
PROHÁSZKA OlTOKÁR:
NAPLÓJEGYZETEK (1-3)

Sokszor szóvá tettük, hogy 20. századi műve

lőd és- és szellemtörténetünk képe egyelőre

meglehetősen homályos. Csak egyetlen pél
dát: a tanácsköztársaság 133 napjának művé

szeti életéről monográfiák, szöveggyűjtemé

nyek egész sora jelent meg, s egy munkacso
port tevékenykedett feltárásán, ugyanakkor a
lelkiségi irodalom, a spirituális gondolk,odás
mintha nem is létezett volna. A Vörös Vjság
minden lapját végigpásztázták, míg a Kato,li
kus Szemle, a Magyar Kultúra, a Nemzeti Uj
ság a közkönyvtárak zárt osztályán poroso
dott, s akik elítélő véleményüket megfogal
mazták róluk, megrekedtek közhelyek pufog
tatásánál, anélkül, hogy elolvasták volna e la
pokat.

Küldetést vállaltak a Szabó Ferenc szel
lemi irányításával működő Proh ászka-mun
kacsoport tagjai, akik e század egyik legna
gyobb hatású katolikus gondolkodójának és
lelkivezetőjének életművét tárják fel, megvi
lágítva a szellemi ösztönzéseket is, amelyek
modern szemléletének ö sztö nz ő i voltak. E
nagyszabású és múltismeretünk szempontjá
ból felmérhetetlen jelentőségű tevékenységük
első eredményeiről számoltak be a Prohászsa
ébresztése (1996) című tanulmánykötetben. En
nek bevezetésében figyelmeztet Takács Nán
dor székesfehérvári megyéspüspök: Prohász
ka eszmevilága és a n. Vatikáni zsinat szel
lemisége sok vonatkozásban rokonságot mu
tat. Prohászka és Teilhard de Chardin lelki ro
konságának felfedezésértékű tanulmányt
szentelt már korábban Szabó Ferenc a Vigilia
nagy visszhangot keltett Prohászka-számá
ban, most a Shvoy-hagyaték Prohászka-anya
gának tanulmányozása után a későbbi szé
kesfehérvári püspök modernistának minősí

tett gondolkodásának indításait is sikerült
feltárnia. Mellette Barlay Ö. Szabolcs a fiatal
Prohászkáról, Gergely Jenő pedig Prohászka
közéleti szerepvállalásáról írt értékes tanul
mányt.

Nyilvánvaló, hogy Prohászka Ottokár
gondolkodásmódjának, bensőséges hitéleté-
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nek, olykor már-már misztikus magasságok
ba felszárnyaló imádságos életének megisme
résében elsőrendű és nélkülözhetetlen fogó
dzókat adnak naplójegyzetei, amelyek elmé
lyítik a korról való ismereteinket, s megmu
tatják, hogyan reflektált a naplóíró az ország
ban és a saját életében történtekre. Nem rend
szeres naplót vezetett, kérdés, hogy némelyik
részletét egyáltalán kiadásra szánta-e. Mégis
vitathatatlan, hogy valamennyi fönnmaradt
szövegét nyilvánosságra kell és érdemes hoz
ni, hiszen megtudhatjuk belőlük, milyen is
valójában az istenközpontú életvitel. Ráadá
sul csak így hánthatjuk le a lelki emberre rá
rakódott hazugságok, ferdítések tömkelegét,
melyekből bőven gyártottak 1948 és 1990 k ö
zött, s amelyeknek köszönhetőert századunk
sok szálból összetevődő szellemi törekvései
nek csak némelyikét ismerhettük. Hogy isme
reteink hiányosságait eltüntethessük, ahhoz
az egykori szövegek teljes kiadására volt
szükség, szakítva a tapintatos cenzúrával,
amely azonban mégiscsak cenzúra volt, hi
szen retusálta a valóságos képet, amely pedig
nem kívánt semmiféle szépítgetést.

A Naplójegyzetek három kötetét sorrendben
Barlay O.Szabolcs (a Soliloquia 1. kötete 1918
ig), Szabó Ferenc (kiadatlan anyagok: lelki
gyakorlatos följegyzései; az esztergomi punc
ta-füzetek részletei és a Shvoy-hagyaték 
1919-ig) és Frenyó Zoltán (a Soliloquia 1927-ig,
Prohászka haláláig) szerkesztette. Mindhár
man óriási munkát végeztek, köszönet illeti
valamennyiüket. A középső kötet - felfede
zés, de a többi is a teljes Prohászka-kép kiala
kításában segít, s végre "megmenti" azokat a
szövegeket és gondolatokat, amelyekből ko
rábban Némethy Ernő megsemmisített,
Schütz Antal pedig kihagyott egyet-mást.

Szabó Ferenc bevezetőjében Szent Ágos
ton, Avilai Szent Teréz, Loyolai Szent Ignác
vallomásaira hivatkozik, mint Prohászka fel
jegyzéseinek analógiáira. Ez is megsejtethet
valamit a püspök lelkiéletének mélységei
ből... (Szeged-Székesfehérvár, 1997)

STAHLERVIN



AZ EGYETLEN MŰ A MEGVÁLTÁS

Álmot láttam. Szeptember közepén, a fény és a
világosság görög istenének, Apollónak a napján
angyal zuhant Szentendre terére.

Hamvas Béla és a képzőművészet címmel a
Szentendrei Képtárban látható kiállítással emlé
kezik a város az íróra, gondolkodóra, a husza
dik századi magyar esszé páratlan szellemi rni
nőséget képviselő alakjára, születésének száza
dik évfordulóján. 1948 és '51 között Szentendre
mediterrán szellemisége, oldottsága némi vi
gaszt nyújthatott azért a baljós felmentésért,
amit a fordulat éve hozott számára. A Kőhegy

oldalában, sógora gyümölcsöskertjében gazdál
kodott, azon a vidéken, amely "az elsüllyedt
hagyomány kelet-európai arcának élő vetüle
te". A képzelet nem létező mondattana, nem
pedig a kimunkált hasonlat ntondatia velem:
mintha a mostani kiállítás a szentendrei évek
álma lenne, amely újabbakat hív elő, hogy az
tán a látogató valóságában álmodja tovább ön
magát és azokat a szövegeket, amelyek ebben
az időszakban keletkeztek - regényét a Karne
vált,a Silentium című esszégyűjteményét, a Má
gia szuirái, az Öt géniusz végleges változatát. A
kiállítás ebben az értelemben két toposz, a bar
lang és a kert képe köré szerveződik. A bejárat
tal szemben a mindennapok rekvizítumai. Jegy
zetmappa, íróeszközök, csukott kiskés, tintatar
tó, amelyben egykor saját készítésű tinta várt
szabadulásra, zsebóra, egy pakli jó minőségű ci
garettadohány. Üveg mögötti fényben kézirat
részlet, a vitrin fölött kinagyított fénymásolat.
Karakteres írás, kissé szálkás, szikár betűkép, jól
olvasható szöveg 1949-ből: "szept. 14. (Nárcisz)
vagy az esztétikai megváltás - szép az igaz, az
igaz szép. Ez minden, amit tudunk, s amit tudni
érdemes." Lejjebb, szept. 25. keltezéssel a Ko
rinthosziakhoz írott levél részlete (12,4-7) olvas
ható görögül és magyarul a kegyelmi ajándékok
különbségéről és megnyilvánulásairól.

A kiállítás rendezői (Mazányi Judit és No
votny TIhamér) gondos és körültekintő figye
lemmel válogattak. A baloldali teremben egy
kori kortársak, zömében a negyvenes években
keletkezett alkotásai láthatók, amelyek azért is
érdemelnek megkülönböztetett figyelmet, mert
Hamvas szerint a negyvenes évek közepétől 
az irodalom és a Bartók-Kodály nevével fémjel
zett zene után - a válság leküzdésében a kez-
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deményezést a festészet vette át. A baloldali
terem alkotói kivétel nélkül szerepelnek a
Hamvas-házaspár Forradalom a műoészetben cí
rnű könyvében. Vajda Lajos, Lossonczy Tamás,
Korniss Dezső, Bálint Endre, Rozsda Endre,
Martyn Ferenc képei, Barta Lajos kisplasztikája
azt a szemléletet képviselik, amelyet az említett
könyvben Hamvas így fogalmazott meg: "A
kép minél mélyebben átitadódik a tremendum
atmoszférájával, annál inkább hajlik arra, hogy
ne látvány legyen többé, hanem épp ellenkező

leg: a kép legyen a néző és az ember, aki előtte

áll, az legyen a látvány. A kép a tremendum
a megborzongató magasabb hatalom jelenléte,
és így nem a kép áll az ember előtt, hanem az
ember a kép előtt." Ez a szemlélet folytatódik a
kiállítás jobb oldali termében látható alkotások
nál is. Némelyiket közvetlenül valamelyik
Hamvas-mű inspirálta. Ilyen például Szema
dám György kalligráfiákra emlékeztető, me
rített papírra kézzel írott Hamvas-idézete az
életműről. az Olajos György üvegcsövében a
higany helyén végigfutó Hamvas-idézetek,
Hajas Tibornak a Tibeti misztériumok útmu
tatásai alapján a 70-es évek végén bemutatott
és a kiállításon fotókkal, hanganyaggal re
konstruált "vörös lakoma"-performance-e,
vagy Altorjay Gábor Hamvas-anekdótara
épülő Gyümölcsáldozata (különös véletlen,
hogy néhány hete egy könyvről álmodtam,
amelynek lapjaiból növény nőtt ki). A terem
ben látható többi alkotást pedig a hagyomány
hamvasi értelmezésre - emlékezzünk: a ha
gyomány nem néhány száz év - rokonítja
(Csáji Attila, Kürthy Sándor munkáira, Papp
Oszkár taoista metamorfózisaira, Jelenczky
István megrendítő erejú, platóni bölcseletet
idéző Tabernaculum című fotóképére gondo
lok). Végül a belső teremben azok az alkotá
sok láthatók, amelyek Hamvas Béla ma is élő

szellemének tisztelegnek, ahol talán már nem
is a festészet a fontos, hanem az elszánt ötlet,
a videón rögzített emlékezés, a kompozíció
ban a merész tárgy- és képzettársítás. A to
vább élő haj és köröm önfeledt magára isme
rése a halottban, a tükörben és halál utáni ön
magában.

SZILÁGYI GYÖRGY



MI LETI AZ ABSZURDBÓl?
Ionesco: A kopasz énekesnő,Különóra

Vitathatatlan, hogy az abszurd dráma, azaz an
tidráma műfaja napjainkban épp oly aktuális,
mint indulásakor, az 50-es évek elején volt.
Csupán az őt életre hívó üzenet, azaz kudarca
ítélt kapcsolatteremtő próbálkozásunk, mára
még bonyolultabb összefüggésben áll előttünk.

Hiszen megszűntünk kommunikálni a világ
gal. A világ azonban ad absurdum kommuni
kál velünk különböző csatornákon érkező hír
tömegével és az önkéntelenül fejünkbe mászó
értelmetlen, nemegyszer ízléstelen reklámszlo
genjeivel. Ma már nem elbeszélünk egymás
mellett, hanem passzív befogadóként nem be
szélünk egymással. Magányunkból deformált
utakon próbálunk csatornákat nyitni a világ
felé álközösségekben régi-új, keleti-nyugati
áleszmékkel...

Ascher Tamás tíz év után most Bécsben az
Akademie Theaterben állította színpadra Iones
co két egyfelvonásosát, a Különórát és a Kopasz
énekesnőt. Azt a drámapárt, amelynek párizsi
premierje (1950) még bombaként robbanva bot
rányba fulladt, és amelynek hazai első nagy
színházi bemutatóján (1986/ Kaposvár) már
Bérczes László kritikáját idézve - "A kommu
nikáció csődjéről szóló felismerés ... termé
szetesen elmarad. Botrány nincs, de nevetünk
és... annyit elmondhatunk, jól szórakoztunk."
1986 óta tíz év telt el. Miért és hogyan érdemes
mégis Ionesco napjainkra már sikerdarabbá
avanzsált vagy devalválódott műveihez nyúl
ni? Erre a kérdésre a bécsi bemutató kapcsán
talán a Kopasz énekesnő színrevitele ad ponto
sabb választ.

Felgördülvén a vörös selyemfüggöny, mely
ről festett virágeső hull, egy tágas angol polgári
szoba tűnik elő kandallóval. faliórával. karos
székkel. Csakhogy a falakon sötét rózsaszínű

bazsarózsa-mintájú tapéta éktelenkedik.
Ugyancsak ízléstelen a karosszékek, apróvirá
gos halványabb rózsaszínű huzata. Es ami va
lójában felteszi a pontot a "giccs" i-jére, az Khell
Zsolt díszlettervezőáltal színpadra "idomított"
porcelán állatkert, amelyet aszobafalat vízszin
tesen körbefutó díszlécen egymás mellé sűrűn

elhelyezett nippek alkotnak. Ha mindezek mel
lé a hivalkodó színű piros, kék, fekete kosztü
möket is hozzáképzeljük, valóban rideg, kissé
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visszataszító képet kapunk. (lelmeztervező:

Szakács Györgyi). Ascher Tamás rendező pedig
mesét varázsolt a Kopasz énekesnő színpadára.
Mesét, hiszen szereplői eltúlzott kontúrokkal
rendelkező figurákat játszanak. Mesébe illő je
lenetté alakult Martin-házaspár egymásra talá
lása, amikor is Mrs. és Mr. Martin a színpad két
ellentétes oldaláról lassított tempóban kitárt ka
rokkal futnak egymás felé és hullanak egymás
karjaiba az Onedin család főcímzenéjeként köz
ismertté vált opusra. És mivel egy igazi mesé
ből a gonosz nem hiányozhat - kiváló ötlettel
- Maryből. a szobalányból egy sátáni szikrárói
pattant sötét fúriát képzelt és képzett Ascher.
Mary mindig sejtelmes megvilágításban setten
kedik a színre, és rekedtes hangon megátalko
dottan olvassa a néző fejére amúgy érdektelen
szövegeit. Az előadás többi szereplője is enge
delmeskedik a tér, a jelmez, a rendezés, sőt a
szöveg diktálta nyomásnak, azaz a színpadon
megjelenő giccsnek és többoldalú karikírozott
ságnak. így az Akademie Theater színészei
nem tudnak visszafogottan, hétköznapi termé
szetességgel játszani, ahogy ezt az abszurd drá
ma műfaja megkívánná. Tehát nemegyszer ka
barévá alakul Ionesco "pataszínháza". Ezzel az
abszurd azon élét veszíti el, amelynek követ
keztében meg tudnánk hökkeni és jót tudnánk
derülni az értelmetlen beszédfolyamokon, köz
helyversenyeken.

Ugyanakkor a bécsi előadásban feltűnő giccs,
karikírozottság, mese jelentheti az abszurd mű

fajának jelenkori felülvizsgálatát is. Lehetséges,
hogy Ascher Tamás és alkotótársainak munkája
az abszurd egy újfajta megközelítését tükrözi,
miszerint az emberek abszurd létélménye vál
tozik, és ami harminc éve még botrány, leleple
zés, tíz éve érdekesség, mára már szórakoztató
mese két felvonásban... Nagy sikerrel.

VARGA JUDIT

TARJÁN TAMÁS: ZIVATAR A
PUBLIKUMNAK

Nem feltétlenül szerez örömet az olvasónak,
ha a kritikus egybegyűjti és kiadja írásait.
Egy időben ugyan divat volt, hogya vezető,

"megbízható" bírálók - akik mellesleg tudó
si babérokat is bőven szereztek - új és új gyűj
teményeikkel egyben mércének, hivatkozások,



utalások és idézetek forrásául szolgáltak, má
ra viszont ezek a könyvek az első sor mögé
kerültek, jótékony homályukba rejtve szerző

ik hajdani szemléletének írásos dokumentu
mait.

Egyébként sem lelkesedem a kritika-gyűj

teményekért. Tarján Tamás egyike a kivéte
leknek. Színibírálatai nem fakulnak meg, ér
ződik bennük az élmény forrósága, a bíráló
öröme és kedvetlensége, kedvet csinál, hogy
színházba járva igyekezzünk véleményt is
formálni a látottakról, s ne csak a naftalinsza
gú ünneplőbenfeszítsünk a nézőtéren. Tarján
vezérletével az esemény ünnepi voltát érez
zük át, s megértjük, ha a rendezőt vagy szí
nészeit elmarasztalja, hiszen a rosszul sike
rült előadás, a darab félreértelmezése, túlsá
gosan egyéni felfogása voltaképp az ünnep
ellen elkövetett merénylet.

Már többször elmondtam, hogy Tarján Ta
más az egyik legszellemesebb kritikus, kitűnő

stiliszta, egyaránt otthonos a színház és az iro
dalom világában. Most azzal egészíteném ki e
jellemzést, hogy olyan igazi értője mindkettő

nek, aki nem önmagáért műveli szakmáját,
nem vész el értelmetlen fejtegetésekben, a jelek
szerint irtózik a tudományoskodás látszatától
is. Ezért meggyőző, tanulságos. Nem tudha
tom, vajon a szakma - a színház - művészei

tanulnak-e szelíd és ironikus intelmeiből, az ol
vasó mindenesetre okulhat belőlük, s - ez ta
lán még fontosabb - kedvet kap arra, hogy
rendszeresen figyelje a hazai színházi élet fon
tosabb eseményeit, s ha pénztárcája engedi, tá
mogassa is jelenlétével azokat.

Érdekes, hogy Tarján Tamás többször is ír
egy műről, ami azt jelzi, hogy előadás-centri

kus, s ami minden elismerést megérdemel:
sosem ismétli magát, nem esik abba a hibába,
hogy "bezzegekkel" jelezze jártasságát. Érez
hető, hogy végső céljaként a hazai színházi
kultúra fejlesztésének vágya és reménye ve
zérli. Nem esik a modern törekvések hálójá
ba, egész ciklust szentelt a Shakespeare-előa

dásoknak, de a jelek szerint a realistának ne
vezett, valójában attól fényévnyire lévő, fan
táziátlan szövegfelmondások - olykor böm
bölések - még kevésbé lelkesítik. Talán ez
utóbbi előadásmód a magyarázata a színház
tól való elpártolásomnak. Ezeket a bírálatokat
olvasva - valóban olvastatják magukat -
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mégis mintha részesei lennénk az "esemény
nek", mert kalauzunknak arra is gondja van,
hogy találó szavakkal jellemezze az előadá

sok környezetét, a díszleteket, s feleleveníti a
művek születésének korát is, néhány vonás
sal megrajzolja az alkotó portréját, magyarán
az élmény teljességének igézetét kelti. Ugyan
akkor mégis bíráló marad, megőrzi a kötele
ző távolságot még azokkal szemben is, akik
érezhetőenközel állnak szívéhez.

Tarján Tamás - egyéniség. Néha karakte
risztikusabb, mint az előadás. Mi lehet na
gyobb dicsérete a kritikusnak?... (Tevan)

RÓNAY LÁSZLÓ

EURÓPAI KERESZTÉNYEK TESTVÉRI
TALÁLKOZÓJA
A második Európai Ökumenikus
Nagygyűlés,Graz 1997

Kiengesztelődés és megbékélés - magyar
nyelven csak ez a két szó tudja maradéktala
nul kifejezni azt a központi eszmét, amit a
Második Európai Ökumenikus Nagygyűlés

jelszava hirdet. A két szó közös eredete Pál
apostol tömör szava, akatallage (2Kor 5,18),
amit a német Versöhnung szóval, a legtöbb
nyugati nyelv a reconciliatio latin gyökerű sza
vával fordít. Grazban keresztény hitünk kö
zépponti tényét vallottuk meg ezzel a szóval:
annak hitét, hogy kereszthalálával Krisztus
nemcsak Istent engesztelte ki a bűnös embe
riség iránt, hanem hogy ezzel annak is reális
alapot vetett, hogy az ember önmagával és
embertársával megbéküljön. A grazi jelszó
így egész mondattá alakult. A kiengesztelő

dés és megbékélés nemcsak Isten ajándékát,
hanem - az Apostol tanítása nyomán - az
új élet forrását is hirdeti: Reconciliation - gift
of God and source of new life.

A napi sajtó annak idején beszámolt róla,
hogy június utolsó hetében 151 európai egy
ház 700 delegátusa, felesben az Európai Püs
pöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) kato
likus küldöttei, felesben azok, akiket a nem
katolikus Európai Egyházak római konferen
ciája (CEC) küldött, a keresztény egység idő

szerű kérdéseiről tanácskoztak. A Magyar
Püspöki Kar 14, a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa szintén 14 delegátust kül-



dött. Ám ez a gyűlés valóságos testvéri talál
kozóvá szélesedett, mert a delegátusok körül
Krisztusnak számban a tízezret is meghaladó
híve gyűlt össze Európa csaknem minden or
szágából és történelmi múltú egyházi közös
ségéből, hogy látható formában is tanúságot
tegyen az egyházak krisztusi egységéről.

Ezek többségében fiatalok voltak, s az Euró
pában kialakult új helyzetre jellemző, hogy
legalább egyharmad részben Közép- és Kelet
Európából jöttek.

Az Első Európai Ökumenikus Nagygyűlést

nyolc évvel ezelőtt Bázelban rendezték az 1989
pünkösdjét követő napokban. Akkor még nem
lehetett előrelátni a Kelet-Európában bekövet
kező politikai változásokat, de a "Béke az igaz
ságban" jelszavával már a bázeli találkozó is
meghirdette, hogy Krisztus hívei felelősséget

éreznek az európai népek megbékéléséért, és
életkörülményeik mértékében vállalják is a
megbékélés szolgálatát. A grazi találkozó ezt a
krisztusi szolgálatra szóló elkötelezettséget ele
venítette fel, s igyekezett azt el is mélyíteni az
azóta kialakult európai viszonyok közt.

A keresztény ember jól tudja, hogy kiengesz
telődés nélkül nincs megbékélés, s hogy ez a
kiengesztelődés gyökerében vallási természetű.

Krisztus életművét kell egyre személyesebben
és határozottabban a magunkévá tennünk: azt,
hogy bűnös engedetlenségünkért kiengesztelte
irántunk az Istent, és szabad utat nyitott ne
künk, az evangélium lelki útján a mennyei
Atyához (vö. Ef 2,18). Ezt az utat, a krisztuskö
vetés útját járva leszünk képesek mi magunk és
egyházi közösségeink, hogy annyi viszály és
szakadás után megbékéljünk egymással. Ám ez
a megbékélés nem merőbenegyházi belügy, hi
szen az Apostol világosan kijelenti, hogy ránk
van bízva ,,a kiengesztelés szolgálata" (2Kor 5,18).
Ezt a szolgálatot először is a magunk háza tá
ján, az európai népek és társadalmi csoportok
közt kell elvégeznünk, mert a nyugati világ
megoszlásáért és a megoszlás elterjedéséért a
világban javarészt mi vagyunk felelősek.

A szervezett munkacsoportok tanácskozása
inak és a nyílt fórumokon folyó megbeszélések
nek témái híven tükrözik ezt a szolgáló szelle
met. Hat főtéma volt, amit részletesen megtár
gyaltunk a nagygyűlés keretében. Az első nyil
ván az, hogy a jelen helyzetben mit kell ten
nünk az egyházak látható egysége helyreállítá-
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sának érdekében. Ha mi nem békülünk meg
egymással, hogyan szolgálhatnánk a társada
lom megbékélését? A második a nem keresz
tény vallásokkal és kultúrákkal folyó párbe
széd ügye: mit tehetünk ennek elő

mozdítására? A harmadik az a kérdés, ho
gyan szolgálhatják az egyházi közösségek a
szociális igazságosság érvényesülését a társa
dalomban. A negyedik annak módját kereste,
hogyan támogathatják az egyházak a népek
közti konfliktusok erőszakmentes megoldá
sát. Az ötödik: felelősségvállalás természeti
környezetünk egészséges megőrzéséért. A ha
todik a globalizáció problémája, vagyis az a
kérdés, hogy mit tehetnek az egyházak annak
érdekében, hogy kiegyensúlyozott kulturális
és gazdasági kapcsolatok alakuljanak ki az
európai népek és a világ többi része közt.

A nagygyűlés záróülésén egyhangúlag,
nyolc ellenszavazattal és huszonegy tartózko
dással szemben 568 szavazattai elfogadott grazi
üzenet arról tanúskodik, hogy az egyházak de
legátusai bátran kiálltak a társadalmi megbéké
lés időszerű követelményeinek érdekében. Kö
zös fellépésünk - magam is tagja voltam az
üzenetet megfogalmazó bizottságnak - határo
zottan kiemeli, hogy spirituális és etikai elvek
hatékony érvényesülése nélkül aligha lehet tár
sadalmi megbékélést teremteni. Legmerészebb
kívánságunk az atomfegyverek megsemmisíté
se mellett az volt, hogy a kétezredik jubileumi
esztendőre töröljék el az eladósodott országok
kifizethetetlen adósságait.

Itt még csak azt említem meg, hogy a ta
nácskozásokat minden reggel gondosan elő

készített és lelkesen együtt ünnepelt liturgia
előzte meg, amit minden alkalommal más és
más egyházi közösség rendezett. Egy-egy
nap liturgiáját, ugyanúgy, mint a liturgiát kö
vető biblia-órát, hitünk öt alapigazsága hatá
rozta meg: létbeli Istenhez tartozásunk és tra
gikus elszakadásunk Istentől, de visszatéré
sünk is az Istenhez Krisztus megtestesülése,
keresztje és feltámadása útján. Mindez a gon
dosan szervezett találkozó gazdag program
jához olyan spirituális légkört teremtett, hogy
lehetővé vált az egyházi és társadalmi témák
őszinte, vitákat sem nélkülöző, kritikai meg
beszélése, amiről a találkozó lapja naponként
beszámolt.

BÉKÉS GELLÉRT



SOMMAIRE

JEAN-MARIE LUSnGER:
GYÖRGY JAKUBINYI:

JENŐ SZIGETI:
PÉTER HORVÁTHY:

III
JóZEF TISCHNER:

INHALT

JEAN-MARIE LUSTIGER:
GYÖRGY JAKUBINYI:

JENŐ SZIGETI:
PÉTER HORVÁTHY:

U
JÓZEF TISCHNER:

Je sens en moi la vocation de "Pretre" de Ste Therese de Lisieux
Vivre la voie d'enfance dans l'Europe communiste
La doctrine de la mort dans la théologie catholique moderne
Les monasteres de St Martin de Tours
La prose de Dezső Kosztolányi et Ferenc Pergel
L'Église de la gr áce

Die "priesterliche" Berufung der Heiligen Theresia von Lisieux
Der "kleine Weg" im kommunistischen Europa
Die Lehre vom Tod in der neueren katholischen Theologie
Die K1öster des Heiligen Martin von Tours
Die Prosa von Dezső Kosztolányi und Ferenc Pergel
Die Kirche der Gnade

CONTENTS

JEAN-MARIE LUSnGER:
GYÖRGY JAKUBINYI:

JENŐ SZIGETI:
PÉTER HORVÁTHY:

III
JÓZEF nSCHNER:

The "priestly" vocation of St. Therese of Lisieux
The Little Path in the Communist countries
The teaching about death in recent Catholic theology
The monasteries of St. Martin of Tours
Prose by Dezső Kosztolányi and Ferenc Pergel
The church of grace

Főszerkesztő és felelős kiadó: LUKÁCS LÁSZLÓ
Szerkesztőség : BITSKE;Y llOTOND, HORÁNYI ÖZS~B , KISS SZEMÁN RÓBE~T, MORVAY EDIl:
Szerkeszlőbizonság : B~KES Gj:LLERT, KAl.i\SZ MA,RTON, K;NYERES ZOLTAN, MOHAY TAMAS, NAGY ENDRE,
POMOGATS BELA, RÚNAY LASZLÚ, SZÖRENYI LASZLÚ, VARNAI JAKAB

Indexszám: 25921 HU ISSN 0042-6024; Nyomás: VESlPR tMI tltl NYOMDA RT ; Felelős vezető: Erdős András vezérigaz~ató

Lapunk megjelenését a József Attila Kuhurális ésSzociális Alapftvány, a Nemzeti Kuhurális Alap ésa Soros Alapftvany támogatja
Szerkesztőség és Kiadóhivatal: Budapest, V., Kossuth Lajos u. 1. III. Ih. II. em. Telefon: 117·7246; telefax: 117·7682. Postacím: 1364
Budapest, Pf. 48. Intemet cím: hllp:llcommunio.hcl!c.hulvigilia IE·mail cím: vigilia@hcbc.hu. Előfizetés , egyházi és templomi árusMs:
Vigilia Kiadóhivatala. Te~eszti a Magyar Posta, a HIRKER Rt., azNH Rt. ésattematív t~szt(it AVlQilia csekkszámla száma: OTP. VII.
ker. 11707024-20373432. Előfizetési dlj: 1 évre 1200, - Ft, fél évre 600, - Ft, negyed évre 300, - Ft egy szám ára 115, - FI. 
Elófizethető külföldön a KKV-nál (H-1389 Budapest, POB 149.) vagy azInter-Europa Bank Rt-nél (1053 Budapest, Szabadság tér 15.)
vezetelllll00l04-1971941402 sz. számláján. Ara: 45, - USD vagy ennek megfe lelő más pénznem/év.

SZERKESZTŐSÉGI FOGADóóRA: KEDD, CsüTÓRTÖK 10-14 ÓRA KÉZIRATOKAT NEM ŐRZüNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA.




