
-Irodalom

Bálint B. András:
Mint szarvas a folyóvizekre

A szociográfiai riportkötet (így határozza
meg a nnifajt a fülszöveg is) tárgya a val
lásosság, az időpont a nyolcvanas évek első

fele, a helyszín a Kerület. (Egy erőteljesen

nagyvárosiasodó, de még sok tekintetben
kisvárosi, sót falusi jellegli budapesti kűl

kerület, amelyet a fülszöveg nevén is ne
vez, de én nem árulom el, melyik, mert a
szerző scm tette. Talán azért, mert úgy
érezte, más kerületekre is érvényes az,
amit erről leírt.) Többról ís szól meg keve
sebbról is ez a könyv, mint a Kerület "reli
giográfiája". Az eldhang után, a bevezető

fejezetben il "gráfus" átengedi a szót a
.Jógusoknak": a szociológusoknak, a teoló-

• gusoknak és az ideológusoknak. Tőlük sli
rún idézgetve mutatja be ~ "dióhÉ'jban", de
hitellel - a vallásosság helyzetét Magyar
országon a nyolcvanas években. Az első

fejezetben leginkább a papokról, a papj
hivatásról esne szó, de a cölibátus ürügyén
felbukkanó anekdota és egy papfeleség val
lomása után hirtelen a Kerületbe pottya
nunk. Bálint B. András elárulja, hogy a
Papi életmód 'SO cínui írással is kacérko
dott, de ceruzája grafit ja "nem fogta a pa
pírt". A próbálkozás részeredményeiből

ebbe a könyvbe is belekerült egy-kettő, né
melyik nem eléggé szervesülve a riport
könyv fő vonalával.

A Kerület "vallásrajzával" foglalkozó
részben a Kolóniáról szóló fejezet igazi
szociográfia lehetőségét villantja fel. A
kerület egyik kisközösségéről szóló rész és
a vallásos pedagógussal készített interjú 
ezek Bálint B. András könyvének legfé
nyesebb lapjai. Érdekes az adventistakról
szóló fejezet és a "kiugrott" és tovább ke
reső pap történetével megismertető záró
fejezet is, amely azonban már alig-alig van
kapcsolatban a Kerülettel.

A könyv legfeszesebb és legszínvonala
sabb írása az utószó. Ez azonban Horváth
Pál filozófus és vallástörténész munkája.
Zavarba ejtő befejezés, "a felvetett prob
lémákat tudományos igénnyel általánosító,
eligazító utószó". Elgondolkodtató, miért
engedte át ezt a szerepet Bálint B. András.
Nem a filozófiai általánosításra, hanem egy
saját nnifaja szabályai szerintí befejezésre
gondolok. Ha nem így történt, akkor is az
olvasóra kellett volna rábízni az értelme
zést. Ismétlem, kitűnő írás Horváth Pálé,
de Így, önmagában éz a marxista értelme
zés afféle vörös nyúlványnak is tűnhet a'
nemcsak, jóra emlékező olvasó számára.
Ha segíteni akartak a szerkesztök az olva
sónak, akkor egy keresztény értelmezést is
mellékelhettek volna. Ha már így alakult,
meg kell becsülni ezt az utószót, és meg
kell próbálni a lehető legjobban kamatoz
tatni. Előszóként, hipotézisként is lehetne
olvasni, és megfigyelni, mennyíben igazol
ja, mennyiben cáfolja tételeit a Bálint B.
András által megformált valóságdarab.

"Mai és holnapi társadalmunk eszmei
állapotának jellegzetes vonása a világné
zetek pluralitása, s ebben a pluralitásban a
hívő meggyőződés - eszmei, azaz végső

soron illuzórikus, de a mindennapokban
hatékony és reális emberi szükségleteket
kielégítő módon ~ valóságos emberi célok
elérésének lehet eszköze, valóságos érté
keknek lehet megvalósítója. Így tény. és
való, hogy míg korunk marxizmusa kevés
sé hatékony az egyéni életvezetés elveinek
és a morális magatartás módozatainak
meghatározásában, addig mindig lesznek a
személyes létezésnek olyan régiói, ahol egy
tartalmában és formájában magújuló vallá
sosság pozitív emberi értékek hordozója" 
írja Horváth Pál, és ezt Bálint B. András
riportkönyve hol igazolja, hol eléggé meg
győzően cáfolja. Mekkora bizonyító ereje
lehet egy Kerületnek. egy róla szóló ,,,grá
fiának"? Lehet akár olyan meggyőző, mint
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egy rigorózus szociológiai kutatás. Kérdés,
mekkora a bizonyító ereje. Már jeleztem,
hogy ebben a tekíntetben eléggé egyenlőt

len erejű, értékű és szervesültségű fejeze
tekből állt össze ez a könyv." A kételkedők

kel, a keresőkkel és a hívőkkel rokonszen
vező, a míndenféle dogmatikusokkal és
cinikusokkal szemben hűvös vagy kritikus,
a híányoktól szenvedő közömbösökkel
együttérzrő írói beállítódás eléggé egyér
telmű, de elég-e ez ahhoz, hogy láttassa
velünk azt, amit ő meglátott? Jél néhány
olvasó nyílván úgy érzi majd, hogy túlontúl
is izgatják az írót az olyan pikantériák,
mínt a cölibátus, a nemi erkölcs, valamint
a "szent hivatal" és "alattvalóinak" viszo
nya. Önálló múvek is szólhatnának e fon
tos kérdésekről, mégis sajnálom, hogy va
lóságos súlyukhoz képest aránytalanul ki-

. sebb szerepet kaptak olyan témák, mint a
család és a nevelés, az önkizsákmányolás
és az életmód, a magyarság és az egyete
messég', a vallás és a kultusz, a lelki élet és
a lelki egészség.

El kell ismerni, hiánypótló ez a szinte
példa nélküli könyv. Tetemes adósság tör
lesztésére vállalkozik. Igazságot szolgáltat
azoknak a hivőknek, akik számára a vallá
sosság ma még társadalmi hátrányt jelent,
a papoknak, akiknek a szerző szerint hitü
kön kívül a gyermekszeretet a közös neve
zójűk, a keresztény pedagógusoknak, akik
nek háromszor annyit kell dolgozniuk,
mint kollégáiknak. hogy megtűrjék, elfo
gadják vagy kitüntessék őket. -

Mint említettem, többről van szó ebben
a könyvben, mint a Kerületről, de ez nem
minden esetben válik a könyv javára. A
nyolcvanas évek magyar társadalmáról, a
közkézen forgó marxizmus minőségéről, a
KISZ hatóköréről, a hivatal packázásairól
is szól, de persze leginkább az egyszerre
elapadó és megújuló vallásosság legkülön
bözőbb jelenségeiről. Már csak ezt figye
lembe véve sem indokolt az- utószót író
Horváth Pálnak az az érzése, hogy ez a
munka "fiatalolvasókhoz szól, akik maguk.
is a világnézeti útkeresés és tájékozódás
korát élik". Úgy vélem, fiatalhoz és öreg
hez, hivőkhöz és ateistákhoz, vallásilag
közömböshöz, klerikushoz és laikushoz
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egyaránt szól. Éppen ezért sajnálom, hogy
Bálint B. András nem tisztelte magában
jobban a szociográfust, hogy nem volt elég
türelme alaposabban utánajárni egy-két
felfedezésének, hogy nemegyszer elkap
kodta azt, amiről "csak pontosan, szépen"
lehetett volna írni.

Az egyik legérdekesebb, akisközösségről
szóló fejezetben, sajnos, nem sikerült meg
felelően .Jelvezetnie" a "gráfiát", pedig
Hankiss Elemért, Hegedüs Andrást, Már
kus Máriát, Cserháti Jó~sefet és Szennay
Andrást is segítségül hívta. Igen helyesen
nem gyömöszölte be a vallásos kisközössé
get a Hegedüs-Márkus-féle tipológia egyik
kategóriájába sem, de a magyarországi kis
közösségek története túlontúl is vázlatosra
sikeredett. Nehezen védhető az az állítása
-- bármennyire igazak részigazságai -, hogy
"a tagok elsősorban a hivatalos egyhá» ri
degsége, az emberi kapcsolatok kuszasága
elől menekülnek a báziscsoportokba". Alig
ha hinném, hogy nem érzékelte volna- hi
szen az ezután következő lapok interjút is
érzékeltetik -r-, hogy ezek a közösségek
olyan értékrendalapú közösségek, amelyek
akár a Hegedüs-Márkus-féle humanizáló
közösségre is példák lehetnek. Nagy kár,
hogy ez a fejezet is torzóban marad,
amennyíben a csoport vezetőjére, Timót
atyára mindősszenéhány sor jut.

Akadnak egyéb bosszantó hibák is. Az
egyházi gimnáziumokkal foglalkozó, a
könyv többi fejezetével nem szervesülő,

eléggé elkapkodott fejezet egyik slussz
poénja Péter atya, aki "kilépett a rendből,

megnősült, két gyermeket nemzett". Ezt az
ügyet csupán a még nyeglének is érezhető:

"Ez az ő egyéni üdvösségtörténete" - mon
dattal kommentálja Bálint B. András. Nem
ez az egyetlen eset, amikor nagyon hiány
zik egy "Miért?" vagy egy "azért történt,
mert ... " indítású bekezdés. Nagyon keve
sellem azt a nem egészen másfél oldalt,
amely az unitáriusokról szól, a szerző

nagyon hamar elsietett körükből. Olykor
meg éppen a legfontosabb mondatait hagy
ja cserben. "Csakhogy oktatáspolitikai
irányelveink szerint a tanároknak a mar
xista világnézet kialakítására kell nevelni
tanítványaikat, s ez egy hívőtől nem vár-



ható el, ergo a vallásos nem taníthat.
Mindez talán érthető az ideológiai tárgyak
esetében -vallják a vallásos tanárjelöltek
-, de túlzásnak tűnik a matematikát, a fi
zikát, a kétuiát tekintve, s persze az alsó
tagozatban is s főként az óvodában. Az or
szágos méretű pedagógushiányt és a hívő

f'óiskolások, illetve gyakorló pedagógusok
szakmaszeretetét, odaadását ismerve el
kvue ismernünk végre kifogásaik jogossá
gát. Nemcsak hallgatólagosan, suba alatt,
hanem nyíltan. Ha orvosként, mérnökként
és jogászként helytállnak, miért vonják
kétségbe, hogy alkalmasak az egyszeregy,
az ábécé vagy a természettudományos tan
tárgyak megfelelő szintú oktatására, az
ifjúság humánus nevelésére is? Kinek jó
az, ha letagadják igazi felfogásukat, s min
dennap képmutatásra kényszerülnek kol
légáik és diákjaik előtt?" Ez a részlet egy
szerre érzékelteti a könyv erényét és fo
gyatékosságát is. Jó néhány kérdés - köz
tük ilyenféle - kívánkozik ki az olvasóból:
Valóban ezt vallják a tanárjelöltek vagy
csak egyesek közülük? Ezek szerint a ter
mészettudományos tárgyat tanító vallásos
tanár minden további nélkül lehet osztály
főnök vagy a dialektikus materializmus
kritiknsa biológia- vagy fizikaórán?

Hallottam már ennek a könyvnek az 01
vasóitól azt a megjegyzést, hogy egy ilyen
kereső típusú ember hogyan írhat azokról,
akik már döntöttek. Az író egyszer-kétszer
önmagából is felvillant valamit. Belőle,

róla ennyi tartozik ránk. Szerintem írhat
"religiográfiát" vallásos, ateista, marxista
és kereső ember is. Kinek ilyen, kinek
olyan nehézséggel kell számolnia. Hogy
mennyiben számolt Bálint B. András saját
magával mint rnérómúszerrel, ez végül is
az ő dolga. Ami ránk tartozik: keresésének
eredménye. Érdemes megosztanunk vele,
amit talált. Mint olvasók - mert ez a fel
adatunk - segíthetünk neki az értelmezés
ben. Kérdőjelet, hiányjelet, felkiáltójelet
és gondolatjelet írhatunk a margóra. Min
denképpen érdemes kézbe venni ezt a
könyvet, amelynek ilyen pillanatai is van
nak:

,,- Még az unokát sem keresztelték meg.
-- Az asszony kezében megálla horgolótű. -

Csak abban bízom, majd éri őket is valami I

kis baj, és akkor vísszatalálnak az Isten
hez.

- S a lányuk?
- Ők szentségi házasságot kötöttek, de

már .. : ők sem járnak. Nem pörölünk
velük, mindenki azt teszi, ami jólesik neki.
De azért. .. nagyon fáj.

Percekig »a mai fiatalokról« folyik a szó.
Hogy milyen felelőtlenek, léhák, élvhajhá
szok. Bezzeg az ő idejükben ... "

Sokféle kommentár következhetne ez
után. Sokféleképpen lehetne elrontani. Bá
lint B. András csupán ezt teszi hozzá: "Na
gyon tisztességes emberek._ És nagyon fá
radtak.' A megértés az, ami keresését ve
zérli, ennek fénye teszi jólolvashatóvá a
JAK-füzetsorozat tizenhatodik kötetét.

.Kamarás István

Szunyogh Szabolc~:

Jézus az Ember fia

Az elmúlt év ószén jelent meg Szunyogh
Szabolcs Jézus az Ember fia címú könyve a
Móra Ferenc Kiadóná!. A szerző az alcím
szerint ~z újszövetségi Szentírás alapján a
Názáreti Jézus történetét akarja megraj
zolni, mintegy folytatásaként korábbi köny
vének, a Bibliai történetek-nek, amelyet az
Ószövetség ihletett. Ám írására ez alka
lommal. is jellemző, hogy nem a Szent-írás
történeteit ismerteti, hanem azokat itt-ott
felhasználva maga formál· elbeszéléseket.
Aki jártas az Újszövetségben, azonnal fel
ismeri, hogy jézus tettei vagy szavai az
eredeti szövegösszefüggésekből kiragadva
új összefüggésekbe kerültek, amelyeket ál
talában kitalált párbeszédek, helyzetek,
szereplők vagy cselekmények kapcsolnak
egybe. A közismert evangéliumi jelenetek
nemegyszer teljesen elmosódnak, olyany
nyira, hogy az Újszövetséghez már' nincs
semmi közük.

Jézus történetének keretét többnyire a
Biblia elbeszélései alkotják (pl, a napkeleti
bölcsek látogatása, Keresztelő János pré-
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