
Biblia Kazinczy Ferenc szavaival

Kazinczy Lajos honvédtábornok, akit
Haynau Aradon f6be lövetett alig múlt öt
éves, amikor atyja neki és Bálint new
bátyjának tanulságos meséskönyvet készí
tett a Bibliáról. A Bibliát mindig nehéz ol
vasmánynak tekintették, s nemcsak ma
napság írják át könnyebben érthető, hét
köznapi nyelvre gyermekek számára és
mindazoknak a feln6tteknek, akik nem
birkóznak meg a Károlyi vagy mások for
dította veretes szöveggel. A korábbi száza
dokban ez ugyancsak így történt, s időről

id6re kiadtak népszerűsítő,"prózai" átira
tokat. Egy ilyen munkálataiba fogott Ka
zinczy Ferenc már id6s korában, 1826-ban,
amikor nyolc gyermeke közül kettő még
mindig kicsi volt, és rászorult az efféle
könnyített oktatásra.

Munkája könyvalakban Sárospatakon
jelent meg 1831-ben, de 6 már nem vehet
te kézbe, mert elragadta az abban az év
ben dúló kolerajárvány. Az utókor pedig
elfeledkezett e könyvr61, mint ahogy
egyébként sem ápolja Kazinczyemlékét,
úgy ahogy illenék. A kitűn6 filológus ku
tató, Busa Margit most el6bányászta a fe
ledésb6l e szép könyvet, s betűhíven köz
readta. Egyszersmind sajtó alá rendezte és
közreadta a munka fennmaradt, korábbi
kéziratos változatát is, továbbá jegyzetek
kel és utószóval látta el a mai kötetet.
Gondos utószavából idézek: "Kazinczy
Ferenc ökumenikus Bibliával tanít minket
fogalmazta református hittel, teljesebbé
tette katolikus és evangélikus hit adatai
val, befejezte katolikus imakönyv könyör
géseit kiegészítve a maga református lelkű

imáival. - Mindez íródott és nyomtatta
tott a felvilágosodás emberközpontú szá
zadában". (Cserépfalvi)

Kenyeres Zoltán
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Szemle

Nyíri Tamás:
A filozófiai gondolkodás fejlődése

A filozófia nem törekedhet kevesebbre,
minthogy gondolati úton megbirkózzék
az emberi létezéssel, annak teljes szélessé
gében és mélységében. így bizonyos vo
natkozásban közel áll a költészethez, ám
míg az egyik többnyire szintetikus módon
próbálja megnevezni a létezőt, a filozófus
az analizis útján jár.

Hogyan tehetünk szert tudásra? Ha
pontos kérdéseket tudnánk föltenni, ha is
mernénk saját gondolkodásunk törvé
nyeit, probléma nélkül hatolhatnánk előre

arra a területre, ahol már csak a teológia
illetékes. Am kérdéseink éle valahogy
mindig félrecsúszik, megcsalnak a szavak.

Ezért kell újra és újra sz.embesülnünk ön
nön k.eresésünk történetével, balsikereinktük
rébe néznünk, hogy ezáltal közelebb jussunk
magunk mind pontosabb megértéséhez.

Egy filozófiatörténeti mű sosem pótolja
az abban tárgyalt szerzők eredeti olvasá
sát. Aki ezt az igényt támasztja vele szem
ben, okvetlenül csalódik. Nyíri Tamás
könyve sem nyújt mást, mint egy auto
nóm gondolkodó szemlélődését, amely
nek tárgya ezúttal saját tudománya, az
emberi bölcsesség, a keresés története a
görögökt6l napjainkig.

Persze nem lehetne érdekes az ilyen
összegzés, ha szerzőjének nem volna saját
felfogása a vizsgálódás mibenlétér61. Nyí
ri Tamás a transzcendentális iskola képvi
selője, amely szerint a filozófia a létezés
nek az az első, reflektált megvilágítása,
amely a történelemben találja meg az élő

Istent, aki közvetíti magát az emberrel.
E könyv nálunk az utolsó évtizedek alig

hanem legszínvonalasabb munkája e terüle
ten komoly szellemi kalandot kínál, az el
mélyült beszélgetés kecsegtet6 lehet6ségét.
(Szent István Társulat. 1991.3. kiadás.)

ScheinGábor



Esterházy Péter:
A halacska csodálatos élete

(Esőmegjegyzés)

Az. új kötet az 1988-ban megjelent Kitömött
hattyú folytatása, mint előszavában olvas
hatjuk, azt gyűjti össze az azóta írottakból
"amí nem regény és nem elefánteson~
rony-cikk". Jegyzet, esszé, tárca, interjú,
napló, előszó,bevezetó, kiállítás-megnyitó
olvasható be~e:..már egyetlen jellegzetes
Esterházy műfajjá átlényegülve. Mir61
s~ó!nak ezek ,a túlnyomó többségükben
r~V1d lélegzetű írások? Arról a Közép-Eu
ro~ak nevezett régióről. amit nem lehet
egye:telmúbben megjelölni, mint hogy
"Europa azon része, amelyik mindig baj
ban van". Aztán az irodalomról ami ezen
a .~~(!~en hosszú ideig "a valóság és a szó
közöttí résben táncolt, sírt, ujjongott és rö
högött". Arcképek, vázlatok sorakoznak
benne: Mándy, Weöres, Gombrowicz,
Hrabal, Mörícz, Komis Mihály és még so
rolni. lehet az .elfogulatlanság névsorát.
Napl kérdések IS szóba kerülnek a kötet
ben. Előtöro rossz jelenségek, melyeket
egy Illyés-verscím parafrázisával úgy ne
vez el, hogy "haza az alacsonyban". En
nek körében esik szó az emlékezetes hor
d6-ügyr61, az antiszemitizmus fel-felszik
ráz~sáról. Az. írókon, műveken és napi ak
tualitásokon túl pedig elvi jelentőségű

kérdések fogalmaz6dnak meg a kis írá
sokban. ~ól az értelmiségr61, amely
ezen a tájon ~em nagyon végzi a dolgát,
mert "nem képzeli el magának ezt az or
~ágot, ne?"l álmodja meg saját magát". A
hitről, ami manapság - mint annyi min
den más - hangos~odik ebben az ország
ban. "Lehet ebben Jót látni, az öntudatra
ébredés els6 mozdulatait. A hit azonban
lényege szerint csöndes, hangos hit nincs
a hangos hit hazug." ,

Kenyeres Zoltán

Akett6s
Thomas Bernhard: A színházcsináló

Megy egy igen jó előadás Pesten A szin
ház.csináló. Szerzője Thomas Bernhard ne
vezetű osztrák botrányhós. (Bizonyos el-
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fajzott értelmiségiek a nagy gondolkod6
ként szokták emlegetni, de ez mellékes.) Ó
volt az, aki az osztrák nemzet élólelkiisme
reteként próbált föllépni különbözö fórumo
kon - úgy mint irodalom, stb. - és seho
gyan sem akarta véka alá rejteni,hogy a hu
szadik század utolsó negyedében immár
végképp idegesíti a szünni nem akaró mo
narchikus légkör, a fennhéjázó osztrák góg.
Nem is szerették valami nagyon. Bánatában
megírta A világmegváltó című darabot - a
minap fordította le Tandori Dezs6-, amely
ben elpanaszolja, hogy,az élő zseninek min
dig örül a nemzet, de még jobban örül, ha
halott. Az. kényelmesebb. (Később ő maga is
megtette ezt a szívességet Ausztriának.)

A színházcsináló, melyet a Budapesti
Kamara Károly körúti stúdiója ad, szintén
kényelmetlen darab. Koszos kis ausztriai fa
lu - ??? - még koszosabb kocsmájában
egy tehetségébe öszült aktor és tehetségre
lenségbe gémberedett családja élénk disznó
röfögés mellett az emberiség nagy drámáját
szándékozik eléadni. (Könnyen lehet, hogy
ez a mű hasonlatos Karl Kraus Az emberiség
utolsó napjai című monstre darabjához 
persze pejoratív felhanggal -, jóllehet Kra
us véleménye több ponton érintkezett Bem
hardéval. O mondta például, hogy igazság
talanság Bécset a hibáiért kárhoztatni,
amikor erényei éppoly megvetésre mél
tók.) Az el6készületekben egyhentes és mé
szárosszerú kocsmáros vesz részt kény
szeredetten. Ez a kettős, Sinkó László meg
bocsáthatóan fennhéjázó és cinikus színésze,
valamint Vallai Péter sunyin meghunyász
kodó, de a kocsma szegletébe Hitler-képet
akasztó kocsmárosa két színészi remekmű.

Egy fószínészi és egy karakterszínészi.
Az osztrák kispolgáriság, a gyáva kép

mutatás, a tömegek lelkében lakozó ag
resszivitás csíráit aprólékos gonddal és
imponáló találékonysággal ásta elő Tho
mas Bernhard. Félek t6le, hogy nálunk is
divatba jön mint színpadi szerzö,

KállaiKatalin

Magyar Állami Hangversenyzenekar 1.

November elején két szimfonikus esten
játszottak. A zenekar els6 műsorszáma

Fauré Requiemje volt. Gabriel Fauré nem-



csak Magyarországon, de Franciaorszá
gon kívül az egész világon ritkán játszott
szerz6, persze méltatlan, de érthet6 mó
don. Fauré művei nem látványosak, érze
lemvilága visszafogott, 6 maga csöndes,
mereng6 zenész, aki élete java részét ad
minisztrációs feladatok ellátásával 
Conservatoire vezetésével - töltötte. Fau
ré más, mint a többi. Fauré különbözik 
de nem a polgártól, hiszen maga is finom
elegáns, nagybajuszú úr, hanem a zene
szerz6kt6l. Megsüketült 6 is, mint Beetho
ven, de ett6l nem lett titáni, kerülte 6t is a
siker, de nem lett t6le sem kétségbeesett,
sem mániákus. És Requiemje is más.
Templomi orgonistaként rengeteg gyász
misén játszott, épp ezért akart 6 másfélét
írni. Fauré nem a halálról gondolkodik,
hanem a temetésr61. Nincs benne félelem,
nem ijesztik olyan szavak, mint harag, íté
let, nem borzasztja a megsemmisülés gon
dolata, hite valóban lIa remélt dolgok bi
zonyossága". Requiemje csupa szelídség,
nyugalom, remény. Vigasztaló zene, sen
kit sem akar meggy6zni, csak megnyug
tatni. Egyetlen egyszer veszti el halkságát,
a Hozsannára, de ennyi elég is. Nem akar
holtakat ébreszteni, ez a zene az él6knek
szól az életr61,az örök életr61.

Fáy Miklós

Esterházy Péter:
A halacska csodálatos élete

(Második megjegyzés)

"Szél ellen nem lehet hallgatni" - mondja
Esterházy az évek során kialakított maga
tartásának és álláspontjának összefoglalá
saként. És úgy mondja, hogy a humor mö
gött nincs benne semmi pátosz és színpa
dias szerepvállalás, mert nem szerepet
vállal, hanem önmagát. Haza, Magyarság,
Európa, művészet, hagyomány, szinte
csupa nagybetűvel írandó fogalmak len
nének a pátoszos tudatban, de itt komor
kavargásuk közben egyszer csak rálapo
zunk egy zsiráfot árbázoló gyerekrajzra, a
kislánya készítette, s a nagy kérdések
mindjárt az élet valóságos dimenziójába
kerülnek. Helyet kap a játék, nemcsak a
stílusban, hanem a tárgykörökben is.

Megjelenik a család. ("Kicsit úgy vagyok a
szül6ségemmel, mint a magyarságommal,
nem létezik külön.") Megjelennek a gyere
kek, s egyszeriben közvetlenné és mégis
rögtön filozófus hangoltságúvá változtat
ják az egész kötetet. ("Tényleg áldás a
gyermek, a földr61 beszél, mely nehéz, s
ahonnét vétettünk, és az égr61 beszél,
amely az igéret földje.") S a zsiráf, a játék
és a gyerekek meg a Konyha Művészetbe

írott sorok a paprikás krumpliról, nos
ezek vonják igazán eszkatologikus távla
tokba az itt egybegyűjtött írásokat. Vagy,
ha úgy tetszik, a humanizmus távlataiba.

. KenyeresZoltán

Réza, Márta,. Irma
Nagy András, de lényegében Csehov:

Magyar három nővér

lrmának nevenapja van. A szalonban
gyűlt össze a család: Róza dolgozatokat ja
vít, Márta mereng6, kicsit rosszkedvű.

András még a szobájában. Hegedül. A Pa
taky család melankólikus ünnepén Soós
és Turáni eljött Irmát köszönteni - két
tiszt a kisvárosban állomásozó katonák
közül. Hamarosan megérkezik az új üteg
parancsnok, Versényi.

A világirodalom nagyjai közül Shakes
peare mellett - akir6l Jan Kott minden
kétséget kizáróan bebizonyította, hogy a
kortársunk - Csehov a "legmagyarabb"
szerz6 színpadjainkon. Korszakról kor
szakra van miért megidézni. Kell-e, hát,
tovább magyarítani? Azt hiszem, rossz
úton jár az, aki a Játékszin Magyar három
n6vér című el6adásán egyre csak ezen me
reng. A mítosz sorsa, hogy alakul. (Mert
kár lenne vitatni, hogy a Három n6véra mi
közös mítoszunk. ..) Alakul de közben
anyagában mindvégig ott lapulnak az ös
történet kristályszemcséi. Nos, ezek a
szemesék meg-megcsillannak a Kapás De
zs6 rendezte el6adásban.

Csehov és nyomán a magyarító Nagy
András meg a rendez6 szigorú erkölcsi
kategóriákat állít, de nem veszik magukra
az ítélkezés terhét. Talmi dolognak tartják
figuráikat a kényelmes bűnös-nem bűnös
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elv alapján csoportosítani. Embereket lát
nak maguk körül, akiket így vagy úgy, de
lehet szeretni. Talán ett61lesz olyan szere
tetreméltó az egész előadás, minden eset
le~.ségével, szereplőinek olykor-olykor
szogletes, frissdiplomás bájával együtt.

Am ha nem a bűn s a büntelenség az,
amely a három (magyar) nővér sorsát a
hét~ö~napi m~lank6liától hétköznapi tra
gédíaíg vezeti, akkor, vajon mi? Azt hi
szem, ezenérdemes elmerengni, miközben
- tarara bumtié - a katonazene lassan
lassan elhalkul.

Kállai Katalin

Magyar Állami Hangversenyzenekar 2

Élettel teli, sót száznyolcvan év után is da
li~s Beethoven legtöbbet játszott szimfóni
ája, a Hetedik. Hálás darab, mert nyilván
való zenei értékei mellett könnyen befo
gadható, látványosan hangszerelt, és az
utolsó ütem után nagyon könnyen tör ki a
tapsvihar. Hálás azért is, mert sokoldalú,
~kszínű, szélsőséges, valamelyik tétele
bizonyosan jól sikerül, és az feledteti a ze
nekari játék hibáit, pontatlanságait, mint
ahogy ~z ezen az estén történt. Kobayasi
Ken-Ichirc határozottan, lelkesen biztos
kézzel vezette az Állami I-Íangver
senyzenekart a szólamokon, drámaian,
helyenként teátrálisan mutatva be a szim
fóniát. A karmester érzelmi túlfűtöttsége

elragadta a zenekart és a közönséget egya
ránt, az est meglep6en nagy sikerrel zá
rult. Azért meglep6en, mert az együttes
egyáltalán nem játszott jól: sűrűn fordul
tak ,elő pontatlanságok, maszatolások,
aprobb szétesések, egyszerre történő belé
pé~k azonban vél~tlenül sem. Egyértel
mu, hogy Kobayasí látványos vezénylési
stílusa, elragadó interpretációi ellenére
sem az a karmester, aki rendben tartaná a
zene~rt, akiben elég kitartás lenne ahhoz,
hogy allandó és rendszeres munkával ki
tisztítaná a hangzást, fegyelmezett együttes
muzsikálást követelne, kiragadná az egyik
legnagyobb hazai zenekart provindalizmú
sából. A közönség is cinkos: örömmel elfo
gad egy csak. alapjaiban megoldott, érzelmi
leg fölkavaró, de kidolgozatlan előadást.

Fáy Miklós

Hévizi Ottó - Csuhai István:
Szilénosz-gyakorlatok

Szilénoszt, Hermész fiát, a Dionüszosz kí
séretéhez tartozó, termékenységükról hí
res szilének fejét Midász király egy napon
foglyul ejtette. A tömpe orrú, dülledt sze
mű, patás, lófarkas démon persze akkor is
részeg volt, va..gy inkább úgy tett, mintha
részeg volna. O mindig a bor, a valaminek
látszó semmi bűvöletében élt, részegsége
tehát bizonyos józanság, és viszont.

Mikor Midász faramuci módon föltette
neki létünk tán legfontosabb kérdését 
Mi a legfőbb jó az ember számára? -,Szi
lénosz először vonakodott a válasszal,
majd így szólt: "Az ember számára a leg
főbb jó, ha meg sem születik, de ha már
megszületett, akkor az, ha mihamarabb
meghal."

Szilénosz nem leli örömét a "kis dol
gokban", s mivel az emberi lét lényegéból
fakadóan ki van téve ideje végességének,
önmagának, a nálánál magasabb ha tal
maknak, a kikerülhetetlen tévedésnek, a
"félelemnek és reszketésnek", ő minde
nestől elveti.

Ám Szilénosz válasza tulajdonképpen
kérdés. E kérdést járják körül a szerzők

egymásra rímelő, néha egymással vitázó
írásaikban, anélkül persze, hogy maguk
olyan bátrak s botorok lennének, mint Szi
lénosz, akinek válasza érdekes módon
szinte szó szerint megegyezik Jézus utolsó
Júdáshoz intézett mondatával.

Midász kérdése tehát így hangzik: "Mi
a legfőbb jó az ember számára?" (Szépha
lom Könyvmúhely 1991.)

A Berlini Filharmonikusok

A Berlini Filharmonikusok is a Hetediket
adták elő, de Daniel Barenboim vezényleté
vel, aki nem próbálta meg újraértelmezni
a művet, nem törekedett eredetiségre (ami
persze egy ilyen gyakran játszott mű ese
tében rendkívüli feladat lett volna), meg
bízott a szerzőben és a zenekarban. Nem
akarom elhallgatni, hogy a zenekar a téte
leket itt sem kezdte pontosan együtt, egy-
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szerüen azért, mert Barenboim ütésére
szinte lehetetlen egyszerre belépni. A
szimfonizmus egy egészen más minőségét
hallhattuk. Része volt ebben annak, hogy
itt sokkal jobbak voltak. a hangszerek, a
zenekar olyan gazdag, hogy válogathat a
világ legtehetségesebb játékosaiből. Az ér
dem legfőképp a két éve halott Hertbert
von Karajané, aki több, mint harminc éven
át vezette a Filharmonikusokat, kialakítot
ta a zenekar jellegzetes vonós hangzását.
Ez a játékméd jellemzőmaradt az igen ro
konszenves és nagy tudással bíró Baren
boim vezetése mellett is a zenekarra. Cso
dáljuk a Berlini Filharmonikusokat felejt
hetetlen az együttes játék helyesen meg
választott aránya, a rezek biztonsága, a fa
fúvók könnyedsége, s a vonóskar ihletett
játéka, a mélyvonósok soha nem hallott
teltsége, kifejezésbeli gazdagsága.

Erthetetlen, hogya közönség, amely az
első előadáson zsúfolásig megtöltötte az
Erkel Színházat, mért mutatott olyan cse
kély érdeklödést a zenekar második kon
certje iránt (Bruckner ötödik szimfóniája).

Ezen az esten szólalt meg az igazi Berlini
Filharmonikus Zenekar. Itt vált egészen vi
lágossá, hogy miért tartozik ez a társulat a
világ legnagyobb zenekarai közé.

Fáy Miklós

A hit-ves
Yukio Misima: Sade márkiné

Túlhajtott testiség. Förtelem. Perverz mo
csok. Ez mind ő. A férfi, kinek nevéhez
tudatunkban megannyi bűn társul. Dona
tier-Alphonse-Francois de Sade márki. Re
gény- és drámaíró, kinek élete maga "a"
regény. A legelnéz6bb jelzővel is igen sza
bados regény. (Bár valamivel eredetibb,
mint a saját művei.) Ez a történet azonban
nem róla szól. Renée-r61, a hitveséről.

Finom úri szalon. Renée édesanyjáé.
Ebben a szalonban foglalunk helyet a Bu
dapesti Kamaraszínház stúdiójában a Ká
roly körúton. Suttogás, halk neszek, arcunk
ba suhogó ruhák. Már-már érezni véljük
kétszáz éves parfümök illatát. A történelem
- mármint a francia - a falakon kívül.
XVI. Lajos, Bastille, forradalom. Itt benn

csupa hölgy. El6keI6ek, arisztokraták. Van
köztük erényes hírében álló, ám hazug,
van kétségbeejt6en őszinte, ám kicsapon
gó életű. S van egy... Igen ő. Sade márkiné.
A riadtságában bátor, elszántságában vak
merö, hitvesi szeretetében makacs Renée.

Talán nehéz elképzelni, hogy Yukio Mi
sima úr a 20. századi Japánból ennyit tu
dott történelmünkr61, kultúránkról, saját
korlátaink közé szorított gondolkodá
sunkról, egyáltalán rólunk - európaiak
ról. A japán szerzö tollan nem szalondrá
ma, inkább lélektani lecke - a szö eredeti,
azaz didaktikus értelmében is - Sade
márkiné sorsa, mindenre elszánt, lázadó
szeretetr61, "ésszerutlenül" konok hűség

ról, kopár reménytelenségen sarjadó re
ményből, hitvesi hitb6l.

A marquise (Kubik Anna), miután
megvívta harcát a világgal, megtagadja
magától a börtönból szabadult márki rég
óhajtott viszontlátását. Kolostorba vonul.
A tett megokolható. Az út, amely lelkét
közelebb vitte Istenhez, homályban ma
rad. Így talán váratlanabb a fordulat, de
távozása furcsa ürességet hagy. A szalon
elsötétül, s hirtelen alig érzünk mást, mint
suhogó selymek ottfelejtett illatát.

KállaiKata/in

Esterházy Péter:
A halacska csodálatos élete

(Harmadik megjegyzés)

A két tárgyias és tárgyilagos megjegyzés
után legyen szabad most egy kicsit szemé
lyesebb hangon folytatnom. Ahogy olvas
tam ezt a halacskás könyvet, eszembe ju
tott a következő. Amikor születtem (1939)
még élt Babits és ő volt a szellemi élet hu
manizmus-felelőse.Ezt a funkciót valami
kor talán még az ifjú barátn6it6l körülvett
Kazinczy találta ki, aztán átkerült t61e
Szatmárcsekére a félszemű Kölcseyhez. Ez
a funkció soha nem járt fizetéskiegészítés
sel, amúgy társadalmi munkában csinálta,
aki éppen csinálta. Nem nevezték ki és
nem is választották meg rá. Es alapjában
véve nem is csinált az illet6 semmi külö
nöset, csak egyszeruen volt. Létezett.
Olyan volt, amilyen, és ehhez a funkció-
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hoz éppen ez kellett. Tulajdonképpen le
hetett volna egyszerre több humanizmus
felelős is, sót az lett volna jó, ha mindenki
az. De valahogy soha nem alakult így
ezen a tájon. Néha csakugyan többen osz
toztak rajta, de sajnos akkor sem mindenki.
Mindenesetre Babits az volt. Aztán Kodály,
aztán Illyés is az volt (aki ugyanúgy hide
gen szerette a paprikás krumplit, mint E. P.).

Ahogy olvastam ezt a halacskás köny
vet, meg minden egyebet, amit az utóbbi
id6kben E. P. írt (elég sokat), arra gondol
tam, hogy most ő vette át a funkciót. Per
sze nem átvette, mert itt nem lehet vala
miféle akaratlagos vagy tudatos cselek
vésr61 beszélni. Ó is csak "van", mint
ahogy a többiek voltak, és evvel az önlé
tével kifejez valamit, amit korunk (létünk
höz szükséges) humanizmusának lehet
nevezni. MégPedig sok játékkal, remek
humorral és (mint legutóbb éppen a Vigi
lia körkérdésére adott válaszában) igazi
.melasz kholéval", amíból a melankólia
szó származik és amir61 sokan azt képze
lik, hogy érzelmes bánatot jelent, holott az
indulat és kritika felső foka. A fekete epe.
(Pannon Könyvkiadó)

Kenyeres Zoltán

Dr. Pirigyi István:
A magyarországi görög katolikusok

története

A nyíregyházi Görög Katolikus Hittudo
mányi F6iskola kiadásában megjelent két
kötetes mú bemutatja a magyarországi
görög katolikusok történetét a vándorlás
korától kezdve napjainkig.

ÓSeink már a honfoglalást megel6z6
évszázadokban találkoztak a bizánci ke
reszténységgel. A honfoglalás után né
pünk megtérítését Hierotheosz görög püs
pök és papjai kezdték meg. Géza fejede
lem azonban politikai okokból Nagy Ottó
német-római császártól kért hittérít6ket
(972) s így a térít6 munkát a nyugati egy
ház papjai fejezték be.

Az országban jelent6s számban él6 ke
leti szertartású keresztények latin szertar
tású f6pásztorok joghatósága alá kerültek.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a bizánci egy-
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házszakadás (054) után is egységben ma
radtok Rómával, sőt ill. Ince pápa 1204-ben kü
lön püspökséget akartszámukra felállítani.

Szinte ugyanebben az id6ben megkez
d6dött a keleti szertartású, Rómától elsza
kadt nemzetiségiek beáramlása az ország
ba. Ezek egy része egyesült Rómával
(Márcsa: 1611, Ungvár: 1646, Gyulafehér
vár: 1700). Igaz, az unió kimondásában
nemcsak vallási, hanem evilági tényezök
(így társadalmi el6nyök reménye) is köz
rejátszottak, de az unióra soha, senki nem
kényszerítette 6ket, viszont az unió ellensé
gei er6szakkal léptek fel ellenük Erdély
ben és a Délvidéken.

A magyarországi görög katolikus püs
pökök 1773-ban Bécsben szinódust tartot
tak, melyen határozatot hoztak az egyházi
könyvek kiadásáról, az ünnepekről, isko
lák létesítésér61, a papok javadalmazásá
ról stb. Kérésükre a királynő elrendelte,
hogy ne "unitusoknak", hanem "görög
katolikusoknak" nevezzék öket, mert az
unitus elnevezésnek a nem-egyesültek
előtt pejoratív csengése van.

A szerz6 rámutat arra, hogy hazánkban a
különböz6 nemzetiségű görög katolikusok
nemcsak vallási, hanem kulturális szem
pontból is teljesen szabadon fejl6dhettek.

A szabadságharc után az erdélyi görög
katolikus egyházmegyékben felütötte fejét a
nacionalizmus, mely Xlll, Leó pápa figyel
meztetése ellenére a végletekig fokozódott.
Ezérta görög katolikus magyarok arra kény
szerültek, hogy kiharcolják önállóságukat.
. E tudományos alapossággal és gazdag
dokumentációval alátámasztott mú a
Gondviselés útjainak kifürkészhetetlensé
gét is érzékelteti. A 2. világháború után
ugyanis a környező országokban brutális
er6szakkal felszámolták a békésen létrejött
uniót és megszüntették a görög katolikus
egyházat, ugyanakkor viszont Magyaror
szágon a bizánci szertartás páratlan fejl6
désnek indult. A nehéz körülmények elle
nére számos új egyházközség alakult, ki
épjült az egyházmegyei központ, meg
nyílt a papnevel6 intézet.

E könyvet mindenkinek figyelmébe
ajánljuk, hiszen a magyarországi görög
katolikusok története szerves része orszá
gunk és népünk küzdelmes történetének.

Cse/ényi István


