
MARIE-MICHEL: CSENDBŐl
SZÜlETETI TŰZ

Egyre lármásabb, mozgalmasabb, tüleked öbb
világ vesz körül bennünket. Hogyan lehet él
ni benne, sőt: megtalálni a túlélés lehetősé

gét? Melyek az igaz emberi élet föltételei? A
régi magatartásokhoz kell-e visszanyúlnunk,

-vagy újakat kell keresnünk?
Ezek a kérdések napjainkban sokat foglal

koztatják a társadalom és az ember életét ku
tató tudósokat. Felmérések és statisztikák,
tervek és elképzelések sokasága ad meggon
dolkodtató szempontokat és kínál megoldá
sokat. Melyiknek higgyünk?

Sajátosan mély és újszerű szempontok
bukkannak felszínre, ha ezeket a kérdéseket
egy kármelita szerzetes teszi fel, s Isten titka
in szernl él ődve keresi rájuk a választ. Marie
Michel atya a Kármel lelkiségének fényében
vizsgálja korunkat, s korunk fényében elmél 
kedik a kármelita hivatásról.

A kármeliták Illés prófétától vették át a
szernlélődés és a misszió kettős lelkületét. Is
tenre figyelnek, a lét és a szeretet forrására,
de az emberekhez szól küldetésük, Szűz Má
ria közbenjáró lelkületével vállalva részt
Krisztus üdvözítő m űvében,

A Kármel lelkiségét Illés próféta és Szűz

Mária mellett három legnagyobb szentjének
gondolatvilága alakította ki: Avilai Szent Te
r ézé, Keresztes Szent Jánosé és Lisieux-i Szent
Terézé. A szerző az ő örökségüket közvetítve
elmélkedik a belső imáról, amellyel fölfedez
hetjük a tudatalattinkban ott rejtőző Istent a
szenved és éjszakájában megszülető remény
ről, s végül az istengyermekség lelk ület ér ől.

a szeretet hivatásáról. Szavai egyszerre szól
nak a kármelitáknak s a világban élőknek:

Szent Jánossal szólva mindegyiküknek el
mondja, "mit üzen a Lélek az egyházaknak",
egyeseknek és közösségeknek.

A könyvecskét a pécsi Sarutlan Kármelita
Nővérek kolostora adta ki. Ez a kicsiny imád
kozó közösség szinte láthatatlan marad még
a magyar egyház, sőt a magyar szerzetesség
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világában is. Közbenjáró imádságuk, Isten
nek szentelt életük mégis a kegyelem bőven

áradó forrása a magyar valóságban. A művet

egy sorozat első darabjának szánják, amely
nek címe: A Kármel látóhatára. Jeladás ez arról
a látóhatárról, amely Isten végtelenjébe nyílik
kolostoruk csendjében. Várjuk további jelzé
seiket. s számítunk rájuk, hogy valóban a sze
retetnek a csöndben születő tüzévé lesznek az
egyház szívében.

LUKACSLAsZL6

DALOS GYÖRGY:
VENDÉG A JÖVŐBŐL
Anna Ahmatova és Sir Isaiah Berlin

Nehéz helyzetben lennék, ha megpróbálnám
meghatározni e könyv műfaját: lehet iroda
lomtörténeti munka, amely Anna Ahmatova,
a nagyorosz k öltőnő életének és munkássá
gának utolsó szakaszával foglalkozik, lehet
politika- és kultúrtörténeti visszapillantás a
Szovjetunió második világháború utáni kor
szakára, de lehet szerelmesregény is, amely a
versekből és a különféle szereplők visszaem
l ékezéseiből válogatva rajzolja meg az örege
dő költ önö gyengéd, inkább a képzelet vilá
gában létező érzelmeit a rigai származású brit
diplomata, oxfordi politológus és filozófus
iránt.

Mindez egyszerre és egyik sem. Leginkább
lélegzetellállító olvasmány, a politikai hata
lom és az emberi személy macska-egér harcá
nak félelmetes rajza a 20. század második fe
léből, modem misztériumjáték, amelyben
éppúgy a jó -és a szép húzza a rövidebbet,
ahogyan, a mindennapiság mértékével m ér
ve, a Názáreti is elbukott, s a Gonosz tort ül
hetett a legyőz őrt felett... Harmadnapig.

Dalos György, aki a moszkvai egyetem
hallgatójaként maga is számos tapasztalatot
szerezhetett a kultúra és a hatalom viszonyá
ról a Szovjetunióban, aki 68-ban államellenes
összeesküvés vádlottjaként a saját bőrén is



érezhette, mit jelentett a politikai rendszer el
lenfeleként fordítésokból. szellemi segéd
munkákból tengődni, nos, amennyiben kű

lönbség tehető értelmiségi attitűdök közőtt,

akkor ő, mint a demokratikus ellenzék leg
több tagja, belülről ismerte meg e mechaniz
musok embert próbáló, személyiséget szétdú
ló, egyéniséget morzsoló erejét. Ritka pszi
chológiai rokonság köti össze a szerzőt és a
könyv főszereplőjét - talán ez a mű egyik
legnagyobb érdeme (nem beszélve a filológiai
pontosságról, a kutatás sokrétűségéről,az él
vezetes, szépírói kvalitásokkal bíró előadás

módról). Többek között ez teszi hitelessé
1945. november 25-ről 26-ra virradóan Ahma
tova és Isaiah Berlin beszélgetésének drámai
felvonásokra tagolt leírását. De a valóságos
ság bizonyítására álljon itt egy hosszabb idé
zet a KGB egyik Ahmatováról szóló, szinte
költői szépségű jelentéséből: "Az objektum
(...) nyáron inkább kiköltözik Komanovóba, a
dácsába (...). Moszkvai szívinfarktusa óta
nem tud meglenni validol nélkül (...) Könyvet
akart írni az 1910-es Párizsról. ottani találko
zásáról Modiglianival. Többször gondolt egy
önéletrajzi esszé megjelentetésére. A legkelle
metlenebb és leginkább sértő szavak, ame
lyekre vissza tud emlékezni és amelyeket
mindannyiszor keserűen emleget, a párt KB
határozatából valók és Zsdanovnak tulajdo
nitják őket: »Apáca vagy szajha«, (...) Gyak
ran jár ki a temetőbe, amely másfél kilomé
terre van a dácsától. Az embernek az a be
nyomása, mintha helyet keresne ott magá
nak."

Ha mindez nem lenne ily közel hozzánk,
még mulatni is tudnánk rajta. (Palatinus,
1998)

KISS SZEMÁN RÓBERT

BARNA GÁBOR: A TÁLLYAI FÁKLYÁS
TÁRSULAT DOKUMENTUMAI

Bálint Sándor munkásságának szellemében,
annak folytatásaként, a szegedi József Attila
Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke né
hány éve új kiadványsorozatot indított Deoo-
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tio Hungarorum (Fon tes Religionis Popularis
Hungarieae - Források a magyar vallásos népé
letből) címmel. A sorozat célja a vallásos né
pélet forrásainak kiadása (imádságok, éne
kek, szokásszövegek, társulati jegyzőköny

vek, naplók, szentképek stb.) kiegészítve e
források jelentőségét, értékét is hangsúlyozó
elemzéssel. Barna Gábor könyve a tállyai
Fáklyás Társulatról 1996-ban jelent meg a so
rozat harmadik köteteként.

A legfontosabb egyházi társulatok a törté
nelem folyamán a szerzetesrendek közremű

ködésével alakultak az Isten és a felebarát
iránti szeretet gyakorlására, a nyilvános is
tentiszteletek fényének emelésére.

A Tokaj-hegyaljai Tállya Fáklyás Társulat
nak gyökerei a barokk utolsó évszázadáig. a
18. századig nyúlnak vissza. A társulati ha
gyományok alapján készíttetett pecsétnyomó
évszáma 1739-et jelöli a megalakulás idejé
nek, de az erre vonatkozó eredeti feljegyzések
nem maradtak fenn.

A Fáklyás Társulat neve a liturgiában
használt fáklyára/ gyertyára utal. A különbö
ző ünnepi szertartásokon, körmeneteken e
csoport tagjai vállalták a korai kereszténység
óta kialakult fáklyavivők szerepét. A legújabb
liturgikus reformokig e feladatot az akolitu
sok vagy valamely társulat tagjai látták el.

Barna Gábor könyvében a társulat törté
netének, valamint közelmúltbeli és mai mű

ködésének bemutatásához az írásos forráso
kon kívül felhasznált interjúkat, visszaernlé
kezéseket, saját megfigyelései t.

A társulat legrégebbi és legfontosabb írott
forrása az ún. Halottas könyv, amely elnevezé
sét a kézirat végén található, az elhalt tagok
nevét tartalmazó listáról kapta. A dokumen
tum több kéz írása. Az első feljegyzések - az
1860-as évekből - a társulat megalakulására
vonatkoznak:

"Ezen könyvet mint Privigiulomot, lzagyom
magam után, örök emlékül, melyből meg erthetik.
honan kéletkezet ezen fáklyás testiilet (...) Szeresd
Fele barátodat min önön Magadatt Ezen fáklyás
társulat nagy fénybe tündöklőt, Heves Megye
Eger Városába, mely eredetit vette az Tályai Ro
mano Egyház A Tellyes Szent Háromság Dütső

ségere a Boldogságos Szűz Mária és minden Szen-



teknek tiszteletire és az Tályai buzgo nepeknek pe
dig Lelki örömökre be hosztak Istenbe boldogultak
Novák András 1739-be."

Szintén fontos információkat tartalmaz a
másik írásos forrás. A Fáklyás Társulat Jegyző
Könyve, amelyet 1929-től napjainkig folyama
tosan vezetnek a társulati gyűlésekről, illetve
a működés során keletkezett más iratok: köz
gyűlési meghívók, a liturgikus szolgálatra be
osztások névjegyzéke, adománygyűjtő ívek,
fizetési bizonylatok csoportja,

A dokumentumok által nemcsak a helyi
vallásos élet egy szelete vált megismerhetővé,
hanem a község társadalmának, történetének,
hagyományainak ismerete is teljesebb lett. A
társulatot különbözőközösségi szerepvállalá
saik éltették még az elmúlt évtizedekben is,
bár ezek inkább egyházi és liturgikus szere
pekre korlátozódtak. A kötet az említett do
kumentumokon kívül tartalmazza a bevezető

tanulmány angol nyelvű fordítását, kétnyel
vű irodalmi jegyzéket, a Fáklyás Társulat
Szent Vencel oltárának ikonográfiai leírását,
tárgymutatót, illetve a közelmúltra vonatko
zó dokumentációs képanyagot.

GERGELY KATALIN

TRUBADÚROK ÉS TROUVERE-EK
Az udvari szerelem költészete

Az Eötvös József Könyvkiadó Eötvös Klasszi
kusok című sorozatában egymás után jelennek
meg a középkori tárgyú könyvek. Példaként
említhetjük Rajnavölgyi Géza Roland-ének for
dítását, a Minnesang-antológiát vagy Dante Az
új élet cimű művének kétnyelvű kiadását. A
sorozat legújabb medievisztikai tárgyú kötete
a trubadúr- és treuvere-verseket tartalmazó
antológia.

A kötet összeállítója, Szabics Imre, évtize
dek óta foglalkozik a középkori provanszál és
francia udvari lírával, számos tanulmánya és
több könyve jelent már meg e témáról (pél
dául A trubadúrok költészete, A trubadúrlíra és
Balassi Bálint). Az ELTE Francia Tanszékén
olyan neves medievisták örökségét viszi to-
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vább, mint Eckhardt Sándor, Győry János és
Süpek Ottó.

A kötet összeállítása során Szabics Imre ar
ra törekedett, hogya provanszál és francia
udvari líra teljes spektrumát bemutassa. A
verseket úgy válogatta össze, hogy az olvasó
megismerhesse a különböző költő-generáció

kat, stílusirányzatokat és műfajokat. A költők

sorát az első ismert trubadúr, a 11. században
született Aquitániai Vilmos nyitja meg és az
1433-ban meghalt Alain Chartier zárja.
A kötet méltán került be az Eötvös József

Könyvkiadó sorozatába, hiszen az európai
szerelmi költészet megteremtőineka provan
szál trubadúrokat tekinthetjük, és a középko
ri provanszál költészet a középkori európai
udvari kultúra kialakulásában is meghatáro
zó szerepet játszott. A trubadúrok hatására
nemcsak Észak-Franciaországban, hanem
Észak-Itáliában, Katalóniában és német föl
dön is meggyökerezett az udvari költészet.
(Eötvös Józse!Könyvkiadó, 1998)

LÓKÖSPÉTER

SZALAY KÁROLY:
A SÁTÁN H~LYTARTÓJA;
SZERELEM ES HALAL POMPEJIBEN

Szalay Károly, a derűs és ironikus műfajok

kiváló ismerője, regényírónak sem utolsó. Két
legutóbbi regényében, A Sátán helytartójaban
(Nesztor) és a Szerelem és halál Pompejiben
(Mundus) című alkotásában meghatározott
történelmi környezetben, a kor kiváló ismerő

jeként nagyon időszerű tanulságokkal szol
gál.

A Sátán helytartója a 17. század hazai törté
nelmének valóban luciferi alakját, az iroda
lomtörténetben is számon tartott főurat, Lis
tius Lászlót idézi, akinek alakját démonikus
sá növelték a róla szóló legendák. Tény, hogy
félelmetes gaztettek sorát követte el, de
hosszú ideig különféle praktikákkal elkerülte
az igazságszolgáltatás sújtó kezét. A róla szó
ló életrajzi - ez esetben merészség volna
"fejlődésről" szólni, hisz legfeljebb a gonosz
ságban "fejlődött" - regényt történelmivé



formálja az író, megeleveníti a kort, a török
és Habsburg harapófogójában sínylődő, a túl
élésért küzdő magyarság különböző rétegeit,
a nincstelen jobbágyokat, a falvak dolgos pa
rasztjait és a nemesurakat, intrikáikat és fény
űzéseiket. gondolataikba és terveikbe pedig
eredeti leveleik révén pillanthatunk be. Ér
zékletes, pontos tabló tárul elénk, s az esemé
nyek mozgatója mintha újra meg újra azt bi
zonyítaná életével és tetteivel, hogy a világ
ban mindig és mindenhol a rossz uralkodik,
s mintha ezt a gondolatot erősítené a regény
talányos befejezése is, amikor Listius kivég
zését, senki által nem ismert halálának körül
ményeit ezzel a tanulsággal egészíti ki Szalay
Károly: "Vagy valóban kiszabadította őt a Sá
tán és ma is itt él közöttünk. többször is meg
halva és föltámadva megint a történelem
rémtetteket elkövető gazembereiben?"

A huszadik század rémségeinek és diktá
torainak ismeretében ugyan mit válaszolha
tunk e kérdésre? Ma is uralkodnak gaztettek,
emberellenes bűnök sorát követik el a Sátán
helytartói hol ezen, hol azon a földrészen, s
az egyénisége megvalósításáért, függetlensé
géért küzdő embernek talán még szomorúbb
az a tapasztalata, hogy kiszolgáltatottja arcta
lan hatalmaknak, melyek hol demokratikus,
hol diktatórikus eszközökkel, de mindig saját
érdemeiket valósítják meg.

A Szetelem és halál Pompejiben - noha az
ember ember által történt elnyomásának még
gyászosabb időszakát, a rabszolgaság korát
idézi, árnyalja a képet, s felvillantja a re
ményt. Az első pillanatban alighanem me
részségnek mutatkozik ezt állítani egy olyan
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műről, amely a kedvelt világirodalmi témát,
Pompeji végnapját idézi. De a város és lakói
többségének drámai pusztulását ellensúlyoz
za a szeretet kis mozdulata. A gladiátorsággal
már felhagyott, emberi érzéseket alig ismerő,

csak az öldöklésben edzett Asteropaeus nehe
zen összekuporgatott pénzéből kivállja a fia
tal alexandriait, akinek nővére ébresztett elő

ször mélyebb érzéseket a durvalelkű férfiban.
Ez az egyetlen mozzanat ellenpontozza a je
lentékeny történelmi ismeretek birtokában
megírt mű apokaliptikus jeleneteit. Pompeji
és lakói pusztulását, azt bizonyítva, hogy
mindig és mindenkor a szeretet a menekítőnk

és igazi reménységünk.
Ez a tanulság is egyértelművé teheti, hogy

Szalay Károly nem a posztmodernnek neve
zett, mindenben, az elbeszélőben és olvasójá
ban is kételkedő regényírás művelője. Az ő

művei cselekményesek, izgalmasak, néhol ro
mantikusak, azt a hagyományt követi, ame
lyet a világirodalom legjelentősebb prózai
művei teremtettek meg. S ha napjaink emlé
kezetes regényeit idézzük fel, azt tapasz
talhatjuk, hogy a cselekményesség - termé
szetesen a posztmodern szemlélet által is gaz
dagodva - ismét kezd uralkodóvá válni a
prózában. Meglehet, a folyamatosságot, az
időt megbontva, a teljességet mozaikkockák
egymásutánjába rejtve - a Pompeji pusztu
lását bemutató regényben is van erre példa
-, de a felé az ősforrás felé tapogatódzva,
amely már-már kiszáradni látszott.

STAHLERVlN



SOMMAlRE

SÁNDOR GÁNÓCZV:

JAKAB VÁRNAI :

ÁRPÁD HORVÁTH:

ROGER MAHONY:

ÁGOTA BATERNAY:

SIMONE WEIL:

INHALT

SÁNDOR GÁNÓCZV:

JAKAB VÁRNAI :

ÁRPÁD HORVÁTH:

ROGER MAHONY:

ÁGOTA BATERNAY:

SIMONE WEIL:

La Communion de la Sainte Trinité
Communication comme priere
Communication existentielle
Qui parle au nom de l'Église?
Vie réguliere aujourd'hui
L'amour de Dieu et le malheur

Die Kommunion der Heiligen Dreifaltigkeit
Kommunikation als Gebet

.Existentielle Kommunikation
Wer spricht fűr die Kirche?
Ordensleben heute
Die Liebe Gottes und das Unglück

CONTENTS

SÁNDOR GÁNÓCZV:

JAKAB VÁRNAI:

ÁRPÁD HORVÁTH:

ROGER MAHONY

ÁGOTA BATERNAY:

SIMONE WEIL:

The communio of the Holy Trinity
Communication as prayer
Existential communication
Who speaks for the church?
Life of the religious today
The Love of God and misery

Fószerkesztó ésfelelós kiadó: LUKÁCS LÁSZLÓ
Szerkesztóség: BITSK~Y ~OTOND , HORÁNYI ÖZS~B, KISS SZEMÁN RÓBE~T, MORVAY EDI~
Szerkesztóbizottság: BEKES GELLERT, KALASZ MARTON, KENYERES ZOLTAN, MOHAY TAMAS, NAGY ENDRE,
POMOGÁTS BÉLA, RÓNAY LÁSZLÓ, SZÖRÉNYI LÁSZLÓ, VÁRNAI JAKAB
Indexszám: 25 921 HU ISSN 0042-6024; Nyomás: VESl PREMI !'Jl1NYOM DA RT. Felelósvezetó: Erdós András vezérigazgató
Lapunk megjelenését .
a Nemzeti Kulturális Alap ~
ésa Soros Alapftvány támogatja
Szerkesztóség és Kiadóhivatal: Budapest, V., Kossuth Lajos u. 1. III. Ih. II. em. Telefon: 317-7246: telefax: 317-7682. Postacím: 1364
Budapest, Pf. 48. Intemet cím: http://communio.hcbc.hulvigilia IE-maii cím:vigilia@hcbc.hu. Elófizetés, egyházi és templomi árusítá s:
Vigilia Kiadóhivatala. Terjeszti a Magyar Posta, a HíRKER Rt., azNH Rt. ésanematív terjesztök. AVigiliacsekkszámla száma: OTP. VII.
ker. 11707024-20373432. Elófizetési dÍJ: 1 évre 1200, - Ft, fél évre 600, - Ft, negyed évre 300, - Ft egy szám ára 115, - Ft. 
Elófizethetó külföldön a KKV-nál (H-1389 Budapest, POB 149.) vagy az lnter-Europa Bank Rt-nél (1053 Budapest, Szabadság tér 15.)
vezetett 1971941404 sz. számláján. Ára: 45, - USD vagy ennek megfeleló más pénznem/év.

SZERKESZTŐSÉG I FOGADÓÓRA: KEDD, CSÜTÖRTÖK 10-14ÓRA. KÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA.




