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LUKÁCS LÁSZLÓ "Az Ige testté lett..."
A médiumok korát éljük - harsogják fülünkbe, villogják szemünk
be folyton-folyvást, "multimediális" rafinériával. S - ki tudja hányad
szor - könnyen ismét kelepcébe kerülünk: az eszközök (= médiu
mok) feledtetik velünk azt a célt, amelynek szolgálatára hivatottak. A
gépek önállósulnak, játékszerévé lesznek, majd rabtartójává válhat
nak az embemek.

Közelebb áll az igazsághoz, ha információs társadalomról be
szélnek, hiszen az egyre gyorsuló technológiai fejlődés valóban
lehetővé tette a rendelkezésünkre álló információk számának rob
banásszerű növekedését. (S e folyamatnak még csak a kezdetén
járunk, figyelmeztetnek a szakértők.) Az Internet segítségével ma
holnap minden iskolás gyerek bármikor megtudhatja, hogy a
Föld különböző pontjain milyen az időjárás, világszerte több ezer
áruház kínálatából válogathat, böngészhet számos hatalmas
könyvtárban. Információs korunknak azonban vannak árnyoldalai
is. Egyrészt: nem önti-e el korunk emberét ez a hatalmas informá
ció-tömeg? Hogyan tud tájékozódni az átlagember a hírek özöné
ben? Másrészt: a médiumvilág egyre inkább a szórakoztatásra,
mégpedig a könnyű és igénytelen szórakoztatásra törekszik a na
gyobb haszon érdekében, s ennek egyre inkább áldozatául esik az
információ is. A tévénéző tudatában egyre inkább összemosódnak
a kitalált horrortörténetek és a valóságos élet tragikus, sokszor
véres eseményei.

Valójában azonban a médiatechnológia szédítő iramú fejlődésé

nek igazi eredménye az lenne, ha a kommunikációt segítené elő.

A kommunikáció, az emberek közti érintkezés lényegesen több a
puszta információnál. Az információ egyirányú tájékoztatás, a
kommunikáció kétoldalú, kölcsönös kapcsolat, amely a személyek
találkozását, közösségét szolgálja. Nem szorítkozik pusztán objek
tív hírek közlésére, hanem a vallomás mély és őszinte, személyes
szintjén hozza közel az embereket egymáshoz.

A kommunikáció valódi célja és eredménye tehát a communio,
az egymást elfogadó, szerető személyek közössége. Ósforrása pe
dig az a Communio, amelyet az Egy Isten három személye, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek alkot. A Szentháromságban öröktől fo
lyik az egyesítő szeretet párbeszéde. Isten "misztériuma", üdvözí
tő terve pedig az, hogy az általa teremtett emberiséget ennek a
szeretet-egységnek részesévé tegye. Talán soha nem vált annyira
"korszerűvé" a kinyilatkoztatás üzenete, mint napjaink kommuni
kációs forradalmában: "Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél
volt, és Isten volt az Ige" (Jn 1,1).
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GÁNÓCZY SÁNDOR

1928-ban született Buda
pesten. A würzburgi egye
tem nyugalmazott katoli
kus dogmatika tanára,
Kálvin-kutató. Két tudo
mányos doktorátusa mel
lett díszdoktora a genfi
egyetemnek és a buda
pesti Károli Gáspár Egye
temnek. Könyvei és tanul
mányai isten-, teremtés-,
szentségtan, dialógus a
természettudományokkal
tárgykörökben főleg német
és francia nyelvű kiadvá
nyokban jelentek meg.
Több teológiai lexikon
munkatársa.
Előadása a Magyar Pax
Romana Fórum kong
resszusán, Siófokon hang
zott el 1998. április 14-én.

Kommunikáció és
communio

A Szentháromság../ .
eOmmUnlOJa
1. Az a tétel, hogy az imádság kommunikáció lehet, annak a hitnek
logikus következménye, hogy Isten már önmagában is communio.
Kommunikációból élő communio. Jobban mondva annak egy sajá
tos megvalósulása. Aki imádkozik, hasonul tehát egy ilyen Isten
hez; ha keresztény, hasonul a Szentháromsághoz. A keresztény ima
cirnzettje a háromságban egy Isten, egy többesszám, amelyet az
imádkozó tegez.

Istennek sem egysége, sem háromsága nem számtani fogalom.
Sokkal inkább egyesülés, találkozás, párbeszéd által létrejövő egy
ségről van szó. Communis unió-ról, communióról több személy kö
zött, akik egymással csereviszonyban állnak, kommunikálnak.
"Méltó" tehát és "igazságos", hogy a Hozzá forduló ima a szóbeli
és jelképes kommunikáció megfelelő formáját öltse magára.

Továbbá következik a mondottakból, hogy nemcsak a hívő

egyén imádkozik ilyen módon, hanem az egyházi közösség is. A
Szentatyák szerint az egyház, az "ekkIészia" a Szentháromság te
remtménye. Ezért él helyesen az egyház, ha az ő képe és hasonla
tossága szerint él.

2. Gyors vázlatot adtam, amely könnyen félreérthető,mert nem
tisztázza eléggé a lényegi különbségeket. Valójában több szinten,
más és más összefüggésben mozog a gondolatmenet. Először is
felkapja a modem kommunikáció-fogalmat, amely szóbeli és kép
szerű közlést jelent. Egy bizonyos fajta közlekedést, összeköttetést,
kapcsolatot: sajtó, televízió, telekommunikáció, fax, telex, internet.
Az e módon továbbított információ természetesen technikai termé
szetű, nem szükségszerűenkölcsönös. Sokszor a felületen marad.
Sőt, még bele is lehet betegedni.

Ennek ellenére a mindennapos kommunikáció eléggé alkamas
arra, hogy fogalmát analóg módon átvigyük az imádság, az egy
házi élet, sőt magára az isteni lét szintjére is. Mi az analógia? Lé
nyegileg különböző dolgok kölcsönös hasonlósági viszonya. In
formatika, személyek közötti kapcsolat, közösségi megélés és iste
ni kinyilatkoztatás gyökeresen eltérnek egymástól. De szernszö
günkből elég "rokon vonás" mutatkozik közöttük ahhoz, hogy
egy és ugyanaz a fogalom vonatkozzék rájuk. Ez a fogalom kö
vetkezésképpen sokrétű. Az analóg beszédmód megköveteli per
sze, hogyaszintek közötti választóteret tiszteletben tartsuk. Csak
akkor érvényes a hasonlat, és csak akkor vezet a valóság mélyére,
ha a szintek közötti határokat figyelembe vesszük.
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Ilyen feltételek mellett lehetséges és jogos egy kommunikatív is
ten tan is, és érvényt nyer a következő tétel: Isten háromságban
egyesül, s ezért a számtant végtelenül felülmúlva egy. Más szó
val: Isten Szent-Háromság, azaz az isteni létnek örökkévaló köl
csönös egyesülése és közössége a három "Személy" között. Isten
önmagában kommunikatív módon történő communio. Ezért ért
hető, hogy Isten ennek megfelelő világot teremtett és nap-nap
után teremt.

"Creatio continua" Fontos ez a jelen idő: Isten teremt. Mert a teremtés nemcsak
egy nagyon távoli múlt eseménye, hanem ma is aktuális, "creatio
continua". Ilyen szempontból nézve a teremtés mindig új evolúci
ót tesz lehetővé. Jóllehet a fizikai, kémiai, biológiai, emberi és tár
sadalmi fejlődés öntörvényű. A természet és az ember önnön ere
jéből fejleszti és szervezi magát. Ennek a csodálatos autonómiá
nak lehetősége azonban hitünk szerint egyedül a Teremtőnek hJd
ható be. A háromságban egy Isten nap-nap után lehetőségeket te
remt. A fizika szintjén például interakciókat, az emberek világá
ban például kommunikációkat. Annak képére és hasonlatosságá
ra, ami benne örökkévaló esemény, létezni engedi ezeket a folya
matokat időben és térben.

3. Forduljunk a Biblia felé, és kíséreljük meg a mondottakat iga
zolni.

Communio a Bibliában Az Újszövetség Istent Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevezi.
Közvetlenül vagy közvetve e Háromban Iátja az isteni történést
az emberek világában. Elégedjünk meg csupán Szent Pál, Szent
János néhány szövegével.

Ismeretes Pál apostolnak a korintusiakhoz intézett jókívánsága:
"Az Úr Jézus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége
legyen mindnyájatokkal" (2Kor 13,13). E liturgikus jellegű formu
la mögött még nem mutatkozik rendszerezett szentháromsági el
mélet. Ez legfeljebb csírájában van jelen. Bennünket azonban fő

leg a következő kettős tény érdekel. Egyrészt az a tény, hogy ke
gyelem, szeretet és közösség (görögül: karisz, agapé és koinonia),
mind kommunikatív fogalmak. Mindegyik átadó és átvevő tevé
kenységet foglal magában. Másrészt: a Szent Pál-i teológia az idé
zett három fogalom tartalmát majd ennek, majd annak az isteni
"személynek" tulajdonítja. Mindegyik illetékes a kegyelemben, a
szeretetben, a közösségben. Úgyszólván minden esetben az Atya,
a Fiú és a Lélek közös tevékenységéről van szó. Ezt a szerepek
cserélése nem gátolja, hanem elősegíti.

Pál apostol kívánsága, hogy ez a komplex isteni tevékenység
"mindnyájatokkal legyen", hogy ez az úgynevezett háromságban
egy .Domínus vobiscum" gyümölcsöt hozzon. Testesüljön bele az
isteni communio az emberi közösségbe. Ébresszen a lelkek mé
lyén történő effajta lsten-önátadás emberi kommunikációt. Az az
önátadás, amellyel a Lélek, a Fiú és az Atya (a sorrend megfordí
tása jogos!) a hívőkkel közli magát, persze csupán távoli analégi-
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A jánosi Jézus

Középkori
Szentháromság

teológiák

l De Trin. III, 2

Szentviktori Richárd
tanítása

át találhat a modern kommunikáció-technikában. Hiszen Ö nem
csak szót, képet, jeleket, hanem életet, lelki-testi életet közvetít.

János evangéliuma talán még erősebben tereli arra az olvasó fi
gyelmét, hogy Isten örök élete már önmagában is örökkévaló lét-,
élet- és tettközösséget jelent. Eszerint Isten úgy és azért az egy Is
ten, mert közösség. János minden evilági számtant feledve adja át
Jézus kijelentését: "én és az Atya egy vagyunk" (Jn 10,30). Megfi
gyelhető: a főnév és az ige többesszámban van, amelléknév
egyesszámban: "egy vagyunk". Ezzel azt fejezi ki a jánosi Jézus,
hogy az Atya és a Fiú örök szeretettel szeretik egymást.

De miféle szeretetről van szó? Bizonnyal nem egyirányúról.
Nem is olyanról, amelynek célja csakis a szeretett lény meghódí
tása, birtokba vétele lenne. De az ún. "one way communication"
más formájáról sincs itt szó. Az isteni analógia nem felel meg vé
gül a nagyon is emberi vágynak: először kapni és csak aztán ad
ni, viszontszeretni. János az agapé fogalmat használja. Ez a szere
tet nem önközpontú, hanem öntudatos önzetlenség és öntudatos
önátadás jellemzi. Spontán módon kölcsönös. Alá- vagy föléren
delés nem érdekli. Igy szeretik egymást például feleség és férj a
nem-patriarchális házassági közösségben.

Pontosan erre utalnak Jézus más szavai is János evangéliumá
ban: az "Atya szeret engem" (Jn 15,9) majd: "szeretem az Atyát"
(14,31), máshol pedig: "Én az Atyában vagyok és az Atya énben
nem" (14,10). Értsd: se fölöttem, se alattam, hanem lélekben ben
nem. Továbbá ezt olvassuk: "mindaz, ami az enyém, a tiéd, és
ami a tiéd, az enyém" (17,10).

Eleget idéztem. Teológiai következtetésem egyszerű: amennyi
ben Isten nemcsak az embert szereti, hanem örök lényében is már
szeretet, akkor időn és téren túl szerető és szeretett alanyok viszo
nyulnak Benne egymáshoz. Ilyen értelemben kommunikatív Isten.

A középkomak a Szentháromsággal foglalkozó két híres teoló
gusa Szentviktori Richárd, aki a 12. században élt, és Bonaventu
ra, a 13. század nagy ferences tanítója.

Szentviktori Richárd az isteni és az emberi szeretet analógiájá
ról ekképp vélekedik: "Senkiről sem mondják, hogy tökéletes a
szeretete, ha csupán önmagát mint magánzót (...) szereti. Kell,
hogy a szeretet (amor) másvalaki felé irányuljon: csak így lesz be
lőle önzetlen, igazi szeretet (caritas)". Ahol tehát nem fordul egy
más felé több személy, "nincs igazi szeretet".'

Következésképpen ha Isten önzetlen, igazi szetetet (caritas),
semmiképpen sem lehet örök magánzó. Akkor lehetetlen, hogy
remeteként élje át örökkévalóságát, és csak a világ teremtésével
szerezzen magának társaságot. Ha Isten kezdet és vég nélküli ca
ritas (agapé), akkor mi őt csak egy társas lény analógiája szerint
képzelhetjük el. Úgy, hogy Ö egyenértékű, egyenrangú örök sze
mélyek közössége (vö. III,2 és 7). Ebben mindegyikük szerető és
szeretett, viszontszerető és viszontszeretett. És ez a kölcsönös vi-
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A Szentháromság
"egyenrangúsága"

szony mérhetetlen boldogságuknak is forrása (vö. III, 3). Ebben
az összefüggésben talál ki Richárd egy egész sereg összetett szót,
amelyben a latin "cum", magyarul "vele," "együtt" dominál:
"condilectus, condiligens, copraesens, coomnipotens, coaetemus"
stb. Mindegyik szó társas viszonyt jelez. Richárd gondolatmenete
aztán így folytatódik: a csupán "kettesben" megélt szeretet töké
letlen. Akik igazán szeretik egymást, azok keresik a harmadikat.
Azt keresik, akit közösen szerethetnek, akinek tovább tudják adni,
közölni, kommunikálni önnön boldogságukat.

Ez aztán spontán módon viszontszereti mindkettőjüket. Szó
szerint olvasom: "Nagy gyengeség jele, ha az egyik nem tűri,

hogy a neki jutott szeretetben társa legyen, hogy ebben a szere
tetben más is részesüljön" (II, 11). Istenben elképzelhetetlen a fél
tékenység érzelme. Így a hármasban megélt szeretet Benne való
ságos felsőfoka a kettesben megéltnek. Így a közösen szeretett
harmadik mindig újra kinyitja kölcsönös viszonyukat nemcsak
egy másik, hanem mások felé.

Azonban vigyázat! Egy első gondolatmenet szerint lehet ez a
harmadik személy bármelyik isteni személy a másik kettő részére
(vö. III, 20). Hiszen mindegyik túllép és túlléptet a kettes-társaság
szűkebb communióján. Mindegyik nyitja a másik kettő kölcsönös
viszonyát. Az Atya a "harmadik," amikor a Fiú és a Lélek együtt
működésének irányt ad. A Fiú "harmadik személy", amikor egy
tekintettel tekint az Atyára, aki küldi, és a Lélekre, aki küldetésé
hez erőt ad. A Lélek a harmadik, amikor az Atyával és a Fiúval
közös teremtési munkáját a világ történetében sokféle módon ak
tualizálja. Mondhatjuk, hogya Lélek a Szentháromság állandóan
megtapasztalható Kommunikátora. Szerepét persze úgyszólván az
örökkévalóságban gyakorolja be.

Megszoktuk, hogy számoljuk és számozzuk az isteni Személye
ket: első, második, harmadik. Bizonyos szempontból azonban
problematikus minden effajta felsorolás. Hiszen kölcsönös com
munio-kezdeményezésről van szó igazában egyenrangú alanyok
között. Richárd elég merész, hogy a Szentháromságra a testvéri
(II, 20) és a rokoni (V, 2 és VI, 8) közösség analógiáját alkalmazza.
Mert szerinte Istenben nincs helye semmiféle hierarchiának. Arra
csak nekünk, embereknek van szükségünk. Nagyon alkalmasnak
találja ezzel szemben a "concordia", az egyszívűség fogalmát (II,
20).

Természetesen egy másik szemszögből, amely az Újszövetség
ben is jelen van, logikus egymásutániság jellemzi Isten evilági
működését. Így küldi az Atya a Fiút, és a megdicsőülő Jézus a
Szentlelket. Jézus küldetését, igehirdetését, életét, szenvedését, ha
lálát és feltámadását az evangelisták ilyen történeti "egymásutáni
ság" jegyében beszélik el. Így mutatja be János Jézus "végrendele
tét" is: a távozó küldeni fogja majd az "Igazság lelkét" (15,26), aki
majd "tanúságot tesz róla, és elvezeti a tanítványokat a teljes
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Bonaventura istenképe

2VÖ. 1 Sent ds 8 P és 2
qu 1 ad 1.

3vö. 2 Sent ds 1 P 2 art
1 qu 2 f 3; ezenkívül

Obenauer 200.

"Communicabilis Dei"

4VÖ. 1 Sent ds 24 art 2
qu 1 és 2; DMT qu 2

art 2 ad 18ds qu 7 art
2a ; Obenauer 48-62.

51 Sent ds 10art 1 qu
2 f 3

6 Vö. 1 Sent ds 24 art 1
qu 1 ad 3 és ad 5; ds 9

qu 1 a; Obenauer
268-271

igazságra" (16,13). Így nézve a Lélek minden esetben a "harma
dik személy", aki a "második" művét folytatja és tökéletesíti.

Richárd másrészt lényeges dologra mutat rá: a Szentlélek nem
"harmadrangú" személy. Annyiban mindenképp "elsőrangú", hogy
nélküle nincs Szentháromság, csak esetleg Szentkettősség vagy egye
dülálló Szent Isten, aki egyeduralmat gyakorol a világ felett. A Lélek
nélkül kommunikatív Istent sem könnyű elgondolni.

Bonaventura elméletének sajátossága, hogy Istent rendszeresen
mint dinamikus lényt mutatja be. Bonaventura szerint Isten "tör
ténik"; Isten úgyszólván aktuális esemény, "actualitas". Éppen
ezért mind önmagában, mind önmagán túllendülve il kommuni
káció egy sajátos változata. Ez a modem fogalom, legalábbis an
nak egy őse a teológiában kulcsfogalma Bonaventura rend
szerének. Tanítja például, hogy mi Istent a kinyilatkoztatásban
csakis közölt szavak, képek és tettek tükrében éljük meg. Krisz
tusban magában még inkább, akiben Isten önmagát kínálja embe
ri nyelven, mint valóságos ember a többi embemek. Ezt fejezi ki
János: "És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék" (1,14). Ez nem
csak isteni önmegnyilatkozás, hanem önközlés is.2

Ennek oka már az is, hogy Isten az abszolút jóság, és a jónak
az a természete, hogy továbbadja magát: "Bonum est diffusivum
sui". Ennek köszönhetjük már a világ megteremtését is, szintúgy
Krisztus [övetelét.' Nyomatékosan beszél a teológus a "commu
nicabilitas Dei"-ről, amely Isten önmagán túlvivő végtelen ereje.
Olyan erő, amelyet egyébként - mint Bonaventura finoman jelzi
- a legegyszerűbb ember is be tud fogadni, hiszen a háromság
ban egy Isten végtelenül egyszerű.

Nem érne el azonban bennünket az isteni Kommunikáció emberi
szó, jel, kép, tett és esemény formájában, nem lenne Megtestesülés, In
karnáció, ha Isten önmagában nem lenne a kommunikáció páratlan
eseménye. Ámde a hit tanítja, hogy mielőtt a világ lett volna, már Is
tenben magában van többféleség, "pluralitas".4 Tökéletes isteni több
féleség. Isten nem hasonlítható egynemű, homogén kőzeti alakulat
hoz, és örökkévalósága sem mozdulatlan vigyázzálláshoz idő és tér
felett. Inkább társas lényekhez, akiknek többsége és különbözősége

kiegészíti egymást. Bonaventura írja:5 "a legboldogabb egyesülés az,
amely különböző egyének között jön létre".

Szüntelenül, kezdet és vég nélkül egyesül egymással az isteni Há
romság. És mert mindegyikük végtelen, felmondja a szolgálatot az
aritmetika. A számtan birodalma a véges egységek összeadása, kivo
nása, szorzása. Mert a három isteni személy végtelen, sem egységük
sem háromságuk nem lehet csupán számtan tárgya."

Annyiban azonban hasonlít a háromságban egy Isten a mi em
beri világunkra, hogy Ó is mint kommunikáció létezik, amely
communióhoz vezet. Az evilági kommunikáció véges, törött,
gyarló, a perverzió veszélyétől sem mentes. De a miénk bármikor
felnézhet az istenire, ha útmutatást keres.
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lZerfass, Rolf: Nevedet
hirdetem, Ahomiletika

alapelemei 1995,
Budapest, 31.

A kommunikáció
mint imádság
A címben foglalt tartalom nem arra vonatkozik, hogy kommuniká
ció-e az imádság, másképpen: az imádság a kommunikáció egyik
formája-e? Ez a kijelentés a kettő azonosságát az imádság felől fo
galmazná meg. Az azonosság érdekel minket, tehát nem is arról
van szó, hogyan hathat egymásra a kommunikáció és az imádság?
Ez a kérdés sok fontos dologra rávezethet a kommunikáció és az
imádság kölcsönhatását illetően, de feltételezi a kettő különbségét.

Kérdésünk azonban így szól: állítható-e keresztény teológiai
szempontból, hogy a kommunikáció - imádság? Hogyan értelmez
hető ebben az állításban a copula: a kommunikáció ("van") imád
ság?

Imádságon ebben a gondolatmenetben a keresztény imádságot
értjük. Ez bensőséges, személyes érintkezés a magunk és Jézus
Krisztus Atyjának valósága között. A kereszténységnek célja, hogy
az emberek imádkozzanak. Tanítja, hogy "az élő és igaz Isten sza
kadatlanul hív mindenkit a vele való titokzatos találkozásra az imá
ban" (KEK 2567). Az üdvösség történelmében az imádság kinyilat
koztatásának történetét látja (KEK 2591). "Az ima drámája az Igével
tárul fel teljes egészében, aki testté lett és közöttünk élt" (KEK
2598). A Lélek pedig az imádság tanítója is lesz a keresztényekben,
és kialakítja annak öt alapformáját: (l) áldás és imádás, (2) kérő, (3)
közbenjáró, (4) hálaadó és (5) dicsőítő imádság.

Több tisztázást igényel a másik fogalom. Milyen kommuniká
cióra gondolunk, amikor a szót használjuk? Le kell-e szűkítenűnk

a. fogalom használatát? Úgy tűnik, hogy igen. Korunk ugyanis a
kommunikáció új lehetőségeinek és eszközeinek bűvöletében él.

. Ahogy Roli Zerfass megállapítja: "A modem kommunikációs esz
közök öntörvényűségemegteremtette az adatok, hírek, trendek és
távlatok »kőztes világát«, az értelmezések és a zaj kulisszáit, ame
lyek kétsépbe taszítanak minket, hogy valaha is elérhetünk a »va
lóságig«." Mi is átvehetjük a Zerfass által összefoglalt kutatást
vezérlő kérdést: "Mi az, ami valóban megérdemli, hogy emberi,
tehát emberré válást segítő kommunikációnak nevezzék,,?2 A
kommunikáció interdiszciplináris kutatása tehát nem a mi elméle
ti kérdésfeltevésünkből, hanem a mai kultúra válságjelenségeiből

indult ki. Felismerését azonban éppen az Evangéliumra hivatkozó
kutatás joggal veszi át: "Éppen az a próbálkozás, hogy kiszűrjék

és kiküszöböljék a média-kommunikáció veszélyes elemeit - ten
dencia a valóság eltorzítására, a kereskedelmi és politikai vissza-
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3Zerlass: im. 32.

Manipulált
kommunikáció

4Zerlass: im. 34.
A tökéletes

kommunikáció

SRahner, Karl: A hit
alapjai 1983, Budapest,

47.
6Rahner: im. 91.

élés lehetősége, a befogadók kiskorúvá és passzívvá válásának
tendenciája -, éppen ez ismertette fel a kutatókkal, hogy az iga
zán emberi beszéd mércéit csakis az emberi beszéd elemi szituá
ciójához: a beszélgetéshez visszanyúlva érhetjük el.,,3

Az emberi beszélgetés vizsgálata során kikristályosodott, hogy
mi a "kommunikatív cselekvés normatív magja". Az emberi, tehát
"az emberré válást segítő" kommunikáció alapvető jellemzőjét

Zerfass így adja meg:
"Amikor valóban beszélni szeretnék a másikkal, implicit módon

akarnom kell az ő szabadságát, függetlenségét és egyenrangúsá
gát. Ha ugyanis úgy akarnék beszélni vele, hogy ő nem jutna
szóhoz, mint velem egyenlő fél, akkor nemcsak őbenne tennék
kárt, hanem magamban is, mivel így megfosztom magamat attól
a partnertől. akit mégis keresek, ha egyáltalán kommunikálok.
önmagában véve már eleve minden kommunikáció annak beval
lása, hogy szükségem van egy partnerre önmagam létrehozásá
hoz. A másik manipulálása ezért önmagammal, a magam legele
mibb igényeivel hoz ellentmondásba.,,4

Mindezek nyomán nyilvánvaló, hogy nem bármiféle kommuni
kációról próbáljuk meg állítani, hogy imádság valósul meg benne.
A kommunikáció alapvető eszményét, jól sikerültnek tartott for
máját tételezzük fel vizsgálódásunkban. Számot vetünk azzal az
emberi adottsággal, hogy létünk igazi pillanatai felé szüntelenül
úton vagyunk, és az imádság vagy a kommunikáció megvalósu
lásai kitüntetett alkalmak a számunkra, melyekből azután sokáig
élünk. Nem tartózkodunk szüntelenül a tökéletes imádság és az
igazi kommunikáció állapotában, mégis szüntelenül azzal telnek
napjaink, hogy ezek felé igyekszünk, ezek útját egyengeljük, ezek
akadályait igyekszünk eltávolítani az útból.

A két fogalom előzetes tisztázása után figyelmünk három pont
ra irányul, amelynek kifejtése valójában már kérdésünkre is vá
laszt ad: állítható-e teológiai szempontból, hogy a kommunikáció
- imádság?

1. A kommunikáció és az imádság egyaránt a személyes érintkezés
eseménye, amely rászorul ugyan a szavakra és jelekre, de valójában azo
kon túl valósul meg. A tétel fölveti ember és Isten személy voltának
kérdését, amelyet Karl Rahner nyomán röviden válaszolhatunk
meg: személyes létünk a szubjektum "eredendő öntudatossága az
egészre irányuló tudatos és szabad vonatkozása által."s Rahner ki
mutatja, hogy ez analógia alapján alkalmazható Istenre is, aki
"abszolút személy, aki teljesen szabadon viszonyul mindenhez,
amit önmagától különböző dologként létrehoz"." Fontosabb azon
ban számunkra Rahnernek az a megállapítása, amely éppen az
imádság tapasztalatából tartja jogosan és érvényesen leszűrhető

nek Isten személy voltát: "Ha tehát Istenről állítjuk a személy fo
galmát, akkor e transzcendentális fogalom formális ürességéből és
üres, formális jellegéből nem szabad ismét bálványt csinálnunk,
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7Rahner: im. 92.

Az imádság szavai
és jelei

8Boft, Leonardo:
Jésus-Christ Iibérateur

1983, Paris, 140.

A kommunikáció és
imádság mint szeretet

és nem szabad eleve elzárkéznunk attól, hogy e fogalmat az a
személyes tapasztalat töltse meg tartalommal, amelyre az imád
ságban/ személyes, egyéni történelmünkben, Isten közeledésének
átélésében, a keresztény kinyilatkoztatás történetében teszünk
szert. Ez pedig igazolása annak a vallási naivitásnak is, amely
szinte kategoriális értelemben fogja fel Isten személy voltát."? Ki
indulhatunk tehát a személy-fogalom általános keresztény megér
téséből, ahogy azt az imádkozó ember tapasztalja.

Tételünk lényegesebb kijelentése arra irányul, hogy az imádság
és a kommunikáció közötti különbség nem egyenlő a közvetlenség
és közvetettség különbségével. Gyakran hallani olyan megfogalma
zást/ amely Isten "közvetlen" megtapasztalásáról beszél. Legalább
ennyire "közvetlenül" érintkezünk másokkal is. Helyesebben: a
személyes kapcsolat mindig rászorul a közvetítésre, de valódi cél
ja a kimondhatatlan, titokzatos érintkezés a másik személyével.

Imádságunk szavai és jelei fontosak. Az imádkozó ember hűsé

gesen kidolgozza és ápolja e szavak és jelek útját, melyekről azt
tartja, hogy maga az Ur adta neki a Szentírásban, a liturgiában és
életének eseményeiben. Az egyház az imádságról szóló tanításban
hangsúlyozza a test-lélek egységét, de nem veszíti szem elől,

hogy az imádság megvalósulása, amikor "szívünk az Úrnál van".
A kommunikáció során szintén rászorulunk szavakra és jelekre.

Ott él viszont bennünk a "közvetlen", szavakra nem szoruló
kommunikáció vágya, a csodáé, hogy egyszer valaki szó nélkül
megért minket, és mi is őt. Ennek előízét nyújthatja egy beszélge
tés csöndje, valamely együttlét összhangjának élménye is. Erre
utal beszélgetéseink csalódása is: szavakkal kell beszélnem, de ép
pen a szavak miatt nem értenek megJ maradt valami, amit nem
tudtam kimondani.

Ebben az értelemben a kommunikáció sajátos eseményeként írja
le L. Boff a feltámadt Krisztus megjelenéseit: "Ha az ember test,
és ez az egész ember a maga kommunikációs készségével, akkor
a feltámadás az ő képességeinek legteljesebb aktualizációja. A test
az embemek már földi állapotában is közösség és jelenlét, aján
dék és megnyílás mások felé. Viszont míg a test kommunikál, za
varja is a kommunikációt. Nem tudunk egyszerre két helyen len
ni. A tér és az idő foglyai vagyunk. A kommunikáció általában
félreérthető jelek és szimbólumok segítségével valósul meg. A fel
támadással minden akadályelhárul: a teljes kommunikáció ural
ma ez, abszolút közösség a személyekkel és a dolgokkal. Az em
ber/ aki ezután szellemi test, kozmikus jelenléthez jut. Amint lát
juk: az Isten útjainak célpontja a test-ember, aki teljesen átalakult
és tökéletes megnyílássá és kommunikációvá lett.,,8

2. A kommunikáció és az imádság egyaránt a "szeretet" cselekedete:
akarja a "másik" létezését, távol áll Mle a manipuláció vagtj az uralko
dás. Egy kollégiumi nevelőtanár számolt be arról, hogy munkája
során a belső imádságot nem gyakorolta, ellenben igyekezett
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9Rahner: im. 331.

"eszméletlenül konkrétan szeretni" a diákokat. Az elfogadás,
megértés, azonosulás szándékával közeledett hozzájuk, igazi
kommunikációra törekedve, és bízott abban, hogy ez az imádság
útján vezeti őt. Rolf Zerfass megfogalmazását visszaidézve az
"emberré válást segítő" kommunikációról beszélünk, Johann Bap
tist Metz szóhasználatával: amely segít, hogy szubjektumként
megállhassunk Isten színe előtt. Ez a megfogalmazása eredetileg
a hitre vonatkozott. A szeretetben hatékonnyá váló hit megnyilvá
nulása az "emberré válást segítő" kommunikáció.

3. Kommunikáció és imádság végső soron ugyanazt a titkot érinti, az
lsten- és emberszeretet Jézustól kinyilatkoztatott egysége miatt. Erre a
szempontra Karl Rahner hívja fel a figyelmünket: "Vitathatatlan,
hogy a személyes tapasztalatszerzés nélkülözhetetlen, alapvető je
lentőségű, és semmi mással nem pótolható az emberi egzisztencia
léte, fejlődése és érése számára. Am ez az emberek közti közvet
len találkozásból fakadó szeretet éppen abszolút hűséget kíván, és
olyan szellemi létmegvalósítás, amelynek - ha Isten kegyelmén
alapul - abszolút a mélysége, és van olyan mozzanata, amel)'
felvétetett az Isten és ember között kibontakozó »örök életbe«.,,9
Úgy is fogalmazhatunk, hogy egyedül Jézus Krisztus tanítása mi
att vetődik fel egyáltalán a kérdés: imádság-e a kommunikáció?
Ha ő nem azonosítaná magát olyan radikálisan a rászorulóval, és
egyúttal nem kötné üdvösségünket a hozzá fűződő viszonyhoz,
akkor vallásunkból hiányozna ez a kérdés.

Éppen az evangéliumi Jézus alakjáról olvashatjuk le az imád
ságként elfogadható kommunikáció három fenti jellemzőjét.

a) Találkozásai során Jézus a szavakon, gesztusokon kívül meg
érinti a másik ember végső valóságát, amit az Evangélium már
"hitnek" nevez. Ezzel az illető már hozzákapcsolódik Jézushoz,
érinti valóságát.

b) Jézus fáradhatatlan odafordulása a másik emberhez és lanka
datlan hűsége annak valóságához annak a szeretetnek a konkrét
formáját mutatja, amellyel Jézus "viszontszereti az Atyát".

c) Imádságában az Atyától jövő megbocsátást függővé teszi a
másik embernek való megbocsátástól. Ö maga hirdeti Isten- és
emberszeretet egységét. A Máté evangélium 25. fejezetében saját
jelenlétének helyeként jelöli meg a rászoruló embert. .

Jézus alakja azonban tételünk korlátait is megmutatja. A tétel
ugyanis nem bontható fel abban az értelemben, hogy életünk te
rületei között a kommunikáció átvehetné az imádság szerepét, ki
válthatna. feleslegessé tehetné azt. (Az említett kollégiumi nevelő

tanár is kialakította azóta a rendezett imaéletet.) Jézus megosztja
idejét az "Atya imádása" és a "tanítás, igehirdetés, gyógyítás" kö
zött: "A nép nagy tömegben tódult hozzá, hogy hallgassa és be
tegségeiből gyógyulást nyerjen. Ö azonban inkább magányos he
lyekre vonult vissza, hogy imádkozzék" (Lk 5,15-16).
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Az imádság Jézus életének egyik legnagyobb misztériuma (és
dogmatikailag még feltáratlan kincsestára). De ugyanígy Jézus
kommunikációja is. RoH Zerfass mutat rá erre a Zakeus-történet
kapcsán: "Mit tett Jézus tulajdonképpen? Mert vitathatatlan, hogy
tőle ered ez a változás! Mindez egy szempillantás műve a Szerit
írás szerint. Jézus szemének pillantásáé: ahogyan rátekintett Zake
usra, ez visszanyerte méltóságát, tekintélyét, önbizalmát. Ettől a
szempillantás tól kezdve képes volt Zakeus vál tozni. Egyetlen
mondatot sem olvastam erről a figyelemreméltó eseményről vala 
me lyik dogmatikai tanulmányban. De szerintem jól világítja meg
a szociálpszichológia, amikor kimondja: Az ember a másokkal va
ló kapcsolatában válik emberré! Akkor lesz valakiv é. szabaddá és
öntudatossá, amikor szeretettel, bátorítólag tekintenek rá.', lO

Jézus pedig tudatosan neveli tanítványait egy másfajta kommu
nikációra, ahol nincs ítélkezés (Lk 6,37), de van felelős beszéd (Mt
12,36). Jézus a kommunikáció új világába vezeti be tanítványait,
amelyről saját szemé lye bizonyítja, hogy valóban "emberré válást
segítő" kommunikáció. Ez az új viszonyulás az evangéliumokban
az "Isten Országa" nevet viseli, és ennek keresésére indít Jézus
imádságunkban és emberi kapcsolatainkban egyaránt.

Megjelent

SIMONE WEIL
Ami személyes,
és ami szent

Ára: 790,- Ft

Kapható és megrendelhető a Vigili a Kiadóh iva talban
1053 Bp., Kossuth L. u. 1. Tel.: 317-7246, fax: 317-7682
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SIMONE WEIL:
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A szeretet "oka"

Az egzisztenciális
kommunikáció
Mint a cím már elárulja, az egzisztenciális kommunikáció az egzisz
tencialista filozófia idevonatkozó tételein alapszik. Szükséges tehát
a szellemi háttér rövid taglalása.
Mindenekelőtt tisztázni kell az "egzisztencia" illetve az "egzisz

tenciális" kifejezés tartalmát. Köznapi nyelven is használjuk a szót,
mint megélhetési alapot. így mindenki biztosítani kívánja az eg
zisztenciáját azáltal, hogy megfelelő munkahelyre, aránylag jó és
stabil bevételi forrásra tesz szert, hogy meg tudjon élni és képes
legyen eltartani a családját. Az egzisztencia elvesztése és az ebből

adódó nyomorgás és lelki összetörés a modern társadalomban a
legtragikusabb események közé tartozik.

Az egzisztencia fogalmának ilyetén alkalmazását el kell felejte
nünk a filozófiai megközelítés során. A mindennapos használat egy
általános fogalomból indul ki, ami szinte egyértelműen objektivál
ható, megfogalmazható és általánosan alkalmazható. Más szóval,
ha közlik velem, hogy valaki elvesztette az egzisztenciáját, tudom,
miről van szó, még akkor is, ha az elvesztés körülményeit és rész
leteit nem ismerem.

A filozófia, nevezetesen az egzisztencialista filozófia egészen
másként használja a kifejezést. Szerinte az egzisztencia nem objek
tiválható és nem általánosítható. Minden ilyen kísérlet oda vezetne
ugyanis, hogy az egzisztencia fogalma, így beleszorítva a tárgyila
gosság merev precizitásába, elvesztené jelentőségét.

Ez így persze nehezen érthető. Egy példa talán segít a
megközelítésben. A szeretet, és itt persze nem az általános feleba
ráti szeretetre, hanem az érzelmi szeretetre gondolok, az egyik
legmélyebb egzisztenciális élményünk. Mindennapos dolog, állan
dóan benne vagyunk, vele vagyunk, átéljük, s ha hiányát érez
zük, akkor szenvedünk. Mégis, ha megkérdeznek bennünket, mi
ért szeretünk valakit, nem tudunk rá válaszolni. Persze, úgy
spontán tudunk valamit mindig mondani, tudjuk "objektiválni":
hogy olyan kedves, értelmes, jópofa, rendes, szép küllemű, jó
mellette lenni, jó tudni, hogy van, meg hát a fiam, a lányom, az
anyám, az apám stb. Ez és még sok minden más, persze mind
igaz, de mégsem válasz. Mert a felsorolt tapasztalati meglátások.
ahogy Heidegger mondja, lehetnek ugyan közvetlen indító okok,
de ezek összessége nem az ok maga. Az ok maga, amely a köz
vetlen indító okok mögött húzódik meg, és ezek mélyén nyug
szik, tárgyi szempontok szerint nem elemezhető. Mert ha a szere-
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Az egisztencia
életéJménye

tetnek a fent megadott tények lennének az okai - és itt most a
férfi és nő, avagy akár a szülők, nagyszülők és a gyerekek, uno
kák közötti szeretetre gondolok -, akkor nekem mint férfinak,
minden nőt szeretnem kellene, aki kedves, rendes, értelmes, csi
nos stb., és ez, be kell vallanom, szerencsére nem így van.

A fenti kérdésre, miért szeretsz, végül is csak egy, mégpedig
meglehetősen triviálisnak tűnő válasz adható csupán: mert szeret
lek. Ez minden. Nem ezért meg azért, hanem mert szeretlek.
Mert. Heidegger nyelvén: weil ich dich liebe. Így fogalmazta meg
ezt már Goethe is. A weil szóból csinált főnevet "die Weilheit",
amit sajnos magyarra alig lehet áttenni, .mertség"-et kellene
mondani, de ez nem érthető.

A "mert" válasz, "a mertség" tárgyilag tovább nem indokolha
tó. Mert sok ember szeret valakit, akit tárgyilag bizony nemigen
kellene szeretnie, de mégis teszi, mert szereti. Egyszeruen szereti.
Fordítva is így van. Mert nem szereti, egyszeruen nem szereti, pe
dig a másik jó tulajdonságai tárgyilag ösztönözhetnék, szinte
köteleznék, hogy szeresse, és mégsem teszi, mert nem tudja tenni.
Egy pszichoanalitikusnál olvastam, hogy volt egy páciense, egy
négygyermekes anya, aki az analízis során tudatosította magában,
hogy egyik gyerekét nem szereti. S pont a legengedelmesebbet, a
legjobbat, a legragaszkodóbbat nem szerette. Automatikusan el
húzódott tőle, alig figyelt rá, elnézett fölötte. Majdnem belebolon
dult ebbe a felismerésbe, lévén ez a gyerek semmi, de semmi tár
gyi indokot nem adott rá, hogy ne szeresse. A .rnert nem" az
anyában volt, mint egy sötét, általa sem okozott misztérium. Egy
súlyos adottság, amiért felelősségre sem vonhatta magát.

De nézzük a kérdés napos oldalát. A valaki iránti szeretet is
benső adottság, a jungiánus pszichológusok szerint, tárgyilag ele
mezhetetlen misztérium. Feltehetőleg egy velünk született vonzó
dási paraméter, amely szerint életünk folyamán keressük a köze
lünkbe férkőzhetőket. a jóbarátokat, az élettársat.

De térjünk vissza az egzisztencia fogalmához. Az egzisztencia
szubjektív életélmény, szorosan az emberi személyhez kötött, csak
fogalmilag, pontosabban mondva csak nominálisan, azaz szóhasz
nálat szerint általánosítható. Tényleges és fogható jelentése azon
ban csak az emberi egyed helyzethez, szituációhoz kötött aktuális
gyakorlatában rejlik, és ígyegyedenként és helyzetenként is min
dig más jelenség. Mint az is, ami most, itt, ebben a teremben tör
ténik. Mindenhonnan összesereglett ide egy csomó egyedi élet.
Mindegyikünk számára sok fontos dolog van életünkben, s biz
tos, hogy nem az a legfontosabb, hogy most itt vagyunk. S mégis,
most, ebben a szituációban mindnyájunk számára az a fontos,
hogy most itt vagyunk, pontosabban, hogy most itt vagyok. Most
ez az én életem, most itt élek, csak itt élek foghatóan, nem má
sutt, mert ott nem vagyok.
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Tárgyi és személyi
igazság

Egszisztencia és
kommunikáció

Egyszer egy japán kollegám volt nálam vacsorára. Evés előtt

mondott valamit. Rákérdeztem, hogy ugye ez jó étvágyat jelent
japánul? Nem, mondta, ez mást jelent. Mi, amikor elkezdünk en
ni, azt mondjuk magunknak, hogy .most eszem". Mert most ez a
fontos. Megélni a pillanatot, mert most ez a pillanat, jóllehet nem
az egész élet, de most az én életem. Érdekes életszemlélet, egzisz
tenciális fogalmazás, nekünk európaiaknak talán kissé idegen.
Mert mi mindig összefüggésekben, távlatokban gondolkodunk, és
a szituációhoz kötött életfelfogás mögött valami nagyon fellazító
relativizmusra gyanakszunk. Klasszikus metafizikánk szerint csak
a nagy általános igazságok lényegesek, de ezek tér és idő fölött
állnak. A hagyományos általános lényegekben gondolkodó teoló
gia is ezt az utat követi, az újabb, a II. Vatikáni zsinat után kibon
takozó teológia messze érzékenyebb az egyed, a személy, a kor
adottságai, a szituációk, a helyzetek iránt. Egyik erős ága a
perszonalizmus, amit ellenzői szeretnének individualizmusra,
szubjektivizmusra, relativizmusra degradálni.

De nem utolsó sorban ez a pont választja el a modem egzisz
tencialistákat a klasszikus európai gondolkodástól és a hagyomá
nyos keresztény metafizikától. Állandóan Platónnal és az idealiz
mussal, mindenekelőtt Hegellel perelnek, de ezen kívül mind
azokkal, akik az emberi létet, ugyanúgy mint az összes többi tár
gyi létezőt, általános fogalmi kategóriákba akarják beleszorítani.
Úgy vélik, hogy ez az általánosítás félreismeri a tényleges emberi
létet, amely mindig másként megélt különböző helyzetekből és jö
vőre irányuló lehetőségekből tevődik össze, állandóan változó fo
lyam, a különböző élethelyzetek sokaságában megnyilvánuló sze
mélyi élménytudat.

A személyi élménytudat nem szubjektivizmus, mert nem vindi
kálja magának azt a jogot, hogy az emberi személyt egyedülálló
megismerési kritériumnak fogadja el, aki így tárgyilag érvényes
ismeretekre tesz szert. Az egzisztencializmus olyan életfilozófia.
amely ezt a tárgyiasítást az emberi élet megéléséból eleve kizárja.

A tárgyi és személyi igazság közötti sokszor áthidalhatatlan dif
ferencia volt Pascalnak is a nagy dilemmája. (Pascalt többen az
egzisztencialisták közé sorolják). Pascal szerint az ember eleve
magában hordozza ezen kettősség számtalan ellentmondását.
Mert az ész rendje más, mint a szívé, és a szív törvényei mások,
mint az észé. Kiváltságos szerencséje van annak, akiben a kettő,

ha nem is mindig, de gyakran összhangban találkozik.
A fentiekből következik egy megállapítás, amivel el is érkez

tünk témánk közepébe. Az egzisztencia ugyan mint személyi élet
és életérzés saját magából adódik, de nincs egyedül. Az egziszten
cia csak a kommunikációban érvényesül, én csak a kommuniká
cióban vagyok az, ami ténylegesen vagyok. Ez Karl Jaspers egyik
fő tétele, és ehhez csatlakozik Martin Buber, a zsidó eg
zisztenciális filozófus is.
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Mind a ketten a kommunikáció két alapvetően kűlönböző vál
fajáról beszélnek, mert az embemek két alapmagatartása van a vi
lágban. Az egyik az "én és a tárgy" (Ich und Es), a másik az "én
és a te", (Ich und Du), vagyis a személyi kapcsolatrendszerben
mutatkozik meg. Fontos megjegyezni, hogy az egzisztencialisták
szerint mind a két kommunikáció, a tárgyi és a személyi, embe
rek között zajlik le. Jómagam ezt kiszélesíteném. és elfogadnám,
hogy az embemek a természethez és mindenekelőtt az állatokhoz
is lehet áttételesen valamelyes egzisztenciális viszonya, s így eg
zisztenciális kommunikációs lehetősége. Az utolsó évtizedek fo
lyamán az ember mély odahajlással radikálisan megváltoztatta a
természethez való viszonyát. A keresztény ember mindinkább
testvéri kapcsolatba kerül az egész teremtéssel. De ezt Assisi
Szent Ferenc már tudta.

Atárgyi kommunikáció A tárgyi kommunikációban az ismeretek, információk, tapasz-
talatok, a legkülönbözőbb közlemények továbbadásáról és kicse
réléséről van szó. Jaspers szerint minden idevágó kommunikáció
azonban lehatároit, véges és kimeríthető. Akkor például, amikor
egy beszélgetés során mindenki mindazt továbbadta, amivel tár
gyi tudásban rendelkezik és elérkezik az ismétlések sorozata. Az
ilyen kommunikáció nem személyre irányul, hanem egy tárgyra,
amikor egy bizonyos témát közösen megbeszélünk. Az ilyen
kommunikációban mindenki kicserélhető olyannal, aki a témá
ban, a tárgyban kiismeri magát. Itt a személyek nem mint szemé
lyek, hanem mint ismeretek hordozói működnek.

Buber szerint megmutatkozik ez a nyelvhasználatban is. Mert
nagy különbség az, hogy valakit személyét érintve személyként
megszólítunk (Ansprechen), vagy valakivel valamit megbeszélünk
(Besprechen), vagy ahogy a mi nyelvünk, ezúttal találóbban, mint
a német mondja, valakivel valamit megtárgyalunk. Kiváló szó,
mert magában foglalja a "tárgyi" azonosítást. Tárgyalni, megtár
gyalni, tárgyalás. Itt nem a személyek találkoznak, hanem az
ismerethordozök által prezentált tárgyak. A személy lényeg
telenné válik, elhanyagolható, a beszélgetés, azaz megtárgyalás
központja valamilyen tárgy, ami beszédtémává válik.

Fontos persze az ilyenféle tárgyi vagy megtárgyaló kommuni
káció, a vélemények, álláspontok szakszerű kicserélése, informáci
ók pontos beszerzése. Nem kell senkinek felháborodnia azon,
hogy például az adóhivatal nem kifejezetten az egzisztenciális
kommunikáció hazája, mert ez nem degradálja az adóhivatalt.
Annak feladata valóban csak a tárgyak, az adatok, a jövedelem.
Ezért van, és ez rendben van így. Mégis milyen jólesik az ember
nek, ha személyesen szólnak hozzá, és emberként kezelik. Persze
ha az "én és te" viszonyáról, vagy áttételesen egy minősített em
beri közösség benső életéről van szó, akkor az emberségesség
sem elegendő. Még akkor sem, ha egy téma megtárgyalása magas
színvonalon történik, és a tárgyalók kultúremberként viselkednek.

655



A személyi
kommunikáció

Persze ne titkoljuk el, hogy két ember, akinek nincs (vagy nincs
már) másikhoz szóló mondanivalója, sokszor bizonyos témákhoz
menekül, valamiről hosszasan, művelten elbeszélget, valamit kö
zösen megtárgyal: sajnos sokszor, tudat alatt, csak azért, hogy ne
kelljen egymással foglalkozniuk, hogy egzisztenciálisan ne kelljen
kommunikálniuk. Néha, ennek hiányában, van úgynevezett áleg
zisztenciális kommunikáció is, amikor a két partner tárgyiasítja
magát, amikor a téma vagy az egyik, vagy a másik személy, vagy
egyszerre mind a kettő. Az ilyen "egymás kitárgyalása" általában
nagyon rosszul szokott végződni. Mert csak objektivált mérlegre
teszik egymást, nemegyszer azzal a tudat alatti elvárással, hogy a
végén a másik húzza a rövidebbet. Ez nem személyi kommuniká
ció, itt nincs szó feltétel nélküli odaadásról, nyitottságról, egymás
kölcsönös, "úgy ahogy az van" befogadásáról.

A személyi, azaz egzisztenciális kommunikáció egészen más sé
ma szerint játszódik le. Itt senki nem cserélhető ki senkivel, mert
itt nem objektivált ismerethordozók és nem szakszerűsített témák
találkoznak egymással, hanem egyedi személyek, akik, és ez fon
tos, nem is valamilyen objektivált tulajdonságukat vagy pozícióju
kat hozzák egymás elé, hanem önnönmagukat. Itt nem a férj és a
feleség beszélgetnek (már ez is objektiválás), hanem két emberi
személy. Nem a fiam anyjával beszélek, nem a feleségemmel, nem
egy jóbaráttal, és nem is valamiről, mert ez már tárgy, hanem a
beszéden át egy másik ént fogadok magamba.

Buber szerint tudatosítani kell, hogy a másik ember, a "te",
nem más, mint egy másik, ugyanolyan forrásból eredő, egyenran
gú "én". A másik "én" közvetlenül jelenvaló, nem fogalom, nem
elképzelés, nem egy név. Mindketten, az "én és a te" a kölcsönös
kezdeményezés állapotában vagyunk, a másik ténykedését, akció
ját úgy tapasztaljuk meg, mint felém közeledést, rám figyelés t,
mint valami bájt, ajándékot, kegyelmet. Az "én és a te" eredete a
találkozás, amely egyúttal önmagunkra találást, önmagunk meg
találását is jelenti. Ahogy Buber mondja: "Az ember a másikon
keresztül lesz saját magává." Németül tömörebb: "Der Mensch
wird am Du zum Ich". Szépen mondja ezt a nagy protestáns teo
lógus, Karl Barth: "Vagyok azáltal, hogy vagy." "Ich bin, indem
Du bist".

Ezt tudatosítani kell, mert ez a kommunikáció az önmegnyilvá
nulás folyamata és egyúttal az én mint egyedi személy megvaló
sulása. A személy az "én és a te" másik neve csupán. Ezért érvé
nyes az, hogy csak a másik személyhez való kapcsolatában nyil
vánul meg, hogy mi és ki egyáltalán a személy. A személy a kap
csolatban teremtődik meg, ekkor lesz igazán teljes és valós. Per
sze a személynek már a kapcsolat előtt alapvetően személyiség
nek kell lennie, mert csak személyek tudnak találkozni, csak igazi
személyek között van kapcsolat, ugyanúgy, mint igazi kapcsolat
csak személyek között lehetséges.
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Nyilvánvaló, hogy itt az önmegnyilvánuláson keresztül önki
cserélődési kölcsönösségrőlvan szó, amelynek folyamán az egye
dek a másik énjének kölcsönös teremtőivé válnak. Ez a hatalmas
igény természetesen előfeltételezi az egyedek egymás iránti ma
radéktalan nyitottságát, olyan teljes szellemi-lelki átadást, amely
nem tűr meg feltételeket és fenntartásokat.

Az egzisztenciális kommunikációban élő személyek, még ha
tárgyról beszélnek is, ezt személyi földolgozásban adják tovább,
és így valójában magukat közlik a tárgyon keresztül. Ha lehet így
mondani, a tárgy személyesedik, és egymás megélésének tartal
mává lesz.

Magától értetődő, hogy az egzisztenciális kommunikációnak,
ilyen igények mellett, különböző fokai vannak. Legfelsőbb foká
nak elérése végül is csak egy emberrel lehetséges, mégpedig egy
abszolút és életre szóló házasság keretén belül. Mert ez kiérde
melhetetlen, hatalmas ajándék, mint a kegyelem, ami "gratis da
ta", ingyen adatott. Jaspers és zsidó felesége ezt, ahogy életírói ta
núsítiák, kipróbálták. Remélhetőleg nem maradtak egyedül.

Közösségi kapcsolatok Persze a magas igény áttehető kisebb megvalósítási fokokra is,
és át is teendő, hiszen itt az emberi kapcsolatoknak olyan formá
járól van szó, amely minden igényesebb emberi közösség számá
ra elengedhetetlen. De ennek a kommunikációnak számtalan jel
zési formája van a társasélet számtalan pódiumán, vi
tafórumokon, még a politikában is, feltételezve, hogy ott a külön
böző vélemények kölcsönös megértéséről van szó. Ez a feltétel
jelzi, hogy az egzisztenciális kommunikáció olyan átfogó spirituá
lis kérdés, amely átszövi egy társadalom kulturáltságát és em
berarcúságát, egészen a munkahelyig. Mert bár ez a kommuniká
ció magába zárja az egymással való küzdést, a harcot, de Jaspers
szerint ez szerető harc (liebender Kampf), amelyben nincs és nem
is lehet győztes vagy vesztes. Itt nincs birtoklási igény, se objektí
válásból adódó hatalmi vágy, hanem egymás felé forduló megértő

kölcsönösség, amely kizár minden fölényt és megaláztatást. Eg
zisztenciális kommunikáció nélkül nincs szeretet, nincs minőségi

emberi élet, és tegyük hozzá, nincs élő egyház, csak hittételekre
objektivált hivatal.

Hogy megértsük, csak egy kis megjegyzés. Egy magas állásban
lévő magányos embertől hallottam egyszer: "tudja uram, az éle
temben, talán anyámat kivéve, soha senki nem kérdezte tőlem,

hogy ki vagyok, mindenkit csak az érdekelt, hogy mi vagyok, mit
tudok, mit teljesítek, milyen állásom van, meg hasonló. Csak
funkcionáló, nagyon jól funkcionáló tárgy voltam, de sose én."

Figyelés a címzettre Végül még annyit. A pusztán tárgyi kommunikáció se nélkülöz-
heti az emberarcúságot, s nem zárhalja ki a személyt. Mert ha ott
tárgyiasított témákról van is szó, ezeket mégis emberi személyek,
nem pedig gépezetek beszélik meg. Elengedhetetlen tehát a sze
mélyek bevonása, a rájuk való tekintés. Már Szókratész is hirdet-
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te, hogy a logikai igazság nem más, mint a megismerés és a tárgy
azonossága, s mivel a megismerés a megismerő személy dolga,
így ezzel a tárgyi igazság tartozéka. S eleve nem hagyható ki ak
kor, amikor az igazságot kommunikatívan adjuk tovább. Mert tu
datosítanunk kell azt, hogy kinek mondjuk, mikor mondjuk, ho
gyan mondjuk. Tekintettel kell lenni a címzettre, mert ha csak a
feladó érvényesül, előfordulhat, hogy igaz mondanivalója nem ta
lál címzettre, mert a címzett képtelen felfogni, átvenni, elfogadni
az igaz szót. Ez vonatkozik persze az egyházra is. Ha csak magá
ra néz, ha csak saját immanenciájából indul ki, és nem ismeri a
célpublikumot, Isten népét meg a pogányokat, akkor az Örömhír
nem jut el hozzájuk soha.

A bensőséges csend Az egzisztenciális kommunikáció elmélyült, önátadó dialógus,
útközben beszéd, de a végén, Buber szerint, hallgatás. A beszéd
szükséges a közvetítéshez, de a közvetlenség velejárója a hallga
tás. Akkor van a másik legközelebb hozzám, amikor a beszéd a
végén már csak a "te" megszóIításra hagyatkozik, s végül, amikor
már elnémul a szó, és a találkozás a hallgatás csendjében, a je
lenlét transzcendentálásában érik tovább.

Egy kicsit olyan ez, mint a nagy zen-ruesterek meditációs gya
korlata. A mélységet akkor éri el az ember, amikor a nagy csend
ben nem gondol már semmire, amikor eltűnik minden tárgy, még
a benső szó is, és semmi nem lép helyébe, amikor a kommuniká
ció feloldódik egy megfoghatatlan bensőségben.

Az imádság Végül még annyit: az egzisztenciális kommunikáció, ahogy én
Heidegger, Jaspers, Buber és Barth nyomán elmélkedtem róla, vé
gül is nem más, mint egymás közti spiritualitás, két ember közös
lelki élete, amely a transzcendentálitásban éri el végső csúcsát.
Így nézve a vallásosság az egzisztenciális kommunikációban tör
ténő Istenhez fordulás. Itt is érvényes a különbség: teljesen más
Istenről beszélni, mint Istenhez szólni, ami imádság. Kierkegaard,
a protestáns dán teológus, akire az egzisztencializmus támaszko
dik, tiltakozott az ellen, hogy a teológusok Istent tárgyiasítsák, tu
dományos térnává tegyék, és róla beszéljenek, de ezzel csak a fen
ti döntő különbségre mutatott rá. Jogos Istenről beszélni, róla tár
gyalni, jogos és kötelesség az "isteni témát" továbbadni, de igaz,
hogy ez nem a vallásosság, az Isten felé nyúló, őt megszóIító eg
zisztenciális kommunikáció kritériuma,

A hetvenes évek elején egy francia domonkos neves franciák
nak szegezte a kérdést: "Ki neked Jézus?" Mindenféle válasz jött.
A híres francia komikus színész, Louis de Funez válasza a fejem
ben maradt. "Örülök atyám, hogy végre valaki kérdezi ezt tőlem.

Jó barátomról van szó. Mindennap szólok hozzá, meg ő is hoz
zám. Elbeszélgetünk egymásról."
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Az ELTE történelem-spa
nyol szakán szerzett diplo
mát. 1969-től a MTV mun
katársa, tíz éven át dolgo
zott a HÉT szerkesztősé

gében, majd a Filmfőszer

kesztőséget vezette.
1988-89-OOn döntő szere
pe volt az önálló arculatú
TV2 kialaknásában. 1990
92-ben New Yorkban a
Columbia Egyetemen taní
tott, 1993-ban részvételé
vel indult meg az ELTÉ-n
a média szak, amelynek
jelenleg is tanára. 1994
ben megalapította a Cent
rofilm Kft-t. Szamos rné
dia-vonatkozású szakcik
ket és tankönyvet publi
kált.
A Magyar Pax Romana
Fórum kongresszusán,
1998. április 16-án elhang
zott előadása szerkesztett
változatát közöljük.

Törvényi keretek

Kell-e reklámozni
az egyházat?
Három témát érintek. előrebocsátván,hogy szinte kizárólagosan a te
levíziós képernyőn történő kommunikációval kívánok foglalkozni.
1. Megvizsgálom az egyházi és vallási műsorok törvényi kereteit,
és azt, hogy egyáltalán szabad-e őket reklámozni.
2. Megpróbálom felvázolni az egyházi és a vallási műsorok közti
különbséget és az ebből fakadó nézői, műsorkészítői, valamint
kommunikátori lehetőségeketés problémákat.
3. Megpróbálom megválaszolni a címben felvetett kérdést, neveze
tesen azt, hogy kell-e reklám az egyházaknak, és ha igen, vajon az
intézmények, a gondolatok, vagy a cselekedetek reklámjáról beszél
jünk-e inkább?

A médiatörvény, azaz az 1996. évi I. törvény az, mely ma a mű

sorszolgáltatók működését szabályozni hivatott Magyarországon.
Néhány idézet, amely azt bizonyítja, hogy a reklám és az egyházak
fogalmát a médiatörvény nem egészen következetesen kezeli:

10. § (2) bekezdés
Lelkiismereti, illetőleg világnézeti meggyőződés reklám útján a műsor

szolgáltatásban nem terjeszthető.

(3) bekezdés
Nemzeti ünnepek eseményeiről, vallásiés egyházi szertartásokról készí

tett műsorszámok közlését közvetlenül megelőzően és azt közvetlenül kö
vetően reklám nem közölhető.

17. § (4) bekezdés d)pont
Nem lehet reklámmal megszakítani vagy megrövidíteni azt a műsor

számot, amely vallási illetve egyházi tartalmú.
Majd jön egy furcsa paragrafus, a 25-ik
Közszolgálati műsorszolgáltatásban és közműsorszolgáltatásban csak

az alábbi műsorszámok támogathatók:
a) vallási és egyházi műsorok,
b) a művészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítő műsor

számok,
c) a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvű, illetve a nemzeti és et

nikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató műsorszámok,

d) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körül
ményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben levő csoportok
számára készített műsorszámck.

A mai napig vita folyik arról, hogy e paragrafus létrehozásakor
a törvényalkotó vagy a gépírónő tévedett-e, de tény, hogy ezek
másutt a világon a közszolgálati műsorszolgáltatónál általában
nem támogatható műsorszámok váltak szponzorálhatóvá a ma-
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Vallási műsorok
1990·ben

gyar televíziózásban. Ezzel az a gond, hogy amennyiben az egyház
a saját műsorát támogatja, akkor szinte kizárja az adott félórából a
más egyházhoz tartozókat, gettósodik, illetve deklarálja a beleszólá
sát is a műsorba, ami nem biztos, hogy helyénvaló. A vallási mű
sort, tehát a nem konkrét egyházhoz kötődö ökumenikus közvetíté
seket manapság nemigen akarja támogatni senki, mert nincs rá pén
ze. Mármint az egyházaknak. De gondoljuk el, hogy ezzel a leheté
séggel milyen jól lehetne élni népszerű, nem feltétlenül egyházinak
vagy vallásinak deklarált, ámde komoly gondolati tartalmat hordozó
műsoroknál,akkor, ha az egyházi és vallási műsorok körét és formá
ját nem szűkítenék le túlságosan, hanem szabadon kezelnék.

Végül pedig idézek még egy passzust (29. §), mely a közszolgálati
műsorszolgáltatók feladatává teszi olyan szabályozás elkészítését,
mely "a kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyila
gos bemutatásának rendszerét" teremti meg. A médiatörvény tehát az
egyházi és vallási műsorokról mint a közszolgálatiság egy eleméről

beszél, de kvótát nem állapít meg külön e műsorokra. Amiből kide
rül, hogy a műsorszolgáltatókra, a törvény végrehajtóira és értelme
zőire bízza a közszolgálatiság belső arányainak kialakítását. Erre
azért is hívnám fel külön a figyelmet, mert közszolgálati műsorok
nemcsak a közszolgálati műsorszolgáltató, vagyis az MIV számára
kötelezőek,hanem a kereskedelmi tévék számára is, amelyek nézett
sége ma már nem egy esetben jobb az Ml'Vénél, Mégis tény, hogy
a nagy kereskedelmi tévéknél hetente maximum 1, de inkább fél
órát szánnak egyházi és vallási műsorokra. Nyilván azért - így a
válasz -, mert a kereskedelmiek számára ezek nézőt nem vonzó
műsorok, melyeket kötelességszerűen illesztenek adásba. De miért is
szükségszerű, hogy ez legyen a kiindulópont?

A rendszerváltás előtt a tévében nem voltak egyházi és vallási
műsorok. Hogyan lettek? 1990 elején az MTV kezdeményezésére
- tehát nem állami közbeavatkozásra - nyolc egyház részvéte
lével született megállapodás a tévés szereplésről. A megállapodás
érdekes pontja, hogy a rendelkezésre álló műsoridő belső arányait
a nyolc aláíró alakítja és formálja. Jelenleg a műsoridő fele a ka
tolikusoké, és csökkenő mértékben osztoznak a többi nagy és ki
sebb egyházak. Eddig, az elmúlt 8 évben komolyabb súrlódás
nem volt, ami nyilván a katalizátorként működő tévés terület
ügyességét is dicséri. Az 1990-es év 40 óráját 1997-re sikerült
majd 140 órára feltomászni. Ez hetente több mint 2,5 óra műsort

jelent, melyen összesen nyolc egyház osztozik: a katolikus, a re
formátus, az evangélikus, a zsidó, a metodista, az ortodox, a bap
tista és az unitárius. Ez a jelenlegi helyzet, mely talán kicsit eset
leges és véletlenszerű, és nyilván csak úgy tartható fenn, ha a ki
sebb egyházakkal és felekezetekkel állandó egyeztetés, olykor al
ku folyik. A nagyokkal is. E műsorok sajátos koprodukcióban ké
szülnek, melynek egyrészt az egyház által kijelölt összekötők. az
egyházi felelősök, másrészt pedig a tévé illetékesei a résztvevői. A
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Atelevíziós műsorok

arányai

végtermék egyfajta kompromisszum, melyben a kommunikációs
szakértelmet a tévések kell, kellene, hogy képviseljék, a szakér
telem többi része meg az egyházaktól érkezne. Csakhogy így ez
sehol sem működik - ennek igazi kísérletét a kisebbségi sajtók
területén láthaljuk világszerte. Ennek analógiája jól alkalmazható
a hazai egyházi és vallási műsorkészítésre is. Nevezetesen az,
hogy egy elhallgatott, vagy elhallgattatott létből kikerülve miként
lehet élni a kommunikációs terep kínálta új, modem lehetőségek

kel, ha nincsenek jó szakemberek, ha nem egészen tisztázott,
hogy kiknek és milyen üzenetet kell továbbítani. A kérdés úgy
hangzik, hogy vajon jó kommunikációs szakembereket kell-e fel
vértezni kisebbségi, jelen esetben vallási, egyházi ismeretekkel,
vagy pedig saját embereket kell-e át- és kiképezni jó kommuniká
ciós szakemberekké. A látszólag szimpla kérdésre nem is olyan
egyszeru a válasz.

Jelenleg mindkét fél tanul. Az első évek együttműködését,műso

rait egyfajta kölcsönös bizalmatlanság övezte, és az is nyilvánvaló,
hogy ez napjainkra sem múlt el teljesen. Ez a bizalmatlanság több
nyire egyházi oldalról jelentkezik, és 40 év hallgatás után nyilván
érthető is, hogy létezik. Nem tisztázottak a célok, hirtelen jött a nagy
nyilvánosság, nincsenek jó szakemberek. Ehhez képest korrekt, ígé
retes műsorok születnek nemzetközi összehasonlításban is.

Huszonegy európai ország közszolgálati televízióinak sorában a
vallási műsorok sugárzási idejét tekintve Magyarország a nyolcadik
helyen áll. A portugálok vezetnek évi 259 órával, mögöttük a romá
nok és lengyelek, 156 óra a spanyoloké, kevesebb ennél a franciáké,
olaszoké, és az osztrák üRF, és mint említettem, nyolcadik az MTV
133 órával. Utánunk a szlovákok, britek, hollandok következnek.

Érdekes, hogy az első nyolc ország - Magyarországot kivéve 
javarészt egy egyház műsorait közvetíti a jelzett műsoridőben. Ezzel
szemben a magyar egyházi és vallási műsorokon nyolc egyház osz
tozik. A statisztika nem rossz, de persze csalóka is lehet, hiszen sok
ban függ az adott tévé műsoridejétől és saját belső statisztikájától is,
az egyházi és vallási műsorok egymás közti arányától.

Ha az előbbi statisztikát más bontásban tekintjük, akkor kide
rül, hogy az összrnűsoridőben előttünk álló olaszok az általuk tel
jesített majd 150 órának több mint kétharmadát töltik istentiszte
letek és egyházi információk közlésével, és hasonló a francia és a
portugál helyzet is. Mögöttünk, a 12. helyen álló hollandok, bár
összességében kevesebb műsorórát sugároznak, ám ezen belül az
istentiszteletek és egyházi információk közvetítése alig több mint
húsz százalék. A többi, összesen 52 óra a vallási műsoroké, a me
ditációé. Ilyen szempontból a hazai helyzet kiegyensúlyozott, az
egyházi és vallási műsorok egymáshoz viszonyított, a már említett
133 órán belüli aránya 60--40%. Szerintem ennek az aránynak a
megértése a leglényegesebb kérdés.
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Egyházi vagy vallási?

A közszolgálatiság
kényszere

Amikor a médiatörvény korai előkészítő szakaszában részt vet
tem, akkor ez a felosztás emlékeim szerint nagyon alkalmi volt.
Az asztalnál ülők egyik fele az egyik, a másik a másik fogalmat
használta, ki egyházit, ki vallásit mondott. Aztán, hogy ne kelljen
magyarázkodni, mindig mindenki végigmondta a másik jelzőjét

is, és a szópár megszokottá vált: egyházi és vallási azóta is együtt
használtatik. Mindkét fogalom egyenlő súllyal szerepel és egyenlő

fontossággal bír a törvényalkotásban, és nincsenek kötelező ará
nyok sem. Innen kezdve a készítők szakmai tudása, esetleg lusta
sága szabja meg azt, hogy a rendelkezésre álló időn belül milyen
műsorok készülnek. (A rendelkezésre álló idő kifejezés kissé csa
lóka, mert statisztikailag egyházi és vallási műsorok közé csak az
adott szerkesztőségeken belül készített műsorokat sorolják. Ho
lott, mint említettem, a horizont szélesebb, és sok olyan műsor il
leszkedhet ebbe a sorba, melyet a külső szemlélő nem feltétlenül
sorolna ide: gyermekműsorok, mesék, vitaműsorok is.)

Megkockáztatom, hogy ahol többnyire csak az istentiszteletek köz
vetítése jelenti ezt a műfajt, ott az egyházi és vallási műsorokat csak
kipipálandó feladatnak tekintik.

Minthogy a közszolgálatiságot kvótaszerűen meghatározva köve
teli a törvény mind a közszolgálati, mind a kereskedelmi tévék mű

sorában, sokan ezt eleve kényszerű feladatnak tekintik. Bizonyos
szempontból igazuk van. A magyar médiatörvény kicsit tú1zottan is
sok ilyen irányú kötelező terhet ró a kereskedelmi rádiókra és tévék
re. Ök ugyan a licenc megszerzésének reményében vállalták e terhe
ket, de nem biztos, hogy vállalásukat teljesíteni is tudják. Így aztán
tényleg működik a kipipálási, teljesítési kényszer. Innen kezdve a
törvény megtartását és kijátszását szorgalmazók között rafinált küz
delem zajlik, és ez így van a világ minden részén. Számok, százalé
kok röpködnek azt bizonyítandó, hogy az adott állomás elvégzett
nek tekintheti közszolgálati leckéit.

A médiatörvény kezdeti szövegezési szakában kétségbeesetten
küzdöttem a felsorolósdi ellen - mármint hogy mondjuk meg téte
lesen, mi számít közszolgálati műsornak. Rémülten lestem, hogy a
hírek, a vallási műsorok, a gyermekmesék, a gyengénlátók, a na
gyothallók, az ebtulajdonosok, a környezetvédők, a polgárőrök és a
bélyeggyűjtők mellé kik és mikor deklarálják önmagukat műsorok

ban kötelezően és közszolgálatian megszólaltatandókká. Egyre töb
ben voltak és vannak. Ekkor született az a keserű példa, hogy iga
zán közszolgálati az a műsor, melyben egy mozgássérült bebiceg a
katolikus templomba, a hajót lezáró katedrálüvegen át balra felcsil
lan a szomszédos ortodox templom sziluettje, jobbra pedig a refor
mátusé, a padokban egymás mellett egyenlő számban ülnek férfi
ak és nők, fiatalok és öregek, és szlovák nyelvű misét hallgatnak,
melyet a gondos műsorkészítők anyanyelvi felirattal látnak el a
nemzetiségi nagyothallók számára, de természetesen van magyar
nyelvű feliratozás is az élvezetből esetleg kimaradók kedvéért. A fel-
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A tévé vezetőinek

etikája

Az egyházak az
interneten

sorolást lehet folytatni, és akkor félórányi műsoridővel akár
negyven jogos igényt is ki lehet elégíteni.

A világon mindenütt óriási nyomás nehezedik a műsorkészítőkre,

és talán éppen ezért még sehol sem sikerült tételesen, hiány nélkül
csokorba gyűjteni a közszolgálati műsorokat. Szerény véleményem
szerint nem is igazán lehet, lévén hogy e fogalom - közszolgálati
ság - mást takar mondjuk egy rendszerváltáson frissiben átesett or
szágban és egy érett demokráciájú nyugat-európai államban. Mások
ugyanis a megoldandó feladatok, a napi problémák, amire a nézők

választ várnak.
A közszolgálatiság egyébként működtetési modell, ahol egy rádió

vagy tévé állomás üzemeltetési költségét többnyire előfizetői, illetve
költségvetési pénzekből biztosítják, szemben a kereskedelmi modell
kizárólagos rek1ámfinanszírozásával. Ha ezt a működtetési modellt
műsoroldalrólnézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy nagyon is függ
a tévé vezetőinek etikájától.

Ha valaki valóban komolyan veszi közszolgálati feladatait, akkor
nem Ietudni akar műsorokat, hanem megpróbálja árnyaltan, ki
egyensúlyozottan a témákat tartalmi oldalról megközelíteni, és ak
kor nagyon sok műsor lesz közszolgálati, melyet talán első látásra
egyébként más kategóriába sorolnának. A kipipálós modellben, az
egyházi és vallási műsorok letudhatók az istentiszteletek és egyházi
információk közvetítésével. Érzésem szerint az istentisztelet közvetí
tése - kivéve a nagyon ritka alkalmakat - nem igazán televíziós
esemény. Idegen az eszköztől, a modem képernyő ritmusától,
mennyiségileg megnöveli ugyan egy adott esemény hallgatóinak lét
számát/ valójában nem teszi őket résztvevőkké. A televíziós műso

roknak meditatívabbaknak, bensőségesebbeknekkell lenniük. Be kell
vonniuk a nézőt az együttgondolkodásba. Ez egyébként általában
érvényes a jó televíziós gondolkodtató műsorokra. A súlypontnak
át kell tolódnia azokra a vallási műsorokra, melyek az emberek
konkrét kérdéseire, napi gondjaira, erkölcsi problémáira adnak vála
szokat/ vagy ha nem is válaszokat, de modelleket, esetleg csak gon
dolatokat; és mindezt mai, modem nyelven teszik.

Nyilvánvaló, hogy negyven év hallgatás után nagyon sok gátlás
Sal, bizalmatlansággal, félénkséggel és óvatossággallehet csak elindí
tani egy vállalkozást. De azért azt se feledjük, hogy a rendszerváltás
óta már nyolc év telt el. Arra buzdítanék mindenkit, hogy éljen bát
rabban a modem lehetőségekkel. Hiszen más kommunikációs terü
leten erre van példa. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy az egyhá
zak és felekezeteket által üzemeltetett internet honlapok szinte kivé
tel nélkül milyen merészek, modernek, szépek, 'szellemesek és tartal
masak. Ebből az újító kedvből a tévés képernyőkön kevés látszik.
Én azt hiszem, a hazai egyházaknak nagyon kevéssé vannak a
mai kor igényén jó kommunikátoraik. Az internetes közlés egy-két
ember úttörő munkája mindenütt, de azt hiszem, sikerük titka ép
pen a írásbeliséghez szokottságban rejlik. Az internet honlapok
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Kell e reklám az
egyházaknak?

ugyanis terjedeImileg végtelenek lehetnek, minden kifejthető,

minden alátámasztható citátumokkal, nem szab határt a műsor

idő. A rádióra, tévére azonban más szabályok alkalmazandók. Itt
a dikció más, mint a templomban, a nyelvezet más, mint a szó
széken (csak zárójelben említem, hogy az egyházi nyelv a ma
gyarban nem olyan archaikus, mint mondjuk angol nyelvterüle
ten, tehát könnyebb közelíteni a mindennapi televíziós közlés
nyelvéhez.) Itt a gesztusoknak, mozdulatoknak óvatosabbaknak,
szelídebbeknek kell lenniük. Ez inkább intim műfaj, melynek sza
bályai taníthatók és tanulhatók. Egyelőre azonban nagyon kevés
az olyan egyházi személy, aki ennek a közegnek jó ura, értő gaz
dája lenne.

És itt térnék vissza egy korábban már érintett kérdéshez, amit
leegyszerűsítveúgy fogalmaztam meg, hogy vajon egyházi felelő

sök tanulják-e ki a műsorkészítés titkait, vagy műsorkészítők,

profi kommunikátorok az egyházak ügyeit? Ma Magyarországon
vannak szakmailag jó kommunikátorok egyházi és vallási ismere
tek híján, de vannak olyanok is, akiket éppen vallási fanatizmu
suk vagy korábbi elnyomott beidegződésük akadályoz a jó telje
sítményben. Vannak egyház delegálta képviselők, akik görcsösen
ragaszkodnak mindahhoz, amit elmondandónak ítélnek maguk
vagy elöjáróik, és nem tudják, hogyan kell rövidebb formában
igazi hangsúlyokat teremteni. Vannak egyháziak, akiknek elég az
istentisztelet, mert magukat látják viszont a képernyőn, és vannak
hivatásos kommunikátorok, akik belekeserednek abba, hogy jó
szándékú újításaik. törekvéseik merev elutasításra találnak.

E témakörben nehéz receptet adni. De ha már kialakult az egyházi
felelősök és megbízottak rendszere, akiket a műsorkészítő egységek
hez delegálnak, jó lenne, ha ezek az emberek a modem kommuni
kátori szakmának legalább olyan jó ismerői lennének, mint az egy
házi tanoknak.

Hogy mindez megvalósuljon, elsődlegesen tisztázni kell valamit.
Egy kis szakember-csoporttal olykor-olykor komolyabb vállalatok

vezetőinek médiatréningjét csinálom. A jelentkezők rnind nagyon
szeretnének szépek és okosak, valamint nagyon hatásosak lenni a
képernyőn. Adjunk tanácsot, mi a válasz az ilyen vagy olyan trük
kös újságírói kérdésre, mondjuk meg, hogyan tartsa a kezét, milye
nek legyenek a képernyős gesztusok, hogyan öltözzenek kamera
előtt. És mi mindig azt mondjuk az első órán, rendben, de előbb

Önök mondják meg, hogy mi az üzenetük. Mit akarnak elmondani
azoknak, akik számára felöltöznek, gesztikulálnak, beszélnek, mi az
üzenetük? És rendre kiderül, hogy nem tudják megfogalmazni. És
az csak a jobbik eset, ha a megfogalmazással van baj. Rosszabb
esetben nincs is mit megfogalmazni. A mondanivaló önmagában
még nem üzenet.

Erre a kérdésre így biztosan nemmel kell válaszolni. A reklám
ugyanis sosem az intézménynek kell, hanem az intézmény tevékeny-
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A tevékenységek
reklámja

ségének. Harmadszor nyúlok ahhoz a kimutatáshoz, melyet a Ma
gyar Televízió műsoraival kapcsolatban ismerek. A sugárzott óra
szám és annak belső bontása mellé - ha már reklámról beszélünk
- odatartozik korunk bűvös varázsszava, a nézettség is. Aki ezzel
nem törődik, tehát nem vizsgálja, hogy műsorait kik és hányan lát
ják, és vajon azok látjék-e, akiknek szánja, az valóban csak kipipálja
a műsorkészítő feladatokat. Az MTV egyházi és vallási műsorainak

nézettsége nem rossz. Maximum 500, de legalább 250 ezer néző

meghökkentően jónak mondható. De ha a korosztályi összefüggése
ket nézzük, akkor már gondok vannak. E nézők döntő része az idős

falusi korosztály, és ez az arány nehezen tolódik a városi és fiatalabb
korosztály javára, ha rutinszerű műsorokat közvetítenek. VISzont 
és ezt saját tapasztalatból is mondom - a napi kérdésekre, gondok
ra adott válaszokat a fiatalok is keresik.

Nem az egyházat, nem is az Írást kell tehát reklámozni, hanem
a tevékenységnek kell az üzenet középpontjába kerülnie. Az egy
házaknak ma sok a feladatuk. Egy ekkora társadalmi átalakulás
során sok a sérülés, szakadozik a szociális háló, nő az elesettek
száma, szaporodnak a megválaszolatlan kérdések. E területen az
egyházak rengeteget tesznek. Otthonokat építenek, karitatív szer
vezeteket működtetnek, oktatnak alsó, felső és középfokon, gyó
gyítanak, lehetne sorolni a példákat. Ezek a tevékenységek lenné
nek igazán reklámozhatók. Nemcsak azért, mert hírértékük is
van, tehát a műfaj szabályainak is jobban megfelelnek, hanem
azért is, mert a ma kérdéseire adnak választ, kínálnak esetleg
megoldást. Ha e tevékenységek bemutatása nagyobb helyet kap a
műsorokban, akkor lehet, hogy néhányan kevesebb szerepléshez
jutnak, de biztos, hogy egy más korosztály, egy más nézői réteg
lesz nézője és hallgatója az egyházi műsoroknak.

Az egyházi és vallási műsorok készítése elsődlegesen nem egy
házi, hanem újságírói, műsorkészítői tevékenység. Amíg nem volt
sajtószabadság, ez sem létezhetett igazán. De az elmúlt 8-9 évben
e terület képviselői nagyon bátortalanul bontogatják csak szár
nyaikat, és az írásbeliséghez szokottan nehezen barátkoznak az új
médiumokkal. Pedig ezekre a médiumokra szükség van, és hatal
mas nyilvánosságuk minél hatékonyabb kihasználása elemi érdek.
Egyházi is, össztársadalmi is, és az igazság kutatása szempontjá
ból a sajtó és a médiumok számára is fontos. A szabadsággal, ez
esetben a sajtószabadsággal és a médiumok kínálta lehetőséggel

élni kell, mégpedig minél magasabb szakmai szinten.
A sajtó és a médiumok szerepének nagyon szép tömör, máig is

érvényes megfogalmazása így szól Lukács evangéliumában.
"Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan

titok, amely ki ne tudódnék. Ezért tehát amit a sötétségben
mondtatok belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni."

De csak akkor - és ezt már én teszem hozzá -, ha mindez a
modem kor igényeinek megfelelő szakmai hozzáértéssel történik.
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A kérdés
megfogalmazása

Ki szólhat az
egyház nevében?
A kérdés manapság igen összetett. Igaz, hogy a püspökök vagy
testületileg az egyház nevében szólnak, vagy a saját egyházmegyé
jük fejeként, de az is igaz, hogy sok egyéb hang is megszólal rnos
tanában az egyházon belül. Időnként úgy látszik, hogya különféle
karizmák ápolása Krisztus Titokzatos Testének szolgálatában in
kább a kakofóniának nyitott utat, semmint a teljesebb harmóniának
a hitben, reményben, szerétetbent De a Lelket nem lehet elfojtani
(1Tessz 5,12-25). Ha folyamatosan szeretnénk figyelni a Lélek jelen
létére és működésére. akkor késznek kell lennünk meghallani ezt a
sokféle hangot az egyházban. Napjainkban, mint minden korban,
megfontoltnak kell lennünk az ítéletalkotásban. Az egyházon belül
megszólaló hangok közül jónéhányegyértelműen az egyháztól
származik, és az egyház javát szolgálja: megbízható és a Lélek által
vezérelt teológusok Krisztus és az ő egyházának szolgálatában,
napjaink vértanúi, szent asszonyok és férfiak, akik Krisztus kereszt
jének szemtanúiként szólnak, prófétai hangok, amelyek sürgetnek
bennünket, hogy arra menjünk, amerre néha nem szívesen men
nénk az Isten országának teljessége felé vezető úton.

Ugyanakkor van néhány hang, amely katolikusnak mondja ma
gát, és amely azt a benyomást kelti, hogy az egyház nevében
szól, de valójában nem az. Ki dönti el? Az erre a kérdésre adandó
válasz régen sokkal világosabb volt. Nem így egy olyan korban,
mint amilyen a miénk is, amikor a megnyilvánulás és a párbe
széd szabadságának és a nyílt véleménycserének az értékei meg
kérdőjelezhetetlenek. Egy olyan világban, amelyre jellemzőbb a
pluralitás, mint az egyhangúság, és amely a változást fontosabb
nak tartja az állandóságnál, fel kell tenni: "Ki szólhat az egyház
nevében?"

Tovább bonyolítja a kérdést az a tény, hogy az "információs for
radalom" idején, tehát az "elektronikus korban" sokan vannak,
akiknek lehetóségük van a közvélemény formálására a katolikus
hit és élet kérdéseiben, de nem rendelkeznek az ehhez szükséges
kompetenciával. Sokan hozzáférnek a leghatékonyabb kommuni
kációs eszközökhöz, és azt a látszatot keltik, hogy az egyház ne
vében beszélnek. Ennek egyik módja, hogy a szervezetük vagy a
"web-oldaluk" nevébe felveszik a "katolikus" jelzőt, vagy feltét
len engedelmességüket hangoztatják a Szentatya és a püspöki tes
tület iránt vagy egyszerűen csak "katolikus" hangulatot, környe
zetet teremtenek programjaikban.
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A megoldáskeresés
kérdései

A józan ítélőképesség

A képek korát éljük, és a képek nagy erővel hatnak ránk. A ké
pek gyakran hangosabbak a szavaknál is. A katolikus emberek
közül sokan, de mások is, gyakran feltételezik, hogy az a katoli
kus, aki hozzáfér a médiához, magától értetődően kompetens a
katolikus egyházzal kapcsolatos összes kérdésben. A "katolikus"
perspektívák széles skáláját képviselő személyek és csoportok (a
szélsőbaltól a szélsőjobbig) jelentkeznek ilyen módon. Jónéhány
esetben az egyház törvényes tekintélyét fenyegetik azok, akik sze
repelhetnek a tömegtájékoztatásban, de egyáltalán nem vagy csak
alig illetékesek a katolikus teológia vagy egyházi tanítás termetén.
Üzenetük tartalma gyakran pontatlan és/vagy félrevezető, a stílu
sukat pedig düh, gyűlölet és személyes támadó hang mérgezi. A
dolog iróniája, hogy - úgy gondolják - mindez az egyetlen,
szent, katolikus és apostoli egyház, a "valódi" egyház szolgálata
érdekében történik.

Az egyházon belül mindig is voltak eltérő hangok. A korunkra
oly jellemző szabad gondolatcsere, a párbeszéd iránti elkötelezett
ség és a kifejezés szabadsága üdvözlendő nyereség számos jelen
tős visszaélés ellenére is. De ha ezekkel a nyereségekkel Krisztus
Testének, az egyháznak életét és építését akarjuk szolgálni, akkor
felelősen és bölcsen kell ápolni és használni őket. Szerintem nap
jainkban a lényegi kérdés a "Ki szólhat az egyház nevében?" kér
dés mögött a következő: "Hogyan szólunk az egyházban?"

Hogyan alakítunk ki mi, különösen a lelkipásztorok az egyház
ban olyan beszédstílust, amely megtestesíti katolikus hagyomá
nyunk gazdagságát, a mai egyház és világ különböző igényeinek
és elvárásainak fényében? Hogyan fejezzük ki az egyházban a
szavaink mögött és szavainkon túl rejtőző élő isteni Igét? Hogyan
fejezzük ki az élő Igét az egymással való érintkezésünkben úgy,
hogy valóban megéljük és építjük Krisztus Titokzatos Testét, Isten
dicsőségére?

Katolikus egyházunk egyik legnagyobb gazdagsága a józan íté
lőképesség hagyománya. Szent Pál világosan felsorolja azokat a
kritériumokat, amelyek segítségével a keresztény közösség fel
tudja ismerni a Szentlélek jelenlétét és működését soraiban: "... a
Lélek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, ked
vesség, jóság, hűség, szelídség (szerénység), önmegtartóztatás
(tisztaság)" (Gal 5,22). A Szentlélek jelenlétének hiányát szintén
hangsúlyozza Szent Pál, amikor a test kívánságai és a Lélek ellen
való tusakodása fölött siránkozik (Gal 5,17). A korai keresztény
századokban Cassianus tisztázta a szellemek józan megítélésének
szabályait, és irányelveket adott arra vonatkozóan, hogy a keresz
tény ember hogyan észlelheti a Lélek jelenlétét illetve jelenlétének
hiányát. Nem is beszélve Loyolai Szent Ignác nagy örökségéről a
lelkek józan megítéléséről.

Mindazonáltal hagyományunkban mintha kissé túlzottan volna
jelen az egyén személyes Isten-kapcsolata, amely azzal a kocká-
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A "katolikus" jelző

használata

Összhang a Lélek
ajándékaival

A hivatal kegyelme
és a józan konszenzus

zattal járhat, hogy túlságosan individualista lesz. Az egyház
struktúrái, az istentisztelet, az imádság, a papi hivatás, a tanítás,
annak erkölcsi követelményei a katolikus életre az egyházban és
a világban mind-mind a józan tisztánlátás eszközeit kínálják ne
künk. Úgy vélem, hogy a mai egyháznak égetően fontos olyan
struktúrák kialakítása, amelyek segítik laikus híveit a józan ítélő

képesség ajándékában és feladatában, amit közösségi ítélőképes

ségnek is nevezhetnénk, azért, hogy biztonságosabban eldönthes
sék, "ki a katolikus". Bár meggyőződésem szerint szükséges,
hogy a helyi püspöki karok szabályozzák a "katolikus" szó hasz
nálatát a különböző médiumokban, mégis úgy látom, evvel pár
huzamosan komoly közös erőfeszítést kell tennünk annak érdeké
ben, hogy a mai katolikusokat a lelkek józan megítélésének egy
házi hagyományain neveljük, és folyamatosan alakítsuk.

A józan ítélőképességű katolikus abból képes felismerni azt, aki
az egyház nevében szól, miként beszél. Jelen vannak-e a Lélek
ajándékai, gyümölcsei, termései az üzenetben és a médiumban,
vagy esetleg félelem és megosztottság, gyűlölet és arrogancia ér
ződik az üzenetből az alázatosság és engedelmesség erényeinek
álcája alatt. A józan ítélőképességű katolikus szív azt is tudja,
hogy a tömegtájékoztatásban való szereplés semmilyen garanciát
nem jelent a katolikus teológia vagy az egyházi tanításban való
jártasságra.

Akik az egyház nevében szólnak, felelősek azért, hogy a Lélek
ajándékaival és gyümölcseivel összhangban kommunikáljanak. Ez
azon is múlik, hogyan beszélnek, függetlenül attól, hogy mit
mondanak, tanítanak, vagy írnak. De tisztában kell lennünk az el
mondottak, tanítottak vagy leírtak "természetével" vagy "státu
szával". Egy püspöki körlevél a papi hivatásról más súllyal esik a
latba, mint valamelyik pápai tanács vagy a római kongregáció
dokumentuma, nem is beszélve az ezek és az egyházi Tanítóhiva
tal kifejezett tanításáról. Gondosan meg kell jelölni, milyen súlyú
és érvényű az, ami elhangzik, nehogy az egyházi építészet vagy a
vallási öltözék egyik-másik fajtája iránti elfogultságunkat a kriti
kátlan, gyanútlan hallgató vagy néző az egyház tanításaként ér
telmezze. Figyelmet kell szentelni az egyház nevében szóló tekin
tély természetének, milyenségének.

A lelkipásztorok és püspökök nem feltételezhetik, hogy hivata
luk kegyelme egyedül elégséges ahhoz, hogy az egyház nevében
szóljanak. Úgy gondolom, hogy közülünk azok, akik az egyház
nevében szólnak, hivatalukból eredően teszik ezt, mivel a katoli
kus hit és élet kérdéseiben illetékesek és a Lélek által vezéreltek;
előbb azonban kérjék ki azok tanácsát, akiknek a tanácsa igaznak
és megbízhatónak bizonyult, s törekedjenek józan mértékű kon
szenzusra, a kölcsönös tisztelet szellemében. Ha azok, akik hiva
talból szólnak az egyház nevében, ily módon beszélnek, akkor hi
vataluk kegyelme virágzik. Ha egyéb hangok szólnak így az egy-
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házban, akkor méltóak a meghallgatásunkra. Együttesen a szava
ink mögötti és a szavainkon túli Ige eszközeivé válunk, és azt
példázzuk, hogyan kell beszélnünk az egyházban ahhoz, hogy
felépíthessük Krisztus Titokzatos Testét. Ha ily módon beszélünk,
az segíti a laikus hívő józan ítélőképességét,hogy eldöntse, hogy
ki és mi méltó a bizalomra és engedelmességre, amikor "szörföz
nek" az Interneten vagy kapcsolgatnak a különböző programok
között, amelyek válogatás nélkül "katolikus"-nak nevezik magu
kat.

A Szentlélek Jelenléte Meggyőződésem, hogy a kérdést, hogy "Ki szólhat az egyház
nevében?", csak a Szentlélek teológiájának fényében lehet megvá
laszolni. Szentatyánk, II. János Pál pápa az 1998-as évet a Szerit
lélek évének nyilvánította. A Lélek jelen van Krisztus egész Testé
ben. Az egyházban sem az egyesek, sem a közösségek nem ren
delkeznek a Szentlélek monopóliumával. A Lélek jelenlétét aján
dékai és gyümölcsei jelzik a bőséges termésben (vö. Gal 5,22).

Leghatékonyabban a történelemben a szentek szóltak az egyház
nevében. A szent és a bölcs az "egyházból" szólt az "egyháznak".
De nem szóltak-e, legalább egy bizonyos értelemben, az "egyház
nevében" is?

Jól tennénk, ha megfontolnánk az ősi mondást: lex orandi, lex
credendi. Az ebben rejlő bölcsesség az, hogy katolikus identitásunk
és hitünk lényegét legjobban imádságunk és imaéletünk fejezi ki.
Bizonyos tekintetben az Ige és a szentségek által hűségesen ösz
szegyűjtött Krisztus Titokzatos Teste szól legjobban az egyház ne
vében. És mivel a püspök feladata elnökölni a helyi egyház hite
és istentisztelete fölött, az egész világegyház hitével, reményével
és szeretetével összhangban, ezért a püspöknek egyedülálló és he
lyettesíthetetlen feladata az, hogy az egyház nevében szóljon.

Freyné Huszti Piroska fordítása
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lájának az igazgatója.

A paradigmaváltás
fogalma

A szerzetesélet ma
A magyar szerzetesség túlélte a negyvenéves rabszolgaságot, meg
élte az Exodus örömét, sőt eufóriáját, elindult a szabadság felé, ha
bizonytalanságok és nehézségek közepette is. Az elmúlt évek siva
tagi barangolása után itt áll a harmadik évezred küszöbén. Kon
frontálódik a hírszerzők fenyegető és pesszimista jelentéseivel: az
Ígéret Földjén gyönyörű termés vár rá, de ijesztő fenyegetések is:
"igen erős lakók, nagy fallal körülvett városok, szálas termetű har
cosok". Csak kevesen bátorítanak: "az Úr velünk van, ne féljetek".

Ha elhagyjuk a Biblia képes stílusát, ez az üzenet így hangzik. A
politikai fordulat meghozta a szerzetesrendek legális újraindulását. A
90/92-es évek újraszervezései és első kártalanításai megengedték a
közösségek kialakulását, az intézmények megindulását. Aztán lelas
sult az iram. A vatikáni megegyezés a szerzetesrendek kártalanítási
problémáit sajátosan kezelte, és hosszú távon nem biztosít megnyug
tató anyagi hátteret. Az utánpótlás, bár szép számban jelentkezik,
mégis kevés a ránk váró feladatokkal és kihívásokkal szemben. Kö
zösségeink elidősődtek, a közösségi élet újraindulása problémákat vet
fel, amelyek között a generációk közötti feszültségek nem a legkiseb
bek. A noviciátusi képzés és a fiatal- és örökfogadalmasok továbbkép
zése nem tükrözi még a zsinat utáni szerzeresélet teológiájának meg
változott perspektíváit.

Ennek ellenére nekünk is szól az üzenet: "a föld - magyar ha
zánk - felette jó; az Úr velünk-van, ne féljetek!"

Manapság sokat beszélnek paradigmaváltásról. A görög szó,
"paradigma" többek között egy adott korszakban elfogadott, tu
dományos világképet jelent. A szó mai használata számos más
képzettel gazdagodott.

.Paradigmé"-n egy bizonyos történelmi pillanatban és annak
társadalmi kontextusában egy adott szituáció globális magyaráza
tának koordinátáit értjük. A paradigmaváltás radikális irányvál
tást, az eddigi lineáris fejlődés megtörését jelenti. Nem lehet az is
mert utakon tovább járni, a kitaposott ösvényeket követni, a meg
szokott gondolatmenetet folytatni.

Mit jelent ez nekünk, itt Magyarországon, a jelen pillanatban?
Az elmúlt évek megváltozott helyzetet teremtettek a magyar szer
zetesség számára. Nem ott állunk, ahol 1949/SD-ben, nem lehet
ott folytatni, ahol akkor abbahagytuk. Az elmúlt negyven év és
az 1989-es fordulat jelzi a lineáris vonal megtörését. Paradigma
váltásról van szó.

Felesleges arról beszélni, hogy mennyire más Magyarországon
.élünk ma, mennyire más magyar társadalomban keressük a he
lyünket. Többé nem magától értetődő, hogy ugyanavval az elis
meréssel, presztízzsel, tisztelettel, támogatással számolhatunk,
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"Új szellem"

Aktuális problémák

Új spritualitás

mint régen. A világ megváltozott, Magyarország megváltozott, a
zsinat utáni egyház is másképp érti önmagát. A megváltozott
helyzetben új kiindulópontot kell kialakítani. Ehhez az egyház
maga ad iránytűt a kezünkbe.

A II. Vatikáni zsinat befejezése után minden zsinati dokumen
tumhoz végrehajtási rendelkezések jelentek meg avval a céllal,
hogy az írott szövegekből kiindulva az utat egyengessék a meg
valósítás felé. Ezek a szövegek idővel feledésbe merűltek, miután
impulzusszerű feladatukat betöltötték. A szerzetesi élet megújulá
sának dokumentumához, a Perfectae caritatishoz, szintén megjelen
tek ilyen normák, amelyek első mondatát nagy horderejű jelentő

sége miatt nem lenne szabad elfelejteni: "Hogy a Zsinat gyümölcsei
késés nélkül érni tudjanak, a szerzetesrendeknek mindenekelőtt új szelle
met kell ápolniuk. " Új szellem - ez a kulcsszó.

Az "új szellem" nem csak az erények buzgóbb gyakorlására
ösztökél, nem csak a zsinati előírások megvalósítására buzdít,
nem az apró változtatásokra bátorít. Sokkal radikálisabb változást
követel "mindenekelőtt".

Az "új szellem (szellemiség)" új látásmódot, rálátást jelez, új
döntések irányába mutat, a hűség és kreativitás szintézisére törek
szik (vö. Propositiones No. 27, püspöki szinódus 1994), egyéni és
közösségi élet új stílusának kialakítására bátorít. Ebben az "új
szellemben" készültek el a Konstitúciók és Szabályok átdolgozott
kiadásai a zsinat utáni évek folyamán. Manapság mindnyájan ke
zünkben tartjuk ezeket a felújított rendi dokumentumokat, talán
anélkül, hogy igazán értenénk. miért is volt szükség a számtalan
nagykáptalan rnunkájára, mi is van az új szövegek mögött.

Ha elgondolkozunk azon, honnan erednek a magyar szerzetes
élet aktuális problémái, érzékelnünk kell a paradigmaváltás ma
gyarországi sajátosságait.

Ha azon gondolkozunk, milyen irányba keressük problémáink
megoldását, fel kell tennünk a kérdést, hogy ilyen irányú kísérle
teinket az "új szellem" inspirálja-e; komolyan vesszük-e a magyar
paradigmaváltást, vagy lineárisan gondolkozunk tovább; a zsinati
"új szellemben" képezzük-e ki fiatal szerzeteseinket/szerzetesnő

inket. De ehhez jó megfontolni, nemcsak az információ szintjén,
hanem a szív nyitottságával és készségével, milyen új lehetősége

ket nyitott meg a zsinati aggiornamento.
Általánosan fogalmazva azt lehetne rnondani, hogy súlypontok

tolódtak el, a hangsúly változott meg. Régebben a Konstitúciók
nagy része egyházjogi előírások gyűjteménye volt; azok formális
betartása könnyen ellenőrizhetőert irányította az egyének és a kö
zösségek életét. Az egyházjognak továbbra is megvan a nagy je
lentősége, de jó arra gondolni, hogya Kódex revíziója folyamán, a
szerzetesekre vonatkozó kánonokat szintén átdolgozták. Az új
Konstitúciók a Perfectae caritatis útmutatása értelmében (PC 2) erő

sebben hangsúlyozzák a spirituális dimenziót: a Szentírásba, a
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teológiába, az alapítók tanításába, a rendi hagyományokba való
begyökerezést.

Közösségi perspektíva Régebben a Konstitúciók Krisztus követésének individuális for-
máját, a személyes életszentségre való törekvést nevezték meg el
sőrendű célnak. Az új Konstitúciók a közösségi perspektívát hang-

. súlyozzák, az életszentséget a közösség keretében látják megvaló
sítandónak. Krisztus követésére nemcsak az egyes szerzetes köte
lezi el magát, hanem a közössége is, jobban mondva, az egyes
személy a közösségével együtt.

A világ felé fordulás Egy harmadik új perspektíva a "világ" felé fordulást emeli ki.
Mind a monasztikus és monasztikus életstílusú rendek, mind az
aktív apostoli célkitűzésű és ennek megfelelő életstílusú rendek a
mai világban élnek, ennek "örömét és reményeit, gondjait és fé
lelmeit" kell ismerniük, és ennek a világnak kihívásaira kell vála
szolniuk.

Három kulcsszó segíthetne tovább: karizma - prófécia 
misszió.

A II. Vatikánum látószögéből a szerzetesélet az egyház miszté
riumához tartozik (LG 6), a Lélek jelenlétének és működésének

megnyilvánulása, és mint ilyen karizmatikus prófétai és missziós
(evangelizáló) jelenség.

Ezek a kulcsszavak nyilják meg a szerzetesélet lényeges eleme-
inek mélyebb teológiai és bibliai értelmezését.

1. Karizmatikus
- a mennyek országáért vállalt cölibátus;
- az imaélet misztikusan bensőséges megélése;
2. Prófétai
- a szegénység
- a testvéri életközösség üzenete a mai világnak;

3. Missziós (evangelizáló)
- engedelmesség és a
- mai világ kihívásaira válaszoló elkötelezett küldetéstudatnak.

A Karizma a Lélek kegyelmi ajándéka egyeseknek az egyház
szolgálatára. "Különböző adományaink vannak a nekünk adott
kegyelemnek megfelelően" (Róm 12,6). Szent Pál fel is sorolja
őket a Rómaiakhoz írt (12,6 ff) és az 1. Korintusi levélben (IKor
12,4-31), és hozzáteszi: "a kegyelmi ajándékok különfélék ugyan,
de a Lélek ugyanaz" (IKor 12,4); továbbá: "a Lélek megnyilvánu
lásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele" (IKor 12,5).

A cölibátus ajándéka Szent Pál a cölibátust kimondottan a kegyelmi ajándékok közé
sorolja: "Szeretném ugyanis, ha mindnyájan olyanok volnátok,
mint én magam (ti. nőtlen, vö. IKor 7,8), de hát mindenki saját
ajándékát kapta Istentől" (IKor 7,7). A páli levelek utalásai egyér
telműen azt mondják, hogy a cölibátus nem öncélú aszkézis, ha
nem a Lélek ajándéka Isten Országának szolgálatára.

Jézus is erre utal Máté evangéliumában (Mt 19,12): ". ..van, aki a
mennyek országáért önként mond le a házasságról (...akik ön-
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magukat tették házasságra alkalmatlanná). "A Mennyek Országá
ért felvállalt cölibátus eszkatológikus jel, a végső időket teszi lát
hatóvá a jelen történelmében. Nem azért nem fognak a jövendő

időkben (ta eszkata) az emberek házasodni!férjhez menni, rnert
nem lesz már szükség az emberiség gyarapítására, hanem mert
az Isten Országa már valósággá vált, "Isten minden mindenben"
lett (vö. Jel 21).

Az Isten Országáért vállalt cölibátus nem a házasságnak és a sze
xualitásnak lebecsülése, nem is a "magasabb értékekért" (például tu
dományért, múvészetért, sportért vagy másfajta teljesítményért) vál
lalt önmegtartóztatás. Hanem egyfajta képtelenség másfajta életfor
mára, mint Krisztus követésére: "Amit előnynek tartottam, azt
Krisztusért hátránynak tekintem. Sőt Uranmak, Jézus Krisztusnak
fönséges ismeretéhez mérten mindent szemétnek tekintettem, csak
hogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam" (Fil 3, 7-8).

Az Isten Országáért vállalt cölibátusban titokzatosan megjelenik
a Szentháromság misztériuma; a Vita consecrata szavaival a Szent
háromság "ikonja" lesz láthatóvá. Ennek eszkatologikus jelévé
válni valóban csak a Lélek karizmája tesz képessé.

Az emberi lehetőségek között megkísérelt, Istennek szentelt vir
ginitas felszabadítja a személy szerető képességét, kitágítja a szí
vet, és szolidárisan átöleli mindazokat, akik nem önkéntesen vál
lalt elszigeteltségben élnek, akik nem ismerik a meghitt családi
élet légkörét, a sikerült emberi kapcsolatok melegségét, hanem
csak az elváltak, a sikertelenek, akizsákmányoltak keserúségét is
merik.

Az így értelmezett cölebsz életnek megvannak a feltételei: érett
személyiség, kiegyensúlyozott érzelemvilág, kommunikációs ké
pesség, test és lélek egészséges integrációja. Mindezek a szerzetesi
életre való képzés fontos feladatai.

A Lélek ajándéka az elmélyült, szemlélődő imaélet is. Nemcsak
arról van szó, hogy az előírt imákat hűségesen elvégezzük, ha
nem, mint Jahve szolgája: "...Isten, az Úr... reggelenként teszi fi
gyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok" (Iz
50,4). Halló szívekről és látó szemekről van szó.

A liturglikus megújulás A liturgikus megújulás az Eucharisztia és a zsolozsma kereté-
ben sok lehetőségét nyitotta meg a kreatív és mély ünneplésnek.
A személyes ima is új utakat fedezett fel, amelyek a mélybe ve
zetnek: "...a szomjazóknak ingyen adok az élet vizének forrásá
ból" Gel 21,6). A szemlélődő ima megújult gyakorlata segítségé
vel, a Lélek ajándékának erejében az imádkozó ember elmélyült
istentapasztalatra tehet szert. Régi keresztény forrásokból merít,
mint például a Jézus-ima, a Szent Ignác-i lelkigyakorlatok.

A közös ima is új kifejezési és részvételi formákkal gazdago
dott. A Testvéri élet közösségben című dokumentum a következőket

sorolja fel: a lectio divina, az Isten igéjén való elmélkedés, a hité
let személyes tapasztalatainak és az apostolkodás gondjainak
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A szerzetesélet
prófétai dimenziója

A szegénységi
fogadalom

"A pokol - aza
másik"

megosztása (vö. No. 16) Ha a lex orandi (az ima törvénye) a lex
credendi-t (a hit törvénye) tükrözi, minden túlzás nélkül állítani
lehet, hogy az "új szellem" mindenekelőtt a karizma elmélyült
megtapasztalásában nyilvánul meg.

A szerzetesélet prófétai dimenziójáról egyre több szó esik az
egyházi megnyilatkozásokban (és a szakirodalomban). Hogy ezt a
kifejezést jól értsük, meg kell gondolni, ki és mi volt az ószövet
ségi próféta. A próféta nem volt jós (Jeremiás például a jósiást a
hamis prófétáknak veti szemére), nem volt pap, nem volt politi
kus. A próféta "Jahve szája" volt, az Úr üzenetének közvetitője.és
mint ilyen a jelen történésének értelmezője, a hit fényében. Ehhez
nemcsak bátorságra volt szüksége, de világos rálátásra és megal
kuvás nélküli elkötelezettségre is.

A szerzetességnek ma is prófétai küldetése van: a jelen történését
a hit fényében értelmezni, a társadalmi jelenségeket kritikusan meg
különböztetni, a világ kihívásaira elkötelezett bátorsággal reagálni. A
"mai világ" kontextusában különösen prófétai szerepet játszik az
evangéliumi szellemben megélt és gyakorolt szegénységi fogadalom.
Nem a szegénység felmagasztalásáról van szó. A szegénység, ame
lyet a világ lakosságának kétharmada mint az emberi mivoltot leala
csonyító, elidegenítő helyzetet él meg, nem lsten akarata.

A modem fogyasztói társadalom égbekiáltó igazságtalanság,
strukturális bűn. Ez ellen tiltakozik a szerzetesi szegénység,
amely lemondás, aszkézis és harc mindaz ellen, ami a szegényt
lealacsonyítja és kizsákmányolja.

A szegénység fogadalma nem a "birtokolni - nem birtokolni"
antagonizmusában fogalmazódik meg manapság, hanem a "birto
kolni - megosztani" dinamikus szintézisében. Gyakran lehet lai
kusoktól hallani: "ti tesztek szegénységi fogadalmat, de mi tartjuk
meg azt". Öszintén be kell vallani: se az egyes szerzetesek, se kö
zösségeink nem igazán szegények. Mindig lesz tető a fejünk fe
lett, nem fogunk éhezni, és mindig lesz munkánk (hányan hajlék
talanok és munkanélküliek ma Magyarországon?!). Így érthető,

hogy más kifejezési formákat keres az egyéni és a közösségi sze
génység. Megosztás, egyszerűség, felelősségteljes bánás a pénzzel,
a rnunkaeszközökkel, vagyonközösség, és mindenekelőtt szolida
ritás, lemondás a privilégiumokról. Könnyen kimondott szavak
ezek... Hogy ne maradjanak üres frázisok, komoly kreativitásra
van a rendeknek szükségük.

Olyan világban, amelynek alapvető tapasztalata Sartre rettene
tes mondatában fogalmazódik meg: "a pokol - az a másik"
(l'enfer, c'est l'autre) - a testvéri közösségi élet hivatott arra, hogy
prófétai választ adjon: "lehetséges testvéri közösségben élni". A
"másik", ha nem is "mennyország", de egyazon hivatásban része
sült: Krisztus követésének karizmáját osztja meg a testvérekkel.

"A szerzetesközösség az egyház lelki közösségének kifejeződé

se ... A kőzös élet... a minden keresztényt egyesítő testvéri szellem
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radikális megvalósulása... az egyház misztériumának élő jele..."
(Congregavit nos in unum 10). "A szerzetesközösség, tudatában az
egyház nagy közösségével szembeni felelősségének, jellé is válik:
jele annak, hogy a keresztény testvéri élet lehetséges..." tCongerga
vit nos in unum 56).

A missziós szerep A szerzetesélet missziós/evangelizáló funkciójának teológiai he-
lye az epifánia misztériumában van. "Megjelent ugyanis megváltó
Istenünk kegyelme minden ember számára" (Tit 2,11).

Karácsonykor olvassuk ezt a mondatot a Tituszhoz írt levélből.

De ez a "megjelenés" több mint utalás a Megtestesülés tényére
vagy Karácsony ünnepére. Jézus Krisztusban láthatóvá vált titok,
amely a kezdettől fogva el volt rejtve Istenben, a mindenség Te
remtőjében... hogy most az egyház által... nyilvánvalóvá váljék. .."
(Ef 3,9-10). Az egyház bízza tehát a misszionáriusokra a küldetést,
hogy ennek a "megjelenésnek" jelét minden ember előtt "nyilván
valóvá" tegyék.

A szerzetesség mint jel A keleti egyház liturgiájára és lelkiségére jellemző az ikonok tisz-
telete. Egy ikon több mint egy kép, az ikonban megjelenik, felragyog
egy titok. Az egyház misztériumában a szerzetesség a krisztusi epi
fániának ikonja, a megtestesülés és a megváltás nyilvános és látható
jele. Egy jelnek van jelentése és jelentősége. A szerzetességnek és
minden egyes szerzetesnek küldetéséhez tartozik, hogy jel legyen,
Isten megváltó szeretetét jelezze a világban - ez Iétjogosultságának
jelentősége. Az egyház lényegéhez tartozik az Evangélium hirdetése;
evvel a küldetéssel bízza meg a szerzeteseket. Az evangelizáció szol
gálatában áll az igehirdetés minden kifejezési formája, az oktatástól
a tanúságtételig.

Az engedelmesség fogadalmával kötelezi el magát minden szer
zetes az evangelizálás munkájára rendje karizmatikus és prófétai
jellegének megfelelően. Küldetése egy meghatározott helyen és
időben mint inkulturáció válik feladatává. A hit fényével, a re
mény éltető erejével, Krisztus megváltó szeretetével kell a kultú
rát áthatni. Mit jelent ez a mai magyar társadalom szintjén? Evvel
a kérdéssel visszakanyarodunk a paradigmaváltás konkrét kihívása
ihoz a mai Magyarországon. Ebben az összefüggésben van az. enge
delmesség fogadalmának sajátos jelentősége. E fogadalom által vál
lalja az egyes szerzetes szabadon és tudatosan helyét a rend külde
tésének keretében és a rend struktúrájában.

A szóvivőknek a Számok könyvének elbeszélésében igazuk
volt, nem ködősitettek és nem ámítottak: a városok kész erődít

mények, a harcosok fenyegetően erősek, az ország elemészti lakó
it. De "...ha velünk van az Úr... elnyerjük ... az Ígéret földjét 
magyar hazánk Isten akarta jövőjét a 21. században is - ne félje
tek!"
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SIMONE WEIL

Simone Weil Szerencsét
lenség és istenszeretet
(L'amour de Dieu et le
malheur) című tanulmá
nyát 1942-ben írta Mar
seille-ben. A tanulmány
folytatása, a "második
rész" csak az '50-es évek
ben került elő hagyatéká
ból , először 1962-ben je
lent meg (Pensées sans
ordre concemant I'amour
de Dieu, 107-131.) Az
"első részt" Pilinszky
János íordtotta magyarra,
a folytatás fordit ás át csak
elkezdte. vö: Simone Weil:
Kegyelem és nehézkedés,
Pilinszky János fordításai ,
Vigilia, Budapest, 1994, 9
24. ill. 147·149.

Szerertcsétlenség
és istenszeretet
[Második rész)

A szerencsétlenség bekövetkeztekor már lelkünkben kell hordoz
nunk nemcsak az isteni magot, hanem a már megformált élet fáját
is azért, hogy a végső bajban magára Krisztus keresztjére legyünk
felszegezve.

Máskülönben választhatunk a Krisztus egyik és másik oldalán
állt két kereszt közül.

A rossz latorra hasonlítunk, ha szerencsétlen társaink gyűlöleté

ben és megvetésében keresünk vigasztalást. Ez a valódi szerencs ér
lenség legáltalánosabb következménye. így volt ez a római rabszol
gaságban. Akik csodálkoznak a szerencsetlenek hasonló lelkiállapo
tán, maguk is majdnem mindnyájan ebbe a helyzetbe kerülnének,
ha a szerencsétlenség megérintené őket.

Hogy a jó latorhoz hasonlítsunk, elég számot vetnünk azzal,
hogy bármilyen fokára is süllyedtünk a szerencsétlenségnek, leg
alább ennyit megérdemeltünk. Hiszen mielőtt a szerencsé tlenség
tehetetlenné tett volna, vétkes tudatlanságból, közönyből, tunya
ságból vagy gyávaságból bizonyára cinkosokká váltunk olyan bű

nökben, amelyek másokat legalább ekkora szerencsétlenségbe ta
szítottak. Kétségtelen, hogy általában nem tudtuk megakadályozni
e bűnöket, de helyteleníthettük volna. Ezt elmulasztottuk, vagy
még helyeseltük is, vagy legalábbis hagytuk, .hogy azt mondják,
helyeseljük. Szigorúan véve az elszenvedett szerencsétlenség nem
túl nagy büntetés a cinkosságunkért. Nincs jogunk szánakoznunk
önmagunkon. Tudjuk, hogy legalábbis egyszer egy tökéletesen ár
tatlan lény elszenvedett egy még rosszabb szerencsétlenséget; töb
bet ér felé fordítani részvétünket a századokon át.

Mindenki gondolhatja magáról, hogy bűnrészes, s gondolnia is
kell, hiszen olyan kegyetlen dolgok vannak intézményeinkben és
szokásainkban, hogy igazságosan senki sem érezheti felmentve
magát a szétterjedt cinkosság vádja alól. Legalább a bűnös kö
zöny vétkét biztosan elkövettük mindannyian.

Csakhogy minden embemek jogában áll arra vág yakoznia,
hogy magának Krisztusnak a Keresztjében részesüljön. Korlátlan
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jogunkban áll Istentől kémi mindazt, ami jó. Nem ilyen kérések
ben illik alázatosnak és mértéktartónak lenni.

A szerencsétlenséget nem szabad kívánni, az természetellenes,
az eltévelyedés; és főképpen: a szerencsétlenség lényege szerint
olyan, hogy önmagunk ellenére viseljük el. Ha nem merültünk
még alá benne, csak azt kivánhatjuk. hogy majd bekövetkeztekor
Krisztus Keresztjében való részesedést jelentsen.

Viszont ami valójában folyamatosan jelen van, amit következés
képpen mindig lehet szeretnünk, az a szerencsétlenség lehetősége.

Lényünk három oldala mindig ki van téve veszélyének. Testünk
törékeny, bármilyen mozgásban lévő anyagdarab átszakíthatja,
széttépheti, szétmorzsolhatja, vagy örökre elronthatja belső alko
tóelemeinek egyikét. Lelkünk sebezhető, ok nélküli depressziók
kíszolgáltatottja, szánalmasan függ mindenféle dologtól és lény
től, kik maguk is törékenyek és szeszélyesek. Szociális személyí
ségünk, melytől majdhogynem egzisztenciánk érzése függ, egé
szében és folyamatosan ki van téve mindenféle véletlennek. Lé
nyünk középpontja oly szálakkal kötődik e három dologhoz,
hogy minden kevésbé súlyos sebet átérez, míg csak maga is vér
zik. Úgy tűnik, leginkább az változtatja el és rombolja le magát
lényegünket, ami társadalmi tekintélyünket csökkenti vagy pusz
títja, olyannyira illúziók közt élünk.

Amikor nagyjából minden jól megy, nem gondolunk erre a
csaknem végtelen törékenységre. Csakhogy semmi sem kényszerít
arra, hogy ne gondoljunk rá. Folyamatosan szemlélhetjük, s folya
matosan köszönetet mondhatunk érte Istennek. Nem csupán ma
gáért a törékenységért, hanem azért a még bensőségesebb gyen
geségért is, mely lényünk centrumába helyezi át a törékenységet.
Mivel ez a gyengeség teszi lehetővé azt a folyamatot, mely eset
leg magának a Keresztnek a középpontjára szegez minket.

Hálával és szeretettel gondolhatunk e törékenységre bármilyen kis
vagy nagy fájdalom alkalmával. A csaknem közönséges pillanatok
ban is gondolhatunk rá. Minden öröm esetén. Nem lenne szabad,
ha ez a gondolat természeténél fogva megzavamá vagy csökkentené
az örömöt. Csakhogy ez nem így van. Az öröm csak még áthatóbb
és még szorítóbb lágyságúvá válik általa, ahogy a cseresznyefavirá
gok törékenysége is növeli szépségüket.

Ha így gondolkodunk, egy idő után Krisztus Keresztjének kell
az életünk lényegévé válnia. Krisztus kétségtelenül ezt akarta
mondani, amikor barátainak azt tanácsolta, hordozzák minden
nap keresztjüket, és nem ahogyan ma hisszük, nem a mindennapi
apró bosszúságokba való egyszerű beleegyezést, amit egy már
már szentségtörő nyelvi visszaéléssel néha keresztnek nevezünk.
Csak egyetlen kereszt van, mégpedig a tér és idő végtelenjét be
töltő szükségszerűség egésze, mely bizonyos körülmények között
arra az atomra koncentrálódhat, amelyek mi mindannyian va
gyunk, s teljesen szétzúzhatja, Hordozni a keresztet annyi, mint
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hordozni a tudást, hogy teljesen alá vagyunk vetve e vak szük
ségszerűségnek, lényünk minden részével, kivéve a lélek egy oly
titkos pontját, melyet még az öntudat sem érinthet. Bármilyen ke
gyetlenül is szenvedjen egy ember, ha lényének egy része érintet
len, s ha nincs teljes tudatában annak, hogy ez a rész is csak vé
letlenül menekült meg, s minden pillanatban ki van téve a vélet
len szeszélyének, akkor nincs semmi részesedése a Keresztben. Ez
főleg akkor van így, ha az érintetlenül maradt, vagy többé-kevés
bé megkímélt rész a szociális rész. Ezért van az, hogy a betegség
nek nincs semmi haszna, ha nem társul hozzá tökéletes formában
a szegénység szelleme. Egy tökéletesen boldog ember egyszerre
élvezheti boldogságát és hordozhatja keresztjét, ha valóban, tény
legesen és minden pillanatban ismeri a szerencsétlenség lehetősé

gét.
Csakhogy nem elég ismerni ezt a lehetőséget, szeretni is kell.

Gyengéden kell szeretnünk a szükségszerűség keménységét, mely
olyan, mint egy kétoldalú érem: felénk fordított oldala uralkodás,
Isten felé fordított oldala engedelmesség. Magunkhoz kell ölel
nünk még akkor is, ha hegyeit mutatja, s ha átölelve húsunkba
szúrjuk azokat. Ha valaki szeret, boldogan szorítja magához a tá
vollévő szeretett lény tárgyát, míg csak az a testébe nem, hatol.
Tudjuk, hogy az univerzum Istené. Teljes szívvel kell köszönetet
mondanunk Istennek azért, hogy korlátlan úrként adta nekünk a
szükségszerűséget, az ő tökéletesen engedelmes, vak és esztelen
rabszolgáját. A szükségszerűség korbáccsal ural minket. De e föl
di világon alávetve zsarnokságának elegendő, hogy Istent vá
lasszuk kincsünknek, hogy Istenbe helyezzük szívünket; s attól
kezdve látni fogjuk e zsarnokság másik oldalát, mely tökéletes
engedelmesség. A szükségszerűség rabszolgái vagyunk, de Urá
nak fiai is, a ház gyermekei. Jóllehet parancsol nekünk, szeret
nünk kell engedelmességének látványát. Valahányszor csak nem
azt teszi, amit mi szeretnénk, ha annak elviselésére kényszerít,
amit nem akarunk, a szeretet által megadatott nekünk, hogy túl
lépjünk rajta, és láthassuk engedelmes oldalát, melyet Istennek
mutat. Boldogok, akik gyakran birtokolják ezt az értékes alkal
mat.

A hosszú és intenzív fizikai fájdalomnak az az egyedülálló elő

nye, hogy érzékeink természetüknél fogva képtelenek elfogadni.
Bármihez hozzászokhatunk és alkalmazkodhatunk, bármiben tet
szeleghetünk, kivéve ezt; s mi alkalmazkodunk, hogy miénk le
gyen a hatalom illúziója, hogy elhihessük, mi parancsolunk. Ját
szadozva elképzeljük, hogy mi választottuk azt, ami ránk lett
kényszerítve. De ha egy emberi lény már saját szemében is átala
kult egyféle többé-kevésbé megbénított, teljesen undorító állattá,
már nem lehet többé ez az illúziója. Még jobb, ha az átalakulás
emberek akaratából történik, társadalmi rosszallás következmé
nyeképpen, feltéve, hogy ez valamiféle névtelen elnyomás legyen,
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és ne tiszteletre méltó üldöztetés. Lelkünk testi része csak a kény
szerként jelentkező szükségszerűségre érzékeny, s csak a fizikai
fájdalomként jelentkező kényszerre. Ugyanaz az igazság hatol a
testi érzékelésbe a fizikai fájdalom által, az intelligenciába a mate
matikai demonstrációval és a szeretetre való képességbe a szép
séggel. Így látta kendőzetlenül a világ szépségét Jób, miután a
szerencsétlenség széttépte a test fátylát. A világ szépsége akkor
tűnik elő, ha a szükségszerűséget az univerzum lényegeként fo
gadjuk el, s a szükségszerűség lényegének pedig egy tökéletesen
bölcs Szeretetnek való engedelmeskedést. Az univerzumnak.
melynek töredékei vagyunk, csak engedelmes léte van.

A fizikai fájdaloméhoz hasonló hatékonysága van az örömnek
akkor, ha oly tiszta és mély, ha olyannyira túllépi várakozásun
kat, hogy rögtön képtelennek érezzük magunkat valami hasonló
megszerzésére vagy birtoklására. Hasonló örömnek mindig a
szépség a lényege. A tiszta öröm és a tiszta fájdalom ugyanannak
a végtelenül értékes igazságnak a két oldala. Szerencsére, mivel
ennek köszönhetően jogunkban áll szeretteinknek inkább kívánni
az örömöt, mint a fájdalmat.

A Szentháromság és a Kereszt a kereszténység két pólusa, két
lényeges igazsága. Az egyik tökéletes öröm, a másik tökéletes
szerencsétlenség. Egyik és másik, valamint titokzatos egységük is
merete nélkülözhetetlen, de mi itt az emberi állapot révén végte
lenül messze vagyunk a Szentháromságtól, magának a Keresztnek
a lábánál. A Kereszt a mi hazánk.

A szerencsétlenség ismerete a kereszténység kulcsa. Csakhogy
ez a tudás lehetetlen. Lehetetlen ismerni a szerencsétlenséget
anélkül, hogy át ne élnénk. Mert a gondolat olyannyira irtózik a
szerencsétlenségtől, hogy ugyanúgy képtelen önként felfogni azt,
ahogy egy állat is képtelen öngyilkosságra, eltekintve a kivételek
től. Csak kényszerből ismeri meg. A tapasztalat kényszere nélkül
lehetetlen elhinni, hogy lelkünkben minden, minden gondola
tunk, minden érzelmünk, minden viszonyulásunk a gondolatok,
az emberek, az univerzum felé és főleg: hogy lényünk legbenső

ségesebb, önmaga felé irányuló tartása, hogy mindez tökéletesen
ki legyen szolgáltatva a körülményeknek. Még ha elméletileg el is
fogadjuk, ami már nagyon ritka, nem hisszük el teljes lélekkel.
Ezt elhinni teljes lélekkel pontosan az, amit Krisztus nem lemon
dásnak vagy áldozatkészségnek nevezett, ahogyan ma azt általá
ban értjük, hanem önmagunk megtagadásának, s ez a feltétele an
nak, hogy kiérdemeljük a tanítványává válást. Csakhogy amikor
szerencsétlenek vagyunk, vagy ha már azok voltunk, nem hi
szünk jobban ebben az igazságban, majdnem azt mondhatnánk,
hogy még kevésbé hiszünk benne. Mivel a gondolatot sohasem
lehet igazából kényszeríteni, mindig lehetőségében áll, hogy ha
zugsággal kivonja magát. A szerencsétlenséggel a körülmények
kényszere folytán szembekerült gondolat olyan sietséggel mene-
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kül a hazugságba, mint egy halállal fenyegetett állat, mely előtt

menedék nyílik. Néha félelmében nagyon mélyen elmerül a ha
zugságban; s gyakran előfordul az is, hogy a szerencsétlenek,
vagy akik már szerencsétlenek voltak, káros szenvedélyként oly
annyira eltanulják a hazugságot, hogy még az igazság jelentését
is elveszítik mindenben. Hiba ezért megróni őket. A hazugság
annyira kötődik a szerencsétlenséghez, hogy Krisztus legyőzte a
világot pusztán azáltal, hogy az Igazság lévén, a szerencsétlenség
legmélyéig kitartott az Igazságban. A gondolat egy olyan védeke
ző ösztön által kénytelen menekülni a szerencsétlenség látványa
elől, amely végtelenül lényegesebb lényünkben. mint az, amelyik
a testi haláltól való menekülésre késztet. Viszonylag könnyű ki
tenni magunkat a halálnak akkor, ha a képzelet játéka vagy a kö
rülmények folytán az nem szerencsétlenségként jelenik meg. Nem
tudunk szembenézni a szerencsétlenséggel, egészen közelről. ki
tartó figyelemmel, csak ha elfogadjuk a lélek halálát az igazság
szeretete által. Erről a halálról beszél Platón, amikor azt mondja:
.filozofalní annyi, mint tanulni a halált", ezt szimbolizálták az
antik misztériumok beavatási szertartásai, ezt jeleníti meg a ke
resztség. Valójában nem a lélek haláláról van szó, hanem egysze
ruen annak az igazságnak a felismeréséről. hogy a lélek halott
dolog, hasonló az anyaghoz. Nem kell vízzé válnia, mert víz;
amit mi "én"-ünknek hiszünk, az ugyanolyan véletlen és veszen
dő terméke a külső körülményeknek, mint egy tengerhullám for
mája.

Egyszeruen tudnunk kell ezt teljes lelkünkkel. Csakhogy ez a
tudás az emberről egyedül Istené, s evilágon azoké, akiket felül
ről nemzettek. Mert nem tudjuk elfogadni a lélek halálát, ha a lé
lek illuzórikus életén felül nincs egy másik életünk is; ha szívünk
és kincsünk nem önmagunkon kívül van, nem pusztán személyi
ségünkön. de minden gondolatunkon, minden érzelmünkön kí
vül, minden megismerhetőn túl, elrejtőzött Atyánk kezében. Akik
idáig eljutottak, azokról elmondhatjuk, hogy Lélekből és vízből

lettek alkotva. Mivel ők már semmi mások, mint kettős engedel
messég, egyrészt a mechanikus nehézkedés felé, hol földi életük
révén foglyok, másrészt az isteni sugalmazás felé. Nincs többé
semmi bennük, mit saját akaratuknak, személyiségüknek, "én"
üknek nevezhetnénk. Nem mások többé, mint Isten és a termé
szet egyféle metszőpontjai. Ez a metszőpont a nevük, mellyel Is
ten míndörökre megnevezte őket, ez az elhivatottságuk. Az alá
merítéssel történő régi keresztelésnél az ember eltűnt a víz alatt;
ez önmagunk megtagadása, annak beismerése, hogy pusztán a
mozdulatlan anyag töredékei vagyunk, melyből a teremtés ké
szült. Csak a nehézkedésnél erősebb emelkedő mozgás révén
bukkant újra elő, ami az emberben lévő isteni szeretet képe. A ke
resztség a tökéletesség szimbólumát rejti magába. A keresztséghez
kötődö ígéret annak ígérete, hogy kérjük Istentől, vágyakozunk a
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tökéletesség után, folyamatosan, fáradhatatlanul, amíg csak el
nem nyerjük, ahogy egy kiéhezett gyermek sem szűnik kenyeret
kémi apjától. De hogy mire is kötelez bennünket egy ilyen ígéret,
azt nem tudjuk mindaddig, amíg nem kerülünk szembe a szeren
csétlenség borzalmas arcával. Egyedül akkor, a szerencsétlenség
gel szemben jöhet létre a valódi elkötelezettség egy szentségnél
csodásabb, titokzatosabb, titkosabb kapcsolat által.

A szerencsétlenség ismerete természetes módon ugyanúgy lehe
tetlen azok számára, akik átélték azt, mint azoknak, akik nem, de
egyaránt lehetséges számunkra természetfeletti kegyelem által.
Máskülönben Krisztus nem kímélte volna meg a szerencsétlenség
től azt, akit mindenek felett szeretett, miután megígérte neki,
hogy megitatja kelyhéből. A szerencsétlenség ismerete mindkét
esetben jóval csodásabb dolog, mint a vízenjárás.

Krisztus azokat ismeri el jótevőinek. akiknek részvéte a szeren
csétlenség ismeretén alapul. Mások szeszélyesen adnak, rend
szertelenül, vagy ellenkezőleg, túl rendszeresen; tiszta lelkiismeret
utáni vágy, testi szánalom, gőg, társadalmi szokásokhoz való iga
zodás, a nevelés során megrögzült szokások következtében, rövi
den: önmagunkra vonatkozó okból. Büszkék, védelmező arcot öl
tenek, indiszkrét részvétet nyilvánítanak, vagy éreztetik a szeren
csétlennel, hogy ő a szemükben csak a szerencsétlenség egy bizo
nyos típusú példája. Adományuk mindenképpen sértés. És meg
van földi fizetségük, mivel bal kezük tudja, hogy mit adott a
jobb. Kapcsolatuk a szerencsétlenekkel csak hazugságban jöhet
létre, mivel a szerencsétlenek valódi ismerete feltételezi a szeren
csétlenség ismeretét. Akik nem néztek szembe a szerencsétlenség
gel, vagy nem készek rá, csak illúzió vagy hazugság védelmében
képesek a szerencsétlenekhez közeledni. Ha véletlenül megjelenik
egy szerencsétlen arcán a szerencsétlenség képe, elmenekülnek.

Krisztus jótevője semmiféle távolságot sem érez egy szerencsét
len és önmaga között; áthelyezi a másikba egész lényét; s attól
kezdve az enni adás mozdulata ugyanolyan ösztönös, ugyan
olyan közvetlen, mint az evés mozdulata, amikor éhesek va
gyunk. S szinte azonnal feledésbe is merül, ahogyan feledésbe
merülnek a tegnapi étkezések. Az ilyen ember nem gondolna ar
ra, hogy azt mondja, az Úrért foglalkozik a szerencsétlenekkel;
számára ez annyira abszurdnak tűnne, mint azt mondani, az
Úrért eszik. Azért eszünk, mert nem tudjuk nem tenni. Akiknek
Krisztus hálát mond majd, úgy adnak, ahogyan esznek.

Igencsak mást adnak, mint élelmet, ruházatot vagy gondosko
dást. Magát a lényüket helyezik át a megsegítettbe, azt a létezést
adják neki egy pillanatra, amelytől megfosztja őt a szerencsétlen
ség. A szerencsétlenség lényege szerint a személyiség lerombolá
sa, átmenet a névtelenségbe. Ahogyan Krisztus szeretet által ki
üresítette magát istenségéből. a szerencsétlent emberi mivoltától
fosztja meg balsorsa. Nincs többé más létezése, csak maga a bal-
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szerencséje. A szerencsétlenséggel való kapcsolata határozza meg
teljes egészében mások és önmaga szemében. Valami, ami létezés
re vágyik benne, folyamatosan visszahull a semmibe, mintha ket
tőzött ütéseket mémének egy vízbefúló ember fejére. Adott eset
ben ő egy szegény, egy menekült, egy néger, egy beteg, egy csa
vargó, vagy valami ehhez hasonló. A neki nyújtott rossz bánás
mód vagy jótett egyaránt a szerencsétlenségre irányul, amelynek
ő csak egy példája a többi sok közül. Így rossz bánásmód és jótett
ugyanannak a támadásnak két formája, ugyanaz a hatékonysá
guk, hogy erővel visszatartsák a névtelenségben.

Aki szerétetből áthelyezi lényét egy szerencsétlenbe, a szeren
csétlenségtől független létezést segíti megszületni benne, legalább
egy pillanatra. Jóllehet a szerencsétlenség alkalma e termé
szetfeletti műveletnek, nem oka annak Az ok az emberi lények
azonossága a látszólagos távolságokon át, melyet a szerencse vé
letlene helyez közéjük

Áthelyezni lényünket egy szerencsétlenbe annyi, mint magunk
ra venni egy pillanatra szerencsétlenségét, önként elvenni azt,
aminek az a lényege, hogy ellentétes az akarattal, s kényszerből

születik. Ez lehetetlenség. Egyedül Krisztus tette ezt. Egyedül
Krisztus teheti, s azok az emberek, akiknek lelkük egészét Krisz
tus lakja. Ök áthelyezve saját lényüket a megsegített szerencsér
lenbe, valójában nem is önmagukat adják, hiszen már nincs is sa
ját lényük, hanem magát Krisztust.

Az íly módon gyakorolt alamizsna valóban szentség, termé
szetfeletti művelet, melynek során egy Krisztus által lakott ember
Krisztust helyezi valóságosan egy szerencsétlen lelkébe. Az így
adott kenyér, ha kenyérről van szó, egyenértékű az ostyával. Ez
nem szimbólum vagy feltevés, hanem szó szerinti fordítása magá
nak Krisztus szavainak Mivel azt mondja: "Velem tettétek" Tehát
ő ott van a mezítelen vagy kiéhezett szerencsétlenben. De nem a
mezítelenség vagy az éhség révén, hiszen a szerencsétlenség ön
magában véve semmiféle felsőbb adományt sem tartalmaz. Ez
csakis az adás művelete által lehetséges. Hogy Krisztus jelen van
abban, aki tökéletesen tiszta módon ad, ez nyilvánvaló; ki más is
lehetne Krisztus jótevője, ha nem ő maga? Egyébként könnyű

megérteni, hogy valódi részvétet egyedül Krisztus jelenléte szül
het a lélekben. De az Evangélium ezenfelül azt is megmutatja,
hogy aki valódi részvétból ad, magát Krisztus adja. A szerencsét
len, aki ezt a csodálatos adományt kapja, választhat, hogy elfo
gadja-e vagy sem.

Egy szerencsétlen, ha szerencsétlensége teljes, elveszíti minden
emberi kapcsolatát. Számára csak kétféle kapcsolat lehetséges az
emberekkel: amikor puszta dologként szerepel, ami ugyanolyan
mechanikus, mint a két szomszédos vízcsepp közötti kapcsolat,
és a tisztán természetfeletti szeretet. Számára a köztes tartomány
lehetetlen. Csak a Szellemnek és a víznek van helye életében. A
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szeretett, elfogadott, beleegyezett szerencsétlenség valóban egy
keresztség.

Mivel egyedül Krisztus képes részvétre, földi tartózkodása so
rán nem részesülhetett benne. Mivel testi formában volt itt, nem
lakozhatott az őt körülvevők egyikének lelkében sem; ezért senki
sem tudta megszánni. A fájdalom kényszerítette arra, hogy rész
vétért könyörögjön, s legközelebbi barátai megtagadták tőle.

Hagyták egyedül szenvedni. Még János is aludt. Péter képes volt
vízenjámi, de nem volt képes szerencsétlenségbe zuhant mesterét
megszánni. Az álomba menekültek, hogy ne lássák már. Amikor
maga a Könyörület válik szerencsétlenné, hol találna segítségre?
Egy másik Krisztus kellett volna, hogy megszánja a szerencsétlen
Krisztust. Az elkövetkezendő századok során a Krisztus szeren
csétlensége iránt érzett részvét a szentség egyik jele volt.

Az alamizsna természetfeletti művelete, ellentétben például az
áldozással, nem követeli meg a teljes öntudatot. Hiszen akiknek
Krisztus köszönetet mond, ezt válaszolják: "Mikor uram?...". Nem
tudták, hogy tápláltak. Általában véve semmi sem jelzi, hogy
akármilyen ismeretük is lett volna Krisztusról. Vagy volt, vagy
nem. Az a fontos, hogy igazak voltak. Így bennük Krisztus adta
önmagát alamizsna formájában. Boldogok a koldusok, mivel szá
mukra lehetséges, hogy életükben egyszer vagy kétszer ilyen ala
mizsnában részesüljenek.

A szerencsétlenség valóban a kereszténység középpontjában áll.
A kettős parancsolat teljesítése, mely egy ("Szeresd Istenedet!",
"Szeresd felebarátodat!"), a szerencsétlenségen keresztül valósul
meg. Mivel ami az elsőt illeti, Krisztus ezt mondta: "Senki sem
megy az Atyához, hacsak nem általam". Ezt is mondta: "Aho
gyan Mózes magasba emelte a kígyót a pusztában, ugyanúgy
kell, hogy az emberfia is felemeltessék azért, hogy aki benne hisz,
elnyerje az örök életet." A kígyó az az érckígyó, melyre elég volt
rátekinteni, hogy védelmet nyerjenek a méreg hatásaival szem
ben. Tehát nem szerethetjük Istent, csak a Keresztre tekintve. És
ami a felebarátot illeti, Krisztus megmondta, ki is a felebarát, aki
nek szeretettel tartozunk. Egy ájult, vérző és mezítelen test, akit
az út szélén fekve találunk. Először is a szerencsétlenséget kell
szeretnünk, az ember szerencsétlenségét, lsten szerencsétlenségét.

A kereszténységnek gyakran szemére vetnek egyféle beteges
tetszelgést a szenvedésben, a fájdalomban. Ez tévedés. A keresz
ténységben nem szenvedésrőlés fájdalomról van szó, amelyek ér
zések, lelkiállapotok, ahol mindig lehetséges perverz gyönyör ke
resése. Igencsak más dologról van szó. A szerencsétlenségről. A
szerencsétlenség nem lelkiállapot. Hanem a lélek szétzúzása a kö
rülmények mechanikus brutalitása által. Egy ember átalakulása
saját szemében emberi állapotból egy földön vergődő, félig elta
posott bogárrá nem egy olyan folyamat, amely láttán akár egyet
len perverz is tudna tetszelegni. Egy bölcs, egy hős, egy szent
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sem tud tetszelegni benne. A szerencsétlenséget az ember önmaga
ellenére viseli el. Lényege és meghatározása a megszállt ember
egész lényének borzalma, lázadása. És ebbe kell beleegyezni a
természetfeletti szeretet révén.

Ezen a világon a mi dolgunk az univerzum létezésébe való be
leegyezés. Istennek nem elég, hogy jónak lássa teremtését. Azt is
akarja, hogy a teremtés is jónak találja önmagát. Erre szolgálnak
az evilág apró töredékeihez csatolt lelkek. Ez a szerencsétlenség
rendeltetése: lehetővé tenni számunkra, hogy jónak lássuk Isten
teremtését. Mivel mindaddig, míg a körülmények alakulása nagy
jából érintetlenül hagyja lényünket, vagy csak félig veszi birtokba,
többé-kevésbé hiszünk abban, hogy akaratunk teremtette és kor
mányozza a világot. A szerencsétlenség egyszer csak tudomá
sunkra hozza, nagy meglepetésünkre, hogy ez nem így van. Ha
akkor hálát adunk, valóban Isten teremtését dicsőítjük. És hol a
nehézség? Nagyon jól tudjuk, hogy szerencsétlenségünk egyálta
lán nem csökkenti az isteni dicsőséget. Tehát egyáltalán nem aka
dályoz meg abban, hogy áldjuk Istent nagy dicsőségében.

A szerencsétlenség a legbiztosabb jele annak, hogy Isten akarja
szeretetünket; ez a legértékesebb tanúságtevés gyengédségéről.

Egészen más dolog ez, mint az atyai büntetés. Helyesebb lenne
azokhoz a gyengéd cívakodásokhoz hasonlítani, melyekkel ifjú je
gyesek biztosítják egymást szeretetük mélységéről. Nincs bátorsá
gunk a szerencsétlenség arcába pillantani; különben egy idő múl
va meglátnánk, hogy ez a szeretet arca; ahogyan Mária-Magdolna
is észrevette, hogy akit kertésznek nézett, valaki más volt.

Azoknak a keresztényeknek, akik látják a szerencsétlenség köz
ponti helyét hitükben, át kellene érezniük, hogy a szerencsétlen
ség bizonyos értelemben magának a teremtésnek a lényege. Te
remtménynek lenni, ez nem jelenti feltétlenül: szerencsétlennek
lenni, de szükségszerűen: a szerencsétlenség fenyegetettségében
élni. Egyedül a nem-teremtett elpusztíthatatlan. Azt kérdezzük,
miért engedi meg Isten a szerencsétlenséget? De azt is kérdezhet
nénk: Isten miért teremtett? Igen, valóban elgondolkodhatunk
ezen: Isten miért teremtett? Teljesen nyilvánvalónak látszik, hogy
Isten nagyobb, mint Isten és a teremtés együtt véve. Legalábbis
nyilvánvalónak látszik akkor, ha Istent létezőként fogjuk fel. De
nem így kell elgondolnunk. Mihelyt szeretetként gondoljuk el Is
tent, látjuk a szeretet csodáját, mely egyszerre egyesíti az Atyát és
a Fiút az egy Isten örök egységében, valamint a tér és idő, a Ke
reszt széttagolásán túl.

Isten szeretet és a természet szükségszerűség; de a szükségsze
rűség az engedelmesség által a szeretet tükre. Ugyanígy Isten
öröm és a teremtés szerencsétlenség, de a szerencsétlenség az
öröm fényétől ragyog. A szerencsétlenség rejti magában létünk tit
kát. Csak azok látják meg Istent, akik inkább akarják érteni az
igazságot és meghalni, mint boldog és hosszú életet élni illúzió-
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ban. Akarnunk kell, hogy a valóság felé mozduljunk; akkor ab
ban a hiszemben, hogy holttestet találunk, angyallal találkozunk,
aki ezt mondja: "Feltámadott".

Krisztus Keresztje az egyedüli elég fényes fényforrás a szeren
csétlenség megvilágításához. Bármely korban, bármely országban,
mindenütt, ahol csak szerencsétlenség van, Krisztus Keresztje az
igazság. Minden ember, aki szereti annyira az igazságot, hogy
nem menekül ci szerencsétlenség arca elől a hazugság mélységei
be, részesedik Krisztus Keresztjében, akármi is legyen a hite. Ha
Isten beleegyezett volna abba, hogy egy adott kor és egy adott
ország emberei nélkülözzék Krisztust, azt felismeménk biztos jeI
ről, mert közöttük nem lenne szerencsétlenség. Nem ismerünk
semmi hasonlót a történelemben. Mindenütt, ahol szerencsétlen
ség van, a Kereszt is áll, rejtve, de mégis jelenvalóként annak, aki
inkább választja az igazságot, mint a hazugságot, inkább a szere
tetet, mint a gyűlöletet. A Kereszt nélküli szerencsétlenség pokol,
s Isten nem teremtett poklot a földre.

Megfordítva: számos keresztény, akinek nincs ereje felismerni és
imádni minden szerencsétlenségben az üdvös Keresztet, nem ré
szesül Krisztusban. Semmi sem mutatja jobban a hit gyengeségét,
mint az a könnyedség, amellyel még a keresztények is elsiklanak
a probléma felett, mihelyt a szerencsétlenségről esik szó. Amit az
eredeti bűnről, Isten akaratáról, a Gondviselésről és titokzatos út
jairól, melyről azt hisszük, hogy hatalmunkban áll megfejteni, a
mindenféle evilági és túlvilági eljövendő kárpótlásokról mondha
tunk, mindez vagy csökkenti a szerencsétlenség realitását, vagy
hatástalan marad. Egyetlen dolog teszi lehetővé a valódi szeren
csétlenség elfogadását: Krisztus Keresztjének szemlélése. Nincs
semmi más. Ez elegendő.

Egy anya, egy hitves, egy jegyes, aki tudja, hogy bajban van az,
akit szeret, s nem tud neki segíteni, sem vele lenni, szeretne leg
alább az övéihez hasonló szenvedéseket elviselni azért, hogy ke
vésbé legyen elválasztva tőle, hogy könnyítsen a tehetetlen rész
vét oly nehéz terhén. Mindenkinek, aki szereti Krisztust, s elkép
zeli magának a Kereszten, hasonló megkönnyebbülést kell éreznie
a szerencsétlenség szorításában.

Mivel a Kereszt és a szerencsétlenség között szoros kapcsolat
áll fenn, egy államnak nem áll jogában eihatárolódnia minden
vallástól, csak abban az abszurd feltételezésben, hogy sikerül eltö
rölnie a szerencsétlenséget. Még inkább nincs erre joga akkor, ha
maga gyárt szerencsétleneket. Az Istentől teljes egészében meg
fosztott büntetőjog valóban pokoli színezetű. Nem a túlzott szigo
rúság vagy az ítélkezések során elkövetett tévedések miatt, ha
nem mindettől függetlenül, önmagában véve. Bemocskolja magát
a mindenféle piszokkal való kapcsolata által, s nem lévén semmi
je azok megtisztítására, önmaga válik oly szennyessé, hogy még a
legrosszabb bűnözőket is tovább süllyesztheti. Kapcsolata gyűlö-
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letes mindenkinek, akiben van valami tisztességes és szent; a
romlottak még a kirótt büntetésekben is valamiféle borzalmas
megnyugvást találnak. Semmi sem elég tiszta ahhoz, hogy tiszta
ságot vigyen a büntetéseknek és a bűnösöknek fenntartott helyek
re, hacsak nem Krisztus. Ó, kit köztörvényes bűnözőként ítéltek
el.

Mivel egyedül a Kereszt szükséges az államoknak, s nem a
dogma bonyolultságai, szerencsétlen dolog, hogya Kereszt és a
dogma oly szoros kötelékkel fonódik össze. Ez a kötelék elvette
Krisztust bűnöző testvéreitől.

Mint közös anyaga a művészetnek, a tudománynak és minden
féle munkának, a szükségszerűség fogalma az a kapu, ahol a ke
reszténység behatolhat a profán életbe, és részről-részre átjárhatja.
Hiszen a kereszt maga a szükségszerűség, mely kapcsolatba kerül
önmagunk legmagasabb és legmélyebb részével: a testi érzékelés
sei a fizikai fájdalom révén, a természetfeletti szeretettel pedig Is
ten jelenléte által. Következésképpen ez magába foglal mindenféle
kapcsolatot, ami csak lényünk közbenső részeinek a szükségsze
rűséggel lehet.

Nincs, nem lehet semmiféle emberi tevékenység, akármilyen te
rületről is legyen szó, amelynek ne Krisztus Keresztje lenne a
végső és titokzatos igazsága. Egyiket sem lehet elválasztani Krisz
tus Keresztjétől anélkül, hogy ne romolna meg, vagy ne száradna
el, mint egy levágott szőlőtő. Ma ez történik a szemünk láttára,
látjuk és nem értjük, azt kérdezzük, hol fészkel a baj. A keresz
tények még kevésbé értik, mint mások, mivel tudják, hogy ezek a
tevékenységek történelmileg jóval megelőzik Krisztust, s így nem
képesek számot vetni azzal, hogy éltető nedvük a keresztény hit.

Ha megértenénk, hogy a fátylak mögött, honnét mégis előtör a
világosság, a keresztény hit gyümölcsöket és virágokat terem
minden időben és mindenütt, ahol csak akadnak emberek, akik
nem gyűlölik a fényt, ez a nehézség nem akadályozna minket.

A történelmi idők kezdete óta Krisztus soha nem volt olyan tá
vol, mint ma, kivéve a római császárság egy bizonyos periódusát.
A régiek szömyűnek ítélték volna a társadalmi élet és a vallás ha
sonló szétválasztását, amit ma még a keresztények többsége is
természetesnek tart.

A kereszténységnek mindenütt éreztetnie kell éltető erejét a tár
sadalmi életben; de mindenekelőttmégis az egyes emberi lények
hez szól. Az Atya elrejtőzve, s nincs sérthetetlenebb titok, mint a
szerencsétlenség.

Van egy kérdés, amelynek egyáltalán nincs semmiféle jelentése,
s amire természetesen semmiféle válasz sincs, amit általában soha
nem teszünk fel, de a szerencsétlenségben a lélek nem tudja nem
kiáltani szakadatlanul, egy nyögés folytonos monotóniájával. Ez a
kérdés: miért? A dolgok miért ilyenek? Naivul ezt kérdezi a sze
rencsétlen az emberektől, a dolgoktól, Istentől, még ha nem is
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hisz benne, akármitől. Miért kell éppen annak történnie, hogy ne
legyen mit ennie, vagy kimerüljön brutális bánásmódtól és fáradt
ságtól/ vagy hamarosan lelőjék. vagy beteg legyen, vagy börtönbe
zárják. Ha helyzetének okait magyarázzák neki, ami egyébként
ritkán lehetséges a közrejátszó mechanizmusok bonyolultsága mi
att/ az nem válasz számára. Mivel kérdése: miért?, nem azt jelen
ti: milyen okból?, hanem: milyen célból? És nyilván nem tudnak
célt mutatni neki. Hacsak nem gyártanak képzeletbelieket, de az
nem helyes.

Az a különös, hogy a mások szerencsétlensége nem váltja ki ezt
a kérdést, csak néha a közelállóké, az sem mindig. Legfeljebb szó
rakozottan feltesszük egyszer. De a szerencsétlenben ez a kérdés
megreked, s szakadatlanul kiáltja. Miért? Miért? Miért? Maga
Krisztus is feltette: .Miért hagytál el engem?".

A szerencsétlen "miért"-je semmiféle választ sem rejt magában,
mivel a szükségszerűségben, s nem a célszerűségben élünk. Ha
lenne célszerűség a világon, a jó helye nem a túlvilágon lenne.
Valahányszor a világtól célszerűségét kérjük számon, megtagadja
tőlünk. De kérdezni kell, hogy tudjuk: megtagadja.

Egyedül a szerencsétlenség kérdezteti ezt velünk, és a szépség
is, mert a szép olyan élénken tárja elénk valamiféle jó jelenlétét,
hogy hiába keresünk célt. A szépség is ezt kérdezteti velünk: mi
ért? Ez miért szép? De csak kevesen képesek kiejteni magukban e
kérdést hosszú órákon át. A szerencsétlen kérdése órákig, napo
kig/ évekig tart, csak kifulladásával szűnik.

Aki nemcsak kiáltozni képes, de hallgatni is, hallja a választ. A
válasz a csend. Az örök csend, amit Vigny keserűen Isten szemé
re vetett, csakhogy neki nem állt jogában kimondani, mi is az
igaz válasza erre a csendre, mivel ó nem volt igaz. Az igaz szeret.
Aki nemcsak hallgatni képes, de szeretni is, úgy hallgatja a csen
det/ mint Isten beszédét.

A teremtmények hangokkal beszélnek. Isten beszéde csend. Az
istenszeretet titokzatos szava nem lehet más, mint csend. Krisztus
Isten csendje.

Nincs még egy olyan fa, mint a Kereszt, olyan harmónia sincs
még egy, mint Isten csendje. A püthagoreusok megértették ezt a
harmóniát a csillagokat örökké körülölelő csend mélyén. Az evi
lági szükségszerűség Isten csendjének rezgése.

Lelkünk folytonosan zajt okoz, de van egy pontja, amely csend,
amelyet sohasem hallunk. Amikor Isten csendje a lelkünkbe hatol,
átüti, s egyesül ezzel a titokzatosan bennünk lévő csenddel; attól
kezdve Istenben van lelkünk és szívünk; és az űr megnyílik előt

tünk/ akár egy kettéváló gyümölcs, mert egy téren kívüli pontból
látjuk az univerzumot.

Csak két lehetséges útja van ennek, minden mást kizárha:tunk.
Csak két szeg elég átható ahhoz, hogy lelkünkbe hatoljon: a sze
rencsétlenség és a szépség.
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Gyakran lenne kedvünk véres könnyeket ejteni arra gondolva,
hogy a szerencsétlenség mennyire szétmorzsolja azokat a szeren
csétleneket, akik nem képesek azt jól használni. De hidegvérrel
nézve a dolgokat ez nem szánalomra méltóbb pazarlás, mint a vi
lág szépségének elvesztegetése. Hányszor kínálkozik az emberek
figyelmébe a hajnalt megelőző óra csendje, a tenger hullámainak
zaja, a csillagok fényessége! Nem figyelni a világ szépségeire ta
lán oly nagy bűne a hálátlanságnak, hogy megérdemli a szeren
csétlenség büntetését. Bizonyára nem nyeri el minden esetben ezt
a büntetést, de akkor középszerű élet a bűnhődés érte, s egy kö
zépszerű élet mennyivel jobb a szerencsétlenségnél? Egyébként az
ilyen lények élete, még nagy balsors esetén is, valószínűleg min
dig középszerű. Amennyiben feltevéseket kockáztathatunk meg
az érzékelésre vonatkozólag, úgy tűnik, hogy az emberben lévő

rossz mintegy védelmet képez a kívülről, fájdalomként támadó
rossz ellen. Remélni kell, hogy így legyen, s Isten könyörületesen
jelentékteleme csökkentette a rossz latomál az oly felesleges szen
vedést. Ez talán így van, s ezt a nagy kísértést rejti magában a
szerencsétlenség: a szerencsétlennek mindig lehetősége van arra,
hogy kevésbé szenvedjen, ha elfogadja, hogy rosszabbá válik.

A szerencsétlenség csak annak fájdalmas, aki megismerte a tisz
ta örömöt, ha csak egy percre is, s következésképpen aszépséget,
mivel a kettő ugyanaz. Ugyanakkor egyedül ő az, aki nem érde
melte meg a büntetést. Csakhogy ez nem is büntetés számára, ha
nem maga Isten fogja kézen, s kicsit erősen megszorítja, Mert ha
hűséges marad, rá fog lelni saját kiáltásainak legmélyén Isten
csendjének gyöngyszemére.

Bende József fordítása
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PILINSZKY JÁNOS

Pilinszky János első Si
mone Weil ről szóló cikke,
amely 1963 nyarán szüle
lett Párizsban. Az eddig
publikálatlan írás Sinkó
Ferenc hagyatékában ma
radI fenn; MTA Kézirattár,
Ms 5968/108.

A küszöb misztikusa
Húsz éve halt meg egy kenti kórházban Simone Weil. Életében zsi
dó volt a zsidóságon, és keresztény a kereszténységen kívül. Mégis:
írásaiban a vallásos, sőt a keresztény misztika modem irodalmának
kivételes szépségű lapjait hagyta ránk. Életével és művével, mely
tele sajátos ellentmondásokkal és groteszk jegyekkel, valójában egy
különös mezsgyét szentelt meg, a közeledés útját,

Alakját nem szabad különcként kezelnünk, se visszautasíta
nunk. Ellenkezőleg. Meg kell találnunk azt a helyet és szerepet,
amit az igazságosság és a szeretet jelöl ki számára, nem azt kell
kutatnunk hát, hol rekedt meg, hanem hogy meddig jutott el? S ami
ennél még fontosabb: milyen mértékben sikerült megszentelnie a
számára megnyíló útszakaszt.

Simone Weil a misztikusok szomjúságával kereste Istent és ke
gyelme forrását. Hogy e várakozásban haláláig megmaradt: egye
dül kettejük titka. Számunkra életművének legértékesebb jegye
épp e küszöb megszentelése kell hogy legyen. Isten és a hit felé
forduló figyelem közelítés kritálytiszta hulláma volt ő, teljes életé
re méretezett készülődésében. Nagyon fontos állomást világított
be áldozatos, lemondó életével, várakozásának paroxizmusában.
Igaz, megállt a templomküszöbön, de hogyan állt meg, és hogyan
térdelt le ottan? Életével és halálával valóban eleven küszöbévé
lett Isten házának, misztikus kapocs hívők és hitetlenek között.

Simone Weilt így kell látnunk: a közelítés, és nem a távolodás
rendjében. Műve ezzel véglegesen pozitív értelmet nyer. Kivételes
síkon, a misztika síkján sikerült áthidalnia egy mélységes szaka
dékot. Ez a szereposztás különben már az Evangéliumban is
megtalálható, méghozzá a legkülönfélébb vonatkozásokban. (Gon
doljunk csak a három királyokra, vagy az egyszerű vámosra.)

De mindezek persze emberi feltételezések. Egyszer talán többet
és tisztábban fogunk látni belőle, pontosabban tudjuk megítélni
szerepét, történeti funkcióját. De addig is: a meghívottság különös
mélységét, komolyságát és szépségét kell tisztelnünk benne.
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KIPKE TAMÁS

Született 1952-ben. Az.
esztergomi ferences gim
náziumban érettségizett,
majd magyar-népművelés

szakot végzett azELTÉ-n.
1973-tól az Új Ember új
ságírója. Lélektűr című no
velláskötete 1995-ben je
len meg. Az. itt közölt szö
veg részlet a Roncshíd cí
mű készülő könyvből. Leg
utóbbi írását 1996. 10.
számunkban közöltük.

(a tanú)
Mondja Balázs, meg lehet ezt írni?, miket beszélek, hát azért hívtam
ide magát, hogy megírja, de meg lehet ezt írni?, jaj, kérem, ne néz
zen körül, Augiász istállója, de mondja meg, kinek csináljak én itt
rendet, vagyis látja, kosz az nincsen, de minden szanaszét, tudja,
ha az ember egymaga él, akkor könnyű rendet tartani, de ha két
halottal együtt, akik nagyon is élnek, hát akkor nem győzhet rendet
rakni utánuk, látja, az ott a Gyuri naplója a széken, olvasgattam
addig is, amíg magára vártam, az íróasztaion meg az uram utolsó
levelei, az előzetesbőlmég hetente írhatott, persze csak cenzúrázva,
láthatja, ott a bélyegző a leveleken, "engedélyezve", jól vagyok,
meg kitűnőert vagyok, rendesen bánnak velem, meg kitűnőenbán
nak velem, szegény ostoba cenzorok nem tudták, hogy az uram
csak akkor mondta, hogy kitűnő, ha valamit rettenetesen utálatos
nak és visszataszítónak talált, szóval így jártunk mi túl a cenzorok
eszén, de azt az újságírók tudják, bár maga, ugye, csak nemrégiben
kezdte, de azért biztosan tudja, miről beszélek, szóval azért hívtam
ide magát, hogy írja meg a mi történetünket, ha még ma is van
cenzúra, hát írja azt, hogy kitűnő, ott ahol a szörnyű jelzőt kellene
használni, az olvasók biztosan megértik, ahogy én is megértettem
az uram börtönleveleit, pedig nem vagyok különösebben iskolázott
a konspirációban.

Lehet, hogy nem igazán nagy téma ez magának, olvasom, ami
ket mostanában ír a mi kis újságunkban. és sűrűn eszembe jut az
édesapja, tudja, mellette, az üzemviteli osztályon voltam gépírónő

két éven át, ötvenhét őszétől, amikor az uramat először lecsukták,
a maga édesapja volt az egyetlen, aki nem félt alkalmazni engem,
vagy lehet, hogy ő is félt, de mégis, a maga apja, aki, és ezt az el
lenségei mondták róla, aki sohasem hazudott, hát az én érdekem
ben akkor megtette, rengeteget kellett éppen adminisztrálni, és ő

azt hazudta, hogy én kitűnő gépírónő vagyok, rokonlelkek lehet
tek az urammal, ezért használta nyilván ő is ezt a jelzőt, mikor
egyszer hazudott, mert rossz gépírónő voltam, ha nem is vissza
taszító és utálatos, de finoman és őszintén szólva pocsék, "nem
bukhatunk le", mondta az édesapja, "gyakoroljon otthon, éjsza
kánként", azt kérdezte, ismerem-e Márai könyvét, a Kassai 5rjáratot,
azt adta, hogy másoljam ki egy szakadozott kötetből. "fontos,
hogy ismeretlen legyen a szöveg", azt gépeigettem én minden éj
jel három-négy órán keresztül, a belső szobában aludt a kisfiam,
az uram meg talán ugyancsak kopogtatott a cellafalon, összesen
ötször írtam le az egész könyvet, mire a párttitkár ellenőrizni

akarta a tudásomat, már volt mit ellenőriznie, az apja hazudott,
hogy egy lecsukott orvos felesége éhen ne haljon a gyerekével, én
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meg szinte kívülről megtanultam Márai egyik legszebb könyvét,
szóval azért hívtam ide magát, hátha maga is hajlandó hazudni,
legalábbis egy-két jelző erejéig, ha kell, az igazság érdekében, és
megírja a mi történetünket. amely lehet, hogy nem nagy szenzá
ció, de az igazságnak egy apró darabja. A végére lehet jutni an
nak, amit maga elkezdett?, én örülnék, mert néhány szörnyeteg
nek már melege lett ezektől a cikkektől. olyanoknak, akik talán
azt hitték, hogy soha senki nem fogja majd megkérdezni, mit is
tettek, szerintem ezek azért lettek ateisták, nehogy eszükbe jus
son, hogy esetleg majd a Jóisten..., szóval szeretem és féltem ma
gát azért, amibe belekezdett. és csak arra kérem, hogy vigye vé
gig, vagy hagyja abba, de ne kenje el, szóval ha magát Sipeki Fer
dinánd ügyei érdeklik, akkor én tudok mesélni.

Gyuri fiamra bizonyára emlékszik, két évvel lehetett idősebb

magánál, a Rudolf Pali mesélte a múltkor, hogy szerinte ő volt a
legjobb focista a környéken, maga szerint is?, ő viszont azért be
csülte magát, mert fiatalabb létére sokkal jobban úszott nála, "az
a kölyök", mondta, amíg meg nem szokta, két osztállyai járt ma
ga fölött a Petőfi iskolában, amelyet én mindig csak zárdának ne
veztem, tudja, az én időmben apácák tanítottak ott elemistákat
meg leendő tanítónőket, ezt nemrég maga is megírta. Hát ebbe a
szép iskolába járt Gyuri is, ahová maga, és ahol Sipeki Ferdinánd
volt az igazgató; félt tőle a fiam, mindig azt érezte, valamit akar
tőle, csapdákat állít neki, az apja persze mondogatta, "miattam
utál téged, és hidd el, nem vagy egyedül", és ez így is volt, de
aztán megjegyzés nélkül írta alá a felvételi lapját a gimnáziumba,
Istenem, ha sejtettem volna...! Tudom, maga is a kapucinusokhoz
járt, de ott már nem találkozhattak.., bocsásson meg, de ennyi év
után is néha még elsírom magam..., szóval ott már nem találkoz
hattak, mert ő csak egy évet tölthetett ott, úgy láttam, örül, hogy
mehet, kollégiumba kérte magát, ami meglepett, ezt csak később,

a naplójából értettem meg. Olyan furcsa ez a napló, néha olyan,
mint az uram börtönlevelei, mintha folyton félt volna valami cen
zortól, de mégis muszáj volt írnia, "szerda óta biztosan tudom,
kollégiumba szeretnék kerülni, oda kell kerülnöm, nem akarok
itthon maradni, nem maradhatok itthon", ez volt az első olyan
bejegyzés, amelyet olvasva ráébredtem, hogy szinte tudományos
alapossággal kell végigelemeznem ezeket a feljegyzéseket, ha va
lamit is meg akarok érteni a történtekből, ez az érzés vonszolt ki
a depresszió mélyéről, ez hajtott, hogy próbáljam tartani az uram
ban a lelket, amikor látnom kellett, hogy ő föladta, ez az elpusz
títhatatlan ember olyan sebet kapott, mint Akhilleusz, éppen azon
az egyetlen ponton, ahol sebezhető volt; ő, a hívő katolikus elvált
az első feleségétől, mert az tizenöt éven át nem tudott neki gye
reket szülni, pap barátainak is a legnagyobb lelki nyugalommal
magyarázta meg ezt a lépését, "higgyétek el, az Isten ezt nekem
megbocsátja", egyszer Teofán atyának mesélt erről, a fiatal szerze-
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tesnek, tudom, magának jó ismerőse, Gyuri fiamnak magyar ta
nára volt, az uramat különösen érdekelték az ószövetségi pátriár
kák, "hát mondd, hogy néz ki egy magtalan pátriárka?", bömböl
te, és rázta hatalmas ősz sörényét, imádta az egyetlen fiát, és be
lepusztult az elvesztésébe.

Fél éven belül kétszer álltam fekete ruhában a gödör szélén, az
első temetésre beinjekciózva, elkábítva vittek ki az elmeosztályról,
az uram barátja, a főorvos tartott szorosan, hogy be ne dőljek a
fiam mellé, az uram temetése után megint vagy három hónap
kórház következett, akkor a fiatal pszichológus azt tanácsolta,
próbáljam kideríteni, mi történt tulajdonképpen, ez értelmet és
célt adhat az életemnek; igaza volt, most, hogy valami talán meg
változhat ebben az országban, magam is azt gondolom, ha kide
rülnek az elhallgatott rémségek, ha lelepleződnek az évtizedes
hazugságok, az értelmet adhat a küszködésnek, az az életet je
lentheti ennek az országnak, Jézusom, úgy beszélek mint egy pré
dikáló pap vagy egy alanyi költő, de lehet, hogy a harmincvala
hány éve kívülről megtanult Márai-szöveg szól belőlem. Szóval
kijöttem a kórházból, itt álltam egyedül ebben a két és fél szobás
szép lakásban, szerencsémre visszamehettem dolgozni a könyv
tárba, ott emberek között voltam, beszélgettem és hasznosnak
tudhattam magam, estefelé pedig leültem gondolkodni, a hétköz
napi szabadnapjaimon pedig megpróbáltam minden lehetséges
forráshoz hozzájutni, minden tanúnak a közelébe férkőzni, min
den elérhető papírt többször is átolvasni. Gyuri naplója volt az el
ső, az idézett résznél kezdtem érezni, nem lesz könnyű eljutnom
a megértéséig, képzelje, titokban egy öreg paptól hermeneutikát
is tanultam, tudja, az a szövegértés tudománya, és amilyen sze
renesém volt, sok mást is megtudhattam tőle, "szerda óta bizto
san tudom, kollégiumba szeretnék kerülni, oda kell kerülnöm,
nem akarok itthon maradni, nem maradhatok itthon", ez volt az
első mondat, amelynél igazán megakadtam, és amely végül az
egésznek a kulcsa lett.

Nyugodt, jó légkörben éltünk, Gyuri szabad volt, az apja böl
csen imádta, egyszerre neveIgette benne az önbecsülést és a ke
mény igényességet, sehogy sem értettem, miért akar kollégiumba
menni, a legkomolyabb vitánk éppen erről szólt, már januárban
megtudtuk, hogy fölveszik a kapucinusok girnnáziumába, február
végén hivatalosan is beadtuk a jelentkezési lapot, de akkor még
szó sem volt kollégiurnról, minek is, ötszáz méterre lakunk az in
tézettől, aztán pár héttel később makacsul hajtogatni kezdte, hogy
kollégista akar lenni, kissé késő volt már, nem is volt könnyű el
intézni. Ahogya traumából magamhoz tértem, megkerestem az
általános iskolás barátait, faggattam őket, milyennek látták Gyurit
akkoriban, mi történhetett azon a bizonyos szerdán, de nem let
tem okosabb tőlük, nem emlékeztek semmi lényegesre, mintha a
terhükre is lettem volna a kérdezősködésemmel. az egyik legkö-
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zelebbi barátja meg egyenesen azt mondta, vegyem tudomásul,
neki semmi köze a fiamhoz, a gyerek zavart volt, én meg szé
gyenkeztem, úgy éreztem, félnek tőlem, nem is csoda, hiszen ak
koriban és még évekig annyi mindent suttogtak rólunk a város
ban... A gimnáziumi hónapok alatt egyre ritkultak a naplójegyze
tek, és valami érthetetlen zaklatottság uralkodott el bennük, egyre
ködösebb utalásokkal, szerencsére jól tanult, ezért hétvégére oly
kor haza is engedték, persze néha délután is hazaszaladt valame
lyik barátjával, legalábbis az első hónapokban, aztán valahogy
egyre zárkózottabb lett, "kamaszkori nyavalyák", vélte az apja, és
valószínűleg ez volt orvosi pályájának legrosszabb diagnózisa,
mert két ember életébe került.

"Apát elvitték", ez a hiányos mondat volt az egyetlen bejegyzés
április végén, pedig borzalmasan feldúlta, amikor két nap után is
mét hazaugrott, s én azzal fogadtam, hogy tegnap rendőrök jöt
tek az apjáért, csak évek múlva emlékeztem vissza, hogy az volt
az első kérdése, házkutatás is volt? 26, 14, 15, ezek a számok áll
tak a naplójegyzet alatt, előttük két kusza betű, amelyekről nagy
sokára derült ki számomra, hogy M és t, az meg még később,

hogy a Szentírásban ez Máté evangéliumát jelenti, iszonyú balsej
telemmel lapoztam föl Bibliát, pedig nem tudom kívülről a sző

veget, az mégsem Márai, úgy szorult össze a gyomrom, mint
azon az iszonyú esti órán, amikor a fél házzal együtt rohantam
föl a padlásra, az előző oldalon majdnem becsaptam a könyvet,
de továbblapoztam. ahogyan akkor is tovább vitt valami a pad
lásajtóból, tudnarn kell, és Mátét olvasva rátaláltam a szörnyűség

re, a naplóban jelzett szövegrész Júdás árulásáról szólt.
Huszonhárom éve történt, ami történt, hatvannyolc nyarán,

képzelheti, Balázs, hányszor gondoltam végig azóta mindent, de
máig nem találom azt az apró jelet, ahonnét valami rosszat sejtet
tem, amelyből aztán gyanút fogtam, mert valahogyan éreztem,
ahogyan a bolond Zsófi szörnyű visításáról is mintha tudtam vol
na, hogy nekem szól, már csak azért is fontos volna ez, mivel a
pszichiáterem szerint, látja, én ilyen modem öregasszony vagyok,
két öngyilkossal a hátam mögött pszichiáterhez járok, ő mondta,
hogy az előérzeteink valami módon befolyásolják a viselkedésün
ket, önmagát beteljesítő jóslat, szóval még arra is gondolok, vala
miképpen netán én is lökdöstem előre az eseményeket, pedig
most már mindennek tudom a racionális magyarázatát is, ami
persze, ahogyan lenni szokott, maga az őrület.

Teofán atya mondta el, Gyurinak nemcsak tanára, gyóntatója is
volt és régi barátja az egész családnak, persze, hogy vele mondat
tam el a misét három éve is, a haláluk huszadik évfordulója táján,
biztos voltam benne addig is, hogy tud egyet-mást, amit én nem,
de a gyónási titok miatt kérdezgetni sose mertem, a Petőfi iskola
tanárait inkább, de azok mindig riadtan válaszolgattak, ha az
igazgató úr pedagógiai módszereiről és a gyerekekkel való kap-
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csolatáról érdeklődtem, "köszönöm, hogy sose kérdezgetett", va
lahogy így kezdte a Duna-parti sétányon ballagva Teofán atya,
aki a kapucinus templomtól egészen hazáig kísért, "de van egy
két adalék, amit, azt hiszem, elmondhatok", máig nem vagyok
benne biztos, hogy mi szakította föl benne a zsilipet, utóbb azt
gondoltam, talán a vaksi szemem és a nyáresti szürkület ellenére
is jól láttam, hogy Sipeki Ferdinánd és Tímár Márta tanámő men
tek el mellettünk karonfogva, de lehet, hogy ezt csak képzelem,
mivel Teofán atya azzal kezdte, hogy a nyolcadik osztályig nyúlik
vissza a Gyuri története. Hiszem, hogy nem fogja félreérteni és
vissza se él vele, Balázs: a fiam elmesélte, ezek szerint gyónáson
kívül, Teofán atyának, hogy Sipeki rajtakapta őt a fiúvécében egy
másik fiúval, ne kérdezze, kérem, hogy pontosan mi történt, nem
tudom, és bármi történt is, akkor sem az a lényeg, a pszichiáte
rem szerint, ha bármi történt is, abból még nem kell messzemenő
következtetést levonni ebben az életkorban, szóval Sipeki akkor
valahogyan megfogta a gyereket. Uramisten!, mit mondhatott ne
ki?, hogyan gyötörhette és mivel rémisztgethette, hogy annyira
félt, hogy mindenre képes lett, mi meg nem vettünk észre szinte
semmit?, eleinte csak Sipeki kérdéseire kellett válaszolnia, aztán
hetente találkozott vele egy fiatal nyomozó, mindketten a férjem
ről és barátairól kérdezgették Gyurit, hát azért akart ő minden
áron kollégiumba kerülni. Az uram ötvenhétben három év bör
tönt kapott, ezt már mondtam, és most a gyereken keresztül fi
gyelték őt, de ha csak figyelték volna!, mint mindent, azt is ké
sőbb tudtam meg, mire ment ki a játék: a városi levéltáros talált
rá valami olyan titkos dokumentumra, amely szerint a bontakozó
csehszlovákiai események miatt rá kell ijeszteni kicsit a magyar
értelmiségiekre, nehogy valamihez kedvet kapjanak, hogy érez
zék, a párt ökle lesújt, és Babarczy Lőrinc doktor volt az egyik,
akire lesújtott. A nyomozótól kapott pisztolyt Gyuri rejtette el az
apja íróasztalában, vergődött szegény, próbált volna kibújni újra
és újra, de kapálódzása miatt egyre mélyebbre szívta be az ör
vény, idővel már a gimnázium és rendház belvilágáról is beszél
nie kellett, ha makacskodni próbált, rögtön emlékeztette a nyo
mozó, hogy ugyan mit szólnának a kapucinus atyák, ha megtud
nák azt a régi dolgot, vagy azt, hogy ő már másfél éve rendőr

spicli, .mert az ilyeneket, mint te vagy, így hívják. ..", azt már
Gyuri maga képzelte hozzá, vajon mit szólna az apja és mit a ba
rátai.

Csíkos rabruhában hozták át az uramat a tárgyalásra a Kossuth
téri bírósági épület másik számyából, ahol a börtön van, a foly0

sói ablakból néztük őt a fiammal, keze bilincsben, majdnem ko
paszra nyírva, két őr vezette szíjon, Gyurinak könnybe lábadt a
szeme, pedig hatéves korától nem láttam sírni, .mint egy leko
pasztott és megalázott öreg oroszlán". Tizennyolc hónapot kapott
elsőfokon, az ügyvéd, régi jó barátunk, a haját tépte, mert Lőrinc
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nem akart fellebbezni, "semmi értelme", mondta az utolsó szó jo
gán; amikor elvezették, Gyuri a közelébe nyomakodott, csoda,
hogy odaengedték, az apja a nagynövésű, de nála még így is fej
jel alacsonyabb fiú fejére rakta megbilincselt kezét, hüvelyujjával
keresztet rajzolt a homlokára, nem tudom, Gyuri mit mondhatott,
fölnézett az apjára, és valamit nagyon komolyan mondott neki,
én csak a férjem hangját hallottam, "légy jó fiú, és vigyázz anyád
ra", Lőrinc mintha mosolygott volna, vagy legalább valami ma
gaslatról nézett volna le mindarra, ami ezen a júliusi délutánon
történt, hogy látta-e az előzményeket is, és ami még történni fog,
azt már sosem fogom megtudni, nekem csak intett, mert az őr

már ráncigálta a szíjnál fogva, intett, ami azt jelentette, hogy
majd a látogatáskor beszélünk, az ítélet után már csak négy leve
let írhattam a börtönbe, egyetlen somyi válasz nem érkezett, a
harmadik hónap végén látogatást is engedélyeztek, Lőrinc csont
bőr volt és hamuszürke, "kitűnően vagyok", mondta, ennyit
mondott mindössze, nem is kérdeztem, honnét tudja a történte
ket, de megtudta, talán már azt is tudta, hogy most látjuk egy
mást utoljára.

Néma csendben telt el az ítéletet követő három nap, Gyuri szin
te ki se jött a szobájából, alig evett, néma volt a magnója, feküdt
az ágyán vagy írt valamit, de ezeknek nem bukkantam a nyomá
ra, a megmaradt naplóban a Júdás-utalás az utolsó sor. Bevallom,
attól tartottam, hogy szégyelli magát a barátai előtt az apja miatt,
ezt meg én szégyelltem volna, így aztán ostobaságomban azzal
próbáltam vigasztalni, hogy nem bűnös az apja, nem az apja az,
aki bűnös, aztán végre harmadnap délután mintha telefonált vol
na, ma már persze nem vagyok benne biztos, majd fogta a sport
zsákját, "elmegyünk kirándulni a haverokkal, fönt sátrazunk a
Vaskapunál, holnapután este jövök". Gyönyörű júliusi este volt,
engem valami különleges nyugalom szállt meg, mint akinek nincs
semmi tennivalója, mert a végzet úgyis elrendezi körülötte a dol
gokat, az uram régóta mondogatta, bárcsak most csuknák le, vég
re kialhatná magát, meg átgondolhatná az életét, olyan nagyon
nem aggódtam érte, tudtam, ült ő már, van gyakorlata ebben,
kedvenc olvasmánya volt az a Morus Tamásról szóló tanulmány,
amelynek mintha az lett volna a címe, hogy Szabadság egy börtön
cellában, az gondoltam, talán nevet most magában, hogy akik ár
tani akartak, azok éppen használtak neki. Kinyitottam az ablako
kat, az enyhülő levegő végigfutott az egybenyitott szobákon, be
lelapozott az itt-ott nyitva lerakott könyvekbe, én meg leültem az
ablak elé, és bámultam ki a szűrkűletbe, egyszer csak valami bor
zongás futott végig rajtam, hogy nem ezt kellene nekem csinál
nom, egyre nyugtalanabb lettem, de az uram szavai jutottak
eszembe, "fogd fel úgy, mintha tanulmányútra mennék", ezt
mondta ötvenhét őszén, amikor bezárták, most nem mondott
semmit, amikor elvitték a rendőrök. de az az intés a bírósági fo-
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lyóson, az biztató volt, ültem az ablak előtt, bámultam kifelé, és
örültem, hogy Gyuri, úgy látszik, kilábalt a depressziójából, Úris
ten!, talán éppen akkor éreztem ezt...

Harmadnap estefelé már majdnem végeztem a főzéssel, barac
kos gombócot csináltam vacsorára, tudtam, nagyon éhes lesz, mi
kor megjön, egyszer csak valami iszonyatos hangot hallottam az
udvarból, kirohantam a függőfolyosóra, hát a Vadász Zsófi, az a
félbolond lány visított, ahogy a torkán kifért, "jöjjenek", kiabálta
eltorzult arccal, aztán visított tovább, a harmadik emeleti lépcső

házablakból integetett, "jöjjenek", az udvaron játszó gyerekek
nem mertek mozdulni, ilyen ijesztőnek még nem látták a bolond
Zsófit, egy-két férfi, meg mi, asszonyok álltunk tanácstalanul a
nyitott ajtók előtt, aztán valamennyien elindultunk, le az udvarra,
át a Lőrinc utcai lépcsőház felé, a második emelettől már hárma
sával vettük a lépcsőket, Zsófi még mindig visított és vézna kar
jával fölfelé mutogatott, a nyitott padlásajtó felé. A házmester ért
föl elsőnek, eltűnt az ajtó mögött, aztán hamuszin arccal újra
megjelent az ajtónyílásban, "iszonyatos", az asszonyok egyszerű

en elsodorták., tódultak befelé, bukdácsolva a tetőszerkezet geren
dáin, a fordulóban álltak meg, némán utat engedtek nekem, az
egyikük, azt hiszem, megfogta a kezem, valami iszonytató, édes
kés szagot éreztem. A nyitott tetőablakon beeső fényben a fiamat
láttam, kékeszöld arccal, kidülledt szemekkel, a Zsiguli vontató
kötelével a nyakán, mintha nyelvet öltött volna, ránk vagy erre az
egészre.

Mondja, Balázs, meg lehet ezt írni?, írja meg, ha gondolja; volt,
mikor azt hittem, az évszázad összeesküvésének jutok majd a
nyomára, de csak egy fájdalmas és szánalmas történet bontako
zott ki előttem, bár az is lehet, hogy ez az igazi nagy dráma...,
mondja, őrült vagyok, ha azt hiszem, hogy az az átkozott Ferdi
nánd ölte meg a fiamat és az uramat...?

Kér még egy teát...?
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FAIED ISTVÁN

Született 1934·ben Buda
pesten. Irodalomtörténész.
Jelenleg a JATE BTK
Összehasonlító Irodalom
tudományi Tanszékének
egyetemi tanára. Márai
Sándorról szóló tanul
mánykötete "...egyszer
mindenkinek el kell menni
Canudosba" címmel az
idén jelent meg. Legutóbbi
irását 1996. 7. számunk
ban közöltük.

1Márai Sándor:
L. verse, Új Genius

1925. 1.50.

2UÖ.: Műsoron kívül,
1931, Budapest

.Riporioere"
Márai-módra

"Nem beszéltünk irodalomról, (...) Mert volt még valami
Furcsa szemérem köztünk, a szavaink szemérme ez...1

Ha 1925 januárjában-februárjában Márai Sándor neve egy irodalmi
beszélgetésben netán fölmerült, a jólértesültek Az Újság (Újság) pá
rizsi tudósítóját emlegették, aki már egy regényt és néhány verses
kötetet tudott maga mögött, és aki a kisebbségi, a leginkább a szlo
venszkói magyar sajtónak volt szorgalmas-jótollú munkatársa.
1925-re nagyrészt kialakult újságírói személyisége, az a típusú
"szépíró", aki szüntelen és folyamatosan reagálva a nap kisebb-na
gyobb politikai, közéleti, kulturális eseményeire az egyszeriben a
távolabbra mutatót, a közönségesben a jelképeset, az efemerben az
irodalomba betörni készülőt figyelte meg, és igyekezett fölmutatni.
Miközben Márai izgatott kíváncsisággal leste szűkebb és tágabb
környezetének változó eseményeit, a napi események .világóceén
jába" merülve, mintha későbbi "írói" feladataira készült volna elő.

Olvasmányai és "anyaggyűjtése" egymásba tárulkoznak; ha 1925
ben egy üvegkoporsóban látható "éhművészről"cikkezik, egy esz
tendő múltán, 1926. január 14-én megírja Wo/ly című karcolatát az
éhművészről, amely írás nem pusztán azért érdemel említést, mivel
majd az 1930-as esztendőkben novelláskötetbe foglaltatik? hanem
azért is, mert bővebben földerítendő "szövegközi" (?) viszonyba
kerül Kafka hasonló tárgyú novellájával. Később újságcikkekbe, no
vel1ákba, regényekbe nyomuló témáinak egy része ekkor, az 1920
as esztendők Párizsában fogalmazódik meg első változatban. A béke
című írása (1925. február 5.) a sajtó gyakori gyilkossági hírein el
mélkedik, mintha a béke korszakának ezek lennének fő témái, így
valójában nem békében él az emberiség, legfeljebb imitálja a békét.
Az igazi, a belső béke majd az 1930-as esztendőkben foglalkoztatja
erőteljesebben írónkat, a szavakban előkészülő háború a szavak
erejére, az írástudók felelősségére fogja emlékeztetni.

Akár meglepőnek is mondhatnám, hogy az említett 1925. febru
ár 6-i számában m.s. jelzéssel verset publikált. A "meglepő" nem
il versnek, hanem a versmegjelenés helyének szól. Ebben az idő

ben Márai egyként "művelte" a verses és a prózai műfajokat, sem
avantgárd vonzalmai nem hagytak alább, sem pedig kísérletező

kedve. Az avantgárd azonban (legalább is ekkor még) nem szorí
totta ki indulása meghatározójaként megnevezhető "Nyugat"-os
élményvilágát, szinte egymással párhuzamosan próbálkozott a
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klasszikus modernség és az avantgárd modernség vers- és próza
alakzataival, inkább a rövidebb terjedelmet igénylő műfajokkal.

Mintha világképe ugyancsak erről a megosztottságról tanúskod
na: miközben egy új grammatika igézetében felbontani törekedett
a hagyományosnak mondható versszerűség és kispróza nyelvi
szerkezetét, más műveiben az erőteljesebb képiség, a hangsúlyo
zottabb metaforizáltság (olykor jelképességbe átcsapó, ezoteriku
sabb beszéd) jegyében alkotott. Valójában nemcsak azt figyelte,
ami Párizs "izmusainak" műhelyeiben történik, legalább olyan
mértékben izgatta a hazai irodalomtörténések sora, például az
Ady-hagyomány értékelése vagy éppen Kosztolányi Dezső lírájá
nak sorsa. Aligha szabad csupán az Egy polgár vallomásazból kiol
vasható információkra hagyatkoznunk, amikor Márainak az 1920
as esztendők közepe felé elfoglalt írói-újságírói pozíciójára len
nénk kíváncsiak. Az nyilván aligha tagadható, hogy az angol, a
német és francia irodalom újdonságait jórészt ismerte, egyiket
másikat az elsők között mutatta be - éppen a napilap (vagy ké
sőbb a Színházi Élet!) hasábjain. Az azonban megfontolandó,
hogy az általa bemutatott újdonságok közül melyiknek módsze
res eljárásaival alakított ki közvetlen viszonyt. Mivel újságíróként
kötelességének tudta, hogy az érdekességekről beszámoljon, ily
módon a kulturális érdekességekről is, az viszont kérdéses, hogy
a sok érdekességből mit vélt valóban értékesnek vagy a maga
számára továbbgondolhatónak.
Ebből a szempontból az alább idézendó-bemutatandó vers fi

gyelemre méltónak tetszhet. Tekinthetjük úgy, mint Márai beszá
molóját egy extrém helyzetben létező életsorsról, amely joggal kí
vánkozhat az újságolvasó elé. De tekinthetjük másképpen is: az
avantgárd egyes irányzatait kiváltképpen foglalkoztatta a perem
szituációban élő emberek, népek gondolkodása, sőt, művészete,

mivel benne valami ősit, nem egyszerűen romlatlant (a szónak 18.
századi felfogásában), hanem a dekadenciába forduló civilizáció
tól még érintetlent, tehát ösztönöset, nem művészieskedőt, nem
historizálót, nem ornamentizálót vélt fölfedezni. Ez a "primitív
ség-kultusz"-szal is jellemezhető avantgárd érdeklődés hasznosí
tani igyekezett mind a képzőművészetből. mind a zenéből, mind
pedig a szóbeli költészetből eredeztetett fordulatokat, és csakha
mar "művi" egyszerűséggé, keresett "primitívséggé", pszeudo
ösztönöséggé torzította. S ha az avantgárd legtöbb művészéből

hiányzott is az a naivitás, amellyel a 18. század szerzői a "jó vad
ember" egészségesként aposztrofált magatartását megjelenítették,
a műviség és keresettség sokkal inkább alkalmazkodott az avant
gárd teoretikus elvárásaihoz, és csak néhány nagyon jelentős al
kotó volt képes valóban beépíteni műveibe a "harmadik világ"
ból származó formákat! formanyelvet.

Márai Sándor szinte egyszerre látszott tudomásul venni például
a négerek iránt tanúsított (jobb esetben) naiv, (rosszabb esetben)
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álszent kíváncsiságot és a művészet (meg)újítóinak szándékát a
nem oly rég fölfedezett forrás kiaknázására. Meglelt verse, talán
mert újság számára készült, beszélgetés-formájú, szinte riportot
mímel, kérdést-feleletet játszik, kétszólamú. Ez a két szólam azon
ban nem cseng össze, és különösen nem cseng egybe. Nem pusz
tán azért válik el élesen egymástól a kétféle beszéd, mert már a
vers címe utal a két beszélő különbözésére, hanem a megértés
képtelenség az, ami uralkodó szólammá lesz: a kérdező naiv(?),
akart(?), őszintétlen(?) rajongása éles kontrasztot alkot a felelő ke
resetlenebb szavaival, amelyek az idealitásban járó egyes szám el
ső személyű beszélő kijelentéseit/kérdéseit a realitásba emelik le.
Ennek következtében az egyik szólam lefokozni látszik a másik
szólamot (a felelő a kérdezőét), pedig a kérdező a maga .felhöka
kukkvárá"-ba telepítené a legszívesebben a felelőét, már csak az
zal is, hogy megadni kívánná a hangnemet, mintegy meghatároz
ni a válaszok körét, sőt: modalitását is. A vers folyamán a kérde
ző és a felelő mellett szóhoz jut egy kommentátor is, kinek sze
mélye ismeretlen marad, semmi esetre sem téveszthetjük össze a
kérdezővel, akinek egyes szám első személye pedig egyáltalán
nem bizonyosan azonos a költőével. Még az is lehetséges, hogy a
kívülről szemlélő "maszkjában" a költő szólal meg, aki a vers két
figuráját beszélteti. Íme, a vers:

Beszélgettem egy négerrel

Ó, mondtam, barátaim,
a ti verseitek milyen szépek!

S 8 sört ivott, és szólt:
Yes, sir, nous sommes, együgyű népek.

És, mondtam, igaz az, hogy ti mint a szív,
olyan lassan doboltok?

"WeIl, Herr, mert vérbajunk van
és csak ritkán vagyunk boldog."

De ett8lfüggetlenül, mondtam, milyen,
ha reggel fénylenek a pampák?

"A francia, mylord, vasbottal ver meg,
s nekünk szabad nyalogatni a talpát."

És, folytattam rendületlenül,
ha inni mennek este az antilopok?

De nem tudta a néger, hogy mi az,
rendelt még egy pohár bockot.

És a muzsikátok, mondtam, az a vad ritmus,
azt ki hordja nálatok a szívében?
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3A német zeneszerző,

Ernst Krenek
(1900-1991) Jonny spieIt

aufop. 45. című

jazzoperájának
ősbemutatója 1927-ben
volt Lipcsében. Szántó
György Stradivári című
regényében (Kolozsvár,

1934) hivatkozik,
méghozzá hangsúlyos

helyen, erre a dalmű re.

,,6, Monsieur", és röhögni kezdett,
azt mind Mister Scholtz csinálni Bécsben".

De mondtam, ti boldog és szabad nép,
hogy' éltek otthon a nagy Libériában?

"Pardon", mondia, "én Cherbourgban születtem
s újságot árultam libériában. "

A cím múlt ideje a beszámolót ígéri, ehelyett az egymás mellett
elfutó beszélgetések rögzítésére kerül sor. A rímek erőteljesen po
entírozzák a megértés hiányát, nem kevésbé a megszólalásbeli
különbségek: a néger francia-angol tőredékszavai. a finoman érzé
keltetett nyelvi "helytelenség" szembenállnak a többnyire kötő

szóval indított kérdésekkeL A kötőszavak mintha folyamatos be
szédet vagy dialógust sugalmaznának, a kezdő indulatszó a kér
dezőnek följebb leírt pozíciójára látszik utalni, ennek az utolsó
előtti szakaszban történő ismétlése szinte paródiaként hat, nem
csak a .mondtam". majd a mondás "szépek"-re történő kifuttatá
sa áll szemben a "röhögni kezdett" trivialitásával, hanem látszat
és valóság, képzelgés és tények előszámlálása is megosztja a vers
világát a kérdezőére meg a felelőére. Amit a kérdező feltételez: a
néger (primitív) művészetekről való közhelyek. a természetes élet
idillje; amit a felelő válaszaiban emleget: a képzelgések "visszája",
a legfeljebb tényfeltáró, dokumentarista írásokban helyet kapó
"realitás". Itt - szinte mellékesen - jegyzem meg, hogy az
avantgárd zenei-képzőművészetikísérletei a törzsi-primitív, így a
néger művészet asszimilálására semmiképpen nem mondhatók
ugyan kudarcosnak, sőt, megbarátkoztatták a szélesebb "közvéle
ményt" a megszokottól eltérő formákkal, megoldásokkal, oly
annyira, hogy hamar feltűnik a néger zenéből származó meg
annyi fordulat az operettben, egy teljesen más zenei és szöveg
környezetbe illesztve, majd a modernizmussal ugyan számos
ponton érintkező, mégis a koncvencionálisabb, "verista" felfogá
sok szerint is formált operaszínpad szintén elsajátítja (mint azt
például Krenek Húzd rá, Jonny című daljátékában, jazz-operájában
érzékelhetjük)? Egyszóval elsősorban a zene befogadása nevezhe
tő igen széleskőrűnek, és ez Márai verséből is kitetszik. Hiszen
két kérdés is erre vonatkozik. Ami azonban még inkább figyelem
reméltó: a néger "művészet" csupán az egyik területe a kíváncsis
kodó tudásvágyának, legalább oly mértékben érdeklődik az élet
forma, az idilli táj iránt, sőt: a kérdések majdnem egyenlő arány
ban oszlanak meg az életvitel és a költészet/ zene között. S mi
ként a létfeltételeket tudakoló néhány felszíni jelenségre kérdez
csupán, akként a versekről ennyit látszik tudni: "szépek", a lassú
dobolás a szív ritmusát idézi számára, majd a muzsika vad rit
musát emlegeti. A közhelyekre. méghozzá a "költőiesített" (ha-
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sonlattal, metaforával dúsított) kérdésekre töredék-felelet érkezik,
többnyelvű, értetlenkedésről árulkodó, amely semmiképpen nem
elégíti ki az ideálnégerrel szemben támasztott "operettes" igénye
ket, kérdés és válasz már csak azért sem összegződhet,maradnak
antitézisek, egymás ellenében ható kijelentésformációk. Ezt látszik
alátámasztani az a különbség, amely a megszólalások modalitásá
ban mutatkozik: a kérdező pátosza, emelkedettsége, mondatainak
választékossága, "költőisége" élesen/határozottan válik el a felelő

"alulretorizált" beszédétől, amelyben sem hasonlatnak, sem más
"költői" eszköznek, trópusnak nem jut hely.

Ami a vers felépítését illeti: feltűnő, hogy a vers "nyomdatech
nikailag" nem különíti el a kérdezőt a lehetséges (vagy feltétele
zett külső) szemlélőtől, annál inkább a válaszoló négert, akinek
megnyilatkozásai idézőjelek között állnak. Így könnyen keletkez
het az a látszat, miszerint csupán két szereplője van a versnek,
ezt erősíti a cím, amely a beszélgetés-jelleget hangsúlyozza. Csak
hogyaversegész ellene mond ennek a fajta sugalmazásnak, hi
szen a beszélgetés külső formája sem teszi lehetővé a bármilyen
szintű értést (ezt egy helyen kimondja a kommentátor: "De nem
tudta a néger, hogy mi az ..."), és bár a versszakok arányosan osz
lanak meg kérdés és felelet között, és ezt csupán egy-egy helyen
bontja meg a kommentátor belépése, valójában egymás mellé be
szélésről van szó, a címbeli beszélgetés akár idézőjelbe volna te
hető. A kommentátor létét valószínűsíti; míg a kérdező mintha
egyáltalában nem akarna tudomást venni kérdéseinek visszhang
talanságáról, a feltételezett kommentátor világosan lát, a "nem
tudta", a "röhögni kezdett" jelzése annak, hogy a kérdések nem
érik el a kérdezettet, nincsen, nem lehetséges közös nyelv, mást
ért ritmuson, szótáron, "Libérián" (libérián) megszólító és meg
szólított. A kérdező mintha semmit nem venne észre ("És, foly tat
tam rendűletlenül.;"), a magyar irodalmi beszédben ez a foglalt,
jelentéssel súlyosan terhelt szó mégsem az öngúny föltámadására
utal, pusztán egy olyan magatartásra, amely a maga szólamának
érvényesítésében mutatkozik (kizárólag) érdekeltnek. Az a rop
pant egyszerű tény, miszerint nem a kívánt válaszokat kapja, nem
zavarja, kérdései egyetlen célra irányulnak, ama Árkádiáról óhaj
tana információkat kapni, amely csupán az ő képzeletében (vagy
képzelgéseiben) él. A csattanóként, súlyos bizonyítékként elgon
dolt kérdés a boldog és szabad nép otthonra leléséről. Libériáról
(amelynek nevében a szabadság fogalma rejtőzhet) teljesen szét
porlik, Libériáról kitetszik, hogy "csak" libéria, a távoliról, hogy
közeli, az idillről, hogy keserves hétköznap, a csillo góról, hogy
fakó. A szavak lelepleződése egy magatartás leleplezése, a vála
szok azonban nem kínálnak alternatívát, mindenekelőtt kontrasz
tul szolgálnak, szavak kiüresedésére világítanak rá. Másképpen
üresek a kérdező és a felelő szavai. Az utóbbi köztes helyzetének
következménye: nem egyszerűen nem azt mondja, amit várnak
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tőle, hanem csak lecsupaszított nyelven képes megszólalni, ott
hontalansága nyelvi .terrnészetű. A több ízben említett homoníma
arra is ad alkalmat, hogy az általa megtestesülő fogalmiság lefor
dítható legyen: a szabadság - kiszolgáltatottság, boldogság 
boldogtalanság ellentétpár szemléletessé váljék. Cselekvései csak
a négernek vannak (sört ivott, rendelt, röhögni, kezdett), a be
szédnél látszólag alacsonyabb rendű megnyilvánulásba fojtja "ér
telmezési zavarai"-t. Ami ezt a kérdés-felelet "játékot" talán még
jellemezheti: a kérdező kérdésével sem önmegértésre nem látszik
törekedni, sem nem azért kérdez, hogy a másikat megértse.

1926. szeptember 26-án Márainak a Duma és esprit című írását
közli a napilap. Két szobafestőről emlékezik meg, "nem ők be
szélnek, hanem a nyelv, amin beszélnek". Versünkre alkalmazva
talán úgy is érthetnénk, hogy a nyelv maga sokrétegű, a nyelvből

különféle nyelvváltozatok teremtődnek, s a nyelvzavar valójában
akképpen támadt, hogy egymástól független nyelvek formálód
tak, amelyek között nincsen vagy nemigen van átmenet. Így az
egymástól eltérő nyelvhasználatok/nyelvváltozatok tehetök fele
lőssé a zavarért. Mert akkor is a zavar jellemzi ezt az együttlétet,
ha a beszélgetés szereplői, kiváltképpen a kérdező, ezt nem tuda
tosítják, Hogya feltételezett kommentátor ezzel milyen mérték
ben van tisztában, további töprengést igényelne. Hogya beszélge
tés valójában nem beszélgetés, inkább faggatás, kíváncsiskodás,
olykor tapintatlan érdeklődés, erre a közbevetések látszanak utal
ni. Inkább a párhuzamosan futó mondatok találkozásának re
ménytelensége jelzi a kommunikáció csődjét. S ezáltal a cím hite
lessége kérdőjeleződik meg, illetőleg a cím esetlegesen ironikus
értelmezésének esélye lesz lehetőséggé.

A magam dolgozatában kissé (vagy nem is nagyon kissé) nagy
vonalúan riportversként jelöltem meg Márai írásának műfaját.

önmagában nincsen ebben semmi meglepő, jóllehet riporterek
szerfölött (vagy sohasem?) szokták versben leadni tudósításaikat.
Nem tette ezt Márai sem, Az Újság, majd az Újság párizsi mun
katársaként a megfigyelt események, a meglátogatott értekezletek,
a megtudott hírek, a fölvázolt portrék, hétköznapok és ünnepek
franciaországi (néhány esetben svájci, mint népszövetségi híradá
saiban) újdonságait adta a magyar olvasó tudtára. A hol betűjel

lel, hol teljes néven, hol Párizsi napló címen, hol másképpen je
lentkező Márai Sándor hű krónikása volt az 1920-as esztendők

nek. S ebbe a tudósítás-sorozatba beleillik a Beszélgetés a négerrel
című verse, amely a riportnak egyik változatát, az "interjú"-t kép
viselhetné. S amennyire a cím megengedi a "riport"-megjelölést, a
versforma annyira távolít el tőle, még akkor is, ha egyébként a
megszokott helyen és megszokott módon jelentkezik Párizsból a
laptudósító. A szerző személye kapcsolja össze leginkább a verset
és a többi újságcikket, a verses forma azonban a szerző és cikkei
közé áll, mintha Márai működésének két pólusa, a költészet
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(amely inkább az avantgárd vonzáskörében szemlélhető) és az új
ságírás (amely a tényirodalom ismérveit hordozhatja) egymást ki
záró jelenségek lennének. Éppen ez a vers sejteti, hogy elképzel
hető átjárás a két működési terület között. Az időszerűség, a napi
események szinte válogatás nélküli megfigyelése, földolgozása,
nem utolsósorban maga a beszélgetés-forma akár egy riportot is
jellemezhetne, ám a versbe foglaltság gyengíti a napi érdekességű

és érdekeltségű riportszerű vonásokat, és az erőteljesebb megszer
kesztettség, a stilizáltság, sőt: a fikcionáltság felé viszi el a vers
tudósítást. Nem kevésbé erre vall a párhuzamnak és az ellentét
nek versszerűségetgeneráló alkalmazása, éppen a rímhívó szóból
induló felhívásra felel a versszakok negyedik sorának kicsengése,
a részint ragrímek, részint asszonáncok hangalakjukkal vesznek
részt az említett "nyelvzavar" tovább-képzésében. Ugyanakkor a
versszerűség nem csökkenti a riport frisseségét meghatározó idő

szerűséget, konkrétság és elvonatkoztatás egyként szerepet játszik
a vers gondolatmenetében.

Mindezek alapján nem találom teljesen indokolatlannak és véd
hetetlennek a riportvers megjelölést: a párizsi hétköznapokból
származtatható megfigyelések helyzetrajzzá mélyülnek, a műalko

tások forrásaként számon tartott néger művészetről szőtt elképze
lésekről tetszik ki, hogy nemegyszer a divat közhelyei. Éppen a
kérdező szavaiban válik gyanússá az, amit egy régebbi esztétika
költőiségnek nevezhetett, a válaszok prózaiságát csak részben
enyhíti, hogy rímmel végződnek. Maga a versforma igen szokat
lan/ a verssorok szótagszáma változó, mintha a szabadversek hosz
szú verssorai köszönnének vissza, a szabadverseknél azonban va
lamivel "szabályosabbak"-nak tetszenek. A szabad- és a kötött
vers közé helyezhető tehát ez a költemény (a rímelés inkább a
kötöttségre vall), s a verssorok tördelése szintén a szabályosabb
külső forma létrejöttét segíti.

S ha végül összegezni kellene a mondottakat, a kísérletező Má
rai Sándorról kellene szólni, aki nem pusztán az avantgárd irány
zatok között igyekezett tájékozódni, hanem egy, a Trianon előtti

Magyarország életrendjétől nagyon sok tekintetben eltérő léthely
zetek és létformák, népéletek és gondolkodási alakzatok között is.
Nem felkészületlenül indult nyugati útjára, mind Németország
ban/ mind Franciaországban szinte tévedhetetlen biztonsággal ta
lált rá fontos mozgalmakra, lényeges művészeti eseményekre,
mint amilyen a német expresszionizmus, Franciaországban előbb

Proust/ majd az angol regény; és fedezte föl magának a nyugat
fényeit és árnyait, e vers után nem sokkal, 1926. május 26-tól
kezdte publikálni Istenek nyomában című útirajzát. Ezenközben
résztvevője a szlovákiai magyar irodalomnak, nem egy publikaci
ója Erdélybe is eljutott. Ez a sokféle érdeklődés, munkálkodás, tá
jékozódás egyrészt műfaji sokszínűséget eredményezett, a kísérle
tezésből részben következőleg még talán nem eléggé letisztult iro-

703



4Az újságíró Márairól
tesz nagyon fontos

megállapításokat Rónay
László: Márai Sándor,
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39-51. Hasznos volt
számomra Szegedy

Maszák Mihály
monográfiája is:

Márai Sándor, 1991,
Budapest, 11, 134.

OLÁH ANDRÁS

dalmi-műfaji látást, másrészt tematikai változatosságot is (és ezt
újságírói volta amúgy is igényelte). A Beszélgettem egy négerrel szí
nezi a lírikus Márairól alakított, de a még feltárandó anyaggal
együtt alakuló összképet, ám ezen túl az újságírói és költői tájé
kozódásnak együttes dokumentumaként is fölfogható. Az a fajta
"közbeszéd", azaz az élőnyelv helyenként közvetlen beemelése a
költői beszédbe, és ezáltal egy emeltebb versnyelvnek legalább
megkérdőjelezése,ekkor is, később is nem túlságosan gyakori ese
ménye a Márai-lírának, ám korántsem egyszeri jelenség. Annyit a
magam részéről nyomatékosan hangsúlyoznék, hogy nem az
avantgárd próbálkozásokkal szemben, hanem azoknak deretorizé
ló változataitól nem nagyon messze helyezhető el ez a vers: nem
kiemelkedő, de nem is egészen jelentéktelen alkotása a hangját
kereső Márainak. A szavak inflálódásán később egyre többet gon
dolkodó Márai ezúttal nem mondja ki, csak érzékelteti a kétféle
beszéd megszólaltatásával, hogy a kíváncsiság nem azonos az ér
deklődéssel, a könnyed tudakozódás a lényegre irányuló kérdés
sel, a képzelgés az ismeretteL4

aszi koncert
fekete madarak
hangversenye készül

a vasúti töltés mellett
szikárjegenye vezényel

szétmorzsolt szavak
szaggatott dallamok rebbennek
az 5sz hangjegyfüzetéb51

ti-tá-ti-tá ha-lál-ma-dár
- vasúti kocsik szívverése
a síneken

száraz füvek sikolya hallik
s a gerinc száraz roppanása
a nevetéssé szakadozó szélben
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robinsonok
ránk szakadt árvaságunk

robinsonok vagyunk
- a magány martalékai

emlékekhullámain
elolvadnak a hangok

az ösvény ajkad szögletén
puha delfin-mosoly

menedék vagyunk
- s fiatalok még
az alázatra

Diogenész utódai
(a "Mókuskerék" szerzőjének)

egyszer lenn
egyszer lentebb

egyszer... (nincs tovább)
kitárt ablakokkal ölelkezik

a fény
zuhanni tanulunk

szemhunyásnyi csöndért
korhadt dongák közé

emigrálunk
de hallgatásunk is lázadás
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ZIMÁNYI ÁGNES

Hogya/lkapta a /lern ép
pe/l h étkinnapi Izidor
neoet?

Marosi Izidorral
Marosi Izidor 1916. március 27-én sz ű letett Tiszakécskén, tízgiJermekes
család legkisebb gyermekeként. 1941-ben, Vácott pappá szentelték. Több
évtizedes papi szolgálat után 1979-ben ugyanitt segédpüspök, 1987-ben
megyéspüspök lett. 1992 óta püspökként nyugállományú, de a lelkipász
tori szolgálatot nyolcvankétévesen is aktívan végzi. Püspöki jelmondata :
"ln aedificationem corporis Christi" L Hogy építsük Krisztus testét").

Szüleim áp rilis 4-én vittek el a templomba megkeresztelni, és a
káplán úr tanácsolta, hogy Sevillai Szent Izidorról, a n ap szentjéről

nevezzenek el. Úgy gondolta, az Izidor elég érde kes név, és mi vel
a többi testvérem nev e hétköznapi, hát legyen egy különleges is. A
tizedik, a legkisebb gyerek voltam, a csa lád kedvence, mindenki
engem d édelgetett. Születésemet annak köszönhetem, hogy egyik
testvérem az I. világháborúban, mindjárt a háború első évébe n, hősi

halált halt. Édesanyám annyira sze rette őt, hogy va lamikén t pótolni
akarta ezért, bizonyos fokig koron túl, rnegszült engem.

Külön ös módon papi hivatásomat is testvéremnek köszönhe
tem . Egyik bátyám mezőgazdasági köz ép- és szakisko lát végzett,
azu tán Vác mellett helyezkedett el. Vallásilag képzett embe r vo lt,
férfiaknak tartott nyolc napos lelkigyakorlat ot a jezsuitáknál, a
Manrézában. Ö vitt föl engem Vácra, hogy a gimnáziumot ott vé
gezzem, és gondolom azért is, hátha elkap a papi hi vatás. Úgy is
történt. Kisdiákként összebarátkoztam a váci papnevelő szemin á
rium lelki vezetőjével, aki so kat beszélgetett velem, és gyöngé
den, egy-egy jó szóval irányítgatott. Így alakult, hogy - először

mint kissz eminarista - bekerültem a váci papnevelő intézetbe,
akkor már azzal a szándékkal, hogy pap lesz ek. Azóta sem voltak
kétségeim a hivatásommal kapcsolatban . .

TIzenötév esen léptem be a szem ináriumba, és huszonöt éves
volt am, amikor felszentelt papként kiléptem az épületből. A
szentéletű Hannauer István püspök úr, aki 1 91 9-től, az első kom
munizmustól húsz éven át volt Vác püspöke, lelki atyja és min
dene, tizenkettőnket szentelt pappá. A szen telés 1941. június 22
én történt a szeminárium kápolnájáb an, pontosan ott, ahol éve
ken át naponta részt vettünk a szentmiséken, imád koztu nk és el
mélkedtünk. A püspök úr ugyanis akkor már súlyos beteg vo lt,
és ülve végezte a szertartást.
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l1áborús években szen
telték pappá.

Nem is voltam sokáig káplán. 1944-ben behívtak, és két évig tábori
lelkész voltam, főhadnagyi rangban. Először Debrecenben, a vesz
tegzár-kórházban, ahová körülbelül harmincezer súlyosan beteg,
összefagyott magyar honvéd érkezett. Akik a Don-kanyarból haza
jöttek, azok először mind a debreceni vesztegzár-kórházba kerül
tek. Fél évig éjjel-nappal közöttük voltam. Azután a keleti frontra
kerültem, a ll-es gyalogezredhez. Amikor az ezredet szétverték,
engem ismét egészségügyiekhez rendeltek. A háború 1945. május
9-én ért véget, és mi boldogan indultunk volna haza. A jugoszláv
partizánok azonban négyünket elfogtak, egy hónapig fogva tartot
tak, és dolgoztattak. Mikor aztán elengedtek, végre sikerült haza
jönnöm, és a papi szolgálatot folytatnom, először Szentesen, azután
Hódmezővásárhelyen.Nyolcadik éve voltam pap, mikor 1948-ban
Pétery püspök úr plébánossá nevezett ki. Akkoriban nagy ritkaság
volt, hogy valaki ilyen fiatalon plébános legyen. Kicsi helyen,
Szentlőrinckátán voltam először plébános, amikor a legnehezebb
idők elkezdődtek. 1956 szeptemberében Izsákra kerültem, október
23-a már Izsákon ért engem. Éjjel hatalmas tüntetés volt, közel öt
száz ember tolongott az utcán. Elhatározták, hogy felakasztják a
kommunista iskolaigazgatót, eredeti foglalkozása szerint reformá
tus lelkészt, aki sok kellemetlenséget okozott ott többeknek. Lakása
pontosan a katolikus templommal szemben állott. Sikerült a tetőre

felmenekülnie, ahol a kémény mögé bújt, mi meg a feleségét és
gyerekeit mentettük. A Szentlélek indítására valaki a tömegből ki
abálni kezdett, hogy emberek, itt vagyunk a katolikus templom
előtt, menjünk be hálát adni Istennek. Bejöttek, engem a káplánom
mal együtt fölvertek, hogy a templomban beszéljek az embereknek.
Amit az ajkamra adott a Lélek, azt mondtam. Azzal csendesítettem
őket, hogy holnap úgyis vasárnap lesz, akkor jöjjenek el, és közö
sen, itt, ebben a templomban hálát adunk az Istennek. Lecsende
sedtek, elmentek. Én meg húsz éven át Izsákon maradtam mint
plébános. A hitoktatás már 1956 őszén úgy megindult, hogy kilenc
ven százalékos hittanbeiratás volt. Később egy időre lemorzsolták
őket, de kitűnő káplánjaimmal és világi munkatársaimmal vissza
tornáztuk a létszámot. Húsz év telt el, amikor eljött hozzám Endrey
Mihály püspök úr, aki annak idején tanított engem a szeminárium
ban, és azóta is testvéri barátságban voltunk. Ö voltaképp vértanú
püspök, sokáig száműzetésben élt, mielőtt két évre váci megyés
püspök lett. Halálos beteg volt már, mikor az állam nagy kegyesen
megengedte, hogy megyéspüspök legyen. Szóval 1977-ben váratla
nul megjelent a plébánián azzal, hogy Kecskemét most pásztor nél
küli nyáj, nincs plébánosa, és kért, hogy vállaljam el. Egy éjszakán
át gondolkodtam, azután megírtam, hogy nem tudom vállalni. Erre
leküldték hozzám az irodaigazgatót, aki elmondta, hogy Endrey
püspök úrnak nagyon fáj, hogy nem akarom vállalni, végül mégis
igent mondtam. Nem talált mást. Akkor az államnak még hozzá
kellett járulnia ahhoz, hogy valaki egy ilyen nagyvárosban plébá-
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Mikor lett segédpüs
pök?

S mit bízott Önre?

1987-ben megyéspüs
pök lett.

nos lehessen. Akiket a püspök úr javasolt, az állam nem fogadta el,
rólam pedig azt mondták, különösebb rosszat nem csinált, legyen.
Igaz, különösebben soha nem is szerettek. Így azután 1977-ben
Kecskemétre kerültem, segédpüspökségem ideje alatt is végig Kecs
keméten éltem, csak akkor költöztem fel Vácra, mikor megyéspüs
pök lettem.

1979-ben történt, hogy Lékai László bíboros úr szándéka szerint a
Szentatya váci segédpüspökké nevezett ki. Róma jóváhagyta, de a
magyar állam több mint egy évig halogatta a döntést, Miklós Imre
nem akart hozzájárulni. Végül mégis belegyeztek, és Esztergom
ban, a Bazilikában egyszerre hármunkat szenteltek föl. Bagi Istvánt
Esztergomba, Szakos Gyulát Székesfehérvárra, engem pedig Vácra.
Nem költöztem Vácra, hanem továbbra is Kecskeméten maradtam.
A Szentatya személyes küldöttével üzent, hogyha úgy akarom, ma
radjak a helyemen. Ismerte a kommunista országok helyzetét, és
tudta, ha a püspökök egy helyen vannak, akkor úgy körülveszik
őket, hogy a hívekkel ünnepségeken, bérmálásokon kívül nemigen
tudnak érintkezni. Én meg nagyon is kapható voltam arra, hogy ne
menjek Vácra. Amit a megyéspüspök rám bízott, azt Kecskemétről
is el tudtam látni.

Lelkipásztori szolgálatot, ünnepségeket, szenteléseket, bérmáláso
kat és más egyebet. Az irodai munkákat, meg az állammal való
kapcsolattartást amúgy is a püspöki helynök végezte. Ebben énrám
nem volt szükség, és nem is lettem volna rá alkalmas. Itt maradtam
Kecskeméten püspök-plébánosként, mint ilyen, Magyarországon
elsőként, sőt talán a világon is. A plébánián laktam, és amikor 1992
ben a nyugdíjazásom megtörtént, ugyanabba a kis plébániai lakás
ba jöttem vissza. Csupán két és fél éve költöztem ide, a Mária ut
cába, ahol most beszélgetünk.

1987-ben Bánk József érsek, püspök úr hivatali ideje, mivel betöl
tötte a hetvenötödik évét, lejárt, és a Szentatya fölmentette. Akkor
az Állami Egyházügyi Hivatal nagy nehezen hozzájárult, hogy én
legyek a megyéspüspök. Emlékszem, amikor a váci székes
egyházban ünnepélyes szentmise keretében beiktattak megyéspüs
pöknek, Miklós Imre és a társai is mind ott voltak. A váci egyház
megye akkor hét megye területéből tevődött össze. A hét megye
egyházügyi előadói folyamatosan tették nálam a tiszteletüket.
Mindegyik okítani akart engem, hogyan kell egy engedelmes püs
pöknek az államhoz viszonyulnia. Két év után Katona István lett
mellettem a segédpüspök, vele nagyon jó testvéri közösségben vol
tunk.

Mikor egyházmegyés püspök lettem, már tényleg Vácra kellett
költöznöm. Beraktam a legszükségesebbeket egy szernélygépko
csiba, és fölvonultam. A püspöki palotában minden szükséges
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Jöttek a papok és hívek,
volt erre igény?

Hány papja volt akkor
a váci egyházmegyé
nek?

s jó ez így?

Milyen a váci szellemi
ség?

megvolt, így a holmím nagyrészt itt maradt Kecskeméten. Úgy
voltam megyéspüspök, hogy amikor vasárnaponként, az egyház
megye különböző városaiban a liturgikus szolgálat, bérmálás
vagy más véget ért, nem Vácra, hanem Kecskemétre mentem. Így
hetenként egyszer, a szabadnapomon, én jöttem Kecskemétre, és
ide jöttek, akik beszélni akartak velem. Hozták a hivatalos irato
kat, és intéztük. amit kellett. Kedden reggel a Napfényexpresszel
felmentem Pestre, oda bejöttek értem, és kocsival vittek tovább
Vácra.

Hogyne, a hétfői napom mindig foglalt volt. Sokan akartak beszélni
velem. Azt mondták, ide szívesebben jönnek, mert nincsen aula
szag. A püspöki hivatalt nevezték aulának, ott az első években le
hallgató készülék is volt. Elővigyázatosságból Vácott is megcsinál
tam/ hogy a hozzám érkezőketnem az emeleti dolgozószobámban
fogadtam, hanem lementem hozzájuk a földszinti irodába. A hiva
talos iratok amúgyis lent voltak. Beültem az irodaigazgató szobács
kájába, így egyszerűbb volt/ és többekkel is tudtam foglalkozni. Az
emeleti lehallgatókat aztán a rendőrség elvitte, amikor a változás
történt, de még 1991-ben is ott voltak. Azt mondták, és valóban úgy
is lehetett, hogy már semmire sem lehetett használni, mivel nagyon
régen építették be őket oda.

A nyugdíjasokkal együtt mintegy négyszáz pap. Most százzal bi
zonyosan kevesebb, habár nem lehet összehasonlítani, mert 1993
ban módosították a magyar egyházmegyék határait, és az óriási
műtét a váci egyházmegye déli felét levágta. Ugyanakkor északon
az esztergomi és az egri egyházmegye területéből hozzácsatoltak.
így a váci egyházmegye most egészen a szlovák határig terjed. Dél
felé pedig Kecskemét fölött van a határ. Lajosmizsétől tíz kilomé
terre északra van a váci, attól délre pedig a kalocsai egyházmegye.

Hivatalos ügyek intézésekor közelebb található az egyházmegyék
központja. A papság könnyebben eléri a főpásztort, és a székváros
lelki központ lehet. Természetesen idő kell ahhoz/ hogya lelkipász
torkodó papok egymást megismerjék, hogy az ott megszokott mód
szereket tovább alkalmazzák. S mindegyik egyházmegyének meg
volt a sajátos szellemisége is.

Ahogy mondottam, mindegyik egyházmegyének volt saját lelkisé
ge. Természetesen mi a magunkét kiválónak tartottuk. Tudnunk
kell, hogya váci egyházmegye papsága - származását tekintve is
- többféle örökséget hordozott. Nógrád, Pest, Szolnok, Csongrád,
Bács megye, valamint Budapest külső kerületei adták a váci egy
házmegye papi hivatásait. S annakidején a hivatások bőségéből le
hetett válogatni! A főpásztor különös gondot fordított a papneve
lésre. Éppen ezért olyan tanárokat és nevelőket rendelt a szeminá-
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A püspöki karon belül

mi volt az Ön feladata?

Az egyházmegye irá

nyításában mivolt a leg

nehezebb?

riumba, akik nemcsak a tudást közvetítették, hanem lelkiségre ne
velők is voltak. Szentelésünk után a különféle hagyományok között
élő hívek közé kerülve gazdagodhattunk ismeretekben és lelkiség
ben. Sok helyen a vallásos élet és a mindennapok azonosak voltak,
"értük voltunk papok, velük lettünk keresztények". A ma kissé el
marasztalt "népi vallásosság" számomra és számunkra nem terhet
jelentett, hanem erősítést. Azok példája, akik minden vasárnap tíz
húsz kilométernyi távolságból jöttek, és adventi hajnalokon mínusz
húsz fokos hidegben is ott voltak a templomban, életre szóló ösz
tönzést adott. Püspökeink, papjaink vértanúsága, teológia tanára
ink évtizedes börtönélete kényszerített bennünket arra, hogy ne
hozzunk rájuk szégyent.

Tíz évi segédpüspökségem alatt a hitoktatási bizottságok püspök
kari megbízottja voltam. Amikor a megyéspüspöki kinevezést meg
kaptam, gyorsan lemondtam, és azután a püspöki karban már nem
volt különösebb megbízatásom. Elég volt a hatalmas egyházme
gyét kormányozni, mert akkor még a váci egyházmegye teljes te
rülete megvolt. Az említett püspökkari megbízatást Udvardy József
püspök úrtól kaptam. Udvardy püspök úr igen nehéz körülmények
között vállalta és végezte a hitoktatási bizottságok vezetését, és bol
dogan adta át nekem. Ez a püspökkari megbízatás számomra is
keresztút volt. 1977-78-tól a hitoktatásban Nyugaton új módszere
ket alkalmaztak, és új hittankönyveket adtak ki, miközben itthon
még sokan a régi katekizmushoz és módszerekhez ragaszkodtak.
A püspöki kar pályázatot írt ki új, korszerűbb hittankönyvek írásá
ra. Voltak is kitűnő hittankönyvek, kiadásukat a püspöki kar meg
szavazta, azután mégse lett belőle semmi. A kiadás valahogy min
dig elakadt. A vége az lett, hogy akik korszerűbb könyvet akartak,
egyházmegyénként külön-külön adták ki a könyveket. Ennélfogva
az én időmben Magyarországon számtalan különbözőhittankönyv
létezett. Nem tudom, azóta sikerült-e országosan egységesíteni.

Mindig a személyi döntések. Az egyházmegye személyi ügyeit úgy
intézni, hogy az a Lélek erejében történjék. Budapest külső terüle
teinek egy része a váci egyházmegyéhez tartozott. Ezek és a nagy
budapesti plébániák a kommunizmus idején kiemelt fontosságúak
voltak. Ide csak olyanokat lehetett kinevezni, akik az állam számá
ra grata personá-k voltak. A változás után az volt a szándékom,
hogy ezekre a nagy plébániákra, főleg Budapest területén, megfe
lelő embereket helyezek, akik műveltségi, teológiai, szónoki, más
papi értékek szempontjából is kiválóak. Előbb azonban egyik vagy
másik helyről el kellett mozdítani azokat, akik békepapságuk révén
kerültek oda. Mindez sok álmatlan éjszakát okozott, és kínszenve
dés volt.
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A vidéki plébániák mi

lyen helyzetben voltak

az Ön idejében?

Mi az oka, hogy ma a

hitetlenség és közöm

bösség nálunk is mély

gyökeret tudott verni?

Hogyan lehet ma Istent

az emberekhez közelebb

hozni?

Nem szabad elfelejteni, hogy 1945-től, s méginkább az 1950-es
évektől az egyház gúzsba volt kötve. Akár azért, mert a papokat
ténylegesen börtönbe csukták, akár azért, mert olyan körülmények
között léteztek, hogy szinte lehetetlen volt működniük. Nagy do
log, hogy legalább a katolikus, keresztény családokat meg tudtuk
tartani, és ebben a hitoktatás alapvető szerepet játszott. Kecskemé
ten szombaton és vasárnap a nagytemplomi hitoktatás négy helyen
folyt, nagyjából ezerkétszáz gyermekkorú és három-négyszáz ifjú
korú hittanossal. Kecskemét nagy város, hirtelen felfejlődött száz
ezerre, de a hetvenes években még nem volt annyi, ami azt jelenti,
hogy akkor jóformán többen részesültek hitoktatásban, vallásos ne
velésben, mint ma. A papok komoly lelkiszolgálatát mindig hang
súlyoztam és megkívántam. Az imádságos életre és a szentségek
vételére való nevelés fő szempont volt a hívek megtartásában. Eh
hez nagyszerű munkatársaim voltak: Nagy Károly, Stella Leontin,
Kocsis Imre, Lukács József káplánként működtek itt, és szép ered
ményeket értek el. De voltak mások is. A Jézus Szíve Népleányok
egyik tagját kineveztem plébániai kormányzónak egy kis faluba,
tehát nő vezette a plébániát. A hívek nagyon szerették, bár már
nyugdíjban van, a mai napig is gyakran emlegetik. Voltak lehető

ségek, melyeket nem akartam nem kihasználni, és az állam ezt nem
szerette. Papot is szenteltem titokban, például Szlovákia részére,
éjszaka, itt Kecskeméten, a székesegyházban. Két piarista idekísérte
az illetőt, aki a szentelés után ment is vissza. Ez főbenjáró bűn volt,
az állam mindenről tudni akart, előzetes hozzájárulást igényelt
minden papszenteléshez.

Ez világjelenség. Ma az anyagiak, a technika és az esztelenségig
menő szórakozás kitölti az emberek életét. Nem azért fordulnak el
az Istentől, mert az nagyon jól esik nekik, hanem mert esztelenül
rombolják magukat, azt habzsolják, amit nem kellene habzsolni, s
ennek lelki, szellemi és vallási vonalon is súlyosak a következmé
nyei. A fiatalok elveszítik az érzéküket a szellemi és vallásos dolgok
iránt.

A Jézus-év elmúlt, és a magyar katolikus egyház egy kicsit elmu
lasztotta, hogy az imádkozó, a gyógyító, a köztünk lévő Jézust kö
zelebb hozza az emberekhez. Jó lenne, ha idén, a Szentlélek évében
az egyház a szentlelkes várakozást nemcsak a bérmálkozásra való
készületnél próbálná felkelteni, hanem valamiként mindenkivel
meg tudná értetni a Szentlélek kiáradását, éltető erejét és vigaszta
lását, igaz a hangsúly nem is annyira a megértésen, hanem a meg
élésen van. A Lélek kiáradása érintés, én üres vagyok, és a Lélek
az, aki megtölt, aki megnyugvást ad.

Jobban kellene a bűnbánat szentségét használni, mert gyógyító
hatású. A bűnbánat szentségében nyomorúságunkat Jézus kezébe
tesszük le. Jézus azt a nagy lehetőséget adta, hogy letehetjük a
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Hogyan él ma, nyugal
mazott püspökként?

Milyennek tartja az
egyház jövőjét?

terhünket, mert ő megbocsátja. Ezután a Lélek utat talál felénk.
Nem baj, ha nem érzem: nem minden, amit érzek. Az a jó, ha el
engedem magam, s az elengedettségben egyszercsak végigfut raj
tam valami belső megnyugvás. Ez a kegyelem, mely Isten ajándé
ka. Nehéz ezt szavakba foglalni. A szavak arra valók, hogy kife
jezzük magunkat, de abban a pillanatban, ha érzéseimet akarom
megformálni, ha a hitemről, Jézus Krisztusról, vagy a Szeritlélek
ről szeretnék szólni, sokminden a beszédkészségem rabjává válik.
A beszéd segítség, Isten kegyelmi indítása nélkül nem sokat ér.

Köszönöm jól. A halál, hál'Istennek nem foglalkoztat, s tudom,
hogy ez Isten kegyelme. Néha a testi bajok vagy szenvedések aka
dályoznak, de soha nem annyira, hogy papi hivatásomat, melyre
az életemet tettem, ne tudnám végezni. Mindennap misézek a
Nagytemplomban, gyóntatok, első csütörtökön este a hívekkel
együtt végzem az egyórás szentségimádást, májusban a litániát,
októberben a rózsafüzért imádkozzuk közösen. Az elmúlt évben
ötvenhat esetben voltam távol liturgikus szolgálatot végezni. Ezen
a csendes helyen, ahol most élek, sokan fölkeresnek, akik lelkileg
megviseltek. Együtt imádkozunk vagy én imádkozom értük, és
jönnek paptestvérek is, akikkel jó beszélgetni. A nyáron, a kalocsai
érsek úr fölkérésére, papok számára tartottam lelkigyakorlatot.
Utódommal, Keszthelyi Ferenc püspök úrral testvéri a kapcsola
tom. Liturgikus szolgálatra a váci egyházmegyébe és máshová is
kapok megbízást. Az egyházmegyei zsinaton is örömmel vettem
részt.

Napjainkban az emberek az anyagi és a technikai civilizáció bűvö

letében élnek, egészen addig, amíg saját maguk ürességében rá
nem jönnek arra, hogy valami hiányzik. Akkor az isteni kegyelem
majd újra utat talál. S akkor megújulhat az egyház nagy lehetősége

és hivatása, hogy az emberekhez közel hozza Jézust, hogy figyel
müket Isten országára irányítsa.
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KRmKA

A HOLT-TENGERI TEKERCSEK
KÉT Új MAGYAR FORDÍTÁSA

1995-ben, a Vigilia szeptemberi számában
megjelent, holt-tengeri tekercsekrőlszóló cik
kemben felhívtam a figyelmet arra, hogya té
ma iránt érdeklődőhazai olvasó e szövegern
Iékek közül szinte semmit nem olvashat, hi
szen az anyagról utoljára 1961-ben jelent meg
itthon nagyobb fordításgyűjtemény, Komo
róczy Gézáé, egy színvonalas amerikai tanul
mánykötet magyar kiadásának függeléke
ként. E könyv mostanra már jórészt elérhetet
lenül visszahúzódott szerencsésebb magán
és közkönyvtárak leginkább féltve őrzött pol
caira; éppúgy, mint az a néhány - nem jelen
tőségét tekintve, hanem tartaimát illetően 
kisebb fordítás, ami azóta jelent meg, elszór
tan, különböző szaktudományos folyóiratok
hasábjain.

A hiány enyhítésére a 90-es évtized fordu
lóján készült el az első, szerény kísérlet,
melyben magam adtam közre a leletanyag
egyik összefüggőbb részletét. a qumráni kö
zösség Szentírás-értelmezésének korpuszát,
bőséges magyarázattai kísérten (Budapest,
1995). Ez év márciusában pedig két nagy, a
teljesség igényére törekvő fordításgyűjte

mény is az olvasó kezébe került.

Az első kötetet Komoróczy Géza jegyzi.
Kiáltó szó a pusztában című művében (egy
többkötetesre tervezett kiadás első darabja)
1961-es fordításainak alapjaiban revideált vál
tozatát nyújtja számunkra. A könyv tartal
mazza a közösség irodalmának emlékei kö
züllegkorábban fellelt, úgynevezett "nagy te
kercseket" az első barlangból, valamint még
egy rövidke töredéket a negyedik barlangból
(Nabunáj imája), ami a korábbi fordítások közt
nem szerepelt. Legelső kritikai észrevételünk
egyébiránt pontosan ide, a kötetbe felvett
anyaghoz kapcsolódik, ahol némi, nehezen
magyarázható következetlenség figyelhető

meg. Ha ugyanis Komoróczy az 1961-es szö
vegek mennyiségét mindenképpen bővíteni

kívánta már ebben az első kötetben, ezt nem
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az említett töredékkel kellett volna megten
nie, ez ugyanis sem lelőhelyétilletően (hiszen
a korábbi csoportosítás alapja pontosan ez
volt), sem pedig műfajában nem kapcsolódik
a többi darabhoz. Sokkal inkább ide kapcso
landók lettek volna mindazon emlékek, ame
lyek a jelen kötet tartalmazta nal;W szövegek
kel szoros rokonságban állnak. Igy ismét ki
maradt az ún. Áldások szabályzata (lQSb),
amely a kötetet kezdő Közösség szabályzatával
egy tekercsen szerepelt, s amely az 1961-es
kiadásból hiányzik. A Damaszkuszi Iratnál
ugyan feltűnik egy további töredék a 4. bar
langból, de hiányzik e mű többi, onnan szár
mazó hagyománya, valamint számos, hason
ló jelentőségű szöveg. Ezek fontossága első

sorban talán abban ragadható meg, hogy
fényt vetnek az egyes iratok szövege kialaku
lásának menetére betekintést engedve így a
qumrani közösség teológiájának fejlődésébe.

A fordítás minősége tekintetében e revízió,
azt kell mondjuk, az esetek legnagyobb több
ségében jóval felülmúlja a korábbinak 
egyébként igen megbecsülendő - színvona
lát. Éppen ezért érezzük fájdalmasnak azokat
az eseteket. amikor a fordító ragaszkodott a
korábbi, nem megfelelő fordításhoz, így pél
dául (csak jelzésszerűen): lQS ii.20: "önkén
tes elhatározásuk szerint" (héber lpy
rwlIwtm), nem jó: a lélek (rwl1) itt az illető sze
mély meghatározottságára utal a közösség
dualisztikus világképe szerint; iii.13: a héber
twldwt nem az elvont-filozofikus "termé
szetre" utal, hanem üdvtörténeti vonatkozá
sú; iii.20: sr ,,'wrym a korábbi fordítás (egyes
szám, átvitt értelem) jobb. Avagy, egy másik
szövegből: lQpHab ix.lO: az ,,'nsy ,,'ctw ("ta
nácsának emberei") visszaadására nem jó a
"hívei", hiszen nem világos, hogy vajon ala
nyi vagy tárgyi birtokviszonyként fogja-e fel.
Ugyanitt a 10. sorban a korábbi "csapás" he
lyettesítése "ütéssel" nem elegáns, sem nem
helyénvaló. Jegyezzük meg ugyanakkor, hogy
a viii.3-ban a korábbi "az igazság tanítójában
való hitük" helyettesítése az "igaz tanítóhoz va
ló hűségük" kifejezéssel különösen szerencsés. A



héber kwhn-nekviszont van elfogadott magyar
megfelelője: "pap", a szót nem lefordítani véle
ményem szerint modorosság.

A könyv általános bevezetővel indul, és
minden szöveg előtt külön-külön is találunk
rövid előszókat. Ezeket olvasva, sajnos, ko
rántsem töltött el ugyanaz a megelégedettség,
mint a fordításokat illetően. Magukon viselik
az inspirált élő beszéd sodró lendületét, lebi
lincselő előadásmódját, a szintaxis lendülete
azonban olykor az érthetőség rovására megy.
Ezen kívül a tartalmukkal kapcsolatos né
mely kritikai észrevételnek is helyt kell ad
nom. 1. Több helyen is előkerül a Holt-ten
ger menti közösség eszmei síkú kapcsolata
a reformátori gondolkodással a sola Scriptura
ürügyén (lD, 27. o.). Egyrészt azonban, nem
könnyű meghatározni magát a közösség
Scriptura-fogalmát. Az Írások kánonja ugyan
is ebben a korban még korántsem volt oly
mértékben zárt, mint ahogy azt általában vél
jük. A Tóra és a Prófétákpersze igen, de a Töb
bi Írások, a K"tuvím csoportja - a jeles qum
ranológus, J. A. Sanders kifejezését kölcsön
véve - azonban inkább nevezhető "nyitva
zártnak" (open-ended), és a zsidóság különbö
ző hagyományképző csoportjai által - pél
dául Palesztina és Alexandria - szabadon
bővítettnek. Másrészt pedig, a valóban tétele
sen zárt Scriptura sem volt a qumrániak szá
mára egyedüli forrása az ortodoxiának és or
topraxisnak, hanem melléállították nemcsak a
közösség saját értelmezését, hanem kifejezet
ten a saját maguk által létrehozott műveket

is. 2. A kutatástörténetet illető bekezdések
tartalmaznak néhány túlzottan leegyszerűsítő

és némileg zsumalisztikus meglátást. A teker
csek kiadására eredetileg létrehozott csoport
tagjai joggal feddhetőek azért, ahogya szöve
geket mintegy "saját anyagnak" tekintve,
azoktól a többi kutatót igyekeztek távol tar
tani, az azonban, hogya szövegek igazi kuta
tása csak a 90-es években kezdődhetett meg
(19. o.), igazából értelmezhetetlen állítás. 3. A
Komoróczy által kárhoztatott keresztény ér
telmezési paradigmáról (20-22. o.) annyit kell
tudni, hogy e nézeteket a mértékadó kutatók
- a keresztények is! - kezdettől fogva eluta
sították, és csak a kutatás melléktermékeként
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került időnként felszínre, félreértelmezések
eredményeként. A legjobb példát erre maga
Komoróczy szelgáltatja a 20. oldalon: "Ami a
keresztény asszociációk természetességét ille
ti, a Habakkuk-kommentár említi a »fölkent«
(másiah I messiás I khrisztosz) eljövetelét..."
- elég elolvasnunk a könyvben is fellelhető

fordítást, hogy meglássuk, ebben az iratban
éppen említésre se kerül a kérdéses kifejezés.
4. "A Biblia apokrif és pszeudoepigráfikus
irodalmának integrálása a korszak zsidó val
lásos kultúrájába" (23. o.) sosem volt kérdé
ses. 5. A 31-32. oldal konkluzív bekezdése a
szövetségközi zsidóság kategorizálásának le
hetőségéről (három irányzat) túlzott leegy
szerűsítés, enyhe polémiával a farizeus zsidó
ság mellett, ami - ne feledjük - csak a Kr.
u. első századra vált igazán mainstream-mé. 6.
Emellett elmarad a tekercsek tükrözte törté
neti háttér legalább rövid ismertetése Góalka
lom kínálkozna erre akár a Damaszkuszi irat
nál, akár a Habakkuk-peSemél), valamint a kö
zösség azonosításának kísérlete - illetőleg a
főbb tudományos áramlatok legalább jel
zésszerű bemutatása. A 163. oldalon (a Habak
kuk-peser és a kereszténység esetleges kapcso
lata) viszont kritikátlanul és bibliográfiai hi
vatkozás nélkül hívja fel a figyelmet a szerző

a kutatók által egyöntetűen elvetett R. Eisen
man-féle elmélet szellemi hátterére a kialaku
ló ősegyház főbb pártjainak küzdelméről. A
jegyzetanyag meglehetősen szegényes, jó
részt a bibliai hivatkozások listázására szorít
kozik. Ezeket a főszövegbe téve zárójelesen
közli (van erre is példa), holott a lényegi jegy
zetállomány bővítése nem járt volna jóval na
gyobb terjedelemmel. 7. Nagyon sok a követ
kezetlenség a héber szavak átírásakor: a cáde
egyszer "c", másszor "tz", a hé és !lét egyaránt
"h", ugyanígy nincs különbség a wáw és a
spiráns bét közt - egyaránt "v" a megfelelő

jük a könyvben, a magánhangzók hosszúsága
pedig teljesen alkalomszerűen jelöltetik. 8. A
kiadót illetően: a könyv tipográfiája a régebbi
fordításban sokkal jobb volt, ez a mostani
meglehetősen tagolatlan, így nehezen átte
kinthető. Az olvasás közben pedig többször
bosszúságot okoz néhány nyomdai hiba, kü-



lönösen a mondatkezdő nagybetűk eseten
kénti elmaradása.

***A másodikként ismertetendőmű a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudomá
nyi Karán alapított hebraisztika szak tanszék
vezetője, Fröhlich Ida nevéhez köthető, aki
több évtizede foglalkozik egyrészt a szövet
ségközi irodalomnak nagyobb tárgyköré
vel, másrészt pedig - ezen belül- maguk
kal a holt-tengeri tekercsekkel. Kandidátusi
értekezését is e témában készítette 1984
ben, Leningrádban, a keleti blokk kétségkí
vül legnagyobb tudású, józan tudományos
szemléletű qumranológusa, J. D. Amuszin
vezetésével (róla ld. Komoróczy: Textológia
és szabadság, in uő.: Bezárkózás a nemzeti ha
gyományba, Bp., 1992, Századvég 376-382).
Fröhlich professzor mára szakterülete nem
zetközi elismertségű kutatójává vált, szá
mos idegennyelvű tudományos publikáció
val és egy önálló, angolul megjelent monog
ráfiával.

A Fröhlich-kötet egyik legnagyobb erénye
alapos bevezetője. Különösen fontosnak ér
zem a történeti háttér meghatározására tett
kísérletét.

Fröhlich Ida lényegesen több szöveget ad
közre könyvében (erre, gondolom, majd a ké
sőbbi Komoróczy-kötetek felelnek), amely
mind tipográfiáját, mind a szövegcsoportosí
tást illetően a manapság talán legjobbnak tar
tott, nemzetközi elismertségű F. García Mar
tínez angol nyelvű munkáját sejteti szellemi
elődjének (Leiden, Grand Rapids, 1996, spa
nyol eredeti: Madrid, 1992). Az anyag műfaj

szerinti csoportosítása igen célravezető,

ugyanakkor aszövegmennyiség kívánnivaló
kat hagy maga után. Kimaradt ugyanis több
olyan töredék, amelyek tudományos kiadása
biztosan nem volt ismeretlen a fordító előtt,

de amelyeket a kötetben hiába is keresnénk.
Néhol pedig a kérdéses szöveg csak egy része
szerepel a könyvben, így például a Boldog
ságok (4Q525) című, nagy teológiai jelentősé

gű irat esetében érthetetlen módon éppen a
címben szereplő boldogságok maradnak el.
Ezek egyébként, egyes kutatók szerint, az
evangéliumokban is szereplő rnakarizrnusok-
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nak (Mt 5,3-12; Lk 6,20-23) lennének műfaji

előformái. Avagy: következetlenség figyelhe
tő meg a szövegek tudományos jelzeteit ille
tően a 318-321. oldalakon, továbbá: a 134. és
137. lábjegyzet szövege gyakorlatilag ugyan
az.

A fordítások kevésbé szépek, mint Komo
róczynál, de néha pontosabbak. Ugyanakkor
itt is számos következetlenségre bukkanha
tunk, így például a 4Q521 jelzetű szöveg ese
tében indokolatlan a héber masíach szót egy
szer általánosan Fölkenttel. másszor az eszka
tológikus szakkifejezéssé merevedett Messi
ással visszaadni. holott a szöveg szerzője a
kifejezést mindig ugyanazon értelemben ve
szi. Ugyancsak következetlen a bibliai köny
vek címeinek írása, ahol keverednek a zsidó,
protestáns és katolikus hagyomány szerinti
névalakok. Formai hiba az is, hogya poétikus
kompozíciók nem költői formában (követve a
gondolatpárhuzamok adta ritmikát), hanem
prózaként szedettek ki.

E két, hibái mellett is meggyőző minőségű

fordításkötet igazából egyetlen kérdést vet
fel: nem születhetett volna-e meg egy sokkal
bővebb, pontosabb, kiegyensúlyozottabb
könyv, ha nem egymástól függetlenü\, hanem
csoportmunka gyümölcseként készül? A kró
nikus anyag- és pénzhiányban szenvedő ma
gyar tudományosság csak úgy boldogulhat
igazán, ha együttműködésre törekszik. (Ko
moróczy Géza: Kiáltó szó a pusztában. A holt
tengeri tekercsek, Budapest, Osiris, 1998; Frőh
lich Ida: A qumráni szövegek magyarul (Studia
Orientalia l), Piliscsaba, Pázmány Péter Kato
likus Egyetem Bölcsészettudományi Kara,
1998)

XERAV/TS GÉZA

TO JE NÁS PAL'KO!
ZÁVADA PÁL: JADVIGA PÁRNÁJA

A szólást, amely szerint senki sem lehet pró
féta a saját hazájában, Závada Pál megcáfolni
látszik mind szűkebb mind tágabb pátriájá
ban. A tolla alól kikerült regény ugyanis nem
csak egyetemes emberi érvényessége okán ré
sze az európai, közép-európai irodalomnak,
hanem amúgy másként, ténylegesen, faktiku-



san is az. A Jadviga párnája szlovák regény,
mert az alföldi evangélikus szlovák faluban,
félig bevallottan Tótkomlóson játszódik, sze
replői többnyire e magyarországi kisebbség
hez tartoznak, és jelentős szlovák nyelvi be
tétek találhatók benne. Ugyanakkor ízig-vé
rig magyar regény is, hiszen egyrészt a ma
gyar irodalmi hagyomány (témáját tekintve
Füst Milán, műfaját tekintve Babits vagy Ná
das Péter regénye) inspirációja kitapintható
benne, másrészt nyelve a modernizmus utáni
magyar szépirodalmi nyelv. Ezen kívül pedig
jellegzetesen közép-európai mű is, hiszen a
szlovák és magyar mellé harmadiknak a né~et

nyelv, kultúra és maga az ország is társul. Igy
a regény koncentrikus köreinek hullámverése,
egyre csillapulva bár a szélek felé, mégis átfogja
egész Európát, s e kulturális egység igézetében
aspirálhat méltán az egész figyelmére.

Hol található e hidrodinamikai erők kö
zéppontja? Honnét ered az az indulat, amely
hullámokat vet az Alföld mozdulatlan síkján,
amely hol sistergősen forróvá, hol cseppfo
lyósan jegessé teszi a levegőt? A körök közép
pontjában természetesen egy asszony, Jadvi
ga alakja áll, pontosabban, mint a reneszánsz
embereszményt hirdető tanulmányrajzokon a
végtagok meghosszabbított vonalának met
széspontjában, a "párás" halmocska - aho
gyan Závada Pál írja. E tótkomlósi Venus
alakja mitikus eredet ködébe vész: valószínű

leg már a pogány ősszlávok is olyan hevesen
imádták Szvantovit termékenység- és szere
lem-istent a rügeni pogány szentélyekben,
mint ahogyan e szlávok kései utóda, Osztatni
András Jadviga lába nyomát keresi Stralsund
homokjában. Kézenfekvőhasonlatként kínál
kozik a szlovák származású, a szláv kölcsö
nösség romantikus eszméjét hirdető Ján Kol
lár német múzsája is (a Jéna melletti Lobedá
ban élő evangélikus papleány, Wilhelmina
Schmidt, akit Mínának nevezve szláv múzsa
ként ünnepel 150 szonettből álló költeményé
ben.) Jadviga egyszerre lenyomata és visszfé
nye a legkülönfélébb irodalmi nőalakoknak,

ám elsősorban mégiscsak. korának érzékeny,
ideges, fel-felbillenő kedélyű alakja, ahogyan
az egy századeleji nervőz hölgyhöz illik.

Hiteles lehet-e egy tótkomlósi nagygazda
porta képe biedermeier vagy szecessziós csip-
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kefüggönyön keresztül? Akkor, ha keresztül
nézve rajta a rideg paraszti élet fölszámoló
dik, ha a lélek rezdülései fönnakadnak finom
szövésű erezetén, ha a szereplők tekintetében
tükröződő másik lélek vad kitörései vagy fá
tyolos, fád visszaverődései foglalják el a prí
mér tapasztalatok helyét.

Visszaverődésekbenpedig nincs hiány: Osz
tatni András írja Naplóját, amelyhez, halála
után, felsége, Jadviga hozzáfűzi a maga észrevé
teleit, végül gyermekük szétszabdalja, és kom
mentárjaival egészíti ki a töredékes képet. A né
zőpontok metszéspontjában pedig tapinthatóan
formálódik a tótkomlósi Venus poétikus, egy
szer szenvedélyes, máskor kissé sápatag alakja.

A három nemzedéknyi időt átfogó napló
regény egyik legutóbbi nagyszerű példánya
az európai családregénynek, amely száza
dunk hajnalán született Thomas Mann tollá
ból, és nyugat-európai típusa többnyire egy
egy polgárcsalád hanyatlásának, méltóságtel
jes pusztulásának állít emléket. A hanyatlás
és pusztulás Závada regényének is központi
fogalma: egy már-már polgári műveltséget

magáénak tudható gazdálkodótól jutunk el a
nyomoronc spicliig, a szlovákul, magyarul és
németül író-beszélő européertől a majdhogy
nem analfabétáig. Nemzeti, nyelvi szempont
ból sincs ez másképp: a legfiatalabb Osztatni
szómagyarázatai és fordításai arról árulkod
nak, hogy kívülről, egy másik nyelv szerke
zetéből szemléli anyanyelvét, a szlovákot.

Závada Pál regénye kitűnően ötvözi a rea
lizmus tárgyszerűségét (nemcsak szocioló
gus, hanem néprajzi anyaga is jó) a modern
regény érzékenységével, s ezzel nemcsak be
tetőzője irodalmi folyamatoknak, hanem va
lami új kezdetének ígéretét is magában hor
dozza. Tanúja voltam, amint tótkomlósi
asszonyok és férfiak kérdések záporát zúdí
tották a pódiumon ülő szerző fejére. Talán az
olvasók közelengedése az irodalomhoz, tudo
mányossabban szólva: az olvasatok sokfélesé
ge, az olvashatóság mértéke lehet ez az új.
Hogy az íróban felismerhessük azt, aki közü
lünk való, s a címben foglalt szlovák mondatot
magyarra fordítva az "íme" érzésével kiálthas
sunk fel: "Ez a mi Palkónk!" (Magvető, 1997.)

KISS SZEMÁN RÓBERT



MARIE-MICHEL: CSENDBŐl
SZÜlETETI TŰZ

Egyre lármásabb, mozgalmasabb, tüleked öbb
világ vesz körül bennünket. Hogyan lehet él
ni benne, sőt: megtalálni a túlélés lehetősé

gét? Melyek az igaz emberi élet föltételei? A
régi magatartásokhoz kell-e visszanyúlnunk,

-vagy újakat kell keresnünk?
Ezek a kérdések napjainkban sokat foglal

koztatják a társadalom és az ember életét ku
tató tudósokat. Felmérések és statisztikák,
tervek és elképzelések sokasága ad meggon
dolkodtató szempontokat és kínál megoldá
sokat. Melyiknek higgyünk?

Sajátosan mély és újszerű szempontok
bukkannak felszínre, ha ezeket a kérdéseket
egy kármelita szerzetes teszi fel, s Isten titka
in szernl él ődve keresi rájuk a választ. Marie
Michel atya a Kármel lelkiségének fényében
vizsgálja korunkat, s korunk fényében elmél 
kedik a kármelita hivatásról.

A kármeliták Illés prófétától vették át a
szernlélődés és a misszió kettős lelkületét. Is
tenre figyelnek, a lét és a szeretet forrására,
de az emberekhez szól küldetésük, Szűz Má
ria közbenjáró lelkületével vállalva részt
Krisztus üdvözítő m űvében,

A Kármel lelkiségét Illés próféta és Szűz

Mária mellett három legnagyobb szentjének
gondolatvilága alakította ki: Avilai Szent Te
r ézé, Keresztes Szent Jánosé és Lisieux-i Szent
Terézé. A szerző az ő örökségüket közvetítve
elmélkedik a belső imáról, amellyel fölfedez
hetjük a tudatalattinkban ott rejtőző Istent a
szenved és éjszakájában megszülető remény
ről, s végül az istengyermekség lelk ület ér ől.

a szeretet hivatásáról. Szavai egyszerre szól
nak a kármelitáknak s a világban élőknek:

Szent Jánossal szólva mindegyiküknek el
mondja, "mit üzen a Lélek az egyházaknak",
egyeseknek és közösségeknek.

A könyvecskét a pécsi Sarutlan Kármelita
Nővérek kolostora adta ki. Ez a kicsiny imád
kozó közösség szinte láthatatlan marad még
a magyar egyház, sőt a magyar szerzetesség
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világában is. Közbenjáró imádságuk, Isten
nek szentelt életük mégis a kegyelem bőven

áradó forrása a magyar valóságban. A művet

egy sorozat első darabjának szánják, amely
nek címe: A Kármel látóhatára. Jeladás ez arról
a látóhatárról, amely Isten végtelenjébe nyílik
kolostoruk csendjében. Várjuk további jelzé
seiket. s számítunk rájuk, hogy valóban a sze
retetnek a csöndben születő tüzévé lesznek az
egyház szívében.

LUKACSLAsZL6

DALOS GYÖRGY:
VENDÉG A JÖVŐBŐL
Anna Ahmatova és Sir Isaiah Berlin

Nehéz helyzetben lennék, ha megpróbálnám
meghatározni e könyv műfaját: lehet iroda
lomtörténeti munka, amely Anna Ahmatova,
a nagyorosz k öltőnő életének és munkássá
gának utolsó szakaszával foglalkozik, lehet
politika- és kultúrtörténeti visszapillantás a
Szovjetunió második világháború utáni kor
szakára, de lehet szerelmesregény is, amely a
versekből és a különféle szereplők visszaem
l ékezéseiből válogatva rajzolja meg az örege
dő költ önö gyengéd, inkább a képzelet vilá
gában létező érzelmeit a rigai származású brit
diplomata, oxfordi politológus és filozófus
iránt.

Mindez egyszerre és egyik sem. Leginkább
lélegzetellállító olvasmány, a politikai hata
lom és az emberi személy macska-egér harcá
nak félelmetes rajza a 20. század második fe
léből, modem misztériumjáték, amelyben
éppúgy a jó -és a szép húzza a rövidebbet,
ahogyan, a mindennapiság mértékével m ér
ve, a Názáreti is elbukott, s a Gonosz tort ül
hetett a legyőz őrt felett... Harmadnapig.

Dalos György, aki a moszkvai egyetem
hallgatójaként maga is számos tapasztalatot
szerezhetett a kultúra és a hatalom viszonyá
ról a Szovjetunióban, aki 68-ban államellenes
összeesküvés vádlottjaként a saját bőrén is



érezhette, mit jelentett a politikai rendszer el
lenfeleként fordítésokból. szellemi segéd
munkákból tengődni, nos, amennyiben kű

lönbség tehető értelmiségi attitűdök közőtt,

akkor ő, mint a demokratikus ellenzék leg
több tagja, belülről ismerte meg e mechaniz
musok embert próbáló, személyiséget szétdú
ló, egyéniséget morzsoló erejét. Ritka pszi
chológiai rokonság köti össze a szerzőt és a
könyv főszereplőjét - talán ez a mű egyik
legnagyobb érdeme (nem beszélve a filológiai
pontosságról, a kutatás sokrétűségéről,az él
vezetes, szépírói kvalitásokkal bíró előadás

módról). Többek között ez teszi hitelessé
1945. november 25-ről 26-ra virradóan Ahma
tova és Isaiah Berlin beszélgetésének drámai
felvonásokra tagolt leírását. De a valóságos
ság bizonyítására álljon itt egy hosszabb idé
zet a KGB egyik Ahmatováról szóló, szinte
költői szépségű jelentéséből: "Az objektum
(...) nyáron inkább kiköltözik Komanovóba, a
dácsába (...). Moszkvai szívinfarktusa óta
nem tud meglenni validol nélkül (...) Könyvet
akart írni az 1910-es Párizsról. ottani találko
zásáról Modiglianival. Többször gondolt egy
önéletrajzi esszé megjelentetésére. A legkelle
metlenebb és leginkább sértő szavak, ame
lyekre vissza tud emlékezni és amelyeket
mindannyiszor keserűen emleget, a párt KB
határozatából valók és Zsdanovnak tulajdo
nitják őket: »Apáca vagy szajha«, (...) Gyak
ran jár ki a temetőbe, amely másfél kilomé
terre van a dácsától. Az embernek az a be
nyomása, mintha helyet keresne ott magá
nak."

Ha mindez nem lenne ily közel hozzánk,
még mulatni is tudnánk rajta. (Palatinus,
1998)

KISS SZEMÁN RÓBERT

BARNA GÁBOR: A TÁLLYAI FÁKLYÁS
TÁRSULAT DOKUMENTUMAI

Bálint Sándor munkásságának szellemében,
annak folytatásaként, a szegedi József Attila
Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke né
hány éve új kiadványsorozatot indított Deoo-
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tio Hungarorum (Fon tes Religionis Popularis
Hungarieae - Források a magyar vallásos népé
letből) címmel. A sorozat célja a vallásos né
pélet forrásainak kiadása (imádságok, éne
kek, szokásszövegek, társulati jegyzőköny

vek, naplók, szentképek stb.) kiegészítve e
források jelentőségét, értékét is hangsúlyozó
elemzéssel. Barna Gábor könyve a tállyai
Fáklyás Társulatról 1996-ban jelent meg a so
rozat harmadik köteteként.

A legfontosabb egyházi társulatok a törté
nelem folyamán a szerzetesrendek közremű

ködésével alakultak az Isten és a felebarát
iránti szeretet gyakorlására, a nyilvános is
tentiszteletek fényének emelésére.

A Tokaj-hegyaljai Tállya Fáklyás Társulat
nak gyökerei a barokk utolsó évszázadáig. a
18. századig nyúlnak vissza. A társulati ha
gyományok alapján készíttetett pecsétnyomó
évszáma 1739-et jelöli a megalakulás idejé
nek, de az erre vonatkozó eredeti feljegyzések
nem maradtak fenn.

A Fáklyás Társulat neve a liturgiában
használt fáklyára/ gyertyára utal. A különbö
ző ünnepi szertartásokon, körmeneteken e
csoport tagjai vállalták a korai kereszténység
óta kialakult fáklyavivők szerepét. A legújabb
liturgikus reformokig e feladatot az akolitu
sok vagy valamely társulat tagjai látták el.

Barna Gábor könyvében a társulat törté
netének, valamint közelmúltbeli és mai mű

ködésének bemutatásához az írásos forráso
kon kívül felhasznált interjúkat, visszaernlé
kezéseket, saját megfigyelései t.

A társulat legrégebbi és legfontosabb írott
forrása az ún. Halottas könyv, amely elnevezé
sét a kézirat végén található, az elhalt tagok
nevét tartalmazó listáról kapta. A dokumen
tum több kéz írása. Az első feljegyzések - az
1860-as évekből - a társulat megalakulására
vonatkoznak:

"Ezen könyvet mint Privigiulomot, lzagyom
magam után, örök emlékül, melyből meg erthetik.
honan kéletkezet ezen fáklyás testiilet (...) Szeresd
Fele barátodat min önön Magadatt Ezen fáklyás
társulat nagy fénybe tündöklőt, Heves Megye
Eger Városába, mely eredetit vette az Tályai Ro
mano Egyház A Tellyes Szent Háromság Dütső

ségere a Boldogságos Szűz Mária és minden Szen-



teknek tiszteletire és az Tályai buzgo nepeknek pe
dig Lelki örömökre be hosztak Istenbe boldogultak
Novák András 1739-be."

Szintén fontos információkat tartalmaz a
másik írásos forrás. A Fáklyás Társulat Jegyző
Könyve, amelyet 1929-től napjainkig folyama
tosan vezetnek a társulati gyűlésekről, illetve
a működés során keletkezett más iratok: köz
gyűlési meghívók, a liturgikus szolgálatra be
osztások névjegyzéke, adománygyűjtő ívek,
fizetési bizonylatok csoportja,

A dokumentumok által nemcsak a helyi
vallásos élet egy szelete vált megismerhetővé,
hanem a község társadalmának, történetének,
hagyományainak ismerete is teljesebb lett. A
társulatot különbözőközösségi szerepvállalá
saik éltették még az elmúlt évtizedekben is,
bár ezek inkább egyházi és liturgikus szere
pekre korlátozódtak. A kötet az említett do
kumentumokon kívül tartalmazza a bevezető

tanulmány angol nyelvű fordítását, kétnyel
vű irodalmi jegyzéket, a Fáklyás Társulat
Szent Vencel oltárának ikonográfiai leírását,
tárgymutatót, illetve a közelmúltra vonatko
zó dokumentációs képanyagot.

GERGELY KATALIN

TRUBADÚROK ÉS TROUVERE-EK
Az udvari szerelem költészete

Az Eötvös József Könyvkiadó Eötvös Klasszi
kusok című sorozatában egymás után jelennek
meg a középkori tárgyú könyvek. Példaként
említhetjük Rajnavölgyi Géza Roland-ének for
dítását, a Minnesang-antológiát vagy Dante Az
új élet cimű művének kétnyelvű kiadását. A
sorozat legújabb medievisztikai tárgyú kötete
a trubadúr- és treuvere-verseket tartalmazó
antológia.

A kötet összeállítója, Szabics Imre, évtize
dek óta foglalkozik a középkori provanszál és
francia udvari lírával, számos tanulmánya és
több könyve jelent már meg e témáról (pél
dául A trubadúrok költészete, A trubadúrlíra és
Balassi Bálint). Az ELTE Francia Tanszékén
olyan neves medievisták örökségét viszi to-
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vább, mint Eckhardt Sándor, Győry János és
Süpek Ottó.

A kötet összeállítása során Szabics Imre ar
ra törekedett, hogya provanszál és francia
udvari líra teljes spektrumát bemutassa. A
verseket úgy válogatta össze, hogy az olvasó
megismerhesse a különböző költő-generáció

kat, stílusirányzatokat és műfajokat. A költők

sorát az első ismert trubadúr, a 11. században
született Aquitániai Vilmos nyitja meg és az
1433-ban meghalt Alain Chartier zárja.
A kötet méltán került be az Eötvös József

Könyvkiadó sorozatába, hiszen az európai
szerelmi költészet megteremtőineka provan
szál trubadúrokat tekinthetjük, és a középko
ri provanszál költészet a középkori európai
udvari kultúra kialakulásában is meghatáro
zó szerepet játszott. A trubadúrok hatására
nemcsak Észak-Franciaországban, hanem
Észak-Itáliában, Katalóniában és német föl
dön is meggyökerezett az udvari költészet.
(Eötvös Józse!Könyvkiadó, 1998)

LÓKÖSPÉTER

SZALAY KÁROLY:
A SÁTÁN H~LYTARTÓJA;
SZERELEM ES HALAL POMPEJIBEN

Szalay Károly, a derűs és ironikus műfajok

kiváló ismerője, regényírónak sem utolsó. Két
legutóbbi regényében, A Sátán helytartójaban
(Nesztor) és a Szerelem és halál Pompejiben
(Mundus) című alkotásában meghatározott
történelmi környezetben, a kor kiváló ismerő

jeként nagyon időszerű tanulságokkal szol
gál.

A Sátán helytartója a 17. század hazai törté
nelmének valóban luciferi alakját, az iroda
lomtörténetben is számon tartott főurat, Lis
tius Lászlót idézi, akinek alakját démonikus
sá növelték a róla szóló legendák. Tény, hogy
félelmetes gaztettek sorát követte el, de
hosszú ideig különféle praktikákkal elkerülte
az igazságszolgáltatás sújtó kezét. A róla szó
ló életrajzi - ez esetben merészség volna
"fejlődésről" szólni, hisz legfeljebb a gonosz
ságban "fejlődött" - regényt történelmivé



formálja az író, megeleveníti a kort, a török
és Habsburg harapófogójában sínylődő, a túl
élésért küzdő magyarság különböző rétegeit,
a nincstelen jobbágyokat, a falvak dolgos pa
rasztjait és a nemesurakat, intrikáikat és fény
űzéseiket. gondolataikba és terveikbe pedig
eredeti leveleik révén pillanthatunk be. Ér
zékletes, pontos tabló tárul elénk, s az esemé
nyek mozgatója mintha újra meg újra azt bi
zonyítaná életével és tetteivel, hogy a világ
ban mindig és mindenhol a rossz uralkodik,
s mintha ezt a gondolatot erősítené a regény
talányos befejezése is, amikor Listius kivég
zését, senki által nem ismert halálának körül
ményeit ezzel a tanulsággal egészíti ki Szalay
Károly: "Vagy valóban kiszabadította őt a Sá
tán és ma is itt él közöttünk. többször is meg
halva és föltámadva megint a történelem
rémtetteket elkövető gazembereiben?"

A huszadik század rémségeinek és diktá
torainak ismeretében ugyan mit válaszolha
tunk e kérdésre? Ma is uralkodnak gaztettek,
emberellenes bűnök sorát követik el a Sátán
helytartói hol ezen, hol azon a földrészen, s
az egyénisége megvalósításáért, függetlensé
géért küzdő embernek talán még szomorúbb
az a tapasztalata, hogy kiszolgáltatottja arcta
lan hatalmaknak, melyek hol demokratikus,
hol diktatórikus eszközökkel, de mindig saját
érdemeiket valósítják meg.

A Szetelem és halál Pompejiben - noha az
ember ember által történt elnyomásának még
gyászosabb időszakát, a rabszolgaság korát
idézi, árnyalja a képet, s felvillantja a re
ményt. Az első pillanatban alighanem me
részségnek mutatkozik ezt állítani egy olyan
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műről, amely a kedvelt világirodalmi témát,
Pompeji végnapját idézi. De a város és lakói
többségének drámai pusztulását ellensúlyoz
za a szeretet kis mozdulata. A gladiátorsággal
már felhagyott, emberi érzéseket alig ismerő,

csak az öldöklésben edzett Asteropaeus nehe
zen összekuporgatott pénzéből kivállja a fia
tal alexandriait, akinek nővére ébresztett elő

ször mélyebb érzéseket a durvalelkű férfiban.
Ez az egyetlen mozzanat ellenpontozza a je
lentékeny történelmi ismeretek birtokában
megírt mű apokaliptikus jeleneteit. Pompeji
és lakói pusztulását, azt bizonyítva, hogy
mindig és mindenkor a szeretet a menekítőnk

és igazi reménységünk.
Ez a tanulság is egyértelművé teheti, hogy

Szalay Károly nem a posztmodernnek neve
zett, mindenben, az elbeszélőben és olvasójá
ban is kételkedő regényírás művelője. Az ő

művei cselekményesek, izgalmasak, néhol ro
mantikusak, azt a hagyományt követi, ame
lyet a világirodalom legjelentősebb prózai
művei teremtettek meg. S ha napjaink emlé
kezetes regényeit idézzük fel, azt tapasz
talhatjuk, hogy a cselekményesség - termé
szetesen a posztmodern szemlélet által is gaz
dagodva - ismét kezd uralkodóvá válni a
prózában. Meglehet, a folyamatosságot, az
időt megbontva, a teljességet mozaikkockák
egymásutánjába rejtve - a Pompeji pusztu
lását bemutató regényben is van erre példa
-, de a felé az ősforrás felé tapogatódzva,
amely már-már kiszáradni látszott.

STAHLERVlN
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