KERESZTÉNYSÉG: TEGNAP, MA,
HOLNAP

Magyar Egyháztörténeti Évkönyv 2. kötet
(Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Alapítvány) - Barlay Ö. Szabolcs: Ki nekem Jézus? Miért vagyok keresztény? (Budapest) Korinek László: Kolpinggal egy jobb Európába! (Magyar Kolping Szövetség)
Sokszor vetjük föl a kérdést: hogyan legyünk
- lehetünk - keresztények a hétköznapokban? És itt, most hadd ne a sokszor méltatott
A keresztény egyház katekizmusa című összefoglalásból idézzem a választ. Nem mintha kételkedném ennek érvényességében, hanem
mert a kelet-európai rendszerváltás után
olyan élesen, annyiféle nézőpontból vetődött
fel e kérdés, hogyafeletek is sokfélék, az
adott történelmi-társadalmi helyzet függvényében változnak. Ráadásul ezekben az államokban majd minden kérdésnek és válasznak politikai felhangjai vannak, hiszen az évtizedes kizártság után széles rétegek előtt
nyílt meg a szókimondás lehetősége, bár egyre nyílv ánvalóbb, hogy ez nem jár együtt a
cselekvés szabadságával. S ma már az is látható, hogya politikusok nem tudják megszólítani a tömegeket, talán nem is akarják, hiszen pompásan érzik magukat a panamák zavaros állóvizében. Végigéltük azt a korszakot, amelyben az élet minden területén megrendült a hagyományos igazságokba s általában a szavak igazságértékébe vetett hit, s
mostanra döbbentünk rá elemi erővel, hogy
nem töltöttük be az így keletkezett hiányt. Eljött az ideje, hogy visszatérjünk a tiszta forráshoz, a hozzá vezető utat azonban mintha
elfelejtettük volna. "Jöjjetek hozzám!" mondta Jézus. De merre? Hogyan? - kérdezzük tétován.
.
Az első lépés alighanem az emlékezetünkbői kitörölt múlt megismerése. Mert a kereszténység m últját másnak ismertették meg velünk, amilyen valójában volt. Ebben segíthetnek a Magyar Egyháztörténeti Évkönyv köteteinek tanulmányai, vitaírásai. Ráadásul az
idei kötet század unk egyik nagyformátumú
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egyháztörténésze, Bogyay Tamás emléke előtt
tiszteleg. 6 valóban méltó utóda volt a nagy
magyar egyháztörténet-íróknak, s öröksége
azért is tanulságos, mert megtanít a tények
megbecsülésére, tiszteletére. Ez manapság
nagy bölcsesség, amiről szívesen megfeledkeznek azok, akiknek személyes vagy csoportérdekei mást kívánnak. A leírt és kideríthető tények igazságának feltárása és vallatóra
fogása - ez a sokoldalú tudós hagyatéka, s
ezzel sáfárkodni nem kis felelősség. Ezekből
az apró ténymozaikokból alkothatjuk meg
keresztény örökségünket. S ebben az örökségben mindennek jelentősége van, azoknak
a látszólag csak a szakmát foglalkoztató írásoknak is, amelyek egy tájegység vallásos
szellemiségének megértése szempontjából
egyáltalán nem elhanyagolhatók.
Semmiképpen sem volna méltányos bármelyik írást kiemelni, hiszen valamennyi az
anyag fölényes ismeretével, az összefüggések
feltárásának igényével íródott. Mégis fel kell
figyeln ünk a napjainkban mind szélesebb köröket megérintő Mindszenty-kultuszra. Ennek éppoly fontos eleme a történelmi csúsztatások és hamisítások helyreigazítása, mint a
hercegprímás sokrétű tevékenységének elemzése . (Mindkettőre kitűnő példát találunk.)
Korról-korra felvetődik a kérdés: Ki nekem Jézus? (A Vigilia e címmel körkérdéssel
fordult hajdan szellemi életünk kiemelkedő
szereplőihez, s a válaszok valóságos szenzációt keltettek.) S természetesen önkéntelenül
adódik a másik kérdés is: miért követem
Krisztust, azaz: miért vagyok keresztény?
Ezekre a kérdésekre válaszol a "vallomások
könyvében" Barlay Ö. Szabolcs, folytatva elő
ző, hasonló tárgyú munkáinak (Taltílkozásom
Jézussal; Kriszius agóniája bennünk) hangnemét.
Napjainkban mintha fontosabb volna az
élet nagy kérdéseinek racionális, magabízó,
kicsit kételkedő felvetése . Ugyanakkor az is
nyilvánvaló, hogya ráció véges, s nem alkalmas iránytűnk, ha tájékozódásunkat nem segíti szívünk is. Barlay Ö. Szabolcs nagyon is
tudatában van ennek, ezért v álasztja a szemé-

lyes, esszéisztikus tárgyalásmódot, anélkül,
hogy elszakadna az evangéliumi igazságoktól. Sőt, azok megközelítésére is, átélésére is
követhető és jól kamatoztatható módszert
nyújt számunkra. Nem véletlen, hogy nyomatékosan felhívja a figyelmünket: kereszténynek lenni nyitottságot feltételez, olyan
magatartást, amely sosem "zárt", amelyben a
személyes elemeknek is igen lényeges a szerepe. Közben újra meg újra szembesít a kereszténység nagy szeritjeivel és gondolkodóival, akikben a személyesség és a nyitottság
adottságát az ima erősítette, s ez vezette őket
ahhoz a tudáshoz, amely a jelenségek mögött
rejlő lényeg megismeréséből fakad.
Korinek László a hazai Kolping-mozgalom
vezéralakja, akinek tevékenysége arra irányul, hogy visszaadja a napjainkban lejáratott
szavak - szeretet, szolidaritás, egymás iránt
érzett felelősség - jelentését. (A könyvben
egy sokat mondó beszéd olvasható a keresztény szolidaritásról. Nem ártana kötelező 01v~smá~nY,á tenni néhány közéleti személyiseg szamara.) Pontosan látja, hogy az értékekről lemondva Európa válságba kerül, de a
világiak aktivizálása nélkül az egyház helyzete is súlyosbodik. Európa a liitoesztés útján?
- kérdi a Kolpingblattban közölt írásában,
mely a különféle megnyilatkozásaiból álló
kötete egyik ugyancsak időszerű fejezete. Ebben is, de szinte mindegyik beszédében, levelében a példaadás fontos voltára irányítja figyelmünket. Sem nevelő tevékenységünk,
sem a társadalom értékekkel történő gazdagítására tett próbálkozásaink nem vezethetnek
eredményre személyes, hiteles példánk nélkül. Ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy az
egyháznak is példaadónak kell lennie, a ll.
Vatikáni zsinat szellemében, azaz: tudomásul
kell vennie a világ változását.
Kompromisszum és jószándék. Kulcsszavai Korinek László számára. Egyben magatartás-mintákat kínálnak valamennyiünknek,
akik megnövekedett felelősségünk ismeretében keresztény értékekkel gazdagítanák a társa,dal,mat. Korinek László tevékenységével jó
peldank lehet ebben is. (A kötet német és magyar nyelvű, nagyon szép nyomdai kivitelezésű, s öröm nézni a jól sikerült fényképeket.)
RÓNAY LÁSZLÓ
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DANYI MAGDOLNA: PALICSI VERSEK
Vékonyka, szinte füzetnyi kötet, amely azonban megannyi apró, leheletfinomságú utalást,
gondolatot, érzést indukáló észlelést rejt magába s kínál olvasójának. íme például a sorrendbeli első vers, az Istenkereső: hiányt és jelenlétet hangsúlyozó mottó vezeti be - Nádas Pétertől, ki az ihletett Utószót is írta olyképpen, hogya két fogalom nem kizárj~
- ahogy jelentésük szerint gondolnánk - ,
ellenkezőleg, feltételezi egymást, abban az értelemben~ hogya hiány is a jelenlét bizonyítéka. Es a vers első sora - "Magadba néz,
ha szólít..." - máris lokalizálja a két fogalom
így elképzelt összefüggését, s egyben megteremt! azt az alaphelyzetet. amely a verset, a
kötet minden verset kiváltotta, és nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az olvasó érezze, kommunikálni tudjon vele, velük. A versbeli alaphelyzet azzal árnyalódik, pontosabban mélyül, hogy a vágy, amely a jelenléttel kapcsolatos és a kétség, amit a hiány tudata vált ki,
szólítanak meg, adnak emberi, múltat-jelentjövőt összekötő tartalmat a létezésnek, meg a
versnek. általában a költészetnek. Tartalmat,
amivel szembe kell nézni, amit vállalni kell,
akkor is, "ha ez vétség". Mert..., s folytatódik
az indoklás a versben, de folytatódik az egész
kötetben is. Ugy érzem, Danyi Magdolna
(1950) versei a költő magába nézésének hiteles lenyomatai. A lét egy adott pillanatában
- Palicson. amely - mint két évszázaddal
előbb Vitéz számára Marosvásárhely a
szép, kellemes múlt aureólájával övezett lét,
ahogy az egykori, a boldog Palicsot idéző fotók tanúsítják, és a "balkáni elmebaj" -nak nevezett jelen közötti határpont. Nemcsak szülő- és lakhely, de két világ érintkezési pontja
is, sőt - a versek tanúsítják - elsősorban az
a v~gső pont, ahol az ember, a költő még érezhet! a "vagyok" szó értékét. tartalmát. de
ugyanakkor a körülmények hatására már
megfogalmazódik benne, a versek egy kivételével 90 utániak, a .Jenni szeretnék" kívánsága mint a teljesebb, emberibb, békésebb lét
utáni vágy. Ahol még van ereje a sóhajok, jajdulások közlésére. ahogy többek között A sza-

badkai korzon. a Café Tiffany teraszán, hány éve
már? című elbeszélő jellegű versében teszi,
melyben a modem átokról ír. Arról, melyet

egy clganyasszony mond ki egy fiatalemberre, mert ez védelmébe vette a nyugodtan kávézó nőt a zaklató, tolakodó némbertől
- "Holnap vigyenek ki a harctérre és soha
ne térj vissza". Es ahol még értelme lehet a
költői szónak, ahogya könyv első, Sóhajok,
jajdulások című ciklus záróverse. A költőkről és
a költészetről bizonyítja. Ez a vers köti össze a
Palicsi versek két fejezetét. a Sóhajok, jajdulásokat a LevéIfélék Nemes Nagy Ágneshez három
episztolájával. Ebben a költeményben a szerző a mindig, minden körülmények között kimondható költői szó jogáért, azért a jogért,
hogya szó kimondassék, elhangozzék, szólal
meg, idéz költőket (Goethét, Celant. Pilinszkyt, Petőfit. Batsányit, Tandorit, Desanka
Maksimovicot, Rilkét, Hölderlint). A három
levélfélében pedig a példaképpek tekintett
"emberasszony" Nemes Nagy Agnes óvó-segítő támogatását kéri. Igazolást lát és támaszt
keres, miközben ő is ezt szeretné nyújtani
verseivel, "szavakat - keres - magunkra".
(Forum, 1995)
GEROLD LÁSZLÓ

MÓSER ZOLTÁN MÉSZÖLY-FOTÓIRÓL ÉS VALAMI - TACITUSTÓl
A szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtár
új kiadványát, s mégsem valami újdonságot
mutatok be: Móser Zoltánnak az író arcát
sokféleképpen megmutató, Mészöly Miklós
- és a saját - szülővárosában és annak vidékén készült fényképeit jó pár éve ismertük
és szerettük meg. A Volt egyszer egy Kelet-Európa és Az én Pannoniám lapjain - most java
részük visszaköszön e gonddal elkészített kis
album oldalairól.
Ritka találkozás, sőt, azt hiszem, jogosan
mondhatom, barátság ez két művész között,
s a kamerák meg az optikák mestere a kötethez írott jegyzetében még azt is felidézi, hogy
ez hol, s mikor fogant: Jékely Zoltán lakásán
készítette Móser Zoltán az első fotóportrét
Mészölyről. Ám ennek az azóta tartó - nagy
írónk dél-pannon motivikájába immár beleszövődött - nexusnak van egy érdekes többlete is, s ez abban áll, hogya fényérzékeny
lemezek sajátos olvasóművésze a maga mód-
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ján értelmezi és kommentálja is az elbeszéléseket, akisregényeket.
Már korábban is, az előbb említett, Móser
Zoltán illusztrálta köteteket forgatva elmerengtem: vajon ő maga válogatta-e, vagy Mészöllyel együtt szemelte ki a művekből azokat a mondat-csonkokat, amelyek - többletértelmet adva a képnek, tárgyiasítva-vizualizálva a írói imagináció egy-egy pillanatát sajátos kontaminációkat hoznak létre.
Vannak zenedarabok. elsősorban lírai daIok, amelyek egy-egy vers (mondjuk: Goethe-,
Heine-, vagy Weöres-költemény) textusát új
színben, a társművészet sajátos eszközeivel
világítják át. Ezekhez hasonlítom most ezeket
a fotókat, amelyek közül egyik-másik a perspektívájával, pár másik lap a montírozásával,
többségük pedig a képi csenddel, a táji elemek atmoszférájával kezdeményez párbeszédet Mészöly Alisca- és Szekszárd-látomásaival. Sajátos. a művekben mélyen, egyénien
kimunkált emlékvilágával. S ha már az imént
versről, a< dalról szóltarn, hadd hozzam fel e
kötetben szereplő költöt is, a már véglegesen
távol lévő harmadik szekszárdi alkotót: Baka
Istvánt, akinek 1965-ös költemény-képeslapja
lírába foglalja azt, amit mi is megérezhetünk
az Egy tucat emlék s kép lapjait forgatva.
Alisca, a Szekszárd helyén állt pannóniai
település, a Mészöly-geológiának ez a legmélyebb szedirnenturna szükségképpen idézi fel
az egykori Római Birodalmat is. S ha ez megtörtént, előléphet Tacitus is, a rómaiaknak ez
az ősprózaíró krónikása, aki - úgy tudomMészölynek is kedves szerzője. Ha az ő könyveibe lapozunk. túl kell lépni az esztétikán,
sorait követve ugyanis gyakorta nem is tudjuk, hogy szerzőnk nagyon régmúlt dolgokról szól-e, avagy az örök - halálosan ismétlődő - jelenről beszél.
Bevezető gondolataimat az ő soraival, az Agricola élete nevezetes nyitómondataival kívánom
zámi, abban a meggyőződésben, hogy a 75
éves Mészölyt, az írót, az alkotót. s vele együtt
fényképész-barátja munkáit érdemes nemes,
klasszikus szavakkal megtisztelni.
Tacitus így beszél: "Réges-régi szokás ragyogó emberek dolgait és erkölcsét az utódokra hagyományozni. Ezt a szokást még a
saját életével sem igen törődő korunk is őrizte
akkor, midőn egy-egy nagy és nemes alak úr-

rá tudott lenni ama fogyatékosságon, ami a
kisebb-nagyobb közösségeket egyként jellemzi, a helyes dolgok félreismerésén és az irigységen. Csakhogy, ahogy elődeink számára
nemes tetteket véghezvinni könnyen állt nyitva az ajtó, úgy az elfogultságot és a dicsőség
hajhászást nem elkerülő tehetségeket is egykor csak a tiszta lelkiismeret ösztökélt. Akadtak sokan, akik még saját életük megírását
sem elbizakodottságnak, hanem jogszerű erkölcsi érzetük kifejezésének fogták fel. Ezért
nem vesztett Rutilus és Scaurus szavainak hitele és az irigység sem támadta meg őket. Nekem pedig (s itt én kihagyok pár szót Tacitusból) mentegetőznöm kell, hogy valakit dicsérnek. Bezzeg nem kellene ezt tennem, ha vádolni akarnám őt. Korunk ily zord, ilyen ellenséges viszonyra jutott az erénnyel."
Így Tacitus Agricoláról. Ezeket a Szabó Árpád és Borzsák István fordításai alapján átültetett - s kissé fellazított - mondatokkal köszöntöm e könyv létrehozóit, s azt az írói személyt, aki alkalmat adott arra, hogy fényképekkel avagy szavakkal elgondolkodjunk
Aliscáról, Szekszárd ról és (egyebek között)hisz most közel esünk Budához - Kumria
rác apácáról. (Az Írók Könyvesboltjában 1996.
noueniber 19-(;'1 elhangzott könyv-bclIlutató)
FOGARASSY MIKL6s

CZAKÓ GÁBOR-BANGA FERENC:
...ÉS HETVENHÉT MAGYAR RÉMMESE
Három évtizedes termékeny írói pálya a bizonyság, hogy Czakó Gábor ideális műfajai a
regény felé nyújtózkodó, takarékos, éleseszű,
mély erkölcsiségű kisregény - és a kurta
szatirikus forma, a rémmcse. Az előbbit nem
terheli az író nagyobb vállalkozásainak olykori nehézkessége - az utóbbi pedig értekező prózájának göcsörtössége nélkül, egy lendülettel és eleven humorral ad képet Czakó
ember- és társadalomismeretéről. világlátásáról, kritikai hajlandóságáról. A rémmese új,
teremtett műfajként, Czakó Gábor - és a vele
remekül összehangolódott, derűs illusztrátor,
Banga Ferenc - vívmánya ként vonult be a
közelmúlt hazai epikájának történetébe. Vannak ugyan előzményei: Nagy Lajos karcola-
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tai, Örkény István egypercesei, és termé-'
szetesen a népmesék némely csalafintább változata (a hetvenhetes szám már harmadszor
- de harmadszor is más kötet homlokán utal az anekdotikus alapú, tanító célzatú, ironikus meseműfajra, illetve elsősorban Illyés
Gyula híres gyűjteményére).
Az ...és hetvenhét magyar rémmese "A Szépasszony szaIonja -1989-1995" alcímet viseli, s
az évszámoknak megfelelően szolgál is politikai pikantériákkal. Könnyen - vagy nem
épp egykönnyen fölismerhető személyeket
pécéz ki, indokoltan és ízléssel. Attitűdje
mégsem az egyest, inkább az általánost: a jelenségszerűt veszi célba. AhogyaViccében él
a nemzet című írás rnondja: "A magyarokat
két nagy csapás szokta érni... Az egyik akkor,
amikor elvész az ország, a második akkor,
amikor megkerül".
A Szépasszony, az egykori motoros-postás-hölgybajnok szalonjába önmagukon kívül
a tanulságos históriáikat. keserű sorsélményeiket. tréfás summázataikat is elfuvarozzák
a vendégek. Néha a szalon kerekedik föl,
hogy kilátogasson a lét sűrűjébe. A közösségi
együttlét és a beszédmód a klasszikus Dekameron-szituációt idézi; a háttérben járvány helyett a rendszerváltással. A rémmesék között
akad politikai (például a szavazás lélektanát
vázoló), irodalmi (például a "régi" Mozgó Világról), hétköznapi (például a részeges férjekről), és sok egyéb: meghökkentően eredeti,
vagy sztereotíp voltában is igaz, érvényes
szavú. Szinte mindegyik fején találja a szöget.
(Windsor Kiadó)
TARJÁN TAMÁS

NÉMETH ISTVÁN: HÁZIOLTÁR
Két leltár közé illesztett család krónika, alcíme
szerint "szerelmes krónika" az író-újságíró
Németh István egyszerre csodálatosan emberien meleghangú és dokumentumszerű tárgyiassággal hitelesített könyve. A kötetet bevezető leltár (Nyitány) a szerző család- és falubelijeit veszi jegyzékbe, sorolja fel azzal a
szándékkal, hogy megfelelő nevű novellahő
söket keressen emlékei közott. az őt útnak indító környezetben. A Záradék című befejező

rész pedig egy kovácsműhelyben készült leltár, faltól falig veszi benne szemügyre az író
a szerszámokat. A két leltár között öt dokumentum-novella Öt profán ének szól a család
tagjairól, a Nenáról, Keresztanyáról. az Öregapáról, a Kisöregapáról, ahogy a család nevezte és számon tartja őket, illetve a szerző
szüleiről. Mint egy oltárképen láthatók egymás mellett a "szentek", akik nemcsak egy
család emlékét, múltját őrzik, hanem egy életformáét is, a kishegyesei (közép-bácskai) világét. Kétségtelenül jelképértékű Németh István krónikája, ahogy jelképesnek tekinthető
a kötet szerkezeti íve is az emberektől a puszta tárgyakig, ez utóbbiak felsorolása - mindegyik szerszám, tárgy él! - nemcsak az ábrázolt világ, a családi múlt, díszlet kellékeiként kap indokolt helyet a könyv szerkezetében, hanem - mint a keresztfák a sírkertben
- az elmúlást is példázza. Azt az örök igazságot, hogy az emberek emlékér, bár ki tudja,
meddig, a tárgyak őrzik.
A családjáról a dokumentumok hitelességévei Író Németh István természetszerűen
egyszerre belülről, családtagként s kívülről,
mesélő ként láttatja könyve novelláinak világát és szereplőit. Hol áhítattal ír, hol (zárójeles) reflexióit közli, nemegyszer enyhe ironikus formát, hangot szólaltatva meg. Az író
tehát szereplője is és szemlélője is saját, családja, környezete egykori világának, azoknak
az életsorsoknak. annak az életmódnak,
amely az utóbbi fél évszázadban Bácska egy
részében honos volt. Ily módon a Házioltár című kötet, egyik recenzense szerint, Németh István Írói opusának eddigi csúcsteljesítménye,
több egy család krónikájánál, több a családi emlékek, rnúlt előtti tisztelgésnél. Egyszerre múlt,
történelem mindenekelőtt, de jelen' is, abban a
formában, ahogy a család az emberben, az Íróban folytatódik, tovább él. (Fórum, 1996)
GEROLD LÁSZLÓ

RENÉE BALIBAR: LE COLINGUISME
Egy érdekes nyelvészeti könyv vallási
és történelmi vonatkozásai
Jézus arámi vagy kevert arámi-görög nyelven
beszélt, szavait az evangéliumok görögül
rögzítették. Máté evangéliumának görög szö-

so

vegében hebraizmusokat észlelt az elemzés,
tehát arámi megfogalmazást vagy előfogal
mazást sejtünk mögötte. Márk evangéliumában viszont, R. Balibar szerint, latinizmusok
jelentkeznek, ebből arra következtet. hogy
Márk Rómában írta a művét. Pál apostol arámi nyelven beszélt Jeruzsálemben, közgörög
nyelven népe idegenbe települt fiainak, irodalmi görögséggel fordult a hatóságokhoz.
Az egyház századainak legtöbbjében párhuzamosan használta a latint és a nép nyelvét.
Két vagy több nyelv együttes, egy cél vagy
ügy érdekében történő felhasználását a szerző kolingvizmusnak nevezi, és ezt a nyelvészet
legújabb ágazataként mutatja be. (Kolingvizmus szerinte egyazon nyelv két szintjének
vagy tájváltozatának együttes használata is,
ezért Pál apostol nyelvhasználatát három rétegűnek tartja.) Ipso facta kolingvizmus minden
fordítás, mert ugyanazt az iratot vagy Írásművet két - esetleg több nyelven juttatja
el a világhoz.
Az új nyelvészeti ág természetesen világi
tudomány, a könyv történelmi szemléjének és
példaanyagának mintegy kétharmada azonban a vallástörténet és egyháztörténet területéről kerül össze. Eljut a legújabb időkig. Az
ENSZ működését mutatja be a kolingvizmus
egyik nagy modern példájaként: két hivatalos
nyelv, hat munkanyelv, és mindent lefordítanak valamennyire C,traduction mutuelle" "kölcsönös fordítás"). Van a könyvben egy
eléggé részletes magyar vonatkozású helyzetelemzés is: a dél-szlovákiai magyarság nyelvi
gondjai. A szerző a kolingvizmus ottani képviselőit az övezet szlovák lakosságában látja,
amelynek jó része tud magyarul, s ez számára nagyon előnyös a munkavállalás szempontjából. (Nem esik szó a magyar katolikus
püspökség ottani hiányáról, pedig nyelvészetileg bizonyíthatnánk. hogy ennek az ügynek
is lehetne "kolingvis" értelrnezése.)
A könyv, laikus célja ellenére, új részletekkel bővíti a kereszténység szellemi fejlődésére
vonatkozó ismereteinket. Gondolatvitele helyenként nehezen követhető, mégis figyelmébe ajánlhatjuk mindenkinek, aki franciául olvasni tud, (Presses Unviersitaires de France, Paris, 1993)
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