
tékeny osztálytársait; a zsidó család szomorú költözködését bonyolító kocsis baj
szába rejtett mosolyát, az ismeretlen tettest, aki képes volt ellopni Kőhídaíék

magukkal mentett gönceinek egyik batyuját, vagy a lakásukat elfogtaló új fő

bérlőt, aki egy hiányzó kulcsért a Gestapóval fenyegetődzik. Moldova még arra
is mer emlékezni, hogy az uniformisba öltöztetett suhancok tréfából hősére fog
ták a puskát, a tömeg pedig hallgatag, ellenséges közőrinyel vagy éppen köve
ket hajigálva nézte a gettóba hurcolt öregek és gyerekek szánalmas menetét.

Aki átélte, tudja, megszerivedte ezeknek a Szent Imre indulóban felvillantott
mozaikképeknek az igazságát. És bár valószínűleg emlékszik másféle arcokra,
gesztusokra. életmentő tettekre is, tisztelettel adózik Moldova könyörtelen tár
gyilagos kritikájának. Már csak azért is, mert nem egyoldalú: az írá hasonló
következetességgel leplezi le történetében a gettóba szorult zsidó kispolgárok
gyávaságát, kisszerűségét, egymás ellen való acsarkodását is. A regénynek ezekért
az értékeiérta kritikus még megbocsátja azt is, ami az olvasónak fel sem tű

nik, hogy Kőhidai Míklósnak egy, a legendákból és kalandorregényekből szőtt,

rettenthetetlen ellenálló oldalán vállalt életmentő tevékenysége, néha elnagyol
tan, elrajzoltan jelenik meg a regényben. Megbocsátja azért is, mert Moldova
hőse éppen társadalmi aktivitásával, gyerekfejjel vállalt felelősségével emelkedik
ki sorstársai közül.

A feszültségnek valamiféle áramingadozása még Moldova regényében is ér
ződik. De korántsem olyan mértékben, mínt Bárdos Pálnál, vagy Kertész Im
rénél. Mert Kertész Imre felzaklató és felfedező önvallomásának meggyőző ere
je, művészi hitele, szinte kizárólag a lágerélményekre szor ítkozik. A hős sor
sának azt megelőző és azt követő motívumai leleplezik írói gyakorlatlansáaát.
Bárdos Pál a maga számadásában nem mindig találja meg a szépírói eszközök
kel felidézett jelenetek és az érvelő, publicisztikai szakaszok szerkezeti egyen
súlyát, sokszor túl írja, és ezzel hatástalanítja gondolatait. Gyertyán Ervin re
gényében az esszéista teljesítménye értékesebb és eredetibb mint a szépíróé.
Talán csak Gergely Agnes és Ember Mária dicsekedhetnek a szorosabb szerke
zetből is következő művészi egységgel.

Meggvőződés-rn, hogy a kortársi magyar irodalomnak ez a kiméletlen és
őszinte, adósságtörlesztő vonulata olyan politikai és esztétikai jelenség. amely
nek jelentősége túlnő az egyes köteteken : a magyar társadalom felnőttségének

és az irók felelősségtudatának bizonysága. Az olvasóközönség körében - magától
értetődően - egyre kevesebben őriznek személyes emlékeket. És ez a tény meg
sokszorozza a túlélők telelősségét, hogy - Bárdos Pál megfogalmazása szerint -
"emlékeiből hidat formáljanak a mindent tudók és a semmit sem értök között".
De hogy ez a híd, ez a nagyon is j21lemző irodalmi korjelenség létrejöjjön, eh
hez a hovatartozás dilemmájanak feloldására, a kompromisszumok nélkül való
azonosulásra, közösségvállalásra igényt tartó Irók kiérlelt állásfoglalására és re
gényteremtő tehetségére volt szükség.

MAJ5Al uo«

I<ATOLI KVSOI<I J<ERESZTÉNYEJ<
A SZENTFOLDON

1974. március 25-én adta ki VI. Pál pápa azt a körlevelét, amelyben a Szerit
földön élő keresztények egyre növekvő nehézségeire és szükségleteíre hívta fel
a katolíkus egyház püspökeinek és híveinek ügyelmét. Hosszú századokra vissza
nyúló hagyomány folytatója lett ezáltal a Szentatya, hiszen csak az újabb kor
ban több elődje, így VI. Sixtus, VIII. Orbán, X. Ince, XIII. Leó és 1918-ban
V. Benedek pápa adott már ki a Szeritföld szent helyei és keresztényei érde
kében körlevelet. A pápaság kapcsolata Krísztus földi életének színhelyével
valamilyen formában mindíg megvolt, de a viharos történelmi eseményeknek
megfelelőerr úgyszólván sohasem volt problémamentes.
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VI. Pál pápa, aki 1964-ben személyesen is elzarándokolt a Szentföldre, jól
ismeri a szentföldi kereszténység jelenlegi vallási, politikai, társadalmi és anyagi
nehézségeit. Említett körlevelében elsősorban olyan rendezést kíván, hogy a
Szentföldön, és főleg Jeruzsálemben a keresztények, a zsidók és a rnohamedá
nok teljes [ogú honpolgároknak érezzék magukat. Hangoztatja a pápa, hogy a
szentföldi keresztények különlegesen és minden nap részesülnek Krisztus szen
vedéseiben. Megfelelnek keresztény nevüknek, mert az evangélium szerínt nyil
vánítják élő hitüket, őszinte szeretetüket és igazi szegénységüket. Ha jelenlétük
megszűnne, kialudna a szentélyek közelében az élő bizonyság tüze és Jeruzsá
lem meg a Szentföld szerit helyei múzeumokhoz hasonlókká válnának. A Szerit
atya megismétli azt a már más alkalommal is kifejezésre juttatott aggodalmát.
hogy megritkulnak a keresztények "azokon az ősrégi helyeken, melyek hitünk
bölcsője voltak". Pedig az őskereszténységtől napjainkig mindenkor hő vágyuk
volt a keresztényeknek, hogy lássák és közvetlen kapcsolatba jussanak azzal a
környezettel, ahol "az Ige megtestesült és köztünk időzött".

A körlevél ezután történelmi visszapillantást vet az egyház fáradozásaira
a Szentföld érdekében. Emlékeztet rá, hogy tekintélyes tudományos intézetek,
különösen a domonkosok és a ferencesek ásatásai új fényt derítettek azokra a
nyornokra, amelyek még Krisztus és az apostolok idejére nyúlnak vissza. A IV.
századból pedig már hiteles okmányok (Eusebius, a bordeauxi zarándok 333-ban,
Szerit Cirill, Szent Epifám, Szerit Jeromos és Szent Szilvia írásai) állnak ren
delkezésünkre, amelyek nemcsak a szent helyeket ismertetik, hanem a jeruzsá
lemi nagyheti szertartásokat is. A jeruzsálemi egyház híveinek támogatása pe
dig szintén az apostoli időkre nyúlik vissza, hiszen már SzentPál apostol is
gyűjtött számukra Kis-Ázsia és Görögország új egyházközségeinek körében. Szent
Ferenc fiai 1219 óta tevékenykednek egyfolytában a Szentföldön. A középkor vé
ge felé V. Márton pápa engedélyezte, hogy a szeritföldi gondnokok vagy szent
földi biztosok alamizsnát gyűjtsenek a Szentföld szükségleteire. Utódai ismétel
ten jóváhagyták az ilyen kezdeményezéseket.

Rámutat a körlevél, hogy a XIX. század második felében jelentősen meg
növekedett a szentföldi lelkipásztori, szociális, karitatív és kulturális tevékeny
ség, ami megkülönböztetés nélkül szolgálja a szeritföldi helybeli lakosság és az
egyházi közösségek javát. A helyi egyház azonban nélkülözi az anyagi eszkö
zöket és az évtizedes háború és háborús helyzetek súlyos következményeit szen
vedi el. A helybeli hívektől nem kívánhat juk, hogy fenntartsák a szent helye
ket, mikor nekik is alig van meg' az, ami az élethez szükséges, Éppen ezért.
hogy a kétezeréves kereszténység Palesztinában ne csak továbbélhessen, hanem
cselekvő és segítő is lehessen jelenléte a többi közösség számára, szükséges,
hogy az egész világ hívei imáikkal és adományaikkal hathatósan segélyezzék
szentföldi testvéreiket. Mindent el kell követni azért is. hogy a Szentföldön igaz
ságos és gyors béke jöjjön létre, amely minden érdekelt nép jogait és törvé
nyes törekvéseit egyformán elismeri. "Tudomásul kell vennünk - mondja a
körlevél -, hogy a századok folyamán a Szentföldön különféle műveltségek

alakultak ki. Mindezeknek a kultúráknak össze kell tehát fogniuk, hogy békés
megértéssel együttéljenek. együttműködjenek és kölcsönös megértéssel és egymás
megbecsülésével együtt haladjanak az igazi boldogság felé."

A körlevél megismétli és újra előírja XIII. Leó és XXIII. János pápa ren
delkezéseit a Szentföld érdekében, amelyek a Szentföld javára való gyűjtések

kel foglalkoznak. A körlevél végül dicséretét nyilvánítja és támogatásáról biz
tosítja a segítő szervek minden tagját és valamennyi jóakaratú embert, akik
hozzájárulnak, hogyenyhítsék az ott élő népek súlyos szenvedését, hiszen még
mindig nyomasztólag telepszik rájuk a bizonytalan és fájdalmas jövőtől való
félelem.

Hogy a Szeritatya aggodalma és segítőkészsége mennyire indokolt, azt meg
érthetjük, ha rövid áttekintő pillantást vetünk a Szentföldön ma működő ke
resztény, katolikus intézményekre.

A Szeritszéket 1948 óta apostoli delegátus képviseli jeruzsálemi székhellyel.
de Jordániára is kiterjesztett illetékességgel. A jelenlegi apostoli delegátus Pio
Laghí címzetes érsek.

A helyi katolikus egyház vezetője a jeruzsálemi latin pátriárka, Giuseppe G.
Beltritti, Segédpüspöke van Názáretben és Ammanban és egy helynöke Ciprus
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szígetén. A pátriárka hetvenhét világi papja az ennél jóval nagyobb számú
szerzetesekkel együtt ötvenöt plébáníán és huszonnégy fiókegyházban 5:3.947 hí
vet gondoz. Legrégibb plébáriiái mind ferences alapításúak. és a XVI-XVIlI. szá
zad között alakultak Jeruzsálemben, Názáretben. Betlehemben, Akkonban és
Jaffában. Az egyházmegye keretében létesült 1948-ban a Szent Jakab művek,

amely Jeruzsálemben, Tel Avivban, Jaffában, Háifában és Beér Shévában a
zsidó keresztények számára otthonokat állított fel a zsidókkal folytatandó pár
beszédre. Összefogássallefordították mai héberre a Szentírást, a liturgikus szö
végeket és héberül míséznek a zsidó keresztényeknek.

Nem tartoznak a latin pátriárka fennhatósága alá. ugyanakkor azonban Ró
mához tartoznak a Szentföldön képviselt különböző keleti szertartású egyházak.
A katolikus melkitáknak Jeruzsálemben hét plébániájuk van, akkoni és gali
leai érsekségükhöz huszonnyolc plébánia, a transzjordániai melkita érsekséghez
huszonkilenc plébánia tartozlk ; az egyház híveinek együttes száma
több mint 60.000. A katolikus maroniták Jeruzsálemben. Ramalahban,
Betlehemben és Ammanban élnek míntegy öt és félezren. A szír katolikusoknak
mi.ndössze két plébániájuk van 1050 hívővel: alig több mínt száz családra szorít
kozik az örmény katolikusok jeruzsálemi plébánláia..A. kald rítusú katolikusok
az If/48-as háború után lényegében elhagyták a Szeritföldet. néhány sz·"rványuk
maradt csak meg. Hasonlóképpen szórványos a kopt katolikusok jelenléte.

A Szentföldön húsz férfi és negyvenöt női szerzetesrend folytat apostotí te
vékenységet. A húsz férfi szerzetesrendnek hetven helyen 492 tagja működík,

Legnagyobb számban a ferencesek vannak képviselve; 1219 óta dolgoznak a
Szentföldön 1333 óta azonban már külön pápai megbízás alanján végzlk rnun
kájukat, és ez a rend ma is a sxentföldi szerit helyek hivatalos őre, gondozója
és képviselője. Magán a Szentföldön harminc helyen működik a rend. és tizen
egy iskolája van hat és félezer növendékkel. A szentföldi ferences kll"ztAdia

működési területe azonban Izraelen kívül még Jordánia, Szíria, Ciprus, Rhodos,
Törökország és Egyiptom is. Az egész területen harmincnyolc plébánia, tizen
kilenc fiókegyház. öt bazilika, hatvanhat templom, negyvenöt kápolna. hetven
négy szentély. nyolcvanöt rendház, negyvenegy iskola. három árvaház, három
aggok menhelye, két nyomda, két ingyenes orvosi rendelő. tizenkét nyaraló,
öt zarándokház, egy egyetemi kollégium. Jeruzsálemben és Kairóban két-két
tanulmányi központ és vagy két tucat iparos szakműhely gondját látják el a Ie
rencesek.

A ferenceseken kívül hat és százkettő között ingadozó taglétszámmal még a
következő férfirendek működnek: a karmeliták. a Si ón-atyák, az iskolatestvé
rek. az irgalmasok, fehératyák. a betharram-atyák, a domonkosok, az asszump
cionisták, a lazaristák, a trappísták, a szaléziánusok, a passionisták. a bencé
sek, a [ezsuíták, a szalvatoríánusok, a baziliták, a paulisták és 1958 óta Jézus
Kis Testvérei.

A Szentföldön működő negyvenöt női szerzetesrend százötvenkét helyen 1198
szerzetesnő révén fejti ki tevékenységet. A jeruzsálemi apostoli delegáció 1958-ban
olyan intézményt hozott létre, amely összehangolja a százötvenkét női szerzet
munkáját, elősegíti együttműködésüket és megszervezi kölcsönös megbeszélései
ket. A szervezet élén Pio Laghi jeruzsálemi apostoli delegátus áll. A női szerze
tesrendek között vannak szigorúan szemlélődő rendek is. mínt például a kar
meliták, túlnyomó részük azonban vagy iskolákat vezet, vagy betegápolással fog
lalkozik. Oktatói tevékenységük nemcsak a szorosan vett iskolai oktatásra ter
jed ki, hanem sokfelé kézműíparra is tanítják a fiatal nőket varró, hímző és
képfestő műhelyekkel.

A tudomány művelése és a műveltség terjesztése egyébként is a legfontosabb
tevékenysége a Szentföldön működő egyházi intézményeknek. Hogy csak a leg
fontosabbakat említsük: 1890 óta dolguzik Jeruzsálemben a domonkos rend Fran
cia Biblikus és Archeológiai Főiskolája. Nagy tekintélynek örvendő folyóirata
a Revue Biblique, és itt készült a híres jeruzsálemi Biblia. A Ferences Biblikus
Studiurn 1924-ben kezdte meg működését és 1960 óta a római Szent Antal Egyetem
biblikus szekciójaként akadémiai fokozatot és doktorátust is adhat. Ez az intézet
végezte a Szentföldön a legfontosabb ásatásokat. amelyeknek eredményét 37 kö
tetben adták ki. A Pápai Biblikus Intézet 1927-ben nyílt meg és szintén foly
tatott ásatásokat.
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Nem hiányoznak természetesen a szemináriumok és teológiai főiskolák sem,
így még 1852-ben nyílt meg a latin pátriárka nagy szernináríuma, 1866-ban pe
dig a ferences jeruzsálemi teológia. Saját szemínáriuma van több szerzetesrend
nek is.

Rendkívül kiterjedt a kőzépiskolai hálózat. A latin patriarkatus hatáskörébe
harminchat iskola tartozik, míg a görög katolikus melkitáknak huszonnégy is
kolájuk van. Az összesen hatvan iskolában kevés híján húszezer növendék tanul.
A férfi szerzetesrendek összesen tizennyolc iskolát tartanak fenn, több mint
tízezer növendékkel, míg a női szerzetesrendnek huszonhét iskolájuk működik,

ugyancsak több mint tízezer növendékkel. Ugyancsak szerzetesek vezetésével mű

ködik több árvaház, gyermekotthon, valamint hét kórház és huszonhét beteggon
dozó intézet. A katolikus egyház speciális szervezetei a Szentföldön a Karitász,
a Katolikus Segélyszolgálat. a Keresztény Tájékoztató Központ, a ferences Za
rándokhivatal, Ábrahám háza, ahol szentföldí zarándokok kaphatnak helyet, egy
otthon spanyol papok részére, a pápai mísszió Palesztina érdekében, az ,.Igaz
ság és Béke" pápai titkárság Jeruzsálemben és Ammanban, egy ökumenikus
intézet akadémiai fokú teológiai kutatásokra Tanturban.

A Szentföldre irányuló zarándoklatok legfőbb célpontjai természetesen a szent
helyek. kegytemplomok. Két évezred során rengeteg épült belőlük, egy részük
elpusztult, majd újraépítették őket, azonkívül a gyakori háborúk és hatalmi vál
tozások során újra meg újra más kézbe kerültek. Ma lényegében négy csoportra
oszthatjuk őket. Az els5be tartoznak azok, amelyek katolikus tulajdonban van
nak, túlnyomó részükben a ferences rend gondozására bízva, de ezek között is
van néhány, amelyeknél bizonyos jogai vannak a görög és örmény ortodox egy
háznak. Jeruzsá'emen kívül a kiemelkedőbbek ezek között Ain-Karemben Ke
resztelő Szent János születésí helyének szentélye, Beitjemalban Szent István el
ső vértanú sírjának szentélye, a betlehemi születéssel összefüggő barlangok, míg
Jeruzsálemben a Szent Sír Bazilika több kápolnája és oltára, a Getsemane Ba
zilika, a Getsemane barlang, a Szent Anna bazilika és a Bethesda tó, a Szent
István bazilika és a hagyományos Keresztút több állomása, Több szent helyet
őriznek a katolikusok Názáretben, Magdalában, a Tábor hegyén.

A szent helyek második csoportjába tartoznak azok, amelyeket a latinok és
ortodoxok együtt birtokolnak. Ilyen az Úr Jézus születésl helyének szentélye a
maga egészében, valamint a születésí Bazilika. Ez utóbbi n47-tól 1757-ig a fe
rencesek birtokában volt, amikor az ortodox görögök birtokba vették és bár a
latinok visszakövetelték a tulajdonjogot, egy 11152-ben kelt szultáni rendelet a
tulajdonjog visszakövetelését gyakorlatilag felfüggesztette.

Jeruzsálemben még a keresztesek építették a Szent Sír Bazilikát. Századokon
át ezt is a ferencesek gondozták. 1757-ben azonban itt is sok jogukat elveszitet
ték. A Bazilika legfontosabb részei azóta közös tulajdonek. A tulajdonjognak ez
a megosztottsága a legtöbb problémát a restaurálásoknál okozza, mert mínden
ilyen restauráláshoz rendszerint ki kell kérni a másik egyhúz hozzájárulását.

A harmadik csoportba azok a szent helyek tartoznak, amelyeket a katoli
kusok visszaigényelnek ugyan. valójában azonban nincs más joguk, mint hogy
itt bizonyos alkalmakkor vallási gyakorlatokat végezzenek. Ezek egy része, így a
mennybemenetel szentélye az Olajfák hegyén, Lázár sírja Bethániában és az
Utolsó vacsora terme muzulmán tulajdonban vannak.

A negyedik csoportba végül azok a nem csekély számú szent helyek tartoz
nak, amelyek a különböző keleti egyházak birtokában vannak.

A Szentföldön élő keresztények lélekszáma mindenkor nagyon csekély volt
a muzulmán és zsidó lakossághoz képest, e két utóbbinak arányában pedig 1948,
az izraeli állam megalakulása óta következett be jelentős eltolódás. lvIa a Szerit
földön kereken 121.000 katolikus, valamivel több mint 43.000 ortodox és mint
egy 5.000 protestáns hivő él. A zsidó lakosság száma 1974 szepternberében 2.900.000
vo'.t; a muzulmánok számáról nincsenek megbízható adatok. A keresztények lé
lekszáma azonban jelentősen csökkenő tendenciát mutat. Beltritti [eruzsálerni la
tin pátriárka mondotta el a vatikáni rádióban, hogy a szentföldi keresztények
egyre nagyobb számban hagyják el a politikai, gazdasági és társadalmi helyzet
miatt a Szentföldet, ahol sok tekintetben másodrangú polgárnak számítanak és
hátrányos helyzetben vannak.

A Szentföldön élő keresztények, egyházi intézmények, az általuk gondozott
szent helyek, de lényegében a szentföldi zarándoklatok jövendő sorsa is attól

31



függ, milyen politíkaí rendezést sikerül végül is elérni a Szentföldön. Jelenleg
ennek a rendezésnek még a körvonalai sem látszanak,· és az egyháznak, illet
ve egyházaknak csak nagyon csekély Iehetőségük van arra, hogy az eseményeket
jelentősen befolyásolni tudják. Annál kevésbé van erre lehetőségük, mert hiszen
eddig a legszerényebb kezdeményezéseket is mereven elutasították az izraeli ha
tóságok. A Szentszék a II. vatikáni zsinat zsidókra vonatkozó nyilatkozatának
gyakorlati alkalmazását illetően 1975. január 3-án rendelkezést bocsátott ki "Tá
[ékoztatások és tanácsok" címmel. Lényegében annak az óhajnak adott kifeje
zést, hogy történjék mínden megbeszélés és kapcsolat a kölcsönös megértés és
egymás megbecsülése alapján. Minthogy ez szigorúan teológiai okmány, politikai
kérdésekről nincs szó benne, így nem beszél Izrael államról sem. Yitzhaq Rap
hael izraeli vallásügyí miniszter kifogásolta is, hogy a rendelkezés nem említi
Izraelt, mint államot, és szerinte az okmány nem is hoz semmi újar, Erre egy
izraeli lap, a Journal d'Israel azt válaszolta neki: "A Vatikán által kozzétett szó
banforgó okmány nem a Szentszék politikai hatóságait ól ered. Mível teológiai
irat, csakis a teológusok hivatottak azt szakszerűen magyarázni." Majd felteszi
a kérdést: Változtatott volna-e a szövegen, ha a vatikáni állam elismeri Izrael
államának szuverenítását? Ha az okmány elismerte volna, hogy a zsidók és föld
jük között vallásiak a kapcsolatok, az semmit sem változtatott volna a kérdés
vallási részén. A La Terra Santa című jeruzsálemi katolikus lap, amely a fent
említett izraeli lapot is idézte, a pápai okmány fogadtatásával kapcsolatban
kiegészítőleg még hozzáteszi: Shlomo Goren és Ovadia JJseph főrabbik elutasít
ják a keresztényekkel együtt végzett közös imát is, sőt az utóbbi a zsidók és a
keresztények között a dialógust is csupán emberi tevékenységekben engedi meg.
Az arabok szerint éppen ez az elutasítás igazolja, hogy "Izrael teokratikus és
terjeszkedő állam" és nem fogadja el azt, ami nem alkalmazkodik a zsidó ál
lam ideológfájához. Mi keresztények - így a Terra Santa - nem élezzük ki a
kérdést, hanem alázatos hittel és szeretö türelemmel írnádkozunk.

VASADI PÉTER VERSE

Jir~i Wolher érhe~ése
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Éj van. Döcögnek elő a fenyők

a téli erdő kerengőjéből.

Boltíves a havas csend.
Zizeg fehéren a nagy
matutínum az ágon.
Fönt az óriás kottakönyv
becsukódík, lámpája kialszik.
A sötétség frigyszekrénye
előtt csillognak a törzsek.
Imájuk puha volt, mint a moha.
Most pirkadat van s fűszagot
áraszt.

Szél rázza a fenyőket.

Oveglapja ősi kapuknak nyíLik;
köd kapualjban cseng a hideg.
Hófalnak fut a szél, belemar,

elsöpri forogva nyulak csülök
nyomait:

hallani már a kanca
ügetését!

al rajta valaki?
Fölbukkan

s lemel'ül egy könnyű

derék a nyeregben,
vállán

villog a hó, ararát-meggy szeme
fürkészi a hajnalt:

állnak-e
ködkapukban zúzmara szárnyú
angyalai?

VVolker érkezik így:
gyöngy levegővel az ajka körül,
hó csillag homlokkal,
jégmadarak közt.


