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LUKÁCS LÁSZLÓ Bocsánatkérés
Hamvazószerdán megrendítő esemény játszódik le Rómában. A
Szentatya bocsánatot kér mindazokért a bűnökért, amelyeket a ke
resztények valaha is elkövettek. A bocsánatkérést sokféleképpen
lehet értelmezni. A kívülállók közül egyesek kárörvendőendörzsö
lik a kezüket: "Lám, végre az egyház is bűnvallomásra kény
szerül". A hívek némelyike viszont úgy érzi, hogy ez a gesztus
megingalja az egyház szentségébe vetett meggyőződésüket.

A pápa már a jubileum előkészítésekor felszólította az egyhá
zat: "Nem lépheti át az új évezred küszöbét anélkül, hogy ne
sürgetné gyermekeit, hogy tisztuljanak meg a bűnbánatban a té
vedésektől, a hűtlenségtől. az állhatatlanságtól és a késedelmes
szívűségtől. A tegnap bukásainak beismerése a hűség és a bátor
ság tette, mely segít erősíteni hitünket, s figyelmesebbé és kész
ségesebbé tesz a ma nehézségeinek és kísértéseinek leküzdésére."

Az egyház sajátos kettősségére s ennek következményeire már
a II. Vatikáni zsinat felhív ta a figyelmet: "Az egyház, mely bűnö

söket foglal magába, egyszerre szent és folytonosan megtisztulás
ra is szorul, a bűnbánat és megújulás útját járja szüntelen" (LG 8.).

Az elfogulatlan történelmi tapasztalat megerősíti ezt a kettős

séget. Egyfelől, "az egyház története az életszentség története". A
kívülállók szerint is a keresztények erkölcsös, gyakran önfeláldo
zó életük miatt hasznosak a társadalomnak. Ifjabb Plinius, Bythi
nia kormányzója már a 2. század elején így ír róluk Traianus csá
szárnak: "Esküvel kötelezik el magukat, nem valami bűnre, ha
nem arra, hogy lopást, rablást, házasságtörést nem követnek el, sza
vukat meg nem szegik, és a rájuk bízott jószágot le nem tagadják."

Az éremnek azonban van másik oldala is. Szintén a Szentatya sza
vaival: "Azt azonban be kell látnunk, hogy a történelem sok olyan
eseményt is följegyzett, melyek a kereszténység ellen-tanúságai. (...)
Mi magunk is hordozzuk az előttünk éltek bűneinek és tévedéseinek
terhét, akkor is, ha tetteikért nincs személyes felelősségünk. (...) De mi
magunk is - akik az egyház fiai és leányai vagyunk - vétettünk. és
akadályoztuk. hogy Krisztus menyasszonya teljes szépségében
ragyogjon. A mi bűneink akadályozták a Szentlélek működését

sok ember szívében. Hitünk gyöngesége sokakat közörnbösségbe
taszított, és távol tartott a Krisztussal való igaz találkozástól."

A pápa kívánsága: "Mint Péter utóda sürgetem, hogy az egy
ház boruljon térdre Isten előtt az irgalmasság ezen évében, és
kérjen bocsánatot gyermekei korábbi és jelenlegi bűneiért. Mind
nyájan vétkeztek, és Isten előtt senki sem mondhatja magát igaznak."

Hogyan valósul ez meg és mit eredményezhet olyan kusza és
változó történelmi helyzetben, amilyen a század második felében
hazánkban kialakult?
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DOLHAI LAJOS

Született 1952-ben. 1977
ben szentelték pappá.
Teológiai doktorátust szer
zett Budapesten. Szent
ségtani-liturgikus teoló
giai tanulmányokat folyta
tott a Római Szent Anzelm
Egyetemen. Jelenleg az
Egri Hittudományi Főiskola

dogmatika tanára. Legutób
bi írását a 2000. 1. szá
munkban közöltük.

111. János Pál pápa
beiktatásakor nagy

példaképe, Wyszinski
bíboros előre jelezte
ezt a nagy feladatot.

2Tertio millennio
adveniente, SZIT, 1995,

33. pont

A nagy jubileum
II. János Pál pápa
enciklikáiban
Nincs abban semmi rendkívüli, hogy II. János Pál pápa a 2000.
évvel kapcsolatban, az egyház több évszázados hagyományát kö
vetve, szentévet hirdetett meg. A jelenlegi szentév viszont jelentő

sebb, mint az előzőek, hiszen ebben a jubileumi évben Jézus Krisz
tus születésének kétezredik évfordulóját ünnepli a keresztény világ.

A pápa karácsonykor ünnepélyesen megnyitotta a Szent Péter
bazilika "Szent Kapuját", ezt követően pedig a három másik ró
mai patriarchális bazilika kapuját is. Valószínű, hogy a hagyomá
nyokat követve a szentév jegyében sokan zarándokolnak el Ró
mába, a szentévi zarándoklatok legfőbb helyére. A helyi egyhá
zak is kijelölték azokat a templomokat, ahol elnyerhető a szent
évi búcsú, és az egyházmegyék részletes szentévi programot ké
szítettek. Nagyon sok és különböző jellegű szentévi ünnepség
lesz szerte a világon, hiszen az egyház, a Krísztusban hivők kö
zössége méltó módon akarja megünnepelni alapítója szüle
tésének nagy jubileumát.

Nyilvánvaló, hogy a 2000. év számos egyházi ünnepség és za
rándoklat éve lesz. Kár lenne viszont, ha ez az évezredváltáshoz
kapcsolódó szentév nem jelentene ennél többet az egyház számá
ra. Az egyetemes egyház feje, akinek az a kegyelem adatott meg,
hogy a harmadik évezredbe átvezetheti az egyházat,! több lelki
hasznot remél ettől a jubileumtól. Ezért fogalmazott így már a
Harmadik évezred küszöbén kezdetű apostoli levelében: liA kétezre
dik év jubileumának Szent Kapuját legalább szimbolikusan sok
kal szélesebbre kell tárni, mint a korábbiakét, mert a küszöbére
jutott emberiségnek nemcsak egy évszázad, hanem egy évezred
van a háta mögött. A hozzá vezető utat az egyháznak az elmúlt
ezer év tapasztalatának a tudatával kell megtennie. Nem lépheti
át az új évezred küszöbét anélkül, hogy ne sürgetné gyermekeit,
tisztuljanak meg a bűnbánatban a tévedésektől. a hűtlenségektől.

az állhatatlanságtól és a késedelmes szívűségtől.,,2

A következőkben azt szeretnénk összefoglalni, hogy II. János
Pál pápa tanítása szerint mi ennek a 2000. jubileumi szentévnek
a célja. A jubileumi évre való felkészülés éveit meghatározó Tertio
millennio adveniente (1994, röv. TMA) és a szentévet meghirdető

pápai bulla (Incarnationis mysterium, 1999, röv. IM) elemzése alap-
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ján látjuk leginkább, mit vár a pápa ettől a sajátos szentévtől.

Nemcsak ünneplést, zarándoklatokat, hanem mindenekelőttmeg
térést és lelki megújulást. A Fides et ratio kezdetű enciklika elem
zése is hasznos lehet számunkra, hiszen még ebből, a jubileum
meghirdetése után (1998) megjelent dokumentumból is látjuk,
hogy milyen gondok és remények foglalkoztatják Péter apostol
jelenlegi utódját.

Felhívás a jubileum méltó megiinneplésére

A jubileum
és azökumenizmus

3TMA 55 még így
fogalmaz: ..A Szent

Jubileum ökumenikus
és egyetemes jellegét

mindenki számára
láthatóvá fogja tenni az

összes keresztény
találkozása, egy

pánkeresztény találkozó."

4Redemptor hominis, I.
500minum et

vivificantem, 49.

A nemzetközi
szolidaritás

A pápa felhívása természetesen elsősorban az egyház tagjaihoz
szól, és a hit erősítését szolgálja. A jelenlegi pápától viszont nem
meglepő az sem, hogy a népek közösségéhez, az államok vezetői

hez is szólni kíván az emberiségért érzett közös felelősség jegyé
ben. Megszólítja a különböző közösségeket a családtól a nemzete
kig és nemzetközi szervezetekig, figyelembe véve a különféle kul
túrákat és civilizációkat (TMA 23). Az előkészületet meghirdető

apostoli levele szerint: "Mindenki arra hivatott, hogy a maga lehe
tőségei szerint ki ne térjen a 2000. év nagy kihívása elől, amelyhez
kétségtelenül az Úr rendkívüli kegyelme kapcsolódik az Egyház és
az egész emberiség számára" (TMA 55).

A Szentatya nagy álma volt a nagy jubileum ökumenikus
megünneplése. Azt remélte és reméli, hogy a különböző feleke
zem keresztények együtt tudnak működni a jubileum előkészíté

sében és megünneplésében (TMA 16). Nagyon szerette volna
ökumenikus módon együtt ünnepelni 2000 március 25-én a meg
testesülés misztériumát a Szentföldön? E cél érdekében különö
sen kereste az ortodoxok egyházakkal való kapcsolat elmélyíté
sét. A román ortodox pátriárka meghívását elfogadva ellátogatott
Romániába, majd pedig Grúziába is, hogy szándékának őszinte

ségéről meggyőzze a kételkedőket. A szakértők azt is szép ered
ménynek tartják, hogy a Szent Pál-bazilika Szent kapujának meg
nyitásakor, az ökumenikus imahét alkalmából a nagy ortodox
egyházak és a protestáns egyházak legfőbb vezetői megjelentek,
és együtt imádkoztak Krisztus egyházának egységéért.

A Szentatya első megnyilatkozásától kezdve kifejezetten beszél
a nagy jubileumról. Már első enciklikája (1979) bevezetőjében

előretekint a 2000. évre, s arra hív mindenkit, hogy a várakozás
állapotában mint egy "új Adventben éljen"." Néhány évvel ké
sőbb(1986), a Szentlélekről szóló enciklikájában' még egyértel
műbben leírja, mennyire fontosnak tartja az évezredvá1tás méltó
megünneplését. Az előkészületet meghirdető enciklikában kifeje
zetten is kijelenti: "Valójában a 2000. évre való előkészület, kulcs
az ő pápaságának a megértéséhez" (TMA 23).

A szentév ószövetségi gyökereiről beszélve (Lev 25) isméte1ten
beszél arról is, hogy a nagy jubileumnak remélhetőleg lesznek
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A bűnbánat és a
megtérés fontossága

társadalmi következményei is. Ebben az összefüggésben hangsú
lyozza az Egyház "törődő érdeklődését a szegények és az elha
gyatottak iránt" (TMA 51). Már 1994-ben megemlíti, hogy milyen
szép lenne, ha az illetékesek elengednék teljesen vagy legalább
részben a nemzetközi adóságokat, amelyek sok nemzet sorsát
megnehezítik (TMA 51). A szentévet meghirdető bullában újra
kifejezi ezt a vágyát (IM 12), és figyelmezteti az illetékeseket,
hogy a "nemzetközi szolidaritás és együttműködés új kultúráját"
kellene megteremteni. Nem meglepő, hogy II. János Pál pápa,
mint az emberi jogok nagy védelmezője itt is kijelenti: "Meg kell
szüntetni az elnyomás minden formáját, amelyek az egyesek
uralmát jelentik mások fölött... Teljesen világos, hogy bármely
nyelvű, fajú, nemzetiségű s vallású népek sikeres együttműködé

se nélkül lehetetlen igazi haladást megvalósítaní." (IM 12). Ezt
várja tőlünk a megváltó Jézus is, aki örömhírt hirdet a szegé
nyeknek, szabadulást hoz foglyoknak, fölszabadítja az elnyomot
takat és visszaadja a látást a vakoknak (vö. Mk 11,4-5; Lk 7,22).

Nyilvánvaló, hogy a szentév különösen alkalmas arra, hogy a
megtérés kegyelme által visszataláljunk Jézus Krisztushoz, sőt a
jubileumhoz lényege szerint hozzátartozik a "bűnbocsánat és a
megtérés fölött érzett öröm" (TMA 32). A Szentatya szerint a kö
zelmúlt, a 20. század sajnálatos eseményei: az I. és II. világhábo
rú, a koncentrációs táborok és tömeges öldöklések is komoly ön
vizsgálatra intenek bennünket (TMA 18). A Krisztus utáni 2.
évezred végén az a világ, amelyben élünk, nagyon is rászorul a
megtisztulásra és a megtérésre.

Az apostoli levél nemcsak általános értelemben véve beszél a
bűnbánat fontosságáról, hanem szempontokat is ad az egyház
tagjainak a nagy lelkiismeret-vizsgálathoz. A pápa által készített
"lelki tükör" öt területen akar bennünket rádöbbenteni bűneinkre
és mulasztásainkra. Az őszinte önvizsgálat után el kell ismer
nünk, hogy sokszor "ellentanúságot" tettünk hitünkről (TMA
33), vétkeztünk a keresztények egysége ellen (TMA 34), egyes
korokban a türelmetlenség és az erőszak sem állt távol az egy
háztól (TMA 35); mindnyájan okai vagyunk korunk vallási kö
zömbösségének (TMA 36) és annak, hogy nem valósítottuk meg
a II. Vatikáni zsinat határozatait (TMA 36/b).

A felkészülést meghirdető pápai körlevélben a "bűnbánati

rész" ezzel a megdöbbentő kijelentéssel kezdődik: "miközben a
kereszténység a második évezred végéhez közeledik, méltó és
igazságos, hogy az egyház jobban tudatára ébredjen gyermekei
bűnének, megemlékezvén mindarról, amivel ők a történelem fo
lyamán eltávolodtak Krisztus és az Ö evangéliumának lelkületé
től, s ahelyett, hogy a hívő élet tanúságát adták volna a világ
számára, úgy gondolkodtak és cselekedtek, hogy ellentanúságot
tettek és botrányt okoztok" (TMA, 33).
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Szempontok a
lelkiismeret
vizsgálathoz

6V·· Bá . Ko. nyasz.:
Amikor a pápa

bocsánatot kér, Mérleg
33, (1977/3), 314-325.

Bűnbánatot kell tartanunk azon bíínök miatt, amelyekkel a keresz
tények egysége ellen vétettünk (TMA 34). Meg kell ezt tennünk
azért is, mert a múltnak ezek a bűnei ma is éreztetik hatásukat,
és "a kísértések ma is megvannak." Bűnbánatunkból annak a jó
elhatározásnak is meg kell születnie, hogy a nagy jubileumra, ha
nem is teljesen egyesülve, de legalább egymáshoz közelebb jutva
érkezzünk meg. Azt is el kell ismernünk bűnbánó lélekkel, hogy
"a türelmetlenség" és az "erőszak" sem volt távol az egyház tagjaitól
az elmúlt évszázadokban. (TMA 35). A hit nevében történtek olyan
erőszakos cselekedetek (erőszakos térítések, keresztesháborúk
stb.), amit nem lehet csak a történelmi helyzettel magyarázni.
Bűnbánatunk nemcsak a múlttal kapcsolatos, hanem a jelenre is
vonatkozik. A vallási közömbösségnek, a felszínes vallásosság
nak, az emberi lét transzcendenciája iránti érzék széles körű elvesztésé
nek, és az erkölcsi értékek elsilányulásának mi is okai vagyunk.
"Az egyház gyermekeinek is meg kell vizsgálniuk, mennyire
érinti őket az etikai relativizmus és az elvilágiasodás légköre."
(TMA 36). Mindennek többek között az is oka, hogy még a mai
napig sem fogadtuk be a Il. Vatikáni zsinat határozatait, amely a
Szentlélek ajándéka volt az egyház számára a második évezred
végén.

Ezzel összhangban a pápa a nagy jubileumra készülve az Egy
ház nevében ismételten bocsánatot kér a keresztények által elkö
vetett bűnök miatt, Bocsánatot kért Afrika és Dél-Amerika népe
itől azért, mert az egyház tagjai az ő kultúrájukat semmibe vet
ték, bocsánatot kért a nőktől. mert az egyház életében nem kap
ták meg a nekik megfelelő helyet. Bocsánatot kért a középkori
inkvizíció miatt. Ismételten és kiemelten bocsánatot kért a zsidó
néptől azon szenvedések miatt, amelyek az elmúlt évszázadban
a keresztény Európában okoztak nekik. L. Aceattoli olasz újságí
ró könyvében összegyűjtötte azokat a megnyilatkozásokat, ame
lyekben II. János Pál pápa elismeri az egyháznak a történelem
során elkövetett vétkeit és tévedéseit, bocsánatot kérve az áldo
zatoktól és azok leszármazottaitó1.6

Amikor a pápa a lelkiismeret-vizsgálat és a bűnbánat szüksé
gességét hangsúlyozza, isméte1ten említi az egyház "fiainak és
leányainak" a bűneit, de Krisztus testének szentségét is hangsú
lyozza. A II. Vatikáni zsinattal együtt vallja: "Az egyház, amely
bűnösöket foglal magában, egyszerre szent és folytonosan meg
tisztulásra is szorul, a bűnbánat és a megújulás útját járja szünte
len" (LG 8). A katolikus egyház feje azokat is bűnbánatra és
szemléletmódjuk megvá1tozására hívja fel, akik nem tartoznak az
egyházhoz: a nem katolikus keresztény egyházakat, a nagy mo
noteista vallások képviselőit és mindazokat, akik valamilyen mó
don vallásosnak vallják magukat.
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A reménység programja

7Das Jahr 2000 in der
Lehrverkündigung

Johannes Paulus II,
Concilium 35,
(1999/5), 580.

A történelmi
emlékezet

meggyógyítása

6/1. János Pál pápa
üzenete az 1997. évi

Béke-világnapra,
Magyar Kurír, 87. évi. 4.

91977·ben a
Béke-világnap jelszava

is erre utal:
Engesztelödjetek ki,

hogy készek legyetek a
béke befogadására!

'OrMA 37, IM 13.

A pápa szentévi programja a valóság talaján áll. Szépítgetés nélkül
bemutalja az emberi bűn, gonoszság és szenvedés azon megnyil
vánulásait, amelyekről nem feledkezhetünk meg még a jubileumi
esztendőben sem. Nyilvánvaló, hogy mindezt nem azért teszi,
hogy siránkozzunk a világ bűnei miatt. Szentévi célkitűzéseit a
reménység programjának is mondhatjuk, mert nemcsak diagnózist
ad a világ és az egyház jelenlegi helyzetéről, hanem a gyógyulás
módjára is rámutat (TMA 11-13). D. N. Power szerint a pápa jövőt

szolgáló programja négy alapgondolatban foglalható össze: "az
emlékezet megtisztítása, az emlékezet meggyógyítása, a vértanúk
emlékezete és annak az elhatározásnak a megújítása, hogy a sze
gényeket és a szenvedőket elkötelezetten akarjuk szolgálni.""

Az első "az emlékezet megtisztítása", ami azt jelenti, hogy alá
zattal elismerjük a közeli és távoli múltban elkövetett egyéni és
társadalmi bűneinket. A pápai megnyilatkozások jó példát adnak
erre. Nyilvánvaló, hogy ez nem azt jelenti, hogy mindaz, ami a
múltban történt, az rossz. A Fides et ratio című enciklikájában a
pápa kifejezetten ügyel arra, hogy elismerje a modem világnak
az ember életét megkönnyítő eredményeit, de arról sem feled
kezhetünk meg, hogy Péter utóda szerint "az értelem és a hit el
szakításának tragédiája" (FR 45) milyen súlyos következménye
ket hordoz magában. A legsúlyosabb, hogy az ember elveszíti a
transzcendencia iránti érzékét. "egydimenziós" lénnyé válik, és
így elszakítják a "teljesebb ember"-ré válás forrásától. Sőt Isten
tagadásának egyéb súlyos következményei is vannak, ahogy lát
ható korunkban az emberrel való számtalan visszaélésben.

A "történelmi emlékezet meggyógyítása" már nehezebb feladat,
hiszen olyan szenvedésekről és történelmi sebekről van szó,
amelyeket emberek szenvedtek el, sőt ezáltal népek és népcso
portok a történelem áldozataivá váltak. Ezzel kapcsolatban né
hány évvel a jubileum előtt a következőt mondja a Szentatya:
"Az egyes embereknek és a népeknek is kritikusan kell szemlél
niük a múltjukat, meg kell tisztítaniuk emlékezetüket minden
hamisságtól, amely azt megmérgezi. Éppen annak érdekében kell
ezt megtennünk, hogy ne ismétlődhessenek meg a múlt bűnei.

Nem arról van szó, hogy egyszerűen el kell felejtenünk a múlt
beli történéseket, hanem arról, hogy új, megtisztult érzésekkel új
ra kell tanulmányoznunk azokat, és a keserű tapasztalatokból
meg kell tanulnunk, hogy egyedül a szeretet épít, a gyűlölet csak
rombol."s A gyógyulás előfeltétele, ho~ kölcsönös ismerjük el
hibáinkat, és tudjunk bocsánatot kémi. A Szentatya szerint csak
ez teremtheti meg a "béke kultúrájának új formáját".

Mindkét jubileumi dokumentum szerint'" az igazság jele és a
hit forrása a vértanúk emlékezete. A 20. század végén is hangoztat
ni kell ezt az igazságot, hiszen végéhez közeledő évszázadunk a
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téves ideológiák (nemzetiszocializmus és kommunizmus), a faj
vagy népirtás következményeként megszámlálhatatlan vértanút
adott. A helyi egyházaknak mindent meg kell tenni azért, hogy

llTMA 37. megőrizzék vértanúik emlékezetétY Az ő példájuk is segít ben
nünket, hogy bizalommallépjük át a harmadik évezred küszöbét,

A jubileumi búcsú elnyeréséhez mindig hozzátartozott a jóté
konykodás és alamizsnaadás. Már az ószövetségi jubileumi évek
nek is voltak szociális vonatkozásai: a rabszolgák felszabadítása,
az adósság elengedése, a szegények megsegítése. A Szentatya
nem elégszik meg azzal, hogy figyelmeztessen a hitből fakadó fe
lebaráti szeretetre, hanem ünnepélyesen is kijelenti, hogy az egy
ház Krisztus példája alapján újra elkötelezí magát a szegények és el
hagyatottak szolgálata mellett. A nagy jubileum sürgető felhívást je
lent a szegények szeretetére, és a szolidaritás sokirányú megnyil
vánulására.

***

Kegyelmedből,ó Atyánk, a jubileumi szentév
legyen a teljes megtérés
és a Hozzád való visszatérés örömteli ideje,
legyen az emberek közti megbékélés
és a nemzetek között újra megtalált egyetértés ideje.
Olyan id8, amelyben a lándzsát sarlóvá alakítják át,
a fegyverek zaját pedig a béke dalai váltják fel.

Add meg, ó Atyánk, hogy a jubileumi szentévet
a Lélek hangjára figyelmesen,
Krisztus követésében hűségesen.

az Ige hallgatásában szorgosan,
a kegyelem forrásaiból gyakran merítve élhessük meg.

Tisztítsd meg, Atyánk, Fiad tanítványainak emlékezetét,
és add, hogy elismerjék bűneiket.

Add, hogy egyek legyenek, hogy így a világ higgyen.
A nagy vallások követtJi között bontakozzék ki a párbeszéd,
és minden ember örömmel fedezze fel, hogy a Te gyermeked.

II. János Pál pápa imája
a 2000. év Nagy Jubileumára
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Kapunyítás
avagy egy ritka liturgikus esemény nyomában

1999 karácsonyán milliók, milliárdok követték kívánesi érdeklő

déssel, figyelemmel a 26. szentév megnyitási ceremóniáját a római
Szent Péter-bazilikában. Bizonyára voltak olyanok, akik valamiféle
látványos, nevetséges falbontást vártak, ahogyan ez a középkorban
volt szokás. Mások számára amolyan "liturgikus csemege" volt,
amelynek csak huszonöt évenként lehetnek részesei.

Így volt ez régen is, ezt bizonyítja például C. W. Eckersberg
dán festő olajképe 1815-ből1 : ezen látszik, amint még a szentévi
kapu megnyitása előtt is ájtatos zarándokok térdelnek, sőt egy
édesanya újszülött gyermekét érinti a falban lévő kereszthez,
hogy megcsókolja.

A vatikáni bazilika előcsarnokában kezdődő ünnepi éjféli
szentmisén azonban meglepetés érte a várakozókat. Se kalapács,
se csörlő, se falbontás, se omló vakolat - amely még VI. Pál pá
pára is hullott 1975-ben -, ellenben megindítóan szép, szimboli
kus szertartás, megannyi lelki mondanivalóval, egymásra épülő,

kibomló rétegeivel, amelyek összességükben páratlan lelki hatást
keltettek a jelenlévőkben és a televízión keresztül bekapcsolódó
hívekben egyaránt?

A szentévi kapu ősi bibliai képet idéz. Még mielőtt Jézus ka
punak, ajtónak mondja magát a János evangéliumban, amelyen a
juhok ki- s bejárnak (vö. Jn 10,1.9), már az Ószövetségben is töb
bet jelentett nyílászáró szerkezetnél. A küszöb, a félfa, akitáruló
és bezáruló kapu fontos üdvtörténeti eseményeket idéznek (szol
gaság, kivonulás, zarándoklás, ünnep, - gondoljunk csak a zsol
tárokra). Jézus feltámadása után már zárt ajtón keresztül is meg
jelenhetett tanítványainak, addig azonban számunkra ajtókon,
kapukon kell áthaladnunk, míg a Jelenések könyve szavaival "az
ég kapuja ki nem nyílik", azaz be nem jutunk a menyegzőre, vég
nélkül tartó üdvösségünk lakomájára... Jézus Péterre bízza orszá
ga kapuinak (a mennyei Jeruzsálemnek) kulcsát. Az egyház jogo
san használhatja ezt a képet: a szentévi kapu "Jahve kapuja",
hogy az igazak lépjenek be rajta (Zsolt 118,19). Teológiai jelkép
ez: a megtisztulásnak, a megtérésnek, életünk megváltoztatásá
nak szimbóluma.3

Az első kapunyitás 1450-ben viterbói Giovanni Rucellai leírása
szerint a Lateráni-bazilikában történt. A Szent Péter-bazilikában
1499-ben volt először, amelyet az egyáltalán nem dicső emlékű

VI. Sándor pápa celebrált. Ettől kezdve található egy erre a célra
fenntartott kapu a vatikáni bazilika előcsarnokában, de a S. Ma-
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A megnyitás szertartása

SLd. Piero Marini,
L'apertura della Porta

Santa, indicazioni rituali,
in L'Osservatore

Romano, ed. it. sett.
1999. december 17,9-11.

6SC 21.
7Ld. még Francesco

Gligora és Biagia
Catanzaro: 1/ Giubileo,

Segni, Simboli, Rili,
Ed. Armando,

Roma 1998.

ria Maggiorében és a falakon kívüli Szent Pál-bazilikában is. A
megnyitás (és majd a bezárás) szertartása körülbelül 1500-tól
rögzített módon zajlik."

1500 és 1975 között a szeritévi kapu megnyitásának szertartása
nagyjából változatlan maradt. A pápa és kísérete a Sixtus-kápol
nából körmenetben indult a bazilika előcsarnoka felé, miközben
a kórus a Jubilate Deo vagy a Veni Creator Spiritus himnuszt éne
kelte. A kapu kívülről téglafallal, belülről faajtóval volt lezárva.
A pápa, miután elmondta a Deus qui per Moysem kezdem imád
ságot és az Aperite mihi portas iustitiae verzikulust, egy díszes
arany kalapáccsal háromszor megkoppintotta a falat, amit azután
az Actiones nostras könyörgés után a kőművesek lebontottak.

Napjainkban a lebontás, az ún. recognitio az előkészületekhez
tartozik. Ez már 1999. december IS-én megtörtént, amikor kivet
ték az 1983-ban, az utolsó rendkívüli szentév során befalazott
bronzurnát, amelyben az előző szentévet lezáró dokumentum és
akkor használatos pénzdarabok voltak. ll. János Pál pápa a látha
tó (kőműves) munkálatoknál fontosabbnak tartja, hogy ez a kapu
sokkal szélesebbre táruljon az imádságban, mint az előző évek
ben, hisz az emberiség egy egész évezredet hagy maga mögött.
A pápa letérdelt a küszöbön, majd a Te Deum éneklése alatt lépett
át elsőnek rajta, és indult el a főoltár felé a Vesperás végzésére.

A szentévi kapu bezárásának szertartása is hasonló volt: ünne
pélyes Vesperás után vonultak a kapuhoz (átvitték rajta a sudari
umnak "Veronika kendőjének" és a lándzsának az ereklyéit), a
pápa ment át utoljára rajta, majd miután megáldotta a köveket,
téglákat, egy erre a célra készített díszes malteros kanállal meg
tette a befalazás első mozzanatait, három téglát és a falba kerülő

érmeket maga helyezte el. A kőművesek azután felépítették az
egész falat, miközben a kórus énekelt, végül a pápa ünnepélyes
apostoli áldást adott.5

A korábbi szentévek történetében tehát a kapunyitás fontos
elemei voltak: a kőfal, a kalapács, a malteros kanál, a téglák
(amelyeket a szentévi kaput lezáró fal lebontása kor sokszor erek
lyeként széthordtak), a pénzérmék (amelyeket 1575 óta kis fém
kazettában falaznak be, manapság is), a szenteltvíz (a befalazás
kor megáldották a téglákat, illetve falbontáskor a penitenciáriu
sok áldották meg a megnyílt küszöböt) és a faajtó (amely belül
ről fedte a bronzkaput, illetve a szentévek során, amikor a kapu
nyitva volt, mégis elzárta a templomot a zarándokok elől).

"A liturgia - a ll. Vatikáni zsinat tanítása szerint - tartalmaz
változásnak alávetett részeket is, amelyek az idők folyamán átala
kulhatnak, vagy át is kell őket alakítani..."6 Ennek szellemében
egyszerűsödötta szentévi kapu megnyitásának a rítusa is. 1975 óta
a pápa a bezáráskor nem használ többé malteros kanalat és téglá
kat, egyszerűen becsukja a bronzkapu zárát. A falat ugyan felépí
tik, de a bazilika belsejéből."
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San Paolo, Roma 1999.

Bevezető "intelem"

A 2000. jubileumi szentév római kapuit a pápa maga kívánta
megnyitni: a Szent Péter-bazilikában karácsony éjfél előtt (a vi
lágegyház számára), a Lateráni-bazilikában az ünnep délutánján
(mint helyi székesegyházában), január l-jén a Santa Maria
Maggiore-bazilikában, Mária istenanyaságának ünnepén, s végül
január 18-án a Szent Pál-bazilikában, a keresztények egysége
imahét kezdetén, ökumenikus keretek között.

Mivel minden helyi egyházban is a püspök feladata a szentév
ünnepélyes megnyitása, ennek elkészült az egységes "forgató
könyve".8 Ehhez képest a Szent Péter-bazilikában elsőként tartott
kapunyitás kiemelkedik a többi közül. A liturgia helye fontos
múltbeli hagyományt idéz, amikor valamely ún. statioról indul,
ahonnan ünnepélyes menetben vonulnak a Szent Kapuhoz. Ez a
vatikáni bazilikában maga az előcsarnok volt.

Amíg a körmenet a Szent Kapuhoz ért, a kórus a 121. zsoltárt
énekelte: "Fölmegyünk az Úr házába..." Nyolcezer hívő bent a
bazilikában, ötvenezer a Szent Péter téren, ám az átriumban csak
a püspökök, az olasz államelnök, a Szentszéknél akkreditált dip
lomáciai testület dékánja, és a pápai kórus foglalhatott helyet. A
pápa a keresztvetés után szentháromságos köszöntést mondott, utal
va a három előkészületi évre és arra, hogy ez a szentév a Szent
háromság egy Istent dicsőíti. Majd így szólt: "Testvéreim! Az idő

ben zarándokló, az örökkévalóság felé haladó egyház tagjaiként
- arra várakozva, hogy Isten kegyelmi megnyilatkozását ünne
peljük, amely az üdvösség hordozója minden teremtmény szá
mára -, hálatelt lélekkel érkeztünk meg e szent éjszakába. Jézus,
a mi Urunk és Üdvözítőnk születésének kétezredik éves megem
lékezése örömöt jelent számunkra Krisztus titkának szentségi
megünneplésében, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökkél Ben
ne, aki asszonytól született, az ősi prófécia a szegényeknek szóló
jó hírt, mindannyiunk szabadságát és életét látta, s ez valósággá
is lett, állandó ajándék, amint hirdetjük most, a nagy Jubileum
hajnalán. Vele visszatér a remény virágzása, a kardokból ekeva
sakat kovácsolnak, a lándzsákból pedig szőlőmetsző késeket, a
lankadt kezeket megerősítik és a remegő térdeket megszilárdít
ják, megújul a nép, amelyet Krisztus megváltott és üdvözített.
Általa, aki az egyetlen szent kapu, egyetlen út az Atyához, akinek
ez a kapu megnyitása a jelképe, induljunk az új évezred felé, az
Igébe horgonyozva, amely üdvözít, a hit lámpásaival virrasztva, az
öröm énekével a szívünkben és az ajkunkon."

Ezt követőleg egy könyörgés után a diakónus felolvasta Lukács
evangéliumából a Jézus nyilvános működésének megkezdéséről

szóló részt, amelyben magára alkalmazza a prófétai szót: "Az Úr
lelke van rajtam, elküldött, hogy meghirdessem az Úr kegyelmi
esztendejét" (vö.: Lk 4,14-21). Ezután a Szentatya elindult a ka
puhoz. Haec porta Domini! (Ez az Úr kapuja!) - mondta, mire
válaszolt a kórus: Az igazak lépnek be rajta (a 117. zsoltár 20-ik

170



A liturgia nemzetközi
jellege

A szentév
"öröméneke"

verse). Majd folyatta: Belépek az Úr házába! / Leborulva imád
lak templomodban. / Nyissátok meg előttem az igazság kapuit!
/ Hadd lépjek be rajtuk, hogy dicsérjem az Urat! Ekkor lépett fel
a lépcsőkön, kitárta a kapu szárnyait, majd kezében a pápai ke
resztben végződő pásztorbottal letérdelt a kapu küszöbére. Az
egész kapunyitási ceremónia csúcspontja ez a pár pillanat. A ka
puszárnyak feltárulásakor fényárba borult az egész bazilika, és
mindenki csendben imádkozott.

Ezt követően a kórus a szentév mottóját énekelte: .Krisztus
tegnap és ma, Vég és Kezdet: Krisztus az Alfa és az Ómega, neki
legyen dicsőség mindőrökké!" Ázsiai és óceániai hívek virágok
kal díszítették a kapufélfát, és illatszereket árasztottak széjjel. En
nek a szeritév-kezdetnek az újdonsága a liturgia nemzetközi jel
lege. Afrikából érkezett hívek sajátos hangszerükkel, hatalmas
szarvból készült kürttel (sófár) szólaltatták meg a jubileum öröm
hangjait. Az amerikai és európai fiatalok pedig mécsesekkel és
virágokkal csatlakoznak a körmenethez. Ez a nemzetközi bekap
csolódás csak itt, a Szent Péterben volt látható, a többi római ba
zilika szeritévi kapuinak megnyitása szertartásaiból kimaradt.

A kapunyitás utolsó mozzanataként a pápa kezébe vette az
evangéliumos könyvet, a küszöbön állva felmutatta a híveknek,
és belépett vele a bazilikába. Ez is mélyértelmű, liturgikus szim
bólum: a jövő évezred sem találhatja más forrását az életnek, a
reménységnek, a szeretetnek, csak Krisztus evangéliumát... A
körmenet ekkor elindult az előcsarnokból a Szent Kapun át a
konfesszió oltár felé. A kórus Krisztus-himnuszt énekelt, az Ezre
dek Urát köszöntötte.

A diakónus a főoltár előtti trónusra helyezte az evangéliumos
könyvet. Amerikai és európai hívek virágokat, fiatalok pedig
lámpásokat tettek le köréje. A Szentatya megtömjénezte, megfüs
tölte a Könyvek Könyvét, majd elfoglalta helyét a trónuson. Ek
kor került sor a Nagy Jubileum meghirdetésére, amelyet a diakó
nus és a kórus váltakozva énekeltek. Szövege, dallama, hasonló
an a karácsonyi martyrologiumhoz vagy a húsvéti öröménekhez.
az Exsultethez, biblikus, patrisztikus gondolatokból erre az alka
lomra összeállított himnusz.

1. Nagy örömet hirdetek nektek: ma megszületett a mi Urunk,
Jézus Krisztus, aki a mi testünkből való. Azt is hirdetem nektek,
s az egész világnak: a Jessze törzséből való ág kisarjadt; megszü
letett a béke fejedelme, akinek uralmának nem lesz vége.

Kórus: Ujjongjatok az Úrnak minden földek, szolgáljátok az
Urat örömmel, lépjetek színe elé örvendezéssel!

2. Ez a nap a mi Üdvözítőnk születése napja, amelyet a ma
gasságbeli Isten már a világ teremtése előtt meghatározott, a
Szentlélek bölcs szeretetével előkészített. Ez az örök fényesség
időbeli születésének napja, akinek előképei voltak a pátriárkák,
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akit előre hirdettek a próféták, akit várt Izrael, a választott nép
és epedezve kívánt az egész kozmosz.

Kórus: Ismerjétek föl, hogy az Úr az Isten, ő alkot minket, és
mi az övéi vagyunk, népe és legelőjének nyája.

3. A Szent Szűztől ma született az időben Krisztus Jézus, hogy
elvezessen minket az Atya örök ragyogásába: Isten emberré lett,
hogy az ember megistenüljön. Ma virradt ránk az újjáteremtés
napja, az ősi várakozásé, az örök boldogságé.

Kórus: Lépjétek át kapuit hálaénekekkel, csarnokaiba lépjetek
dicsérettel, dicsőítsétek, áldjátok nevét!

4. Az égben ma örvendeznek az angyalok, az alvilágban resz
ket az emberi nem ellensége, a földön újra felkel az elesett em
ber, aki örvend az üdvösség reménye miatt. Ujjong a szent, mi
vel elnyeri a pálmát. Ujjong a bűnös, mivel bocsánatban részesül.
Lélekkel telítődik a pogány, mert az életre hívják.

Kórus: Mert jó az Úr, örökkévaló az ő irgalma, hűsége nemze
dékről nemzedékre.

5. Húsz század telt el attól a boldog naptól kezdve. Az egyház
emlékezik és hálát ad; úgy ünnepli Krisztus születésének kétezer
éves jubileumát, mint jegyese, szentévet tartva; az Úrnak tetsző

esztendőt, az irgalmasság és a kegyelem esztendejét, a kiengesz
telődés és a megbocsátás esztendejét, az üdvösségét és a békessé
gét. Ünnepeljük hát az Úr Karácsonyát, megváltásunk kezdetét!
Ünnepeljük a Nagy Jubileum kezdetét! Mindannyian örüljünk,
együtt a mennyei karokkal énekeljük az angyalok hímnuszát.:"

A himnusz után a pápa intonálta a karácsonyi éjféli szentmise
Glóriáját. A kapu megnyitása az éjféli szentmisével folytatódott,
amelyben egyesült a bűnbánattartás és a szentév kezdetének örö
me. A liturgikus öltözékek is új korszakot igyekeztek kifejezésre
juttatni: a Szentatya öt színből (lásd öt világrész) erre az alka
lomra szőtt, szokatlan palástján (toszkán munka), és a vele
együttmiséző bíborosok miseruháján és püspöki süvegén ismét
lődő motívum volt látható.

A szentévi liturgia ily módon öltött a régi és új elemek ötvö
zeteként a 21. századi emberhez méltó, egyszerre hagyományőr

ző és modern formát. Ennek a középkorból kinövő, a jelenben
módosuló, gazdagodó szertartásnak az a legfőbb üzenete, ame
lyet szépen fogalmazott meg a pápai liturgiák fő szervezője és
felelőse, Piero Marini püspök: "A pápa azért lép át elsőnek a
szentévi kapun, hogy a hívek sokaságát vezesse, hadd lépjenek
ők is egyre mélyebben üdvösségünk misztériumába, abban az
egyházban, amely örvendezve ünnepli Jegyese, Ura, Jézus Krisz
tus születésének bimillenáriumát."lo
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GERGELY JENŐ

1944-ben született Té
nyőn. 1967-ben szerzett
történelem szakos diplo
mát az ELTE-n, azóta
oktatója, jelenleg tan
székvezető egyetemi ta
nára. Fő kutatási területe
a 20. századi magyar
katolikus egyháztörténet.

1Nyisztor Zoltán: Ötven
esztendő,

Bécs, 1962, 75.

Tóth Tihamér
(1889-1939)

Tavaly májusban múlt 60 éve, hogy elhunyt Tóth Tihamér veszp
rémi püspök, a katolikus reneszánsz rádióapostola.

A katolikus reneszánsz elindítói és kiteljesítői a széles katoli
kus tömegekre ható hitszónokok, igehirdető lelkipásztorok voltak
(világi papok és szerzetesek egyaránt), ám maga a katolikus
megújhodás is "kitermelte" a maga markáns személyiségeit,
megtestesítőit és továbbfolytatóit. Közülük nem egynek a műkö

dése és hatása túlmutat az egyház, a katolicizmus keretein, és az
össznemzeti kultúra, műveltség szerves részévé vált. A valóban
maradandót alkotó szellemóriások mint a jéghegy csúcsai jelen
tették ennek a hitbuzgalmi tevékenységnek egy-egy fontos állo
mását. Az ő működésük sem érte volna el azonban ezt a hatást
a mögöttük álló, kevéssé látható és látványos "napszámosok", a
lélek napszámosainak áldozatos munkája nélkül. Lelkipásztorok,
hitoktatók, publicisták, szerzetesek százait kellene elősorolnunk,

akiknek emlékezete egyik vagy másik területen, szűkebb régió
ban az általuk egykor vezetett közösségben ma is köztiszteletnek
örvend.

Amikor az 1960-as évek elején a római emigrációban élő

Nyisztor Zoltán, úgy is mint a katolikus megújhodás egyik mar
káns és tevékeny részese számba vette az 1895-1945 közötti öt
ven esztendő történetét, a katolikus reneszánsz tárgyi és személyi
feltételeit, az első helyezést három személynek ítélte oda: Pro
hászka Ottokárnak, a jezsuita Bangha Bélának és Tóth Tihamér
nak. A "triumvirátus" első tagja, Prohászka püspök túl lévén éle
te delén, 1927-ig már inkább élő program és kútfő; alkotáerejé
nek teljében a századfordulón és a század első két évtizedében
volt, s ezekben az években, évtizedekben fejtette ki valóban az
"álló vizeket" felkorbácsoló szélvészként hatását a katolikus élet
ben. Bangha Béla jezsuita atya - akit "csak" Páterként emleget
tek - működése is 1919 előtt kezdődött, de munkásságának leg
fontosabb része 1919-től 1940-ben bekövetkezett haláláig tartott.
Tóth Tihamér már a fiatalabb generációhoz tartozott, az ő hatása
az 1930-as évek második felében bontakozott ki. "Kétségtelen,
hogy sok más kitűnő szónok mellett ... ők hárman emelkedtek a
legmagasabbra, és vitathatatlanul országos népszerűségre és tar
tós hatásra. A dolog annál csodálatosabb, mert e három férfiúban
szinte semmi közös vonás nem volt, és sok tekintetben ellentéte
lei is voltak egymásnak jellemben, tudásban és kifejezési mód
jukban" - állapította meg igen találóan Nyisztor Zoltán. l
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Prohászka 
Bangha - Tóth

Tóth Tihamér élete

Prohászka kétségtelenül karizmatikus zseni volt, a 20. századi
magyar katolicizmus legnagyobb alakja, legeredetibb gondolko
dója és legnagyobb hatású apostola, akinek korszerűsége máig
érezteti hatását, aki nélkül nincs modem katolicizmus. Bangha
Béla nagy tudású, fáradhatatlan és militáns jezsuita, aki széles
körű ismereteivel, éles logikájával és hatalmas szervező erejével
alkotott maradandót. A maguk módján mindketten zseniálisak
voltak, és megkerülhetetlenek a korszak eszmetörténete, sőt köz
története számára is. Tóth Tihamér volt közülük a legnépszerűbb

és legismertebb, akinek művei világszerte ismertek lettek. Ám
amilyen viharos gyorsasággal emelkedett a siker csúcsaira, épp
oly tragikus gyorsasággal lett és maradt sorsa a feledés. Ha en
nek a jelenségnek az okait keressük-kutatjuk, célszerű abból kiin
dulni, hogy az ő mondanivalója, stílusa volt leginkább adekvát a
korral és korszellemmel, amelyben élt. Teológiai felfogása, egy
házképe igen csak távol állt Prohászkáétól, sokkal inkább megfe
lelt az akkori hivatalos álláspontnak. Mentalitása konzervatívnak
mondható, és határozottan ellene volt az egyház vagy a klérus
politikai szerepvállalásának, egyáltalán a politikai pártoknak.

Tóth Tihamér úgy volt konzervatív, hogy a mindennapokban
élt és hatott, s bár semmi rendkívüli tehetséget nem mutatott,
megnyilvánulásai szóban és írásban mégis nagy hatást gyakorol
tak. Viszont Prohászka és Bangha írásai, szónoklatai a releváció
erejével hatottak, Tóth Tihamér népszerűségének titka nem az in
tuíció, hanem a szorgalom és rendszerezés, a problémák leegy
szerűsített, az egyszerű, nem csak értelmiségi emberek számára
érthető megfogalmazása.

Tóth Tihamér 1889. január 14-én született Szolnokon, közép
osztálybeli családban. A színmagyar alföldi városban töltött gyer
mekévek nagy ajándéka volt a szép magyar beszéd, amely a szó
széken és a mikrofonban egyaránt képes volt megpendíteni hall
gatósága lelkének rejtett húrjait is. Már hatodikos gimnazistaként
a papi hivatást választotta, és felvételét kérte az egri főegyház

megyébe. Az érettségi után teológiai tanulmányait a budapesti
m. kir. Tudományegyetemen folytatta és a Központi Szerninári
umban nevelkedett. A fiatal papnövendékre három tanára volt
nagy hatással: Mihályfi Ákos, a homiletikában Glattfelder Gyula,
míg spirituálisa Hanauer Á. István volt. Ez a neveltetés nélkülöz
te Róma szellemét, a Collegium Germanico-Hungaricum légkö
rét. Egyetemes tájékozódását mindössze másfél éves bécsi tartóz
kodás jelentette az Augustineumban. A bécsi egyetemen 1911-ben
doktorált a szekularizáció témaköréből.

Tóth Tihamért 1911. június 27-én szentelték áldozópappá az
egri főszékesegyházban. Igen mélyen élt benne a papi hivatás, s
a lelkipásztori küldetésen túl nem vágyott egyházi karrierre. Ké
sőbb Sík Sándor gyönyörű versét szokta idézni saját papi hivatá
sáról:
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Tóth Tihamér
ifjúságnevelő

módszere

Frontélmények

"Az Isten küld, testvéreim, tinéktek,
Hogy sugarai eleven tűzét

Amik arcáról a szívembe égtek,
Sugározzam csendesen szerteszét.
A testvéreknek, kik az éjben járnak,
Az Isten küldött szentjánosbogárnak. "

A gimnazista fiúk számára írt, és világhírre szert tevő könyvei arra a
hiteles élményanyagra támaszkodtak, amelyeket Tóth Tihamér fiatal
papként első állomáshelyein szerzett. Néhány hónapig falusi káp
lán, majd Egerben a középiskolások hittanára. Módszere azóta tel
jes polgárjogot nyert az egyházban: szervezte, irányította növen
dékei cserkész-mozgalmát, részt vett kirándulásaikon (például tu
tajoztak a Vágon), velük együtt sportolt, miközben még lábát is
törte.

Az egri főreál hittanáraként a háború kitörésekor, 1914. július
végén behívót kapott, és tábori lelkészként szolgált a K. u. K.
4/4-es tábori kórházban. Öt hónapot töltött a szerbiai fronton,
majd 1925 januárjában az orosz hadszíntérre vezényelték. Tizenöt
hónapnyi frontszolgálata alatt a katolikus középiskolás fiúk lelki
világától, erkölcsi állapotától merőben eltérő, hitbeli közönyös
ségben, durvaságban élő fiatal katonanemzedéket ismert meg. Az
egyenruhába bújtatott "fiatal magyar társadalom" erkölcsi és lel
ki állapota mélyen megrázta a kezdő tábori papot, aki ekkor és
itt határozta el: ezen a valláserkölcsi nevelés segítségével a nem
zet és a társadalom megmaradása érdekében változtatni kell.

Az összeomlás, 1918-19 forradalmai és a rájuk következő el
lenforradalom s annak atrocitásai még inkább meggyőzték Tóth
Tihamért arról, hogy a vallástalanság, a keresztény erkölcsi érté
kek től való elfordulás a bekövetkezett tragédia egyik fő okozója.
Ezt is közvetlen közelről élte meg, hiszen 1918 szeptemberében
Csernoch János hercegprímás őt nevezte ki a Központi Szerniná
rium prefektusának (tanulmányi felügyelőjének).Ami előmenete

lét illeti, 1920-ban pápai kamarás, 1925-ben, 35 évesen a teológiai
kar professzora és az egyetem hitszónoka, 1927-ben c. betheli
apát. 1931-ben Serédi bíboros őt nevezte ki a szeminárium rekto
rának, s mint ilyen modernizálta az elavult épületet. 1935-ben ér
demei elismeréseként pápai prelátus lett.

Tóth Tihamér és az általa képviselt nevelési elvek és módsze
rek számára - a boldog békeidők elmúltával bekövetkezett ér
tékvesztés és zavar közepette - a Levelek diákja imhoz című ciklu
sa hozta meg a sikert. A kézirat már 1918-ban elkészült, de a
közbejött forradalmak miatt az első kötet, a Tiszta férfiúság, ame
lyet mindenki ismert és olvasott, 1919. október 23-án jelent meg
először, és indult mondhatni világhódító útjára, (Ha az egyes
műveket és szerzőket a maguk helyi értékén kezeljük, akkor ez
is olyan mérföldkőnek nevezhető a katolikus ifjúsági iroda
lomban, mint Prohászka 1918-as Kultúra és terrorja, Szabó Dezső
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1919-ben megjelent Elsodort faluja, Szekfű Gyula ugyanekkori Há
rom nemzedéke vagy Bangha Béla Magyarország újjáépítése és a ke
reszténység című műve, Mindegyik szerző és említett mű a maga
területén bizonyult mérvadónak.)

A Tiszta férfiúság A Tiszta férfiúság azért hatott hitelesen, mert annak anyagát
papnövendék-társaival, katona bajtársaival és a diákjaival való
konkrét beszélgetések adták. Az elbeszélő-mesélő levél-műfaj is
megsokszorozta hitelét. A Levelek diákjaimhoz mindegyik kötete
így kezdődött: "Fiam! Íróasztalomnál sokszor ülnek mellettem
diákjaim... " Hatásának titkai közé tartozik az is, hogy ismerve
az ifjú lélek sajátosságait, bizton építhetett a fiatalok örömteli élet
utáni vágyára és késztetésére, s az örömmel végzett munka, ta
nulás szeretettel párosuló egységére. Öröm és boldogság nélkül
nincs ifjúság, és így nem lehetséges valláserkölcsi nevelés, hitok
tatás sem. Tóth Tihamér szerint a jó és eredményes hitoktatás
"az eleven, a való életet szem előtt tartó, katolikus gondolkodás
ra és cselekvésre egyaránt indító és érzelmet egyaránt munkáló
vallásra nevelés. Több öröm, fény, napsugár, melegség, eleven
ség, bensőség - azaz: több lélek a hitoktatásban".

A Tiszta férfiúság sikere az irodalomban is szinte példátlan
volt: tizenkilenc magyar kiadása jelent meg (amelyhez hozzájá
rult, hogy a legtöbb iskolában "kötelező olvasmánynak" számí
tott; 20 nyelvre lefordították, angoira és kínaira egyaránt). Ango
lul, csehűl és lengyeiül négyszer jelent meg, átírták a vakok szá
mára, és kiadták eszperantóul is. A Tiszta férfiúságot követte a
Dohányzol? (nyolc kiadásban), a Ne igyál! (ugyancsak nyolc ki
adásban). A "trilógia" elképesztő sikere folytatást kívánt. Így kö
vetkeztek A művelt ifjú, A jellemes ifjú, A vallásos ifjú (két kötet
ben), majd a Krisztus és az ifjú című kötet. Ezek a könyvek több
tízezres sorozatokban jelentek meg - ami akkor példa nélküli
volt -, kétségtelenül meghatározó befolyást gyakoroltak a két
háború közötti magyar ifjúságra, akkor is, ha annak nyomait
1945 után az új rendszer minden eszközzel igyekezett eltüntetni.

Ismét csak fel kell tennünk a kérdést, hogy mi lehetett a siker
titka? Valószínűleg nem a mélyenszántó és sziporkázó gondola
tok, hanem inkább a kor lelkületének, pszichológiájának megfele
lő hangvétel és okfejtés. Nyisztor szerint "a sikert Tóth Tihamér
egyéni művészete és varázsa hozta meg. Az a rnód, ahogyan az
élet nagy kérdéseit kezelni tudta, az a művészet, amibe gondola
tainak vázát beleszőtte, az a mélységes lélektan, amellyel az ifjú

21m: 73. lelkeket kezébe fogta s az új hang, amelyet megszólaltatotr.'
Maga Tóth Tihamér később - már rádiós tapasztalatai birto

kában, az onnan vett hasonlattal - így magyarázta első könyve
inek átütő sikerét: "A Levelek diákjaimhoz lelki hullámszűrő akar
lenni. A fiúkban imponálóan sok jóakarat van, szeretnék egészen
odaadni lelküket a mennyország leadóállomásáról jövő isteni
hullámoknak, de folyton beleszól ez a földi élet és zavarja őket.

Nos hát, elébe a Levelek diákjaimhoz köteteit' Most beállítom hul-
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3Tó1h Tihamér
Összegyűjtött művei.

11. köt. Bp., 1935, 163.

Pedagógiai források

lámcsapdának a Tiszta férftúságot, és az lefogja az ösztönös élet
rendezetlen dzsungeléből előtörő, vért rothasztó, életkedvet fo
gyasztó hullámokat, s nem engedi át csak azokat, amelyek a tisz
ta élet magaslataira vezetnek. Most beállítom a Művelt ifjút és az
lefogja a felületesség, durvaság, kényelem és lustaság hullámait,
és csak a kedvességre, szolgálatkészségre, udvariasságra nevelő

ket, a munkára serkentőket engedi át. Beállítom a Jellemes ifjút, és
az lefogja a jellemképzés ellenséges hullámait, és csak az akara
tot edző, érzelmeket nemesítő gondolatokat engedi át. Persze az
így átszűrt hullámok igen gyengék, messzi leadótól jönnek: föl
kell azokat erősíteni. Visszacsatolunk! A Vallásos ifjú és a Krisztus
és az ifjú valóban visszacsatol minket minden energia, élet, öröm,
munkakedv ősforrásához: az Úristenhez. Mit akarnak ezek a
könyvek? - folytalja Tóth Tihamér. - Milyen új nemzedéket
akarnak nevelni? Új nemzedéket, amelynek mélyebb a vallásos
sága, tisztább az erkölcse, fényesebb a szeme, áldozatosabb a
honszeretete, mint a régié volt.',3

Bár Tóth Tihamér oktató-nevelő munkásságát az 1920-as évek
elejétől hivatásszerűen teológiai professzorként és szemináriumi
elöljáróként elsősorban az egyetemista korú (papnövendékek) kö
zött folytatta, sikert és hírnevet a középiskolás ifjúság lelki és tes
ti, nem utolsósorban szexuális problémáit közérthetően tárgyaló
könyveivel érte el. Ezek a kötetek rövid lélegzetű olvasmányok,
mentesek a tudományos okfejtésektőlés filozofálástól vagy a teo
lógiai érvelésektől. Tóth Tihamér pedagógiai felfogására a legna
gyobb hatással F. W. Foerster volt, akinek Nemi élet ethikája és pe
dagógiája című művét Schütz Antal fordította magyarra. Foerster
a nevelés természetes alapjait hangsúlyozza, az akaratnevelést,
edzést; önfegyelem, optimizmus, öröm ennek fő kategóriái. Tóth
Tihamér is a természetre épített vallásosság alakításának híve
volt.

Tóth Tihamér hatását elsősorban a gimnáziumi tanulóifjúság
között érte el: a korszak középiskolájában, ahol társadalmi hely
zetüket tekintve főként a középosztály gyermekei voltak jelen.
Így ennek a rétegnek a nevelésére gyakorolt meghatározó befo
lyást, és közelről sem a milliós paraszt- és munkásfiatalság szá
mára jelentett erkölcsi vagy lelki útmutatást. (Amint 1945 után
ezen társadalmi réteg felszámolása is hozzájárult Tóth Tihamér
feledésbe merüléséhez.)

Hogyan oldható fel az a látszólagos ellentét, ami Tóth Tiha
mér korszerűnek tűnő, sikeres nevelő munkássága és egyházi
méltatói szerint sem titkolt konzervativizmusa között feszül? Az
életművét legjobban ismerő Péterffy Gedeon szerint pasztorációs
munkája és pedagógiája az évszázados gyakorlatra épült. "Nem
alapított új egyesületeket és nem szervezett új mozgalmakat,
mert minden modernsége és az új idők feladatainak meglátása
mellett is alapjában véve azt tartotta, hogy nem új utakra és új
módszerekre van szükség, hanem megújult lélekre, több buzgó-
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4Péterffy Gedeon: Tóth
Tihamér.

Élet és jellemrajz.
Bp., 1940,81.

A rádió szerepe
Tóth Tihamér

sikereiben

Az első rádiós
szentbeszéd

ságra, lelkesebb munkára. A meglévő kereteket akarta több tarta
lommal kitölteni.,,4

Tóth Tihamér az egyetemi katedra elnyerése után sem vált
Schütz Antalhoz, Horváth Sándorhoz vagy Sík Sándorhoz mér
hető tudóssá, szakemberré. Tudományos munkássága jóval szeré
nyebb sikereket hozott, bár számos jeles társaságnak tagja vagy
vezetőségi tagja volt. Összegyűjtött munkáiból mindössze öt kö
tet ilyen jellegű, ezek is inkább hitbuzgalmi tematikájúak. A ha
gyaték legterjedelmesebb részét - 11 kötetet - szentbeszédeinek
gyűjteménye teszi ki, amelyek ugyancsak több kiadásban megje
lentek. (Tóth Tihamér úgy tudott előadni, hogy az előadás szöve
ge mondhatni nyomdakész volt!) Ezek a szeritbeszédek elsősor

ban az Egyetemi-templomban hangzottak el, ahol egyetemi hit
szónokként két évtizeden át működött.

A mindig egyszerű papnak mutatkozó Tóth Tihamér igen sze
rétett gyóntatni, mert ezt szolgálatnak fogta fel. Személyében
ideálisan egyesült a pap, az író és a szónok. Írói működése há
rom irányú volt: lelkipásztorkodástani (pasztorális), neveléstudo
mányi és szónoklati. Előadásai - amelyek rendszerint sorozatot
képeztek - csevegő jellegűek és nem deklamálók, nem rapszodi
kusak, inkább elbeszéli mondandóját. Szövegei egyszerűek és
magyarosak, fordulatai logikusak.

Tóth Tihamérnak az országos ismertséget és az igehirdetésnek
addig nem ismert széleskörű lehetőségét a rádió adásainak rend
szeressé válása és a vevőkészülékek gyors elterjedése hozta meg.
A tömegkommunikáció modem eszköze óriási lehetőségeket kí
nált e téren is. (Igehirdetésre történő igénybevételét azonban szá
mos egyházi vezető ellenezte, és csak hatékonyságának nyilván
valóvá válása után vették tudomásul.) A Magyar Rádió és Tóth
Tihamér szerencsésen egymásra találtak, és így lett őbelőle az el
ső magyar "rádiós apostol", akinek megszólalását az éter hullá
main milliók várták itthon és a határokon túl egyaránt. Ezzel az
igehirdetés kilépett a templom falai közül, s eljutott hívőhöz és
nem hívőhöz, katolikushoz és protestánshoz, mondhatni a min
dennapi élet része lett.

1926. január 31-én a pesti Belvárosi Plébániatemplomból Tóth
Tihamér tartotta az első magyar rádiós szentbeszédet. Ennek a
rádióban elhangzott első szavai: "Gloria in altissimis Deo" vol
tak. (Péterffytől eltérően más források szerint a szentbeszéd a
"Gloria in excelsis Deo" szavakkal kezdődött.) A kezdeményezés
valóban korszakos volt, hiszen ez a rádiós szentbeszéd az egész
világon az elsők közé tartozott. Miért vállalta ezt Tóth Tihamér?
Mert felismerte a korabeli magyar tudomány és technika nagy
szerű eredményeit, s jómaga a haladást elsősorban a technikai
vívmányokban látta, ezeket tartotta a leginkább kézzelfogható
nak az általános emberi haladás, fejlődés bizonyítására. (Beszéde
iben igen nagy teret szentelt az éppen aktuális, meghonosodó
technikai vívmányoknak, azok ismertetésének, a velük való érve-
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Tóth Tihamér mint
médiumszereplő

Tóth Tihamér halála

lésnek.) Ezt követően Tóth Tihamér csütörtökönként az ifjúság
számára mondott szentbeszédeit közvetítette a rádió. Az Egyete
mi-templomból először 1927. március B-án hallhatták ország
szerte hitszónoklatát. (Gondoljunk bele: a századfordulón Pro
hászka ugyanitt mondott konferenciabeszédei a pesti utcáról
vonzották a templomba az intelligenciát, ám neki az országot jár
va kellett elvinnie üzenetét az ország apostolaként.) A megválto
zott korviszonyokat és a pasztorálás új lehetőségeit, kihívásait je
lezte, hogy Tóth Tihamért Prohászka halálának évében már száz
ezrek hallgathatták a modem technika segítségéve!.

A tömegkommunikáció már a kezdet kezdetén is a siker csú
csaira tudta röpíteni kedveltjeit. s ez történt Tóth Tihamérral is.
Rendszeresen elhangzó vasár- és ünnepnapi szentbeszédeit az
egész ország hallgatta és várta, majd pedig azt baráti társaságok
ban, családokban, munkahelyeken megbeszélték, megvitatták. De
őt hallgatták a jelesebb egyházi ünnepeken is. Valóban mestere
volt a rádiós szónoklatnak, ami részben természetes adottság
kérdése: közvetítésre alkalmas, tiszta hanggal rendelkezett; beszé
de tagolt, érthető, szépen artikulált magyar beszéd volt. Így az
éter hullámain is meg tudta teremteni a szinte személyes kapcso
latot hallgatóival, amit az itt is alkalmazott találó, életből vett
példákkal fűszerezett. Valóban behízelgő hangja, annak meleg tó
nusa, megválogatott és szellemesen, színesen előadott példái,
nem egyszer anekdotái élményszámba mentek a vasárnapi ebéd
mellett, vagy ha nem akarunk profánok lenni, megszentelték a
rádióhallgatók vasárnapjait. (Tóth Tihamérnál voltak lánglelkűbb

szónokok a parlamentben, lelkeket megrendítő hitszónokok a
székesegyházak szószékein, vagy éppen karizmatikus vezérek a
katolikus nagygyűléseken, a rádióban mégsem ők "érvényesül
tek". Olyasmi jelenség lehetett ez, mint a csodált filmszínészek
esete, akik a némafilm korszakának ünnepelt sztárjai voltak, ám
a hangosfilmnél kudarcot vallottak.)

Tóth Tihamért sem kerülte el a neobarokk egyház értékrendjé
hez való igazodás kényszere. 1938. májusában XI. Piusz pápa ki
nevezte c. olbiai püspökké, és Rott Nándor veszprémi püspök
koadjutorává, cum iure successionis. Ezt követően június 29-én
szentelte püspökké sikerei színhelyén, az Egyetemi-templomban
Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás, esztergomi érsek, az egy
kori tanárai, Hanauer váci és Glattfelder pécsi püspök segédleté
vel. Augusztus 15-én iktatták be veszprémi segédpüspöki hivata
lába, ám szíve továbbra is Pesthez vonzotta: rninden hónap 20
án megtartotta az Egyetemi-templomban szentbeszédét.

A sors úgy akarta, hogy Tóth Tihamér ne főpásztorként vonul
jon be a magyar történelembe. Rott püspök 1939. március 3-án,
hosszú betegeskedés után elhunyt, s utódja átvette a nagy múltú
és hatalmas kiterjedésű egyházmegye kormányzatát. Alkotásokra
azonban nem maradt ideje. Rövidesen kórházba került, és Buda
pesten, a Rókusban agyműtétet hajtottak rajta végre. Az agyda-
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ganat azonban, amelyhez agyhártyagyulladás társult, gyorsan
végzett vele. Mindössze 50 éves korában, 1939. május 5-én el
hunyt. Hamvában is hű maradt Budapesthez: a Kerepesi temető

ben temették el, és hívei adakozásából - Erdey Béla szob
rászművész munkájaként - síremlékét 1942-ben állították fel.

Ha a századfordulón és századelőn Prohászka azt kereste-ku
tatta, miként lehet megérteni a modem kor emberének lelkivilá
gát és kibékíteni az örök kereszténységgel, s e téren maradandó
alkotásokig jutott, úgy az 1930-as években Tóth Tihamér már egy
más korszak, a technika és a tömegkommunikáció korában
"egyeztette össze" sikerrel az igehirdetést, a pasztorációt, a ke
resztény értékek közvetítését a társadalom széles rétegei felé a
modem, "lélek nélküli" technikával. Ezért is tartjuk Prohászka és
Bangha mellett a korszak katolicízmusa harmadik leginkább
nagy hatást gyakorló alakjának. Vajon támad-e a televízió és vi
deó, sőt, ma már a számítógép és az Internet korszakában méltó
21. századi folytatója?
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JACQUES MARITAIN

Kontempláció
a világban

Maritainék megkeresztelkedésének
emlékére, a kereszteikedési

évforduló vigiliáján.

"A kitépett öreg fa, mely néhány gyökerével még a földbe kapasz
kodik, néhányat pedig már átengedett az égi szeleknek, szeretne
még egy kis ideig némi gyümölcsöt hozni." Erre gondolt Jacques
Maritain a kolbsheimi kertben egy vihartépázott öreg cseresznyefa
előtt 1961 nyar án.' A hatvanas, hetvenes években született írások
ennek az öreg fának a gyümölcsei. Közül ük való A garonne-iparaszt
- ez az utolsónak szánt, végül mégsem utolsó műve.

Maritain ezekben az években is "tökéletesen önmaga marad és
koherens, s ez nem csupán gondolkodására jellemző, hanem el
mondható a gondolkodása és élete közötti kapcsolatról is" - írja
Michel Nurdin kistestvér Toulouse-ból egyik levelében. A hatva
nas években is érvényes Raissa Maritain naplójának ez a néhány
sora: "Mind az t, ami Jacques műveiben található, mi előbb átél
tük, megtapasztaltuk, megszenvedtük - a művészi és erkölcsi, a
filozófiai és hitbeli kérdéseket éppúgy, mint az imára és a kon
templációra vonatkozóakat. Mindent elsősorban azért kaptunk,
hogy éljünk, mindegyikünk a természetnek és Isten kegyelmének
megfelelően.v/ Ide kívánkozik néhány mondat René Voillaume
tól, amelyet Maritain temetésén mondott 1973-ban: "Nem vagyok
filozófus, és nem ezen a területen találkoztam Jacques-kal. De
megajándékozott engem, megtanított - nemcsak írásával, ha
nem még inkább egész életével, azzal, ahogyan tevékenykedett
- az Igazság tiszteletére és szeretetére. Ez a tisztelet és szeretet
vonatkozott a látható és láthatatlan világ minden igazságára és
mindenekfölött az önmagától fönnálló Igazságra, aki Isten. Íme,
ez annak a fénylő erőnek a forrása, amely kiáradt belőle és írása
ibÓl.,,3

Ahogyan Szent Ferenc szerette és tisztelte a "Szegénység úrnőt,"

úgy szerette és tisztelte Maritain az Igazságot. Egész életén át.
1926-ban írta Cocteau-nak: "Ismerem azokat a tévedéseket,

amelyek puszt ítj ák modem világunkat, s amelyeknél ennek a vi
lágnak csak a fájdalma nagyobb, de ezt a fájdalmat nem bántom.
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DEC VI., 79.

Látom mindenfelé a rabul ejtett igazságokat - vajon milyen fo
golykiváltó rend támad majd kiszabadításukra?,,4 Maritain egész
életével válaszol erre a kérdésre. Munkássága egyrészt a foglyul
ejtett igazság kiszabadítására irányul, másrészt pedig az ember
felszabadítására, hogy képes legyen meglátni és befogadni az
igazságot. S az új fogolykiváltó rendet - amint lassan megérle
lődött benne - az útjainkon haladó, bármilyen életállapotban
élő emberek közössége alkotja, azoké, akiket összeköt az igazság
szeretete, s hisznek e szeretet láthatatlan sugárzásában. A látható
és láthatatlan világ minden igazságáról van itt szó. Hogyan is ír
ta Horváth Sándor? "Ha beleéljük magunkat Szent Tamás gon
dolatvilágába, akkor mintegy észre sem vesszük, mikor hagyjuk
el a természet határait: csak a váratlanul elömlő, szokatlan vilá
gosság késztet bennünket eszmélkedésre, csak ennek eredménye
képp tudjuk a határkövet letenni. A természetfölötti - Szent Ta
más fölfogásában - a természetes folytatása mind ontológiailag,
mind ismeretelméletileg és lélektanilag.t''' Maritain az igazság e
teljességes szemlélésében nagy tanítványa Szent Tamásnak. Ez
annak a fénylő erőnek a forrása, amelyről Voillaume beszélt. S
ezért tudott Maritain "élő tomizmust" közvetíteni, amely - mint
ő maga mondta - nem a szemináriumok formulákban mumifi
kált tomizmusa, afféle logikai üresség, anélkül, hogy valaha is
megmutatnák felfedezéseinek mikéntjét, anélkül, hogy megvolná
nak azoknak a nagy intuícióknak az eszméi, amelyekkel Szent
Tamás élt, s amelyek fölfakadtak benne a valóság megtapasztalá
sából.,,6 Maritain nem szorítkozott arra, hogy teológiailag védje
az isteni igazságot, úgy gondolta, a tomizmus számára elérkezett
annak az ideje, hogy "kilépjen az utcára, hogy filozófiáját a pro
fán területén bontsa ki és keresse a pozitívumot mindenben". Ez
a fölfogás nem csupán szeretettel tiszteli az isteni transzcenden
ciát, hanem elősegít "egy teocentrikus humanizmust és a teremt
mény rehabilitációját Istenben"? Ehhez a rehabilitációhoz minél
teljesebb igazságban kell szemlélnünk az embert.

Eszembe jut Somogyi Győző egyik mondata a portréfilmjéből:

"Az embemek a szemét hozzá kell tisztítania a látványhoz." Az
ember, a megváltott ember előttünk áll minden titkával. Hozzá
kell tisztítani a szemünket - magunkat. Szükséges ez ahhoz a
szemlélethez, amellyel A garrone-i paraszt lY. fejezetében találko
zunk. Amíg a harmincas évekből származó írásaiban Jacques
Maritain a laikus keresztények méltóságának a fölismerését sür
geti, itt ezzel együtt is azt hangsúlyozza, hogy minden ember
Krisztus Titokzatos Testének tagja, legalábbis lehetőség szerint.
(Tudjuk, hogy a Szent Tamás-i gondolatvilágban a potencialitás
nak milyen súlya van!) "Az embereket - s itt kimondottan a
nem-keresztényekről beszél Maritain - elsősorban mint emberi
személyeket szeretjük, akik legalább lehetőség szerint, tagjai a
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A kontempláció
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megtestesült Igazságnak... Mindenekelőtt a maguk kifürkészhe
tetlen misztériumában szeretjük őket..."s

Az emberi méltóságot fokozta le - amint Maritain többször is
megállapítja - a barokk kor spiritualitása. Naplójában barokk
bűnnek nevezi azt a szétszakítottságot, amely a tökéletességre tö
rekvést fönntartotta a papoknak és szerzeteseknek, míg a laikus
ság - a közgondolkodás szerint - tökéletlenségre van szánva,
bűnös életre, amelyet a végén esetleg egy jó halállal megválthat
majd az örök kárhozattól. "Nyugati civilizációnk századokon át
szenvedett azon gyászos szeparatizmustól, amelynek jegyében
természetellenes módon elszakították. elvágták egymástól 
méghozzá mindenütt, az összes tevékenység szférájában - a ke
resztény laikus világi feladatát és azt a spirituális hivatást, amely
abból fakad, hogy a laikus Isten népének tagja. Mindenekelőtt

ezt a bajt kell orvosolni.í" Ezért szól A garonne-i paraszt jelentős
része az útjainkra leszállt, nem a kolostorok falai között, hanem
az útjainkon megélt kontemplációról.

A kontemplációt szemlélődésnek szoktuk fordítani. Ez azon
ban nem fejezi ki a szó lényegét. A szemlélődés merő értelmi te
vékenység. De a kontempláció ennél több: valamely igazságtól
való lenyűgözöttségnek mondhatjuk, Az igazság átéléséről van
szó. A kontempláció nem pusztán értelmi tevékenység, hanem az
akaratnak, az érzelmi világnak is tevékenysége. Megmozgatja az
egész embert.

Minthogy sokféle igazság van, a kontemplációnak is vannak
fokozatai. A kontempláció annál nagyobb érték, minél magasabb
igazságról van szó.

Mivel az ember személy, számára a legmagasabb érték szük
ségszerűen személy, sőt a véges emberi személy fölötti személy.
Olyan, akinél magasabbra nem emelkedhetünk, s aki rnindenben,
amit alkotott, maga-magát fejezi ki az ember számára. Azért,
hogy megismertesse és megszerettesse magát az emberrel.

A tulajdonképpeni kontempláció mindenen keresztül, amely
hat az emberre, amelyet megismerünk, Ővele, a személyi lét Tel
jességével teremt kapcsolatot.

Az útjainkon megélt kontemplációt sürgetve Maritain ennek a
szeretet-kapcsolatnak a kibontakozását szeretné elősegíteni min
den ember életében. Ez által fényesedne ki minden valóságnak a
saját értéke, s ez lenne az igazi gazdagodás az ember számára.
És az lenne az igazi nevelés, növelés, gazdagítás, ha már fiatal
korától megtanítanánk az embert a magát közlő Isten jelenlété
ben élni.

Elgondolkozhatunk nevelési módszereinken! "Eleget mondtam
arról e könyvben - olvashatjuk Maritainnél -, hogy lehet ke
resztényként filozofálni. De lehet keresz tényként történelmet, iro
dalmat, matematikát is tanítani - nem úgy, hogy magával a ma
tematikával próbálunk valami keresztényit mondani, hanem úgy,
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A kontemplatív élet

hogy imádkozunk a tanulókért, szeretjük őket. Továbbá azzal a
móddal, ahogyan tanítunk...»io Vannak igazságok, amelyeket
fontos lenne megismertetni a tanulókkal. Ilyen például a terem
tett világ és az ember egymásrahangoltsága. Az az alapigazság,
amelyen minden természettudományos kutatás nyugszik, hogy
az ember a világ dolgairól megfelelő, alkalmazható, igaz ismere
tekre tehet szert. Föl lehetne hívni a figyelmet arra, hogy a lét
adottságainak misztériuma nem rejtőzködő titok. Létezvén min
den fölkínálja magát, hogy általunk, általam ismert, fölismert,
megismert legyen. El lehet ámulni ezen az önközlő igyekezeten.
Az ember észreveszi azt is, hogy az igazság önmagánál teljesebb
re, az Igazság teljességére utal. Azután föl lehet fedezni pl. az
igazságnak és a szépségnek a kapcsolatát: "Hajlamosak voltunk
azt hinni, írta Raissa Maritain a chartres-i katedrálisban tett láto
gatásukra emlékezve, hogy kizárólag az igazság jelenlétén nyu
godhat a sok mennyei szépség egysége és harmóniája.ri'

Az igazságok, bármilyen igazság szemlélése fölötti öröm, átsu
gárzik a tanulóra, segíti őt a tanulásban, és gazdagítja benne ál
talában az igazság tiszteletét és szeretetét. Jelenleg mindaz,
amely a tanulás által elkezdődik, a legtöbb esetben nem fejező

dik be. Pedig ez az igazság általi lenyűgözöttség jelentené a kon
templáció kezdetét a világban, ahol igazság-, jóság-, szépség-csil
lámok között járunk.

Minden ismeret, ha nem válik Isten-élménnyé, elégtelen ma
rad. Akiben viszont élete során az ismeretek Isten-élménnyé vál
tak, az az ember az idős kor elérésével is - sőt egyre inkább! 
a véget nem érő gazdagodás útján halad. Az egész emberi élet
számára fontos lenne az a szemléletvá1tás, amelyet Maritain sür
get. Rendkívül fontos lenne az útjainkon, mindenhol, bármilyen
hivatásban és életállapotban megélt kontempláció.

Ez napjainkban talán sürgetőbb, mint valaha, mert a tudo
mányos-technikai fejlődés következtében az anyagvilág ma töb
bet tud nyújtani, mint régebben, s nagyobb annak a veszélye,
hogy az ember a vágyaival ezekhez fordul és beletapad az
anyagba.

A helyes kontemplatív élethez szükséges a kegyelem és külö
nösen szükségesek a Szentlélek ajándékai. Maritain könyvében
bőven foglalkozik a Szentlélek ajándékaival fölgazdagított élettel.

Az előbbiekben említett, az Isten általi lenyűgözöttség a szere
tet viszonzásának a vágyát ébreszti az emberben. S ezzel átlé
pünk az erkölcsi kötelesség területére. Itt is vannak fokozatok. A
legmagasabb: végig az egész életen át egyre izzóbb szeretet-ví
szonzásban élni a Teljességes Személlyel. (A szeretet, az, hogy a
lét szeretetben fürdik, magának a létnek a szerkezetéből olvasha
tó ki.) "A legmagasabb erkölcsi kötelesség az Isten-szerelern,
mondta nemrég Szent Tamásnak garonne-i paraszt korú, talán
legnagyobb, még élő tanítványa. Ez a kötelességek kötelessége,
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folytatta. Ha suszter vagyok, ha fizikus. Ami ezt nem szolgálja,
mi értelme van? Elmúlik az élet ... mire volt jó? A keresztény em
ber normális állapota az Isten iránti szerelmi állapot, mindenen
keresztül, a dolgokon, az embereken keresztül, de legfőképpen

Jézusban, Jézuson keresztül. Mert nem csupán a teremtő okság,
hanem a megtestesült, megváltó Isten jelenléte is körülvesz ben
nünket."

Egymásnak adja a szót a dunai és a garonne-i aggastyán:
"Szemtől szemben kontemplálni Istent Jézus emberségében 
mondja Maritain -, kontemplálni Jézust a felebaráton keresztül,
akit szeret és akit szeretünk: íme a világi tevékenységekben elkö
telezett ember kontemplációjának két legkívánatosabb úlja. 12 S
ide vezethet, erre nevelhet minden igazság kontemplációja, az a
bizonyos lenyűgözöttség. "Szerelmi vallomásban kellene élni Jé
zus iránt, Jézusban és rajta keresztül a háromszemélyű egy Isten
ben" - halljuk a Duna partjáról.

S végül adjuk át a szót újra Maritainnek, hogy ő fejezze be ezt
a kis értekezést: "Mivel ejtettem néhány szót azokról az ajándé
kokról, amelyeket érdemtelenül kaptam Istentől, szeretném meg
említeni közülük a legnagyobbat: azt, hogy ötvenöt éven át, ami
óta (1906. június ll-én) mindhárman megkeresztelkedtünk, meg
oszthattam életemet két áldott lénnyel, Raissával és nővérével,

akik egy igen zaklatott létezés szenvedései közepette pillanatnyi
megingás nélkül őrizték meg hűségüket a kontemplatív imádság
hoz, teljesen átadva magukat a Jézussal való egyesülésnek, a Ke
reszt szeretetének, és annak a munkának, amelyet az ilyen lelkek
láthatatlanul végeznek az emberek között. Tőlük tanultam meg,
mit jelent a világban folytatott kontempláció. E téren korábban
utolsó voltam, szellemi munkás lévén, aki hajlamos azt hinni,
hogy már valóban átélt bizonyos dolgokat, ha a fejével kicsit
megértette és filozófiájában értekezett róla. De tanításban, jó taní
tásban részesültem e két hűséges lélek tapasztalatai, fájdalmai és
a tőlük nyert világosság által.,,13
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Maritain
magyar hatása
Azok a viták, amelyek Jacques Maritain (1882-1973) gazdag mun
kásságát végigkísérték, mindmáig nem jutottak nyugvópontra. Eb
be a sorba tartozik mind a Teljes humanizmus (1936), mind pedig A
garonne-i paraszt (1966) című híres kötetei. Az, hogy e művek nem
rég (1996; 1999) magyarul is napvilágot láttak, nemcsak katolikus
gondolkodásunk gazdagodását, hanem egyúttal a magyar Maritain
recepció újabb szakaszát is jelzik.

A Maritain körüli viták máig húzódó hullámzását érthetőnek

tekinthetjük, ha arra gondolunk, hogy ő jellegzetesen olyan gon
dolkodó volt, aki a kereszténység, az egyház, a filozófus-teológus
és a világ viszonyát igyekezett újragondolni és meghatározni.
Márpedig a kereszténység és a világ viszonyában századunk az
összefonódás és szétszakadás olyan hullámveréseit s a konzerva
tivizmus-modernizmus olyan dilemmáit mutatta föl, amelyek
magában a társadalom életében nem kerültek még kellő és vi
szonylagos egyensúlyba sem európai, sem hazai viszonylatban, s
így az ezekről folytatott eszmei viták sem állapodhattak meg.
Ezért joggal beszélhetünk ma is Maritain időszerűségéről,1

amennyiben munkássága nagymértékben elősegítheti, hogy az
előttünk álló teendőket tudatosítsuk, függetlenül attól, hogyan
ítéljük meg magukat azokat a kérdéseket, amelyekről Maritain
annak idején álláspontját kialakította. Az alábbiakban - terjedel
mi korlátaink között - Maritain magyar visszhangjának néhány
fontosabb szempontjáról és szereplőjéről szeretnénk áttekintést adni.

A filozófus hivatása Maritaint egész pályáján foglalkoztatta.
Talán azért is így van ez, mert működése során szüntelenül érzé
kelhette, hogy a gondolkodó rendeltetése, hatni akarásának mód
ja, a kereszténység és a világ e századi érzékeny viszonyára való
tekintettel fokozott problémát jelent. "A történelemben való léte
zést tekintve nem az a lényeges - hangoztatta több ízben is -,
hogy sikerrel járjunk el (ami nem tart örökké), hanem az, hogy
jelen legyünk (ez kítörölhetetlenj.v ' Azzal a kérdéssel kapcsolat
ban, hogya filozófus kilépjen-e az életbe, arra a meggyőződésre

jutott, hogy ez nem kívánatos, mondván: "Ne a filozófus, hanem
a tana legyen olyan átütő erejű, hogy irányítsa, jó irányba vezes
se a napi politikát.r'

Ami a keresztény eszmény megvalósítását illeti, ezt Maritain
bizonyos értelemben lehetségesnek, de végtelenül nehéznek te
kintette. "Egészen biztos - írta -, hogy ennek az eszménynek a
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megvalósítása akadályokba fog ütközni, és többé-kevésbé rosszul
fog sikerülni. Előfordulhat, hogy az elért eredmény gyenge lesz,
sőt, esetleg teljesen egyenlő lesz a nullával. A lényeg azonban az,
hogy egyáltalán olyan célt jelent, amelyet az ember teljesen és
maradéktalanul akar." Maritain szerint a legfontosabb itt az,
hogy az ember "készen álljon", akkor is, ha "tevékenysége sehol
sem fog igazán hasznos eredményeket elérni.,,4

Egyik kései művében pedig hitet tett amellett, hogy a filozó
fusnak az a kötelessége, hogy tanúságot tegyen a legfőbb érté
kekről, azáltal, hogy gondolatait kifejti s az igazságot elmondja,
úgy, ahogy látja, Hangsúlyozta, hogy a filozófus nem zárkózhat
be tornyába, feladata az értékek fenntartása és védelme.5

Maritain a 30-as évektől máig többé-kevésbé jelen van hazánk
szellemi életében. Ezt a jelenlétet mindenesetre sem alábecsülni,
sem túlértékelni nem kívánjuk. Kevesellni eleve nem lenne indo
kolt, hiszen számos szintén jelentős, olyan e századi katolikus
gondolkodó akad, akinek Maritain megjelent írásaihoz s a róla
szóló cikkekhez képest alig maradt nyoma szakmai és közéleti
irodalmunkban. Sőt, úgy látszik, a magyar Maritain-irodalom
fontosabb szakaszai egyenesen egybevágnak a magyar katolikus
irodalom számottevőbb periódusaival.

Ugyanakkor túlbecsülni is helytelen lenne e megnyilatkozáso
kat, de ha az eredményeket számbavesszük, nem is érezhetünk
késztetést arra, hogy a meglévő magyar Maritain-recepciónak a
kelleténél nagyobb jelentőséget tulajdonítsunk. Egyrészt azért,
mert Maritainnek a magyar egyház szellemi helyzetére és maga
tartására gyakorolt hatását - akár a 30-as, akár például a 60-as
években - meglehetősen kétségesnek és külsődlegesnek tekint
hetjük. s visszhangjával inkább szűkebb értelmiségi körök reflexi
ójaként és útkereséseként számolhatunk. Másrészt e hatás válto
zó és korlátozott tartalmú, továbbá történelmi-politikai helyze
tünkbői fakadóan egyenetlen és sajátos korszakokra oszlik.
Nagyjából négy korszakot különíthetünk el egymástól: 1. A 30-as
évek - 1944.; 2. 1946-1948.; 3. A 60-70-es évek; 4. A 80-as évek
közepétől napjainkig.

"A francia katholicizmus, amely valóban közel állt az elmúlás
hoz, sok elmélkedésre ösztönözhet: hazánk mai helyzete külön
ben is több-kevesebb hasonlóságot mutat a századvégi Franciaor
szággal" - mutatott rá Mihelics Vid már 1922-ben, egyik ifjúkori
tanulmányában, amelyben a jövőt illetően a "krisztusi szocioló
giáról" szólva a következőket is leszögezte: "A katholicizmusnak
az egyéni lélek átformálásával társadalmi hivatása van, s különö
sen a XX. század katholikusainak kötelessége, hogy a keresz
ténységet valódi mélységében és célkitűzésében valósítsák meg, s
a mai társadalmat s a közélet minden viszonyiatát a katholikus
szociológia elvei szerint rendezzék be."b
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E korán megfogalmazott útkeresés és tájékozódási igény az
után egy évized múltán, a 30-as évektől ölthetett konkrétabb for
mákat, amikor a fiatal magyar katolikus nemzedék felfigyelt az
újabb francia irodalom katolikus szellemére. Szalay Jeromos
1934-ben egyrészt megállapítja, hogy "a francia irodalom minden
nagy képviselője nem katolikus", másrészt hozzáteszi, hogy
mintegy három évszázada még "nem volt olyan hatalmas, mély
reható, hatásában az egész világra kiterjedő katolikus irodalmi
mozgalom", mint a mai?

Ehhez hasonlóan Balla Borisz is "egy újfajta keresztény szel
lemről", "a francia keresztény lélek igazi arcáról" tudósít szintén
1934-ben, s arról ír, hogy a nyugati keresztény elit "egy, a keresz
ténység első századaira emlékeztető lelkiéletnek és miszticizmus
nak korszaka előtt áll." Balla megállapítja, hogy "a francia szel
lemiség nagyrészét ma a Peguy-Claudel-Mauriac-Maritain irodal
mi vonal táplálja élettel, elánnal, hittel, távlattal, s ez az irodalom
katolikus."B

Ebben a korszakban a nyugati tájékozódás jele Mihelics Vid
Modern katolikus fejek című kötete (1936), ahogy egy évtizeddel
később Eckhardt Sándor Új francia katolikus írók antológiája (1947),
amely Maritaint is bemutatta. Fontos szerepet vállalt Maritain
megismertetésében a Vigilia, amely 1935-ös indulásától fogva
már ezekben az években is több tanulmányt megjelentetett a filo
zófustól. A Tanú egyike azoknak a folyóiratoknak, amelyek elő

ször foglalkoztak Maritain alakjával. Lapjában Németh László a
"Primauté du spirituel" eszméit veszi szemügyre, s szembeállítva
egymással a vallás és az epház fogalmát, Maritain és a katoli
cizmus egyháztanát bírálja.

Ami az Humanisme intégral visszhangját illeti, a mű - súlyá
hoz képest kevesellhető - hazai fogadtatásának kevésbé a spe
kulatív vagy teológiai, mint inkább politikai oldalát kell kiemel
nünk. Ezen a téren Fejtő Ferenc cikke figyelemreméltó, amelyben
a szerző a totális fenyegetés árnyékában a kereszténység és a
szocializmus (szociáldemokrácia) közelítése jegyében méltatja
Maritain művét, mint amely "eddig talán a legfigyelemreméltóbb
és legbecsületesebb kísérlet katholikus részről a kereszténység,
humanizmus és szocializmus viszonyának elvi tisztázására." Fej
tő hangoztatja a nemzeti szocializmus és a keresztény államtan
összeférhetetlenségét, továbbá a kereszténység és az általa képvi
selt szocializmus közös humanista alapértékeit, amelyből kiin
dulva együttműködésreszólítja fel ez utóbbiak képviselőit.i"

E témával s Fejtő írásával katolikus oldalról Mihelics Vid fog
lalkozott, aki az általa szerkesztett Katholikus Szemlében többek
közt megállapította: "Fejtő cikkét ama figyelemreméltó változás
eddig legérdekesebb megnyilatkozásának érezzük, amely külső

és belső erők nyomása alatt megy végbe a hazai szociáldemokrá
ciában. Ennek lapjai, még a Népszavát sem véve ki, már hóna-
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pok óta abbahagyták a gyűlölködést a vallás és a nemzeti eszme
ellen, sőt, nem egy közleményük meglepő tiszteletet tanúsít a ka
tolikus Egyház és az egyháziak iránt." Mihelics Vid felveti: a
megváltozott magatartást tanúsító liberalizmus és szociáldemok
rácia képviselői beláthatták, hogy lia katholieizmus törhetetlen
védelmezője az emberi személyiségnek, amelyet a totális diktatú
rák semmibe vesznek". Ami pedig a katolicizmus és a szociálde
mokrácia viszonyát illeti, a doktrinális különbségeket fenntartva
hangot ad annak a meggyőződésének, hogy a gyakorlati-politikai
együttműködésnek - amelyet mindkét cikk hosszabban is rész
letez - "nincs, és nem is lehet a katolikus tanításból kifolyóan
akadálya.r"

Az Humanisme intégral Mihelics Vid eszmevilágára mély hatást
gyakorolt. Ö annak idején nem jelentetett meg külön cikket Ma
ritain művéről, hanem ennek szempontjait, problémáit önálló kö
tetben szándékozott tárgyalni. Hagyatékának egyik kéziratkötege
A kereszténység jövője címet viseli, amely egy készülő - majd be
fejezetlenül maradt - könyv előmunkálatait tartalmazza, s köz
tük terjedelmes kivonatokat olyan katolikus kultúrfilozófiai mű
vekből, amelyek a kor alapvető tájékozódási pontjait jelentették.
E feldolgozott művek közül kiemelkednek Christopher Dawson
és Gonzague de Reynold kötetei, különösen pedig Maritain szó
ban forgó munkája, amelynek német fordítása éppenséggel A ke
reszténység jövője címet kapta,U s amelynek a modem kor hamis,
antropocentrikus humanizmusára vonatkozó kritikáját, továbbá
az igazi, teocentrikus humanizmus távlataira nyíló eszméit Mihe
lics Vid kiváltképpen nagyra értékelte.

Tervezett művében Mihelics Vid a kereszténység fellépésével,
ennek jelentőségével,a kereszténység válságaival, ezek okaival, a
19. és a 20. század problémáival, a kereszténységnek a válságok
ra adott válaszaival, ezek módjaival és kritikájával, a keresz
ténység többletével és hiányaival más irányokkal szemben, a ke
reszténység örök értékeivel, s végül a kereszténység előtt álló te
endőkkel kívánt foglalkozni. Vesztesége katolikus gondolkodá
sunknak és egész szellemi életünknek, hogy ezt a munkáját,
amely hézagpótlónak bizonyult volna, nem fejezhette be. l3

Abban, hogy e munka nem öltött végleges formát, nyilván
közrejátszottak a világháború nyomán előállt változások. Az itt
átgondolt eszmék és felismerések azonban, amelyek a keresz
ténység .Jényegét", legmélyebb tartalmát, legfontosabb jegyeit,
üzenetét, korszerűségét és elevenségét érintik, az új feltételek és
kihívások közepette sorra megjelennek Mihelics Vidnek az 50-es
és a 60-as években publikált írásaiban.

Kiemelkedő esemény volt, amikor 1937. február 7-én Maritain
a Vigilia és az Alliance francaise meghívására látogatást tett Bu
dapesten, és előadást tartott az Iparművészeti Főiskola nagyter
mében Cselekvés és szemlélődés címmel. Előadását a Vigilia jelen-
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tette meg, Maritainnel pedig a Pesti Napló készített hosszú be
'l t' t 14sze ge es. .
A látogatás körüli időkre esik egy levélváltás Maritain és Ba

logh József ó- és középkori irodalomtörténész, a Nouvelle Revue
de Hongrie szerkesztője között.15 Ebben Balogh találkozót és ta
nulmányt kér Maritaintől, mégpedig Prohászka Ottokárról, ami
feltehetően el is döntötte, hogy Balogh terve végül is meghiúsult.
E két hónapi, ötszöri próbálkozás eredménytelensége belátható, s
nemcsak azért, mert a Prohászka felőli tájékozódás a püspök
több művének már létező német fordítása ellenére nehézséget
okozhatott, hanem főként azért, mert az életfilozófia szellemében
működő, s első pillantásra a bergsonizmussal rokon eszméket
képviselő (bár valójában ehhez kellő kritikával viszonyuló);" rá
adásul néhány művével indexre került, a modemizmussal hírbe
hozott Prohászka nem jelenthetett intellektuális késztetést a to
mista Maritain számára egy méltató tanulmány megírására, an
nál is kevésbé, mert Maritain már 1913-ban szakított Bergson fi
lozófiájával (bár Bergson később is foglalkoztattaj.V Éppen az
említett körülmények miatt viszont tényleg értékes és tanulságos
lett volna egy ezekre reflektáló elemzés, amely esetleg hozzájá
rulhatott volna Prohászka körül néhány félreértés tisztázásához,
s végül is mind Prohászka, mind Maritain arcképét gazdagította
volna.

A háború utáni évek rövid időszakában több lényegbevágó, a
korproblémákra irányuló tanulmány jelent meg Maritaintól. Ezek
közlésében a Vigilia járt az élen. Kereszténység és demokrácia, az
egyház és a szociális haladás, a világválság témaköreiben talál
kozhatunk ekkor Maritain nevével. Anélkül, hogy itt ezeknek az
írásoknak a részletes elemzésére vállalkozhatnánk, ezzel össze
függésben Maritain filozófiájának azt a jellegzetes vonását, irá
nyultságát szeretnénk kiemelni, amelyet kortársai, magyar értel-'
mezői ekkor és általában is pontosan érzékeltek, s amely szá
mukra közvetlenül is megadta gondolatvilágának jelentőségét és
"használhatóságát".

Maritain eszméinek ezt a jegyét Eckhardt Sándor - erős

hangsúllyal - így jellemzi: "A laikus Jacques Maritain arra vál
lalkozott, amire egyetlen teológus sem előtte: az isten-tudo
mányt, méghozzá a legklasszikusabb tomista formában a modem
élettel összhangba hozni. Nincs az újkori világnak olyan elvi kér
dése, amelyet Maritain ortodox, s amellett friss szemléletű teoló
giájának világánál meg ne vizsgált volna." Eckhardt megállapítja,
hogy Maritain "felvázolja egy új szociális katolicizmus elméle
tét", s végül "Szent Tamásra támaszkodva megvalósítja a világi
és a teológiai gondolat szintézisét".18

Az 50-es évek dermesztő légköre után, amikor is Maritain
gyakorlatilag teljesen lekerült a lapok hasábjairól, tanainak
ugyanezt a vonását emelte ki Rónay György, aki 1962-es eikké-
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ben "modern egyházatyaként" méltatta Maritaint, akinek jelentő

ségét leginkább abban látta, hogya tomista realizmus szellemé
ben "sosem rekedt meg a bölcselet iskolás, »skolasztikus« szak
keretei között, hanem minden kérdéshez a mai, modern életben
tájékozódást kereső ember izgalmával és problémaérzékével
nyúlt hozzá". Rónay rámutatott, hogy követői mesterükben nem
csak az eligazodás biztonságát csodálták, hanem érdeklődésének

széles körét is, majd megállapítja: Maritain "nemcsak hogy mert,
de irányt mutatóan tudott is állást foglalni a napi kérdésekben".
Végül pedig Maritain felfogásából - mint Rónay hangoztatja 
az a felhívás következik, hogy "a keresztények vegyüljenek el az
emberek között, s álljanak bele bátran a világba, ráhagyatkozva
lsten erejére, ami nem más, mint a szeretet és az igazság ereje".19

A szocializmusnak nevezett korszakban, kis híján negyven
éven keresztül összesen három szemelvény jelent meg Maritain
től, egyetemi szöveggyűjteményekben.Az Humanisme intégralnak
létezett egy gépiratos magyar fordítása, amelynek példányait a
hatóság 1961-62-ben elkobozta és összegyűjtötte. A marxista iro
dalmat gyakorlatilag két munka jelentette: Tordai Zádor hosz
szabb tanulmánya/" valamint Milan Machovec brossúrájának for
dítása a neotomizmusról. Legyen elég egy mondat ez utóbbi jel
lemzésére. A könyv első lapját a szerző nem átallja az alábbi idé
zettel kezdeni Aquinói Szent Tamástól: "Mindaz, amit eddig ír
tam, szemétnek tűnik föl előttem"; a kötet utolsó lapján pedig, a
témát tárgyaló szakirodalom között egy szerzőtrió könyvét ajánl
ja, amelynek a címe betű szerint: A bűncselekmények filozófiája.
Prága, 1962.21 (sic!). Ennyiben szeretnénk emlékeztetni arra, hogy
ebben az uralkodó légkörben kellett katolikus íróinknak a 60-as
években Maritain értékeléséhez fogniuk, mint ahogy ennek tuda
tában fogadták a zsinati megújulást is, amely őket önvédelmi
küzdelmükben a korábbinál kedvezőbb helyzetbe hozta.

A könyv, amely a zsinat utáni kereszténység főbb problémáit
veszi szemügyre, fokozott figyelemre számíthatott a magyar ka
tolikusok részéről, akiket érzékenyen érintett minden, a zsinati
reformra mint hivatkozási alapra vonatkozó bírálat. Az a néhány
írás, amely katolikus oldalról beszámol A garonne-i parasztról és a
körülötte támadt vitákról, körültekintően és tárgyilagosságra tö
rekvően tárgyalja a könyvet. Az alábbiakban Sinkó Ferenc és Mi
helics Vid értékelését vesszük szemügyre. Mindketten mérlegre
teszik az érdemeket és a kifogásokat, de végeredményben
Maritain méltatása mellett hangsúlyosabb, ahogy jó néhány is
mertetett elvi kritikát érvényben hagynak.

Sinkó Ferenc 22 emlékeztet rá, hogy Maritaint laikus megfigye
lőként meghívták a zsinatra, "annak elismeréséül, hogy egyike a
zsinati megújhodás úttörőinek." Megjegyzi, hogy a könyvet Ma
ritain egyfajta szellemi végrendeleteként emlegetik. A külföldi ér
tékelések közül hosszabban foglalkozik Lucien Guissard elernzé-
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sével, amely szerint Maritain támadása két nagy irányvonalat
vesz célba: az integrizmust és a progresszizmust. Az integrizmus
eszerint igaz formulákat sajátít ki, megfosztja őket eleven tartal
muktól, és felment a gondolkodás fáradalmai és kockázatai alól.
A progresszizmus az előbbire való visszahatás, amely a világ
megvetés ellen lép fel, de eközben letérdepel a világ előtt. A cikk
ez utóbbi észrevétel mentén fejeződik be, amikor Francois Biot
véleményét idézi. Biot visszautasítja, hogy a mai kereszténység
leborulna a világ előtt, s egyúttal hangoztatja, hogy a keresztény
realizmus szellemében alapvető feladat az emberek, a világ, az
egyház és az evangélium közelítése egymáshoz.

Észlelve a könyv által érintett és felkavart kérdések különleges
jelentőségét, Mihelics Vid, a Vigilia felelős szerkesztője az általa
írt Eszmék és té~ek című szemlerovatban két számon át foglalko
zott a térnával. Az első részben méltatja Maritain munkásságát
és összefoglalja könyvének mondanivalóját. Jelzi, hogy Maritain
nagy fontosságot tulajdonít a zsinatnak, amely megvilágította a
személy szabadságát, a világ értékét. a világiak küldetését és az
ökumenizmus elvét. Maritain szerint ugyanakkor egyfajta neo
modernista láz terjed, amely a keresztény vallást mítoszokra és
jelképekre csökkenti. A folyamatot immanens hitehagyásnak ne
vezi, s ezt a történetiség szélsőséges szemléletével, szkepticiz
mussal és relativizmussal jellemzi. Maritain szerint sok keresz
tény térdre borul a világ előtt, holott ebbe evilági küldetésünk el
lenére nem szabad bezárkóznunk. Részletesen megismerhetjük
Maritain lesújtó véleményét Teilhard de Chardin-ről is. A meg
újulás követelménye egyrészt a katolikus magatartás megváltozá
sa a nem-keresztények irányában a szeretet jegyében, másrészt
az értelem felszabadítása Aquinói Szerit Tamás szellemében. Ma
ritain ezzel kapcsolatban bírálja az idealizmust és a fenomenoló
giát, hangoztatja, hogy az igazi tomizmus nyitott a valóságra, vé
gül kiemeli a szemlélődés és elmélkedés szerepét a cselekvés hát
terében.

Írásának második részében Mihelics Vid szemügyre veszi a
könyv körül támadt vitákat. Leszögezi, hogy a katolicizmus nagy
elismeréssel és hálával tartozik Maritainnek, ez azonban nem
vonhatja magával a lehetséges és szükséges kritika elhallgatását.
Az észrevételek jelentős része abban áll, hogy Maritain meglátá
sait és ítéleteit túlzónak és sarkosnak minősítve ezek érvényét
korlátozottabb keretek közé helyezi. Sok kritikus hangsúlyozza,
hogy az egyház és a teológia szükséges és jó szándékú útkeresé
sei közepette elkerülhetetlenek a sikertelen kísérletek is. Nem
kétséges azonban, hogy a próbálkozást ilyen esetek után is foly
tatni kell. "Mindig szükség van katolikus gondolkodókra, akik
megpróbálják új és alkalmas módon közelebb hozni a kortársak
hoz Krisztust és az egyház tanítását" - emlékeztet rá a cikkíró.
majd felidézi, hogy ebből indult ki 700 évvel ezelőtt Szent Tamás
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is. Sajnálatos, hogy bizonyos körökben kihasználják Maritain
könyvét. Ezek egyrészt az egyház vádlói, másrészt az integristák.
Maritain viszont a hiteles perszonalizmus képviselője. Vissza kell
utasítani azt a törekvést, amely Maritaint az integrizmus vezéré
nek akarja feltüntetni, hiszen azt ő látnivalóan ebben a könyvé
ben is a leghatározottabban bírálja.

Az áttekintés egyik legfontosabb témájának látszik itthomól
nézve az a bíráló észrevétel, amely Maritainnek a valóságról al
kotott fogalmára vonatkozik. M. C. Bartolomei tanulmányára hi
vatkozva Mihelics Vid a valósághoz való helyes hozzáállást, a
valóság vállalásának és kritikájának arányát kívánja megvilágíta
ni. Eszerint a valóságot elsősorban vállalni kell; kritizálni is szük
séges, fIde csak abban a mértékben, amelyben a kritika új, járha
tóbb és ígéretesebb alternatívák választásának feltétele. Egyéb
ként a kritika meddő marad, és a valóság tudomásul nem véte
lének hiábavaló kísérletére vezet (...). Annak is, ami egykor érvé
nyes volt, konkrét módon kell újból beletestesülnie a jelenben,
olyan módon, hogy beleilljék napjainkba. Ennek hiánya annál sú
lyosabb egy olyan szerzőnél,mint Maritain, aki akár vallási meg
győződése, akár filozófiai téren képviselt realizmusa folytán nem
feledheti el, hogy a valóság mindig értékkel és jelentéssel bír, és
hogy nem létezik teljességgel negatív valóság". Ugyanebben a
szellemben mutat rá Mihelics Vid arra, hogy az egyháznak "foly
tonosan testet kell öltenie minden kultúrában és minden kor
szakban, s nem engedheti meg magának azt a fényűzést, hogy
teljes egészében és minden további nélkül elvessen három évszá
zadot",

Ezekből a sorokból világosan kitűnik, hogy a szintén realista,
ám egyházával a kommunizmus idején élő Mihelics Vid miért te
kintette életbevágóan fontosnak azoknak a kérdéseknek a tisztá
zását, amelyek Maritain művében, s a könyv körüli vitákban föl
merültek. Mihelics Vid e nyugati teológiai megfontolásokat a ha
zai helyzetre alkalmazta; megmutatta időszerűségüket,és segítsé
gül hívta őket akkor, amikor megfelelő módon kellett számot
vetni a valósággal, annak érdekében, hogy az egyház lehetőleg

testet tudjon ölteni a magyar történelemben ezekben az évtize
dekben is.

Azóta új korszak köszöntött ránk, a politikai-történelmi hely
zet megváltozott. Az újabb Maritain-irodalom elemzésére itt ter
mészetesen nem vállalkozhatunk.24 Annyi bizonyos, hogy a Ma
ritain által felvetett kérdések megvitatása új keretek között és
széles mederben folyhat. A problémák azonban nem veszítettek
jelentőségükből, mert a kereszténység és a világ viszonya ma is
elmélyült elemzést igényel és sok kívánnivalót hagy maga után.
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JACQUES MARITAIN A hit útjai
T. A hit csodái
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Hetén.

Filozófus vagyok csupán - és semmiképpen sem azon teológusok
egyike, akiket a karteziánus Minerva ironikusan "szuperemberek
nek" nevezett. Hogy a hit nagyszerűségéről mondhassak valamit,
átadnám a szót annak, aki minden filozófusnál és teológusnál ma
gasabbra helyeztetett, magának Szent Pálnak.

A Zsidókhoz írt levélben (11,1-39) - amely, ha nem is ő fogal
mazta meg közvetlenül, hűségesen közvetíti számunkra tanítását
és gondolatait - Szent Pál így beszél a hitről:

"A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk...
Ábrahám hittel áldozta fel Izsákot, amikor az Isten próbára tette...
Izsák hittel, szemét a jövőre irányítva áldotta meg Jákobot és Ézsaut...
Hitükben rejtegették az újszülött Mózest szülei három hónapig...
Hittel távozott Egyiptomból, és nem ijedt meg a király haragjától...
Hittel keltek át a Vörös-tengeren, úgy mint a szárazföldön...
A hit erejéből omlottak le Jerikó falai ..."

Isten hősei és a próféták "a hit erejével országokat győztek le,
igazságot osztottak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok torkát töm
ték be, lángoló tüzet oltottak el, megmenekültek a kard élétől...,

általuk asszonyok visszakapták föltámasztott halottaikat."
Jó lenne, ha hasonló csodák sorozatát vázolhatnánk föl napja

inkban is. Vajon mi hitben megfogyatkozott emberek lennénk?
Vajon korunk a hit számára a szerongásnak és a megtisztító éj
szakának a kora lenne? Hénokra és Illésre várakozva köztünk
oly ritkán történnek csodák és jelek! Úgy tűnik, hogy várakozás
közben a folyamatos tanúságtétel érdekében magának Isten or
szágának kellene fáradtságot nem kímélve lángbetűkkel írni pla
nétánkra a figyelmetlen halandók számára szóló üzenetet.

II. Az értelem működésmódja korunkban: a jelben való megrögzülés

A hit maga misztérium. Az ég ajándéka, amelyet azonban mi fo
gadunk be. Megfigyelhetjük. hogy az a működési mód, amely ál
talában jellemzi az értelmet egy bizonyos korban, afelé tart, ha
nem vigyázunk, hogy öntudatlanul visszahasson arra a módra,
ahogyan a hitet befogadjuk, arra a belső útra, amelyet hitünk bejár.
Mielőtt megfogalmaznánk bármilyen ateista filozófiát vagy olykor
még olyan filozófiákat is, amelyek azzal dicsekszenek, hogy helyet
készítenek a vallás számára, miközben láthatóan inkább elrekesz-
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tenek tőle, létezik az értelemnek egyfajta működési módja, amely
maga ateista, mert ahelyett, hogy a lét iránti buzgósággal lenne
tele, kirekeszti és eltávolítja a létet. Talán ez az oka, hogy az ily
módon működő értelemmel szembehelyezkedőKierkegaard, aki
másrészt jól ismerte az ész jogait, a hitben a lélek szétszakitásának
egyfajta követelését látta, és az értelem felé irányuló örökös kihívást.

De azok a megjegyzések, amelyeket figyelmükbe szeretnék
ajánlani, kevésbé általánosak, s az értelem jellegzetesen mai mű
ködési módjának két tipikus jegyére vonatkoznak. Nem szólok a
megismerés filozófiai elméleteiről, ez esetben az idealizmus és az
empirizmus lenne témánk két főszereplője. Arról a konkrét mód
ról beszélek, ahogyan számtalan, a kor szokásaitól elbűvölt gon
dolkodó embernél működni kezd az értelem. S e módnak a meg
ismerés filozófiai elméletei talán csak tükrei, Az értelem haszná
latának ezt a konkrét módját, azt hiszem, két tünet jellemzi, ame
lyeket szabad legyen elneveznem egyrészt értelmi produktíviz
musnak, másrészt pedig az igazolás elsőbbségének az igazsággal
szemben.

A szóban forgó produktivizmus tárgyai a fogalmak, a fogalmi
meghatározások, a jelek és a szimbólumok. Ha megfigyeljük sok
kortársunk intellektuális viselkedését, azt mondhatjuk, hogy
amennyire csak lehetséges, félreismerjük és elszalasztjuk a pasz
szivitásnak azt a pillanatát, amikor hallgatunk, mielőtt szálnánk;
azt a pillanatot, amelyben az érzékkel és a tapasztalással megra
gadott valóság bevésődik az értelembe, mielőtt annak ténylege
sen megismert tartaimát a fogalom vagy az idea hordozná. Nem
igen érdekel minket más, mint az értelem tevékenységének a fo
galmak és ideák gyártását szolgáló termelékenysége. Ennek az az
eredménye, hogy mindenekelőtt ezek az így gyártott jelek lesz
nek fontosak, és nem az általuk megnyilvánuló létvalóság. Egy
fajta kifejezés-zuhatagban elébe vágunk a dolgoknak. Előre toljuk
a megszakítás nélkül gyártott fogalmakat. A legcsekélyebb érint
kezésnél egy új fogalom születík, amelyet arra használunk, hogy
a létadottságból azt ragadjuk meg, ami megvéd minket tőle, ami
felment attól, hogy alávessük magunkat neki. Nem törekszünk a
látásra, értelmünk nem lát. Megtorpanunk a jeleknél, a megfogal
mazásoknál, a következtetések levonásánál. Kiragadunk egy in
formációt a valóságról, ezentúl ez szolgál minket, s ez minden,
amire vágyunk. Szó sincs arról, hogy segítségével eljussunk ma
gának a létvalóságnak a szemlelésére. A hőmérőről leolvasom a
mai hőmérsékletet:kell-e esemyőt vinnem, vagy sem: hogy ezzel
az ismerettel a meleg rnivoltát kutassam, éppen úgy nem érde
kel, rnint ahogy ez a minőség semmiféle zsákmányt nem kínál
fel az értelmem számára. Hasonlóképpen, megkapom az értesí
tést, hogy egyik barátom édesapja meghalt: írok neki néhány
szavas részvétnyilvánítást, s szó sincs arról, hogy elmerüljek fáj
dalma szemléletében.
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Az értelemnek ez a fajta működése - nevezzük ezt "jelben
való rögzülésnek" - nagyon megfelel a fiziko-matematikai tudo
mányoknak, mert ezek a valóságtól csak azt kérik, hogyan ala
pozzák meg azokat a gondolati tárgyakat, amelyekkel dolgoznak.
De ezen értelmi működésnek semmi köze a filozófiához. Semmi
köze a hithez. Ez utóbbi két esetben az értelem működési mód
jára nem a "jelben való rögzülés", hanem a "jelzett valósághoz
való átmenet" jellemző, ahogyan az a hír, hogy barátom elvesz
tette édesapját, ez engem valóban a szenvedés szemléléséhez ve
zet, ahhoz a felismeréshez, hogy barátom fájdalomban él. "A hit
- mondja Szent Tamás - nem reked meg a kijelentéseknél. a
fogalmi jeleknél, végcélját csak annál a valóságnál leli meg, ame
lyet ezek a jelek, mint eszközök, közvetítenek." (Sum. Il-Il. qu. 1.
a. 2. ad 2.) Vagyis az önmagát velünk kőzlő Istenség lényegi
misztériumánál.

Valahányszor engedjük, hogy hitünket ez az értelmi produktí
vizmus táplálja, amelyről az imént beszéltem, félreismerjük a hit
mibenlétét. Ilyenkor hitünk arra az útra lép, amelyen a modem
értelem jár. Vagyis a jelben rögzül, nem halad, illetve oly kevéssé
halad, amennyire csak lehetséges, a jelzett valóság felé. S így ki
kezdi azokat a végtelenül értékes fogalmi jeleket, amelyek a dog
matikai formulákat képezik, amelyek által az élő Isten beszél sa
ját magáról a mi nyelvünkön, miközben pontosan ezeknek a
szent erényétől és méltóságától függ az isteni valóság hordozása.
Mindig voltak olyan keresztények, akik számára annak ismerete,
hogy Krisztus megváltotta a világ bűneit, ugyanolyan fogalmi in
formáció, mint az, hogy ma reggel 12 Celsius-fok volt a hőmér

séklet. Számukra elég a megállapítás, mint ahogyan a hőmérő le
olvasása is elegendő. Sohasem helyezték magukat a megváltás
titkának, a Megváltó fájdalmainak jelenlétébe. Soha nem élték át
a hit általi megismerés megrendülését, a hályog nem hullott le a
szemükről. Azt mondanám, hogy a modem értelem a maga mű

ködési módjával megkockáztatja. hogy normálisnak tekintse ezt
a fajta előrehaladást a hitben, miközben éppen a hit kiüresítése
felé tart.

III. Az igazolás elsőbbsége az igazsággal szemben

A korunkra jellemző értelmi működésmásik vonása természetesen
következik az elsőből: az igazolás elsőbbségéneknevezném ezt az
igazsággal szemben. Fontosabb számunkra, hogy igazoljuk az ál
talunk gyártott szimbólumok és jelek érvényességét, mint hogy
tápláljuk magunkat azokkal az igazságokkal. amelyeket ezek a je
lek megmutatnak. Vajon számos kortárs filozófus számára nem
vált-e gyanússá maga ez a szó: igazság? Értelmünk valójában alig
törődik az igazság és még kevésbé a lét gyönyöreivel és csábítása-
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ival, inkább megijed ezektől; megreked az igazolásnál, ahogyan
megrekedt a jeinél.

Milyen következményekkel jár a hívő számára ez a szellemi
beállítottság? A hit tanúságtételen nyugszik. Nos, a föntebbiek
szerint a hívés sosem fogja azt jelenteni számunkra, hogy bizto
sak vagyunk valamiben, mintha láttuk volna hitelt érdemlő tanú
ságtétellel megerősítve. A hit azt fogja jelenteni az ilyen ember
számára, hogy igazolja, miszerint valamely hitelt érdemlő tanú
ságtevő előterjeszt egy bizonyos dolgot. Meghagyja az előterjesztő

felelősségét, a dolgot biztosnak ítéli, anélkül, hogy elkötelezné ma
gát annak igazsága mellett. Nos, ez a történelemtudomány esete,
nem pedig a hité. Mert a hitben elkötelezem magamat a hallot
tak igazsága mellett, biztosabb vagyok benne, mint saját magam
ban, mert azt maga az Első Igazság mondta nekem az egyház
közvetitése által, amely itt csupán eszköz-ok, a kinyilatkoztatást
átadó eszköz, amely maga is hit tárgya: "id, quod et quo credi
tur" (amit és ami által hiszünk).

"Három dolog van - írja Szent Tamás -, ami elvezet minket
a Krisztusban való hithez: a természetes ész, a törvény és a pró
féták tanúsága, valamint az apostolok és követőik tanítása. De
amikor egy embert így, szinte kézen fogva elvezettek a hithez, el
mondhatja, hogy ő nem valamelyik előző indíték miatt hisz: sem
nem a természetes ész okán, sem a törvény tanúskodása miatt,
sem pedig az emberek prédikálása miatt, hanem egyedül és kizá
rólag magának az Első Igazságnak az okán. Az Istentől belénk
öntött fénytől ered a hit bizonyossága" (In Joan. IV. lect. 5, a. 2.).
Így, aki a hit kegyelmét befogadja, szívében az Atya hangját hall
ja, a lumen fidei, a hit természetfölötti fénye által megvilágítva
egy és ugyanazon mozgással kapcsolódik az egyház által előter

jesztett tárgyi igazságokhoz, s kötődik teljesen kifejezhetetlen
személyes kapcsolatban Istenhez, az Első Igazsághoz, és veti ma
gát a megváltó Krisztusba.

Vannak azonban olyan hívők, akiknek a hite kizárólag abban
áll, hogy elfogadják, amit az egyház tanít, az egyházra hagyva a
felelősséget, anélkül, hogy elköteleznék magukat akalandban.
Ha kérdezősködnekafelől, amit az egyház igaznak tart, ez azért
történik, hogy felvilágosítást kapjanak a kellőképpen igazolt for
mulákról, amelyeknek elfogadását kérik tőlük, nem pedig azért,
hogy beavatást nyerjenek abba a valóságba, amelyet megismer
tetnek velük. Isten mondott dolgokat az egyháznak, az egyház a
maga módján mondja azokat nekem, ez a dolga, s én minden to
vábbi nélkül aláírom a nekem mondottakat, és minél kevesebbet
gondolkodom felettük, annál nyugodtabb vagyok. Szenesember
hitem van, és dicsekszem vele. Végeredményben az ilyen hit
egyáltalán nem lesz ismerés, hanem csupán engedelmesség,
ahogy azt Spinoza akarta. Így nem az Első Igazságnak hiszek
(aki az egyház által előterjesztett egyetemes igazságok által el
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akar mélyíteni magában). Hiszek az egyháznak, mint elkülönített
rnűködőnek a tanúságában, hiszek az apostolok tanúságának, el
választva az Első Igazság tanúságától, amelyet ők hallottak,
amely azonban nekem nem mond semmit. Emberek tanúságának
hiszek. De hol van akkor a természetfölötti hit? Itt is az a mód,
ahogyan az értelem szerepet játszik a hitben, gyakorlatilag kiüre
síti a hitet. Itt is olyan értelemmel van dolgunk, amely a maga
általános működési módján visszautasítja a látást; és amely ezál
tal a hit gyakorlásának feltételeit torzítja el. Mert a hit, amely
hisz és nem lát - a kegyelemtől mozgatott akarattól függően-,
az értelemben lakozik, amelynek törvénye a látás. Innen adódó
an a hit lényegéhez tartozik, hogy ne nyugodjon meg, hanem
hordozzon egyfajta feszültséget, egyfajta nyugtalanságot, törek
vést, amelynek majd a látás vet véget. Credo ut intelligam. (Hi
szek, hogy értsek.) A hit lényegénél fogva lendület a látás felé,
ezért kívánja tőlünk itt lent, hogy kinyíljunk a kontemplációban.
Kívánja, hogy a szerétet és a lelki adományok által fides oculuta
(látó hit) legyen. Kívánja a megtapasztalását annak, amit "homá
lyosan és tükörben" ismer. A hitnek valójában soha sincs csukva
a szeme. Kinyitja őket a szent éjszakában; s ha nem lát, az azért
van, mert a fény, amely betölti ezt az éjszakát, túlságosan tiszta
egy olyan tekintet számára, amely még nem hasonult az Isten
séghez.

Pontosan azért, mert a hit az értelembe öntött természetfölötti
erény, nem meglepő, hogy azok az esetleges módok, amelyek
szerint az értelem az emberi fejlődés egy-egy pillanatában műkö

dik, igyekszenek magát a hitet a maguk gyakorlati feltételeihez
igazítani. Az imént mondottaknak megfelelően inkább nyomorú
ság, mint nyereség az, amit az értelem korunk jellegzetes műkö

dési módjától kap. Egy pap barátom mondta, hogy gyóntatási ta
pasztalata szerint számos esetben azok a hittel kapcsolatos kéte
lyek és bizonytalanságok, amelyeknek nem sok köze van a hit
valódi megpróbáltatásához, rávilágítanak a modem értelmi mű
ködés azon jegyeire, amelyeket igyekeztem felvázolni. Benne föl
merült a kérdés, hogy vajon ezeknek az embereknek volt-e vala
ha is valódi hitük. Bárhogyan legyen is, nyilvánvaló, hogya hívő

szellemnek manapság újra fel kell kapaszkodnia a lét ismeréséről

leszokott értelem meredélyein. Kétségkívül lehetséges, hogy a
hősies hit tisztább és fennköltebb lesz a vele ellentétes általános
szellemi közegben. Természetes, hogy a hit a maga normális mű
ködéséhez megkívánja, hogy olyan értelemben éljen, amely meg
találta a maga rendes közegét. Az az értelem, amelyet kizárólag
a technológia és a jelenségek tudományának szellemi követelmé
nyei szerint alakítottak, nem lesz normális közeg a hit számára.
A természetes értelem, amely a közgondolkodásban működik,

spontán módon a létre irányul, ahogyan rendszerező és reflexív
módon a filozófia is. Soha nem volt nagyobb szüksége az embe-
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reknek a filozófia, a metafizika, a spekulatív teológia szellemi
légkörére, mint korunkban! Kétségtelenül azért van olyan nagy
félelem ezeket illetően, s ezért fordítanak olyan nagy gondot ar
ra/ nehogy "megrémítsék" velük az embereket. Mégis, ezek jelen
tik az egyedüli lehetőségét annak, hogy az értelmet visszavezes
sük a maga természetes, mélyreható működéséhez, s összhangba
hozzuk útjait a hit útjaival.

IV. A hitből fakadó egység

A hit homályos közösség azzal a végtelenül fénylő ismeréssel,
amellyel az isteni Mélység ismeri önmagát. Isten mélységeiről ad
hírt. Meghalad minden emberi rendszert, ha valódi; a kinyilatkoz
tatáson nyugszik, illetve azon, akit emberi névvel meg nem nevez
hetünk, s aki mindenki számára hozzáférhetőfogalmakban akarta
megismertetni velünk magát. A hit transzcendenciájával együtijár
egy sajátos paradoxon: a hit a maga területén - a hit tárgyát ké
pező dolgokban - rendkívüli módon egyesíti a lelkeket, az emberi
élet számára abszolút bizonyossággal. Egyedül a hit képes megte
remteni a lelkeknek ezt az egységét - a hit azonban csupán a
magasban hozhatja ezt létre. A hit nem hoz létre doktrinális vagy
magatartásbeli egységet tevékenységünk egyetlen olyan területén
sem, amely a hit tárgyát nem képező emberi dolgokat érint.

Azok a katolikus értelmiségiek, akik részt vettek ezen a héten,
egyesültek a hitben és az egyház tanításában. Az összes többit il
letően/ legyen szó filozófiáról, teológiáról, esztétikáról, művé

szetről, irodalomról, politikáról (jóllehet voltak álláspontok. ame
lyeket közülünk senki nem vallott magáénak, mert azok a hittel
összeegyeztethetetlenek), kétségtelenül a legváltozatosabb állás
pontokat vallhatják és vallják is magukénak. A hitből fakadó
egység túl magas ahhoz, hogy az emberi dolgokat kötelezően

irányítsa, kivéve, ha szükségszerű kapcsolatba kerülnek a hittel.
A hit szabad működést kíván az ész számára az emberi dolgok
ban/ és biztosítja is ezt a szabadságot. Az értelem vágyakozik ar
ra/ hogy foglyul essen, de egyedül Istennek, a Megváltó Igazság
nak szeretne foglya lenni.

A hit egységet teremt az emberek között, de ez isteni egység,
nem emberi, s éppannyira transzcendentális, mint maga a hit. De
hiszen a jó nem árad-e szét magától? Lehetséges volna, hogy ez
az isteni egység az örök hegyek magasából nem ömlik el síksá
gainkon, s nem hozza nekünk minden pillanatban egységesítő

erejét? 1gen, elömlik, közli magát, ha hívő a lelkünk, ha hitünk
nem vérszegény és csenevész, ha megvannak bennünk a szüksé
ges gyakorlati feltételek, ha hirünket a szerétet alakította erénnye.
Ekkor a hit átjárja értelmi és erkölcsi életünket, a belőle fakadó
transzcendentális egység szétárad emberi cselekvéseink minden
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fokán: de titokzatos és benső módon, magára a hitre jellemző

transzcendenciával, nem láthatóan és formulákba önthetően, kéz
zel tapinthatóan, hanem szellemi lendülettel és a kegyelem látha
tatlan működésével. A hit által létrehozott egység a hit tárgyán
kívüli dolgokban inkább sugallt egység, mint doktrinális vagy
tárgyi irányítás. Ilyen egység kifejezésére nincsen megfelelő sza
bály vagy rendszer, ez a lélek forrásainál születik, mint az a bé
ke, amelyet Jézus ad, s amelyet a világ nem képes megadni.
Megkísérelheljük még tovább jellemezni? Nekem úgy tűnik,

hogy a hitből eredő egységben megszületik egyfajta igazsággal,
bölcsességgel, szabadsággal kapcsolatos magatartás, s hozzáten
ném még: az az egység függvénye lesz annak, hogy milyen mé
lyen járt át minket az Evangélium.

V. Magatartás az igazsággal szemben

A szóban forgó egységgel kapcsolatos egyfajta viszonyulás az igaz
sághoz. Egy nagyon egyszerű, szellemi egyszerűségű, evangélin
mian egyszerű magatartás. Gyermeki bizalom, gyanútlan tisztalel
kűség, amely jobban szereti az igazságot minden intellektuális
megalkuvásnál s minden huncutságnál, legyen szó filozófiáról,
teológiáról, művészetről vagy politikáról. Ez a tisztalelkűség gyö
keresebb megtisztulást kíván, mint gondolnánk. Minden filozófus
szereti az igazságot, de milyen vegyítésekkel? Jelen van a filozófus
énje, hogy álcázott szömyetegeit ugyancsak belevigye ebbe a sze
retetbe. Ha az ember ebből a szempontból veszi szemügyre a filo
zófiai rendszereket. azt találja, hogy számos gondolkodó munkás
sága nem csupán az igazság őszinte kutatását rejti magában, ha
nem egyszersmind egyfajta, éles elmével társuló vágyat is az iránt,
hogy megtalálják a lehető legelőnyösebb intellektuális pozíciókat,
arra való törekvést, hogy koruk cinkosaivá váljanak, vagy tapasz
talhatunk náluk egyfajta eluralkodó szenvedélyt, amellyel valami
féle frusztrációt kívánnak kompenzálni. Ha igazságszeretetünket
megtisztítaná a hit tüze, akkor, bár nem lenne a miénk mindenféle
doktrína, de szabadok lennénk egy csomó, megosztást szolgáló
parazita motívumtól.

A teológiával kapcsolatban szeretném megemlíteni egy másik
módját is annak, hogyan alakulhat ki az igazság keresése közben
az intellektuális megalkuvás. Tudjuk, hogy a teológia, a termé
szetfölötti hitbe gyökerezve, tisztán racionális tanokat használ, és
számára eszköz a filozófia, amelynek segítségével igyekszik eljut
ni a kinyilatkoztatott igazságoknak valamilyen értelmi fölfogása
hoz. A filozófia eszköz a teológia számára, amelyet maga választ
a szolgálat~ra, maga keresi meg a céljai eléréséhez leghasznosabb
filozófiát. Es melyik filozófia lesz a leghasznosabb? Vajon az (a
többé-kevésbé téves), amelyiknek legnagyobb befolyása van ko-
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runkra, és így lehetövé teszi a teológus számára, hogy általa vi
szonylag könnyen érje el a lelkeket és fordítsa őket Isten felé?
Íme, ez lenne az igazság helyett a megalkuvás a legmagasabb
szférákban. Mert a teológia számára csak az igaz filozófia lehet
hasznos, függetlenül attól, mennyire tetszik a kortársaknak. A teo
lógiai igazság szolgálatába lépő ismerő eszköz csak a filozófiai
igazság lehet, melyet a mélyére hatolva előbb a maga termé
szetes és racionális rendjében ismerünk meg, s bármennyire
aránytalan is ez az isteni misztériumhoz képest, a teológia hasz
nálja, ami által emelkedetté válik, amint nő az eszköz-ok méltó
sága, amelyet a tevékenység teljessége, a legfőbb tevékenykedő

működ tet. De így a filozófiai igazság, nem pedig a filozófiai té
vedés válhat emelkedetté. Hogy hasznos eszköz lehessen, a filo
zófiának csupán igaznak kell lennie, semmilyen más követel
mény nem támasztható vele szemben. Engedélyt kérek ennél a
pontnál egy kis zárójel nyitására. mert szinte hallom néhány em
ber hangját, akiket megdöbbentenek mondataim: "Hová akar ön
eljutni? - kérdik. Azt akarja, hogy mindnyájan tomisták le
gyünk!" Tetszene Istennek, ha filozófusok, teológusok, mi mind
nyájan tomisták lennénk, s kétségtelenül ezt a kegyelmet kívá
nom mindnyájunknak. De a hit nevében senkit sem akarok arra
kötelezni, hogy tomistává váljék. Nem a hitetlenségükért teszek
szemrehányást azoknak a teológusoknak, akik bizalmatlanok
Szent Tamással szemben. Bizalmatlanságuk csupán értelmi hiá
nyosságra vall. Nem kétlem, lehetnek nálam sokkal intelligenseb
bek. Még nem eléggé intelligensek. Itt nincs szó a hitükről.

A teológiával kapcsolatos megjegyzéseim nem mennek mesz
szebbre, mint azok, amelyeket az imént a filozófiához fűztem.

Egyik esetben sem kívánom, hogy a hitből fakadó egység vala
mely tanbeli vagy rendszerbeli egységbe torkolljon. Egy másik
egységnek kellene megszületnie, amely láthatatlan, megfogal
mazhatatlan, amely a filozófus és a teológus emberségének a terü
letén kibontakozó egyfajta szellemi egység, ugyanaz a szellemi
magatartás. Ez kétségtelenül csökkentené a különböző és ellenté
tes rendszerek számát, bár nem törölné el őket. Nem lenne min
denki tomista, de igazságszeretetünkben mindnyájunknál keve
sebb lenne az összevisszaság.

Minthogy a tomizmusról beszéltem, egy másik kitérőt is sze
retnék megengedni magamnak csupán azért, hogy fölhívjam a fi
gyelmet egy tényre. Szeretném megjegyezni, hogy Franciaország
ban a két világháború között történelmi alkalom kínálkozott ar
ra, amit atomizmus reneszánszának hívnak, s hogy a katolikus
francia értelmiség ebből nem profitált. Más dolgok voltak a fejek
ben: modem filozófiák, a közvetlen cselekvés követelményei,
rendek, iskolák és irányzatok versengései. Nem szeretnék senkit
megbántani, mégis meg kell jegyeznem, hogy a Szent Tamástól
való önmegőrzésnek bizonyos szándéka nem vált dicsőségére a
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bölcs gyermekek éleslátásának. De az a lényeg, hogy a munka
folytatódik és folytatódni is fog, Franciaországban és másutt. A
tomizmus nem halott, s ott vannak még a munkások, régiek és
újak, hogy dolgozzanak a közös művön. Igaz, mindig jelen lesz
két dolog a tomizmus ellenében: maga a tanítás, amely vulgari
zálja az iskolában tankönyvekkel, sztereotip formulákkal, elkerül
hetetlen egyszerűsítésekkel és elkerülhetetlen rutinnal; és saját
technikai tökéletessége, amely megijeszti a magukat eredetieknek
tartó lelkeket, akik nem értették meg, hogy azok a kulcsok, ame
lyeket Szent Tamás annyi gonddal készített, az ajtók kinyitását és
nem becsukásukat szolgálják.

Zárójelemet bezárom. Hozzá kellene még tenni, hogy az a vi
szonyulás az igazsághoz, amelyet megkíséreltem leírni, s amelyet
bennünk az élő hit hoz létre - a hit szelleme, ha szétáradt előbb
-, nem csupán a teológia és filozófia területén születik meg, ha
nem a művészet terén is, ahol a kérdéses igazság többé nem az
egyetemes igazság, hanem a művész teremtő intuíciójának az
igazsága, amely iránti hűségében minden mást föláldoz; s a hit
szelleme létre fogja hozni azt a magatartást a politika területén
is, ahol a kérdéses igazságot igazságosságnak hívják.

VI. A bölcsesség iránti magatartás

Szó volt a hitből eredő egység első vonásáról, az igazság iránti
magatartásról. Ennek az egységnek második jellemzője,úgy tűnik,

egy bizonyos magatartás a bölcsesség iránt. A bölcsesség ízes tu
domány, sapida scientia, gyümölcs; és a Szent Tamás által megkü
lönböztetett három bölcsesség, a metafizikai, teológiai és a szem
lélődő bölcsesség közül ez a harmadik munkálkodik a bölcsesség
adományának emberfölötti módján, ennek gyökere az élő hit, s ez
érdemli meg par excellence a bölcsesség nevet.

És a hit, amint már emlékeztettem rá, nem irányul-e maga
magától a kontempláció felé, a kontemplatív gyakorlat felé,
amelynek elnyeréséhez mindazonáltal önmagában nem elegendő,

mivel ez a tapasztalati ismeret függ a szeretettől és a Szentlélek
ajándékaitól is? Ha nagyobb lenne a hitünk, mi mindnyájan,
mindenki a maga módján, haladnánk az Istennel való egyesülés
megtapasztalása felé - ami a legmagasabb bölcsesség -, s meg
értenénk, hogy a valóban termékeny cselekvésnek ez az egyedüli
forrása. Ez a szemlélődés, beteljesedve a szeretet által és a szere
tetben, afelé tart egyébként, hogy cselekvésbe csorduljon. De ön
magában, a vele járó megpróbáltatásokkal valóban nincstelenné
teszi, Isten eszközévé, munkatársává alakítja az embert. A legne
mesebb tevékenység is, ha nem misztikusan kiüresített, ha vala
milyen módon nem a - bár rejtett - kontempláció túlcsordulá-
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sa, végzetesen kockáztatja, hogy kiábrándulásba vagy keserűség

be torkollik.
A kontempláció - erősen hiszem - arra hivatott, hogy új

formákat öltve, hajlékonyabbá és szabadabbá válva fölvegye a fe
lebarát szeretetének inasruháját s szétszéledjen a közösség életé
ben. Ezt szeretném kifejezni, amikor azt mondom, hogy a tevé
kenység talán a misztika egyik álruhája, de nem abban az érte
lemben, hogy létezhetne a tevékenységnek valamiféle misztikája.
A tevékenységnek nincs több misztikája, mint a nehézkesség
misztikája. Állj meg hát, mondja az Úr, várj egy percig, maradj
egy kicsit nyugton, állj meg és lásd, én vagyok az Isten.

Kétségtelenül meglepődnek közülünk azok, akik csak a tevé
kenységben hisznek. Mi mindnyájan olvastuk Bergson könyvét a
Két forrásról. Tudjuk, milyen leckét adott nekünk Aldous Huxley,
aki semmit sem ért dogmáinkból, de aki megértette, milyen
rendkívül fontos az emberiség életében a szellemi tapasztalat.
Tudjuk, milyen része volt egy bizonyos misztikus meditációnak
Gandhi tevékenységében, lett légyen az csupán a természetes
rendből való. Legyen szabad megjegyeznem, hogy egy trappistá
vá lett költőnek a kontemplációról írt könyvét jelenleg százezres
példányban vásárolják az Egyesült Államokban, csakúgy, mint
ugyanennek a szerzőnek azt a művét, melyben megtérését
mondja el. Ez csak pici jel, engem azonban különősen érdekel,
mert jó néhány éve gondolom, hogya világ legaktívabb országa
a szemlélődés homályos vágyával dolgozik. Hová vezet ez a
vágy? Bizonyos, hogy a világ bármely részéről legyen is szó, a
bölcsesség és a kontempláció Isten leányai, akikről az emberi faj
nem rnondhat le.

VII. Egy bizonyos magatartás a szabadsággal szemben

A hitből eredő egység harmadik jellemzője, azt gondolom, egy bi
zonyos magatartás a szabadság iránt. Ha igaz, hogy a kegyelem
Isten fogadott fiaivá tesz minket, akkor minél mélyebbé válik ben
nünk a hit, annál erősebben kell késztetnie minket a fiak szabad
ságára, erre az autonóm szabadságra, amely függetlenség a teremt
ményektől és függés Istentől. Tehát a teológus szabad a teológiával
szemben, a filozófus a filozófiával szemben, a politikus a politiká
val szemben. És ez a fajta szabadság, amellyel túllépünk azon, ami
mindnyájunkat a legmélyebben elkötelez, titokzatos, ironikus és
szárnyaló módja annak is, hogy felülemelkedjünk különbözősége

inken.
Tehát a világgal szemben is szabadok vagyunk. Szabad utat

adunk a láthatatlannak a láthatóval szemben. Valódi helyükre
tesszük a társadalmi kérdéseket és a törvénykezés t, amelyek két
ségtelenül fontosak, de másodlagosak. A lelkekben munkálkodó
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erőkben ismerjük fel az elsődlegesen fontosat. Tiszteljük bennük
ezt a szabadságot, amelyet mi magunk belülről megélünk. Nem
azt kívánjuk, hogy hamut hintsenek magukra az eretnekek, ha
nem azt, hogy az élő Istenhez térjenek. Megértjük Szent Ágoston
szavainak súlyát: "Azt hitted, hogy az ellenségedet gyűlölöd, és
a testvéred az, akit gyűlöltél." A legkeményebb konfliktusokban
se törlődjön ki a jogérzék és ellenfelünk méltóságának tisztelete.
Ez a belső szabadság, ha egymásban kölcsönösen elismerjük és
tiszteletben tartjuk, bizonyos jele az emberi kapcsolatok legmé
lyét érintő szellemi egységnek, s valamiképpen a természetfölötti
hit transzcendentális egységét tükrözi bennünk.

VIII. Az Evangélium belénk kiiltdzése

Így tehát az igazsággal, a bölcsességgel s a szabadsággal való kap
csolat jellemzi azt az egységet, amelynek a meghatározását keres
tük, amely az emberi dolgok szívébe költözik, de amely csupán a
szellemi magatartásra vonatkozik. Túl finom és törékeny ez az
egység ahhoz, hogy szabatos kifejezést nyerjen. Ugyanakkor azon
ban rendkívül fontos és jelentős, minthogy természetfölötti erény
ből ered, amely magától egyesíti az isteni igazsághoz csatlakozó
embereket. És csak ebben a csatlakozásban egyesíti őket, tehát
transzcendentális egységről van szó, az önmagán túláradó s a mi
törékeny cserépedényünkbe átömlő egységről. Világos, hogy ez az
egység, amely a hit növekedésével jön létre, függvénye annak,
hogy az Evangélium milyen mélységekig költözik belénk.

Amikor újraolvassuk az Evangéliumot, félelmetes és édes 
mint maga az Isten - követelményeinek és szabadságának min
dig új arca tűnik elő. Boldog, aki örökre betéved ebbe a fény
erdőbe, és az emberben sugárzó Abszolút csapdájába kerül. Mi
nél inkább növekszik a tapasztalatunk, annál távolabb érezzük
magunkat az evangéliumi erkölcs gyakorlásától. Ezzel együtt
azonban egyre gazdagodik a róla alkotott fogalmunk, és nő ben
nünk annak a vágya, hogy titokzatos igazságai belénk vésődje

nek: ezt nevezem én az Evangélium belénk költözésének.
Amikor a természetfölötti igazságokon elmélkedünk, akkor mi

elmélkedünk az isteni igazságokon, amikor azonban az Evangéli
umon elmélkedünk, akkor az Evangélium szól hozzánk, s mi
elég, ha figyelünk. Amit az Evangélium így elmond, hogy meg
nyissa egy kicsit a lelkünket, az kétségtelenül nincs távol tőlünk,

amikor együtt megyünk Mátéval, Márkkal, Lukáccsal és Jánossal.
Mane nobiscum Domine, quoniam advesperascit. Maradj velünk
Urunk, mert későre jár.

Úgy tűnik, egy új keresztény kornak kell eljönnie. Ez olyan
kor lesz, amelyben az emberek minden eddiginél többet fogják
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olvasni az Evangéliumot, és soha nem volt mértékben elmélked
nek majd mondanivalóján.

IX. Új kereszténység

Az imént utaltam egy új keresztény korra. Előadásom alatt tulaj
donképpen végig erre gondoltam: Mert mik a hitnek ezek az új
útjai, mi ez a hitből szétáradó egység, amiről beszéltem, ha nem
egy új kereszténység eljövetelének a csírái?

Minél drágább számunkra a remény, annál inkább kell őriz

nünk a reá vonatkozó álmainkat. Civilizációnkban egy új keresz
tény kor eljövetelének reménye szerintem nagyon hosszú távú
remény. Ezzel kapcsolatban már jeleztem álláspontomat egy 15
évvel ezelőtt írt könyvemben. Az azóta bekövetkezett események
csak megerősítették elgondolásairnat, amelyek pesszimisták a je
lent illetően, optimisták a jövőre nézve. A háború után a szellem
csak olyan hősiességgel uralhatta volna a beteg világban szabad
jára engedett erőket, melyet lehetetlenség elvárni a nemzetektől.

Minthogy az emberi értelem elkerülhetetlenül elégtelen az előtte

álló feladat végrehajtásához, csak remélni lehet, hogy a közvetlen
jövő számára elrendeződneka dolgok, kerül amibe kerül, hála az
emberi középszerűség vegetatív forrásainak, akarom mondani
hála egy bizonyos állati éleslátásnak, amely szabályozza a törté
nelem természetes lendüléseit. De ha a maga egészében vesszük
fontolóra a világtörténelemnek azt a szakaszát, amelybe belép
tünk, nem mondhatunk róla banálisabbat, mint hogy átléptük az
Apokalipszis küszöbét. Az atombomba jó reklám Leon B1oynak.

Vajon holnap itt a világ vége, s a nagy krízis után nem kezdő

dik-e a világtörténelem új szakasza? Ami engem illet, azt gondo
lom, hogy új periódus kezdődik. Ehhez a jövendőhöz küldöm
követül reményeimet, amelyek egy középkorinál sikeresebb ke
resztény civilizáció új korszakának eljövetelét köszöntik.

Dabóci Mária fordítása
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LÁSZLÓFFY ALADÁR

SZÉPIÍRÁS

Alkony kezdődő

hajnalán
Ha szívem mint atollpihe
lassítva száll a semmibe,
egy kicsit talán azt hiszem,
hogy nem ér véget semmi sem.

Össze! halok meg, mint apám,
alkonykezdődő hajnalán.
Ha véget ér, tovább is fáj.
Ahol évszakot vált a táj.

Ez nem egyszerfí ősz-vörös.

Cyászom a Földdel kölcsönös:
létünk itt volt kísérthető 
ővele én és velem ő.

Már milyen régen tudva ez,
hogy verbum caro factum est!
Életet csak az élet ad:
egymásnak hit és gondolat.
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A Tűfok-kapu 2000
A Tiífok-kapu kétezer.
Nagy, bfínös terheket cipel
a teve, s mint a viperák
oly könnyen, szépen siklik át.

Ki intézte el, emberek,
hogy mégis átmehessetek? 
kérdi a megfeszített fal.
Lábánál dúl a diadal:

özönlenek heródesek
s még le nem gyilkolt ezredek,
hogy elvegyülveodaát
folytassák lsten ostromát.

Patájuk sosem csúszik el.
Visszhangzó bolt: ez 2000.
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BERNARD
LE CALLOC'H

A teljes mű a Püski Ki
adónál jelenik meg a
könyvhétre, Örvös Lajos
forditásában. Szerzője, a
hajdani gödöllői premont
rei francia gimnázium ta
nára, Körösi Csoma egyik
legnevesebb francia kuta
tója, aki a fellelhető do
kumentumokból áll~ol1a

össze a naplót.

Korösi Csoma Sándor
útinaplója
Zangla, 1823. július 1.

Június Lő-án reggel keltem útra a csomagvivő emberrel, akire a
főminiszter bízott, hogy rendben megtegyem ezt az utolsó, döntő
szakaszt, amelynek végén lételepszem egy időre Zanszkárban.
Zsebemben lapult Cevang Döndupnak a barátjához, Szangje Pün
coghoz írt levele, amelyben arra kéri, hogy részesítsen meleg fo
gadtatásban, és segítse elő filológiai kutatásaimat. De egy másik
levelet is vittem. Ezt Moorcroft írta a zanglai apátnak, hogy adjon
szállást a monostorban, ha megengedik a rend szabályai, és tegye
lehetövé, hogya legjobb feltételek közt dolgozzam.

Ez a zanszkári hegyláncot átszelő út azt az érzést hagyta ben
nem, hogy igazi hőstettet hajtottam végre. Három hegyvonulaton
kellett áthaladnunk. amelynek csúcsai 6000 méternél is maga
sabbra nyúlnak. Egész napi járás után valami holt vidékre érkez
tünk, amelyen át nem vitt nyom, ösvény, ahol nem volt egy fa,
nem nőtt fű. Körös-körül a teljes kopárság, kővé dermedt táj,
amelyen a legszebb időben is viharos szél söpör végig. Semerre
egy menedék, egy lakóház, háziállat, de még a vadállat sem él
meg itt, sehol nem tud vizet merni az ember. Éjszaka egy szem
pillantás alatt nulla fok alá süllyed a hőmérséklet, és még a völ
gyek mélyén se található védelmet nyújtó hely. Egyedül magunk
ra számíthattunk a szörnyű hideg, az éhség és szomjúság elleni
küzdelemben. Szerencsére útikalauzom gondolt rá, hogy ne csak
eleséget hozzon magával, hanem még vizet is, meg egy marok
nyi rőzsét, amelyen nagy kínnal főztünk egy csupor teát, hogy
felmelegedjünk. Az első éjszakát ebben az embertelen, dermesztő
kővilágban töltöttük. Még a legedzettebb emberek se tudják, mi
tévők legyenek ebben a dantei környezetben, ahol a könyörtelen
természet a teljhatalmú úr. Kevéssel pitymallat előtt, nem bírva
tovább a rajtam lévő ruha és takaró ellenére sem a hideget, fél
elem szorította össze a torkom, és vezetőmet, aki ugyan nem
volt idegen erre, nem kisebb nyugtalanság fogta el.

Mihelyt felkelt a nap, nagy sietve útra kellünk, nem is annyira
azért, hogy ne vesztegessük az időt, hanem inkább, hogy atmele
gítsük elgémberedett tagjainkat. Ólomsúlyúnak éreztem a lábam.

Le kellett ereszkednünk erről a holdbéli tájról egy kis folyó
völgybe, amely éppolyan csupasz, éppolyan kietlen volt, mint a
környező magaslatok, de ahol legalább vizet találtunk. Csak úgy
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vedeltük a jéghideg italt, és megtöltöttük vele a kulacsokat, aztán
átgázoltunk a folyón, s az 5200 méter magasban átvezető Cser
cserza hágóig kapaszkodtunk fel kínos lassúsággal azokon a láb
ficamító omladékokon. sziklák és kövek közt botorkálva a met
sző, üvöltő szélben, amely behatol a legvastagabb ruhadarab alá
is, hogy az ember csonttá fagy, s a kavargó por megvakítja. Mon
dani se kell, hogy a következő éjszakák ugyanolyan kínosan tel
tek, mint az előző, noha viszonylag nem is voltak hosszúak így
nyári napforduló idején. Nem sok időbe telt, hogy elfogyjanak
sovány tartalékaink, és hamarosan már tüzet se tudtunk gyújta
ni. Tovább botladoztunk a köveken, holtra fárasztottuk magun
kat az irgalmatlan lejtőkön, csúszkáltunk a szédületes magasban
futó ösvényeken, dideregtünk és sültünk meg egyszerre. Hiába
ígérte vezetőm, hogy nemsokára megérkezünk, nem hittem neki,
a havas hegyekkel, sőt jégmezőkkel elzárt látóhatár nekem mást
mondott. Pedig nem hazudott. A nyolcadik nap végén megpil
lantottuk végre a Zanszkár folyó két oldalán emelkedő völgyet.
Visszatért fagy tól, égető napsütéstől, rémülettől eltorzult arcunk
ra a remény. Ebben a ritkás levegőben, amelytől úgy elgyöngül
az ember, hogy alig tudja vonszolni magát, kivételes gyorsaság
gal haladtunk, testnek, léleknek annyira kellett már, hogy véget
érjen ez a kálvária.

Huszonharmadikán hajnal jöttévelleereszkedtünk a Zanglába
vezető úton, ahová délután vége felé meg is érkeztünk. Készen
álltam, hogy munkához lássak.

Zangla községből. amelynek házai szétszórtan bújnak ki a
sziklák közt, tüstént elindultam felfelé a kolostorba, hogy jelent
kezzem alámánál. Türelmesen várt engem, avval a lelki nyuga
lommal, amellyel minden buddhista. Hosszan, mosoly nélkül
méregetett, elolvasta a leveleket, amelyeket átnyújtottam neki,
aztán megmutatta a cellámat, ahol több hónapig kell majd él
nem. Noha megtapasztaltam már az élet nehezebbik oldalát, és
egyáltalán nem vagyok igényes, mégis különösen visszataszító
nak találtam ezt a cellát. Kicsi volt, alacsony boltozatú, fekete a
koromtól, és vajmi felettébb kényelmetlen. Főként az nyugtalaní
tott, hogy nem jött be elegendő fény a keskeny ablakon, amelyet
egy szörnyen piszkos pamutrongy zárt csak el a külvilágtól. Lé
nyeg, hogy fedél legyen a fejem felett, hogy meg tudjam óvni a
könyveimet. a kézirataimat egy olyan országban, ahol a szabad
ég alatt élni - erről most újra meggyőződhettem -, rettentő

kín.
Vezetőm másnap visszaindult, miután élelmet meg egyéb

szükséges holmit vásárolt magának, és bár a főminiszter megfi
zette szolgálatait, én is adtam neki némi kis pénzt odaadó segít
ségének és bátorságának elismeréseképpen. Délelőtt a láma, aki
lement a faluba, újra megjelent. Ekkor ismerkedtünk meg egy
mással tulajdonképpen. Éppoly komolyan, mint az előző nap, ez
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a szutykos, foltokkal borított, és helyenként szakadt ruháj ú/ de
annyi méltóságot és szelíd áhítatot sugárzó egyházi férfiú egy
egész sor kérdést tett fel nekem. A mód, ahogyan kifejezte ma
gát/ nyomban elárulta, hogy a zanszkári dialektus nem ugyan
olyan/ mint a Ladakban hallott. A szavak ejtése, nevezetesen a
szóvégi hangoké elég élesen különbözik egymástól. Ezt Szangje
Püncog is észrevette, és mielőtt még megjegyezhettem volna ne
ki/ átváltott ladaki dialektusra, és elmagyarázta, hogy a pontosan
ugyanúgy írt szavakat különbözőképpen ejtik a Himalája igen
erős földrajzi megosztottsága miatt.

Aztán ő is bemutatkozott nekem. Elmondta, hogy a drukpák
nem reformált rendjéhez tartozik, akik nagy számban élnek a la
daki királyságban, sőt a többséget alkotják. Hogy a zanglai "ki
rály" özvegyét vette nőül, mert itt a király nem olyan, mint ami
lyenek Zanszkár más részében uralkodnak, ami szintén a hegyvi
déki élet megosztottságából fakad. És hogy a buddhista tudo
mány minden ágára kiterjedő, hosszas tanulmányokat folytatott,
beleértve az orvostudományt is. Ezután rám került a sor, hogy
beszéljek magamról, s így megtudta tőlem, ki vagyok, főként pe
dig/ hogy azzal a szándékkal jöttem ide, hogy összeállítsam
anyanyelvének szógyűjteményét, vagyis hogy egy tibeti szótárt
szerkesszek, és betekintést nyerjek abba a civilizációba, amelynek
ő is letéteményese. A buddhizmusról említést sem tettem, ne
hogy azt képzelje, hogy át akarok témi. Nem titkoltam azonban,
hogy ha megismerem majd a tibeti nyelvet, meg szeretném fejte
ni ennek a csodálatos vallásnak a titkait, anélkül, hogy a legcse
kélyebb mértékben szándékomban állna, hogy egyszer én is
Buddha tanítványa legyek. Egyébként minden tétovázás nélkül
közöltem vele, hogy körülbelül egy esztendőt szánok szótáram
megszerkesztésére, amit tartózkodó méltósággal vett tudomásul.

Egy szolgáló jött/ aki az étket készíti nekünk, tüzet rak szárí
tott trágyával, ha úgy hozza a szükség, és mindig melegen tartja
az elmaradhatatlan és nélkülözhetetlen, vajjal főzött, sós teát. Eb
ben amonostori életben, ebben a mérhetetlen magányban, ami
osztályrészül jut itt nekem, nem fogom túlterhelni munkával,
mindazonáltal nagy hasznomra lesz, hisz mentesít a háztartási
munkáktól.

A zanszkári hegyláncon átvezető útszakaszon Leh és Zangla
közt, mindennél jobban szembetűnik a táj vigasztalan kopársága,
de valahogy mégis azt képzeltem, hogy a Zanszkár folyó völgyé
ben találok majd egy kevés növényzetet. Csalódnom kellett. Ha a
tulajdonképpeni Ladak esőtlen, terméketlen vidék, akkor Zarisz
kár még inkább az, de oly mértékben, hogy már szavakat se talál
az ember, amelyekkel ki tudná fejezni azt a gyötrelmes érzést,
ami elfogja ennek aholdbéli csupaszságnak a láttán. Még egy fa
sem nő. A talaj csaknem egészében minden növény termesztésére
alkalmatlan. Halomban a lehullott kövek, a kaotikusan feltorlódó
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szikladarabok, omló szirtfalak, az áthághatatlan kúpokban vég
ződő, megkövesedett lávához hasonló lavinák árkai mindenfelé.
A kolostorból kitekintve egy tisztán ásványi világ tárul elém, a
lent futó nagy erejű, bővizű folyó torlódó hullámai ellenére. Még
ebben a nyári időszakban is csak itt-ott látszódik egy-egy zöld
folt, amely egy gazdaság és az azt környező parányi rnezők lété
ről tanúskodik. Ezen a fölöttébb zord éghajlaton egyetlen gabona
terem csak meg, az árpa, és az is annak a néhány kezdetleges
öntözőcsatornának a segítségével, amelynek vize enyhíti a
szárazságot. A legmeglepőbb, hogy akadnak emberek, akik fel
jönnek ide lakni ezen mostoha körűlmények közé, ahol az éghaj
lat oly kedvezőtlen a mezőgazdaság számára, az állattenyésztésé
re meg még alkalmatlanabb, és minden reményük csak az lehet,
hogy sikerül majd egyik aratástól a másikig kihúzni. Zanszkárt
mégis sokan lakják, meséli a láma, sőt a 17. századig önálló ki
rályság volt, és csak ettől kezdve csatolták Ladakhoz. Szédületes
hágókon lehet csak megközelíteni. Délkeleten a Singo-hágó 5100
méter, keleten a Rubarung ugyanilyen tengerszint feletti magas
ságot ér el. Északon a Tarki-hágó még ennél is magasabb. Zansz
kárról igazán elmondható, hogy valósággal természet alkotta
börtön, ahonnét a nyári időszakot kivéve nincs szabadulás. És
még ekkor is hosszú időbe telik, míg az ember meg tudja köze
líteni. Mivel egyetlen fahíd sincs, amelyen a málhás állatok át
tudnának kelni, a legtöbb utazó gyalogosan teszi meg az utat, te
herhordók segítségével. Egyedül kötélhidak, jobban mondva
ágakból font hidak találhatók, de ezek is veszélyesek, így aztán
senki nem gondol rá, hogy karbantartsa vagy javítsa őket. Zang
la mellett is található ilyen, de utána tíz és tíz kilométereket kell
megtenni, míg egy másik felbukkan. Ez annál nagyobb akadályt
jelent, mivel a Zanszkár folyón még apály idején se lehet átgá
zolni, és túl sebes a sodra, hogy át lehessen evezni rajta. A tél, fi
gyelmeztetett rá Szangje Püncog, itt rendkívül kemény, sokkal
keményebb, mint Ladakban. Ráadásul igen hosszú, legalább hét
hónapig tart, néha nyolcig. A fagy tól minden kővé dermed, akár
a sarkvidéken. A hólepte hágók járhatatlanok, a folyó pedig
gyors folyása ellenére befagy. Bizonyos fokig ez szerencse. mert a
szűk és mély völgyszorosokon. ahová más időszakban nem me
részkedhet az ember, a befagyott vízen el lehet jutni Lehbe.

Kezdem hinni, hogya főminiszter azt gondolhatta, hogy itt
sokkal kevésbé teszem ki magamat fürkésző pillantásoknak. mint
bárhol másutt, és semmi nem vonja el a figyelmemet tanul
mányairnról. De még talán inkább azért döntött így, mert egész
Ladakban nincs még egy olyan tudós tanítómester, mint barátja,
a zanglai apát. Valamit mégsem értek. Szangje Püncog azt rnesél
te nekem, hogy ő a ladaki főorvos, és ebben a minőségében az ő

feladta, hogy a királyi család egészsége felett őrködjön. Azt is
közölte. hogy a kormányban szintén betölt egy hivatalt, neveze-
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tesen Ő folytat levelezést a dalai, illetve a pancsen lámával. De
hát mit csinál, mikor a tél foglya Zanszkárban? Tudom persze,
hogy Ázsiában semmi nem sürgős, nem számít az idő, de végül
is, ha megbetegszik a király, ha a kormány úgy dönt, hogy vala
miért a lhászai uralkodóhoz fordul, várnak vele, míg újra meg
nyílnak a hágók?

Alig rendezkedtem be a cellámban, másnap rögtön megjelent
a láma, hogy elkezdjük a leckéket. Rögtön megéreztem, hogy
széles-, nagymüveltségű emberrel van dolgom. Több listanyí ki
fejezést tett le az asztalomra, elmagyarázta az igeragozást, és szá
mos példát hozott fel, hogy megismertessen különös helyesírá
sukkal. Tisztába jöttem vele, hogy gyakran két, három, sőt négy
betű jelöl egyetlenegy hangot, de épp ez a betűhalom könnyíti
meg az egyformán hangzó szavak megkülönböztetését. Még a
régi, tibeti kiejtésről is tartott nekem órát, a nyelv keletkezéséről,

aminek már több, mint ezer éve, amikor a ma is használatos ábé
cét hozta be ide Indiából egy bizonyos Thonmi Szambhota, és el
magyarázta, hogy miért különbözik egymástól az irodalmi és a
beszélt nyelv. Megállapodtunk, hogy a klasszikus nyelv tanulásá
ra fordítjuk minden erőnket.

Zangla, 1824. október 20.

Már tizenhat hónapja élek itt Zanglában. Ebben az elszigeteltség
ben, az eseménytelen napok egyhangúságában persze elhanyago
lom a naplóírást. Csak ismételgetném magamat.

De két nap múlva indulok már. Nem szeretnék itt tölteni egy
második telet. Átvergődöm a Nagy Himaláján, és a déli lejtőn te
lepszem meg, az sokkal kevésbé hideg. Ezt teszik a módosabb
zanszkáriak is, akik megengedhetnek maguknak egy ilyen kikap
csolódást. Szultánpurban, a Kulu fejedelemség fővárosában foly
tatni tudnám szótárszerkesztői és filológiai kutatásaimat, s elke
rülhetem a temérdek szenvedést, amelyen át kellett esnem, mi
után elkövettem azt a hibát, hogy nem álltam tovább innét.
Szangje Püncog megígérte, hogy odajön utánam, ott neki is kel
lemesebb volna, meg aztán világot is lát egy kicsit. Mindenre
szomjas szelleme csak nyer vele. Mit is hozott ez az 1823 július
sal induló időszak, mikor közös munkánk kezdetét vette? Hát
nem sokat, hacsak nem azt, hogy nagy haladást értem el mind a
klasszikus tibeti nyelv, mind pedig az északi buddhizmus megis
merésében, amelyről azt tartják, hogy "az idvezülés legfőbb

útja".
Nap mint nap roppant kitartással dolgoztam tanítómmal, és

viszonylag gyorsan haladtunk a szavak és kifejezések útvesztőjé

ben. Vad energiám még az övét is felülmúlta. A számtalan kér
désre, amelyet feltettem neki, nem jutott elég ideje, hogy olyan
részletes válaszokat adjon, amilyeneket hallani szerettem volna.
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Két másik lámához kellett fordulnia, akik éppoly jártasok voltak
a szent tudományokban, mint ő. Egyik közülük Cultrim Gjaco,
valamiféle teológiai doktor. Egy egész lajstromot állított össze ne
kem, amelyből fogalmat alkothatok magamnak azokról a finom
nyelvi és gondolati ámyalatokról, amelyekkel a magafajta embe
rek olyavatottan élnek. A másik lámát Kunga Csölegnek hívják,
aki egy északnyugaton húzódó völgyben a dzongkuli monostor
apátja. Meglátogattam ez év tavaszának végén, és elbeszélget
tünk. Megállapította, hogy igen otthonos vagyok már a beszélt
nyelvben, amihez szívből gratulált. Ez Szangje Püncog érdeme,
mondtam neki, aki csodálatos türelemmel, szelíd megértéssel ja
vítgatta kiejtésem, hangsúlyom, hangszínem. Kunga Csöleg fel
idézte nekem, hogy a 11. században az ő monostoruk adott me
nedéket a híres Nárópának, a "hat titkos doktrína" megalkotójá
nak, és hajlott rá, hogy készítsen nekem ő is egy kis kézikönyvet
a gyémántszekérről, a vadzsrajána buddhizmusról. Nem telt bele
sok idő, már hozta is egy küldönc. De az igazi nagy esemény,
amely örökre emlékezetembe véste ezt a tizenhat hónapot, való
jában a tél volt. Októberben jártunk már, míg sikerült úgy-ahogy
hozzászoknom ehhez a klímához. Igaz, nem szenvedtem sokat
ezektől a szélsőséges időjárási változásoktól, amelyeknek egyik
óráról a másikra tanúja az ember Zanszkárban. Itt vagy perzse
lőn süt a nap, vagy vad hideg tombol. Cellámban igazából nem
szenvedtem a jeges éjszakáktól, mert takaróim is voltak. De ok
tóber végétől egészen más volt a helyzet. Abban a hiábavaló re
ményben, hogy majd átmelegszem, utasítást adtam a szolgáló
nak, hogy gyújtson tüzet. Pedig ha Zanszkar teljes szárított trá
gya készletét eltüzeli, akkor se lett volna melegebb. Ez a tüzelő

fajta még a tőzegnél is hitványabb, és ráadásul olyan füstöt
áraszt, amely, elviselhetetlen. Mivel kémény nincsen, az egyetlen
mód, hogy megszabaduljon az ember a füsttől, ha nyitva hagy
ajtót, ablakot. De akkor minek fűteni? Nem volt más választá
som, le kell mondanom a tűzrakásról.

Ettől fogva hatalmas birkabőr köpenybe burkolóztam, amely
nek gyapjas belseje volt, és újra tanulmányaimnak szentelhettem
magam. Túlzás lenne azt mondani, hogy most már kényelmesen
végeztem a munkámat, de legalább el tudtam olvasni néhány
szöveget, míg tartott a nappali világosság. Írni nem tudtam, mert
a tinta befagyott. Tüzet épp annyit raktunk, amennyi szükséges
volt a főzéshez. Ez volt a szolgálónak az egyetlen elfoglaltsága.
Egyébként behúzódott a helyiség leghomályosabb zugába, míg
csak el nem jött az evés-ivás ideje. Úgy élte át ezt az időszakot,

mint egy téli álmát alvó mormota, zokszó nélkül.
Mivel még olajmécsesünk vagy faggyúgyertyánk sem volt, az

este beálltával végigheveredtünk a hitvány szőnyegen, és becsa
vartuk magunkat a ruháinkba, amelyek inkább egy halom pisz
kos rongyra hasonlítottak. Több mint három hónapig éltünk így
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tél közepén, és még csak ki se tudtunk lépni, hogy elgémberedett
tagjainkat kicsit megnyújtóztassuk. Egyfolytában dideregtünk, és
mihelyt lapoztunk egyet a könyvben, utána tüstént elbújtattuk
kezünket birkabőr köpönyegünk hosszú ujjába. Istenem, de hi
deg is volt ez az 1823-24-es tél! A mártíromság minden kínját el
szenvedtem, de én, aki azt hittem magamról, hogy az élet vi
szontagságaival szemben edzett vagyok, mint az acél, a szenve
dés legmélyére zuhantam. Volt azért annyi méltóság bennem,
hogy nem mutattam ki, milyen szerencsétlennek érzem magam,
és összeszorítottam a fogaimat, az öklömet, hogy ne fakadjak ki
helyzetem miatt. Pedig közel álltam hozzá, mikor azt láttam,
hogy Szangje Püncog nem szenved semmitől, se hidegtől, se éh
ségtől, se bezártságtól, sem a piszoktól, amelyben fetrengtünk. E
nagytekintélyű orvos, sőt a kormánynak is tagja, hogy tudta el
fogadni ilyen könnyen ezt a mélységesen megalázó állapotot?
Úgy hiszem, soha az életben nem találkoztam senkivel, aki ilyen
elképzelhetetlenül fittyet hányt minden rosszra.

Május közepe táján jött meg a tavasz. Március elseje óta min
den nap csak ezt lestem. Ekkor határoztam el, hogy semmiképp
nem húzok ki Zanszkárban egy második telet, értésére adtam
Szangje Püncognak, hogy télre Kuluba szándékozom költözni.

Örvös Lajos fordítása
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SNEÉ PÉTER tojásfényben
a hetes buszon utaztam éppen.
a Rákóczi út legelejében
ahol a téli nap rézsút végigéget
mintha reflektor időzne az égen
Gellérthegy gémjének tetejében
mit emelni részegen a világosító felejtett
ebben a furcsán lejtett sárga fényben
már a Blaha Lujza téren
egy titkokkal teli zárterkélyen
oldalról rávetülő vajsárga fényben
tarka Meinl reklám égett
és szikrázott a szláv Gorenje kéken
s még föntebb az ég
kormos feketében
s csak azután júródtunk mélyen
egyre a mámor bensejébe
míg fel nem tárult sárgája fényben
a durva héj felett az ég
még sötétebb kéken
oly feketén mint az éjjel
vele egyívású csupasz térrel
mi fölvet mégis engemfölvet
és lebegtet és remegtet
immár koszos elguűrt térddel
szánkázva és lebegve
e földöntúli sárga fényben
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Néhány szó egy
GANGÚGÁBOR hallgatag regényről

Eötvös József: A nővérek

Született 1966-ban Székes
fehérvárott. 1991·ben vég
zett az ELTE magyar-törlé
nelem szakán. Az Eötvös
Collegium tagja, a párizsi
École Norrnale Supérieure
vendéghaJlgatója volt. Az
irodaJomtudomány kandidá·
tusa (1997), aJATE BTK fi
lozófia Tanszékének oktató
ja.Legu1óbbi írását az1998.
11. számunkban közöltük.

Eötvös József magába zárkózó író. Regényeinek szépsége - intel
lektuális gazdagsága és a benne foglalt emberi sorsok megszenve
dett igazsága - csak akkor tárul fel az olvasó előtt, ha már előze

tesen megsejtett valamit szerzőjük személyiségéből, ha azonosult
Eötvös életpályájának tragikusan feloldhatatlan, nagy kérdéseivel,
s ha megértette e mindvégig a túlhajszoltságig elfoglalt férfi szo
rongató magányát, amelyet leveleiben ugyan nagyritkán megszó
laltatott, amelyet azonban regényeiben. éppen ellenkezőleg,olvasói
elől eltitkolni próbált. Ugyanakkor az ember megismeréséhez még
is elsősorban ezek a regények nyújtanak kiindulópontot, vagyis
azok a szövegek, amelyek a szerzői személyiség rejtőzése miatt ma
radnak gyakorta némák.

Eötvös maga, sajnálatos módon, nem segít az olvasónak e kör
ben forgó paradoxon feloldásában: regényeiből hiányzik a terem
tő nyelviség és a magával ragadó cselekmény: ama két regénypo
étikai kellék, amelynek köszönhetőenelőkészületek nélkül is, aka
ratlanul is, azonosulhatnánk a regények világával.

Különös mértékben vonatkozik mindez utolsó befejezett regé
nyére, A nővérekre. Ebben még korábbi szépirodalmi műveihez

képest is sokkal szikárabb a cselekmény, a nyelve pedig... Nos,
Eötvössel e szöveg írása közben ugyanaz történik, amit akkor ta
pasztalunk magunkon, ha belefáradunk az idegen nyelven való
beszélgetésbe. Szókincsünk összezsugorodik, mondatfűzésünk,

gondolatritmusunk magyarossá válik, és elzsibbadt arcizmaink
akaratunk ellenére magyar hangokat formálnak az idegen szavak
kiejtése közben. Így a fáradt, idősödő Eötvös is, aki 1849-tól 1860
ig jobbára német nyelvű értekező prózát ír (az Uralkodó eszmék két
vastag kötetét is németül írja), utolsó nagyobb szépírói nekiru
gaszkodásával nemcsak hogy nem fejlődik alkotói eszközeiben, de
korábbi költői nyelvéhez sem talál vissza. Anyanyelvén gondolkod
va német regényt ír, jóllehet magyar szavakkal.

Irodalomtörténet-írásunk kezdeteitől fogva eredendően ódon
dász beállítódása azonban - szerencsére - nem engedte, hogya
regény újabb kiadások híján végképp az emlékezet peremvidéke
ire szoruljon, s a meg-megújuló értelmezési kísérletek jelzik, hogy
máig nyitott a kérdés, milyen törekvések állnak a regény hátteré
ben, milyen gondolatok foglalkoztatták Eötvöst. akinek e gondo-
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latokat A nővérekben, annak minden tanító célzata ellenére, csak
félig-meddig sikerült kifejeznie.

A századvég és a századelő Eötvös-interpretátorai irányregény
nek tekintették A nővéreket. Számos, egymással kimondva-kimon
datlanul polemizáló cikk vitatta, Eötvös vajon nevelési, társa
dalmi avagy éppenséggel lélektani regényt kívánt-e alkotni. Ezzel
szemben a kortárs értelmezések - amelyekhez egy korábbi írásá
ban kiegészítő forrásadatokkal a jelen sorok szerzője is csatlako
zott - az 1850-es évek politikai viszonyaiban gyökereztették A
nővérek alapproblémáját, s olyan "politikai utópiát" (Kulin Ferenc
kifejezése) láttak benne, amely a Fekete-birtok százholdas paraszt
gazdaságával, relativista boldogságfelfogásával megoldási kísérle
tet kínál a modernizalódó társadalom esélyegyenlőtlenségeire.

A karthauzi mint példa A jelen esszé kettős kiindulópontból, a szépirodalmi életmű

egyik legfontosabb darabja, A karthauzi, illetve az eötvösi életrajz
felől tesz kísérletet A nővérek néhány lehetséges olvasatának váz
latos kimunkálására. Ugyanakkor nem áll szándékában amellett
kardoskodni, hogy a szerzői intenciók egymásmellettisége, filoló
giailag érdekfeszítő, gondolatilag releváns sokszínűsége már azon
ténynél fogva, hogy egyetlen regényszöveg része, egységes írói
világot eredményeznének. Ellenkezőleg: A nővérek legnagyobb
strukturális fogyatékossága alighanem az, hogy Eötvös, e gondo
lati törekvések szerteágazó irányait követve, éppen ezen egész-él
ményt nem képes olvasóinak nyújtani.

"Néha Karthauzi hangulatomba süllyedek vissza, a különbség
csak abban fekszik, hogy a világfájdalom helyébe most saját fáj
dalmaim léptek." Eötvös ezen megnyilatkozását, amelyet Szalay
Laszlónak írott, 1854. augusztus 12-i levelében tett, a szakiro
dalom, jóllehet elégszer idézte, valójában mind ez idáig nem vette
eléggé komolyan. Pedig A nővéreknek ifúkori regényével, A kartha
uzival fennálló közeli rokonsága az egyik legfontosabb kiinduló
pont lehet A nőverek szerzői szándékainak megértéséhez.

Eötvös valójában már a regény szerkezetének megtervezésekor
A kurthauzis tekintette mintának: mind az, mind pedig a jelen mű

négy részre tagolódik, amelyek a szövegét az idilli nyugalom, a
vétek, a vezeklés és a kiengesztelődés nagy témáira tagolják, vol
taképpen drámai séma alapján. (E szerkezeti tartópilléreket Voi
novich Géza mindkét regény esetében a századforduló Eötvös
összkiadásában a folytatólagos fejezetszámozással lebontotta:
visszaállításukra az Unikornis Kiadó prózakiadásának köszönhe
tően kerülhetett sor.) A karthauzlból ismert más regénytechnikai
megoldások is visszaköszönnek A nővérek olvasása közben. Ilyen
például az a gyakorta (sőt szinte csaknem minden esetben) alkal
mazott eljárás, hogy Eötvös a párbeszédek alaptónusát a megvilá
gítással állítja be: kandallók, gyertyák vagy éppen a napszakok
fény-árnyjátéka teremti meg az atmoszférát. Hasonlóképpen átve
szi Eötvös korábbi regényéből a szerelmi kudarcélmény feldolgo-

217



A karthauzi eszmeisége

A felnőtt férfikor
regénye

zásának, illetve e folyamat írói megjelenítésének azt a sajátos
módszerét, amit a pszichológusok ismétlési kényszernek nevez
nek, míg a köznyelvegyszerűen így: kutyaharapást szőrével.

A karthauzi, annak ellenére, hogy szerzője huszonévesen jelen
tette meg, enciklopédikus mű. Életrajzi tekintetben dokumentálja
Eötvös tanulóéveinek legfontosabb szakaszát, nyugat-európai uta
zását, és összegzi az élet egy korszakának, az ifjúkornak vala
mennyi belső s külső tapasztalatát.

A belső tapasztalatról való számadás miatt válik A karthauzi sa
játos "érzelmek iskolájá"-vá: Gusztáv és Júlia fejlődésének legfon
tosabb élményanyagává ez a bonyolult, többszereplős szerelmi
adok-kapok válik. E regényben a társasági élet kritikája szorosan
összekapcsolódik a társadalom kritikájával. Előttünk áll, az akkori
idők Európáját tekintve igen korszerűen strukturált francia társa
dalom képe, amely éppen célok nélkül sodródik, hiszen céljait 
a júliusi forradalommal, Lajos Fülöp uralomra juttatásával - lát
szólag elérte. A harmincas évek Franciaországának visszásságaira
Eötvös a kor szokásos politikai válaszai - például Stendhal re
publikanizmusa - helyett közismerten sajátosan személyes, s a
magyar viszonyok között is értelmezhető választ ad: az életprog
rammá emelt altruizmust.

Nyomós érvek szólnak amellett, hogy A nővérek mindezen vo
natkozásokban A karthauzi kései örökösének tekinthető, amely
egy újabb életszakasz lezárásának igényével készült, s a felnőtt fér
fi tapasztalatait kívánta összegezni. Némiképp pontosabban: az
első regény a szerelmeknek, az utolsó főként a házasságnak a ta
nulságait osztja meg az olvasókkal. A szerző a maga borús gon
dolatait e tekintetben alighanem Káldorynak kölcsönzi oda: úgy
gondolom, fásultságáért és kommunikációképtelenségéért valójá
ban nem ítéli el, és semmi olyan tettet nem követtet el vele, amit
jóvátenni nem, legfeljebb megbocsátani lehetne. Ezen túlmenően

persze Eötvös mint családapa is számot ad itt a gyermeknevelés
mindennapjairól. Eleddig a regény megközelítői nem hangsúlyoz
ták eléggé, hogy Eötvös a családi élet egyik legelső ábrázolója el
beszélő prózánkban: Jókainak, Kemény Zsigmondnak ehhez nem
volt élményanyaga.

Minél több forrással rendelkezünk Eötvös forradalom utáni éle
téről, annál inkább szemünkbe tűnik A nővérek hangsúlyozottan
önéletrajzi jellege. Olyan motívumok, mint a menekülés felfordult
időkben (mindjárt a regény elején), a betegség állandó jelenléte,
az emsi fürdő és leírása, mind-mind megélt élrményeken alapul
nak. Ahol élettapasztalatra támaszkodhat, ott Eötvös prózája ele
venebbé válik. S megfordítva: ahol felfénylik a szöveg, ott a biog
ráfia tényeit gyaníthatjuk a háttérben. Néha, nagyritkán a filoló
gusnak sikerül is e sejtéseit igazolnia. Azt a jelenetet, ahol Or
mosyné külföldön tartózkodó leánya levelét várja, majd kézhez
vétele után, közönség előtt és szobai magányában, újra és újra
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csak olvassa, Münchenben élő, Júlia nevű nővérének leveleit váró
édesanyjáról mintázta Eötvös. Megkerültek ugyanis a tanúk, a le
velek, s bennük A nővérekben megörökített sűrű, "keresztben írt
sorok".

Lélektani regény Margitnak, ennek A karthauzi Júliájához hasonló, nagy érzé-
kenységgel és részletező kedvvel ábrázolt szereplőnek a megérté
se összetett feladat. Margit megnyilatkozásaiból derül ki a legvi
lágosabban, hogy Eötvös társadalomkritikája A nővérekben - el
sősorban az úgynevezett jó társaság kritikája. Azaz Eötvös "ismét
nem tulajdonképpeni értelemben vett politikai, hanem legföljebb
szociálpolitikai választ kínál a társadalom - ezúttal az ipari kor
szak konfliktusainak bemutatásához még nem eléggé tagolt, s
emellett céljai kivitelében megakadályozott, és ezért céltalan társa
dalom - anomáliáira. Eötvös, ha úgy tetszik, egyfelől beletörődik

a neoabszolutizmus korának politikai valóságába, másfelől azon
ban - s ez, azt hiszem, a regény egyik kulcsának tekinthető 
az önkényuralom éveinek közéleti eseménytelensége kapóra jön a
számára, hogy hőseit - éspedig mindenekelőtt Margitot - mint
kizárólag a privát szféra élményei és tettei által meghatározott
személyeket ábrázolja. Ebből a nézőpontból A nővérek kétségkívül
hangsúlyozottan lélektani regény, amely természetesen, a modern
pszichológia kialakulását megelőző korban - az ember lelki alka
tát mint hajlamok, neveltetés és szenvedélyek együttesét írja le.

A Rousseau-hatás Margit, e minden grófi címe ellenére is tökéletes polgárasszony
az, aki az ember mint magánember rendeltetésének problémájára
a konfliktusokat elsimító s a csalódásokkal megbékítő lehetséges
választ kimondja: "Szenvedtünk mindketten. Az élet s az embe
rek egy időre elkeseríték létünket, de mi mindig szerettük egy
mást, s végre minden csak ettől függ; s én, ha még egyszer kelle
ne kezdeni életemet, csak azt kérném Istenemtől, hogy múltamat
adja vissza. Múltamat minden szenvedéseivel, de azon határtalan
boldogsággal is, melyet karjaid között élveztem, s mely reám a jö
vőben vár." Margit az elhibázott élet botrányának feloldásához
jellegzetesen felvilágosodás kori valaszt talál: Eötvös kedves, ha
bár gyakorta kritizált szerzőjének, az e műben is többször meg
szólított Jean-Jacques Rousseau-nak szellemében tesz hitet Margit
a halálos ágyán amellett, hogy az ember tetteit elsősorban a szán
dékok tisztaságán mérik: a balvégzetű következményekre a lelki
ismeret ítélőszéke előtt kaphatunk felmentést. Mindig megmarad
hat, mondja, a remény, hiszen a szándék esik nagyobb súllyal lat
ba az örök üdvösség mérlegén. Az életpálya eseti tényei közöm
bösek: "Ha még egyszer kellene kezdeni életemet, csak azt kér
ném Istenemtől, hogy múltamat adja vissza".
Másfelől azonban Margit e rousseau-i válasza a polgárasszony

életkonfliktusára 1857-ben már mindenképpen kerülőútnak tűnik.

Ha Eötvös A karthauzival sok tekintetben megelőlegezi Gustave
Flaubert egyik nagy regényét, Az érzelmek iskoláját, akkor azt is el-
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mondhatjuk, hogy A nővérek viszont messze esik attól, hogy az
éppen vele egy esztendőben megjelenő Bovaryné emberi összeüt
közéseit felvállalhassa: Eötvös nem juttatta el Margitot a házas
ságtörésig. Ki tudja, sejtette-e írás közben, hogy olvasóközönsége
"magyar nőktől" még ennyi lelki problémát is sérelmesen sokalla
ni fog? Ritka kutatói szerencse, hogy A nővéreknek a regény sajtó
alá rendezése során használt példánya, amely annak idején a ma
kói Casinóé volt, ma pedig a Szegedi Egyetemi Könyvtár tulajdo
na, egykorú olvasói bejegyzést tartalmaz. A III. könyv harmadik
fejezete előtt, vagyis Dárdayné és öccse, Vámosy Vilmos hosszú
beszélgetését követően ragadtatta magát valaki a következő, meg
örökítésre is méltónak tartott kritikai megjegyzésre (melyet a
könyvkötő margóvágója szerencsére nem kurtított megfejthetet
lenné): "Ez már a második kötet és még oly kev(és)sel haladt elő

re Eötvös. Több elev(en)séget, több életet szeretnék belőle kiolvas
ni. Egy cseppet sem lát(szik) meg a hölgyeken a magyar nő

je(lle)me, kedélye stb."
A nő"érekbe belefoglalt gondolatok közötti feloldhatatlan fe

szültségek egyike áll itt szemléletesen előttünk. A modem regény
felé igyekvő lélekábrázolási kísérleteket éppen az az olvasói kör,
az alföldi tanyák és mezővárosok parasztpolgársága utasította el,
amelynek életformája a regény társadalmi utópiájának mintájául
szolgált. Tudvalevőleg éppen Makó szomszédságában fekszik
Orosháza, ahol Eötvös, 1852. február 12-én Szalayhoz írott levelé
nek nevezetes sorai szerint, először találkozott annak a rétegnek a
képviselőivel, amelyet a Fekete-családon keresztül követendő tár
sadalmi mintául állított az olvasók elé A nővérekben: "Talán évek
óta nem szóltam annyi józan s helyet tökéletesen betöltő ember
rel, mint itt, s talán soha nem érzém annyira igazolva nemzeti
önérzetemet, mint ez egyszerű gazdák között, - Barátom, mily
nép! mily büszke s mégis mily nyájas, mily egyszerű szokásaiban,
s mégis mily fogékony minden nemes érzés iránt, mennyire művelt

lelkű durva subája alatt, s mi derült minden komolysága mellett."
Eötvös, úgy tűnik, jól mérte föl, hogy a maga társadalmi állásá

ban, a maga közéleti tekintélyével mélyebbre nem merülhet le a
szív örvényeibe. Nem tehette ezt meg egy olyan olvasóközönség
előtt, amely még tíz év múlva is A kőszí"ű ember fiait, s benne a
harminc évig "jég közé" tett, s - többek között ezért - szinte
egyenesen a Miasszonyunk alteregójaként felmagasztosuló Barad
layné figuráját fogadta elégedetten, s ugyanakkor döbbent értet
lenség vagy közönyös fogadtatás várta azokat, akik a felnevelő

közösség elvárásainak és az egyéni alkat sötét erőinek kettős

meghatározottságában vergődő embert ábrázolták: Arany Jánost
és a Buda halálát a hatvanas, Asbóth Jánost és az Álmok álmodóját
a hetvenes években.

Zárkózott regény A nővérek, mert annyi mindenről kell hallgat
nia.
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BODNÁR DÁNIEL

Önt 1963-banaz eszter
gomi Szent István-bazi
likában szentelt ék pap
pá. Hajól tudom, a ma
gasabb teológiai képesí
tés megszerzésében az
Al/ami EgyJuíziigyi Hi
vatal akadályozta meg.
[gy Róma helyett 00
rogbányára keriilt. Ho
gyan élte ezt meg akko
riban?

AVIGILIA BESZÉLGETÉSE

Kozma Imrével
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1987-ben kezdett szerveződni nyugati
segélyadományok fogadására. Hivatalos megalakulása 1989. október 1Q-én
történt. A gondoskodó szocialista állam eszménye megbukott. Az így ke
letkezett vákuum kedvezett az MMSZ létrejöttének. Részben a gazdasági
és szociális gondok, részben egy keresztény indittatás úkaritatív szervezet
utáni lelki igény hívta életre. A szeretetszolgálatnak ma már kb. 2400
beiktatott tagja van. Az állandó tagokon kívül van 7-8 ezer bevethető és
25-30 ezer olyan munkai ársuk, akikre mindig számíthatnak. A szervezet
vezetője Kozma Imre atya, 1998 tavasza óta irgalmas rendi szerzetes.

Ez sajátos helyzet volt. Hatodévesen a II. félévben káplánkodtam
is egy Esztergom melletti faluban, Táton. Nehéz, de örömteli idő

szak volt az életemben. Tanulás, hitoktatás, prédikációkra készülés.
Mindez augusztus közepéig tartott. Az évfolyamtársaim mindnyá
jan megkapták dispozíciójukat (elfoglalták első munkahelyüket),
rólam meg mintha megfeledkeztek volna. Érdeklődésemre Eszter
gomban megnyugtattak, mondván, végigdolgoztam a nyarat, egy
kevés pihenés rám fér. Később pedig türelemre intettek. mivel a
személyemmel kapcsolatos elgondolások kimunkálása hosszabb
időt igényel. Ismeretes, hogy 1963-ban írták alá a Vatikán és a ma
gyar állam közötti megállapodást. Ennek értelmében lehetőség

nyílt arra, hogy papokat ösztöndíjasként Rómába küldjenek to
vábbképzésre. Később megtud tam, hogy az Esztergomi Főegyház
megye kormányzója, Schwartz-Eggenhoffer Artúr engem szándé
kozott kiküldeni, de az Állami Egyházügyi Hivatalban közölték
vele, hogy erről nem egyedül ő dönt. Ide az kapja meg a lehetősé

ge t, akit ők is támogatnak. Schwartz-Eggenhoffer Artúr makacs
ember volt, s az első öt évben nem is ment senki Rómába az Esz
tergomi Egyházmegyéből. Én természetesen lernaradtam. és Róma
helyett Dorogbánya lelkészségére kerültem. S mert minden rossz
ból származhat jó is, ennek hatására fogadalmat tettem, hogy papi
életemet a legkisebbek, a legszegényebbek szolgálatára szentelem.
Amikor megkezdtem szolgálatomat Doregon. az első vasárnapon
az őt szentmisén mindössze 57 főt számláltunk meg. Volt viszont
egy nagyszerű pl ébánosom. Májer Miklósnak hívták, akivel könnyű
volt azonosulni, aki kihívásként értékelte az adott helyzetet.
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Nagyon távol kerültek
Dorogbányán az embe
rek IstenWI?

Nehezen értett szótabá
nyászokkal?

Ön nemarravárt, hogy
a bányászok keressék
mega problémáikkal, Bk
pediga bizalomtól meg
nyatak?

Nem tudom, hogy erről volt-e szó igazából. Az viszont igaz volt,
hogy a bányászok tele voltak előítélettel. Elsősorban azért, mert a
múlt szomorú emlékeket ébresztett bennük a bánya kegyurával
kapcsolatban, aki a templomot és a plébánia-házat építtette, s akit
az egyházzal azonosítottak.

Á, dehogy! Csodálatos ajándékot készített nekem Isten a velük való
találkozásban. A legtöbbel igazi testvéri, sőt baráti kapcsolat alakult
ki, és sokat sikerült elindítanom Isten felé. Sajátos tervet gondoltam
ki. Elhatároztam azt, hogy nem járok civil ruhában. Mindenhová
reverendában mentem - nem kis feltűnést keltve. Ne feledjük,
1964-et írtunk. Azt is eldöntöttem, hogy az utcán mindenkinek,
gyereknek, felnőttnek, idősnek előre köszönök. Mindennek az lett
az eredménye, hogy néhány hónap után alig tudtam megelőzni

valakit is a köszöntésben. Megállítottak az utcán, beszélni akartak
velem, behívtak otthonaikba, s több száz embert megismertem név
szerint. A párttikár pedig, mintha figyelte volna utamat, amikor a
pártház előtt mentem, igyekezett behívni magához, és láthatóan
örült a beszélgetéseknek. Egyszer meg is kérdeztem tőle: miért teszi
ezt? Azt válaszolta: azért, mert öntől nem kell félnem. A bányászok
végtelenül jó emberek. Szerettem is volna megfejteni a gyorsan el
mélyült és több ükkel máig tartó kapcsolatom mivoltát. Kimondat
lanul is talán kiszolgáltatottságunk kovácsolt össze bennünket.
Ezek az emberek kiszolgáltatottak voltak, mert naponta szálltak alá
a föld mélyébe. Én is kiszolgáltatottja voltam az Egyházügyi Hiva
tal mindenható urainak. Ezen felül az, hogy egy pap természetesen,
közvetlen módon szól hozzájuk, otthonukban megtiszteli őket, asz
talukhoz ül, a kölcsönös megbecsülés és értékelés emberhez méltó
világát teremtette meg. Még ma is sokszor térnek vissza a kedves
emlékek egyszerű, sablon terv szerint épült, de tiszta otthonukról,
aprócska, de virágoktól pompázó kertjeikről. Mintha ezekkel kí
vánták volna kárpótolni magukat.

Nem az a dolgunk, hogy mi szólítsuk meg, mi keressük az embe
reket? A sokat emlegetett evangelizáció nem csupán a templomba
járók lelki gondozását, sőt elsősorban azt jelenti, hogyelvigyük az
üzenetet oda és azoknak, akik még nem hallották az Igét. Vagy
hallották, de nem jól értették vagy rosszul értelmezték. Esetleg vélt
vagy valós okok miatt távol kerültek Istentől, Krisztustól, a keresz
tény igazságoktól, értékektől. A szónak pedig akkor van súlya és
akkor képes közvetíteni, ha nem mesterkélt, hanem természetes és
őszinte, tiszta szándékot hordoz. A szónak hatóerőt pedig a csele
kedetek adnak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetőjeként

mindezt igazolva látom. A szeretetszolgálat programja, tevékeny
sége hitelesíti a szót.
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A Magyar Máltai Sze
retetszolgálat mottója:
"A hit védelme és a sze
gények támogatása, Is
ten dicsőségének megje
lenítése a világban."
Mit jelent ez a gyakor
latban?

Önök naponta találkoz
nak az élet legsötétebb,
legnyomorultabb olda
lával. Hogyan tudják
ezt Jeldolgozni lelkileg?

Ez a hiteles kereszténység megjelenése a világban. A mi igazságunk
Jézus igazsága: "Amit egynek tesztek, nekem teszitek." Istent azzal
dicsőítjük, hogy neki ajánljuk az életünket, bevetjük magunkat az
emberekért, Isten iránti szeretetből.Azt szeretnénk, ha minden em
ber elhinné azt, hogy Ö Isten gyermeke. Mi pedig testvérei va
gyunk. Hitünket egyedül tetteinkkel igazolhatjuk. melyek súlyát
áldozatkészségünk nagysága jelenti.

Alig, vagy nehezen. Elsősorban azért, mert általában oly végtelen
és mély a bajok tengere, hogy őszinte és önzetlen jelenlétünkön túl
csak rövidtávú vagy időszakos megoldást tudunk nyújtani. A leg
több szerencsétlen sorsú ember esetében alig lehetséges a hatékony
változtatás. Ez gyakorta súlyos erkölcsi válságot okoz. Elhatalma
sodhat az emberen a hiábavalóság érzete. Sok önkéntes munkatár
sunk éppen emiatt adja fel és hagy el bennünket. Nem képes fel
dolgozni ezt a tapasztalatot. Nehéz szembesülni a könyörgő tekin
tetekkel. a levelekben kiírt fájdalmakkal, teljesíthetetlen kérésekkel.
Mindezek ellenére nem ölthetjük magunkra a közönyt, hanem in
kább gondolkodásunk megváltoztatásával kell foglalkoznunk. Az
istenségéhez nem ragaszkodó, az értünk emberré lett Jézus elvárja
tőlünk, hogy kilépjünk önmagunk bűvös köréből. és eljussunk a
másik emberhez. A megtérés tényével állunk itt szemben, amely új
minőséget ad a megpróbáltatások miatt megterhelt emberi életnek
azáltal, hogy egymás terhét megosztjuk. Az élet perifériájára került
ember megfogalmazza kérdéseit. Miért vagyok szegényebb, mint a
másik? Miért születtem fogyatékosnak? Miért velem történt szeren
csétlenség? Ugyanakkor szeretne úgy élni ő is, mint bárki más. Na
ponta találkozunk ezekkel a kihívásokkal. s csak a kipróbált Isten
szeretet tarthat meg bennünket vállalt utunkon. Jézus a főparancso

latban összekapcsolja az istenszeretetet és az emberszeretetet. Ha
sikerül ez életünk gyakorlataiban, akkor Istentől kapott küldetést
teljesítünk, Akinek adósai vagyunk. "Isten maga a szeretet." A sze
retet Istentől árad belénk és a felebaráton keresztül akar visszatérni
hozzá. Nem engedhetjük, hogy az önszeretet irányítsa az emberek
életét, és döntse el a világ sorsát. Nem engedhetjük, hogy önszere
tetünk elfojtsa bennünk a felébredt együttérzést, mert az nyugtala
nít és kötelez, mert egyszerűbbmásokat idegennek tekinteni. Isten
azt a bátorságot kívánja tőlünk, amely ebbe a szeretetlen és önző

világba belesugározza Isten teremtő szeretetét. Ez a küldetéstudat
tal végzett szolgálat emel bennünket a csalódások fölé. Azért fontos
ez a lelkiség, mert különben nem mások szolgálatában veszítjük el
magunkat, s nyerjük el közben önazonosságunkat, hanem a csaló
dások kelepcéjébe kerülünk.
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Önöksokhajléktalannal
foglalkoznak. Vannak-e
reménytelen esetek?

Va-earraesély,hogyaz
emberek új életet kezd
jenek?

Mi az,ami sikerélményt
nyújt az Önök számá
ra?

Vannak emberek, akiknek életformája a hajléktalanság. Magatartá
suk antiszociális, nem hajlandók alkalmazkodni. Elfogadhatatlan
számukra, hogy bárki beleszóljon életvezetésükbe. Ök szinte ki
mozdíthatatlanok helyzetükből.Emberileg nézve reménytelen ese
tek. Ha viszont Isten nem marad ki életünkből, akkor egyetlen em
berre sem mondhatjuk, hogy reménytelen. Egyébként is, naponta
találkozunk csodákkal, noha nem vagyunk csodavárók. Gyakorta
tapasztaljuk, hogy nem csak olyan lehetőségeinkvannak, amelye
ket tervezni lehet. Az élet ennél sokkal gazdagabb, színesebb. Elő

fordul, hogy egy ember, akitől sokat várunk, aláhull. Míg egy má
sik, akitől már semmit sem várunk, csodálatosan bontakozik ki sze
münk előtt. Amíg a természet világában törvények határoznak meg
mindent, és semmi sem rutinszerű, addig az emberi világban a
kibontakozásnak olyan csíráival találkozunk, amire az ember csak
egy másik dimenzióban számít.

Erre mindig és mindenűtt van esély. Az alap történet a Tékozló fiú,
vagy inkább így: a jóságos Atya története. Az Atya tudomásul veszi
fia döntését, elengedi, de mindig visszavárja. Amikor megjelenik,
akkor megadja neki az esélyt, hogy újrakezdhesse életét. A csodák
megtörténte azon múlik, hogy megadjuk-e a lehetőséget az ember
nek, hogy újrakezdhesse életét. Van-e elegendő hitünk, bátorsá
gunk? Hajlandók vagyunk-e kockáztatni ezekért az emberekért ak
kor is, ha számtalanszor rászednek bennünket?
Az ajtókat sohasem zárhaljuk be. Nem teheljük meg, nincs hozzá
jogunk. Elvárható tőlünk, hogy a feltétlen bizalom megtestesítői

legyünk. Mindez nem jelenti azt, hogy minden esetben képesek
vagyunk erre. A becsukott kapu a vereség szimbóluma. Termé
szetesen más a helyzet a fizikai kapukkal és más a morális értelem
ben vett kapukkal. Előfordulhat,hogy elfogy az utolsó kanál leves,
az utolsó darab kenyér, ruha, vagy minden fekvőhely foglalt. Ha
azonban morális értelemben zárunk be egy ajtót, ez azt jelenti,
hogy erőink végére értünk. Nem tudjuk az illető sorsát tovább fi
gyelemmel kísérni. Ez a vereség hitünk gyengeségét mutatja. Min
den erőnkkel törekszünk arra, hogy ez ne forduljon elő, de megtör
ténik. Ilyenkor - fájdalom - be kell vallanunk, nem vagyunk hő

sök, csak gyenge emberek.

Az, hogy nem magunkat keressük, hanem Istent, és Öt szolgáljuk
az emberekben. Krisztus mennybemenetele után bennünk és álta
lunk tud és akar tevékenykedni. A mi ajkunkkal hirdeti az evangé
liumot, a mi szívünkkel vigasztalja az elesetteket, a mi kezünkkel
táplálja az éhezőt, és áldja meg a kicsinyeket. Bennünk és általunk
folytalja megváltó művét. Hitünk szerint ez ad értelmet életünk
nek. Így leszünk lsten munkatársai és szebb lesz a világ, mert épül
lsten országa. lsten pedig az örök élet ígéretén túl mindennapra
meglepetéseket is tartogat. Kérdezem, van-e gyönyörűbb egy hálá-
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Ha valaki nagyon ki
szolgáltatott helyzetbe
kerül élete során, akkor
két végletfordulhat elő:

vagy nagyonközelkerül
Istenhez, vagy pedigép
pen ellenkezőleg, elfor
dul tőle. Az utóbbieset
ben mit tudnak tenni?

Az ENSZ legutóbbi je
lentése szerint napja
inkban, a globalizáció
korában a Föld népessé
gének húsz százaléka
birtokolja ajavaknyolc
vanötszázalékát. Ennek
tarthatatlanságára már
II. János Pál pápa is
többször felhívta a fi
gyelmet. A valóság azt
mutatja: a katolikus
egyház társadalmi, szo
ciális tanítása nem na
gyon érvényesül ebben
a világban.

tól kipirult emberi arcnál? Van-e nagyobb öröm annál, mint látni
azt, amikor egy ember feltápászkodik a földről, a saját lábára áll és
nem szorul többé támogatásra?

Ne csodálkozzunk azon, ha kiszolgáltatott helyzetében valaki lá
zad! Hol van az Isten, ha van? Az Isten valóban szereti az embert
és gondoskodik róla? Így? Ilyen esetben nagy türelemmel mégis az
Isten felé vezető út megkeresésében kell segíteni az illetőnek. Mert
az Istennek minden ember fontos, egyetlen ember sorsa sem kö
zömbös, de az Isten nem "válságkezelő",hanem a mindig jelenlé
vő. Erre utal az Isten neve is: Aki van! Aki mindig jelen van, mert
szeret. Nem hagy el bajban, betegségben, szegénységben, üldözte
tésben. Sőt, azonosul ezekkel az emberekkel: "Éhes voltam és en
nem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és
befogadtatok, ruhátlan voltam és betakartatok, beteg voltam és föl
kerestetek, börtönben voltam és meglátogattatok." Az "istenkísér
tés" mindig a magára maradt ember lázadása. Az ilyen ember vár
talán még valakire. Ránk vár, akik tudjuk, hogy az élet tele van
akadályokkal. de lehetőségekkel is. Minden rossz tapasztalat elle
nére Isten tenyerén van az otthonunk. Ha nem önmagunkat keres
sük, általában sikerül is eljuttatni az embereket erre a felismerésre.
Ez a szolgálat a bibliai magvetők hitével vethető össze, akik sírva
viszik az új vetés magjait, de az aratás reményében. S lesz is termés.
Isten a tudója, hogy hányszoros. Számtalan példa bizonyítja, hogy
egy ember évek múltán integet vissza. Élete megváltozott, s arra a
bizonyos találkozásra hivatkozik, amikor pedig úgy tűnt, hogy a
reményt is eltemettük.

Az ön kérdését hallgatva azt kell mondanom: a civilizált világ leg
nagyobb kihívásával állunk szemben. Előzményei vannak annak,
hogy idejutottunk. A természet rendjét követően kialakult termé
szetes közösségek (faluközösségek) bomlottak fel és indult meg a
városiasodás. Ezt nemcsak támogatták, hanem helyenként erősza

kolták is. Az új városlakókban új életérzés alakult ki: kiszabadulva
a falvak zárt rendjéből a szabadság, a függetlenség, a senki-nem-is
mer élménye kerítette őket hatalmába. A rendezett közösségi élet
normáit igyekeztek elfelejteni, jobb esetben emlékké váltak. Ezt a
folyamatot támogatta a modem életértelmezés, amely az egyént
túlságosan a középpontba helyezte és szerepét eltúlozta. Mintha
nem is a közösség "alkotóeleme" lenne, mintha küldetése elkülö
nülhetne a közösség életétől. A célként megfogalmazott személyi
ség-kibontakoztatás öncélúvá vált. Az egyéni adottságok határtalan
jelentőséget nyertek az elért sikerekben! S az ember érzéketlenné,
részvétlenné, irgalmatlanná vált a lemaradottak. a sikertelenek, az
elszegényedettek iránt, egyszeruen átlép ezeken. Az emberi lét fela
datai alól kibújik. Szimpatikus mosoly kíséretében hangoztatja:
nincs mit tenni. Lesz, ami lesz. Lesz, ahogy lesz. Majd megjelenik
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Mi lehetaz egyházfela
data ezen a téren?

hatalmas transzparenseken, képernyőkön,mint a létfeladatot taga
dó, téveszmés ember. Autót lop, bankot rabol, adásvételi szerződé
seket hamisít, robbantgat, fegyvereket árusít, etnikai vérfürdőket

rendez, háborúba küld. Az új világ új embere névtelen, arctalan,
közömbös ember. Az új ember új világában a tudomány új szakte
rületei kerültek reflektorfénybe, és vezető szerepre tettek szert. A
pszichológia, mert ez az ember beteg, elődeinél betegebb.
A civil szféra csődöt mondott ezen folyamatok kezelésében. Bizony
az egyház tanítása és szerepvállalása elégtelennek tűnik. Az egyház
nincs könnyű helyzetben, mert a profán világ nemkívánatosnak
nyilvánította és a perifériára szorította. Állandó gyanúsításban él,
mintha csak rosszat cselekedett volna történelme során. Mégis azt
kell mondani: a világ szociális programja vagy visszatér a biblikus
alapokhoz, Krisztus szociális programjához, vagy fundamentum
nélküli világot, embertelen világot épít hangyaszorgalommal. Az
egyház alaptanítása szociális, vagyis közösségi. Az egyház külde
tése: összegyűjteni az egy Atyának gyermekeit testvéri közösségbe,
ezáltal megmenteni a maga útját járó embert. Erre hívja fel figyel
münket az Ószövetség Istene, Aki pásztor-király, Aki összegyűjti

övéit és néppé formálja. Az Újszövetség Istene, Aki Jézus Krisztus
ban a jó Pásztor, Aki egyházat alapít, amelyet azok alkotnak, akik
engedik magukat megmenteni és közösségbe szerveződnek, akik
nek feje a mindenség Királya. Isten különleges ajándéka, hogy
olyan pápánk van, aki lát és olvas az idők jeleiben. Bátran meg
mondta véleményét a kommunizmusról, és felhívta a figyelmet a
kapitalizmus veszélyeire is. Mindkét rendszer az evilágiság börtö
nébe zár, s közben igyekszik meggyőzni az embert a földi javak
üdvözítő szerepéről. Egyik ideológia sem igazolható, amikor a kér
désben megfogalmazott arányok valósak. Be kell vallani, az egyház
is felelős azért, hogy ilyen világ kialakulhatott. Nem is véletlen,
hogy a bátrabb hangok azt hangsúlyozzák, hogy a 21. század egy
háza a szegények egyháza kell, hogy legyen. Olyan legyen, mint
amilyen a születéskor volt, amelyről az Apostolok Cselekedeteiben
olvashatunk. Szentatyánk körleveleiben a mai kor számára érthető

nyelven megfogalmazta az egyház társadalmi, szociális tanítását. A
mi feladatunk mindezt a mindannapok történetévé tenni. Ne feled
jük, nincs a világnak külön profán története és üdvtörénete. A vi
lágnak csak üdvtörténete van. Isten azt akarja, hogy minden ember
üdvözüljön. Az üdvösségünk az egymással való közösségünk
függvénye. Túlságosan messze kerültek egymástól a szegények és
a gazdagok. Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, ki kell
mondani: jobbá kell lennünk!

Az egyház feladata hirdetni az igazságot: Krisztus értünk, embere
kért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennvből, s emberi testet
öltött magára. Krisztus értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért
kínhalált szenvedett és föltámadt, fölment a mennybe, ül az
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Hogyan tudná az egy
házagazdagokat ráven
ni arra, hogy az eddigi
eknél nagyobb mériék

ben adakozzanak, ami
kor II. János Pál pápá
nak a szegények tartha
tatlanhelyzetére valófi
gyelmeztetését sem na
gyon veszikfigyelembe?

Mit ér! azon, hogy az
egyház legyen szegény?

Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Krisztus a
testvérünk, első a testvérek sorában. Az egyház feladata, az embe
reket egymástól elválasztó falakat lebontani. "Nincs többé zsidó
vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mind
annyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban" (Gal 3,28). Az egyház
feladata meggyőzni a jómódban élőket arról, hogy nem a javakban
való bővelkedéstőlfügg az ember élete. Nem az ad értelmet életük
nek, hogy javaik gyarapítására törekszenek, akár mindenáron, ha
nem az, ha megosztják azokat a rászorulókkal. A radikális keresz
tény tanítás túl szigorúnak tűnik, amikor azt állítja, hogy nem tart
hat meg az ember a szükségletein felül semmit sem magának, ha
nem azt oda kell adni a nélkülözőknek.

Ha nem is tesszük magunkévá ezt a szigorú elvet, mindenképpen
ki kell mondanunk, amikor emberek milliárdjai éheznek, senkinek
sincs erkölcsi alapja a javak felhalmozására. Az egyház feladata
segíteni a szegényeket abban, hogy megőrizhessékemberi méltósá
gukat, aminek semmi köze sem lehet a sorsszerűséghez. Az egy
háznak számtalan lehetőségenyílik arra, hogy együtt szenvedjen a
szenvedőkkel. Az egyház nagy lehetősége,hogy felveszi a küzdel
met a világ sötét erőivel, mert tudja, egy jobb világ reményében az
éhezőnek kenyeret, a szomjazónak vizet, a ruhátlannak ruhát, a
hajléktalannak otthont kell adni, az üldözöttet be kell fogadni, a
jogfosztottnak jogot kell biztosítani, az embereket elválasztó falakat
le kell bontani.

Biztos vagyok abban, hogy sokkal jobban figyelnek a szentatya
üzenetére. mint gondoljuk. Elsősorban az egyház vezetőinek és a
papoknak stratégiailag kell foglalkozniunk ezzel a kérdéssel. A si
ker, az eredmény példaadás kérdése. Gondoljunk Assisi Szent Fe
renc példájára. Ferenc gazdag volt, és vállalta a szegénységet. Saj
nos kevés szó esik élettörténetében arról, hogy ő sok gazdag embert
rá tudott arra venni, hogy vagyonát megossza, esetleg mindenét
odaadja a szegényeknek. Sokan képtelenek voltak kivonni magukat
példája alól. Ferenc Krisztustól tanult, az Ö példáját követte. Ha az
egyház vezetői, papjai vállalják a szerényebb és szegényebb életvi
telt, akkor a Léleknek adnak nagyobb teret, amely azt eredményezi,
hogy a Lélek veszi át a szót. Az emberek érteni fogják az igehirde
tőket. Az igehirdetők szava a mindennapok kérdéseiben lesz jára
tos, az emberek megértik, és örömmel fogadják. Nem gondolom,
hogy nehéz ezt megérteni a krisztusi örökség felelőseinek. A ke
resztény élet krisztuskövetés! Amiről itt szó van, elsősorban nem
pápai enciklikák, püspöki körlevelek, vasárnapi prédikációk kérdé
se, nem csupán tanítás, hanem példaadás. Jó lenne tanulmányozni
azok módszereit és példáját, akiknek sikerült ez.

A szegény egyház arra használja a földi javakat, amire valók. Csak
ami használ, annak van értéke, az ér valamit. Ezt a kérdést az egy-

227



A kereszténységnek te
hát a jövőben ismét az
evangelizáció és a szo

ciálisküldetés leszneka
legfőbb jeladatai?

A mai magyar társada
lomban hogvan érvé
nyesül a szolidaritás?

ház illetékeseinek körébe szeretném utalni. Az ő feladatuk vizsgálni
az életet, mérlegelni az igényeket, kialakítani a mindennapokhoz
igazodó, de bibliai értékrendet, kimondani, mi az, ami maradandó!
Mindezek figyelembevételével meghatározni, mire költjük a világ
mulandó javait. El kell dönteni, kövekből építkezünk-e csupán,
vagy elhisszük, hogy az örök élet a földi Isten-Ország lelkekből

épült templomában kezdődik?

Mindig is ez volt az egyház feladata. Ez az egyház útja. Evangeli
záció és szociális gondoskodás. Kimondani az igazságot és érvényt
szerezni az igazságnak a szociális tevékenység által. Ezt mondják
gyakorlati kereszténységnek. Az ősegyházban kristálytisztán áll ez
előttünk. Az apostolok az Ige szolgálatában álltak, és diakónusokat
választottak, akik a szegények ügyét karolták fel. Az elvilágiasodott
világban az egyház is új helyzetbe került.
Újragondolja létét, és a körülményekhez alkalmazkodva újrafogal
mazza küldetését. Az egyház joga és kötelessége minden népnek,
minden történelmi helyzetben hirdetni az Evangéliumot mint ért
hető igazságot és konkrét szeretetet. Amikor az emberek csalódnak
az igehirdetőkben, és súlytalanná lesznek a szavak, és megvásárol
ható az igazság, míg mások szemében az dönti el, mi az igazság,
hogy milyen környezetben és mennyire tetszetősen fogalmazzák
meg, akkor újra érvényt kell szerezni az emberi szóval kimondott
isteni igazságnak, az Evangéliumnak. Ebben a helyzetben az ige
hirdetők elkötelezettsége lesz döntő. Amikor a gazdasági gyarapo
dás ügyeskedés függvénye, mert mindent szabad, csak rá ne jöjje
nek a turpisságra, amikor hatalmi harcok és érdekellentétek miatt
munkanélkülivé, földönfutóvá lesznek emberek, akkor az egyház
küldetése igazolására nem akarhat mást, mint a szegények szolgá
latát.

A szolidaritás elve a szellemi keresztények nagy száma ellenére is
meglévő egységére utal. A legmagasabb rendű kifejezése az a tan,
hogy az első ember bűne által minden ember bűnössé lett, és az
egy Isten-ember által mindenki részesül a megváltásban. Magyar
országon a rendszerváltozás éveit éljük. A szocialista gondoskodást
felvállaló szocialista társadalom fordul át vadkapitalizmusba. Az
átalakuló társadalmakban általában sérül a szolidaritás. Mi a hely
zet Magyarországon? Egyrészt okkal-joggal panaszkodhatunk,
másrészt magyar csodáról beszélhetünk. A rendszerváltozás óriási
lehetőségeket teremtett egyes embereknek. Ök bátorságukat han
goztatják, a kockázatvállalásukat emlegetik. Joggal hivatkozhatnak
erre, mint olyanra, ami minősíti az életet. A keresztény ember is
erre hivatkozik, amikor Krisztust választja a világgal szemben, ami
kor vállalja a keresztjét, hogy Krisztus nyomában járhasson. Az a
probléma, hogy legtöbben a kockázatvállaláskor ügyeskedésre gon
dolnak. Az átalakuló magyar társadalom egyik legnagyobb gondja
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Ön 1998 tavaszán belé
pett az Irgalmas Rend
be.Ismerve az Ön eddigi
tevékenységél,számom
ra teljesen logikusnak
látszik ez a lépés.

éppen az, hogy a gyorsan meggazdagodottak csak magukra gon
dolnak. Talán nem is szeretnék tudni, hogy az átalakulásnak
mennyi ember esett áldozatául. Mi tudjuk, hogya magyar lakosság
fele a létminimum alatt él. Ugyanakkor hősies megnyilatkozások
tanúi is lehetünk, amit én szívesen mondok magyar csodának. Az
elmúlt tíz évben befogadtuk a keletnémeteket, a Romániából me
nekülteket. a délvidéki háborúk üldözöttjeit. Folyamatosan támo
gatjuk a határainkon túl élőket, magyarokat és nem magyarokat.
Ebben az évben természeti katasztrófák sújtottak bennünket és nem
maradt magára senki. Volt közpénz, amit az ország vezetői rnoz
gósítottak, nagylelkűen megnyilatkoztak az újgazdagok (kevésbé a
külföldi vállalkozók), a szerény körülmények között élők pedig fe
leslegük nem lévén, a szükségeset osztották meg a kárvallottakkal.
Ezt nevezik magyar csodának.

A közelmúltban tettem szerzetesi fogadalmat. Hazaérkeztem. Ren
dem generálisa, aki ez alkalomra Rómából érkezett, a következőket

mondta: meggyőződésem,hogy Imre atya eddigi élete hosszú no
viciátus volt.
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EGYHÁZ AVILÁGBAN

NŐ~ÉREK AZ EGYHÁZAK, FIVÉREK
A NEPEK
A genovai ökumenikus találkozó

Chiese sorelle, popoli fratelli: ezzel a magyarul
csak nehézkesen visszaadható címmel tartot
tak ökumenikus találkozót 1999. november
12. és 14. között a Szent Egyed Közösség és a
genovai érsekség rendezésében a Ligur-ten
gerpart nagy múltú városában. Az összejöve
tel annak az eseménysorozatnak volt újabb
állomása, amelyet a II. János Pál pápa által
1986-ban kezdeményezett assisi találkozó in
dított útjára. Akkor, és azóta évente Itália és
Európa más-más nagyvárosában - utoljára
Bukarestben - került sor hasonló rendezvé
nyekre. Genova jelképe, a hajósokat évszáza
dokon át biztos kikötőkbe témi segítő ódon
vilá~ítótorony,a találkozó emblémáján is fel
tűno Lanterna immár régi ismerős öket. bará
tokat láthatott egybegyűlni e tizenhárom éve
tartó zarándokútnak az évezred utolsó állo
másán. A mostani alkalom több is, kevesebb
is volt az előzőeknél: a nagy világvallások
képviselői ezúttal nem kaptak meghívást,
hogy a szűkebb család, az egyházak nyíl
tabban beszélhessenek egymással közös
dolgaikról.

A cím a néhai Atenagorasz konstantinápo
lyi ökumenikus pátriárka gondolatát idézi,
akinek VI. Pál pápával 1967-ben lezajlott em
lékezetes találkozóján Róma püspöke és a
legnagyobb keleti egyház feje visszavonta az
egymást 1054 óta kölcsönösen sújtó kiközösí
tést. A résztvevők jelenlétükkel tették szemlé
letessé az egyházaknak a sokarcúságon is át
sugárzó vágyát az egység után. Közülük né
hány, korántsem a teljesség igényével: katoli
kus oldalról Dionigi Tettamanzi, Genova bí
boros érseke; Roger Etchegaray bíboros, a Ju
bileumi Szentév Pápai Bizottsága, és Edward
I. Cassidy bíboros, a Keresztény Egység Pápai
Tanácsának elnöke; Andrea Riccardi pro
fesszor, a Szerit Egyed Közösség alapítója; a
görög keleti egyházak részéről IV. Ignatiosz
Haszirn, Antiochia és egész Kelet görög pát
riárkája; Daniel Ciobotea, Bukovina és Mold
va metropolitája és Alekszander Ogorodnyi
kov, az orosz Kereszténydemokrata Unió el
nöke; a keleti prekhalkédóni egyházak képvi
seletében I. Mar Ignatius Zakka Ivas, Anti ó
chia és egész Kelet szír ortodox pátriárkája;
Mutafyan I. Mezrob, konstantinápolyi ör-
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mény pátriárka; Abuna Paolosz, az etióp or
todox egyház pátriárkája; CyriI Baselios Me
lancharuvil, Trivandrum (India) Rómával k ö
zösségben lévő, szír malankár érseke; a pro
testáns egyházak részéről Ero Huovinen, Hel
sinki, valamint Björn Fjaersted, Visby (Svéd
ország) evangélikus püspöke.

A találkozó újra és újra idézte XXIII. János
pápának, a keleti egyházak nagy bar átj ának
intelmét. keressük azt, ami összeköt, és ne
azt, ami elválaszt bennünket egymástól. A
résztvevők éltek az alkalommal, hogy emlé
kezzenek, mi - vagy még ink ább. ' ki is 
egyesít valamennyi keresztényt. Elsősorban

maga a Szentháromság, akiben valamennyien
hiszünk, és akinek képmásaivá válni az egy
házak legmagasztosabb hivatása: ez az egy
ség nem az egyformaság, hanem a különbö
zőségek tökéletes összhangja. Egyesít ben
nünket Szűz Mária és Szerit Fia, a vértanú és
a szentek közössége, valamint maga a komu
nióra vágyó keresztény nép. Több szónok is
meleg szavakkal emlékezett meg arról, ho
gyan adott hangot e vágynak "Egységet!" ki
áltva a pápalátogatás alkalmával Bukarest ut
cáin, terein összesereglett nép. Az ökumené
mégsem csupán a keresztények belső ügye.
Vallásuktól függetlenül egységre szólítanak a
világban a keresztények megnyilvánulására
váró éhezők, és a háború, minden szegénység
anyja által szenvedéssel sújtott milliók. A sze
gények és a béke szolgálatában, a karitászban
megvalósuló egység már ma is lehetséges. A
búcsúzó század alkonyán, az új évezred haj
nalán kereszténynek lenni immár talán vé
gérvényesen személyes döntés, és nem szüle
t és vagy státusz kérdése. Különös erejű tanú
ságtétellel szolgáltak erről azok a más vallású
többség lakta országokban élő keleti egyhá
zak vezetői, míg a nyugati kereszténységet a
szekularizáció szorította kisebbségbe. Ma pe
dig valamennyiük számára kihívást jelent a
szekták és a piacnak mint megváltónak a ha
mis mítosza. Az egyházszakadások előtt élt
közös mártírjaink öröksége nem pusztán tá
voli emlék; a 20. század modern zsarnoksá
gaival az egyházak Keleten és Nyugaton
egyaránt az új vértanúk és hitvallók soka
ságának erejét szegezhették szembe.

A találkozó legszebb mozzanatait a plená
ris üléseken és a kerekasztal-beszélgetéseken
kívül az esténként más és más keleti rítus sze
rint mondott és énekelt vecsernyék jelentet-



ték. A Szent Lőrinc székesegyházban őrzik

ereklyeként a Mandillót, Krisztus Urunk arc
képét, amelyet még Leonardo Montaldo ge
novai dózse kapott ajándékba V. (Paleolo
gosz) János bizánci császártól az l300-as évek
derekán. Az ereklyeként tisztelt, és évente
csak egyszer közszemlére tett ikont Tetta
manzi bíboros a vecsemyék idejére a székes
egyház szentélyébe állítatta. Andrea Riccardi
szép hasonlata szerint ezzel maga a találkozó
is ikonná vált: különböző hagyományú ke
resztények talán átmeneti, de valóságos kö
zösségévé, akik, miközben egymás szemébe
néznek, az imádságban egyesülve az Ur arcát
szemlélik. Az egység keresése kaland, de nem
az utolsó divat szerinti kalandorság. Tetta
manzi bíboros a keresztény egységet Isten
nek népéről szőtt álmának nevezte, amely
mint ilyen a történelmet átható és formáló
realitás.

Szó esett azonban a még meglévő problé
mákról is, így a pápai primátus kérdéséről.A
Szentatya nevében Etchegaray bíboros szólt
arról, hogy Róma püspökének hivatása első

nek lenni a szolgáló szeretetben.
Miközben egyre inkább felismerjük és

megéljük az egyházak láthatatlan egységét,
az Eucharisztia asztalközösségének fájdalmas
hiányát a párbeszéd mellett a tényleges jelek,
gesztusok útját járva szüntethetjük meg. Ge
nova e tekintetben is gyümölcsözőnek bizo
nyult: I. Mar Ignatius Zakka Ivas, antióchiai
szír ortodox pátriárka meghívta apápát,
szentévi zarándokútja során látogasson el
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Szíriába is. A város népe is lelkesen kapcso
lódott be a találkozó munkájába, és maga is
tett javaslatokat az ökumenizmusban való to
vábbi előrehaladás érdekében. Egy asszony
egyenesen újabb, a keleti egyházakat is ma
gában foglaló egyetemes zsinat összehívását
javasolta a még meglévő doktrinális nézetel
térések elsirnítására. Volt, aki azt kérte az
egyházaktól: legalább az Úr 2000. esztendejé
ben ünnepeljék egyazon napokon a húsvétot
és a karácsonyt. A prekhalkédóni örmény or
todox egyház konstantinápolyi pátriárkája,
Mutafyan II. Mezrob pedig felvetette: a
nikaiai hitvallás talaján álló az újabb és újabb
kompromisszumos formulák keresése helyett
ki-ki megtarthatná a saját, az igazságról val
lott, de szükségképpen töredékes hagyomá
nyát, kinyilvánítva, hogy e még meglévő kü
lönbségek nem gátolják az egységet.

A találkozó az egyházak válasza volt a
közvélemény által gyakran egyfajta valláshá
borúnak értelmezett fegyveres konfliktusok
ra, különösen a legutóbbi idők balkáni hábo
rúira. Jelkép értékű záró aktusaként az egy
házi vezetők nyilatkozatot olvastak fel és ad
tak át a népek képviselőinekGenova főterén,

amelyben elkötelezték magukat a béke és az
egység mellett, hogy a világ számára nyilván
valóvá váljék: nővérek az egyházak, és hogy
e felismerés látható jeleivel segítse a népeket
abban, hogy testvérekként éljenek.

SZÓKEPÉTER



XIII. Gergely (1572-1585)

~~.
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JUBILEUMI KALAUZ

A RENDES ÉS A RENDKíVÜLI
SZENTÉVEK (folytatás)

ünnepélyesen megnyitotta a Szent Péter-bazi
lika szerit kapuját 1599. december 31-én, és
ezzel megkezdódött a szentév.

VIII. Orb án (1623-1644)
Az 1574. május Hl- én kiadott Dominus ac Re
demptor noster cím ű, kétszer kihirdetett
(Nagyboldogasszony ünnepén és Advent
utolsó vasárnapján) bullával XIII. Gergely
1575-öt szentévnek jelölte ki. Ez volt a Trentoi
zsinat utáni első jubileum, amelynek légkörét
meghatározta a pápa eltökélt szándéka, hogy
végrehajtsa az e~ftáz vallási és erkölcsi meg
újítas át. A szentevet az Angyalvár ágyúinak
ünnepélyes eldördülése nyitotta meg. A bulla
pontosította a búcsúk kieszközlésének a felté
teleit: mindazok elnyerték a teljes búcsút,
akik me~bánták és meggyónták bűneiket,

majd ellatogattak a négy -főszékesegyházba
harminc napon keresztül; amennyiben róma
iak voltak, vagy külföldiek eseteben tizenöt
napon keresztűl. Számos érsek és bíboros kí
séretében - akik között volt Borromeo Ká
roly milánói érsek is, aki egyszerű zarándok
ként érkezett Rómába -, a pápa karácsony
vigiliáján a Veni Creator Spirítus dallamára
átlépett a Szent Kapun. Egy fontos újdonsága
volt ennek a szentevnek: éi laikus és szerzetesi
csoportosulások, valamint a számos confra
ternitás jelenléte, akik zászlóik alatt egyforma
zsákruháikba öltözve vezették a bűnbán ó za
rándokmeneteket. Néri Szent Fülöp elindítot
ta a hét templom, vagyis a Szent P éter-, Szent
Pá 1-, Szent L őrinc-, Szent Sebesty én-,
Szent [ ános-, Jeruzsálemi Szent Kereszt
templom és a Santa Maria Maggiore l áto
ga tasának szokásá t.

VIII. Kelemen (1592-1605)

1600: A korabeli krónikák szerint ebben a
szentévben olyan méreteket öltött a részvé
tel a zarándoklatokon és a vallásos buzgó
ság az előző évekhez képest, hogy ez csak
a Trentói zsinathoz k ötőd ö lelki mel$újulás
gyümölcseként értékelhető. A szentevet az
Annus Domini placabilis című bullával ren
delték el 1599. május 19-én, amelyet a világ
minden püspökének címzett rövid levél kö
vetett, amelfyel a pápa arra buzdította őket,

ho&),' gondosan készítsék elő a jubileumot,
és ok IS jöjjenek Rómába kegyes zarándok
lattal, peldát adva a híveknek. A pápa, mi
közben a város összes harangja zúgott, és
eldördültek az Angyalvár üdvözlő ágyúi,
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1625: Az európai politikai helyzet nem volt
a legkedvezőbb, bár teljesen lefoglalta a Ró
ma sértetlenségének megőrzése érdekében
való politizálás, VIII. Orbán pápa nem von
ta ki magát a jubileum el őkészít és é ért vég
zett munka alol sem, amelyet az Onllles ,?en
tes plaudite manibus kezderű bullával hirde
tett ki 1624. április 29-én. Ezt a dokumentu
mot a személyes, társadalmi és egyházi, lel
ki megújulásra felszólító bibliai idézetek
gazdagították. Az ezt követő bullákkal, a
Porziuncola-kápolnában (Santa Maria degli
Angeli - Assisi) folyamatosan elnyerhető

teljes búcsú kivételével minden más búcsút
felfüggesztett a szent év idejére. Attól való
félelmében, hogya nagyaranyú zarándok
lat a D él-It áliában dúló Járvány gyors terje
dését vonja mal$ával, a pápa elrendelte,
hogy a falakon kivüli Szent Vál-bazilika he
lyett a híres Mária-kegyhely, a Santa Maria
in Trastevere legyen a latogatások célja,
amelynek Szent Kapuját maga a Szentatya
nyitotta meg. Másik fontos Újítás, amelyet a
Pontificia sollicitudo c ímű, 1625. január 25-én
kiadott bulla jelez, amellyel a pápa a szent
évek történetében első alkalommal jubileu
mi búcsút ad a klauzúrákban élőknek és
mindazoknak, akiknek súlyos akadályokba
ütközik, hogy rituális zarándoklat keretében
Rómába jöjjenek.

X. Ince (1644-1655)

1650: X. Ince 1649. május 4-én az Appropinouat
című bullával rendelte el a jubileumot, az eu
rópai hatalmi konfliktusok szempontjából vi
szonylag nyugodt időszakban, es még
ugyanazon ev karácsonyának vigiliáján meg
is nyitotta a Szent Péter-bazilikában. Ez az
esemény nem csupán zarándokokat vonzott
Rómába, hanem számos nagykövetet és az
európai hatalmak képviselőit, akiknek a je
lenlete hivatalosan is a megbékélés és a köz
vetítés feladatát ruházta a pápaságra. Jubile
umi búcsút nyerhettek meghatározott feltéte
lek rnellett a szerzetesnők, anakoréták és re
meték, a beb ört önz öttek és a betegek. Ebből

az alkalomból át építették a Lateráni Szerit Já
nos-bazilikát, amely a Vatikáni-bazilikával



együtt megkapta "A Világegyetem Egyházai
nak Feje és Anyja" titulust: "az e~ik, mint a
harcos apostoli és katolikus egyhaz jelképe, a
másik (a Lateráni), mint az első püspökség
első székhelye és feje, és mint ilyen, első a
világ katedrálisai között".

X. Kelemen (1670-1676)

1675: X. Kelemen pápa számos, a Róma váro
sában az 1675-ös szentév megnyitását me&
előzően elvégzendő felújításokra és átépíté
sekre vonatkozó rendeletet adott ki. Ez volt
az első alkalom, hogy a VII. Sándor pápasága
idején épített SzentPéter-bazilíka méltóságot
sugárzó oszlopai között fogadták a világ rrun
den tájáról érkező zarándokok ezreit. Az Ad
aposto/icae vocis oraculum kezdetű kihirdető

bullát 1674. május 3-án olvasták fel áldozó
csütörtökön a Szent Péter-bazilika előcsarno

kában, és advent negyedik vasárnapján nyi
tották meg a Quirínale-palota központi erké
lyéről, a XIlI. Gergely pápa által bevezetett
szokásnak megfelelően a két ünnep szimbo
likus értelme alapján: a mennybemenetel
megnyitotta a Paradicsom kapuit a bűnbánó

emberek előtt, az advent végével lezárul az
óév, és beléphetnek a jubileumi évbe. A szo
kásoknak megfelelően a Porciunkula kivéte
lével a jubileumi időre felfüggesztették a töb
bi búcsú lehetőségét, és azok számára, akik
nem tudtak Rómába ell'Utni, bizonyos feltéte
lek mellett lehetővé vá t a búcsú elnyerése.

XII. Ince (1691-1700)
és XI. Kelemen (1700-1721)

Az 170o-as éva felvilágosodás korának szent
évét a Regi saeculorum című bullával hirdette
ki XII. Ince pápa 1699. május IB-án, amelyet
a szerzetesek es a világiak részvételét szabá
lyozó két másik dokumentum követett. Az
"értelem fényébe" vetett hit áthatotta a vallási
környezetet is, ezt jelzi a számos teológiai és
egyháztani természetű vita és ellentmondás,
mmt például a janzenizmus és a gallikaniz
mus. A szentév, számos spirituális kiváltságá
val a katolikus egyház tanához és tekintélyé
hez való állhatatos hűsé~re hívta fel a figyel
met. A pápa gyenge egeszségi állapota nem
tette lehetővé, hogy személyesen nyissa
meg a jubileumot, ezt a feladatot Emanuele
Bouillon bíborosra bízta; a többi bíboros a
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jubileum más ceremóniáit végezte, de maga
a pápa, amikor a legjobb egészségnek örven
dett, egyszerűzarándokként akart elindulni,
hogy meglátogassa a rituálénak megfelelően

kijelölt templomokat. XII. Ince szeptember
27-én halt meg, így a szentévet utódja, XI. Ke
lemen zárta le, akit még az év november
23-án választottak pápává. A jubileum bere
kesztését egy másik esemény is megzavarta:
a Tiberis me~áradása, amely miatt megköze
líthetetlenne vált a falakon kívüli Szent Pál
bazilika, így a Szentatya, elődjéhez hasonló
an, helyette a Santa Maria in Trastevere-bazi
likát jelölte ki a zarándoklatok céljául, és itt
is zárta be a Szent Kaput.

XIII. Benedek (1724-1730)

1725. XIII. Benedek pápa, akit 1724. május
19-én választottak meg, na~ lelkipásztori
buzgalommal éppen egy honappal megvá
lasztása után a Redemptor et Dominus noster
bullával elrendelte a jubileumot, megerősítet
te elődjének, XIII. Ince pápának a jubileumi
évre való felkészülésről kiadott határozatait.
Felszólított a bűnbánatban és imádságban va
ló ünneplésre, emlékeztetett a liturgikus szer
tartások egyszerűségére és méltóságteljessé
gére. Szi~orú szabályokat vezetett be a búcsú
elnyerésére, amelyek a Porziuncolára is vo
natkoztak. 6 maga is több alkalommal végig
járta a jubileumi bazilikákat, és a kor leghíre
sebb prédikátorait hívta meg a római templo
mokba az e~ész szentév során. Zsinatot hir
detett ki a romai provincia számára a Laterá
ni-bazilikában, számos érsek jelenlétével, és
egész napokat töltött imádsággal és meditá
cióval a Santa Maria sopra Minerva-temp
lomban. Nem hanyagolta el a jubileum pusz
tán szervezési vonatkozásait sem, amelyek a
zarándokok méltó elhelyezését szolgálták és
készítették elő. A várost gazdagító számtalan
művészeti és építészeti alkotás között volt a
Piazza di Spagnán a Trinitá dei Monti-temp
lom csodálatos lépcsősora, amelyet éppen a
szentévben avattak fel. Másik jelentos ese
mény volt a Szentév alkalmából Redempto
rista atyák által kiváltott 370 rabszolga befo
gadása a Legszentebb Háromságról elneve
zett Confratemitás római menedékházába,
ahová a pápa többször is ellátogatott, hogy
vigaszt nyújtson számukra.



SZEMLE

IN MEMORIAM RABÁR FERENC
(1929-1999)

A szentmise: emlékezés és hálaadás: Merno
ria és Eucharisz tia.

Emlékezünk Jézus életére, halálára és fel
támadására, és ezálta l jelenva lóvá tesszük őt,

aki Isten fiaként emberré lett és közöttünk élt.
Az emlé kezésben a kronol ógia í, kal end áriu 
mi idő visszahúzódik, ho gy helyet adjon a
személyes időnek . A test sze rinti s ezé rt az
elmúlásna k kitett életre ráborul a léleknek a
szeretetben, Istenben kiteljesedő élete.

Vannak az életnek határhelyzetei, am elyek
ősszesű rítve. felfokozva tárják fel az ember
teljes belső valóságát. Ilyen a halál esemény e,
~me,ly ~Iőbb-utóbb mindnyájunk életét le fog
Ja zarru .

A földi életet három szemszögből tekint
heljük át, s e három nézőpont éppe n a halál
ban raj zolódik ki a legélesebben.

1. Attekinthetj ük az életet az objektív, k ül
ső szernl é l ő tekintetével. Amikor egy ember
éle te véget ér, az életműve lez árul ."Ilyenkor
el lehet mondani , elein te emelkedett m éltat á
sokban, később tárgy ilagos tört éneti értéke
lésben, hogy az illető mil yen pályát fu tott be,
mit alko tott élete során, milyen sikereket ért
el, hogy an rázták meg a történelem viha rai.
Ez a távla t kül önösen a mostani idős korosz
tály életében annyira fon tos, hiszen többsé
güknek csontj ába-v érébe szívódott a hábor út
követő korszak minden gyötrelmével. Nekik
sorsukká lett, embert próbáló és embert for
máló időket hozott az a kor, ame ly a mai fia
taloknak már csak tört énelem.

2. Bármilyen sokatmondóak azonban a
küls ő életkeretek és teljesítmények , csupán az
élet, az emb er felszínéről adhatnak számot. A
sze mélyiség belső titkába csak a szeretet te
kintetével pillanthatunk bele . Azoknak a sze
rn ével, akik az elhunytat szerették és akiket ő
szeretett. Azokéval , akiknek valaha régen ő

még a "Kis Feri" volt: minden iránt érdeklő

dő, a világra kinyílt, szeretetre nagyon is nyi
tott gyerek és fiatalember. Annak a szem ével.
aki életre szólóan szerelmes társává lett; aki
mindvégig hűségesen mell ette állt, és meg
osz totta ve le életének minden örömét, de
minden külső-bels ő viszontagságá t is. Azok
szemével. akik ke ttejük szeré te t éb ő l szü let-
te~, s~ű.~ebJ:' és tágab~ c~aládj~n~k, tagjaiéval,
ak ik örö meinek, de felto aggodasanak egyik
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legfőbb forrása voltak. Mindazok szem éve l.
akik többet láttak benne, mint kitűnő tud óst,
szervez őt, tud omán yos vagy közéleti szemé
lyiséget. Akik meglátták és megszerették ben
ne az embert, a baráto t, a társat, aki oly meg
értő és meleg sz ívvel tudott oda fordulni min 
denkihez.

3. Van azonban egy harmadik távlat is, s
ezt éppen a sze ntmise nyitja meg, ami kor
Krisztus életére és kereszthalálára emlékezik,
hálát ad va Istennek jótetteiért. Az ember leg
benső valósága, eredete és v égc élja. életének
legmélyebb értelme ebben a távlatban nyílik
meg előttünk. Nem kósza vé letlenek össz játé
kaként csöppentünk bele ebbe a világb a, és
nem egyszerűen a biológiai törv ények kény
szeréből sodródunk ki belőle. Eletünk nem a
bölcsőtől a koporsóig tart, hanem Isten sze re
tetéből kaptuk azt, és beléje, ho zzá tart rnin
den élet. Nem rab szolga az ember, de nem is
fennhéjázó, független nagyúr, hanem fia a
mennyei Atyának, aki egyszülött Fiában,
Krisztusban fiával és Lelkével ajándékozott
meg minket. Amikor minden más lefosz lik
rólunk, akkor válik nyilván valóvá, hogy kik
is vagyunk valójában: Ist en gyerme kei, akike t
sze re tetének boldog közösségében akar teljes
életre kelteni. A természet most még vajúdi k
és sóhaj tozik. Az ember a halálb an látszólag
megsemmisül, legföljebb életműve marad
hátra. V alójában azonba n á tke rül abba a lét
formába, amelyről a feltámadt Krisztus ado tt
hírt sz ámunkra. "A romlandóság szolga i álla
potából kiszabadul Isten fiain ak dicsőséges

szabadságára ."
Erről az Istenben bet eljes ült létről nek ünk

még csak sejtéseink vannak. Aho gyan télen
mindent beborít a hó, de alatta ott készülődik
már az életet fakaszto, a természetet vir ágba
borító tavasz, úgy rejti el előlünk a halál dur
va és félelmes va lósága a feltámad t élet bol
do~ságát. Jézus ígér~te ,bíz ta t: a búzaszemnek
a foldbe kell hullama es el kell halnia, hogy
új életet teremjen. Nem a ha lált mag asztaljuk
ezzel, hanem az életet. Azt az életet, amel ye
földi világban kezdődik, és a hal ál fájdalmas
törése után az oda átiban folytatódik. Azt az
életet, amelynek valódi dimenziói túlnyúlnak
az életrajzi és történeti kereteken , hiszen Is
tenből fakadnak, és őbenne teljesednek ki.
Az t az életet, amely naggy á lehet az alkotás
ban is, de igazában csak az ajándékozó és ál
dozatos sze retetben, a hűségben, a kitart ás-



ban, a szenvedések közepette is megmaradó
reménységben virágozhat ki. Azt az életet,
amelyet megosztott velünk az Isten Fia, hogy
ő is megoszthassa velünk az isteni szeretet
életét.

A szentmise emlékezés Krisztus életére és
Ferenc testvérünkére. aki eggyé lett vele ha
lálában, és - hisszük - feltámadásában is. Es
hálaadás Isten nagy tetteiért, elsősorban

azért, hogy megajándékozott egyszülött Fiá
val, és benne nekünk ajándékozta önmagát.
De hálát adunk rnost Ferenc testvérünkért is,
hogy a saját lehetőségei és keretei között
szebbé formálta a világot, hogy életek nőhet

tek ki az életéből, hogy sokakat szeretett és
sokak szerethették.

Emlékező hálaadásunk végül az egyház
nak Krisztushoz csatlakozó imájában könyör
gésbe fordul, hogy Isten irgalmasan emelje őt

magához. Fiához hasonlóan támassza fel őt a
halálból, s töredékes, gyarlóságoktól sem
mentes életét tegye ragyogóan széppé és be
teljesültté a feltámadás boldogságában, Isten
szeretetének örök életében.

(Elhangzott a temetést követő gyászmisén,
2000. január 21-él!.)

LUKÁCS LÁSZLÓ

KEJ"El'yfEN JÁNOS: A SZENTLÉLEK
POETAJA

Szerb Antal szerint az irodalomtörténet nagy
igazságai, kijelentései idővel megkopnak.
Mindenki ismételgeti, mindenki egyetért ve
le, bárki leírhatja. Aztán egyszerre csak köz
helyekké válnak, és kész. Es ekkor el kell tel
nie egy kis időnek ahhoz, hogy újra érdem
ben hozzá lehessen szólni az adott kérdéshez.
Ilyen újra-hozzászólás Kelemen János tanul
mánya a könyvtárnyi Dante-szakirodalom
hoz, amelyen nem érezni a közhelyesség to
rokszorító, tenyérizzasztó kellemetlenségeit.
Pedig nem könnyű Dantéról újat mondani,
érdemleges kijelenéseket tenni. Kelemen Já
nos - amint arról a Vigilia rendszeres olva
sói az elmúlt év folyamán megtapasztalhat
ták - speciális szempontból vizsgálja az Is
teni színjátékot: azokat aszöveghelyeket
elemzi, amelyek hangsúlyozottan magára a
szövegre, vagy a szerzőre vonatkoznak. Azaz
Kelemen modern, irodalomelméleti szakkife
jezésével: önreferencialitást tartalmaznak.

A tanulmányban vázolt gondolatmenetben
a Szentlélek dantei értelmezéséből kiindulva
egy sajátos poétika körvonalazódik, melynek
fényében újraértelmezhető a költő alakja. E
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nézőpontból továbbá megújítható felfogá
sunk a költő küldetéséről, az olvasó szerepé
ről, Dante sajátos. oly sokak által elemzett al
legorizmusáról és a kimondhatatlan kimon
dására való törekvéséről.

A gyakori idézetek megkönnyítik a fejte
getések megértését, és kézzelfoghatóvá teszik
az eredeti mű világának szépségét: közelebb
kerülünk ahhoz a titokhoz, hogy mi is teszi
ma is aktuálissá ezt a közel négyszáz éve ke
letkezett - a szó eredeti értelmében vett 
szépirodalmi alkotást. (Kávé Kiadó, 1999)

NÓGRÁDI CEC/UA

SZÉKELY BERTALAN-KIÁLLÍTÁS A
MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN

Több mint ezeréves múltunkban kalandozva,
ha történelmünket képsorként pergeljük le
képzeletünkben, a sorban minden bizonnyal
ott lesznek a 19. századi történelmi festészet
legismertebb alkotásai is, köztük Székely Ber
talan festményei, mint például a ll. Lajos tete
mének jeltalálasa, az Egri nők, vagy a Mohácsi
csata. Ezek a festmények nemcsak történel
münk kiemelkedő eseményeit jelenítik meg,
de témáikkal, szín- és formavilágukkal hoz
zájárulnak a megfestésük idejéről, az 1860-as,
70-es évek Magyarországáról alkotott ké
pünk kiteljesítéséhez is.

A Nemzeti Galéria Bakó Zsuzsanna által
rendezett kiállítása és a kísérő katalógus átfo
gó képet ad Székely Bertalan munkásságáról.
Bemutalja a nemzeti történeti festészet elkö
telezettjét, a portréfestőr. a középületeket dí
szítő falképek alkotóját, a pedagógust és el
méletírót. Láthaljuk híres fiatalkori Onarcké
pét, valamint kisméretű tanulmányképeit.
vázlatsorozatait is, amelyek nem egy Székely
kutató szerint nagyobb tehetséget, eredetibb
festőt mutatnak, mint legtöbb megvalósult fő

műve. Székely Bertalan kora kiemelkedő fes
tője és - írásai tükrében - jelentékeny gon
dolkodója volt, de bizonyos fokig foglya ma
radt kora akadémizmusának. A monografi
kus kiállítás lehetősépet ad a visszatekintésre.
az életműnek az ido 15. századi fogságából
kiszabadulva immár a 20. század végének íz
lésvilága alapján történő megítélésére.

Onmagában a visszapillantás lehetősége

azonban még nem tenné élővé és sokak szá
mára izgalmassá és élvezetessé a kiállítást.
Székely Bertalan képei magukkal ragadják a
nézőt. Nemcsak egy történelmi kor, egy fes
tészeti stílus rajzolódik ki általuk, de egy fes
tő emberi alakja is. A főművek mellettkiállí-



tott sok-sok vázlat, SZID- és kompozíciótanul
mány révén megelevenedik a folyvást jobb
kifejezési módot kereső, a különböző lehető

ségek között mérlegelő, a kísérletező művész

is. A vázlatok sora betekintést nyújt festői al
kotófolyamatába, és egyúttal az egy-egy
probléma megoldását e1szántan kereső, szün
telen fejlődni vágyó embert is láttatja. Külö
nösen nagy erővel mutatja azt a teremsor vé
gén látható mintegy száz kisméretűmennye
zetfreskó-vázlat, melyek szorosan egymás
mellé helyezve válnak a falak és a mennyezet
egészen különleges díszévé.

LUKÁCS ÁGOTA

MÁRTON LÁSZLÓ: ÁRNYAS FŐUTCA

Noha Márton László prózaművészetét a
nagyforrnákkal való kísérletezés és viaskodás
látszik meghatározni s előrevinni, az elbeszé
lés határán billegő s már-már a regénytelen
ség kísértésének engedő Márton-kötet, a szer
ző alig másfélszáz lapos új szépprózai mun
kája leginkább kisregénynek tekinthető. A
történetmondás szokványos keretei szinte
maguktól értetődőenhullanak szét, mikor az
elbeszélés egy magyar kisváros zsidó közös
ségének mind agresszívabb felőrlését, halálba
küldését próbálja megjeleníteni. Az esemé
nyek csak rövid időre s komoly elbeszélői

erőfeszítés árán állnak össze, részint Róth
Aranka, illetve a nagylánnyá érő Gőz Gaby
alakja köré csoportosulva, majd a könyvecske
végén az amúgy is töredékes és szövevényes,
néhol alig követhető történet ismét szilánkja
ira esik szét.

Az elbeszélő, úgy mondja, korabeli fény
képek nyomán, a gondolat és a képzelet szín
terén szövi egymásba el nem búcsúztatott, ár
nyakként létező szereplőinek befejezetlenné
torzított sorsát: "olyan teret és időt akarunk
felidézni, amelyben visszamenőlegmegtörté
nik mindaz, ami az árnyak arcvonásából és a
fényképek hátteréből kiolvasható". Azonban
a(z egymásra vetülő) fényképek (már) nem
Iérhetők hozzá, avagy csak fehér hátoldaluk
látható, így a fantázia különös jelentőségre

tesz szert. Ez adhat magyarázatot arra is,
hogy a közelítőleg tíz évet atfogó s ezen kívül
eső események hogyan és miért sűrűsödnek
össze az egyetlen év, sőt egyetlen nap lefor
gása alatt lejátszódó történetben. A szövegré
tegek töredékei, az ezekből rendre kisarjadzó
anekdoták, az események gyakorta változó
(például a csokoládépapír síkjára helyeződő)

színterei kijelölhetetlenné teszik a megtörtént

236

és az elképzelt szálakat elválasztó vonalat. Az
"elbeszélői önkény" ezáltal kitágítja, az olva
sók figyeimét az árnyakra fókuszálva egy
szersmind le is határolja az elbeszélés korlá
tozott terét. Igaz, e teret talán túl szűkre szab
ják a történetmondás minduntalan megszakí
tó elbeszélői kommentárok vagy önértelme
zések. Alighanem ez is indokolja a nem más
ként, mint lehetségesként elképzelt történetek
színes kavalkádjának művészi karakteréből

fakadó - így a tragikurnot egy percig sem
hiteltelenítő, inkább mélyebben átgondolttá
formáló - oldottabb hanghordozást.

Márton László könyvecskéje kétségkívül
rendhagyó kisregény. A terjedeimet megha
zudtoló változatosság és cselekménybonyolí
tás ugyan önmagában is érdekfeszítő lehet,
de igazán rafinálttá a szöveget mindvégig jel
lemző bölcseleti következetesség fényében
lesz. A szilánkjaira hulló történet távlatokat
nyit - azaz kérdéseket vet föl, melyeket im
már az olvasóknak van módjuk továbbgon
do1ni: "a szerző saját képzelete szülötteit az
olvasó képzeletére bízza". (Jelenkor, 1999)

BENGI LÁSZLÓ

ÖTVENÉVES SZERELEM
Szőnyi Zsuzsa: A Triznya-kocsma.
Magyar sziget Rómában

Újabb kötettel gazdagodott a magyar Itália
rajongók szerénynek eddig sem mondható
könyvtára. Rómában, a Kis-Aventinuson a
Via Baccio Pontelli 5, majd a Via Annia Faus
tina 19 ad(ott) helyet a Várady Imre által
.Triznya-kocsmá"-nak elkeresztelt képzőmű
vészeti és kulturális szalonnak. Triznya Má
tyás (1922-1991), "kiváló olasz filmszakember
és Európa-szerte elismert akvarellista"-nak és
Szőnyi Zsuzsa otthonáról van szó, mely im
már félévszázada a magyar emigráció római
bázisának szerepét tölti be. "Matyi-Zsuzsa"
illetve 1991 óta "az aventinusi tündér" egy
maga fogad(ott) szíve minden melegével, ál
dozatkészségével szombat esténként - a hó
elsőjét kivéve - minden, Rómában megfor
duló magyar látogatót politikustól művészig,
irodalmártól egyszerű ösztöndíjasig, világné
zeti különbségekre való tekintet nélkül. Zsu
zsa asszony női lelkét tükröző vezérelve így
szól: "Talán az átélt éhezés, állandó rettegés
is közrejátszott abban, hogy nagy bánatunkra
nem született gyerekünk. Viszont elhatároz
tuk, hogy az egész világot örökbe fogadjuk,
és a szeretetünket mindenkire kiterjesztjük."
E "világbefogadás mindennapjaiba pillantha-



tunk be e könyv által, melynek előszavát a
Kocsma oszlopos tagja, Szörényi László írta.
A könyv első része Szőnyi Zsuzsa gyermek
koráról, férjével való emigrálásukról, itáliai
otthonteremtésükről szól. A második rész
azon személyiségek portréját rajzolja meg,
akikkel a házaspár a '60-as, 70-es években
került szorosabb kapcsolatba. A prominens
egyéniségek sora Barankovics Istvánnal kez
dődik, aki 1951-ben az USA-ban letelepedve
a magyar emigránsok vezető személyiségévé
vált. Zsuzsa asszony közöl tőle néhány leve
let, melyekben a politikus-újságíró értő, máig
helytálló megállapításokat tesz Pilinszky és
Rónay György prózájáról, elismeréssel szól a
Pax Romana által megindított Mérlegről, el
mélkedik az e századforduló tájárt megvaló
sulni látszó egységes Európa ideájáról. In
farktusa után a jézusi credo kap hangsúlyt
gondolkodásmódjában: rr- ••mindenen (túl) az
emberi problémának csak egy igazi megoldá
sa van: a kereszt akceptálása. Nem lázadó,
hanem békés akceptálása." .Hermes titkai
nak ismerője"-vel, Kerényi Károllyal kapcso
latban jóleső érzéssel tölthet el bennünket a
tudat, hogy a Gli déi e gli eroi della Greeia cimű

műve Olaszország egyes iskoláiban kötelező

olvasmány. Szívet melengető az a kép is, me
lyet a Buonarroti-ház igazgatójáról, Tolnay
Károlyról fest szerzőnőnk. A tudós, aki "Lel
kesen rajongott minden iránt, ami érték, ami
szép", az 1966-os firenzei nagy árvíz napján
"egymaga kezdte el a felső emeletre menekí
teni az európai kultúra egyedülálló értékeit,
Michelangelo rajzait, a kisebb szobrokat és
mindent, amit meg tudott mozdítani", teljes
sikerrel. Mestere utolsó műveinek elemzése
mindent elárul a műtörténész lelkületéről:

"Michelangelo itt újra alárendelte a testi szép
séget a lélek belső sugárzásának. (oo.) Miche
langelo mélységes magányban (...) kereste
meg az üdvösség felé vezető útját. (oo.) Ezek
ben a művekben (...) félretette művészi tudá
sát. (...) Azt viszi beléjük, amire legnagyobb
szüksége van - az isteni szeretetet." Márai
feleségével a nápolyi Posillipo dombon, majd
Salernóban lakott, de gyakran jártak Rómá
ban és keresték fel Triznyáékat. A Zsuzsa
asszonynak szóló, Salernóból, majd Ameriká
ból küldött levelei száma mintegy száz, ame
lyek jó része saját kiadású könyveivel kapcso
latos ügyintézés. Mindazonáltal a Le braci 
A gyertyák csonkig égnek -17 itáliai kiadásá
nak sikerén felbuzdulva az olasz kiadók ver
sengenek e levelek publikálási jogáért. Az író
nő szerint azonban e kultúrkincsek megisme
résében a magyar olvasóközönséget illeti az
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elsőség. A "bölcs társalgó" e kötetben közölt
leveleiben kirajzolódni látszik egyfajta esz
mélési folyamat, mely 1988-ra, az írót ért
"epidémia"-szerű sorscsapások következté
ben: a "lehet, hogy talán mégis van lélek?" 
kérdésben kulminál. Az enciklopédikus tudá
sú literátorról Cs. Szabó Lászlóról többek kö
zött megtudhatjuk, milyen tudatos előtanul
mányokkal indult el felfedezendő egy-egy
vidék kulturális örökségét. A fejezetben fel
idéződik egy a Loire-völgyi alkonyatban le
játszódó, békekötéssel zárult Cs. Szabó-Illyés
csatározás. Pilinszky 1947-48 tele után
'67-ben jutott ki újra Rómába, amikori ottlé
tének külsőségekbenmegnyilvánuló lényege,
hogy végre "élvezte a békés környezetet, a
félelem és rettegés hiányát" az itthoni idegfe
szítő éberség után, s megismerkedhetett Sza
bó Ferenccel és Békés Gellérttel. Az ez év au
gusztusában elhunyt Békés atyában - az Új
szövetség egyik modem magyarra fordítójá
ban és a Katolikus Szemle szerkesztőjében
az ökumenizmust az életben is gyakorló, em
bertársai, munkája iránt odaadó, nagy mun
kabírású embert ismerhetünk meg. Békés
atya szerkesztőségbeli jobbkeze Vásárhelyi
Vera volt, a tehetséges akvarellistává lett író
nő, aki férjével, Kállay Kristóffal, a menekül
teket áldozatosan segítő máltai lovaggal szin
tén külön portrét kap a Szőnyi-kötetben. A
"kedves szelíd csipogásával" elbűvölő "bú
bosbanká-ról", Weöres Sándorról - többek
mellett - azon kedves jelenet került a kötet
be, amikor Weöres - Susanna asszony, Szabó
Ferenc és Tűz Tamás jelenlétében - ártatlan
arccal számon kérte a Via Giulia frissen kine
vezett igazgatóján, hogy az adminisztratív
vezetés rniért nem ismeri az emigrációs sajtót.
A kötet harmadik, legterjedelmesebb egysége
visszatér a naplószerkezethez. A kötet az
évek szintjén követett kronologikussággal s
csupán viIlanásszerűenfelidéz egy-egy bájos
volta vagy kulturális jelentősége révén rögzí
tésre érdemes eseményt a - néhány állandó
tagon túl - mindig eltérő összetételű társa
ság majd húsz évéből. A könyv negyedik
egysége néhány kedélyes, hálás visszajelzést
- beszámolót, elmélkedést, levelet - tartal
maz a társaságba tartozók részéről és egy
tényszerű adatokból összeállított naptárt a
Kocsma ötven évéről (1949-1999). A finom női

lelkületen atszűrt. mediterrán napfényes de
rűtől áthatott ötvenévnyi visszatekintést 
melynek tárgya kimeríthetetlen kincsesbánya
- magas szellemi, erkölcsi igényesség és a
szeretet hatja át. A római "magyar sziget" lé
nyegét - annak képgyűjtemény-,szalon-, és



kocsma-voltán túl - Kovács Sándor Iván
foglalta össze ily módon: "Csak azt a megál
lapítást erősítemmeg, hogy ez a kocsma egy
szersnúnd műhely és akadémia is, ahogy egy
filozófus és anekdotikusan maga a ház úrnője

minősítette." Szőnyi Zsuzsa legfőbb erényé
nek - Istentől kapott adományának - a ma
gam részéről azt tartom, hogy az általa meg
ismert személyiség hivatása, szellemisége
mögött núndenkiben felfedezi a szeretni való
embert annak minden értékével és gyengéi
vel együtt s az élet szellemi és materiális sík
jaíból tökéletes harmóniát képes teremteni.
(Kortárs, 1999)

NAGY MÁRIA

KISZELY GÁBOR:
A SZABADKŐMŰVESSÉG - HISTÓRIA,
TITKOK, SZERTARTÁSOK

A szabadkőművességgel kapcsolatban megle
pően csekély a megbízható ismeretünk, ame
lyet olyan könyvekbőlmeríthetnénk, melyek
csupán a puszta tényekre hivatkoznak. A té
mát bemutató művek igen szélsőségesek,

nagyjából a közhelyszerű, "tudományos igé
r:Yű" munkától kezdve a mindent megszépí
to "belső" történeten át, a legszélsőségesebb

antimaszonikus fércműig terjed a skála. Ki
szely Gábor valószínűleg tudta ezt, s érezte
az igényt egy korrektebb összefoglaló munka
megírására, amelybe dicséretre méltó igyeke
zettel bele is vágott.

Az elsősorban ismeretterjesztőjelleggel bí
ró könyv egyik legnagyobb előnye képanya
ga és az ehhez kapcsolódó szöveges részek,
amelxek a páholymunka szimbolikus értel
méről, az ehhez kapcsolódó jelképekről. elér
hető fokokról szólnak. Ezek magyar könyv
ben talán most láthatóak/olvashatóak először

ilyen részletességgel, mégis közérthetően és
kellőképpen illusztrálva.

A könyv a hangsúlyt az európai rnaszoné
riára (értsd: szabadkőművességre, nagyon he
lyesen a szerző is ragaszkodik ehhez az ere
detit freemason jobban visszaadó kifejezéshez)
helyezi, külön fejezetekben tárgyalja Francia
ország, Németország, Ausztria, Svájc, Ma
gyarország és Olaszország szabadkőműves

ségének a történetét. Kisebb fejezetek szólnak
más európai országok maszonjairól és a pá
holyok történetéről. mig az Európán, túli te
rületeket jószerivel csak az Egyesült Allamok
képviseli.

Külön nagy fejezet szól a szabadkőműves

ség és a Római Katolikus Egyház viszonyáról
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is, ahol a legjobban látszik talán, hogy Ki
szelynek mennyire nem sikerült egyik legfon
tosabb célkitűzése, mely szerint "eszmei ha
dakozás" nélkül szője történeté t. 1983-ban a
Hittani Kongregáció negatívan ítélte meg a
szabadkőművességet, mint olyan szervezetet,
amelynek alapelvei a Római Katolikus Egy
ház tanaival összeegyeztethetetlenek. E meg
nyilatkozás sokéves szellemi harc végpontja,
amelyet azonban a könyv szerzője nem akar
véglegesnek elfogadni, s az egyház és a ma
szonéria történetét taglalva is inkább az előb

bi "rugalmatlanságát" hangsúlyozza, mint a
maszonéria nyílt vagy kevésbé nyílt egyház-,
és klerikusellenes megnyilvánulásait, ame
lyek azonban szép számmal voltak, mint az
akár e könyv lapjain is olvasható. A szerző,

bár ügyesen siklik a maszonéria nagyobb
tömbjei között, s láthatóan érinteni akar min
den fontosabb történést és gondolatot, a felü
letesebben tárgyalt témakörei (Martinovicsék,
1918-20 évi magyarországi események, P2
botrány stb.) szembeötlőek, még akkor is, ha
összefoglaló műről van szó. Hasznos lett vol
na az ellenfél nézeteit is komolyabban ismer
tetni, a teljesebb kép érdekében.

Idehaza azonban még így is hiánypótló e
könyv: érdeklődőknek,szimpatizánsoknak és
ellenfeleknek egyaránt. (Korona Kiadó, 1999)

PÁNCZÉL HEGEDŰS JÁNOS

HAVAS LÁSZLÓ - ÓBIS HAJNALKA
- SZŰCS G~BOR - ÚJLAKY ISTVÁN
(SZERK.): ROMA
Egy világbirodalom politikai, erkölcsi és
történelmi eszméi I-II.

A 20. század kataklizrnáít és aszupertechnika
forradalmát élő Európa szellemi gyökereit
kutatja, tudván, hogy emberhez méltó jövőjé

nek záloga: múltjának, évezredes értékeinek
megismertetése, őrzése és kamatoztatása. Az
"öreg" Európa intézményrendszere. jogi gon
dolkodása, történelernszemlélete, állaruberen
dezése, végső soron civilizációja - akár fel
ismerjük, akár nem -, két mélybe nyúló gyö
kérből táplálkoznak: az egyik a görög, a má
sik az előbbi értékrendjének számos elemét
asszimiláló római. Európa polgárai úgy ért
hetik meg önmagukat, ha tudatosan vállalják
e mélyből fakadó értékeket. A 80-as évek de
rekán, talán nem is egészen ezen koncepció
ból kiindulva, mégis ennek jegyében alakult
ki a debreceni Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem Klasszika-filológia Tariszékén



az az együttes, melynek tagjai szellemtörté
neti aspektusból kívánták megközelíteni a ró
mai világbirodalom erkölcsi és történelem-fi
lozófiai eszméit. Havas László professzor ve
zetésével ez a lelkes csoport állította össze e
35 ív terjedelmű antológiát. A kötet azonban
csak másfél évtizedes kényszerpihenőés né
mi átalakítás után jelenhetett meg: 1998-ban.
Időközben felnőtt egy olyan kutatógárda,
melynek fiataljai oroszlán-körmeiket muto
gatva részt vettek e kiadás létrejöttében.

A rövid ismertetőkkel ellátott szemelvé
nyek (jó részük először olvasható magyarul)
bevezetik az olvasót a római városállam, a
köztársaság. a principátus és a késői császár
kor eszmevilágába, s a századok mentén el
juttatják a középkori Európa születésének fáj
dalmas pillanatáig.

Az első keresztény századok kiemelkedő

gondolkodói, írói is helyet kaptak a szö
veggyűjteményben: Tertullianus (talán túlér
tékelten), Eusebios mint az első egyháztörté
net írója, a "keresztény Cicerónak" nevezett
Lactantius, majd a legnagyobbak: Ambrosius
és Hieronymus (sajnos csak egy-egy rövid le
vélrészlettel. a bevezetésben pedig néhány
apró tévedéssel), valamint a kora eszméit
összegző és a jövő távlatait bemutató Augus
tinus. A sort Augustinus tanítványa, a világ
történelmet író Orosius s az eszméikért halál
ba induló filozófus, Boethius zárja.

A jegyzetek ügyes "mini lexikona" és a
gazdag bibliográfia segítik e közel másfélezer
éves korszak mélyebb megismerését. Szíve
sen láttunk volna több és jobb minőségű tér
képet.

A szerényen "egyetemi segédkönyv"-nek
minősített antik államelméleti antológia az
európai eszmetörténet értékes tárháza. Tolle et
lege, vedd és olvasd, ajánlja a recenzens.
(Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998)

PUSKELY MÁRIA

VIZKELETY ANDRÁS (SZERK.:)
MITTELALTERLICHE LATEINISCHE
HANDSCHRIFTENFRAGMENTE IN
GYŐR

A középkorban keletkezett kódexek jelentős

része jutott arra a sorsra, hogy amikor már
nem volt rájuk szükség, illetve rongáltak, hi
ányosak voltak, új kéziratok vagy nyomtatott
könyvek kötésénél használták fel őket. Ez a
gyakorlatban azt jelentette, hogy a régi per
gamen- vagy papírlapokat kiszedték a kéz-
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iratból (igen gyakran még kisebb-nagyobb
csíkokra is felvágták őket) és belekötötték az
ú] kéziratba vagy könyvbe. A századok során
ily módon sajnos sok-sok régi kézirat ment
veszendőbe.

A kodikológusok régen felismerték ezek
nek a kézirattöredékeknek az irodalom- és
művelődéstörténeti jelentőségét, s ezért ma
már mindenütt a világon módszeresen folyik
feltárásuk és feldolgozásuk. Hazánkban az
MTA keretén belül működő Fragmenta Codi
cum kutatócsoport irányításával folyik e
munka.

Ennek az aprólékos, igen sok türelmet és
alapos filológiai felkészültséget kívánó feltáró
munkának az egyik legújabb eredménye a
Mittelalterliehe lateinisehe Handsehriftenfrag
menie in Győr című kötet. A könyv a Fragmen
ta et codices in bibliothecis Hungariae című so
rozat harmadik köteteként látott napvilágot a
Balassi Kiadó és a wiesbadeni Otto Harrasso
witz Kiadó közös kiadásában, Vízkelety And
rás szerkesztésében.

A német nyelvű kötet a győri könyv
tárakban ésközgyűjteményekben (rnindenek
előtt a Győri Egyházmegyei Könyvtárban) ta
lálható középkori eredetű kézirattöredékek
kodikológiai leírását hét főből álló csoport vé
gezte, akik mind a tudományág jeles képvi
selői. A gazdag képanyaggal megjelent kötet
tartósságot ígérő kötése is jelzi: a hazai és kül
földi kézirattárak gyakran forgatott kézi
könyve lesz e mű, (Balassi Kiadó, 1998)

LÓKÖS PÉTER

EI5EMANN GYÖRGY: A FOLYTATÓDÓ
ROMANTIKA

Az utóbbi évtized honi tudományos életének
megnyilatkozásait böngészve-mérlegelve épp
úgy a romantika iránti érdeklődés fokozódá
sát figyelhetjük meg, mint az újabb kiadásban
megjelenő. századunk előtt született szépiro
dalmi munkák sorát tekintve. Különösen
olyan kérdések és életművek válhattak ko
runk gondolkodástörténetének mindinkább
élő - alakulni és alakítani képes - tényező

ivé, amelyek valamiképp romantika és mo
dernség határrnezsgyéjén helyezhetők el,
pontosabban e két korszak kettős értelmezői

távlatának feszültségébe. az ebben kibontako
zó párbeszéd közegébe vonják olvasóikat.
Hangsúlyozandó ezért, hogy Eisemann
György újabb tanulmánykötete több szem
pontrendszer és módszertan együttes figye
lembevételével, illetve alkalmazásával törek-



szik árnyalt képet alkotni a romantika, továb
bá az ezt követő évtizedek irodalmi-esztétikai
fölfogásáról.

Miközben a könyv gondolatmenetének
főbb irányait mindvégig olyan kérdések hatá
rozzák meg, amelyek messzemenően tekin
tettel vannak a kortárs bölcselet és iroda
lomtudomány közelmúltban megformálódott
és napjainkban is nyitott, válaszra váró kér
déseire, ez sehol nem párosul a történő he
gyomány - el sem gondolható, de másutt
nemritkán kísértő - meghaladásnak igényé
vel vagy szándékával. E kétirányú kötődés

biztosítja a kötet gerincét alkotó műelemzé

sek szemléleti alapját. A folytatódó magyar
"romantika" tárgyköréből Krúdy Szindbád
novellái és Cholnoky László regényei mellett
Szerb Antal Utas és holdvilág című regényéről

olvashatunk hosszabban. Ugyanakkor az írá
sokat mind időben, mind térben sokkal tá
gabb látókör jellemzi: az érvelés 19. századi
és 20. század végi szerzőket éppúgy érint,
mint ahogy más országok irodalmától (és
szellemtudományától) sem tekint el. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint hogy a kötet egész
első felét egy rendkívül kidolgozott, invenci
ózus novellaelemzéseket és gazdag anyagot
magában foglaló Poe-tanulmány tölti ki.

Eisemann György értekezésének közép
pontjában általában a poétikai megalkotott
ság vizsgálata áll. Az értelmezett alkotások
én- és nyelvfölfogásának sajátosságait kutat
va a bölcselő nem pusztán az irodalom törté
neti alakulásában bekövetkező törésekre, az
éles váltásokra érzékeny, de figyelemben ré
szesíti a korszakokat összekötő kapcsokat, "a
folytatólagosság alakzatait" is. Ezáltal válik
lehetővé, hogy az elemzések során nemcsak
a korunk művészete és léthez való viszonya
által fölvetett kérdések jelölik ki a romantikus
szépírói munkák értelmezésének keretét, ha
nem a romantika is szempontokat kínál ön
magunk és literatúránk új összefüggésekben
való megértéséhez. (Orpheusz Könyvek, 1999)

BENGI LÁSZLÓ

ÓRIGENÉSZ: A BETŰ ÖL, A SZELLEM
ÉLTET - TIZENHAT HOMÍLIA
A TEREMTÉS KÖNYVÉHEZ

Órigenészről köztudott, hogy kamaszkora
óta a legfőbb vágya volt, hogy vértanúhalált
haljon Krisztusért. Ebben nagy szerepe volt
annak, hogy gyermekkorában édesapja már-
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tírhalált halt, de nem kevesebb szerepe volt
annak is, hogy kikezdhetetlenül szilárd volt
a Megváltóba vetett hite. Az "acélembert",
ahogy hívták a közösségen belül, Alexandri
ában hitoktatónak választották meg, ahol az
ő feladata volt felkészíteni a katekumeneket
a keresztény hitéletre. Hamar kiderült, hogy
Órigenész rászolgált a bizalomra. Még negy
venedik életévét sem töltötte be, amikor már
kész saját teológiai rendszere, emellett ő al
kotja meg az első keresztény dogmatikát is
Peri arkhón (A princípiumokról) címmel. Óvatos
becslések szerint is legalább kétezer iratot ha
gyott maga után, amelyből a legfontosabb ré
szek a .?zentírás könyveihez fűzött magyará
zatai. Onmagát is elsősorban a Bibliát értel
mező teológusnak tartotta.

A hazai Órigenész-irodalom most tizenhat
Cenezis-homíliával bővült, melyek 1999-ben
láttak napvilágot Heidl György fordításában.
A kötet csak a kétségtelenül órigenészi homí
liákat tartalmazza, azokat, amelyek a felvilá
gosodás koráig az egyik legtöbb őszinte cso
dálót szülték, s amelyek a felvilágosodás alatt
és után a legtöbb kritikát kiváltották, elsősor

ban a racionalizmus hívei között. A tizenhat
homília olyan fontos bibliai részeket tárgyal,
mint a Teremtés, Noé bárkája, Lót és lányai
nak története, Abrahám és Izsák története stb.
Órigenész, mint más műveiben is, a bibliai
történeteknek itt is allegorikus, szimbolikus
értelmet tulajdonít, s a spirituális mondaniva
lót keresi. Félreteszi, mint írja, az "írás húsát",
és annak csak a szellemét vizsgálja. Minden
egyes mondatában Isten tökéletességét, a Te
remtés tökéletességét dicséri. Órigenész előtt
nincsen felesleges szó a Szentírásban, min
dennek értelme, funkciója van, elsősorban

megvalósításra váró funkciója. Aki a Szerit
írást olvassa, toljon el mindent, ami földies és
szorongásokat ébresztő, erősítse meg szívét, s
hozza napvilágra azt, ami jó, a Biblia tanítá
saira támaszkodva. Az egyház feladata, hogy
megvilágítsa azokat, akikre a tudatlanság éj
szakája borul, s Órigenész pontosan ezt tette
élete során.

"Olyan lakomát készítsünk önmagunk
ban, amellyel méltóképpen vendégelhetjük
meg szívünk szálláshelyén Isten igéjét és Fiát,
aki Atyjával érkezik és lakóhelyet akar sze
rezni nálunk a Szentlélekben, akinek előbb

templomává kell lennünk szentségünk által."
(Paulus Hungarus - Kairosz, 1999)

PÁNCZÉL HEGEDŰSJÁNOS
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