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Történész

kalmával Assisiben a Szent Ferenc bazilikát súlyos kár érte,
Cimabue híres, 13. századi freskói elpusztultak. Kevesen hittek
abban, hogya templomot újjá lehet építeni. A film bemutatta a
romokat, a megroppant falakat, a darabokra tört vakolatot, az
elpusztult freskókat. És bemutatta az újjáépítés folyamatát és
eredményét, a helyreállított és megújult bazilikát. A film utolsó
mondatai a reménykedőket, az újjáépítőket idézte. Valahogyan
így hangzott: "Véghezvittek valamit, ami megvalósíthatatlannak
látszott." Erre mondom: ez kell.

Ez a derűs, cselekvő, teremtő pesszimizmus.

A párbeszéd
képessége
Mi mással felelhetnénk a Vigilia súlyos kérdéseire így Advent kű
szöbén, küzdve az év meglepetésével, amikor véget nem érve tor
lódnak egymásra a megemlékezések és a konferenciák, a meghívá
sok, amikor megfáradt és közönyös társadalmunk mégsem közö
nyös és fáradt, mert tudni akarja, amikor emlékezetvesztettnek
vélt országunk távoli szegleteiben is tudni akarják, mi történt há
rom évszázaddal ezelőtt, mi mással felelhetnénk arra, ami megvá
laszolhatatlan, mert újszülött századunk mögött bűnös évszázad
okon át vonulhatunk az idők kezdeteiig vissza, mi mással, mint a
fejedelem karácsonyi elmélkedéséivel. A Confessio peccatoris már
címében is a karácsonyi élményt közli velünk: Egy bűnös vallomása
a szivében megszületett Megváltó jászlánál, melyet a Krisztus születése
előtti napokban kezdett meg. Az első sorok gondolatritmusa pedig
pontosít, és átzeng a behavazott századok felett: "Nem Betlehemben
kereslek, hanem a szívemben, mert kegyelmeddel méltóvá tettél, hogy
megszüless bennem."

S következik a magyar neolatin irodalom talán legszebb, de
biztos, hogy legmerészebb invokációja. Beszélgetnek Betlehem és
Borsi, a jelenek és a múltak, a mindennapok és a transzcendens,
mert megfoghatatlan és mégis létező valóságok, s mintha felbo
rulna a világ természetes, megszokott egyensúlya. "Te, az Isten,
aki megteremtettél engem és a világegyetemet, istállóban születsz, és én
palotában. .. A Te szüleid szegények ,az enyémek fejedelmek. Te sze
génységben jössz a világra, én dúsgazdagságban." Egymásra vetül a
végtelen idő több nagy pillanata: Isten megteremti a világot,
megszületik a Megváltó, világra jön ő, és ami mindezt összefog
ja, fölsejlik a megújulás lehetősége, szándéka, vállalása a józan
ésszel nem vállalhatónak. A leírásban összetörik az egysíkú fo
lyamatosság, az idő több dimenzióban fut, és a döntő pillanatot,
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az életrajz leírását megszakítva külön elmélkedés hangsúlyozza.
Ez a Karácsonyi elmélkedés.

Hopp Lajos, aki sokat tett, hogya fejedelem irodalmi életmű

ve közelebb kerüljön a 20. század második felének magyar társa
dalmához, a Karácsonyi elmélkedést kiemelte onnan, ahová az író
helyezte és a Vallomások végére utalta. Ezzel minden jó szándéka
ellenére is téves útra tért, mert a Karácsonyi elmélkedés az egész
mű gondolatiságának legfőbb pillére, elméleti központja, ide fut
nak és innen indulnak az oda-vissza utalások, itt rejlik a három
nagy fejezetre osztott hatalmas mű gondolati súlypontja, a viha
ros változásokban ez a rövid elmélkedés az erőt gyűjtés

nyugalma, a megújulás kezdete. Ez után következik a jól ismert
események leírása: szervezkedés, börtön, szökés, majd a re
ménytelenség állapotából kimentő hírvivők érkezése, a kölcsö
nös felelősség felismerése. Ez életének nagy pillanata, amit
számtalanszor visszaidéz, újraélve az elmúlt időt, amit vissza
fordíthatatlannak mond. Visszaidézi a bölcső mellett töltött pil
lanatait a kegyetlen önvizsgálat óráiban, és itt lelve fel az állan
dóság értékeit, célját és értelmét, amit vállalt. Tudja, hogya tör
ténelem nemcsak a döntés, az események, esendő emberi csele
kedetek, jó és rossz választások sokaságát, hanem ennél jóval
több és nemcsak az a fontos, ami történt, hanem az is, ahogy
az emberek átélték azt.

Rákóczi Karácsonyi elmélkedése a bibliai történet értelmezése a
megélt századforduló, a szűletó új évszázad reményeivel és
igényeivel. A szimbólumok, képzettársítások gazdag nyelveze
tén. "Beteltek a napok és Mária megszülte elsőszülött fiát, pólyába ta
karta jászolba fektette ... megszületett a pásztor jászolban ... és pászto
rok voltak azon a vidéken ... akik őrköd tek és virrasztottak nyájaik fe
lett ... Fiad születését nekik adtad először tudtul a szegényeknek és
tudatlanoknak, a hűségesen virrasztóknak .. . az ilyen emberek hozzák
hírül a békét... megyek a pásztorhoz pásztorként a pásztorok legfóub
pásztorához ... a boldog pásztorokkal, akik hírül vették születésed
örömét ... "

Döntésének horderejével tisztában volt, többször írt a kocká
zatról, az utolsó esélyről. hogya szegényekkel, a hadi mester
ségben tudatlanokkal vállalta a belső meghasonlásokba süllyedt
és a polgárháború peremére jutott Magyarország megújítását.
Amint a varsói francia lazarista rendház főnökének, Mont
méjan abbénak írta: "úgy kellett tennem, ahogy tettem ... az alsó
nép egy maroknyi csapata élére álltam, pénz nélkül, sereg nélkül, a
szükséges tisztek nélkül ... megvédtem szeretett hazámat a rablók tá
madásától."

Mindaz, ami ezután következett leírható úgy is, mint az
összetartozás tudatának és gyakorlatának megteremtéséért vívott
küzdelem. Magyarország lakói a világ népei és a múlt és a jövő

között. Van egy elfelejtett kijelentése, amit csak ma értünk iga-
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zán: "Hazánk szabadságának visszaszerzésével nemcsak a nemzetnek,
hanem Európa közös ügyének és a keresztény világnak is használni
akarunk." Értelmezése a Vallomások lapjairól is leírható: miként
Szent Ágoston művével a keresztény világ épülésére szolgálha
tott, őt is hasonló szándék vezeti. Kortársaival együtt gyermekeit
a romlás gyermekeinek nevezi, azután már első pátensében
megparancsolja a vad és durva és megalázott, elkeseredett em
berek harcra induló tömegének, hogy "csendes értelemmel legye
nek". Vég nélkül idézhetnénk, miként próbálja megteremteni az
országban a kölcsönös felelősséget egymás iránt, tudatosítani az
összetartozást a különböző státusú, nyelvű, vallású hívei között.
Magyarország és a szomszéd országok, Magyarország és az ak
kori idő legnagyobb változását élő távolabbi hatalmak kőzőtt, a
hatalmi erőviszonyokátrendezéséért zajló háborút az egyensúlyt
teremtő békére készülő Európában. Hitt a szintézisteremtés lehe
tőségében. A bűnök, mintha maiak lennének: gyűlölség, önzés,
széthúzás, az erősebb elnyomja a gyengébbet, s a jövő bűnei, a
múlt megtagadása, és az átírt történelem, mert "a szöveget meg
fogják csonkiiani".

Századunk az előzőtől jókora veszteséglistát kapott. Elpusz
tult milliók, elvesztett hitek, megcsonkított családok, széttört vi
lágok veszteségeit. Leltárkönyv, lapok nélkül. Elvesztek a kultú
ra tapasztalatokat tároló lapjai. Elhullottak a szimbólumok, a
szabad képzettársítások, a metafizikai gondolkozás, a civilizáci
ók, a szokásrendek, a bonyolult értékrendszerek, a párbeszéd ké
pessége. Könyvek, versek, hagyományok, túlélési művészetünk

dokumentumai, az emberiség közös történetei mint temetetlen
halottak a brutalitás csataterein, úgy fekszenek a felejtés meze
jén. Hiánylistánk hosszú: a kölcsönös bizalom, az egységben lá
tás igénye, a személyiség és a közösség egymásrautaltságát ki
egyensúlyozó évszázados gyakorlat, az életet élni tudó tudás, a
döntés játéktere. S ami a legfájdalmasabb: elveszett a párbeszéd
képessége. A többi csak tünet. A gyűlölködés, magány, durva
ság, önzés, terrorizmus, embertelenség a hiányokból egyszerűen

levezethetők. A kultúravesztés, értékvesztés, párbeszéd képtelen
ség számláját terheli minden, ami ma nyomaszt: a gyengébbek
kíméletlen letiprása, a hazugságok vására, és a nagyvárosok ut
cáin, a metróállomásokon, a kirakatok szegleteiben meghúzódó
hajléktalanok mellett fásultan, közönyösen. vagy valamiféle
megfoghatatlan, nyugtalanító érzés miatt szaporábbra fogott lép
tekkel elsiető, rosszkedvű tömeg.

Miért nem tudjuk, amit a régiek nagyon is jól tudtak? Az idő,

amit élünk, elidegeníthetetlen tulajdonunk. Sokszor szembesítem
egymással Marcus Aurelius császár és a szamostölgyesi Szabó
Istvánné Pörnyeszi Mária gondolatát. Mintha ugyanazt monda
nák. A császár önmagával beszéli meg: "Minden órádban szigorú
an tedd fel, hogy mindenkori ügyeidben római és férfi módjára pontos-
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VASADI PÉTER

Költő, esszéíró

ságra törekvő, mesierkéleilen méltósággal jársz el, s hogy minden más
elfogultságtól megszabadítod magad." - Több mint ezer esztendő

múltán a szamostölgyesi asszony ugyanarról tárgyal Istenével:
"adjad, hogy rövid életem mindennapia nékem nevezetes és drága le
gyen, adj kedvet, bátorságot, erőt, hogy minden nap valami hasznosat
és jót cselekedjek, hogy ne vesszen el örökségembó1 egy nap sem." Mi
ért nem vesszük tudomásul, hogya huszadik század kegyetle
nül igazolta Zrínyit: "A gyűlölet olyan, mini apuskaporral túltömött
ágyú, azt is elpusztítja, aki elsütí." Miért nem merítünk országunk
történelmének szellemi tőkéjéből? Miben bízhatunk? Cultura
Nostra.

Az emberi lét tétje
Pál apostol kifejezése, hogy tagjai vagyunk egymásnak, azt hi
szem, ezt jelenti: a leglényegünk szerint egymás vagyunk. Tehát
nem csak te vagy az én kezem, én vagyok a te szád, szavad, törek
vésed, hanem hogy te én vagy, én ő va17yok (össze is szoktak té
veszteni vele), te, ő és én mi vagyunk. Es nem abban az értelem
ben, hogy egynél többen vagyunk, hanem hogy te és én nem vol
nánk, nem lehetünk te és én, ha nem tudunk mi lenni. Ég és föld
közeledik és simul össze bennünk hézagtalanul. Ebből azt a nyers
aktualitást is levonhatjuk: addig nem lesz igazán humánus politi
kai párt, amíg nem képes tagjainak szellemi, sőt szakrális otthoná
vá lenni anélkül, hogy bármilyen vallással vagy egyházzal tévesz
tené össze magát. Ha ezt teszi - láttunk rá példát -, elmorzsoló
dik; ilyen terhet nem bír el. Klub se lehet. Átmeneti, de szükséges
és megbízható menedéknek kell lennie, mert az örök "mi" szerve
ződni akar.

Pál apostol kifejezése egyetemes érvényű és szubsztanciális:
ahhoz, hogy üdvözüljön az ember, nem muszáj párttagnak len
nie, mert mindenféle tömörülés fölött és alatt igaz az, hogy mi,
összetéveszthetetlenül különbözők egymás vagyunk. Pál apostol
Krisztusra, vagyis az üdvösségre veti pillantását, és csak rá, csak
arra, s az üdvösségnek idesugárzó világossága láttatja vele az
emberiséget egynek, egy embernek, s az egy embert megsokszo
rozva az emberiségnek. Az emberiség azonban mindig és kizá
rólag az egyetlen emberben, az itt és most ebben az egyetlen in
dividuumban ragadható meg. Csak ezzel, az Istennek teremtő

akarata szerinti tekintettel s fölismeréssel közeledhetünk úgy
egymás felé, hogy kívánjuk az emberek közötti lényegi egységet,
vágyat az egységre, s azt, hogy meg is értsük: Isten, aki a "sze
retlek" (Th. Merton), nem emberiséget, hanem embert teremtett;
őt testvérnek szánta. A többi testvérének.
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