
II. JÁNOS PÁL PÁPA:
. ÁTLÉPNI A REMÉNY KÜSZÖBÉN

Az egyetemes Egyház tagjaként, katolikus
ként is fenyeget bennünket az a veszély, hogy
a partikularizmus, a provincializmus hibájá
ba esünk. Szükségünk van az olyan egyete
mes igényű áttekintésre és eligazításra, mely
szélesebb 'horizontot tár elénk hitünk titkai
nak, egyházunk helyzetének és korunk szel
' lemi-erkölcsi állapotának vizsgálatakor! II. Já
nos Pál pápa könyve ilyen segítséget nyújt
olvasójának. Nemcsak azért, mert a katolikus
egyházfő nem mindennapi tájékozottsággal
bír a világ állapotáról, hanem azért is, és fő

képpen azért, mert személyében az egyete
messég és egység őrét és szimbólumát tisztel
hetjük - a Krisztustól kapott, sajátos kegyel
mekkel járó küldetés betöltőjeként.

A pápai megnyilatkozásokat megkülön
böztetett figyelem kíséri világszerte, kevesen
veszik azonban a fáradtságot, hogy a Szent
atya aktuális tanítását kifejtő enciklikákat el
olvassák. Talán ez vezette a pápát arra, hogy
egy elmaradt televíziós beszélgetés előzete

sen megkapott kérdéseire írásban válaszol
jon, és hozzájáruljon az interjúkötet megjele
néséhez. A könyv, melyet több világnyelven
- és kellemes meglepetésként magyarul is 
közel egyidőben jelentettek meg a kiadók, vi
lágsikerré lett. Nagy érdeme ez Vittorio Mes
sorinak, a kérdéseket összeállító tekintélyes
olasz újságírónak is, aki elhatározta: nem a
manapság sok vitát kiváltó témákat (nők

pappá szentelése, fogamzásgátlás, abortusz,
euthanázia) helyezi előtérbe a kvázi-beszélge
tésben, hanem az ezeken túlmutató alapprob
lémákra próbál választ kapni. A könyv első

részében szántszándékkal vállalja a kétkedők

agresszívnek tűnő, de mindenképpen lényeg
bevágó kérdéseit: Az ember eljuthat-e (és ho
gyan) arra a felismerésre, hogy Isten létezik? Mi
ért nem mutatja meg magát világosabban? Ho
gyan lehet, hogy a názáreti Jézus az Atyával egy
lényegfi Isten? stb.

A pápa a felelősségét mélyen átérző lelki
pásztor buzgalmával válaszol. Érezhetően
örül, hogy a "hivatalos" megnyilatkozások
kereteiből kilépve személyesebben, és talán
szélesebb körhöz szólhat. Nem mond persze
gyökeresen mást, mint hittankönyveink, de

237

máshogyan, más hangsúlyokkal, új szempon
tokat felvetve szólal meg.

A könyv első harmadára mindenképpen
jellemző a bölcseleti megközelítés (és ez még
mindig sokakat elriaszthat). A továbbiakban
János Pál pápa lényegesen közérthetőbb stí
lusban válaszol az ökumenizmussal és a nem
keresztény vallásokkal kapcsolatos kérdések
re. Míg az előbbi kérdéskörben leginkább a
Krisztusban való teljes egység megvalósulá
sába vetett remény hangja a legerősebb, a
nem keresztény vallásokkal kapcsolatban a
dialóguskészségen túl az erőteljes elhatároló
dás jegyeit is észre kell vennünk. Különösen
figyelemreméltó a nyugaton is egyre népsze
rűbb buddhizmus értékelése.

A vallomásos-személyes hang nem csupán
.fogyaszthatöbbé" teszi az olvasmányt, de
egy spirituális út állomásainak felidézésével
a kapcsolódó "tanító részek" is hitelesebbé,
szemléletesebbé válnak.

Fiatal papként, az ifjúsági pasztorációban
szerzett tapasztalatai mellett legtöbbet és leg
szívesebben a Zsinat emlékeiről beszél. Bár
sokan szeretnék őt a Zsinat előtti konzervatív
gondolkodás reprezentánsaként feltüntetni,
vallomásainak sorain mindegyre átsüt a !Zsi
nat szelleme iránti szeretet, mely pápai mű
ködését is meghatározta. Ugyanakkor éppen
itt, az egyház helyzetével foglalkozó részek
olvasásakor válik nyilvánvalóvá a pápa
szemléletének egyetemessége. Ebben a lelki
ségben nagyon jól megfér egymás mellett a
kérlelhetetlen gondolati alaposság és a ben
sőséges, gyermeki Mária-tisztelet; a hagyo
mányos népi vallásosság elfogadása, ugyan
akkor a laikusok körében terjedő megújulási
mozgalmak igenlése. Ez utóbbiakról egyene
sen azt írja, hogy a Zsinat utáni egyházi meg
újulás döntően a lelkiségi mozgalmakon ke
resztül megy végbe.

Az Atlépni a remény küszöbén hiányos mon
dat, de könnyen kiegészíthető: Át lehet lehet
lépni a remény küszöbén! Át kell lépni a re
mény küszöbén! Minden kétségbeejtőjel elle
nére van reménység az egyén és az emberiség
számára. Ez a remény Isten szerétetéből fa
kad. (JLX Kiadó)

KUNSZABÓ ZOLTAN



BÁRDOS LÁSZLÓ:
LÁTHATATLAN PÁRBAJOK

Annak ellenére, hogy a (tíz évvel ezelőtt meg
jelent) Feliratok és a (pár hónapja napvilágot
látott) Láthatatlan párbajok ve~sei kÖ,z?tt töb~

{retorikai, motívikus, vers~am stb.~ en~ltkeze~

si pontot regisztrálhat a Bardos Laszlo versel
iránt érdeklődő olvasó; a két kötet mégsem
azonos lírai beszédszituációban áll benne.
Míg az első kötet d~rabjaira inká?b egyf:"jta
hermetikusság volt Jellemző, addig a maso
dik könyvben közölt versek szövegalakításá
ban már előtérbe kerülnek olyan eljárások,
melyek (a "nyitottság" re~epci.ó~ ~ép~eteine~
megfelelőenés a versbeszed originálként valo
rögzítettségétőleloldódva) a nyelvi tér be- il
letve átrendezhetőségének folyamatában a
történeti mozzanatokat (is) hangsúlyozzák.
így igen figyelemreméltó lesz. p~~dául az,
ahogya Zsörtölődés egy rosszul sikerűlt telefon
hívás után című szabadvers Nietzsche Abs
chied (Képes Géza fordításában Elhagyat'!1fl)
című szövegével és Ted Hughes C:~ow (VarJ~)

ciklusávallép polilógusba, egybejátszva ezal
tal a versben beszélő alany szuverén és azon
túlmutató önkonstrukcióját: ,,varjakat hallok.
Az első fagyok prédalesőit./Itt városomban.
Semmimben.Szobámban. /Hallom őket/sur

rog tova/Jaj nekem. Jaj, akinek nincs ottho
na." Hasonló logikával épül a Téli chanson cí
mű (szerző]e által "után-érz.é~"-nek, neve~~tt)
dal, amely a verlaine-i zeneiseget Villon-töre
dékeken keresztül szólaltatja meg, az alcím
ben jelölt utániság .horizontjából: "Mi~s~da

pária/jogfosztott pillanat/a tavaly Párizs
ba/tavalyi hó maradt".

A kötet mértani középpontjában (a 37 da
rabból a 19. ) elhelyezkedő Dolorosa című pró
zai tördelésű lírai beszéd nemcsak azért érde
mel külön figyelmet, mert Láthatatlan párbajok
legterjedelmesebb alko~ása; hane~ az~rt is,
mert egyrészt utal a Feliratok első ciklusára 
gazdagítva annak (lehetséges) jelentéseit,
másrészt a régiség irodalmának olyan rétege
it hozza játékba, mint például a k~;zépkori

himnuszköltészet. Ugyanakkor a "faJdalmas
anya" szakrális jelképe itt olyan motívum
mal, a "rákbeteséggel", kapcsolódik össze,
amelyet Susan Sontag (többek között) a "ha
lál szinonimájának", a "félelem és a rettegés
metaforájának" nevez, ami összefüggésben
áll a testi létezés mitológiájával.

A Dolorosa (öndefinitív alkotás is: "föltéte
les emlékkép") mellett Bárdos László versei-
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nek (esztétikai összetettségük tekintetében)
színterén reprezentáns darabja a Hangok a kö
zelben című polifón szöveg, amely kötetzáró
helyzetben megszól~~a a J:ithatatlan pá~baj?k
egyéb részeinek emlekezetet: azon nyelvi szo
vevényt, amelynek po~tikai,sokrétűsépe k~t

ségtelenül igenelhető Jelen~eg a .k0r:tars hra
horizontjában. (Ferenczy Könyvkiadó, 1994.)

H. NAGY PÉTER

PROGRAM ÉS MíTOSZ KÖZÖlT.
500 ÉVE SZÜlETElT OLÁH MIKLÓS
(Szerkesztette: Mózes Huba)

Harmincnyolc éves volt, amikor elkísé~te~á
ria királynőt Brüsszelbe. Csaknem tíz evet
töltött Németalföld humanista légkörében,
személyes ismeretségbe került a szellemi élet
nagyjaival. Erasmusszal hosszan levelezett.
Aztán hazajött és megindította az ellenrefor
mációt Magyarországon. A Pázmány előtti

félszázad legnagyobb magyar katolikus sze
mélyisége lett. Pályájának íve szélső pólusok
között feszült: látszólag kibékíthetetlen pólu
sok között. Születésének ötszázadik évfor
dulóján megemlékezést tartottak róla Kolozs
várott, a megemlékezésen elhangzott előadá
sokat tartalmazza ez a kötet. Különféle szem
pontból és különféle témákat vizsgálva arról
szólnak, hogya pályaív két pólusa cs~k lát
szólag ellenkezett egymással: ~ .humamzmus
összeegyeztethetővolt a katolicizmussal.

A kötet élén álló írásban Beke Margit Oláh
Miklós esztergomi érsekségéről ír, s azt a ha
talmas egyházszervező munkát vázolja,
ahogya Mohács után szétzilálódo,tt ,?'agyar
katolikus egyházi szervezet megpr?balta ~Jra
felépíteni. De nemcsak a szervezeti formakat
erősítette meg, hanem a papi nevelést is elő

térbe állította, és a hitélet erősítését összekap
csolta az iskolaüggyel. Amellett, hogy tehet
séges fiatalokat küldött külföld~ tanul.m~~y
útra, megalapította az első hazai szemmanu
mot, s az oktatást az általa behívott jezsuiták
ra bízta, akik akkor az európai iskolarendszer
legjelentősebbmegújítói voltak. Oláh egyház
politikai cselekedetei nem pusztán a reformá
ció és ellenreformáció küzdelmeinek hullám
zó taktikájához igazodtak pragmatikus mó
don, hanem egy nagy formátumú gondolko
dó következetes ideológiáját az arra épülő

programját valósították meg. A cselekedetek
és művek mélyén meghúzódó a go~dolat

rendszert elemzi a kötetben Amedeo Dl Fran-



cesco, kiemelve, hogy Oláh a katolikus-pro
testáns vallásharc fölött milyen világosan lát
ta korának magyar szempontból fő veszedel
mét, a török hódítást s ezért a kor fő ellenté
tének a keresztény-mohamedán ellentétet
tüntette fel.

János István az erasmista hatást kiemelve
Oláh korai időszakában keletkezett alkalmi
verseit elemzi a humanista toposzok szem
pontjából. A humanizmus és katolicizmus
egymást erősítő egységének gondolata nem
csak az ő írását jellemzi, hanem fő mon
danivalóként át - meg átszövi a könyvet.
Sajnos e rövid recenzióban nincsen hely arra,
hogy mindegyik benne olvasható írásról szót
ejthessünk, ám okvetlen fel kell még hívnunk
a figyelmet Németh Béla Oláh humoráról
szóló tanulmányára és Szelestei N. Lászlóéra,
aki Oláh híres könyvtáráról ad leírást.

(Szent István Társulat)

KENYERES zOLrAN

KÁNAÁNI TÖRTÉNETEK

Öt vajdasági szegényember önéletrajzát tar
talmazza a kitűnő író-riporter, Németh István
által összeállított és gondozott kiadvány,
melynek szövegeit szociológiai értékűvé az
az ellentmondás avatja, hitelesíti, ami a
könyv címe és a mérhetetlen szegénységről

tanúskodó tényanyag, a közmondásosan gaz
dag vidék, Bácska, Bánát, Szerémség és Bara
nya - Ifa tejjel-mézzel folyó Kánaán" - me
sés termékenysége, kiapadhatatlan tápláló
ereje és a kivétel nélkül éhezést, nincstelensé
get panaszoló életek, embersorsok között fe
szül. Ahogy a kínkeserves egzisztenciaterem
tés bizonyítékai ugyanúgy egy vidék, az ott
élők műltjának szomorú dokumentumai is
ezek a kendőzetlen emberi kitárulkozások,
melyeket tanulságos és egyszerszersmind
vonzó olvasmánnyá a mindig érdeklődést

keltő egyéni sorsok megismerésének lehető

sége mellett a megformálás igényessége,
nemegyszer kivételes irodalmi színvonala
tesz. Valóság és irodalom találkozik ezekben
a tollbamondott, kockás füzetekbe megörökí
tett önéletrajzokban. Szinte követhetétlenül
zegzugos életutak rajzolódnak ki előttünk.

Sorsok, melyek nem egyedülállóak, hanem
általánosak, mindennapiak, gyakoriak, fölöt
tébb jellemzőek voltak, éppen úgy, mint az a
nagy-nagy, kibogozhatatlan nemzeti (ma-
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gyar-tót-rác-sváb-horvát-lengyel-stb.) kevere
dés, amely azon a vidéken minden családra
sajátos volt és maradt.

Említettem, a kor- és sorsdokumentumok
ként elénkrajzolódó élettörténetek számos 
semmiképpen sem kánaáni - epizódja
utánozhatatlan, igazi irodalom. Mint az aláb
bi néhány sor: "A tanya, ami ki volt jelölve
számunkra, a Római sáncok tájékán volt, úgy
másfél kilométerre a nemzetközi úttól. Az
odavezető út földes volt, sáros is, a teherautó
nem tudott rajta bemenni, nem volt mit ten
nünk, lerakodtunk a nemzetközi út mellett,
az árok szélére. Leraktuk a vagyonunkat, a
két kismalacot, az egy kecskét, a tizennégy
tyúkot, a kutyát, a három macskát, a hat gye
reket és mi ketten, szóval elég szépen meg
voltunk. És ott várakoztunk az út mellett,
majd csak jön valaki, lovas kocsi, de bizony
csak másnap reggel jelent meg egy. így töltöt
tük az éjszakát. Amikor készek voltunk a !e
pakolással, tódult hazafelé a piacozó nép Uj
vidékről, csak bámultak bennünket, hogy mi
féle népek lehetünk, én meg elkeseredésem
ben fölállítottam a tölcséres gramafonomat egy
kerékvető kőre, föltettem rá egy lemezt, beindí
tottam, hogy hadd szóljon, a hazafelé tartó
piacozók meg csak bámultak bennünket."

Ismerős? Mintha Az országúton képsorai
közül ragadták volna ki Fellini mester egy
szerre földszagú sültrealista és álomszerű

szürrealista remekművéből. A Kánaáni törté
netek alakjai ugyanezen az országúton halad
nak, a múltból a semmivel sem bizonyosabb
jövő felé. Évszázadokkal, évtizedekkel ez
előtt, és ma is. (Forum Könyvkiadó, Ujvidék).

GEROLD LASZLÓ

KARINTHY FERENC: NAPLÓ (1-3.)

1974-ben kezdte el írni naplóját az újabb ma
gyar irodalom enfante terrible-je, akiről a
köztudatban az a téves, hiedelem élt - s ezt
mintha maga is szívesen táplálta volna várat
lan, kiszámíthatatlan tetteivel, vaskos tréfái
val, öltözködésével, hatalmas lábteniszezései
vel -, hogy nem veszi komolyan az irodal
mat, s azért is megrótták, hogy sokat ír. Ha
láláig, 1991-ig vezetett naplója komolyan, fe
lelősen gondolkodó alkotónak, nehezen,
küszködve, bizonytalanul dolgozó írónak
mutatja, aki ugyan nem vetette meg a terített
asztal örömeit, s olykor alaposan a pohár fe
nekére nézett, de hivatásában nem ismert tré-



fát. Elég az Epepére, talán legsikeresebb regé
nyére utalnunk ennek bizonyításaképp.

A naplóktól a kíváncsi olvasó intimitások
közlését reméli. Karinthy Ferencnél ilyeneket
is bőségesen talál: a kor irodalmi életének és
színházi belvilágának sok érdekes, jel~emző

történését villantja föl, s meglehetősen elesen
bírálja sok kortársát. Minden írónak van "ár
nyéka". Kosztolányi Ady~tól nen; s~bad~a
tott, Karinthy Ferenc Örkeny Istvanetol, akoltő
a költőétől. a drámaíró a drámaíróétól. Még
sem mondhatiuk elfogultnak, rengeteg a pon
tos találó megfigyelése, érzékeny meglátása.

Anapló "felhámját" alkotják ú!i ~e~zámo
lói is. Nagyon szeretett utazni: módja IS, nyílt
rá, gyakran hívták meg művei b~muta~sar~,

vagy könyvei idegen nyelven valo megjelené
se alkalmából, de kedvtelésből is járta a nagy
világot, figyelte a szokásokat, beszívta a kul
túra ottani ösztönzéseit.

Mindezek bizonyára népszerű olvasmánnyá
teszik az impozáns terje?elműköte!eket. írójuk
"belvilága" azonban melyebben rejtett, s .abba
is kendőzetlen őszinteséggel engedett bepillan
tást. Két olyan poníjára igyekszünk rámutatni,
amely napjainknak is izgalmas, vitákra kész
tető kérdésköre.

Az egyik: a művészi ábrázolásmó~: ~o~á
jut az író, ha tudatosan elszakad a valo~gtol,

s mi lesz a közönséggel, ha a műalkotasban

a világ olyan megjelenítésével s~embesül,

amely nem mozdítja meg érzelmeit, hanem
"rejtvényfejtésre" készteti? K~rinthy ma~acs

következetességg~l ismételge!l,.ho~ az ~ro
dalmi absztrakcionak ez a módja zsakutcaba
vezet, mert érdektelenné teszi az olvasókat,
megszünteti azonosulási ké~~~güket. A
posztmodernnek nevezett,. valoJab.a~ pont~
san körül nem írt modern irodalmiságnak es
irodalomtudományn~k egyik ny~tott ké~dése

ez, amelyre sokféle valasz adhato, s Kannthy
Ferencé éppenséggel n~~ j?gosu~atlan: .. .

A másik: az irodalmi ertek. Vajon rru dönti
el a műalkotás maradandóságát? Miért biztos
ő is abban, hogy Weöres Sándor irodalmunk
halhatatlanja, hogy, Pilinszky ~íránk ,e~ik
legnagyobbja? Termeszetesen mmde~ IrO 

igazi író - megcélozza a halhatatlansagot, de
ki lesz tényleg az? Sokféle választ ismerünk
erre is, de olyat még nem, amely csa~atatla?

volna. Karinthy Ferenc nem is mondja magat
annak a tévedés kockázatával tesz őszinte

vallo~ást az általa igaziaknak vélt értékek
mellett. S talán e bizonytalankodó őszinteség

avatja naplóját nemcsak érdekes, hanem ta-

240

nulságos, megélt, hiteles önvallomássá. (Litto
ria Könyvkiadó)

R6NAY LAsZL6

JERZY KLOCZOWSKI-LIDIA MÜLLE
ROWA-JAN SKARBEK: A KATOLIKUS
EGYHÁZ LENGYELORSZÁGBAN

Az olasz, majd franci~nyelvű fordítás~k~t~n

magyarul is hozzáférhető az. ~ szmt~zlS,

amely mögött ott van a Lublíni ~~oh,kus

Egyetemen működő Lengyel Egyhaztortene
ti-Földrajzi Intézet negyedszázados munkás
sága, kiemelkedőmódon pedig a lengyel egy
háztörténetíráson túlmenően az európai egy
háztörténetírás meghatározó egyénisége,
[erzy Kloczowski. A tö~b m~t nég~száz o!
dal terjedelmű monografia minden ínformá
ciója mögött tanulmányok~diss~~rtációksora
biztosítja a megalapozottsagot, Jollehet a ma
gyar kiadás irodalma mindössze két oldal ter
jedelmű. (Olasz fordításban több ~int húsz,
a franciában pedig több mint harminc oldalt
tesz ki az általános bibliográfia.) A statisztikai
viszonyokat is tükröző térképekkel, díagra
mokkal, kronológiai összefoglalással és név
mutatóval fölszerelt összegzés példázata an
nak, mit jelent a tudományosság számár~ a
folyamatosság és a h~!yi egyhá~,. valaffil~t
egy nemzet jogos, az Ujabb kutatási eredmé
nyek segítségével állandóan helyesbített és
kiegészített történelmi öntudata. lengyelor
szág többszöri felosztása, politikai hányatta
tása és az azt követő totalitárius eszmerend
szer felmérhetetlen károkat jelenthetett volna
az egyházi életre nézve; ám a nehéz századok
történelmi-egyháztörténeti eseményein túl
menően a lengyel katolikus egy~áz.túlélé~i

stratégiája mögül ihletett bölcsessege IS elŐVI

láglik. A vallásbéke és ökumenizmus soha
nem csábított a hamis, önmagát és a hívek
tömegeit becsapó párbeszédre. Az Ezredév
prímásának, Wyszynski bíborosnak a vezeté
sével véghezvitt "nemzeti megbocsátás'~il?azi
hatását pedig még ez a könyv sem tudja Iga
zán felmémi, mert az a harmadik évezred Eu
rópájának születését előkészítő. történel~i

tett. Az ezer éves lengyel katohkus egyhaz
történetének méltó összefoglalása remélhető

leg illő visszhangra talál a - folyamatos~~g

hiányától megnyomorított - magyar tor
ténettudományok művelőimellett az érdeklő

dő olvasák körében is. (Ecclesia, Budapest, 1994)
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