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JÓKAI ANNA: MENNYBŐLAZ EMBER

Elmélkedéseket, eml ékez éseket. köszöntőket.

rádiós kisesszéket olvashatunk Jókai Anna
legújabb könyvében. Többségükben alkalmi
írásokat tehát: de ugyan mi lehetne ennek az
alkalmiságnak az ellenpontja? Mi lehetne a
másik fajta írásmód? A lényegi, a belülről fa
kadó, a spontán, a bölcseleti? Hiszen éppen
ezek a tűnődések járják át mindenestül a
Mennyből az ember írásait, csakúgy, mint a
Perc-emberkék dáridója című kötetet (1996),
amelyhez oly közel áll a mostani gyűjtemény.
Alkalmiság és lényegiség forr össze az itt ol
vasható írásokban is, melyek három csoport
ba rendeződnek: a kötetcímet viselő ciklus
etikai, lélektani, történelmi, irodalmi tárgyú
tanulmányokból áll: ezekben a főtémává

emelt tárgykör szélesebb, érvelőbb. részlete
zőbb kidolgozásban részesül; a Szolgálat kor
társ alkotók alakrajzait sorakóztatja fel; a Va
sárnapi levelek eredetileg a rádióban hang
zottak el, s kiindul ópontjuk rendszerint vala
mely mindennapi helyzet, átlagos jelenség,
jól ismert fonákság.

Mindennapi, átlagos, jól ismert: nos, ezek
a szintén átlagos jelzők semmi lényegeset
nem árulnak el Jókai Anna meditációinak jel
legéről, kivált pedig irányáról. Mert ez a jel
leg és irány bizony közös az író által ihletök
nek és mestereknek tekintett Hamvas Béla,
Kodolányi János és Várkonyi Nándor gondo
latvilágát taglaló, elmélJ.ült tanulmányokban
és - mondjuk - az Id őj árásról. a kéretlen és
hiteles tanácsad ásról . a közlésmódjaink túl
habzásáról szóló jegyzetekben - és termé
szetesen apályatársakat méltatő, remekmívű

kisportrékban. A könyv minden mondatának
megvan ugyanis az a mélységélessé~e, az a
többdimenziós távlatossága, amely [ ókai An
na olvasóinak régtől fogva ismerős lehet. Az
ő meditációi mindig egyszerre szólnak vá
lasztott témájáról, és egyidejűleg valami egé
szen másról; pontosabban ugyanarról egy
másik megvilágításban, egy másik vonatkoz
tatási térben, egy másik kontextusban. Ez a
kontextus nem merő szövegvilág, hanem maga
a világ, amely egy szellemi törvényrendszer kö
zege; a valóság itt megvalósul ás. a világló bizo
nyosság színtere. Jókai Anna ennek a megismert
tapasztalatnak a megismertetésén dolgozik, s
hogy mekkor hatással, arról Ne féljetek círnű,

1998-ban megjelent, nagy esztétikai, etikai és
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bölcseleti erejű regényének különlegesen szé
les körű (az irodalmi szakma határain messze
túllépő) fogadtatása tanúskodik.

S hogy mi ehhez a módszere? Az, hogy
távol tartja magát közéletünk. közgondolko
dásunk, közvélekedéseink makacs és egyol
dalú (de legföljebb kétoldalú) antitéziseitől. A
jelzett távol tartás Jókai Anna elemzéseiben
részin t az egymással egy szinten ellenséges
kedő eszmék és szokások pontos leírásában
valósul meg, részint pedig a mindkettő(k)nek

fölébe emelő tájékozódásba n, mely megje löli
a harmadik utat. Ez a harmadik út azonban
máshonnan és máshová vezet: a kettő

vízsszintes tusakodása helyett a Három függő

legese ez, amelynek reményteli bizonyossága
Jókai Anna azonos című könyvében össze~ő

dött először, s azóta is áthatja művészet ét és
gondolkodását egyaránt. (Belvárosi Könyvkiadó,
2000)

BÁRDOS LÁSZLÓ

FERENCESEK A FELOSZLATÁS IDEJÉN

Az egyik ferencesnek vágta oda az egyik
ávós: "Te meztelen Kriszius, hol hagytad az in
gedet?". Ez a címe a dokumentumkötetnek.
amelyet Kármán Peregrin állított össze a fe
rencesek elhurcol ásáról. internálásáról, azok
ról a közöss égekr ől, amelyeket nem érintettek
az intézkedések, illetve a Kapisztrán Szent Já
nos Provincia további történetéről. A könyvet
gazdag képanyag és a ferencesek határokon
túli sorsára való ki tekintés teszi teljessé.

T1zene~néhány éves voltam az esemé
nyek idejen. Napjaim nagy részét a budai fe
renceseknél töltöttem, Achilles testvér apai
irányításával. Azok egy részét, akik a könyv
ben szerepelnek, ministránsként ismertem,
legerősebben az itt nem említett Szabó Sze
rénhez, a kiváló és indulatos lelkipásztorhoz
kötődtem, akit tudomásom szerint kimenekítet
tek, s később Tamás Alajoshoz. a küzdelmes si
kereket megért szerzetes-zenészhez, aki Buda
ostrománál nem kis hősiességről tett tanúságat.

A gyűjtemény legérdekesebb, megrendítő

emlékezését Schneider Vencel írta a ferences
püspök, Zadravecz István börtönben szenve
dett évei utáni életéről, magányáról, elhagya
tottságáról. Ebben a részben az ötvenes-hat
vanas esztendők hazai katolikus egyházának
minden fájdalmas ellentmondása felszínre



kerül, s az olvasó újra szembesül a máig nem
tisztázott kérdéssel, vajon odáig ment el egy
házunk megmaradása és egzisztálása érdeké
ben, ameddig szégyen és megalázkodás nél
kül tehette, vagy néha-néha tovább is. A fe
rencesek helyzete ebből a szempontból igen
bonyolult volt, hiszen nagyon sokat köszön
hettek Balogh "páternak", állítólag ő beszélte
rá Rákosit, engedélyezze, hogy a rend két is
kolát működtessen. Igy aztán jónéhány szer
zetes került a békepapi mozgalomba, s jelek
szerint az ő életüket is megmérgezte a féle
lem: nem lehetett tudni, ki az Egyházügyi Hi
vatal "hírvivője". Ez a bizonytalanság, óva
tosság a rendház falain belül is érezhető volt.
.Kíntről" szemlélve megalkuvásnak, önfela
dásnak mutatkozott. Ennek látta, élte át Zad
ravecz püspök és hű támogatója, Schneider
Vencel is. Fájdalmas, keserves ellentmondás:
ami .egyfelől a "modus vivendi" kiharcolásá
nak, az másfelől gyengeségnek, árulásnak lát
szott. S ez korántsem csak a ferencesek törté
neimét jellemezte... Ha csak arra gondolunk,
mekkora súlyt kellett cipelniük a meghagyott
szerzetesrendek vezetőinek, amikor döntöt
tek, ki maradhat meg rendi kötelékben, s ki
től kell megválniuk, máris sejthetjük, milyen
mély tragédiákat szült, hány vérző vagy pa
lástolt sebet ütött ez a korszak, s milyen kín
keserves helyzetbe került az egyházi vezetés,
amelynek néhány tagjáról oly könnyen
mondják: békepap volt, cserben hagyta az
egyházat. De valóban cserben hagyta? Volt,
aki igen, s ezzel cinikusan hivalkodott is. De
tagadhatatlan: voltak, akik meghasonlott lé
lekkel szenvedték végig ezeket az éveket, s
hogy vétkeztek-e, vagy sem, nem mi fogjuk
eldönteni, mint ahogy a bűnbocsánat szavait
sem mi mondjuk ki.

A ferenceseknek különleges a "bája". Köz
vetlenségük, kedvességük megejtő. Szóljanak
bár a legsúlyosabb, legdrámaibb dolgokról,
mindig ott érezzük szavaikban azt a bizton
ságos derűt, amit azok birtokolnak, akik Isten
tenyerén élnek. Ezekben a néha dadogó val
lomásokban, emlékezésekben ez a legvon
zóbb. A szívemhez oly közel álló J. atya min
dig nagyokat döcögve idézte vissza börtöné
vét, amikor a WC-ből kényszerült vizet inni.
Gondold meg, mennyivel többet szenvedett a
drága Jézus - tette hozzá, s ezt egészen ko
molyan mondta. Pedig micsoda présben és
megaláztatásban telhettek napjai, hetei! De
mindig abban a tudatban élt és gondolkodott,
hogy nem diadalmenet tagjainak rendeltettiink.

Ha azonban a ferencesekre gondolok, kik
ismerőseimként tűnnek föl e lapokon, mindig

955

a derűs otthonosság jóízét érzem. Gábris Grá
cián, az "abbé", a hatalmas termetű házfő

nök, P. Anaklét, a szélsebes Quirin atya, a
"szörnyű bűntől" elszörnyedő Halmay Pasz
kál, a galamblelkű aggastyán, Nándor atya,
aki oroszlánná változott, ha a misekönyvet
nem a kellő sebességgel vittük egyik oldalról
a másikra, Jeney Jenő, aki a miseruhák hajto
gatásai is ellenőrizte, a borotvaéles eszű Tát
rai Gyula Lipót atya szegény, aki idős korá
ban nem mert kilépni a rendház bizton
ságából. Es ifjúságom álmaiban visszatérőké
pei: a keddi Szent Antal-mísék, a tömjénfüst
ben úszó templom méltósággal lépdelő

Schrotty Pál delegatus generalissal, a húsvéti
körmenetek, Szerén atya, amint a templom
romos tornyából dörögte átka it, akkora hév
vel, hogy rettegtünk, mikor zuhan le. Váradi
Béla, akit Isten levéltári kutatónak teremtett,
de provinciálisként kellett keresztjét vinnie.
Hilár testvér, amint az elszabadult disznót
kergeti a kertben. Paulisz testvér a borok fél
tékeny gazdája. Es az a két ember, akit sosem
felejtek el: Borbély Achilles és Tóth Parmeniusz
"Matyi bácsi". Amit nekik köszönhetek. nem
lehet megfogalmazni, a lelkembe épült bele.

Ilyennek láttam őket. Es most döbbentem
rá, milyen hősiesek voltak, amikor "azok"
után mosolyogtak és a szeretet jegyében él
tek, tevékenykedtek. (Kapisztrán Szent János
ról nevezett Ferences Rendtartomány - Vigi
lia kiadása, 20(0)

R6NAY LÁszL6

KÓS KÁROLY LEVELEZÉSE
CZINE MIHÁLLYAL

A művelődés-, az életmódtörténet számára
bármely személy leveleinek halmaza érdekes
és tanulságos lehet, s ha tisztességgel vannak
megírva a szövegek, a szélesebb olvasókö
zönség figyelmét is leköthetik. A híres embe
rek levelei azonban mindenképpen ebbe az
utóbbi olvasói körbe is behatolhatnak: a ki
emelkedő személyiség többé-kevésbé hétköz
napi arcára ugyanis sokan szoktak kíváncsiak
lenni. Kös Károly (1883-1977) nem csupán híres
ember volt, hanem voltaképpen szerenesés is:
ami feladatot vállalt, azt a zord történelmi idők
ben el is tudta végezni. S ami még csodálato
sabb: közvetlen utókora nem vált hűtlennéhoz
zá, sőt éppen az elmúlt negyed században épült
be a Kós-életmű végleg a magyar klasszikusok
pantheonjába. S híres ember Czine Mihály
(1929-1999) is, irodalomtudósként és tudo
mánynépszerűsítőként egyaránt.


