
ISTEN ÚTJAI

Jan Milic Lochman: Mi Atyánk (Kálvin Já
nos Kiadó) - Fazekas Csaba: Kisegyházak
és szektakérdés a Horthy-korszakban (Látó
szög kön yvek) - Mindszenty József veszp
rémi püspök 1944-1945 (Veszprém) - Tamás
Alajos Emlékkönyv (Ferences) - Ifj . Lele
József: Az Ur készen tal álta 6t (Korda Kiadó)
- Molnár Tamás: Filozófusok ist ene (Euró
pa) - Assisi Szent Ferenc művei - Celanói
Tamás életrajzai Szent Ferencről - A három
társ legendája (Agapé)

Könnyű vo lna köz helyeke t megfogalmazni;
lsten útjai és szá ndékai kifürkészhetetlen; Is
ten úgy ír, ahogy neki tetszi k. Az az igazság,
hogy napról napra elimádkozzuk: "legyen
meg a te akara tod, amint a menn yben, úgy a
földö n is", de Isten akara tát gyakran összeté
vesztjük sajá t vágyaink teljesítésének kötel
méveI. Nem véle tlen, hogy Jan Milic Loch
man a Mi Atyánkról írva rendkívüli nyomaté
kot tesz az engedelmességre, s arra figyel
meztet, hogy ' a vá lasz tott népnek gya kra n
nemzedéknyi idő kellett, hogy feldolgozza az
Isten ítéletétől va ló függés és sorsa ford ulata
inak feszü ltségét. Döbbenetes ha tású lehetett
szá mukra a Jeremiásnál olvasha tó intelem :
.P áradozza tok annak a városna k békességén,
ahová fogságba vitettelek benneteke t, mer t
annak békességétől függ a ti békességetek is"
(jer, 29, 7).

Az ember azo nban nem szívesen nyugszik
bele, hogy engedelmeskednie kell. Szeritják a
szabályok, a megkötöttségek, s a "szabadság"
és az "önmegvalósí tás" jelszavait hangoztat
va szembeford ul Isten embereivel , rájuk süti,
hogy hamis próféták, s elkezdi saját elképze
lései sze rint magyarázn i az üze nete t. Ez a
magatartás az eretneksége k és a szekták sz ü
letésének egy ik oka. A másik: az egy ház
min d nehezebben sz ólítja meg az egyes em
bert, aki így abban a hitben él, hogy so rsa
érdektelen . Keresni k-zd, s gyakran olya n kö
zösségbe kerül, ame ly istenk özelséget kíná l
- egy ház nélkül vagy annak ellenében. A vi
gasztaló, az egyén könnyeit l et őrl ő. sebeit be
gyógyító Isten jelenlé tének tudata kü lönösen
a szegények és elszegényedők vigaszára szol 
gáI. Nem véletlen, hogya nagy gazdasági vi
lágválság idején kivá lt az Alföldön hódít ottak
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a sze~~?k. Faze.kas ~saba . most megjelent
munk ájában (Klsegyhazak es szektakérdés a
Horthy-korszakban) ha talmas apparátussal fejti
ki a szekták terjedésének okait, s újra meg új
ra elgondol kod tató pé ldáka t hoz a történ elmi
egyhá zak türelmetlenségére, és ar ra, hogyan
szövetkeztek a kisegyházakban politikai el
lenfelet vélő hatalommal.

A könyv érdekes, bevezetőjének írója meg
em~íti, hogy a "történelmi igazsággal " szem
besít. Van azonban sú lyos veszélye: mint
mind en hasonló munka - ne m veszi nem
veheti figyelembe az adott korszak történelmi
összefüggéseit (e m űb ől hián yzik például an 
nak a feszü ltségnek, nézetkü lönbségnek be
mutatása, amely a reformmozgalm ak során
kialakult sze rveze tek és az egyházak felső ve
zetése k özött keletkezett) , s arra késztet i a tá
jékozatlan olvas ót. hogy a tárgyalt korszak
történéseit rávetítse a jelenre. Holott a tén yek
oly~sJ?i t rnutatnak, hogy némelyik szekta
napjainkban erőszakosabban végzi térítő te
vékenységét, mint ahogya Ho rthy-korszak
ban korlátozták működésüket.

E korszak legvégén bontakozott ki, s ké
sőbb lett a haza i egy házi élet meghatározó
személyisége a világszerte tisztelt Mind
szenty József. 1944-ben lett veszprémi püs
pök. 1945-ben pedig esz tergo mi érsek. 1995
ben ülésszakot rendeztek em lékére Veszp
rémbe n. Az itt elhangzott előadásokat tarta l
mazza a Mindszenty Józse! veszprémi püspök
1944-1945 c írnű kiadvány. "Fél évszázada an
nak, hogy a veszprémi püspök a háború vi
harában és az azt követő rom okon tekinté
lyét, eltökélt szá ndé kát, vasakaratá t is latba
vetve megpróbált ellenállni az embertelens ég
tengerében" - olvassuk Szendi József vesz p
rémi érsek nek Horvá th Lajos történész: mu
zeol óg üs szavai t idéző bevezetőjében . Való
ban : min dig elköteleze tten ellenállt, mindig
fölemelte szavát, bármilyen hatalom korlá
tozta, tiporta sárba az emberi jogokat, korlá
tozta az egy ház működésének és a hit gya
korlásának szabadságá t.

Az előadások és tanulmányok nemcsak
Mindszenty veszprémi tevékenységéről, a há
bor ú utolsó évében tan úsított hősi és követ
kezetes he lytáll ásáról. emberi tu lajdonságai
ról, egyházszervező tevékenységéről adnak
pontos, hiteles képet, han em a későbbi évek
tragikus tö rténései ről is. "Babilon vizeinél



ülünk, és elpattogott hárfahúrokon idegen
énekre akarnak tanítani rninket." - idézi T.
Horváth Lajos a veszprémi püspök szavait.
Hogy végül mégsem tanultuk meg ezt az
éneket, abban Mindszentynek alapvetőek az
érdemei.

Az egyház visszaszorításának, üldözésé
nek éveiben bontakozott ki e kor egyik jelen
tős egyházzenésze, Tamás Alajos pályája.
Megszenvedte ezeket az éveket: elhurcolták.
börtönbe zárták. megkínozták, meghalni en
gedték haza. Eletben maradt, s együtteseivel,
a Kapisztrán Kórussal. Zenekarral és gyer
mekegyütteseivel járta az országot, a szentze
ne művészi megszólaltatása révén örök érté
kekre irányítva hallgatói figyeimét. Küldeté
ses személyiségét, hamar ellobbant életét idé
zi a Tamás Alajos Emlékkönyv, amelyben rend
társai, tanítványai, énekesei és barátai csil
lantják fel vele kapcsolatos emlékeiket.

Volt ennek a korszaknak egy csodálatosan
tiszta, megejtően szerény, hatalmas tudású
szereplője, a magyar vallásos néprajz legna
gyobb kutatója: Bálint Sándor, a legigazibb,
leghitelesebb szögedi. Az Ur készen találta őt

címmel idézi példaszerűéletútját, nagyszabá
sú tudományos tevékenységét ifj. Lele József.
A tanítvány szeretetével, melegségével idézi
mesterét, akiből hiányoztak a mesteri allűrök,

inkább Assisi Szent Ferenc utódának nevez
hetnénk. Nem véletlen, hogy tisztelői azon
munkálkodnak, hogy egyházunk szentjei so
rába emelje. E cél elérését segíti Gyulay Endre
szeged-csanádi megyéspüspök két, a kötet
függelékében található imája. Bálint Sándor
boldoggá avatásáért és pártfogásáért. Szép,
elgondolkodtató könyv, a hétköznapi hűség

bizonysága.
Visszatérve a bevezetőben felvetett kérdés

re elmondhatjuk: a legnehezebb években is
példamutató személyiségek, küldetéses em
berek képviselték a keresztény hitet, annak
bizonyságaképp, hogy Isten nem hagy magá
ra bennünket. SŐt: amikor ellen fordulnak,
amikor lenézik, megvetik vagy üldözik hitü
ket megvallókat. akkor is jelen van, róla fo
lyik a szó. Erről ír Molnár Tamás Filozófusok
Istene című könyvében.

Molnár Tamás Amerikában él, de művei

hazánkban is megjelennek, s néha vitát pro
vokálnak nézetei, kivált az a mód, ahogyan a
II. Vatikáni zsinat következményeit tárgyalja.
E munkájában voltaképp sajátos szempontú
filozófiatörténetet alkotott, az egyik legérde
kesebbet. "Isten volt és maradt a filozófia
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centrális problémája" - írja. Rendkívüllogi
kusan, világosan mutatja ki, hogya filozófia
mindig szembekerül Isten létének kérdésével,
vagyelfogadva, vagy elvetve a világrnagya
rázó és -korrnányzó akarat jelenlétét és köz
reműködését. Fontos felfedezése, hogy kitá
gítva a tapasztalat fogalmát arra a következ
tetésre jut, hogy az ember állandóan maga
sabb szintre érne, ám megismerő tevékenysé
ge kitágítása révén újra meg újra az istenta
pasztalás birtokába jut, s így érkezik el az iga
zi bölcsesség kezdetéhez.

Molnár Tamás a tapasztalás hagyományos
módszereit tágítva jut el a misztikusok láto
másainak fontos üzenetéig. Valami hasonló
üzenet szavait halljuk a nagy szentek meg
nyilatkozásaiból. életük, gondolkodásuk pél
dájából arra következtethetünk: Isten meg
szólít bennünket, a kegyelem áramába kerül
ve megváltoznak létünk összefüggései, kitá
gulnak sokszor szűkösnek érzett határai.

E felismerésünket erősíthetikA ferences for
rások című sorozat (Hidász Ferenc és Várnai Ja
kab szerkesztésében megjelenő) könyvei, ame
lyek Balanyi György egykori tolmácsolásait
korszerűsítik s közlik filozófiai szempontból is
példamutatóan alapos jegyzetekkel.

A történelem még egyszer sem cáfolta meg
a ferences rendalapító, Assisi Szent Ferenc
példáját, sőt bizonyos korszakaiban a példa
még fénylőbb, reményt adóbb. Az általam ed
dig olvasott kötetek (Assisi Szeni Ferenc müuei;
Celanói Tamás életrajzai Szeni Ferencról; A há
rom társ legendája) legalábbis ezt bizonyítják.
Szent Ferenc révén valóban új tapasztalatok,
más minőségű, hitelesebb szemléletű élet
szemlélet és életmód birtokába juthatunk. S
erre bizony nagy szükségünk volna. (Egyet
len bíráló megjegyzésem volna: Sík Sándor
Naphimnusz-fordítását érzésem szerint helyte
len "módosítással" közölni. ha hitelessége
kérdéses, újra kell fordítani!)

R6NAY LÁSZL6

MÉSZÖLY MIKLÓS: HAMISREGÉNY
(Változatok a szép reménytelenségre)

Mészöly Miklós életműve legújabb darabjá
nak magyar kiadását már megelőzte a fran
cia; amely a Variations désenchéenies - Pseu
doroman címmel jelent meg. A Hamisregény ti
zenhárom novellából s egy regényrészletből

tevődik össze, ezek határait a francia változat
jelöli, a magyar kiadásban - építve a Mé
szöly-életművet ismerő olvasóközönségre -



sem a címek, sem az egyes darabokat össze
kötő szövegek nem jelöltek. AHamisregény
cím az alkotót és befogadót egyaránt megha
tározó közös közép-európai létélményre utal
va játékos, cinkosságot sejtető, a beavatott ol
vasókat megszólító.

A kiválasztott szövegek az életmű legjobb,
legkiemelkedőbb darabjai közül kerültek ki,
sorrendben: Alakulások, Térkép Aliseárál, Anno,
Legyek, legyek-avagy az elmondhatáság határai,
Magyar novella, Nyomozások 1-4, Pontos törté
netek, Akitelepítő osztagnál, Szárnyas lovak, Ma
gasiskola, Térkép repedésekkel, !elentés,.ö~ egérr?1.
A szövegek az új elrendezesben uJ Jelentest
kapnak, s a Mészöly-próz~t egyéb~é.nt i.s
meghatározó intra- illetve intertextuális VI
szony most műfaJkOI;struál? el~vé vá,~ik; A
már ismert novellakboI, regenyreszletbol es a
köztük kialakuló lehetséges kapcsolatokból
új mű, új műfaj: hamisregény születik.

A kötet első darabjai az Alakulásokkal kez
dődő, a lineáris prózaépítkezéssel s~~kító,

fragmentarizáló Mészöly-próz~~~utatJa~ be,
míg a továbbiakban, a Fontos torte~ete~ reszlet
után inkább a hagyomanyosabb, példázatsze
rű szövegek dominálnak. A kérdés persze az,
milyen új jelentés bontakozik ki akk,or, ha ezt
a merészen játékos prózát regénykent olv~s

suk? Mint általában a regényformát ennYIre
felrúgó művek esetében, itt is a műfajra, ~z

elmondhatóságra kerül a hangsúly. A Hamis
regény is olvasható egy regény alakulásának
történeteként, a lehetséges formák felvonulta
tásaként. Az Alakulások és az azt követő da
rabok a szereplők, a regényidő, s regénytér
esetlegessége, cseppfolyós állapota, az e~y

másra rétegződő idősíkok, végül a Pontos tor
ténetek tárgyiasságába, konkrét szereplőibeés
helyszí~eibe t?rkollnak, ,azonban ez. a"dok~
mentansta proza voltakeppen "hamIS , a ki
választott témák révén is (halál, család) na
gyon is általános,ító. A E-!m~úsreg~n!f .nem .ren
delkezik a regenyszeruseg kritériumaival.
nincs egyéni sors. Az ezt követő p~!dázatsze

rű novellák is ezt a vonalat folytatják: az em
beri lét minőségéről és lehetőségeiről szólnak;
meghatározó elem~k,a bezár~ság. A ~ű..u~o!
só darabja a lehet<:>seg:k t~IJes be~zukules~t

mutatja. Igya Hamisregénu tobb, mmt egy ko
zép-európai Atlantisz f,eli?ézés:. AJelvonu~

tatott szereplők, terek es Idők latszolagos di
verzitása mögött egy ,mindenko~ a~on~s, ,a
céltalanság és szabadsagvesztettseg létszituá
ciója rejlik. (jelenkor, 1995)

LIPTAICSILLA
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KÉT KÖLTÓRÓL
(Oravecz Péter és Szentmártoni János)

Szinte egyidősek: nagyjából húszévesek.
Együtt szerepeltek A sivatag kupolája című an
tológiában; tehetségük rokon voltát látva
egyidőben publikálta ig~m ~zéP. ~üllemű kö
teteiket a Stádium, s a kiado spirítus rectora,
Kárpáti Kamil költő mindkettejük könyvéhez
meleg hangú útrabocsátót írt. Közösen rnu
tatkoztak be az irdodalmi sajtó előtt, és vers
gyűjteményeiket "holtversenyben" sorolta
nemrég a Múzsa című televíziós műsor s az
Élet és Irodalom közös "toplistájának" har
madik helyére Domokos Mátyás.

Oravecz Péter, a Mindenség-kalitka ifjú po
étája, valamint Szentmártoni János, az Ll~szé

les magány költeményeivel jelentkező línkus
első szempillantásra valóban testvéri alkotó
karakterek. Magabiztos, érett formalói a sza
badvers-beszédnek, de egyelőre sután próbál
gatják az időmérté,kesen ,k~tött és a, rím~s
versalakokat. Irigylesre meltoan pompas szo
készletet és gazdag metaforatárat birtokol
nak, ám még tobzódnak is a szavakban, pa
zarolják a jelzőket. Inkább jó sorokat és emlé
kezetes szakaszokat írnak, mintsem teljes,
késszé és egésszé komponált művet. ?rave~z

egyelőre nem riad vissza az Ady-eplgonsag
olyan borzalmaitól (vagy Ady nelkul, onrna
gában bombasztikus kijelentéstől),mint hogy
"enyém... a vérivó h.ajnal a~any s:rleg.e".
Szentmártoni azt tudatja valakivel - es sajna
velünk -, hogy "csípőmre csavartalak a ré
ten/ filiszteusvértől remegő/karcsú holdsu
gárban". Persze rossz pillanatai mindenkinek
lehetnek; s - "ellentételként" - Oravecznek
olyan emlékezetes képeket köszönhetünk,
mint a Caudihoz című nagyobb, profán fohász
kezdete, utalással a barcelónai Sagrada Fami
lia-templomra: "Gaudí, te ránkhagytad ret
tentő fogsorod!/Nyolc tépőfog mered büsz
kén az égnek,/istent hivatottak cibálni ..." Az
Istennel szemben látnivalóan "engedéke
nyebb" Szentmártoni pedig 9yönY,ör~ zárót~
telbe futtatja az Isten tenyereben cimu verset,
mondván: "Isten, tudjuk, sokat szenvedtél,/s
hogy most sem vag~ biztonság~an,!mé?is

arra kérünk emberi alazattal,/ne zard Ily gor
csös ökölbe / Mindenségkezed!"

Ha központi szervező elemet keresünk,
Oravecz kötetét - saját kifejezését kölcsö
nözve - a tűztünemény uralja, Tűzanyáról,

Tűzhajú Aplzroditéró1 ír. Szentmár~oni verseit
inkább pára- és esőképzetek lengik be. EgYI-



küknek természetesen, másikuknak parado
xon révén cimborája a Nap. Kitűnik, hogy je
lenleg Oravecz az agresszívebb, irgalmatla
nabb, ő az, aki kint keresi a helyét és a rendet,
ő az előrenéző típus, ő szórja a felkiáltójele
ket. Szentmártoni csöndesebb, meditatívabb,
bőbeszédűbb,a bent világa izgatja elsősorban,

s emlékező típus; írásjel halkító, megállító
szerepűek. Mindketten számos nagy költő és
művész kegyeibe ajánlják magukat, Oravecz
az "itt vagyok!" hetyke, fölmentőattitűdjével.

Szentmártoni védtelenebb segítőkészséggel.

Közös példaképüknek a fiatal Szabó Lőrinc

ben gyanítom.
Bár a két fiatalember együtt érkezett, e

lőbb-utóbb majd külön-külön kell szólni ró
luk. Külön a szerelmi és az alkohol-verseik
ről, családi és társadalmi ideáikról. A Minden
ség-kalitka és az Útszéles magány, a két bemu
tatkozó kötet tulajdonképp semmit sem döntött
el. Lehetnek jó költők, rossz költők, prózaírók,
világutazók, ostyasütők. Egy bizonyos: mind
ketten igen tehetségesek. (Stádium)

TARJÁN TAMÁS

MAGYAR LEGENDA EMLÉKEI
NYUGATON

Kerek hatvan esztendővel első verseskönyve.
a Kék ég az udoarfölött megjelenése után Sza
mosi József, a müncheni Életünk, "az európai
magyar katolikusok lapja" szerkesztője csi
nos kis kötettel jelentkezett. Vele kedvenc tör
ténelmi alakjához. Nagy Lajos királyhoz és
témájához, a máriacelli kegyhely hez tér
vissza, melynek az 1979-es "emlékkönyv" óta
több írást szentelt. Míg a fedőlapori a fenti
cím olvasható, a belső címlap a tárgyat pon
tosabban jelöli meg: "Egy magyar legenda ké
pekkel. Nagy Lajos király legendájának mű

vészeti emlékei Nyugaton". A tartalommuta
tóból aztán kiderül, hogy ezek az emlékek
mind Ausztriában vannak.

Előljáróban mindjárt tisztázza, miért be
szél "Nagy Lajos-legendáról", bár az uralko
dót oltárra nem emelték: a szent lovagkirályt,
Lászlót tekintette mindenben példaképének,
hadjáratait - a "büntető" nápolyit kivéve
missziós vágy is hajtotta, s a török előnyomu

lásában a kereszténységet fenyegető veszélyt
látott; másrészt "korának uralkodói közt fe
hér hollóként tisztes családi életet élt". Czes
tochowában boldogként tisztelték is.

A legendák magva rendszerint történelmi
tény, azt ékesíti csodás elemekkel a hit és az
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áhítat ihlette képzelet. Itt a történelmi tény
Nagy Lajosnak a törökök feletti egyik győzel

me, - nem biztos, hogy Viddin 1365-ös be
vételéről vagy egy 1377-es sikerről van-e szó,
- s az úgynevezett "kincstári kegykép" ado
mányozása a zarándokhelynek; a csodás
elem viszont Szűz Mária megjelenése a csata
előestéjéns az általa az alvó király mellén ha
gyott szentkép. Szamosi elmond mindent,
amit az említett kegyképről tudnak - való
színűleg a sienai Andrea Vanni alkotása -,
majd ismerteti a megjelenés, illetve a csata
ábrázolásait az 1430 körüli, St. Lambrechti
táblaképtől a 19. század ájtatossági képecské
iig. Figyelemre méltó a Dürer hatására valló
fametszet (1520 körül), Marcus Weiss vászna
(1626) és W. 1. Lamberti képsorozata (1734) a
salzburgi főapátságban.

Rámutat a szerző több, forgalomba került
téves vagy hiányos adatra - Meszlényi Ma..

• ",;'yar szcntek és ezentélciti Illagyarak című művé

ben összefoglalt legendából éppen a hátraha
gyott szentkép ritka motívuma hiányzik 
kevéssé megalapozott véleményre, de nem
feledkezik meg "a »Nagy Lajos ellenes- mar
xista történészek" megrovásáról sem. A szé
pen illusztrált kis könyv annál örvendete-'
sebb, mivel a magyar vallás- és művelődés

történészek eddig nem méltatták nagyobb fi
gyelemre a hazánkban oly népszerű búcsúja
róhelyet, melynek királynője nemcsak Magna
Mater Austriae és Mater Gentium Slavorum,

.hanem Magna Domina Hungarorum is.
A kötetet a Nagy Lajos legendája színpadon

függelék egészíti ki, egy Máriacell 825 éves
jubileumán, 1982-ben előadott ünnepi játék
idevágó két jelenete az eredeti német forgató
könyvvázlat alapján. (Tisia, 1995, München)

RÓNAI ZOLTÁN

ORBÁNJOLÁN:DERRIDA
ÍRÁS-FORDULATA

Orbán Jolán könyve ma azon művek közé so
rolható, amelyek minden joggal érdemelhetik
ki a "hiánypótló" jelzőt. Az utóbbi években
Magyarországon is kiterjedt (és valamelyest
artikulálódott is) a Jacques Derrida körüli
diskurzus, bár a divat nem mindig vonta ma
gával a francia filozófus szövegei iránti ér
deklődést is. Orbán Jolán azok közé tartozik
(vagy akár: Magyarországon ő az), akik 
minden jel szerint - nagyjából végigolvasták
ezt a "korpuszt", könyve alapos szöveg- és
"diskurzusismeretről" tanúskodik. A de-



konstrukcióról született nagyszámú összefog
laló munkának (például: [onathan Cullerétől

Pierre V. Zima könyvéig) most már Magyar
országon is akadt egy olyan társa, amelyet
nem is kell a szokásos "magyar" színvonal
különbség miatt mentegetni, mivel Orbán
Derrida-értelmezése nemzetközi viszonyítás
ban is megállhalja a helyét. Olyan kérdéseket
tett fel, amelyekkel strukturálisan-differenci
áltan (bár a lehetséges filozófiai hagyomá
nyok kontextusát figyelmen kívül hagyva) si
került feldolgoznia egy olyan "szövegvilá
got", amelyet a legnagyobb hiba volna homo
génként kezelni.

Orbán könyve elsősorban iroda-
lomelméleti szempontból közelít Derrida írá
saihoz (így persze bizonyos műveivel nem
foglalkozik), a dekonstrukció "écriture"-fo
galmának, újfajta szövegfelfogásának legkü
lönbözőbb vonzatait. következményeit ("tu
dományelméletitől" a "műfajelméletiig")

bontakoztatja ki. A monográfia szerzője kissé
"divinatorikusan", teljes egyetértéssel viszo
nyul "tárgyához", ami aszövegértelmezések
szempontjából szerencsés, ám kizárja a Derri
da-szövegekre vethető pillantás tágabb kon
textusait, ez két fejezetben válik zavaróvá: a
Derrida körüli filozófiai diskurzus elemzésé
ben más irányzatok olykor kicsit áldozatául
esnek annak a homogenizációnak, amit a
Derrida-olvasat mindvégig elkerül, illetve az
olvasásról szóló fejezetben, amely - úgy tű

nik - Derrida legkevésbé meggyőző koncep
cióját interpretáljai itt a monográfia "kikerüli"
a más olvasásfelfogásokkal való komolyabb
szembesítést.

A lényeg viszont mindenképpen az, hogy
született egy magyar nyelvű, jó Derrida-mo
nográfia, amely - ismerve a hazai Derrida
-"hozzáérés" nyelvi, illetve "materiális"
(könyvtárak!) akadályait - nemcsak a for
málódó magyar dekonstrukciós diskurzus,
hanem minden Derrida-olvasó nagy segítsé
ge lesz. (Jelenkor, 1995)

KULCSÁR SZABÓ ZOLTÁN

PROHÁSZKA ÉBRESZTÉSE

A tanulmánykötet címe legfájdalmasabb hiá
nyosságainkra figyelmeztet. Nem lehet mu
lasztást mondani, hiszen Prohászka Ottokár
nevét évtizedekig csak negatív tartalmú jel
zők kíséretében lehetett leírni, életművét ku
tatni, történelmi környezetébe állítani pedig
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lehetetlen volt. Épp a Vigilia próbálta őt
visszaperelni a kényszerű feledésből, ám idő

sebb olvasóink még emlékezhetnek arra,
hogya Prohászka-szám megjelenése után az
akkori idők kinevezett marxista irodalmi kri
tikusa heves támadást intézett a püspök el
len. Belon Gellért róla szóló tanulmányát
használva ürügyül. Nem csoda, hogya Belon
Gellért és Vass Péter által összeállított három
kötetes Prohászka-gyűjtemény megjelenteté
sére sem adott engedélyt az Egyházügyi Hi
vatal, csak a rendszerváltozás után vehették
kezükbe az olvasók Koncz Lajos kitűnő válo
gatását (Prohászka Ottokár: Modern katoliciz
mus, Szent István Társulat, 1990).

Az említett Vigilia-számban nagy feltűnést

keltett Szabó Ferenc tanulmánya, amelyben
Prohászka és Teilhard de Chardin eszmei ro
konságát fejtegetve a székesfehérvári püspököt
a zsinati gondolkodás korai előfutárának ne
vezte. Szabó Ferenc tovább folytatva kutatásait
életre hívott egy munkacsoportot, amely Szé
kesfehérvárott, Takács Nándor megyéspüspök
támogatásával 1995-ben tartotta első tudo
mányos ülésszakát, melyen a többi között Bar
lay O. Szabolcs, a Prohászka-életrajz szerzője:

Gergely Jenő, Szabó Ferenc és Szabó Péter tar
tottak igen érdekes, Prohászka életét, művét,

emberi alakját és szellemi indíttatásait küiönfé
le szempontok alapján megvilágító előadáso

kat. Ezeknek megszerkesztett változata alkotja
a kötet gerincét, a középpontban Szabó Ferenc:
Prohászka és a modernizmus című elemzésével.
amelyben a szerző nemcsak a modernizmusról
ad teljes képet, hanem a Prohászka dogmaér
telmezésére nagy hatást tett Le Roy-ról és a
püspök ismeretelméletéről is. Nyilván egy ké
sőbbi nagyobb, teljesebb könyv alapvetése,
amelyben hősét beleállítja majd az európai esz
metörténet horizontjába. Most megjelent tanul
mányában részletesen elemzi Prohászka "berg
sonizmusát", amelynek mintegy kiegészítése
ként szerepel a kötetben Tamás Erzsébet Pro
hászka és Dienes Valéria rejtélyes barátságát meg
világító írása. Érdekes összefüggésekre világít
rá Balla Lászlóné, aki Prohászka egyéniségét a
nőknek írt levelei alapján világilja meg.

A függelékben Serényi Antal Szent Ferenc
és Prohászka lelki rokonságáról szól, Horváth
Pál pedig a hazai antimodernizmus egyik jel
legzetes képviselőjéről. a Prohászkával s~em
benálló Dudek Jánosról rajzol portrét.Erde
kes, hiánypótló könyv, várjuk folytatásait.
(Távlatok)

STAHL ERVIN
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