
KALÁSZ MÁRTON

Virrasztás

AhhozŐ is,hisz álmatlan jó ideje,
békességesnekhallaná a nyájat, a birtok egyetlen
életfája sötétjén föl-fölhorkanó tevét-
tudja, a hangmárrégen a szélé, a sivatag homályló tükre
esak ájulatokban lobban föl. S ne várja mega reggelt
- ha így kellvárnia: neafelhős ármánytól kergetett egyetlen
idefúlt pásztort lássa: hanyattdélben a sáneon a tág udvaron.
"Uram, deföntebbről- ha néztük is egyáltalán; még
be nem láttam, miképpen szórva szét, holtan, amiket adtál-
élettelenné mégnem. Nem folytatom - hajthatatlanná tennél. Ha nines
kin virrasztanom így se?" 6 minthaújonnan hallaná a résen,
hiszen ház seme ház már- kerül a juhnyáj,köré-
roskad a széleknek, a teve úgy áll,a szél megne törje,
s Jób e védett fa hangján hallja: Ügyelj ránk. Már a zúgás bent

a véletlené.

KENYERES ZOLTÁN

"Irástudók?

"Világhírű könyvet tart kezében az olvasó: korunk erkölcsi főművét" - ezekkel a
szavakkal kezdte Rónai Mihály András bevezető tanulmányát, amikor annyi év
után 1945 őszén megjelent Julien Benda La trahison des deres című könyvének ma
gyar fordítása. Az eredetileg 1927-ben megjelent könyv akkor már elég széles
körben ismert volt Magyarországon, ha nem is sokan olvasták franciául, de hal
lottak róla. Először M. Pogány Béla ismertette a Nyugat hasábjain 1928-ban, Ba
bits pedig néhány hónappal később terjedelmes, nagy esszé-tanulmányt írt a
Renan és Renouvier tanítvány francia gondolkodó művéről. Babits írásához hoz
zá szóltak néhányan, az eszmecsere áthúzódott a következő évre, de az igazság
az, hogy nagy visszhangot nem váltott ki. A Babits-kutató utókor emlékezetében
szinte nagyobb a jelentősége, mint a kortársakéban volt: a maga idejében na
gyobb hullámot vert 1928-ban az Erdélyi József körüli vita, 1929-ben pedig az
Ady-vita került inkább előtérbe. Tíz évvel későbbi időből, mint távolabbi reflexi
ót meg lehet még említeni Lukács György főként Illyésről szóló cikkét. Az írástu
dók felelősségét.

Most nem Julien Benda, nem Babits Mihály és nem is a vitatársak eImefuttatása
it fogjuk vizsgálat alá venni, hanem megpróbálunk elgondolkozni a két írás címé
nek két szaván: a dere-en és az írástudón. A két szó nagyjából ugyanazt jelenti, aki
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Benda könyvének címében a deres-szót írástudók-nak fordította, az helyesen fordí
totta, talán nem lehetett volna jobban. Mégis némiképp eltér egymástól a két szó je
lentési holdudvara. Eltér a története is. A dere értelmezésére a kis Larousse a követ
kezőt írja: "Celui qui a recu la tonsure; Employé dans l'étude d'un officier public ou
ministériel; Personne instruite, compétente." A magyar írástudó a három francia je
lentés közül a harmadik vonalán megy tovább, de nem jelenti a papi rendbe belé
pőt, és nem jelenti a hivatalnokot sem. Miként lett azonban művelt, tanult, hozzáér
tő személy abból, ami eredetileg nem hogy nem személyt, de anyagi dolgot, aztán
abból képzett fogalmat jelentett? A francia dere a latin derieus-bólszármazik, az pe
dig a görög 1cl~po~-ramegy vissza. Ennek jelentése: sors, sorsjegy, sorsvetés; kisor
solt, sors által kiosztott; sorsáltali rész, jutalék; örökség, birtok, jószág. (Görög - ma
gyar szótár. Szerk. Soltész Ferenc és Zsarnay Lajos. Sárospatak, 1857.)

Az Ószövetség görög szövege a "birtok", "örökség" értelemben még a "klé
rosz"-szót használja, amikor arról van szó, hogy mit örökölhetnek a különböző tör
zsek, és mi jár a levitáknak. A Vulgáta már eltér a görög szövegtől és arra a helyre,
ahol a görögben a "klérosz" áll, a "hereditas" szót helyezi. (Deut 18,1:) "non
habebunt sacerdotes et Levitae et omnes qui de eadem tribu sunt partem et
hereditatem cum reliquo Israhel quia sacrifieia Domini et oblationes eius come
dent" (Deut 18,2:) "et nihil aliud accipient de possessione fratrum suorum
Dominus enim ipse est hereditas eorum sicut locutus est illis". A magyar katolikus
Biblia ezt így fordítja: "A Lévi fiai közül való papok, Lévi egész törzse, ne kapjanak
részt és örökséget Izraellel: az Úrnak felajánlott áldozatokból, s a nekik járó adomá
nyokból éljenek" (MTörv 18,1). "Az egész törzsnek ne legyen örökrésze testvéreik
közt. Az Úr az ő örökségük, amint megígérte" (MTörv 18,2).

Az írástudó azonban személy, a "klérosz" pedig nem személy, hanem tárgy,
nem képes semmilyen cselekvésre, árulásra sem. A francia "clere", Benda hőse is
személy, a birtok és örökség azonban nem személy. Hogyan cserélődikfel a birtok
ló a birtokkal a lassú elmozdulások és jelentésváltozások évszázadain keresztül?
Nem egyszerre, hanem lépésrőllépésrekövetkezik be az átértelmeződés. Előbb

spiritualizálódik a tárgy, az anyagi, materiális örökségből Isten szellemi
-erkölcsi-hitbeli öröksége lesz. Ez a szellemi örökség aztán azonosul az Úrral, és et
től kezdve megtörténik a szemantikai átszemélyesedés.

Az Újszövetségben, amikor az elbeszélés szerint Júdás árulása révén birtokot
szerez ("Gonoszsága bérén telket szerzett magának" - Kat. Bibl. ApCsel 1,18), a
Vulgata a "possedit agrum" kifejezést használja, aminek már nincs etimológiailag
köze a "klérosz"-hoz. De, amikor nem tárgyról, nem anyagiságról, nem
materialitásról van szó, akkor visszatér a "clerus" szó. Szent Péter inti az elöljáró
kat, hogy ne basáskodjanak a hívek fölött ("Ne zsarnokoskodjatok a választottak
fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei." - Kat. Bibl. lPét 5,3), a Vulgata fogal
mazása szerint: "neque ut dominantes in cleris sed formae facti gregi et ex animo".
Az angol fordítás, az úgynevezett KingJames Version igyekszik megőriznivalamit a
görög szó eredeti jelentéséből (örökség, birtok): "Neither as being lords over God's
heritage, but being ensamples to the flock." A választottak, a nyáj, Isten öröksége:
ezek a szavak már nem tárgyakra, nem is fogalmakra, hanem személyekre, embe
rek csoportjára vonatkoznak. Majd az ebben az értelemben felfogott hívekből, a kö-
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zelebbről vagy távolabbról az egyházhoz tartozó személyekbőllesznekkésőbb a
"klerikusok", ahogy a mai nyelvben mi is használjuk a középkorral kapcsolatban.
Akik tudtak írni és olvasni. De nemcsak egyházi személyek voltak ezek, hanem di
ákok is: a "derici vagantes" elnevezés egyaránt ráillett kóborló barátokra és ván
dorló diákokra, akik járták az országokat.

Ezen a jelentésváltozási szinten találkozik össze a két szó, a "klerikus" és az
"írástudó". Az írástudó is megjelent a Bibliában, az "YPUlllluudu" írnokságot jelen
tő szóból. Az Újszövetségben azonban ez a szó össze-összekapcsolódott a farizeu
sokkal. Már csaknem állandó szókapcsolat lett belőlük. (Például Vulgata Le 5,30:
"et murmurabant Pharisaei et scribae... " - Kat. Bibl. Lk 5,30: "A farizeusok és az
írástudók emiatt zúgolódtak.") Mivel a farizeusok elutasították Jézust, a keresz
tény közvélemény negatív ítélettel sújtotta őket. Ez a negatív ítélet lassan áthárult a
"scriba" fogalmára is. A magyar köznyelv is negatív értelemben őriztemeg ezt a la
tin szót, ebből származik a "skribler", aki minden, csak nem a felelős írástudó.

A "scriba" jelentése a világi használatban az évszázadok folyamán devalváló
dott, a "dericus"-é szinte evvel párhuzamosan felemelkedett. Magához vonta a
"YPUlllluudu" jelentését is; a "KA~po'.;", most már nemhogy nem tárgyat, nem is az
egyszerű hívek csoportját (a nyájat) jelentette, hanem - kilépve az egyházi szóhasz
nálat kereteiből-az értelmiséget. A Benda-könyv címének angol fordítása így is
hangzik: The Treason of the Intellectuals. A jelentés tehát megemelkedett és kiszéle
sült? Nem. Megemelkedni megemelkedett, de nem szélesebb körűvé vált (a hívek
köre szélesebb volt), hanem szűkebb lett. Olyan embercsoportot, olyan társadalmi
réteget kezdett jelenteni, amely önelképzelése szerint a társadalom felett áll.

A magyar "írás" szóról a 15. századtól kezdve vannak adataink, megtalálható a
Jókai Kódexben. (Maga az "ír" honfoglalás előtti jövevényszó, Bárczi Géza szerint
valamilyen csuvasos jellegű török nyelvből származik.) Az "irodalom" ehhez ké
pest nagyon későn jelenik meg, csak az 1840-esévekben kezdik el használni. Addig
a "literatura" volt használatban. Pápay Sámuel, amikor 1808-ban először írta meg
magyar nyelven a magyar irodalom történetét (addig latinul írták), címül még azt
adta: A magyar literatura esmérete. Az "írástudó" használata minden bizonnyal még
késóbbi, mint az "irodalom"-é. A 19. század vége felé fel-feltűnt, Jókai Mórnál már
olvashatjuk, aztán sokaknak megtetszett és kezdett elterjedni. Hamarosan a maga
sabb értéket jelölő szavak közé került. Fölébe nőtt az "értelmiség"-nek is. A 20. szá
zad első felére, a Nyugat korára már csak azokat az érdemleges embereket jelölte,
akik tudománnyal, főképppedig irodalommal foglalkoznak. A magyar nyelvhasz
nálat szerint nemcsak az iparosok és földművesek nem tartoznak az "írástudók"
közé, de nem tartoznak körükbe a mérnökök sem. A "derus", ami valamikor a hí
vek egészét felölelte, most nálunk már csak az értelmiség egy elhatárolt és magasra
helyezett, kisebb körét jelenti. Egy kisebb kört, amelynek azonban a nálunk uralko
dó tudatformák különös alakulása folytán nagy, sorsdöntő szerepet tulajdoníta
nak. És itt kezdődnek a bajok. A nyelvhasználat mindig több mint puszta nyelv
használat. A felelősség és árulás erkölcsi kategóriák. Az erkölcs pedig mindig az
egyént szólítja meg. Egy közösségben, egy társadalomban mindenkit külön-külön.
A felelősséget nem lehet átruházni. Nem lehet átvenni sem. Nem jó dolog, ha van
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egy - mondjuk így - foglalkozási ág, amelyről a többiek és ők maguk is úgy gon
dolják, hogy a felelősség felelősei. Mindnyájunknak azokká kellene lennünk.

KERESZTY RÓKUS

Válasz a Vigilia körkérdésére

December végén minden zajlik és minden feladat összetorlódik az iskolában és a
monostorban, így csak félig megemésztett gondolattöredékekkel szolgálhatok.
De azért elküldöm őket, mert ezzel is hálámat akarom leróni a Vigiliának, hogy
még a legsötétebb Rákosi-korszakban is tudott valamennyire világoskodni, hitet
táplálni és igazi kultúrát közvetíteni. Most pedig, amikor olyan divatossá vált az
olcsó és harsogó nemzetieskedés, képes arra, hogy igazi hazaszeretetet kapcsol
jon egybe az egyház minden fajon és kultúrán túlmutató, ugyanakkor minden
nemzetet és kultúrát megszentelőkatolicitásával.

Gondolatok a kereszténység és a kultúra kapcsolatáról

Elsősorban a katolikus kereszténység és kultúra viszonyára gondolok. Az egyház
katolicitása nemcsak földrajzi és nemzetekfölötti egyetemességet jelent, hanem
azt is, hogy Krisztus kegyelmével minden ember találkozik, és ez a kegyelem,
amennyiben elfogadja, az egész embert, annak minden rétegét és összetevőjét át
formálja és megszenteli. Ugyanakkor nem csonkítja meg emberségét, hanem
tiszteletben tartja és kifejleszti minden értékét. Hiszen amikor Isten megteremtette
a világot és az embert, a látható világban sáfárjává emelte, nem önmagát formálta
világgá, amint egyes keleti vallások gondolják, hanem valami egészen újat, önma
gától különböző, bár önmagától függő világmindenséget hozott létre a semmiből.

Ebben az összefüggésben nézzük meg az emberi kultúra értékét Isten tervében: a
kultúra azzal szolgálja Isten teremtésének kiteljesedését, hogy tökéletesíti az embert is
teni képmás voltában: amikor művészetben és irodalomban átszellemesíti az anyagi
világot, vagyis az emberi szellem kifejezőjévé teszi az anyagot (a köveket, hangokat,
színeket, képeket, az írott vagy elmondott szavakat), isteni képmás voltát gyakorolja.

Isten terve ugyanakkor kezdettől fogva arra irányult, hogyamegtestesült Fiú
ban saját isteni életébe, a végtelen személyes szeretet boldogító ölelésébe vonja bele
az emberiséget és az emberen keresztül az egész teremtett világot. Egyrészt Isten
akarata, hogya teremtés a maga Istentőlvaló másságában, véges, autonóm értéké
ben létezzék és kiteljesedjék, másrészt az ember valóságát és rajta keresztül az
anyagi világot is kezdettől fogva meghatározza az isteni életbe való meghívás.

A katolikus hit tanítása szerint az eredeti bűn és a személyes bűnöknövekvő la
vinája sem tudta egészen megrontani ezt az isteni életre és isteni szeretetre irá
nyult, de ősszüleinkben elbukott és személyes bűneink szövevényében fuldokló
emberségünket. A bűn bére a szenvedés és a halál, s ezért nem volt elég, hogya Fiú
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