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Egy műfaj virágkora

Szent Ágoston vallomásaitól kezdve sok hason 
ló igén nye l írt mű jelent meg a világirodalom
ban, a magyarban is. De talán nálunk még soha
sem lehetett ennyi s ilyen változatos témájú ön
vallomást olvasni. Némelyiket esetleg ripo rtnak
is nevezhetnénk, hiszen a kérdező jelen van, de
a lényeg a személyiség , azaz a kérdezett feltá
rul kozása. Ezért nem is interjú, hiszen olykor az
az érzésünk, hogy nagyo bb, egységes szövegbe
utólag szúrták bele az oda illő kérdéseket.

Term észetesen vannak súlyosabb személyi
ségek, akiknek véleménye iránymutató, a leg
szerencsésebb esetben önvizsgálatra késztető,

követésre hívó. Es vannak olyan önva llomások
is, amelyeket inkább önmutogatáské nt értékel
hetünk. Néha-néha olyanok is akadnak, ame
lyekben az illető m últjának átfestése a cél, ami
persze nem ritka ság. Altalában azonban tanul
ságo kkal gaz dagodva jutunk el az önva Ilomá
sok végé re, ami azé rt nagyon fontos, mert rnos
tani világunkban roppant nehéz az egymásnak
ütköztetett nézetekben egye nsúlyra, megértés
re, a máskén t gondo lkodók tiszteletére és elfo
gadására következtetni. Mivel életünk minden
területére beszürem kedett a politika, a legtöbb
vallomás ban term észetesen erről is szó esik,
olykor nyomatékkal, de érezhető, hogy az iga
zán elkö telezettek szá mára nem ez a legfonto
sabb, inkább az életnek azokat az ér tékeit igye
keznek felmutatni, amelyeket a politika esemé
nyei elha lv ány ítana k. olykor látványosan ta
gadnak. A közéletben a pá rbeszéd hovatovább
ismere tlen, a kommunikáció során pedig nem
az igazság kimondása a fontos, ezért megnő

azoknak az elismertsége, akik éppen ilyesmire
törekszenek, azaz segítenek eligazod nunk a ha
mis sza vak, üres ígéretek között.

Vann ak ennek a műfajnak olyan darabjai is,
amelyek tulajdonképpen interjúk egymásutánját
tartalmazzák, de ezekből végül egységes kép
bontakozik ki, melynek legmarkánsabb vonásai
messze túlvezetnek a hétköznapiságon, ponto
sabban figyelmez tetnek, hogy kialakítható olyan
emberi magatar tás, amely egyre gazdagodva
magasabb régiókba való beha tolás esélyét adja .
Ilyen elkötelezett, figyelmes és nyitott keresztény
szellemet képv isel Jelenits István. "Ha valaki be
szél..." címmel Szigeti László szerkesztésében
vele készített interjúkat és verseit tarta lmazó kö
tetet jelentetett meg a Szent István Társulat.
Jelenits István a legégetőbb kérdéseket is reálisan
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közelíti meg, s bár pontosan látja azoka t a hibá
kat és visszásságokat, amelyek az oktatás- és ne
velésügy romlásához vezettek. és érzékelteti,
hogy a kölcsönösségre törekvő szere tet és szoli
daritás nélkül személyiségü nk lassacskán elsor
vad, mindezt - nem tud ok találóbb jellemzést
- bölcs mértéktartás fejti ki, súlyt és magatar
tásmintát adva mondataival. Hogy pontosan ér
zékeltessem, mire gondolok, egyik vers ét, a Sza
vakat idézném: "Van sz6, van olyan is, [ ha ritka is,
I amelyre ráfelel I az ég,a szél, a szív. I Es swl, szál,
egyrehív. I Perel. I Halállal, ősszel, mindennel, ami I
kemény páncélként sziuünkrefagy . I Van sz6 II hatal
masabb." E hatalmasabb szó meghallására és
megfogadására tan ít Jelenits István, a katedrák
ról, szószékekről és írásaival.

Kezd eteik óta figyelmet érde melnek a
Kairosz soroza ta i. Egyiknek "Miért hiszek?",
másikn ak "Magya rna k lenni" a címe. Mind ket
tő nagyon i dőszerű, hiszen a hit mellett való el
kötelezettség megvallásához erkölcsi szilá rd
ság ra van szükség, a magyarság érzületét pedig
alaposan lejáratták a folytonosa n magyarkodók,
a nemzet sorskérdéseire üres szólamokkal fi
gyelmeztetők.

Nem mindegyik megszólaló hiteles. Vannak ,
akik egyet-mást elhallgatnak előéletükből , né
melyik vallomástevő pedig a rnegsz ólalás alkal
mát öntömjénezésre véli alkalmas nak. Am a kö
tetek többsége bőséges elmélkedési anyagot kí
nál, egyik-másik pedig az egyszerűség adta
emelkedettséggel ajándékoz meg. Ilyen érzésvi
lágot suga ll példá ul az a beszélgetés, amelynek
során Böjte Csaba gondo lataival és életével is
mertet meg Csengey Agota (a "Miért hiszek?"
33. kötete). A hit adta biztonság a legapróbb
eseményekben, a kis sikerekben és a nagy ku
dareokban is megtalálható, talán így lehetne
összefoglalni ars poeticáját. A D év án működő
gyerekeket maga köré gyűjtő, nevelő ferences
páter legszebb gondolatát érde mes idézni , akár
a keresztény életvitel vezé rfonalaként:

"lsten ajándéka a gyermek. Azt gondolom, az a
mi felada tunk, hogy ezeket a gyerekeket kibonta
kozrassuk, szeress ük. Persze ez eléggé sok türelmet
igényel.

[ ézus azt mondia, hogy az eső, ami a Földbe
hull, nem tér oda vissza.anélkül, hogy meg ne hoz
ná a maga gyiimölcsét. En hiszem azt, hogy bánni
lyen nehéz is, kell tennünk a j6t. Ha sötét van, ak
kor gyertyát kell gYlÍjta/Ji, mert egyet/en szál gyer
tya is többet ér a sötét ellen, mint bármennyi vesze
kedés.



Nem a?- emberi bűn fogja világgá tenni, hanem a
'ezeretei. En nem hiszekabban, hogy bárkit jobbá le
het pofozni. (. ..)

Nagy öröm van a szívemben, amiért Krisztus
nem engedi, hogyletérjek a szeretet útjáról. Azt gon
dolom, ez a legfontosabb dolog, amit megtanultam a
gyerekektól, hogy ne adjam fel soha."

Első pillantásra azt gondolnánk, ezek közhe
lyek. Aztán egyre erősebb bennünk az a meg
győződés, hogya hétköznapokat szebbé. embe
ribbé tévő magatartás tulajdonképpen ilyen,
ilyennek kellene lennie. Nem a nagy szavak
tesznek hitelessé, hanem a szeretet egyszerűsége.

Ezt a természetes egyszerűséget sugározza
például Bagdy Emőke is, akivel Ferenczi And
rea beszélget (Lelkemben a templom; XLIII.) A
pszichiátria virágzása idején új és új ismereteket
szerezhettünk az emberi lélekről. E kötetből

megbizonyosodhatunk arról, hogya hit által
annak másféle dimenziói ugyancsak ismerete
sek lehetnek, s a lélekgyógyászhoz forduló eb
ben a térfogatban megtalálhatja a reménységet s
vele lelke egyensúlyát. ,

A "Miért hiszek?" Ujjászületés című köteté
ben Lábady Tamás volt alkotmánybíró gondola
taival és életével Bodnár Zita jóvoltából ismer
kedhetünk meg. Napjainkban e jog iránt tanúsí
tott bizalom alaposan megrendült. A professzor
azonban más oldalról közelít a tudományhoz és
annak gyakorlati alkalmazásához, az értékór
zésre és az emberségre irányítva a figyelmet.
Egyébként ez a kötet igazi önvallomás is, mé
lyen hívő személyiség elkötelezett, ugyanakkor
szerény és alázatos megnyilatkozása.

Jóformán ötletszerűenhivatkoztunk a "Miért
hiszek?" sorozat némelyik kötetére az újabbak
közül. Szerencsére jó néhány olyan ember szólal
meg, akiket eligazítónak nevezhetünk. mert
épp hitük teszi szílárddá, értékőrzővé és érték
mutatóvá őket. S ez a mai világban fontos eré
lye tevékenységüknek. Hasonló portrék sorát
rajzolta meg Bodnár Dániel Találkozások Isten és
ember között (Vigilia Kiadó) című kötetében is,
amelynek az kölcsönöz megkülönböztetett ér
dekességet, hogy a megkérdezett fiatalok több
sége a hétköznapi kereszténység mintáját adja,
azt a reményt keltve, hogy az erények és évez
redes értékek ma is élnek és hatnak.

A "Magyarnak lenni" sorozatból nem mind
egyik kötet győzi meg az olvasót. Nem a legsze
rencsésebb, ha a magyarság fogalmát kisajátítják,
azaz más elnevezéssel ugyan, de tovább éltetik
Németh László egyáltalán nem szerenesés
"mélymagyar" és "hígmagyar" kategóriáit, ame-
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lyek ráadásul olyan értelmezésre is módot ad
tak, amelyek az adott történelmi helyzetben fél
reértésre és - ami rosszabb - félremagyará
zásra adtak alkalmat. Az persze egyértelmű,

hogy évtizedek internacionalista - s egyben
hamis - beidegződésének eltüntetéséhez na
gyon is szükség van a magyarság fogalmának
megtisztítására, még ha e fogalomnak és érzés
nek nincs is kánonja, amelybe bizonyos tulaj
donságok képviselőitbe lehet illeszteni, mások
kal pedig ki kell zárni belőle.

A legmeggyőzőbb válaszokat néhány jól jel
lemezhető típusba sorolhatjuk. Ezekben szeren
csésen ötvöződik a romantikus elkötelezettség,
hűség és az egyéni sors felidézése. Rendkívül
érdekesen beszél Benkei Ildikónak Grosics Gyu
la életéről és hazája szeretetéről (Fekete párduc a
nemzet szolgálatában). A labdázás iránt kevésbé
érdeklődőknek el kell mondanunk, hogy Gro
sicsot, a legendás "Aranycsapat" kapusát ne
vezték fekete párducnak. Vallomásában sokszor
és joggal nevezi a hazaszeretet fontos jellemző

jének az örömszerzést. Akkoriban kevés ok volt
az örömre. A hétköznapok megpróbáltatásai
után közösen szurkoltunk a válogatott csapat
nak, melynek világraszóló sikerei bizonyos
szempontból az örömben való egységet terem
tették meg. A remek kapus életének olykor
kafkai alakulása ráadásul a kor történelmébe, a
terrorral és besúgással átszőtt akkori létbe is hi
telesen világít bele. Hasonló elkötelezettséggel,
meggyőző erővel beszél az örömszerzésről, ter
mészetesen egy másik dimenzióban Reviczky
Gyula színművész (Borbély László az Egy önve
szélyes ember címet adta a könyvnek). Egyéni
sorsának és nézeteinek hátterében láthatóak
azok a súlyos akadályok is, amelyek nem teszik
lehetővé a kultúra kibontakozását és szabad
áramlását.

A magyarságtudat megőrzéséneknehéz fel
adata vár a kisebbségi sorban. tevékenykedő,
olykor a látványos sikerekről lemondó írókra,
művészekre. A kárpátaljai költő, Vári Fábián
László sok figyelemre méltó gondolatot fogal
maz meg erről Kozma Lászlónak (Vereckétől Be
regszászig), A kisebbségi magyarság nemzettu
datának legfontosabb védelmezője a nyelv, a
művészek és egyházak nyelvhasználata. Szép
és elkötelezett verses vallomását idézi ennek bi
zonyítására a költő: "Deleltmárnyakunkon a pen
ge. / Szívünk azóta kőkemény. / De tengeranyánk
méhébe rejtve / lüktetni kezd a költemény."
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