sorsúak közössé
gében is csak azáltal tarthatja meg, ha elköveti a
legvisszatasZítóbb morális vétséget, amelyet em
ber elkövethet: megtagadja bebörtönzött bátyját
(=vérét) saját érdekében.

Még egy férfi kap fontos szerepet. Dr. Lewen,
az illegális kommunista ügyvéd, az elvhű és
megingathatatlan marxista, a család szinte egyet
len támaszául szolgáló gerinces és józan férfiem-
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ber, aki mintegy példaképe, apjuk helyett apja a
Król-fiúknak. Utóbb megfélemlített díszfunk
cionárius, aki rögeszmésen keres menedéket az
Eszmében, miközben börtönökben meg nem
törő tisztessége darabokra hullik s hallgatásával
cinkossá válik Klemens halálában. Alakjában,
elgyávulásában, hitevesztésében s a rátelepedő

csömörben annak a széles közép- és felsővezetői

rétegnek a jellegzetes képviselőjét láthatjuk,
amely személyes hitével és hitelével segített 
szerte Közép- és Kelet-Európában - egy sokat
ígérő tan legitimizálásában, s egy olyan rendszer
uralomra juttatásában, amelyetanból semmit
nem valósított meg, ám rá hivatkozva totalitárius
rendőrállamoksorát hozta létre.

Lengyelország huszonöt éve jelenik meg Ja
nusz Zaorski filmjében. A katasztrófáktól ka
tasztrófákra bukdácsoló, többszörösen meg
alázott és kifosztott lengyel népé. Nem nehéz
politikai allegóriákat fölfedezni a mű alakjaiban,
nem nehéz a történések egészéból levezetni a
mai lengyel identitástudat: hazafiság, sorsvállalás
ellentmondásos, de talán éppen ezért őszinte

megfogalmazását. Zaorski konklúziójában egy
szerre jelenik meg Wajda büszke csakazértis-e és
Zanussi szkeptikus "ilyenné lettünk"-je. A legki
válóbb lengyel hagyományokra épít tehát. Filmje
mégsem elsősorbanparabola, politikai-társadal
mi vitairat és leleplező kulcsmű - jóllehet ezért
tiltották be 1982-ben. Ennek a filmnek a höse
ugyanis a Címszereplő: a Királyok anyja.

Az Asszony, aki teljesen és feltétlenül odaadja
magát fiainak. Nem fáradozik a világ jobbá
tételén, nem akarja kibontakoztatni egyéniségét,
nem akar másokat a pártjára állítani, nem törődik

az eszmékkel. Mással van elfoglalva. Varrnia kell,
mosnia kell, vasalnia kell. Hogy addig is legyen
mit enni, amíg a világ jobb nem lesz. Számára
nem az a fontos, hogy kitört a háború, hanem
hogy a fiai ellopták a lakbérre szánt pénzt ( - Mit
számít az a pénz? - mondja egyikük. - Háború
van, nem érti? Król asszony tudja, hogy csakis az
számít, mert lopni nem szabad.) A Királyok
anyjának takarítania kell. Thkarítani pénzért, ta
karítani az életért - ez menti meg koncent
rációs tábortól -, takarítani, hogy tisztaság
legyen. A súrolókefe, a vödör vizek, a letörö
körmök, a felmosórongy sokrétű, szinte mitikus
jelképpé válnak. Fel kell súrolni a szemetet, a
mocskot, a vért, az agyvelőt a padlókról. Valaki
nek fel kell súrolni. Ő az egyetlen autentikus
személy a filmben. Talán, mert nem akar "sze
mélyiség" lenni. Nem akarja .rnegrartaru" életét.
Fiaiért való áldozathozatala a lehető legtermé
szetesebb számára. Lucja Król az életet jelenti, az
aláZatos és termékeny életet. Ez az alak megha
ladja a "hazafiság", a lengyel (magyar, cseh,



észt ... ) öntudat kategóriáit, ugyanakkor értel
met is ad nekik. Amennyi szeretet, irgalom és
megbocsájtás van egy esztnében - annyit ér,
mondja számunkra Król mama. A Szűz Máriához
fohászkodó, egész életében másokért aggódó,
másokért küzdő, romolhatatlan erejű rnun
kásasszony Kelet-Európánk édesanyjának tűnik

fel. Nem magasodik metropolis fölé istennőként.

nem vezeti diadalra erőtől duzzadó népét ifjúnés
lángolón, mint nyuptibb kultúrák büszke szím
bólum-asszonyai. Oszen, reménykedőn, ember
ként látjuk őt görbülni mosórongy fölé, vasaló
fölé, szenvedő fia fölé, egyszerű kérvényel fölé.

És mosolya túl van minden fájdalmon. jéggé
dermeszti a szívet.

Zene

Olivier Messiaen

Első emlékem róla egy fuvolára írott rnű, melyet
a zeneművészéti szakiskolában hallottam nap
mint nap, tudniillik egy tanszempontból nagyon
fontos darab volt (törzsanyag), minden fuvolista
játszotta. A Syrinx nevet viselte, kellemes Debus
sy-utánzatnak tartottam, szerzőjét mint epigont,
kegyes megvetéssel kezeltem.

Ezzel meg is szűnt volna számomra létezni, ha
nem találkozom egyre gyakrabban a nevével,
különösképpen a mai nagyokkal kapcsolatban,
akik közül jó néhánynak Mcstere volt. (Nálunk
például Kurtág mondhatja el ezt, de Stockhau
sen, Xenakis ... ) EI kellett gondolkodnom: Ő
talán a zenetörténet egyik csúcsa? Kapva kaptam
tehát a két koncerten, melyeket a két zeneaka
démián rendeztek nyolcvanadik születésnapja
alkalmából, 1988 őszén.

Az új zeneakadémiai koncerten (Kilenc me
ditáció a Szentháromság misztériumáról) a
Bakats téri általános iskola gyermekkórusa rnű

ködött közre. Tanárnőjük fekete ruhás, nyúlánk
alakja, kontyos feje angol nevelőnőket idézett, s
bizony, a gyerekek illemtudóak is voltak:

janusz Zaorski realista filmet készített Kazi
mierz Brandys regényéből.Fekete-fehérben, az
ötvenes évek lengyel új hullám-ának eszközeivel
(speciális optikák és nyersanyag) és stílusában,
az összegzés igényével. A lengyel - és a világ 
filmművészetének olyan értékes darabját hozta
létre, amely jelentőségébenlegfeljebb a Hamu
ésgyémánt-tal, aMaterjobanná-val vagya Kés a
vízben-nel mérhető össze. Lucja Kröl szerepé
ben Magda Teresa Wójcik a lengyel film legje
lentősebb női alakítását produkálja.

A Királyok anyja remekmű.

Tóth Péter Pál

játékosságnak, szabadságnak nyoma sem volt
éneklésükben. jólesett volna pedig néhány kar
cos, reflektálatlan hang, hamisság, a felnőttesen

kipucolt hangok helyett. Kár, mert gregoriá
numokat énekelték, az orgona-tételek között,
márpedig ezekhez szükséges a legmagasabb
fokú öröm, hogy a Szellem érzéki köntöst ölthes
sen, s közvetlenül megnyilatkozzon. Ám ne
bántsuk a gyerekeket, kivált, hogy egész este ott
kellett ülniük a dobogón.

A meditációkat - szabad formájú tételek 
Gergely Ferenc orgonálta el, élet- és művészi

tapasztalatához méltóan, nem az úgynevezett
hibátlanságot tekintve abszolút mercének, ha
nem a tett elvégzésének köznapi életszentséget
(a darabot egyáltalán eljátszani).

Mint a műsorfüzetből megtudtam, Messíaen
ornitológiával is foglalkozott, feltehetően annak
inkább hangi, nem pedig vonulás-, táplálkozás
statisztikával megtűzdelt szaktudományos
részével. A rnű tele van a madarakra való közvet
len utalásokkal, sőt, madárhangoknak orgonára
való .Iekepezésevel".
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A gregoriánumok szövegeit, a tételek .mon
danivalóit", témáit Lukin László ismertette, aki a
színpad túlfelén ült egy kis asztalka előtt. Szavai
ból fény derült egy újabb zeneszerzői fogásra:
fontos szavak betűihez egy-egy hangot rendelni,
és az így nyert hang-sorozatot föl-fölhangzó
vezérmotívumként kezelni (Szentlélek, Atya,
Fiú).

A régi zeneakadémián három mű hangzott el:
a Feketerigó, a Téma és variációk, valamint a
Kvartett az idők végezetérc. Ez utóbbiban is van
madaras-gondolat, és helyet kapnak speciális
hang- és ritmusrendszerek A mű hadifogoly
táborban készült, 1940-ben, s így nem nélkülöz
némi szímbolíkat, ugyanis fogolynak lenni, s
közben .rnadaras" művet írni. Ez a legutolsó
világháború zenei abszurditásokban is bővelke

dett: gondoljunk Frank Generaigouvemeur Cho
pin-játékára a varsói Belvedere-ben, a KZ-zene
karokra, akár a nagy Webem kisszerű halálára.

Ezen az estén az Intermoduláció együttes
.dolgozott·. Tagjainagyon jó rnuzsikusok, s még
közülük. is fejjel kiemelkedik a zongorista, Eck
hardt Gábor.

Messiaen különös zeneszerző. A madárhan
got, akár csak utalásként használni: kissé különc,
kissé túl bátor, a liebhaber-ség határát súrolja.
Egyfelől amadárhang másolhatatlan. ha mégis
sikerül, akkor programmatikus naturalizmusával
a zenedarab túl sok •vegyértékét" köti le. Másfe
lől a madárének pásztor-idilli (giccses?) asszo
ciációs lehetőségei ingoványos területre csalják
a szerzöt, a hallgatót.

Nem tudjuk, míért tanjuk amadárdalt (a
természetet) szepnek, Valószínű, hogy az az
esztétikum, amivel felruházzuk, megnevezhetet
len és irracionális sóvárgásainkból tevődik össze
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a régi és elvesze t )ett létállapot után, mely az
édenkerti boldog öntudatlanság. Mi bizonytala
nabb, mint a definiálhatatlant sóvárogni? (Mond
hatom: ő öntudatlan; de azt nem: öntudatlan
vagyok.) Svan-e megnevezhetetlenebb sóvárgás
annál, melynek tárgya semmi?

Emellett valami naivitás érezhető, ahogy a
hagyományos és új elemek a zenéjében kevered
nek. Azzal, hogy nem akar mindenáron szakítani
a régivel, erőt sugall: izmusokon, teóriákon,
hivatalokon innen és túl. Mintha azt mondaná:
csak semmi túlzott megfontolás, a világ egysze
rűbb.

Néhány filmi szekvencia, mely felviIlant ben
nem: szemüveges katona, egy pakli dohányért
kettétörött ceruzát szerez, kottapapírokat vona
laz, ül a sáros laktanyaudvaron, komponál, az
őrök viszolyogva nézik, őrült, mondják mások is,
csak az ismerősök tudják, hogy templomi orgo
nista. Vagy: idős bácsi, átcsoszog a templomba,
napi kötelességét leorgonálja, visszacsoszog, ne
kiül valami kottának, piszmog, olvasólámpáját
fölkapcsolja, olvas.

Blaszfemikusabb asszociációban: Szent Fe
renc és Henri Rousseau egy személyben, aki a
madarakat tenyerébe veszi, mert rájött, hogy a
Szellem lehelete nélkül azok puszta hangkibo
csátó mechanizmusok, s hiába nézi, hallgatja
őket, rémületes idegenségük. nem múlik. Posz
tulátumának ellenőrzéseképpen lefesti s .föl·
hangoztatja" őket s így egyszeriben ott van, Nála.
Hosszú percekre zenei közhelyekbe tévedhet,
invenciótlanul kóvályoghat a hangok között,
Ezen a helyen nincs közhely. sem invenció, sem
invenciótlanság - mondja.

BükiMátyás



Kulturális krónika

Homályló arcok. lWajdonképpen az irodalom
nak is megvannak az áldozatai. Jobb sorsra
érdemes költők és prózaírók évekre, évtizedek
re, olykor századokra eltűnnek, "lemaradnak",
ahogy Németh László mondja, miközben náluk
talán kevésbé értékesek megmaradnak az utókor
irodalmi tudatában.

Török Sophie ilyen író. Egykorú íróságának
lényegéhez hozzátartozott, hogy Babitsnakvolt a
felesége. De az utókor számára, ha önértékét
vizsgálja, ez a tény már csak adalék. Csontig
meztelen címmel most válogatott verseit gyűj

tötte egybe s válogatta hagyatékának őrzője,

Koháry Sarolta, aki annak idején Flóra és Ilonka
című regényében már felidézte e tragikus írót,
aki oly sokat köszönhetett Babits gondolkodá
sának, s paradox mödon épp e gyámolítás akadá
lyozta meg igazi egyéniségének teljes kibonta
koztatában.

A második nemzedéknek - amelyhez tarto
zott - volt néhány maradandó csillagképe, neki
nyilván nem ezek között van a helye. Kifejezés
módjának elementaritása nem versenghet Szabo
Lőrincével, müveltsége, ízlése, szenvedélye
Illyésével. De jó költő volt. Egyéni hangú, folyvást
elégedetlen önmagával, s ez az elégedetlenség
egyben lírájának feszítő ereje.

Rejtőzés és rnegmutatkozas. Ezek költésze
tének szélső pólusai. e két alapérzés mozgatja
önelemző szenvedélyét, s talán ezek is hozzá
járultak későbbi tragédiájához.

A verseiben tényleg csontig meztelenedett Ic.
Pőre és védtelen, vacogva és reménykedve várja
az utókor ítéletét. Sez az utókor kissé röstelked
ve állítja őt vissza nemzedékébe. annak értékei
közé.

De van még tartozásunk. Erre figyelmeztet
NagySándor érdekes könyve: Eszmék ésfonnák
Remenyik Zsigmond íróí világában

Remenyik Zsigmond a huszadik századi ma
gyar próza egyik jelentékeny újítója volt. Hogy
ilyen hosszú ideig tetszhalott volt, annak oka
nemcsak az avantgárd iránt táplált gyanakvás
volt, hanem az a tény is, hogy a polgári liberaliz
mus, melynek élete egyik szakaszában ő is szö
szólója volt, gyanús portékának minősült. A
kultúrpolitika mérlegén a Szép Szó és a köréje
tömörült írók megmérettek és könnyűnek talál
tattak, kivált, amikor József Attilát ravaszul le
emelték a mérlegről, s másik serpenyőbe he
lyezték.

Hogy egy író megmaradjon, vagy visszakerül
jön az irodalom vérkeringésébe, elkötelezett,
értő híveinek kell lenniök. Ilyen híve Reme
nyiknek Nagy Sándor, aki írt már róla egy köny
vet, de ez a mostani érettebb, teljesebb munka,
alkalmas arra, hogy az író belső világát feltárva
megmutassa eredetiségét, s kiemelje életmű

vének azokat a vonatkozásait, amelyek tovább
élnek s hatnak mai prózankban.

Remenyiknek öregségében méltatlan sors ju
tott osztályrészül. Magányosan, elfelejtve
éldegélt aBelvárosban, Thurzö Gábor volt
igazán hűséges hozzá, együtt tették bevásárló
körútjaikat a csarnokban. Ki tudta akkor, hogy e
szatyros öregúr századunk fontos írója?

Hála Nagy Sándornak és a műveknek, most
már sejtjük s hamarosan talán tudni is fogjuk.

Tehetségek. Jósolni kockázatos. De már évek
kel ezelőtt sejthető volt, hogy Németh István
Péter, akinek Vírágnyí világvég círnü verses
könyvét az ELTE Közművelődési Titkársága adta
ki, egyike a legtehetségesebb pályakezdőknek.

Egészen különös, bensőséges kapcsolatot
alakított ki a nyelvvel és annak hagyomanyaíval.
Szíve együtt dobban Csokonai és Pálóczi sorai
val, s szívében megőrizte azt a gyermeki nyitott
ságot, a játékosságnak azt a készséget, amely
birtoklóit nyitottá teszi az igazi életértékek
befogadására és kifejezésére.

Különösen azok a versei ragadnak meg az
olvasó tudatában, amelyekben szinte aforisztikus
tömörséggel fogalmazza meg egyébként szemér
mesen rejtegetett érzéseit. Egy-egy sora, odave
tett képe már a nagy költészet sejtelmét kelti.
Hadd idézzem ennek bizonyságául Magdolna
című verset.

lennék csak
satudból kíbulló kavics
csak lehetnék

hogy nagyon ne bíányozz
hozzábúlnék
a sétány barmatáboz

Kicsit aggódunk is érte, mert túlságosan seb
zékeny, De aki ennyire hisz az emberben, talán
visszakapja jutalmul a kisugároztatott jóságot és
reményt.

Egyetlen lélegzetvétellel írt hatalmas költői

monológ Farkas András A lényeg, avagy az Isten
kabalája című ciklusa. A "Lét rnögöttí irányító
szent Gondolatot" nyomozza makacs szenve
déllyel, lázas sietséggel, hatalmas gondolatzuha
tagokat, érzéstömböket görgetve. Lélegzetvéte-
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le inkább líraian személyes, s ezzel némiképp
feszültségben van epikus szándéka, de a kötet
egésze mégis komoly mondandót ad, hiszen
maradandó értékek lenyomatát rajzolja az
értékhiány betegségében szenvedőkor falára.

Játék és komolyság, elbicsakló hang és szépen,
hosszan kitartott mondatok, gondolatok - ez a
kettősség hatja át mindvégig Farkas András kö
tetét, melya szerzö magánkiadásában jelent meg
Egerben.

Egerból jött már költő, nem is kicsiny. Innen
indult Kálnoky László. Hátha sikerül a kötet
szerzőjénekőt követnie.

Móser Zoltán albumát Via regia Hungariae
cúnmel (Középkori királyi utakon) a Múzsák
kiadó jelentette meg. A szerzö igazi rnűvésze a
fényképezésnek. Ebben a kötetben egy töredék
is megszólal, a romok beszélni tudnak, rnert
értő, érző tekintettel vallatja őket, s a pusztuló
részekbőlvisszaálmodja s velünk is visszaálmod
tatja a hajdani egészet.

Az Árpád-házi királyok korát már csak a tör
ténelem-könyvekből ismertük. Móser Zoltán
dunántúli kalandozásai során a képek nyelvén
idézte meg ezt a kort, s ezzel nemcsak művészi

szándékát valósította meg, hanem nemzettuda
tunk megőrzéséhez is nagy segítséget adott.
Királyok és keresztes hadak útját követve a mai
ember szemével közelitett a múlthoz, melyet
életre galvanizált, miközben szelíd melanköli
ával figyelmeztet arra, hogyan herdáljuk el nap
ról napra értékeinket, s a természet átalakitásá
nak jelszavával miképp semmisítjük meg mültun
kat, amely nélkül pedig iövőnk is veszélyben van.

Ösztönös kritikával közelítek mindenhez,
aminek túlzott a reklámja. Kicsit gyanakodva
forgattam Maria Winowska Padre Pio igazí arca
című kötetét. amely az Ecclesia joggal népszerű
és keresett .Krísztus mai tanüí" sorozatában
jelent meg, Pálvölgyi Gyula fordításában.

Padre Pio valóban nem volt közember Lényé
ból áradt valami, amit nehéz megérteni és még
nehezebb megmagyarázni. A titok nyitja aligha
nem abban rejlik, hogy jól tudott imádkozni, s
pontosan tudta, hogy az ima útján Istenhez talál.
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Csodát váró és SÜrgető környezete gyakran
akadályozta ezen az úton. Pio atya azonban
makacs és szigorú ember volt, s tudta, nagyon
nagy a tét. " ... a Szetetet keresztre van feszítve, s
csak a Kereszten találjuk meg" - írja egy helyen.

A közember szeretí kényelmesebb helyen
keresni ezt a szerétetet. Pio atya példája azonban
komoly figyelmeztető:vállalni kell a vállalhatat
lannak látszó nehézségeket is. Csak így érdemes,
s csak így lehetünk igazán méltók arra, amire
rendeltettünk.

Babits felejthetetlen Esti kérdésére, pontosab
ban a befejezésében megfogalmazott kérdésre
gondoltam, miközben a Szolgálat 8 I. számának
az igazság kérdésköre köré csoportosított ta
nulmányait olvasgattam.

A folyóirat egyik legmélyebb, legtartalmasabb
száma ez. Olyan hétköznapi erényekrőlesik szö
benne, amelyeket korunk szívesen felejt el.
"Igazságosság", "igazlelkűség", "mások tisztelet
ben tartása", "tanúskodás az igazságról", "az
igazság isteni volta" - ezek azok a címszavak,
amelyek leggyakrabban szerepeinek a tanul
mányokban, s mit tagadjuk, e fogalmak, maga
tartásminták nem túlságosan gyakoriak ma
napság.

A komoly, súlyos írások között egy az igaz
ságról szóló elmélkedés is olvasható.

Olyan korban, amelyben oly sokszor taposták
lábbal az igazságot, nem árt elmélkedni róla.

De még célszerűbbigazságban élni, ha az nem
is mindig hálás dolog.

AKatolikus Szemle idei első számában Székely
Andrea írt tanulmányt a KAlÁSZ-rói, a Katolikus
Lanykörök Szövetségéröl.

Micsoda mulasztásaink vannak! Igaz, nem
feltétlenül a mi hibánk, hogy századunk vallásos
szemléletű és céIkitűzésű mozgalmai ma még
felderitetlenek. Az idő nem kedvezett az ilyen
jellegű tényfeltárásnak.

A tanúk egy része szerencsere még él. Meg
kellene szólalniuk, nehogy megint értékek süly
lyedjenek el, mint ahogy az már annyiszor meg
történt.

Rónay László
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RÉSUME

U premiere partie de ce numéro est consacrée IIla mémoire de Zoltán Szabó, sociologue et homme
politique ayant vécu dans l'émigration. Dans son étude récapitulative Béla Pomogáts retrace l'aetivité
d'écrivain et d'artiste de Z. Seabö, I:article nécrologique que Zoltán Szabó a écrit sur István Bibó met
au jour la relation personnelle de ces deux grandes personnalités. Katalin Sz.Jónás analyse l'image
formée dans l'Europe chrétienne de l'Etat hongrois et de notre premier roi, Saint Etienne. Trois
études - dont les auteurs sont Miklós Tomka, György Giczy et András Szennay - traitent du rapport
entre l'Eglise et la société, theme ayant une actualité de plus en plus aígue, JózsefCserháti médite sur
le renouveau de notre Eglise; Zoltán Endretfy éerit sur le röle de la chrétienté dans le monde. Des
théologiens de renornmée mondiale répondent IInotre question portant sur les relatíons entre la foi
et la civilisation. Larchevéque de Wrodaw se prononce sur les caractéristiques du catholicisme en
Pologne. u rubrique des belles-lettres comporte un cycle de poemes philosophiques de Zsuzsa
Beney, les Idylles royales de Gyula Krúdy, enfin les lettres de Vaclav Havel, écrites de la prison IIsa
femme.

INHALT

In díeser Nummer gedenken wir den Schriftsteller, Soziologen und Politikern der Emígration, Zoltán
Szabó. In einem zusammenfassenden Essaybeschreibt Béla Pomogáts den Lebenslaufdes Autors und
analysiert seinen Laufbahn, In einem Nekrolog den Zoltán Szabó nach dem Tode des István Bibó
schrieb, deckt sich das persönliche Verhaltnis zwischen den beiden bedeutenden Persönlichkeiten
auf Katalin Sz.Jónás analysiert das Bild das im Mittelalter im christlichen Europa über Stephan den
Heiligen und über unseren Staat geformt wurde. Über das immer aktueller werdende Verhaltnis
zwischen Kirche und Staat meditiert Miklós Tomka und an dieses Thema schliesst sich, mit je einer
Studie, György Giczy und András Szennay an. József Cserháti schriebt über die Erneuerung unserer
Kirche und Zoltán Endreffy über die Rolle des Christentums in der Weil. Die Frage unserer
Zeitschrift beantwortend aussern sich angesehene auslandísche Theologen über die Verbindung
zwischen Glauben und Kultur, und der Erzbischof von Breslau über Charakterzüge des polnischen
Katholizismus. lm Literaturteil ein Gedicht-Zyklus von Zsuzsa Beney und die .Königs-Idylle" von
Gyula Krúdy; als besonders interessant versprechen sich die Briefe von Václav Havel,geschrieben aus
dem Gef.lngnis an seine Frau.

CONTENTS

This number is dedicated to the rnemory of Zoltán Szabó, writer, sociologist and political exile. In a
summarizing study, Béla Pomogáts reviews the life of the writer and analyses his artistic career. ln a
necrologue, which Zoltán Szabó wrote upon the death of István Bibó, the friendly relations between
the rwo great personalities becomes apparent. Katalin Sz.Jónás analyses the image of King Stephan
and our State that emerged in Christian Europe. Miklós Tomka meditates on the relations between
society and the Church, that have become íncreasíngly timely. This subject is also dealt with in a
study by György Giczy and by András Szennay. József Cserháti writes about the renewal of our
Church, Zoltán Endreffy devotes an article to the role of Christianity in the world. To a question by
our periodical about the connection between faith and culture, prominent theologists express their
opinions. The Archbishop of Wrodaw gives hi; opíníon about the characteristics of Polish
catholicism. ln our líterary column, we publish a cyclic poem of profound philosophy by Zsuzsa
Beney and the King's Idyllic, a writing by Gyula Krúdy. As a treat we publish the letters of Václav
Havel, which he write to tis wife from prison.
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