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lUKACSLÁSZlÓ Az idó1c jelei
A II. Vatikáni zsinat honosította meg ezt a kifejezést az egyház szó
használatában, új szemléletre és új feladatokra irányítva a figyelmet.
"Az egyház kötelessége, hogy szüntelenül vizsgálja és az Evangé
lium fényénél értelmezze az idők jeleit, e nélkül ugyanis nem ad
hatja meg minden egyes nemzedéknek a korszerű választ az örök
emberi kérdésekre az evilági és a túlvilági élet értelméról. .. "

Napjainkban többféle érdekcsoport kutatja az "idők jeleit".
Nem kevesen manapság is valami közeli világvégről álmodoznak,
álomfejtőktó1, csillagjósoktól várva életük megoldását: virágzó hol
lywoodi iparág épít a hiszékeny ábrándozókra; követőik nálunk is
felbukkantak már. - A legnagyobb csoportot mégis az üzleti élet
ben találjuk, a pénzügyi spekulánsoktól kezdve a reklámszakem
berekig. Mint jó futballjátékosok, figyelik, mikor, hol és hogyan
"lőhetnek gólt": csinálhatnak profitot a tőzsdén, üzletet az embe
rek vásárlókedvéből, hol kínálkozik lehetőség jövedelemszerzésre.

Örvendetes azonban, hogy nem jelentéktelen azoknak a száma
sem, akik a bajbajutottak megsegítését tartják elsődleges feladatuk
nak. Napról napra láthatjuk a szolidaritás szép megnyilvánulásait 
furcsa módon talán elsősorban a nemzetközi életben: hétköznapi éle
tünkben mintha kevesebb lenne az olyan "irgalmas szamaritánus",
aki észreveszi a rászorulókat, és erejéhez képest segíti is őket,

Az egyház talán egy negyedik csoporthoz tartozik: azokhoz, akik
"vigyázó szemmel" figyelik a világ és az egyes emberek életét, hogy
az igazságosság és az erkölcs, a kinyilatkoztatás fényében értékelje a
társadalomban felbukkanó új és új jelenségeket, problémákat. Teszi
ezt Istentó1 kapott küldetése nevében, felelősen evilági életünkért és
túlvilági sorsunkért is. Semmiképpen sem tartozik tehát az ezotéri
ával hitegető szemfényvesztőkhőz, de a saját előnyeiket keresökhöz
sem. Szolgálata leginkább a szamaritánuséhoz hasonlít: segít, ahol
szükség van rá. Mindehhez nem is pusztán a naprakész helyzetis
meretet tartja legfontosabbnak, hanem annak kémlelését, hogy il,

Történelem Ura mit üzen nekünk és mit vár el tőlünk,

Mit jelent ez hazai tájainkon? Egyetlen választ talán megkoc
káztathatunk. Az egyháznak elsősorban azokkal a gyermekekkel
és fiatalokkal kellíene) kapcsolatot keresnie, akik úgy jutnak el a
felnőttkorba, hogy nem találtak rá életük igazi értelmére és céljá
ra. Ha az egyház missziósnak vallja magát, akkor semmilyen
erőfeszítést sem sajnálhat attól, hogy minden módon próbálja
megszólítani őket. Elsősorban mégis az iskolában, hiszen az is
kolakötelezettség ma 18 éves korig fennáll. Ki próbál velük szót
érteni arról, hogy mi a boldog és teljes élet titka? Ki mutatja
meg nekik az igazi boldogulás ösvényeit, ha nem azok, akik elé
a gyermekeket állította példaképül Mesterük?
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Hajléktalan emberek
FEHÉR BORÓKA Magyarországon

1989-től napj ainkig

Mi a hajl éktaíans ág?

1975-ben született. Szoci
ális munkás ésangol sza
kos előadói diplomát szer
zett az ELTE-n. 1999 óta
dolgozik a hajléktalanellá
tásban. A Magyar Máltai
Szeretetszolgálatnál kezd
te szociális munkásként,
késöbb intézményvezetö
ként, majd módszertani
munkatársként. Jelenleg a
Budapesti Módszertani
Szociális Központ ésIntéz
ményeinél dolgozik nem
zetközi kapcsolattartóként
és módszertani munka
társként. 2006 óta a Feb
ruár 3. munkacsoport tag
ja. Az ELTE-n szociálpoliti
ka-szociális munka PhD
képzésben vesz részt, ku
tatási területe a közterüle
ten é lő hajléktalan embe
rek helyzete Budapesten,
Londonban és Párizsban.

'Lásd Bényei Zoltán 
Gurály Zoltán - Győri

Péter - Mezei György:
Tíz év után. Gyorsjelen
tés a fővárosi haj/éktala

nokról - 1999. Esély,
2000/1 . 62-95.

A hajléktalan ság ma gyarországi megjelenése sokak szamara a
rend szerváltá ssal függ össze, ped ig ah ogy látni fogjuk , a valóság
ban mindig is voltak a lakhatásukat k ülönb öz ö okok miatt (legyen
az egyszerű lakáshiány vagy mélyszegénység, pszichés, illetve
mentális probléma, devián s magatartás vagy társadalmi izoláció, a
természetes kap csolati háló megbomlása, vagy akár eze k k ülönb ö
ző komb inációja) megoldani nem tud ó emberek . Az, hogy köz ü
lük a társadalom kit tekint hajléktalannak, kultúránként és idősza

konként változik. Vannak a fedél nélküli ek, akik vagy a szabad
ban, vagy nem-lakás céljára szolgáló helyiségben (ba rlang, garázs ,
traf óház. pá lyaudvar, alulj áró , romház stb .) éjszakáz nak - ők ta
lán mindenhol (lega lábbis az európai ku lt úrkörben) hajléktalan
nak minősülnek. Effektív hajléktalannak hívhatjuk az előbbieken

túl azokat, akiknek nin cs stabil lakha tásuk, éjszakáról éjszakára bi
zony talan, hogy hol alszanak, p ihennek. Még enné l is tágabb ka
tegória a laká stalanok csoportja : akik ug yan lakásban, vag y lak
hatásra alkalma s intézm én yben (börtön, kórház, munk ássz áll ó)
élnek, de jogvi szonyuk bizonytalan (alb érl ők, ágybérlők, sz íves
ségi lakáshasználók vagy épp szabad ulásra váró lakástalanok) és
bármikor belecsú szhatnak az effektív hajléktalan létb e. Magyar
országon őket nem szá mítjuk hajléktalannak, mint ah ogy az úgy
nevezett ottho ntalano ka t sem, akikhez a fenti cso po rtokon túl a
nem megfelelő laká sban (tú lzsú folt, rossz minőségű stb.) élők is
tarto zna k.1
Mielőtt megn éznénk, hogy kik is ma Mag yarországon a haj

léktalanok, vessünk egy pillantást magára a jelenségre társad a
lomtört éneti nézőpontból.

A ltajl éktalans ág röv id tiirt énete Magyarors zágoll

Bár ez az írás alapvetően a hajléktalanság jelenéről szó l, a jelenség
megértéséhez elengedhetetle nü l szükséges a múl t megismerése,
még ha erre itt csak vázlatosan is van lehetőség .
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Ipari forradalom
és hajléktalanság

2Győri Péter: A Hajlékta
lanok Menhelye Egylet.

Esély, 1998/5.

Az első világháború
utáni helyzet

3Salkaházi Sára:
Mindennapi kenyerünk.

ln: Mona Ilona
- Szeghalmi Elemér:

Salkaházi Sára élete és
munkássága. Ecclesia,

Budapest, 1989, 148.

A hajléktalanság alapvetően az ipari forradalommal egyidős

- a jobbágyok röghöz kötöttek voltak, mindenki ott lakott, ahol
kellett (ahova tartozott). Az ipari forradalommal azonban töme
gek kezdtek el a nagyvárosok felé áramlani - Budapest népes
sége a 19. században sosem látott mértékben növekedett. A la
káshelyzet nem tudott lépést tartani a népesség robbanásával,
és, különösen a szegények körében, jellemző volt a túlzsúfoltság,
a rossz lakásviszonyok, az olyan ágybérletek, ahol napjában há
rom "műszakban" aludt valaki.

A rossz lakhatási körülményekre idővel a politikának is vála
szolnia kellett: eleinte közbiztonsági illetve közegészségügyi
problémaként kezelték a jelenséget (a 19. század végén kétszer is
pusztított kolerajárvány Budapest nyomortanyáin), majd a szá
zadfordulóra (1876) létrehozták a Hajléktalanok Menhelye Egyle
tet, melynek menhelyek alapítása és fenntartása volt a célja} el
sősorban a városba áramló egyedülálló munkások számára,
kvázi munkásszállásként. Az első világháború kitörésekor már
három nagy menhely működött a fővárosban, 1.240 ággyal, és a
város vezetése szorgalmazta, hogy minden kerületben működjön

hasonló. Evvel egyidejűleg a nagycsaládos munkások számára
olcsó bérlakások építését tűzték ki célul, hogy így vegyék elejét
a túlzsúfoltságból adódó problémáknak. A korábbi közbiztonsági
és közegészségügyi szempontok helyét mindinkább a szociális és
lakáspolitika vette át.

Az első világháború után a lakáshelyzet tovább súlyosbodott:
az elcsatolt országrészekről tömeges (belvándorlás indult meg a
főváros felé (is), s emellett nőtt a munkanélküliség, csökkentek a
reálbérek. A harmincas évek gazdasági válsága idejére a szük
ségletek növekedésével párhuzamosan szélesedett az ellátások
köre: újabb menhelyeket nyitottak, munkalehetőséggel egybekö
tött munkásszállókat alakítottak ki. A munkából az egyházi, il
letve egyházi kötődésű karitatív szervezetek is kivették a részü
ket: pályaudvari missziókat hoztak létre, ingyenkonyhákat és
melegedőhelyiségeket üzemeltettek. 1936-ban már tizenegy men
hely működött mintegy 3.200 férőhellyel - a férőhelyek felét a
főváros üzemeltette, a második legnagyobb szállásnyújtó pedig a
Magyar Vöröskereszt volt (a férőhelyek több mint egyharmada
tartozott hozzájuk).

Az 1930-as éveket jól jellemzi az alábbi idézet: "A szoba kis
sötét, dohos lyuk volt. Hat-hét lépés hosszú, négy lépés széles ...
Egy rozzant, fekete nyikorgó ágy volt benne... A szalmazsák
napközben az ágy alatt feküdt. Volt még egy szekrényük, melyre
egy szakadozott, poros, fakult vászondarabot akasztottak. Két
törött lábú szék és egy kis agyonsúrolt asztal volt még a helyi
ségben, semmi más. Mégis olyan zsúfolt volt a kis lyuk, hogy
mozogni alig lehetett benne.":'
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Azötvenes évek

"Lumpen réteg"

4A BRFK tájékoztató je
lentése a Fővárosi Ta-

nács számára, 1985.
Idézi: Győri Péter:
Vannak-e jogaik a
hajléktalanoknak?

Mozgó Világ, 1996/12.

A második világháború után a szétbombázott hajléktalanellátó
intézményeket is elkezdték rendbe hozni, de ez rövid ideig tar
tott: az 1950-es évektől megváltozott a hivatalos ideológia, a haj
léktalan kifejezés megszűnt jogi kategória lenni. A menhelyek és
szükséglakások helyett állami (tanácsi) bérlakások voltak hivatva
a lakhatási gondokat megoldani. Az új paradigma értelmében
sem szegénység, sem hajléktalanság nem létezett többé, s csak
az nem tudta megoldani a lakhatását, aki nem akarta - ők vol
tak a lumpenek. Ebben az időszakban a jogi szabályozás például
Ifa személyi szabadságot korlátozó rendőri intézkedések" között
említi a hajléktalant, aki önmaga érdekében őrszobára kísérhető,

és akár őrizetbe is vehető.

"Budapest sem mentes a világvárosokra jellemző lumpen réteg
újratermelődésétől. Míg azonban a nyugati nagyvárosokban e
lumpen réteg kitermelődése, számszerű növekedése elkerülhetet
len következménye a társadalmi berendezkedésnek, addig nálunk
e réteg éppen a társadalom nyújtotta lehetőségeket visszautasítva,
a kínálkozó emberibb életről lemondva választja ezt az életformát.
C..) Mindenki munkához, vagy ha arra rászorul, egészségügyi,
szociális ellátáshoz juthat, nincs tehát objektív társadalmi alapja
annak, hogy emberek a társadalom perifériájára szorulva munka
kerülő, csavargó életmódot folytassanak, illetve betegen, elhagyot
tan pályaudvarokon, búvóhelyeken tengessék életüket.,,4

(Bár arra e keretek közt nincs lehetőség, hogy a különböző ko
rok hajléktalansággal kapcsolatos elméleteit vegyük górcső alá, a
fenti hajléktalankritikát ma mindenképp értelmezhetjük társada
lomkritikaként: azóta Budapest is bizonyos értelemben európai
főváros lett, és sajnos ma "objektív társadalmi alapja van annak",
hogy emberek közterületen vagy hajléktalanszállókon tengetik
életüket.)

Hajléktalanság 1989 után

Utasi Ágnes elemzése

A hajléktalan emberek tömeges, szemet szúró ismételt felbukkaná
sa 1989-re tehető, bár (mint láttuk) a 80-as években azért fel-fel
bukkant a jelenség, s nemcsak a rendőrség tájékoztató anyagaiban,
hanem a társadalomkutatók tanulmányaiban is. A 80-as évek má
sodik felében egyre több újságcikk jelent meg Magyarországon is a
hajléktalan emberekről, talán az ENSZ 1987-es "Hajléktalanok
Nemzetközi Évé" -nek is köszönhetően.

Utasi Ágnes ugyanebben az évben jelentette meg a nagyváro
si hajléktalanságról, csövesekről, csavargókról készített tanulmá
nyát. Interjús kutatása alapján arra a megállapításra jutott, hogy
az urbanizáció idejében mindig vannak, lesznek olyan nagyvá
rosba települők, akik a társadalmilag megszokott módon nem
tudnak megfelelő szintű lakhatáshoz jutni, és emiatt vagy ideig
lenesen, vagy egy idő után tudatos döntés eredményeképp (a
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5Utasi Ágnes: Hajléktala
nok, csavargók. In: Pe
remhelyzetek. Rétegzö

désmodell-vizsgálat.
(Szerk. Utasi Ágnes.)
Társadalomtudományi

Intézet, Budapest, 1987.

Menhelyek létrejötte
és gyarapodása

8Lásd Oross Jolán:
A hajléktalanság kezelé

se Magyarországon
című írását; in:

Kézikönyv a szociális
munka gyakor/atához.

Szociális Szakmai Szö
vetség, Budapest, 2001.

Törvényi szabályozás

7Szociális otthon jellegű

tartós bennlakásos intéz
ményi ellátás idős hajlék

talan emberek számára

8http://portal.ksh.hu/pls/
ksh/docs/hun/xstadaU

xstadat_evesl
tabI2_04_10ihtml

teljesíthetetlen norma elutasítása) vállalják a hajléktalan létet.
"Vizsgálatunk szerint a jelenlegi [1987! - F. B.] magyar társada
lom relatív szegénysége, ugyanakkor alapvetően modernizációs
gazdagodásra, felhalmozásra koncentráló igyekezete mellett még
ritkán jelentkezik a csövesek kívülállásának okaként a fogyasztói
társadalom bősége elleni lázadás, menekülés a fogyasztói társa
dalom »jóléte- elől. Az interjúk alapján úgy tűnik, hogy nálunk
legalább ilyen arányban a gazdagodáshoz vezető út, a »gürcölés
vált ki ellenállást, s indítja el az alanyt a menekülés, visszahúzó
dás útjára. Másként fogalmazva: az egyén felméri a civilizációs jó
léthez vezető előtte álló utat, amely a társadalmi egyenlőtlenségek

következtében egyesek számára különösebb erőkifejtés nélkül el
érhető. Ugyanakkor megérti, hogy tőle lemondást, emberfeletti
erőbefektetéstkövetelne a vágyott cél elérése. Az egyén feladja a
sikercélt, s inkább elmenekül a »gazdagodás« céljának gürcölő

megvalósítása elől."s

1989-ben a rendszerváltáson túl újdonság, hogy állampolgári
kezdeményezésre megalakul a Hajléktalanokért Társadalmi Bi
zottság, mely az első olyan civil szervezet volt, amely a hajlékta
lan emberek helyzetére irányította a figyelmet és társadalmi
összefogásra szólított fel. A mai ellátó rendszer létrejöttét ugyan
akkor maguk a hajléktalan emberek vívták ki, tömeges megjele
nésükkel sikerrel irányították a közfigyelmet a lakhatási helyzetük
teljes megoldatlanságára." A problémára reagálva különböző tár
sadalmi csoportok, köztük egyházak és karitatív szervezetek, illet
ve maguk a hajléktalan emberek nyitották az első menhelyeket.
A férőhelyek száma évről évre növekedett, 1991 őszére még csak
553 ágy működött a fővárosban, 1994 januárjára majdnem 2.500.
A növekedés ma is tart - a KSH nyilvántartása szerint országo
san 1993-ban 3.578 férőhely működött hajléktalan emberek szál
lásnyújtó intézményeiben (éjjeli menedékhelyen, átmeneti szállón
és hajléktalanok otthonaiban"), 2006-ban már 7.579 férőhely,"

A hajléktalanságot magát és a hajléktalan emberek ellátási for
máit 1993 óta törvény szabályozza. Az úgynevezett Szociális tör
vény (1993:III. tv.) két fajta definícióját adja a hajléktalanságnak:
az egyik szerint az a hajléktalan, akinek nincs bejelentett lakóhe
lye, illetve a bejelentett lakóhelye hajléktalanszállás; a másik sze
rint az a hajléktalan, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiségben tölti. Az első definíciót a szociális el
járások (például segélyezés, illetékmentesség) esetében használ
ják, a második inkább arról szól, hogy kinek a számára kell az
önkormányzatoknak szállást és nappali tartózkodó helyet bizto
sítani. Magukból a definíciókból is látható azonban, hogy - jogi
értelemben legalábbis - nem tudják a teljes jelenséget lefedni:
nagyon sok hajléktalan embernek van bejelentett lakcíme, hiszen
egy lakcím ma Magyarországon nem sokat jelent, és a népesség
egy jelentős része nem azon a címen lakik, ami a lakcímkártyáján
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9Ugyanakkor egy időben

az Okmányirodák nem
állítottak ki lakcímkártyát

lakcím nélkül. ..

A hajléktalanellátó
intézményrendszer

10Az. úgynevezett Febru
ár 3. munkacsoport tag
jai szociológusok, szoci-

álpolitikusok, szociális
munkások, a hajléktalan
ellátásban dolgozó szak

emberek. A munkacso
port kezdő tagjai voltak

Bényei Zoltán, Gurály
Zoltán, Győri Péter

és Mezei György,
azóta csatlakozott

Breitner Péter, Fehér
Boróka, Gróf András és
Pelle József, míg távo

zott Bényei Zoltán és
elhunyt Mezei György.

A "Február 3.
munkacsoport"

megtalálható. Ez időről időre problémát is jelent, legutóbb példá
ul a vizitdíj mentesség megállapításakor. A rendelet értelmében
elvileg a hajléktalan emberek mentesültek a vizitdíj-fizetési kötele
zettség alól, már amennyiben nem volt lakcímük" (és az orvos
hajlandó volt őket ellátni). Azoknak, akiknek hajléktalanszálló
volt a lakcímük, már nem volt ilyen egyszerű dolguk: honnan
tudja e~y orvos, hogy az adott címen hajléktalanszálló műkö

dik-e? Es természetesen ott volt az a sok szálló- (és erdő-llakó,

akinek volt bejelentett lakcíme. csak éppen nem ott lakott.
Mint említettük, 1989-ben megindult a modern kori hajlékta

lanellátó intézményrendszer kiépítése, melyet azóta az 1993:III.
törvény szabályoz. A törvény részletesen előírja, hogy mekkora
önkormányzatoknak milyen típusú szolgáltatást kell biztosítani
hajléktalan emberek számára: a törvénynek megfelelően működő

intézmények állami normatív hozzájárulást kapnak feladatuk el
látására. Ilyen intézménytípusok a nappali melegedők, melyek a
hajléktalan emberek nappali pihenését, tisztálkodását és étkezé
sét/ételmelegítését biztosítják, az éjjeli menedékhelyek és átme
neti szállók, melyek az éjszakai szállást hivatottak megoldani.
(Az éjjeli menedékhely alacsonyabb szintű ellátás, mely ingyenes
és csak az éjszakai órákban tart nyitva, az átmeneti szálló térítési
díjat állapít meg és maximum kétéves jogviszonyt, ezért viszont
állandó ágyat és zárható szekrényt is biztosít. A gyakorlatban a
legtöbb éjjeli menedékhely is tartós lakhatásként működik, és éj
szakáról éjszakára ugyanazok az emberek veszik igénybe, gyak
ran ugyanazt az ágyat). Tavaly a törvénybe került (csempésző

dött?) egy újfajta szállásforma, a bázisszállás, melyről azóta sem
lehet sokkal többet tudni, mint a törvénymódosítás elfogadásá
nak pillanatában: bizonyos extrém időjárási helyzetekben (példá
ul tartós hideg esetén) az önkormányzatnak úgynevezett bázis
szállásokat kell létrehoznia.

Szintén a szociális törvény írja elő az utcai szociális munkát,
melynek a közterületen élő hajléktalan emberek felkutatása és
gondozása a célja. További speciális ellátási formát nyújtó intéz
ménytípusok a hajléktalanok otthonai, melyek gyakorlatilag idős

korú hajléktalan emberekró1 gondoskodnak tartós bennlakásos meg
oldásként (szociális otthoni elhelyezés hajléktalan emberek számá
ra), illetve a hajléktalan emberek rehabilitációs otthonai, melyek
az átmeneti szállónál komolyabb, összetettebb rehabilitációs tevé
kenységet végeznek, s melyből a gyakorlatban kevés létezik ma
Magyarországon.

1999 óta minden év február 3-án kérdőíves vizsgálat készül a
hajléktalan emberek körében. w A vizsgálat célja elsősorban nem
a tudományos adatgyűjtés, inkább a szociális ellátások jobb és
tudatosabb megszervezése, a hajléktalan emberek problémáinak
megismerése és megértése. A kezdetben elsősorban a budapesti
szállásokon élő hajléktalan emberek körében lekérdezett, önkéntes
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Az első felmérés
eredményei

"Bényei Zoltán 
Gurály Zoltán - Győri

Péter - Mezei György:
Tíz év után.

Gyorsjelentés a
fővárosi hajlékialanokról.

Esély, 2000/1.

12UO.

válaszadáson alapuló kérdőív az alap demográfiai adatokon túl év
ről évre más-más problémára kereste a választ: milyen a hajlékta
lan emberek egészségi állapota? Milyen a kapcsolati rendszerük?
Hogyan váltak hajléktalanná? Mit gondolnak az öket kiszolgáló in
tézményekről és szociális segító1<ről? Vannak-e szenvedélybetegsé
geik? Milyen tárgyaik vannak (van-e saját váltás ruhájuk vagy
fénykép a családjukról)? A kérdőívvel megpróbálták az utcán,
közterületen éjszakázó embereket is becserkészni: az első években
az úgynevezett teajáratoknál sorban álló embereket kérdezték
(1999-ben még kevesebb mint 50 fő volt közöttük a fedél nélküli),
2005 óta pedig az utcai szociális szolgálatok a saját, közterületen
élő ügyfeleikkel is felveszik a kérdőívet. így róluk is vannak ada
tok (2007-ben így több mint 1.000 közterületen élő válaszolt a kér
désekre). A kérdőíves kérdezést időközben kiterjesztették a nappali
melegedőkre is, és egyes vidéki ellátó szervezetek érdeklődése

nyomán az ebben részt venni kívánó vidéki intézményekkel kap
csolatban lévő hajléktalan emberekre is.

Az első felmérés (mely mintegy 2.600 főről gyűjtött adatot)
megállapította." hogya hajléktalanok többsége (55 százalék) a
30-49 éves korosztályból kerül ki - ami lényegesen magasabb
ugyanezen korcsoport egész népességen belüli arányánál (36,S
százalék). Bár iskolai végzettség tekintetében gyakran hallani
olyan vélekedést, miszerint a hajléktalan emberek kevésbé iskolá
zottak az átlagnépességnél, az adatok ezt nem teljesen támasztják
alá: míg a 40 év feletti korosztály nem volt szignifikánsan alulis
kolázottabb a magyar átlagnál, a 30 év alatti hajléktalanok között
egyre nagyobb számban tűnnek fel a szakma nélküli, maximum
8 osztályt (de sok esetben még azt sem) végzett fiatalok. A fel
mérés egyik meglepetése az volt, hogy míg a megkérdezettek 62
százaléka már előző évben (1998. február 3-án) is hajléktalan
szálláson éjszakázott, egynegyedük lakásból érkezett, és csak 7
százalékuk aludt közterületen. A teajáratoknál sorban állók kö
zel fele közterületen élő hajléktalan ember volt, másik felük vi
szont hajléktalanszállón vagy lakásban töltötte az éjszakáit.

"Azt látjuk, s tapasztaljuk is, hogy az ellátást igénybevevők

nagy része ugyan »az utcáról kopogtat be a szálló kapuján«, de
nem életvitelszerűen utcán lakó-alvó »fedél nélkűli«, hanem
többségükben igen bizonytalan, lakhatásában krízisbe került la
kástalan, »otthontalan- ember. Leegyszerűsítve: az ellátórend
szerbe nem »alulról«, hanem »felűlről- érkeznek. Ez rögtön azt
is jelenti, hogy az úgynevezett hajléktalanellátó intézmények egy
védő-óvó »puffer« (háló) szerepet látnak el az otthontalanság és
a fedélnélküliség, a megroppant életút, ezen belül a lakhatás és
az utca kőzött. Lehet, hogy e védőgyűrű nélkül többen egyene
sen az utcánlétbe zuhannának, hosszabb időre ott maradná
nak.,,12
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Háromévnyi felmérés
eredményei

13Gurály Zoltán - Győri

Péter - Mezei Győrgy

- Pelle József: A mar
gó szélén - hajléktalan
emberek Budapes/en a
századforduló éveiben

(1999-2000-2001).
Esély, 2002/3.

A hajléktalanná
válás fő okai

14Gurály Zoltán: Csa/a.
2006. szeptemberében

az országos hajléktalan
ügyi konferencián

elhangzott előadása

(http://guralyz.ext
ra.hu/f3.htm)

2001-ben már háromévnyi összehasonlítható adat állt a kuta
tócsoport mögött, akik azt a meglepő eredményt találták, hogya
2001-ben megkérdezetteknek csak mintegy egyharmada lett
2000-ben is megszólítva, és csak 15 százalékukkal találkoztak
mind a három évben.P A 2000-es kérdőívben szerepelt egy kér
dés avval kapcsolatban, hogy az elmúlt 52 hetet hol töltötte a
megkérdezett. Átlagosan az év több mint felét hajléktalan szál
lón, 7 hetet lakásban, 8 hetet közterületen, és a fennmaradó időt

kórházban, egyéb helyen töltötték (természetesen ez átlag, olya
nok is voltak, akik csak szállón vagy végig utcán éltek... ). Ez a
két tény megerősítette a kutatók azon hipotézisét, miszerint "a
hajléktalanság egy olyan életforma, melynek során az otthonta
lan - lakástalan - effektív hajléktalan - fedél nélküli élethely
zetek váltják egymást, az egyikből a másikba gyakoriak a moz
gások, s e »lakhatási- módbeli váltások egyik, de nem egyetlen
állomása a hajléktalanellátó intézményrendszer".

Ugyanebből a tanulmányból tudhatjuk, hogya közhiedelemmel
ellentétben a hajléktalan embereknek is vannak társas kapcsolatai
(legalábbis sokuknak): többségüknek van testvére, bár alig negye
dük találkozik vele rendszeresen. Az átlagosnál többen származnak
sokgyerekes családból. A többség elvált vagy házasságban (esetleg)
külön él, és gyermekük is van (60 százalék), ugyanakkor csak min
den második tartja vele a kapcsolatot. Minden második hajléktalan
ember azt mondta, hogy van legalább egy barátja.

Hogyan lesz valaki hajléktalan? A korábbi definíciókból is lát
juk, hogya hajléktalanságot a legtöbb időszakban alapvetően la
kásproblémaként definiálták (kivéve a szocializmus időszakát,

amikor deviáns viselkedéssé lépett elő, illetve vissza) - ami bi
zonyos értelemben igaz. Sokan vannak ma a hajléktalan szállók
lakói kőzött azok, akik ha megfelelő anyagi támogatással lakást
tudnának bérelni, saját életüket tudnák élni, és nem szorulnának
a szociális ellátó intézmények segítségére - de nem mindenki
ilyen. Mégis kérdés lehet, hogy hogyan lesz valakiből hajlékta
lan, míg másból ugyanazon körülmények mellett sem. A leggya
koribb okok a válás, a munkanélküliség, a lakás elvesztése, a
szenvedélybetegség, vagy ezek valamilyen kombinációja.

Gurály Zoltán a 2006-os február 3-i adatok alapján megállapít
ja,14 hogy bizonyos rizikófaktorok a hajléktalan emberek életútjá
ban halmozottan jelentkeztek (bár óvakodik attól, hogy egyértel
mű magyarázó változóként kezelje őket). Ilyen például az, ha
valaki születésétől szülők nélkül él (l O-szer gyakoribb az ilyen
eset a hajléktalan emberek kőzőtt), illetve ha nem volt még sose
saját lakása (7-szeres előfordulás).

Breitner Péter is egyetért abban, hogy bár a hajléktalanság
egy hatványozott szükségállapot, mely több tényező együttes
jelenlétekor következhet be, önmagában egy-egy tényező még
nem determinálja. Hiszen nem minden munkanélküli válik haj-
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15Breitner Péter: A haj
léktalanná válás lépcső

fokai. Esély, 1999/1.

Lakástalanok
és otthontalanok

16Győri Péter: Hajléktala
nok - a szavak és

számok hálójában.
Beszélő, 2005/3-4.

léktalanná, vagy sok szenvedélybeteg tudja megtartani lakását, s
ugyanígy a válás önmagában nem feltétlenül jelenti az egzisz
tencia elvesztését. "A hajléktalanság magyarázata véleményem
szerint általában a személyiségfejlődésben rejlik. A félresikerült
életek a szocializációs folyamatban - főleg a gyermek- és fiatal
felnőtt korban - elszenvedett hiányokra, sérelmekre vezethetők

vissza. A szeretet, a biztonságérzet, az örömteli emberi kapcsola
tok, az önállóság lehetőségének a hiánya vezet oda, hogy az em
bernek később nem lesz ereje, önbizalma, cselekvési mintája ah
hoz, hogy megbirkózzon a krízishelyzetekkel." "

A fenti vizsgálatok mind hajléktalanszállón vagy közterületen
éjszakázó, effektív hajléktalan emberekről szóltak. Azokról, akiket
nap mint nap látunk nagyvárosok forgalmas csomópontjain, útke
reszteződésekben, aluljárókban, parkokban ücsörögve, feküdve.
Ők azok, akiket az átlagember is hajléktalannak tart. A szállón
élők jobban álcázzák magukat, róluk csak az avatottak (vagy még
ők sem) tudják megmondani, hogy nem lakásban élnek.

A már korábban bemutatott definíciós keret ugyanakkor lehe
tőséget ad arra, hogy ne csak a közterületen élőket vagy hajlékta
lan szállók lakóit, az "effektív hajléktalanokat" vizsgáljuk, hanem
vessünk egy pillantást a lakástalanok és otthontalanok széles tá
borára. A számok döbbenetesek, és elmozdíthatják a hangsúlyt.
Talán nem is az a kérdés ma Magyarországon, hogy hányan van
nak a "hajléktalanok" (bár természetesen ők alkotják a jéghegy
leglátványosabb és legkirekesztettebb, megnyomorítottabb csú
csát), hanem hogy hányan élnek hajléktalanként vagy a hajlékta
lanság közvetlen veszélyében, lakás- és otthontalanként.

Győri Péter a 2001-es népszámlálási adatok alapján a követke
ző adatokat adta kőzzé.'"

- 260.653 nem lakásban élőt regisztráltak a népszámlálók (kő

zülük 12.267 lakott nem lakás céljára szolgáló helyiségben - ami
nem feltétlenül mosókonyha, garázs, és barlang, mert idetartoz
nak a cirkuszkocsik is, de egy részük biztosan fedél nélkülinek
mondható, a fennmaradó 248.386 fő pedig intézményben élt 
börtönben, munkásszállón, gyermekvédelmi intézményben, szoci
ális otthonban és hajléktalanok átmeneti szállásán (3.934 fő).

- 88.395 fő él al- és ágybérletben, illetve szívességi lakás
használóként - bizonytalan körülmények között.

- Túlzsúfoltság: 6.697 fő él legalább öt másik emberrel közösen
egyszobás lakásban! 394.424 fő él legfeljebb kétszobás lakásban úgy,
hogy egy másik családdal osztozik ezen (akik nem a felmenőik)!

- (Nagyon) Rossz minőségü lakás: 1.730.578 fő él vályog, fa
vagy egyéb (nem szokványos) falazatú lakásban, közülük
462.664 fő alapozás nélküli házban él.

- (Nagyon) Rossz lIlinőségíí lakás: 95.782 főnek nincs ivóvíz a
telkén; 113.477 főnek nincs WC a lakásában, 806.962 főnek nincs
se fürdőszobája, se zuhanyzója.
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Az effektív
hajléktalanná válás

megakadályozása

- (Nagyon) Rossz mil1őség{[ lakás: 1.662.515 ember él félkomfortos,
komfort nélküli, szükség- vagy egyéb rossz minőségű lakásban .

Az ilyen lakáskörülmények köz ött élőket bátran nevezhetjük
otthontalanokna k, hiszen a fent leírt körülmén yek között pih en
ni, vendéget fogad ni, jól érez ni ma gát nehéz, ha nem lehetetlen
feladat. A kérd és nemcsak az, hogy mit tudunk tenni annak ér
dekében, hogy honfitársainknak ne kelljen közterületeken vagy
éjjeli töm egszálláson éjszakáz ni, hanem az is, hogy mit tudunk
tenni azé rt, hogy azo k a tömegek, akik ottho ntalanok, ne válja
nak effektív hajléktalanná.
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MISZLAl GYULA

A szerző szociális munkás,

a Józsefvárosi Családsegí

tő Szolgálat munkatársa.

A múlt

Semmi, csak egy
./szegeny

Szerkesztői felkérésre, a VIII. kerületben dolgozó szociális mun
kásként, a helyi családsegítő munkatársaként úgy írok a józsefvá
rosi szegénységről, amint látom naponta e nyomorúsághegyet.

Ki a szegény, kit hisz annak környezete, ki és mi alapján gon
dolhatja szegénynek magát? A szegénység definiálása nem e
dolgozat témája. Spéder Zsolt erről szóló szociológiai könyvében
(A szegénység változó arcai. Századvég Kiadó, 2002) vagy Márai
Sándor (akitől a jelen írás címe is származik) 1933-ban írt hosszú
esszéjében, A szegénység iskolájában (Révai Kiadó) útmutatást ta
lálhat az érdeklődő olvasó. A szegénység lélektanával, kriminali
záló hatásával, de a vallási vagy egyéb erkölcsi okokból vállalt
önkéntes szegénységgel sem foglalkozom e tanulmányban.

Először röviden bemutatom - Pilinyi Péter alapvető helytörté
neti munkája (Józsefváros története) alapján - a kerület újkori fejlő

dése fóbb állomásait, a szegénység kialakulását, majd a jelenlegi
szegénység négy jellemző típusát, melyek közös tulajdonsága a
munkahely elvesztése, közüzemi díjtartozás, az ebből eredő lak
hatási bizonytalanság, az életminőség romlása, egészségkároso
dás, esetleg pszichiátriai megbetegedés.

A kerület eredeti nevét, Josephstadtot, 1777-ban kapta Mária Teré
zia fiáról, II. József trónörökösről. A törökdúlás, a Rákóczi szabad
ságharc utáni betelepítések után magyar, szlovák, bajor, sváb tele
pesek jöttek a mai Belső-józsefvárosba.

A szegénység végigkíséri a születő Józsefváros életét. Az 1711-ben
épült Szent Rókus kápolna mellett születik Pest első közkórháza, a
Rókus Kórház, amit 1784-ben adnak át. 1798-ban kibővítik, mellé
épül a szegényház. A bejárat felett az irgalmas szamaritánus
domborműve állt, később egy kezét beteg ember felé nyújtó nő

alak volt látható, az alábbi felirattal: .Pestanum Calamitoeorum
Domicilium": nyomorúságosak pesti menháza.

A nagyvárosok kortól, helytől független nyomora nem hagyta
érintetlenül a kerületet. Az 1847-es lakásviszonyokról így ír Nagy
Ignác: "Néhány nap előtt egy a [ózsef-kűlvárosi házban lévén dol
gunk, véletlenül szomorú ínség szemtanúi valánk. Egy kis szobá
ban ... három kis családot találtunk egymásra zsúfolva, egy favágót
hat kisgyerekkel, ki rongyos vackában betegen feküdt, s feleségét
néhány hét előtt temette el; egy vízhordót feleségével és négy apró
gyermekkel és egy kofát négy gyermekkel, kinél rendesen négy
vagy öt szolgálat nélküli nőcseléd szokott tartózkodni. A mostani
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Díjhátralékosok

lélekösszeírás alkalmával igen sok apró szobát, pincét és istállót ta
láltak, mikben még több szegényember volt rakásra halmozva." A
szegénység e dickensi megjelenítése megrendítő - sajnos hasonló
állapotokkal találkozna a mai kor Nagy Ignáca is.

Az 1867-es kiegyezést követő ipari fellendülés 1910-es évekig
tart. Ekkor 164.255 a lakosok száma. Az itt működő Ganz és
MÁVAG gyárak mellett zömmel kisiparosok üzemei műkődnek
(híresek munkájukról a konyhabútor asztalosok). Az első világ
háború után nagy számban került képzetlen, alacsony státuszú
munkaerő ide, a beinduló építkezések megtorpannak a 30-as
évek elején. A második világháború után a lakások 90 százaléka
elpusztul, az újjáépítés a 70-es évekig elhúzódik. Ekkor épül a
Szigony lakótelep. A városrendezési tervek hátráltatták a kerület
rehabilitációját, a lepusztult házakba többnyire Szabolcs és Bor
sod-Abaúj-Zemplén megyéből, a jobb megélhetés reményében
felutazott képzetlen munkaerók, roma családok kerültek. Ez a
folyamat 1989 után felgyorsult. A több lábon álló Józsefvárosi ín
ség "legerősebb" lába ez lesz. Az építőipar tönkre megy, a mun
kásszállók megszűnnek, a munkanélküliségtől való félelem itt
tartja a Kelet-Magyarországról fölvándorolt családokat.

Lakáshirdetésekben látható gyakori szöveg: házat, lakást ven
nék Budapest belvárosában, kivéve a VIII. kerületet. Kabaristák,
humorlapokat írok élcelődésének célpontja az itt élők prostituál
tak, bűnözők általi veszélyeztetettsége. Az idők során slumosodó
bérházakban egyre több rosszkedvű embert látni.

Aki szorultságában a családsegítőbe bejön, szegénynek hiszi magát.
Nehéz az első lépést megtenni, egy nagyobb közösség, - közvetve
- a társadalom lelkiismeretére, gondoskodására bízni magunkat. Ez
nem a Móra Ferenc-i, móriczi nincstelenség - ez türelmetlen, olykor
a kriminalitáshoz kőzellevő, akiúttalan életlehetőségekvilága.

Egy-egy itt élő család nyomora elég lenne egy utcának, egy
utcáé pedig egy városnak is. Az irdatlan, már-már afrikai sze
génység nehezen érzékeltethető, legkevésbé statisztikai adatok
kal. Most mégis ezt próbálom megtenni, ismertetve vázlatosan a
Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat munkatársai (Vince Judit,
Vida Judith) által a kerületben, 2001-ben 82 - többségében 
díjhátralékos háztartásban végzett kutatás eredményét.

Milyen élethelyzet tesz hátralékossá egy családot, hogyan fut
be valaki díjhátralékos "karriert"?

Minden adóscsoportból kis (50 ezer Ft alatti), közepes (50-150
ezer Ft kőzött) és nagy adósoktól (1~\) ezer Ft fölött) vettek min
tát. Az itt lakók lakhatasi körülménye, életminősége jóval a fő

városi kerületek átlaga alatt van. A megkérdezett 82 háztartás
közül 27-ben már egyszer kikapcsolták a villanyt. Közűlűk csak
minden negyedik-ötödik volt képes így "sötétben" élni, vagyis a
többi szabálytalan áramvételezővé vált. A mintavétel harmadá-
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Romazenészek

nak volt rendezetlen a lakhatási joga. Ezekben a háztatásokban
több közműdíj fele volt tartozás. A jogcím nélküliek a közepes
és a magas kategóriába tartoztak.

Az állandósult rettegés, bizonytalanság, a kiúttalan helyzetek
sora bénulttá, fásulttá teszi a díjhátralékosokat. A tervezést, a
távlatos gondolkodást a "valahogy majd csak lesz", a napi túl
élés ösztöne váltja fel. A rendszerváltás után nem tudatosult, hogy
a közüzemi szolgáltatókkal szembeni tartozás következtében a
lakhatás veszélybe kerülhet. A "valahogy majd csak lesz", "ilyen
a Kádár rendszerben nem fordult elő" sémákban történő gondol
kodás elfedte a valóságos veszélyeket. Azt kell mondani, hogy
ez elsőrendűen nem a kárvallottak hibája. A családok szétesésé
vel, kilakoltatással járó kellemetlenség nagy ár az állampolgári
mulasztásért.

A vizsgált népesség 40-40 százaléka volt "mélyszegény" (a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege alatt egy főre

jutó jövedelem), illetve "szűkölködő" (az öregségi nyugdíj és a
kétszerese közti egy főre jutó összeg). A maradékot a "relatív
szegények" adják (az egy főre jutó jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíj kétszerese fölött van.) A 82 háztartásból 21 ön
kormányzati-, segély-, nyugdíjszerű társadalmi ellátásból él. Ők
"fekete munkából" egészítik ki jövedelmüket.

A szükség szorításában a könnyelműen felvett pénzintézeti
hitelek, elzálogosított értéktárgyak is fölgyorsíthatják az eladóso
dás folyamatát. Mindezt ugyanúgy, mint a segélyekre utaltságot
meg lehet tanulni, csúnya szóval: rá lehet szocializálódni. Egy
idő után így a létezés természetes formája lesz a szegénység.

Valaha a kerületben élt Pege Aladár, Járóka Sándor - s itt élnek
ma is a 100 tagú cigányzenekar, az egykori Rajkó zenekar tagjai. A
cigányzenészek legtöbbje 1989 után állás nélkül maradt. Máshoz
nem értettek. Legtöbbjük külföldön, szállodákban, első osztályú
éttermekben zenélt. Most McDonald's áll az étterem és a zenekari
pódium helyén, jobb esetben zene-. rosszabb esetben játékgép. "Én
művész úr voltam" - mondja egyikőjük, magyarázva jelenlegi
magalázó helyzetét.

Hiába voltak zenei csodagyerekek, hiába az abszolút hallás.
"Ez F - mosolyog egy volt prímás az asztalt megkoccintva. 
Tudja, mi máshoz nem értünk. A zene iránti érzékenységet, sze
retetet születésünkkel kapjuk. Előbb tudtam hegedülni, mint be
szélni, járni. Hungaricum volt, amit csináltunk." Most megma
gyarázhatatlanul, idő előtt fölöslegessé váltak. Mint egy feltaláló,
aki tisztában van világmegváltó találmánya értékével, de az nem
kell senkinek. Így kallódik, kopik el lassan a tudása, a tehetsége.

S persze a kifizetetlen rezsiszámlák! Van, aki gond elől mene
külve előveszi a hegedűjét, s játszik magának, ha az éppen nem
zavarja a bérház valamelyik feldúlt lelkű lakóját. Vagy mesélnek
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Kispolgárok

.Bohérnek"

egymásnak a régi főllépéseikről. mikor Yehudi Menuhin lekap
csoltatta az előadóterem lámpáit, s így muzsikáltak.

Beutazva a fél világot, vagy itthon a Várban, a Mátyás pincé
ben, a Korona Szállóban mulattattak külföldi és hazai vendégeket.
Vagy a Stradivarik lelkéről mesélnek, arról, hogya cigánymuzsi
kusok akkordjai miért feszes ebbek, s az A hangot a cimbalmon
mért kell egy nüansznyival feljebb stimmelni.

A kisiparos, kispolgári réteg elszegényedett képviselői is felkeres
nek - gyakran jogi szolgáltatásaink végett. Van, hogy nem jut
már camembert sajtra, macskaeledelre, de a 3-4 ezer kötetes
könyvtárból még nem kell eladni könyveket, a megsárgult fényké
pek mellől családi relikviákat.

Erről a kikényszerített, emelt fővel viselt szegénységről írja
Szőcs Zoltán: "Mi nagyon szegények voltunk. Mert van valami,
amit ha százszor végiggondolok, százszor nem értek: a fillérek
mindennapi beosztása mellett, ellenére sem volt szegénységérze
tem, elesettségtudatom. Nem tudom, hogy csinálta, de a szegény
séget csak részlegesen, a maga fizikai valóságában engedte be éle
tünkbe anyám. De annak tudattorzító. lélekölő következményeitől

sikerült teljesen megvédenie... Úgy voltunk templomegere csa
lád, mintha valami lecsúszott arisztokraták lennénk egy Bal
zac-regényben, akik maguk sem értik mindazt, ami velük törté
nik, de tűrnek és hallgatnak, mert tudják, az idő nekik dolgozik,
már úton vannak a felmentő seregek. .." A móriczi Hét karajeáros
szegénység jut eszünkbe.

E dacos nélkülözésnek szép példája az az idős, Teleki téren
felcseperedett nyugdíjas, aki lassan mindenkit elvesztett maga
mellől. Csak a Kárpát-Ukrajnaból ideszármazott menyére számít
hatott, de ő miután a lakás haszonélvezője lett, ki tudja miért,
nem akar hozzájárulni a lakás cseréjéhez, noha az új lakásnak is
ő lenne az örököse. A lakáscserére pedig fölöttébb szükség len
ne, ugyanis az idős hölgy mozgatóidegei 15 éve - férje halála
óta - sorvadnak. Jelenleg járókával jár, de hamarosan tolókocsi,
majd ágy következik. Mehetne, mégsem megy idősotthonba.

Mostani liftes, III. emeleti lakását egy földszintesre szeretné el
cserélni.

Mintha a zuhanóknak a pokol utolsó bugyra előtt még lenne egy me
nedéke, egy rács, ahol fennakadhatnak. A nyolcadik kerület után to
vább esni már nem lehet - mondta valaki. Végül ott marad a kocs
ma, a kórház, a margón kívülre szorított emberek világa. Mint télen a
fázó verebek a meleg kéményt, úgy találják meg a kerületi ingyen
konyhákat, hajléktalanszállókat, plébániákat a Budapestről, de az or
szág egész területéről ide jövő, mindenüket vesztett szegények.

R. S. költő. Szenvedélybeteg. Pszichiátriai osztályok visszatérő

lakója. Pestszentimréről költözik ide válása, már a rendszerváltás
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után. A lakásmaffia kijátssza 24 négyzetméteres lakásából, utcára
kerül, egy jóindulatú ismerőse veszi magához. "Archiválom a
semmit, I hátha ez még lendít I valamennyit I a kínlódás kiizérzeién"
- írja ekkor tájt.

Milyenek is a józsefvárosi pillanatképek: "Előre tudom mit hoz
a holnap I részeg I leszek ütök Ileütnek I és (vagy) kirabolnak I pedig
csak sorsom rendezem I most is mint rendesen." De profundis szól a
leépülés melankóliájáról: "adj még egy esélyt URAM! I óh rettegett
egek I fohászommal I ugyan I mire mész I őrjöngéseimmel mire megyek
I én egy önemésztő I gödörben vagyok I csak úgy bugyog körülöttem a
fekália I őszi rozsda-elrotiuuit dália I URAM I temetődben süt a nap I
hulldid a helyükön maradnak I vagy velem I bolyonganak laz éjszakában
I rémek az esóven I rím-szalag I szakadásban I önkényes elvágyódás I 10
vaskocsin ül a szódás) I a dolgok nem itt történnek I de ez már egy má
sik történet... "

Összekötő szöveg nélkül idézem sorait: .szomszéd legyen a
talpán I ki megsirat." Milyen esendő lesz az ember az elhagyatott
ság élménye során: .mindennapi szorongásaim I megadtad luft I
URAM I nút kívánsz még? I enyém a hitetlenek /összes reménytelensé
ge I már régóta nem csak benned nem hiszek." Elvadult táj ez: "röggé
alakulnak majd/a csend-kristály-szilánkok I kitört fák suhogása landalít I
túlélni ezt az éjszakát I (is) / kimuli kutyám vonyítását I hallom I a kiszá
radt barackfa lalatti temetó1Jó1 I van ott még hely I elóvb-utóbb elvisz I a
kötél általi őrület I a csömör I taracktól elvadult I virágoskertjeven."

Csak az vigasztaló: verseskönyvei ott állnak e szenvedéstörté
net stációinál. Jelenleg, mint írtam, a költő egy barátjánál él, agy
embólián van túl. Elméje ép, beszédkészsége sérült. Öt-hat mon
datot tud kimondani: "jó ember", "rendben van", "köszönöm",
"szervusz", fInem értem", "csend".

"Micsoda mélység vezet a magasságokJIOZ." "Közelít Isten I érzi meg
térek I nem imádkozom I már csak magamtól félek I ennyi az egész I szó
lít a CSODA I kiterített asztalon I utolsó vacsora ...megigéz I minden,
ami nincs I ajtóm iároa I de nálam a kilincs."

Kóda Az Istentől megáldott élethez szükségképp hozzágondoljuk a
Szent Ferenc-i szent paupertast, a szegénységet. A jézusi erkölcs, a
szeretet foglalata; a hegyi beszéd, a nyolc boldogság. Jézus az ak
kori kor robotosait, zsellérjeit (kora "nyockereseit") szólítja meg
első mondatával: Ásre dndtnm, vagyis boldogok a lelki szegények.
Az egyszerűek, a dolgokat nem túlbonyolítok, a gyermeki szem
mel nézni tudók. Ők jutnak legkönnyebben a hitben látáshoz (az
oculata fidehez, írja majd Aquinói Szent Tamás).

Ha a szeretet szót fel lehetne cserélni egy másik szóra, az ir
galmasságot mondanám. A velünk szembe jövő nyomorultban,
megalázottban és megszomorítottban felismerhetjük Krisztust, s
az irgalmasság cselekedeteit gyakorolva ilyenkor megérthetünk,
megélhetünk valamit a szeretet isteni csodájából.
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A szegények
SZÖKEPÉTER barátsága

a Sant'Egidio közösség lelkiségében

1966-ban született. 1990

ben szerzett jogi doktorá

tust az ELTE-n. 1991 óta

a külügyminisztériumban

dolgozik. Bécsben és Ró

mában teljesített diplomá

ciai szolgálatot. 1989 óta

tagja a Sant'Egidio közös

ségnek. Legutóbbi írását

2006. 11. számunkban

közöltük.

1Forrásként saját élmé
nyeimet és a közösség

honlapját is használtam:
www.santegidio.org

Szegények mindig
lesznek veletek...

A Vigilia azzal a megtisztelő felkéréssel fordult hozzám, hogy írjak
arról, milyen szerepet játszik a szegényekkel vállalt önkéntes és in
gyenes szolgálatként megélt szolidaritás a Sant'Egidio közösség éle
tében. Az időpont különle?es: a közösség idén ünnepli alapításának
negyvenedik évfordulóját. Ilyenkor nagy a kísértés, hogy írásomat
kizárólag annak szenteljem, mi mindent tett a közösség ez idő alatt.
A kiindulópont, a forrás azonban nem a cselekvés, miközben igaz,
hogya keresztények és közösségeik sokat tehetnek egy igazságo
sabb és testvériesebb világ eljöveteléért. A Sant'Egidio közösség is
mert a szegények, a béke, a kiengesztelődés érdekében végzett fára
dozásairól. Munkája nem egy olyan gyümölcsöt termett, amelyre a
nemzetközi közvélemény is felfigyelt. Látható műve volt a mozambi
ki polgárháborút 1992-ben lezáró béke-megállapodás, vagy a szintén
sikeres guatemalai, elefántcsontparti és más békeközvetítések az
utóbbi években csakúgy, mint az AIDS-betegek kezelésének Afriká
ban első átfogó programja, a DREAM. Ám minél nagyobb dolgokat
visz végbe, a hívő annál mélyebben tudatára ébred Jézus szavainak
igazságára: nélkülem semmit sem tehettek. Ezért a közösség életé
nek forrása Isten igéje, amelyből az imádság ábécéjét tanulja. Az
imádság a hívő első műve. Minden más ebből születik. Bárhol a vi
lágon, Rómától Dzsakartáig. New Yorktól Maputóig, közösségeink
számára az esti imádság az a pillanat, amikor Jézus lábához ülhet
nek, mint Mária a betániai házban, hogy meghallgassák szavát és
faggassák őt, megtanulva az ő érzéseit, ápolva magukban az ő lel
kületét (vö. Fil 2,5). Egy másik betániai vacsorán az Emberfia, aki
nek már addig sem volt hová lehajtania fejét (vö. Mt 8,20), osztozni
készült az ember legvégső, legnagyobb szegénységében, a halálban
is, hogy az ember részesedhessen majd az ő feltámadásában.

Mária, aki előbb hallgatta meg a Mester szavát, most elsőként érti
meg, hogy Jézus az a haldokló, az a szegény, akit szeretetének olajá
val meg kell kennie. Az Úr pedig utolsó tanításai egyikeként mint
ha figyelmeztetné az értetlenkedő tanítványokat: szegények mindig
lesznek veletek, de csak akkor fogjátok őket szeretní, ha elóbb en
gem szerettek. A Sant'Egidio közösség esti imádságainak kőzép

pontjában a Szentírás áll: Jézus mai tanítványai is ebből tanulják a
szeretet szavait, alkalmazni, ismételni gesztusait, mint a gyermek.
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2A szegényekkel való ba
rátságnak mély teológiája
van (pl. Mt 25,31-46 és
Lk 16,19--31), különösen
egyes szentek tanításá-

ban. A szegények szerete
tének történetéhez lásd V.
Paglia: Storia dei poveri in

occidente. Biblioteca
Universale Rizzoli, Milano,
1994., valamint V. Paglia:
L'amore cristiano. Edizioni
San Paolo, Milano, 2006.

Negyven éve együtt a
szegényekkel

A szegényeket Jézus örökségül hagyja tanítványainak. (Emlékez
zünk Szent Lőrinc diakónus történetére: amikor a római hatóságok
az egyház kincseit követelték tőle, ő egy szekérre rakva előhozta a
betegeket, nyomorékokat, koldusokat: íme, az egyház kincsei ... ) Az
Emberfia azonosul az éhezővel, szomjazóval, mezítelennel, hajlék
talannal, beteggel, fogollyal.2 Amint az Eucharisztiában, úgy velünk
marad a szegényekben is. A nagy francia ortodox gondolkodó, Oli
vier Clément - Aranyszájú Szent János nyomán - az Oltáriszent
ség tiszteletével egy sorban beszél a fItestvér szentsége" tiszteleté
nek szükségességéről. Testvéreink testét is megtörik háborúk és
más erőszak, nélkülözés, igazságtalanság, a nagyváros jéghideg be
tonja és közönye, a gyermekektól megvont gyengédség, az idősek

tól megtagadott méltó gondoskodás...

A keresztény az Úr arcát keresi. Ő pedig meghívással közeledik fe
lénk. Arra hív, hogy ismerjük fel arcát a szegényekben. Máté evan
géliumának 25. fejezetében a világ Bírája azokkal azonosítja ma
gát, akiket a világ oly könnyen elítél: az éhezőkkel, a szomjazók
kal, a mezítelenekkel, a hajléktalanokkal és az idegenekkel, a bete
gekkel és a börtönök lakóival. Aki Jézust igazán meg akarja ismer
ni, annak ismernie kell a szegényeket. Azt szoktuk mondani, hogy
"santegidiós" az, akinek van legalább egy szegény barátja.

Jézus útja a szegények között vezet, és követőit is erre hívja. A
Sant'Egidio első negyven éve a szegényekkel való barátság törté
nete. 1968-ban a római Andrea Riccardi, a Tevere-parti Virgilio
gimnázium tizennyolc éves diákja barátaival összejöveteleket tart,
amelyen a Szentírást olvassák, és arra reflektálva beszélgetnek az
őket körülvevő valóságról. (Az évszám jelentőségét a Nyugat kul
túrtörténetében nehéz lenne túlbecsülni. A negyvenedik évforduló
mégis szinte észrevétlenül telik.) Ezek az évek a társadalmi kérdé
sek és küzdelmek egyfajta divatját hozták, párhuzamosan a volt
gyarmati népek új öntudatra ébredésével. Akik, mint Che Gueva
ra vagy Franz Fanon, akár erőszakkal is meg akarták változtatni a
világot, a szegényeket, a Föld kiátkozottjait (les damnés de la Terre,
F. Fanon), a forradalom alanyainak, de legalább természetes szö
vetségeseinek tekintették. A felszabadítás a kor baloldali ideológi
ái szerint struktúrák megváltoztatását jelentette. A II. Vatikáni zsi
nat után sok keresztény is megpróbálta újra fogalmazni viszonyát
hagyományhoz, intézményekhez, társadalomhoz. Többen - mint
a felszabadítás teológiájának hívei - az említett radikális eszmék
hez és programokhoz közeledtek.

Andrea Riccardi és barátainak útja másfelé vezetett. Évtizedek
kel később ő maga így vallott erről: "Akkor, amikor Nyugaton a
szellemi életet Marx és Freud uralta, megértettem - nem saját
érdemből, hanem Isten kegyelméből -, hogya jövő az Evangéli
umban van." Az első összejövetelt Néri Szent Fülöp templomában,
a Chiesa Nuova oratóriumában tartják. Majd elkezdik felfedezni a

417



"másik" Rómát. A falakon kívüli Szent Pál székesegyház közelé
ben lévő Cinodromo barakkvárosában élő dél-olasz vendégmun
kások utcán csellengő gyermekei lesznek a közösség első szegény
barátai, akiknek délutáni foglalkozásokat, úgynevezett seuola popo
lare-t tartanak. A jólszituált belvárosi fiatalok felfedezik városuk e
rejtett arcát: Fellini Rómája mellett Pasolini Rómáját, a nyomor,
kilátástalanság, bűnözés valóságát. A szegények a reklám posz
terek és a sugárutak mögött eldugva éltek: fizikailag közel, eg
zisztenciálisan és spirituálisan távol. A gimnazisták hétről hétre
kis robogóikon, motoriná-n tették meg ezt a távolságot. A közös
ség későbbi történetére alapítójának sem volt kész terve. Elkezd
ték azonban megérteni, hogy az igazi távolság és válaszfal ember
és ember, gazdag és szegény között a szívben húzódik. A közös
ség tapasztalata, minden evangéliumi tapasztalat a szív primátusa
a struktúrák, az ideológiák és - Jézus figyelmeztetése szerint
még akár vallási - hagyományokhoz képest is. A szegények va
lóban szövetségeseink a forradalomban: a szív és a lélek forradal
mában, azaz a megtérésben.

A szegények jelenlétét városaink egyre inkább problémának te
kintik. A hajléktalanokat és a koldusokat ki akarják tiltani a belső

kerületekből. Az idősek és a krónikus betegek, időnként a fogya
tékosok a családokból intézetek falai mögé kerülnek. A szegények
saját gyengeségünkre, törékenységünkre emlékeztetnek minket. A
templom előtt kéregető koldus azt tanítja az oda igyekvőknek,

hogy Istentől nekünk is hasonlóan kell irgalmat esdekelnünk. Jé
zus tanítványai számára egy szegény barátsága áldás, mert hirde
ti nekünk, hogy az ember anyagi és társadalmi befolyás nélkül is
sokat adhat. Néri Szent Fülöp nyomán, aki szerint "ismernem kell
a szegényeket ahhoz, hogy megtérítsem őket", Riccardi így fogal
maz: .Jsmemem kell a szegényeket ahhoz, hogy megtérjek." A
2003-as bécsi városmisszión a Stephansdomban tartott előadásá

nak pedig ezt a címet adta: A szegények evangelizálnak minket...
A négy évtized során a Sant'Egidio közösség a világ több mint

hetven országának számos nagyvárosában terjedt el. Bárhol kezdi
is el valaki a Sant'Egidio lelkiségét élni, első útja jellemezően nem
a gazdagokhoz és a befolyásosakhoz, hanem a szegényekhez vezet.

E sorok írója számára meghatározó élmény volt, amikor 1989
ben a római közösségből fiatalok egy csoportja Budapestre láto
gatott, és kortársaiknak egy héten át esti imádságokat tartott a
Belvárosi templomban. Eközben ők, az idegenek vezettek be
minket a mi városunk szegényeinek életébe akkor, amikor elvit
tek bennünket egy állami gyermekotthonba. Az ott élő gyerme
kek meg voltak fosztva mindattól, ami számunkra addig magá
tól értetődőnek tűnt, elsősorban a családtól, amely mindent
jelent: szeretetet és gondoskodást, de jó iskolát, védelmet, magát
a jövőt. Évekkel később a hajléktalanok szolgálatában felfedez
tük, milyen sok közöttük az állami gondozásból kikerült ember.
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Éljenek az idősek

3A társadalom elörege
dése, a korfa felső régiói

nak kiterebélyesedése
korántsem csak a fejlett
Északot, hanem - még

fokozottabb mértékben 
a világ déli felét is érinti.
Indiában például 1990 a
65 éven felüliek és a 15

és 64 év közöttiek arány
száma 7,3 volt, míg

2050-ben 23,2 várható.
Hasonló arányváltozást je

leznek előre Kínában
8,4-ről 31-re, Brazíliában

7,1-rőI28,9-re.

Bizonyos értelemben az
idősek a jövőnk.

4Walter Veltroni nemrég
leköszönt római polgár
mester egy afrikai ú~án

ámulva hallotta ezt a mon
datot a conakryi (Guinea)

Sant'Egidio közösség helyi
felelősétől, miután arról

faggatta öt, hogyan képe
sek maguk is koldussze
gényen másokkal törődni.

Veltroni afrikai élményeiről

a Dio farse e ma/ata?
(/sten talán beteg?) címü

könyvében számolt be.

A család- és egzisztencianélküliség ma már öröklődik Magyarcr
szágon. Budapest utcáin második, nemsokára harmadik generá
ciós hajléktalanokkal is találkozunk.

A Sant'Egidio közösség első éveiben, még mielőtt I973-ban meg
kapta volna a trasteverei kis Sant'Egidio templomot és vele nevét,
Róma külvárosaiban (Primavalle, Garbatella, Ostia), szegénynegye
deiben tette első lépéseit. Tizenéves fiatalok magyarázták a Szent
írást megfáradt, az egyháztól gyakran eltávolodott felnőtteknek, fő
ként asszonyoknak, akikre a társadalmi szövet felfeslésével egyre
több teher rakódott. A baraecopoli szegény gyerekei és a külvárosi
munkásasszonyok után a következő találkozás az idősekkel történt.
Az ősi trasteverei házak magas, szűk lépcsőházaiból a térre reggel
kiülő és csak a nap végén otthonaikba újra felkapaszkodó öregek
kíváncsian figyelték a templom felé az esti imádságra igyekvő fiata
lokat. Néhány személyes találkozás napjaink egyik nagy drámájával
való szembesüléshez vezetett: ez a kor az embernek egyre hosszabb
életet ad, miközben számtalan módon adja tudtára az időseknek,

hogy feleslegesek.' A családok széthullása a nemzedékek együttélésé
nek végét is jelenti. Az idősek egyedül maradnak lakásaikban, vagy
- ami rosszabb - fallal körülvett szociális otthonokba és elfekvőkbe

kerülnek, gyakran a városon kívül. Az idősek "institucionalizálása"
hasonlóan elfogadott "megoldássá" válik, mint a kisgyermekek
óvodába adása. Ám a feledés és magány e szomorú szentélyeiben,
távol a szeretettől az idős emberek sokkal hamarabb meghalnak.
Éppen amikor a legnagyobb gyengédségre és személyes figyelemre
lenne szükségük, akkor fosztják meg őket saját életterüktől, ruháik
tól, tárgyi emlékeiktől - és ezzel méltóságuktól. Követtük idős ba
rátainkat a szociális otthonokba és elfekvóbe.

Magyarországi közösségeink egyik szolgálata az idősek rendsze
res látogatása ilyen intézményekben. Ők tanúsítják számunkra,
hogy az élet több, mint az egészséges test, az erő, a siker. A közös
séggel való találkozás segíti nekik felfedezni az élet örömét akkor
is, amikor mindezek már elmúltak. Senki sem lehet olyan szegény,
hogy ne segíthetne valaki nála is szegényebbnek - mondogatjuk
gyakran." A közösség idősebb tagjai látogathatják az intézeti időse

ket. Az intézetekben az, aki még el tudja látni magát, adhat egy
pohár vizet a magatehetetlennek. Aki végképp ágyhoz van kötve,
imádkozhat. Vajon nem az ő imádságuk tart-e meg minket is?

Idős barátainkkal Magyarországon is nyaranta néhány napos
üdülést szervezünk. Egy alkalommal a tihanyi apátsági templom
előtt tartottunk játékonyági bazárt az afrikai AIDS-programunk
és a budapesti hajléktalanok javára. Az idősek részt vesznek ab
ban az aláírásgyűjtésben, amelyet a közösség a halálbüntetés
univerzális moratóriumáért, majd eltörIéséért folytat.

A közösség szövetségeket köt és segít kötni. 2DDI-ben a fris
sen megválasztott akkori olasz kormány első tervei között szere-
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Fogyatékosok - a
barátok

5Magyarországon a

terhesgondozás része
ként, az első harmadban

rutinszerűen felajánlják
azt a vizsgálatot,

amellyel megállapítható
a Down-kór, és pozitív

teszt esetén az
abortusz lehetőségél.

pelt a bevándorlás korlátozása. Ez a már ott élők helyzetének
megnehezítésével, státusuk felülvizsgálásával járt. A közösség
idős és külföldi barátai létre hívták az Ho bisogno di te, vagyis a
Szükségem van rád! elnevezésű mozgalmat. Ennek zászlóbontása
a képviselőház, a Palazzo Montecitorio előtti téren volt. Kerekes
székes idősek vonultak föl színes bőrű, arab és kelet-európai
gondozóik és frappáns jelszavak kíséretében. Kiderült, hogy szám
talan olasz idős annak köszönhetően élhet saját otthonában, hogy
külföldi ápolót fogad, miután a helyiek közül ezt a munkát ke
vesen vállalják. A kormány belátta, hogy minden egyes ilyen kül
földi kiutasítása nyomán legalább egy olasz választópolgárral ta
lálná szembe magát a következő választásokon. A törvényhozás
végül engedett a színes, vidám forgatag követelésének, és az új
szabályozást megfelelően enyhítette.

2004-ben az olasz sajtóban nagy port vertek fel egy holland gyermek
orvosról szóló cikkek, aki szerint a nyitott gerincű gyerekeket nem
kellene hagyni megszületni, a világra jötteket pedig életben hagyni.
A "javaslatra" Giovanni Bonizio, a közösség egy nyitott gerinccel élő

tagja válaszolt a L'Avvenire hasábjain. Ha a holland szakember taná
csát megfogadták volna, akkor ő nem kapott volna esélyt az életre.
De voltak, akik szerették: így ma teljes életet él és nagyon sok barátja
van. Köztük idősek, akiket ő látogat intézetekben. Megszüntetni nem
a törékeny életeket, hanem az attól való félelmet kell.

A Sant'Egidio regényének sokatmondó fejezete a szellemi fo
gyatékosokkal való barátság. Az ő életük arra tanít, hogy valóban
csak egy igazán fontos: a barátság, elsőként Jézussal, s azután a
többiekkel. Valóban velük együtt tanuljuk Jézust barátunknak
szólítani. A Barátok - ez az ő mozgalmuk neve a közösségen be
lül. A megváltozott szellemi képességűek életét is fenyegeti napja
inkban a "terápiás" célú abortusz elterjedt gyakorlata, amely mő

gött az emberi életek értéke közötti rangsorolás húzódik.5 De
Jézus azért jött, hogy nekik is életük legyen, és bőségben legyen
(vö. Jn 10,10). A barátság révén lehetséges a teljes élet. Rómában
a közösség által működtetett festőiskolában a Barátok olyan képe
ket alkotnak, amelyeket évente egyszer nagy tárlaton mutatnak
be Rómában, ahol hivatásos műítészek zsűrizik és árazzák az al
kotásokat. Az eladott képek árából a Sant'Egidio közösség bissau
guineai kórháza részesül.

John Paul Penry emberölés vádjával huszonnyolc évet töltött a
texasi Livingston börtönének siralomházában. Jóllehet igazoltan
szellemi fogyatékos, texasi bíróságok négy ízben is halálra ítélték,
hogy azután jogorvoslatok sokasága és az amerikai legfelsóbb
bíróság többszöri beavatkozása nyomán 2008 februárjában a halálos
ítéletet életfogytig tartó szabadságvesztésre változtassák. "Johnny"-t
a közösség fogyatékosai szinte örökbe fogadták: szüntelenül
imádkoztak meneküléséért, és leveleikben biztatták őt.
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Hajléktalanok

Afrika

6L. Andrea Riccardi be
szédét a 2004. május

8-án Stuttgartban a ka
tolikus mozgalmak és

közösségek találkozóján.

IM. Marazziti - A.
Riccardi: Eurafrica.

Leonardo International,
Milano, 2004.

Modesta Valenti hajléktalan asszony évek óta volt a római Termini
pályaudvar lakója. 1983. január 31-én rosszul lett, de a mentő nem
akarta elvinni, mert túlságosan piszkos volt. Néhány óra múlva meg
halt. A Sant'Egidio azóta évról évre misét mondat emlékére, amelyen
részt vesznek a város hajléktalanjai, s a többi utcán meghaltra név
szerint emlékezünk. A hajléktalanok olyanok, mint profetikus jelenlét
jómódú európai városainkban, a teljes nincstelenség, a biológiai lét
feltételek nélküli élet a legnagyobb bőség által körülvéve. A Jerikóból
Jeruzsálembe vezető út Budapestet is keresztül-kasul behálózza. Szé
lén félholtra vált emberek tucatjai, százai. A hajléktalanok a városi
hatóságok és a közvélemény számára egyre inkább problémaként je
lennek meg. A közbeszéd homogén csoportként kezdi kezelni őket,

mely diskurzus egyfajta szociális rasszizmushoz vezethet. Budapes
ten több hajléktalant is élete végéig kísértünk. A legfóbb halálok köz
vetve vagy közvetetten az alkoholizmus, amely az egyik legsúlyo
sabb betegség, hiszen az akaraterőt támadja. A velük való barátság
értette meg velünk, hogya szegényekhez közeledni nemcsak az előí

télettől. hanem az ítélettől is megszabadulva lehet. A szegények ba
rátsága segít leszoknunk arról, hogy megkérdezzük: ki vétkezett, ez
vagy a szülei ... ? (vö. Jn 9,2)

A szenvedélybetegségből kigyógyulni csak akkor lehet, ha
van kiért. A heti találkozások várása segít barátainknak eljutni a
következő hétig. És itt kűlőn fejezetet érdemelne a szegények
hűsége és emlékezete, amelyben gyakran megelőznekminket.

Ha a szegényekről beszélünk a Sant'Egidio közösség lelkiségében,
meg kell emlékeznünk egy különleges szegényről: Afrikáról. Afrika
az Európához legközelebbi földrész nemcsak földrajzilag, de min
den felszíni különbözőség ellenére talán kulturálisan is. Lakói nagy
részt európai nyelveken beszélnek. Fiataljaik álma nem az amerikai,
hanem az európai álom, amint a tizennégy éves Yaguine Yaguine
Koita és a tizenöt éves Fodé Tounkara holtteste mellett talált levél
tanúsítja, akiknek megfagyott holttestét a Brüsszel-Conakry járat
kerékszekrényében fedezték fel 1999. július 28-án. Gyerekes francia
sággal ebben arra kérik Messieurs les membres et responsables d'Europe,
hogy segítsenek az afrikai gyermekeknek úgy élni, mint az ő gye
rekeik élnek Európában. Ez a közelség olyan szoros, hogy Afrika
mint szegény Lázár fekszik a gazdag, kicsit ijedt, de lakmározó Eu
rópa küszöbénél. Európának szüksége van Afrikára, mint amennyi
re külső küldetésre szüksége van, hogy ne csak önmagának, gaz
dasági és intézményi problémáinak éljen." A közelség indokolná,
hogy Eurafrikáról beszéljünk?

A fekete földrésszel való barátság a nyolcvanas évekre nyúlik
vissza, amikor a mozambiki Beira fiatal püspöke Rómában me
sélt a Sant'Egidio fiataljainak a hazáját a portugál gyarmatosítók
távozása óta sújtó polgárháborúról. A közösség válasza rendsze
res segélyszállítmányok beindítása volt, amelyek azonban a har-
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BDrug Resource
Enhancement against

AIDS and Malnutrition.

gA leghíresebb magán-
adományozó a Micro

soft-vezér Bill Gates
volt. Legutóbb pedig
Erdő Péter kezdemé-

nyezte Bécs, Brüsszel,
Lisszabon és Párizs bí

boros érsekeinél, hogya
négy városmisszió

negyvenezer euróval
támogassa a

DREAM-programot.

cok miatt nem jutottak mindig célba. Bebizonyosodott, hogya
háborút, minden szegénység szülőjét kell kiküszöbölni. A
Sant'Egidio konventjében folytak a tárgyalások és ott írták alá az
egymillió áldozatot követelő polgárháborút lezáró békeszerző

dést 1992. október 4-én. A béke egyik gyümölcseként számtalan
Sant'Egidio közösség született Afrika-szerte: szegények, akik ná
luk is szegényebbeket segítenek. A római anyaközösségen kívül
az afrikaiak a legnépesebb közösségeink.

Afrika testét is sebhelyek borítják: háborúk és olyan betegsé
gek sújtják, amelyek a fejlett világban kezelhetők. Ilyen az AIDS,
amely egész nemzedékek eltüntetésével fenyeget az egyes szub
szaharai vidékeken 30 százalékot elérő HIV-fertőzöttségi arány
miatt, de főleg a nyugati világ rezignáltsága közepette. A Sant'
Egidio közösség DREAM 8 elnevezésű programja egy álomból
született, amely 2002 óta valóság: ne kelljen a földrajz miatt mil
lióknak meghalniuk, vagyis az afrikaiak is kapják meg azt, ami
ben az európai és amerikai emberek részesülnek. A nemzetközi
szervezetek korábban ugyanis lehetetlennek tartották a terápia
megszervezését a fekete kontinensen, részben gazdasági, részben
kulturális okokból, és csak a megelőzésre összpontosítottak 
ami milliók halálos ítéletét pecsételte volna meg. Azóta kiderült,
hogy lehet forrásokat találni" a diagnosztika és a gyógyszerek in
gyenes biztosítására. Másrészt az úgynevezett adhéziós ráta, va
gyis azok aránya, akik elkezdik a kezelést, és nem maradnak el,
98 százalékos: magasabb, mint Európában vagy Észak-Ameriká
ban. A program elsősorban várandós anyák kezelését célozza. A
kezelésnek köszönhetően a HIV-pozitív asszonyoktól született
gyermekek 98 százaléka egészségesen jön a világra. A DREAM
eddig (2008. április) ötvenezer afrikait kezelt, és ötszázezer azok
nak a száma, akik valamilyen módon részesültek a kísérő prog
ramok (higiéniára nevelés, élelmezési program, víztisztító beren
dezések stb.) áldásaiból. Az antiretroviriális terápiának hála,
valódi feltámadásoknak lehettünk tanúi. A legfontosabb azonban
a jel és a remény, hogy maga Lázár támadhat fel.

E cikk terjedelme nem engedi, hogy a Sant'Egidio közösség
valamennyi barátságáról írjak. Számos a mű, de egy a név, aki
ben mindez megvalósulhat. Péter és János rögtön pünkösd után,
ezzel a névvel a szívükben és ajkukon kezdik el járni annak a
városnak az utcáit, amely elől Jézus halála után félelmükben el
zárkóztak. S a templom Ékes-kapujánál nyomban egy bénán
született koldussal találkoznak, akinek Péter megvallja szegény
ségét: "Aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, neked adom... "
(ApCsel 3,6). A pillantás, amely a szegény tekintetét keresi, és a
kéz, amely segít neki felemelkedni, a tanítványoké. De a név,
amely ennek a találkozásnak a csodáját végbeviszi, a názáreti Jé
zus neve, amely az evangéliumban van elrejtve, hogy tanítvá
nyai hirdessék minden embernek, kezdve a legutolsókon.
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ORAVECZ IMRE

1943-ban születeIt Szajlán.
író, k ö lt ő , müfordító. Leg

utóbbi írását 2007. 6. szá

munkban közöltük. - Re

gényrészlet.

Kaliforniai fürj
11.

Az új évszázad nem jól kezdődött. Ahelyett, hogy igyekezett vol
na bevál tani a hozzá fűzött reményeket, mi n tha inká bb szertefosz
la tni akarta volna . Mindjárt első esztendejében sajná latos esemény
történt. Buffa lóban egy kiá llítás megnyitása közb en merén ylet ál
dozata le tt az Egyesült Államok huszonötödi k elnö ke, William
McKinley. Ez megint rossz fényt vetett a magya rokra . Ne m mintha
közük lett vo lna a közfelháborodást kivált ó gyi lkossághoz, de ke
let-európai bevánd orlók gyermeke, egy len gyel származású anar
chista, Leon Czolgosz ölte meg. Ám enné l is jobban elkedvetlení
tett e őket, hogy az a me rika iakka l együ tt azt kellett tapasztalniuk:
megint többe kerül a megélhetés, mert a vá ra kozássa l ellentétben
nem csö kke n tek, han em emelke d tek az árak. És ez azt jelentette,
hogy kevesebb et tu dnak félre tenni. mint szere tn éne k, és ismét kij
jebb tolód ik a hazat érés napja, so kuknak már nem először.

Ist vánéknak nem kellett időpontot m ódosítaniuk, mert még
messze vo ltak attól, hogy megh atározott esztendőben gondol
kod jan ak. Mi ndenre kevesebbet költöttek ugyan az előirányzott

nál, de nekik is le ke llet t ülniük, hogy á tte kin tsé k a kiad ása ikat ,
és eldöntsék, hol, mib ől, mennyi t tud nak lefaragni, hogy leg
alább nagyjából tartani tu d ják maguka t a hhoz, a mi t elterveztek.

Őszi nap vol t, abba n az évben, még Czolgosz kivégzése előtt,

István azon a héten éjszakás, napközben teh át ottho n. Már meg
rövidültek a nappalok, de még nem kellett nagyon ko rá n lámpát
gyújtani. Szokása szerint ilyenkor délu tán kettőig alu d t. Miko r
felke lt, akkor ebédeltek. Ma is megvárták az evéssel. Utána
Anna elmosoga to tt, elrakodott. Ist ván még lement csa po ka t eny
vezni a szu te rénjü kbe, aho l kis műhelyfélét rendezett be magá
nak. Aszta lká t készített Bözsik ének. aki már öná llóa n evett, de
még nem leh etett a nagy aszta lhoz ülte tni, mert nem érte vo lna
fel. Már csa k az vo lt hátra, a csa po lás, az összeillesztés . Mind ent
o tt csiná lt, kivéve az enyvfőzést. Azt elő tte a kon yhában végez
te. Be is büdösített ve le úgy, hogy alig győztek utána kiszell őz

tetni . Kissé vára to tt magára . Mikor vég re feljött, kiküldték a gye
rekeke t játszan i az ud va rra, hogy ne zava rjanak. Míg az apjuk
alud t, visszafog ták magukat , és nem nagyon za jong tak, d e a
sz űl őknek most teljes cse ndre, nyugalomra vo lt szükségü k, hogy
mind en idegszálukkal adollárokra, cen tekre összpontosí thassa
nak, amelyektől sorsuk további a laku lása függö tt. Az ebédlőasz

talhoz ültek. Ceruza és kockás papírlap hevert előttük. An na
előtt egy üres, István e lőtt két írott . Az írottakon szavak vo ltak
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egymás alatt és egy-egy számoszlop alul aláhúzott végösszeggel
és egyéb, kisebb mellékműveletek, kivonások, szorzások. osztá
sok nyomai. Előző évi számolásaikat tartalmazták. Eltették, és
most elővették. hogy tudjanak mihez viszonyítani. hogy lássák,
akkor mire mennyit szántak, hogy mihez képest csökkentsenek.

- Akkor kezdjük - mondta Anna, és kezébe vette a ceruzáját.
István nem mozdult.
- Csökkentünk mindent, mikor többet kéne szánnunk min-

denre, hiszen minden drágább lett! Pont fordítva csináljuk.
- Szükség törvényt bont.
- Melyikvel kezdjük?
- Hát, amelyiken az élelem van.
- Melyik tételvel? - kérdezte István.
- A húsval. Az van legfelül, nem? - felelte Anna, és leírta,

hogy hús.
- Az. De milyen húsval? A disznóhúsval? A frissvel? A fűs-

töltvel? A marhahúsval? Vagy a baromfihúsval?
- Hát, nem együtt van az egész?
-De.
- Tavaly is ősszevontuk. akkor most se részletezzük. Úgy is

tudjuk, hogy disznóhúst eszünk legtöbbet - vélekedett Anna.
- Hús: nyolc dollár ötven cent, havonta - kezdte István.
- Sok - állapította meg Anna. - Minek kell annyi húst enni?

Kell mindennap húst enni? Otthon csak egyszer ettünk egy héten.
- Kell, itt kell, mert lehet. De lehet kevesebbet is egyszerre.

Melyikből vegyünk kevesebbet?
- Mindegy.
- Nem mindegy.
- Majd eldöntjük, mikor éppen vesszük. Van marhahús font-

jával tizenöt centért is.
- Van. De az nem jó, mert fagyasztott, aztán Dél-Toledóha kell

érte menni, mert itt nem lehet kapni, meg mink inkább a disznó
húst szeretjük. De nem a füstöltet, hanem a frisset. A friss disz
nóhúshoz, ahhoz ragaszkodok. Az egészségesebb, meg abban több
erő van, ami nekem kell a munkámhoz.

- Legyen a hús kereken hat dollár.
- Jó. Szalonna: ötven cent.
- Azt felezzük meg!
- Mikor az a legolcsóbb. Igaz, nem olyan jó, mint otthon,

mert nincs kifagyva, megérlelve. No, majd ezután csak a gyár
ban csordítok.

- Kenyér: egy dollár ötven cent.
- Vegyünk le belőle huszonöt centet! - javasolta Anna, és

máris annyival kevesebbet írt.
- A magyar embernek a kenyér a fő tápláléka - jegyezte

meg István.
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- De sokszor megmarad, aztán kidobjuk, ami Isten ellen való
vétek. Legalább volna kutyánk, hogy annak adnánk, vagy disz
nónk, hogyamoslékába tenném.

- Zsír: kerek egy dollár. Abból is használhatnánk kevesebbet.
- Abból én nem engedek. Hogy főzzek zsír nélkül?
- Nem azt mondom, hogy zsír nélkül főzzön kend, hanem,

hogy tegyék az ételbe kevesebbet.
- Helyettesíthetem olajval is, az olcsóbb. Az olaszok meg a

görögök csak avval főznek.

- Azt ne. Elég volt egyszer, mikor avval csinálta a gomba
pörköltet. Olyan mellékíze volt, hogy alig bírtam megenni, meg
mártogatni se lehetett, mert nem volt elég szaftja.

- Nekem ízlett. No, akkor legyék huszonöt centvel kevesebb
- egyezett bele végül Anna, és leírta az összeget.

- Liszt: egy dollár.
- Ez maradjék. Így is alig elég, pedig szinte csak rántáshoz

használom, merthogy vesszük a kenyeret, kalácsot meg ritkán sütök.
- Tej: egy dollár hetvenöt. Vegyük le hetvenöt centre!
- Szó se lehet róla! Hova gondol kend? Akkor hogy isznak te-

jet a gyerekek? Nekik az kell. Ők még fejlődésben vannak. Pláne a
Bözsike sínylené meg, most hogy már elválasztottam. Mink magá
ba nem isszuk, de a reggeli tejeskávéban, a tejbegrízben is az van,
meg aludttejet se lehet tej nélkül csinálni, amit kend is szeret.

- Akkor lemondunk az aludttejről.

- Nem lehet egészen. Túrót csak aludttejből lehet fonnyasz-
tani. Legyék egy dollár, no!

- Vaj: huszonöt cent. Legyék tizenöt cent!
- Eddig is csak a sütéshez használtam. Jó. Még ritkábban sü-

tök majd. Pedig a gyerekeknek az a mindenük, a kalács.
- Cukor: egy dollár kereken. Ha kevesebbszer süt, akkor cu

kor is kevesebb kell.
- Igen. De a tejeskávéba, a gyerekek tejbegrízébe csak kell.

Aztán befőzés is van. Meg a gyerekek zsíroskenyerére is azt
szoktunk szórni.

- Befőzés csak egyszer van egy esztendőben. A gyerekek
meg egyenek cukrozatlan zsíroskenyeret! Vagy egyáltalán ne
egyenek zsíroskenyeret, mert kell a zsír a főzéshez!

- Legyék huszonöt centvel kevesebb! - engedett Anna.
István bólintott, és folytatta:
- Tojás: egy dollár huszonöt. Legyék egy dollár! Ha úgy is

kevesebbet süt, akkor tojás is kevesebb kell. Mert tudom, hogya
sütéshez az kell, tojás, sok tojás.

Anna habozott:
- Meg a rántottához is. Azt is szokott kend kérni früstökre.

Mert kend is szereti ám a hasát.
- Ki nem szereti a hasát? - védekezett István.
- Én nem - mondta Anna.
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- Nem annyira. De kend meg édesszájú, aztán legszíveseb-
ben csak kalácsot enne.

- Kend se veti meg a túrós bélest.
- Nono.
Anna végül egy dollárt írt a tojás mellé.
- Kávé: ötven cent - olvasta tovább István. - Elég lesz

negyvenöt cent is.
- Negyvenöt? Csak öt centvel kevesebb! Mi az? Az nem spó

rolás. Az semmi. Legyék fele annyi, vagy hagyjuk el egészen!
Akkor nem kerül semmibe. Majd iszunk pótkávét. A reggeli te
jeskávét is abból csináljuk, mégis jó.

- A gyerekek végett.
- Mostantól majd evégett is - szögezte le Anna.
- Nem - mondta István. - Rendes kávé is kell.
- Ugyan minek? Nincs abban erő. Az csak csúnya fekete lé,

meg cukor is kell bele, mert anélkül keserű.

- Kell egy kis élvezet is.
- Otthon nem kellett? Hallaná csak apa, a kend apja!
- Otthon más volt. Otthon a színét se láttuk. De itt mindenki

issza, a szegény is, a gazdag is.
- Azért még nem kell nekünk is.
- Nem. De lehet.
- Minek? Hogy egészen rászokjunk, aztán otthon meg majd

hiányoljuk?
- Meg frissít is.
- Felfrissülünk mink anélkül is. Felfrissít minket a munka, a

dolog, aztán még pénzbe se kerül.
- De ez olyan kis tétel - makacskodott István.
- Sok kicsiből nagy lesz.
Anna gondolkodott egy kicsit, aztán mégis azt mondta:
- No, jó. Legyék meg a kend akaratja. Élvezkedjék tovább,

csak az én részemvel lesz kevesebb, mert én a magaméról le
mondok. Huszonöt cent - és annyit írt a papírra.

- Hopp, most látom csak, a krumplit meg átugrottam - je-
lentette be István.

- Tényleg, az még nem volt.
- Pedig itt van, a liszt meg a tej közt.
- No, akkor én is oda írom. Nálam ott még van annyi hely

- mondta Anna.
- Szóval, krumpli eddig: egy dollár ötven cent.
- Abból bajos lesz levenni - állapította meg Anna.
- Mért?
- Hát, azért, mert nagyon krumplisak vagyunk. Sok minden-

be is kell, jó pár étel meg csak abból készül. Aztán magában, hé
jában sütve is esszük.

- Majd kevesebb krumplilevest főz kend.
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- Az nem sokat segít. Abba csak pár szem kell. A sulyka,
meg krumplibogácsa vesz fel sokat.

- Akkor azokat kevesebbszer csinálja.
- Nem. Azokat nagyon szeretik a gyerekek.
- Én is szeretem.
- No, látja. Inkább süssünk kevesebbszer héjában. Vagy le-

gyen ritkábban paprikáskrumpli. Még annyiból is jobb lesz,
hogy kevesebb kolbász fogy, mert abba az is kell.

- Azt ne. Az a kedvenc ételem. Inkább ne tegyék bele kol
bászt, jó lesz az szalonnabőrvel is. Vagy ezentúl csinálja keve
sebb krumpliból, jobb is, hogyha levesesebb.

Végül egy dollárban egyeztek meg.
- Hol a bab? - riadt fel Anna, miután leírta az összeget. 

Bab még nem is volt!
- A bab ezután jön - felelte István.
- Hogyhogy? A cukor meg a tojás után. Annak előbb a he-

lye. Az nem aprócikk, az alapanyag.
- Márpedig itt, a régi listán a kávé után van. Oda írtuk ta

valy. Így is jó.
- Nem. De maradjék ott, ha már egyszer ott van. De én itt

beszorítom a liszt meg a krumpli közé, ahova való. Van még
annyi hely.

- Ahogy gondolja kend. Mennyit vegyünk le belőle? Nálam
egy dollár van.

- Legalább huszonöt centet.
- Nem sok az? Magunké nincs, idén tavaszval elfagyott. Ak-

kor annyival valóságosan kevesebb babot eszünk. Pedig a bab
az főtáplálék. Ha bab van, minden van, azt tartja a közmondás.

- Hogy jön most ide a közmondás? Lehet kapni babot, nem
hiánycikk - nézett Anna értetlenül Istvánra.

- Csak úgy mondtam. Akkor írjék kend hetvenöt centet.
Majd hígabbra főzi a bablevest.

- Egy darabig, mert ha jövőre magunknak is terem, akkor
ugyanannyi babunk lesz, mintha egy dollárt adnánk ki rá, vagy
még több. Aztán akkor annyit teszek a bablevesbe, amennyi kell.
Még az is lehet, hogy törött babot is tudok majd csinálni megint,
amihez viszont sok bab kell, ezért már az idén se csináltam, pe
dig azt szeretjük.

- Fűszerek: fél dollár.
- Negyed is elég lesz - mondta Anna, és huszonöt centet írt.

- Piros paprikát nem kell venni, van saját törésűnk. Borsból meg
majorannából nem sok fogy, mert nem ölünk disznót.

- Gyümölcs: egy dollár.
- Azt is levegyük? - kérdezte Anna. - Az nagyon kell ám

agyerekeknek.
- Nyáron van ribizli, körte a kertben. Télen meg egyenek

hordós káposztát. Olyankor én mindig azt eszek.
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- Mert kend felnőtt, aztán szereti is.
- Jót tesz az egészségnek. Nekik se árt.
- Gyümölcs helyett? Mikor itt van narancs meg banán is?
- Ötven cent! - jelentette ki határozottan István.
Anna rosszallón nézett rá, de aztán csak annyit írt.
- Sör: fél dollár.
- A kend söre - állapította meg Anna.
- Az. Napi két pohár, ha nappalos vagyok. Egy a gyárban,

egy meg a Monokynál. El lehet hagyni az egyiket, de kisebb
pohárval nem lehet kérni, mert nincs kisebb.

- Elhagyná?
- A Monokynál, ha nagyon muszáj.
Anna gondolkodott:
- Ne, egyelőre ne. Kell az kendnek. a napi két pohár sör,

kend férfi. Bár jobb volna, ha a másodikat itthon inná meg. Ak
kor maradjon a fél dollár.

- Ötvenöt cent - helyesbítette István. Már több kell rá, mert
annak az árát is emelték közben.

- Akkor ötvenöt. Sör: ötvenöt - ismételte Anna, és írta.
- Egyéb: huszonöt cent - olvasta tovább István, és meg sem

várva, míg Anna leírja a tétel nevét, azt kérdezte:
- Mi az az egyéb?
- Hát, frissítő meg édesség agyerekeknek.
- Törölve. Ilyen haszontalanságokra nem költünk többet.

Igyanak vizet. Meg egyenek kalácsot, az is édes. Legfeljebb pat
togtatott kukoricát vehet az Imruska hébe-hóba a zsebpénzébő!'

de azt a pár centet meg nem írjuk, mert tavaly se írtuk.
- Rossz lesz nekik - próbálkozott ellenvetéssel Anna.
- Kibírják. Én is kibírtam. mikor gyerek voltam.
- Pláne, mikor látják a többi gyereknél.
- Fordítsák el a fejüket!
- A gyereknél az nem úgy van. Az még nem érti.
- Akkor is. Spórolunk vagy nem?
- De. De ennyire?
- Ennyire.
Anna megadta magát, és nem írt semmit.

- Most adja ide kend a papírját - mondta István, mert a lis
tán már nem szerepelt más. - Én már összeadom. csak kíván
csiságból, hiszen a másik lista még hátra van.

Fogta a ceruzáját, és körülményesen számolt. Mikor megvolt
a végösszeg, visszaadta Annának, hogy ellenőrizze. Egyezett.
Biztatóan alacsonyabb volt a réginél. de nem számszerűsítettéka
különbséget, hanem folytatták a másik listával.

Anna valamivel a végösszeg alatt húzott keresztben egy vo
nalat, és máris írta, amit István mondott:

- Lakbér: kilenc dollár.
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Sokallták ugyan, de minthogy ezen nem változtathattak. már
azzal is beérték volna, ha annyi maradna, mint amennyi most.

- Fűtés: két dollár harminchét cent.
- Csak? - kérdezte Anna. - Nem több?
- De. Nem elég? Ez az átlag. A fűtési szezonban több. Az is

itt van: három dollár hetvenöt cent havonta. A nyári hónapok
ban meg, amikor meg csak a főzéshez kell a tüzelő, egy dollár.
Ebből jött ki.

- Fűteni, főzni kell.
- Így van, de lehetne valamivel kevesebb tüzelővel is.
- Hogy?
- Úgy, hogy kiporciózzuk a napi adagot, aztán jobban figyel-

jük a tüzet, mint eddig.
- Mennyit lehetne így megspórolni?
- Mondjuk, húsz centet.
- Az a baj, hogy három helyen is fűtünk.

- Pedig az emeleten csak este gyújtunk be a kályhákba.
- Ott napközben nagyon kihidegszenek a falak, aztán annyi-

val többet kell tüzelnünk ám este.
- De csak nem fűthetünk ott is egész álló nap.
-Nem.
- Meg azt se tehetjük meg, hogy csak az egyik szobát fűtjük

az emeleten, aztán abban hálunk mindnyájan. El se férne egyben
négy ágy.

- Nem. Pedig a Bözsikéé kicsi.
-Az.
- No, akkor két dollár tizenhét centet írok - összegezte Anna.
- Világítás: egy dollár.
- Petróra lehet huszonöt centvel kevesebb is. Ha később

gyújtunk lámpát, meg elóbb elfújjuk.
- Csakis.
- Ülhetünk a sötétben is néha, mint apáék szokták otthon.
- De csak ha már lefektettük a gyerekeket, mert azok félné-

nek a sötétben.
- Az Imruska már nem.
- Ő már nem, de a Bözsike még igen, mert ő még kicsi.
- A tűz is világít, ha egy kicsit nyitva hagyjuk a kályhaajtót,
- Azt is lehet, de csak akkor, ha már leégett a rakat. Kűlőn-

ben bejön a széngáz.
- Igaz. Menjünk tovább.
- Ruházkodás: négy dollár - folytatta István. - Ebből az-

tán le lehet venni.
- Nem annyira, mint gondolja kend. Legfeljebb egy dollárt.

Nekünk jó a régi gönc is, meg ha a gyerekeké kilyukad vagy el
hasad, megfoltozom, de ha egyszer kinövik, akkor nagyobb kell,
azt már venni kell.

- Vegyen nekik használtat. Van itt ócskaruhás is.
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- Azt már nem. Azt nem engedem. Az én gyerekem ne
járjék más rongyában. Nem vagyunk mink cigányok. Kend se
venné fel, amit más levetett. Ki tudja mit csinált benne, mivel
kente össze. Vagy mi baja volt, milyen ragályos betegsége. Még
elkapnánk tőle.

- Pedig kimossák, aztán némelyik egész jól néz ki.
- Akkor se.
- Az újban is van olcsóbb.
- Van. De nem vehetjük a legolcsóbbat. Megszólnának érte.
- Azt nem is kell, csak jobban megnézni az árát. Meg a Bő-

zsike is felveheti, amit az Imruska kinő.

- Eredjék már! Hisz az lány, az Imruska meg fiú. A lánynak
másfajta ruha kell.

- De van ruha, amit lánygyerek is ugyanúgy hordhat.
- Van. Az olyat eddig is hordta. Inkább három dollár ötven

centet írok, aztán majd meglátjuk - mondta végül Anna.
- Egylet: huszonöt cent.
- Ezen nem változtathatunk.
- Csak ne emeljék.
- Nem szokták.
- Egyházi tagsági díj: egy dollár.
- Párbér - helyesbítette Anna.
- Nem, itt nem úgy hívják
- Nem bírom megszokni, így olyan hosszú a neve.
- Tehát dettó. Betegsegélyező: egy dollár.
- No, ezt biztos emelik majd. Tavaly is emelték.
- Mit lehet tenni? Nem léphetünk ki. Bármikor bajunk lehet.
- Szem a tyúknak: ötven cent. Ezt viszont vehetünk kevesebbért.
- De nem sokval. Így is jobbára konyhai hulladékon tartom

őket, krumplihéjon meg zöldségkaparékon. Nem is tojnak rende
sen. Több tojáshoz több szem kéne. Negyvenöt cent?

- Negyven.
- Nem. Negyvenöt.
- Na, ez volt az utolsó tétel. Nincs több - jelentette ki István.
- Ott nincs, de ide még írunk egyet - mondta Anna.
- Mit? - kérdezte az csodálkozva.
- Hát, az iskolát! Az Imruska jövőre iskolás lesz.
- Csak szeptembertől. Majd akkor írjuk hozzá, meg nem is

tudjuk még, mennyi.
Félretolta a papírt, és ismét kezébe vette a ceruzáját.
- Most megint adja ide kend a magáét, aztán számoljunk.
István megint számolt, hol magában motyogva, hol hangosan.

Az ideiglenes végösszeghez hozzáadta a további tételeket. Nem
volt annyi tétel, mint előbb, de tovább tartott, mert még lassab
ban, még aggályosabban csinálta, némelyikhez vissza-visszatér
ve, meg-megismételve a részműveleteket, mígnem a számoszlop
alatt megszületett az eredmény:
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Hús
Szalonna
Kenyér
Zsír
Liszt
Bab
Krumpli
Tej
Vaj
Cukor
Tojás
Kávé
Fűszerek

Gyümölcs
Sör

6
0.25
1.25
0.75
1
0.75
l
l
0.15
0.75
l
0.25
0.25
0.50
0.55

15.45

Lakbér
Fűtés

Világítás
Ruházkodás
Egylet
Egyházi tagsági díj
Betegsegélyező

Szem a tyúknak

9
2.17
0.75
3.50
0.25
l
l
0.45
33.57

Anna megint utánaszámolt. Ő még aggályosabban. Először nem
egyezett, de másodjára neki is ugyanaz a végösszeg jött ki.

István visszavette tőle a papírlapot:
- Most ezt kivonjuk az én fizetésemből, ami az adózás után

negyvenhét dollár egy hónapban - és már írta és számolta is:
47

- 33.57
13.43

- Marad tehát tizenhárom dollár negyvenhárom cent. Ezt most
megszorozzuk tizenkettővel:

13.43 x 12
26.86
161.16

- Az annyi, mint százhatvanegy dollár tizenhat cent. Ezek
szerint ennyit tudnánk félretenni egy esztendőben.

Megismételte az összeget:
- Százhatvanegy dollár tizenhat cent! Hűha! Az nem sok! Az

évi ezer korona sincs megint' Ahhoz, hogy évi ezer korona legyék,
legalább évi kétszázötven dollárt kéne félre tennünk. A jelenlegi ár
folyam mellett. Bár az is igaz, hogy ennyit nem is irányoztunk elő.
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Hát, össze kell húznunk magunkat - mondta bólogatva, és Anná
ra nézett.

- Mi lenne, ha én is munkát vállalnék jövőre, mikor az Im
ruska már iskolába jár? A Bözsikét meg kisdedóvóba adnánk 
vetette fel Anna.

- Nem. Szó se lehet róla - tiltakozott István. - Az én fele
ségem ne járjék el dolgozni! Van itthon dolog elég. Mi lenne ak
kor a családi életvel? Kend férjes asszony, meg itt van a két gye
rek is! Azonkívül a kisdedóvó nem ingyen van. Azért fizetni is
kell, az többletköltséget jelentene. Akkor már inkább tovább ma
radunk Amerikában.

SZEGEDI-SZABÓ BÉLA De kik ÓK.
Schaár Erzsébet szobraira

• •

De kik ó1c? Miféle rendet
Követ létük? Miféle igazságok csendjében
Fogantok? Tekintetük szétterül,

Miként a táj, s mi oda is belezuhanunk.
Szobrok ó1c, oly láthatatlanok, tengeri
Szél sejti csak titkos formájukat: simogatva

Hogy vissza-visszatér, dudorászó
Hangjára félőn húzódik félre az élő!

Képtelen várakozás ez? Egyszer tán

Mi is megérinthetjük testetlenségét,
Hogy azzá legyünk, mint a szerelmesek,
Végső perciinket beteljesiilve látni.

Mi léiűnkben oly zavaró: a Tér
Fölé hajolva újfent e régi bánatot
Hordozva fesziiliink a magas légben'
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POMOGÁTS BÉLA

1934-ben született Buda

pesten. Irodalomtörténész.

Legutóbbi írását 2008. 5.

számunkban közöltük.

A hiteles történelmi
és nemzeti tudat

szolgálatában

,/

Ertékek védelmében
Az emigráció küldetéséről

Minden emigrációnak, a mindenkori magyar emigrációknak is,
nem nélkülözhető szerepet és küldetést kellett vállalniuk abban,
hogy azokat a szellemi és politikai értékeket, azokat a történelmi
tapasztalatokat őrizzék meg, mutassák fel és értelmezzék, amelye
ket a kényszerű körülmények hatására elhagyott otthoni földön
nem lehetett hitelesen és teljes mértékben képviselni és fenntarta
ni. Ebben a tekintetben kétségtelenül kialakult egyfajta "munka
megosztás" a hazai és az emigrációs szellemi élet között - 1849
után ugyanúgy, mint 1945, 1948 és 1956 után. A nemzeti kultúra és
a nemzeti közélet mindig bizonyos"virtuális" rendszerben helyezke
dik el, és ebben a rendszerben kereste a maga helyét a nyugati ma
gyar emigráció irodalma és tudományossága is, illetve keresték a
maguk helyét ennek az emigrációnak az intézményei: értelmiségi
szervezetek és mozgalmak, irodalmi és tudományos tanácskozások
és találkozók, könyvkiadók és folyóiratszerkesztőségek - ezek a
műhelyek voltak a "virtuális Magyarország" igazi életterei. amelyek
nem egyszer hitelesebben szolgálták a nemzeti identitást és kultúrát
vagy éppen a történelmi közelmúlt ismeretét, mint a hivatalos ma
gyarországi műhelyek.

Az emigráció szellemi életének és az emigráns intézményrendszernek
nagy érdeme, hogy képes volt megőrizni azokat a kulturális és erköl
csi értékeket és hagyományokat, amelyeket a hazai irodalmi és tudo
mányos kultúra cenzurális okok következtében, azaz durva politikai
kényszerűségek miatt nem őrizhetett, vagy csak ritkán őrizhetett meg.
Ez nemcsak azt jelenti, hogy az emigráció körülményei között szaba
don dolgozhattak és viszonylag kötetlenül publikálhattak olyan ma
gyar írók és tudósok, akik kényszerűségből vagy önkéntes elhatáro
zásból elhagyták a kommunista diktatúra hatalmába került Magyaror
szágot, hanem azt is jelenti, hogy az emigráns irodalmi kultúra ered
ményesen tudta védelmezni és nyilvánossághoz juttatni azokat az író
kat és tudósokat, akiket itthon elhallgattatott vagy cenzurális keretek
közé szorított a politikai hatalom. A nyugati magyar nyilvánosság
több alkalommal is tanújelét adta annak, hogy korrigálni képes a hazai
nyilvánosságban érvényesülő cenzurális rendszer következményeit,
talán elég, ha Weöres Sándor Tűzkút című verseskötetének 1964-es pá
rizsi vagy Illyés Gyula Szellem és erőszak című nemzetpolitikai tanul
mánykötetének 1978-as müncheni közzétételére utalok. A nyugati ma
gyar emigráció politikai, tudományos és irodalmi intézményei igen te
vékenyen működtek közre abban, hogya magyar irodalom meg tu
dott szabadulni az úgynevezett "szocialista realizmus" és a magyar tu-
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dományosság meg tudott szabadulni az úgynevezett "marxizmus-le
ninizmus" béklyóitól ésfenn tudta tartani a maga nagy hagyományait,
meg tudta védelmezni a maga valódi értékeit.

Az értékvédelem és a hagyományőrzés a huszadik századi ma
gyar irodalom és tudományosság szellemiségére, a nemzeti identi
tás védelmét, fenntartását szolgáló hagyományokra és erkölcsiségre
is kiterjedt, hiszen ki tagadhatná, hogy a korlátok közé terelt és
művi úton megcsonkított szellemi hagyományokat részben és tel
jesen szabadon az emigráció tartotta fenn. Gondolok itt például a
magyar irodalmi élet huszadik századi örökségére és hagyomá
nyaira, annak is tudatában, hogy ez az irodalmi élet, illetve maga a
szépirodalom sohasem pusztán művészeti tradíciókat tartott fenn
és képviselt, hanem (miképpen Illyés Gyula imént említett munká
ja) mindig a nemzeti élet és közélet meghatározó történelmi hagyo
mányait is, azt a szellemi és erkölcsi örökséget, amelynek őrzése

és védelme nélkülözhetetlen volt a nemzeti élet folytonossága, a
nemzeti identitás fenntartása érdekében. Ebben az értelemben vé
delmezte és gondozta az emigrációs szellemi élet a Nyugat című

folyóirat körül kibontakozó irodalmi, kulturális és politikai moz
galom örökségét, a magyar avantgárd és a népi írók vagy éppen
az erdélyi irodalom (az Erdélyi Helikon) szellemi hagyományait.
Az emigrációs intézményeknek, így az Új Látóhatárnak, az Irodal
mi Újságnak, a Katolikus Szemlének és a Magyar Műhelynek igen
nagy szerepük volt abban, hogy ezek a hagyományok minden
különösebb torzulás nélkül maradhattak fenn, és érvényesülhet
tek idehaza is már a hetvenes évek második felétől kezdve.

Ebben a tekintetben a hazai irodalmi élet a nyugati magyar
szellemi élettől szüntelenül ösztönzéseket kapott. Az irodalmi és
tudományos kultúra folytonossága, az irodalmi és tudományos
hagyomány elevensége ugyanis elsőrendű szellemi erő, amely
nélkül a fejlődés és az újítás is lehetetlenné válik, és ennek a foly
tonosságnak a fenntartásáért az emigráció és ennek intézmény
rendszere mindig és következetesen felelősséget vállalt és eredmé
nyesen (sok áldozattal) tevékenykedett.

Az értékvédelem egy különleges és éppen ma nagyon is mél
tánylandó fejezete az a tevékenység, amelyet a nyugati magyar
irodalmi és tudományos élet az ötvenhatos magyar forradalom és
szabadságharc igaz emlékezetének és örökségének szolgálatában
vállalt. Ugyancsak sokat tett a nyugati magyar irodalmi kultúra
annak érdekében, hogya Kárpát-medencében élő kisebbségi ma
gyar közösségek életére és kultúrájára felhívja a külföldi és a ha
zai magyarság vagy éppen a nagyvilág figyeimét. Az ötvenhatos
magyar forradalom politikai és szellemi örökségének védelmében
és fenntartásában igen kitartó és eredményes munkát végzett a
nyugati világban szétszóródott magyar emigráció. Köztudott, hogy
midön Magyarországon, különösen a forradalom leverését követő

néhány esztendőben, csakis nemzeti történelmünk egyik legna-
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gyobb eseményének a szüntelen meghamisítása és gyalázása ka
pott szabad utat, egyedül az emigráció irodalma, publicisztikája
és történetírása tarthatta fenn nyilvánosan (ámbár Magyarorszá
gon nehezen megközelíthető módon) ötvenhat igazságait. Olyan
szépirodalmi művekre gondolok, mint Márai Sándor, Faludy
György, Horváth Elemér, Gömöri György, András Sándor és má
sok költői művei, Kabdebó Tamás Minden idóK, Domahidy András
Tizenhat zár és Dénes Tibor Budapest nincs többé Budapesten című

regényei, Aczél Tamás, Ferdinandy György, Sárközi Mátyás,
Márton László, Nagy Pál elbeszélései, Kende Péter, Méray Tibor,
Gasztonyi Péter, Molnár Miklós, Csonka Emil és mások tudomá
nyos, illetve publicisztikai művei. Közülük mindenképpen külön
is meg kell emlékezni a Borbándi Gyula és Molnár József által
1966-ban közre adott Tanulmányok a magyar forradalomról és az
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadásában 1986-ban
Bernben megjelent 30 év: 1956-1986 című kiváló tanulmánygyűj

teményekről. Ezek a munkák eredményesen járultak hozzá ahhoz,
hogy az ötvenhatos forradalom hiteles története - a nyugati vi
lágban és Magyarországon egyaránt - fenn tudott maradni a
mögöttünk lévő évtizedekben.

A magyar ötvenhat örökségének gondozására több emigrációs
intézmény, közöttük a rövid ideig (1956 és 1964 kőzőtt) működő

brüsszeli Nagy Imre Intézet (ennek Heltai György és Nagy Balázs
voltak az irányítói és Kéthly Anna, Méray Tibor, Molnár Miklós,
Pálóczi Horváth György, Peéry Rezső, Szász Béla és Kende Péter a
nevezetesebb munkatársai), az intézet három (magyar, angol és
francia) nyelven megjelenő Szemle című folyóirata, illetve a már
említett Új Látóhatár és Irodalmi Újság vállalkozott. Ez a két utób
bi folyóirat (és mellettük még számos emigrációs periodika) rend
szeresen közölt dokumentumokat, elemző tanulmányokat és publi
cisztikai írásokat a magyar forradalom eseményeiről. Valójában
ezeknek az írásoknak volt köszönhető, hogy már a nyolcvanas évek
elejétól kezdve, midőn az emigrációs kiadványokat, legalábbis az ér
telmiség felsöbb köreiben, viszonylag könnyebben meg lehetett kö
zelíteni, hitelesebb kép alakult ki ötvenhat eseményeiról, amelyeket
máskülönben a hazai nyilvánosság egészen a nyolcvanas évek végé
ig erősen torzító tükörben és meghamisítva mutatott be.

A másik igen fontos terület, amelynek ugyancsak egyfelől tudo
mányos, másfelől politikai jelentősége volt, a kisebbségi helyzetben
élő magyarság, tehát az erdélyi, a felvidéki és a kárpátaljai magyar
kisebbség közelmúlt történetének, valamint társadalmi és kulturális
viszonyainak tanulmányozása és elemzése volt. (A vajdasági, tehát
jugoszláviai magyar kisebbséggel kapcsolatos hasonló feladatokat
nagyrészt, köszönhetően a belgrádi nemzetiségi politika megenge
dő stratégiájának, jórészt elvégezték az újvidéki és szabadkai ma
gyar tudományos és irodalmi intézmények.) A nyugati magyar
emigráció tevékenységének tehát ezen a téren is figyelemfelkeltő és
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A nemzeti tapasztalat
új tartománya i

elemző szerep jutott. Igaz, Magyarországon már 1968-tól (a Ma
gyar Írók Szövetségében rendezett ankét óta, erőteljes figyelem
nyilvánult meg a kisebbségi magyar kul túrák iránt, arról azonban
nem lehetett szabadon beszélni, hogy ezek a kultúrák és maguk a
magyar nemzeti közösségek milyen hatalmi nyomásnak vannak ki
téve. Emlékezetes, hogy még az ország elismerten első irodalmai
tekintélyének számító Illyés Gyulát is cenzurális eljárás sújtotta,
midőn Szellem és erőszak című könyvében bírálni merészelte a
szomszédos kormányok kisebbségi politikáját. (Illyés Gyula köny
vét végül is az eredetivel megtévesztően megegyező hasonmás ki
adásban Molnár József müncheni kiadója juttatta el Magyarország
ra isl) Hasonlóképpen nagy szolgálatot tett a magyar kisebbségek
ügyének az, hogy az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem
1979-ben (Illyés Gyula előszavával) közre adta [anics Kálmánnak a
felvidéki magyarság 1945-1946-os kálváriáját bemutató A hontalan
ság évei című művet. Valóban úttörő fontosságú volt az a munka,
amelyet a nyugati magyar szellemi élet vállalt a kisebbségi magyar
közösségek és kultúrák védelmében. Mindenekelőtt Illyés Elemér
Erdély változása című (két kiadásban is megjelent) könyvére, Alb
recht Dezső, András Károly, Hanák Tibor, Ölvedi János, K. Len
gyel Zsolt és mások tanulmányaira gondolok. Rendkívül fontosak
voltak azok a kezdeményezések is, amelyek keretében Püski Sán
dor Észak-Amerikában, Szépfalusi István pedig Nyugat-Európában
szervezett találkozókat az erdélyi magyar irodalom jeles képviselői

vel. Ezek az írások és vállalkozások ahhoz is hozzájárultak, hogya
magyarországi értelmiség tervszerűbben foglalkozzék az elszakított
magyarság életével és gondjaival.

Egy nemzeti kultúra, egy nemzeti irodalom mindig a nemzeti közös
ség történelmi tapasztalatait is rögzíti, és ezek közé a tapasztalatok
közé tartozik az emigrációs tapasztalat is (akárcsak a kisebbségi sors
ban szerzett történelmi tapasztalat). Egy nemzet számára, amely hu
szadik századi történetének alig félévszázados korszaka során több
alkalommal is (l919-ben, 1939-ben, 1945-ben, 1948-ban és 1956-ban)
nagy emigrációs hullámokat kényszerült kibocsátani, és ennek során
alkotó értelmiségének egy számottevőrésze elmenekült, az emigráci
ós tapasztalat létfontosságúvá válik és a közős történelem kiszakítha
tatlan része lesz. Elsősorban most nem is arra gondolok, hogya nyu
gati magyar irodalom miként örökítette meg az emigráns lét küzdel
meit és hétköznapjait, a bécsi, müncheni, párizsi, londoni, New
York-i, torontói magyar életet. Hanem arra, hogy miként számolt be
az emigráns lét lelki történetéről és tapasztalatáról, a személyiség
benső körében végbemenő folyamatokról. Mindennek kétségkívül a
nyugati magyar költészet a legfontosabb médiuma.

A nyugati világba került magyar költők, az 1956-ban emigrál
tak is, hosszú évtizedeket töltöttek választott hazájukban: gon
dolkodásukat, élményvilágukat, általában személyiségük felépí-
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tését már ez a sokévtizedes tapasztalat szabta meg. Közérzetük
meghatározója az ötvenes-hatvanas évek fordulóján még a hon
vágy, illetve a beilleszkedés gondja volt, késöbb már általában
nem; a honvágy ritkábban szólalt meg műveikben, s akkor sem
az emésztő szenvedély, legfeljebb a csendes nosztalgia formájá
ban, amely az ifjúság természeti és emberi környezetének bens6
séges emlékeivel szötte át verseiket. Természetes emberi köze
güknek tekintették a választott otthont, és bár sokat utaztak a
világban, úgy érezték, meggyökeresedtek valahol, vagy ellenké
z6leg, teljesen a befogadó társadalom, mi több, az emberi lét pe
remére szorultak, mint a Párizsban elhunyt Keszei István.

Kőltői közérzetüket ilyen módon többnyire nem a honvágy és
a kényszerű távollét keserű konfliktusa szabta meg, ha időnként

hangot adtak is az elszakadás fájdalmának, gondolkodásuk és
érzésviláguk más élmények nyomán alakult. Mint emigránsok,
mint irodalmi diaszpórában élő költók fokozott magányban él
tek, angol, francia német és svéd társaiknál végletesebben élték
át az emberi személyiség huszadik századi izolációjának tragiku
mát, és költészetük nemegyszer a humánus kapcsolatait elveszi
tó, elidegenedett emberi személyiség szorongásos belső világát
jelenítette meg.

A személyiség kiteljesítéséért vagy éppen fenntartásáért vívott
küzdelem legfóbb konfliktusát kétségtelenül az emigrációs lét pa
radoxonai okozták: amerikai mérnöknek, svéd kiadói szerkesztő

nek, angliai lengyeltanárnak, kanadai pszichiáternek kellett lenni
ük (ezek mind valóságos példák), ugyanakkor magyar kőltőnek,

aki el volt szakítva a magyar irodalmi élet áramaitól, és értő kö
zönségre alig talált, aki műveit magánkiadásban volt kénytelen
közreadni, és csak a ritka alkalommal megrendezett emigrációs
írótalálkozókon cserélhetett eszmét kőltőtársaival, Az idegenben
élő magyar kőltó helyzete állandó szerepcseréket, szerepváltáso
kat követelt. Gömöri György egy verse hitelesen fogalmazta meg
ennek a "proteusz" sorsnak a következményeit. "Naponta nyel
vet-álarcot cserélek. / Néha úgy érzem: arcom már ez álarc, /
néha meg: hiába vergődik a lélek, / megváltásra csak önnyelvén
találhat." Az anyanyelv megváltó hatalma azonban korántsem
volt egyértelmű: az emigrációs költészet 1956 utáni idöszakának
képviselői a köznapi életben, esetleg családi körülmények között
is, többnyire idegen nyelven kényszerültek másokkal érintkezni,
és csak az alkotó munka magányos óráiban használták anyanyel
vüket. Erős alkotó egyéniségre és anyanyelvi ösztönre volt szük
sége annak, aki a nyelvi" tudathasadástól" meg akarta őrizni ma
gát. A költészet forrásává bizonyos esetekben éppen e kettős

nyelvi helyzet vált, az a tény, hogya nyugati magyar költő szinte
egyforma természetességgel volt képes kifejezni önmagát magya
rul és franciául, magyarul és svédül, magyarul és angolul.
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Különösen az 1956 után színre lépő emigráns nemzedék költői

alakították ki meglehetősen izolált világban magyar költői "én"-jü
ket. A személyiség mélyebb rétegeiben zajló drámákat vetítették
verseikbe, a személyiség integritásának védelmét keresték a költé
szetben. A világban tapasztalt szociális és politikai konfliktusok
hatása alól azonban ők sem voltak képesek szabadulni, ezen kí
vül szülőhazájukkal kialakított kapcsolataiknak is igen nagy sze
repe volt költői világképük alakulásában. Az emigrációs lét egy
szersmind nagyobb nyitottságot jelentett a huszadik század
második felének civilizációs problémáira és kulturális válságaira.
A diaszpórában élő magyar költő, már csak a birtokba vett infor
mációk bősége következtében is, érzékenyebb módon reagált a
bekövetkező válsághelyzetekre, mint az a költő, aki a nemzeti
kultúra védelmet nyújtó bensőségében dolgozott. Az idegenként
élő, magát gyökértelennek érző emigráns közérzete természetsze
rűleg ki volt szolgáltatva a történelmi lét nyomasztó válságainak,
minthogy személyes sorsát is e válságok döntötték el annak idején.

Az emigrációs tapasztalathoz tartozik az a tapasztalat is, amely
a világban szétszóródott magyar irodalom világjárásának élmény
körével függ össze. Ezt többnyire a prózairodalom rögzíti, ennek
egyik meghatározó élménye éppen az idegen országok és kultú
rák birtokba vétele. Az emigráns író elbeszélő tevékenységének
középpontjában már eleve az önéletrajziság áll - ezt igazolja pél
dául az is, hogy Márai Sándor emigrációban alkotott munkái kő

zül a naplóknak van igazán nagy (irodalomtörténeti) szerepük.
De Cs. Szabó László és mások elbeszélő műveiben is nagy szere
pet kapott az önéletrajziság és a naplószerűség. Ez az önélet
rajziság igen gyakran idézett fel távoli, esetleg egzotikus tapaszta
latokat és színhelyeket.

A nyugati országokban élő magyar író számos olyan ismeretet
és tapasztalatot vesz birtokába, amely a magyar irodalomban ko
rábban természetszerűleg hiányzott, így a távoli országok társadal
mának és életének, civilizációjának ismeretét, a hazai valóságtól
rnerőben idegen életformákról szerzett tapasztalatot. Korábban iro
dalmunk térképén legfeljebb Párizs (Illyés Gyula, Márai Sándor,
Hevesi András), Itália (Szerb Antal) és a német világ (Kassák Lajos
és ugyancsak Márai) színei voltak megtalálhatók, csupán Remenyik
Zsigmond dél-amerikai regényei mutattak "egzotikus" színeket.
Ehhez képest a francia vagy az angol író (gondoljunk olyanokra.
mint a Kambodzsában kalandozó André Malraux, az indiai élmé
nyeiről beszámoló E. M. Forster vagy a több kontinensen is ottho
nos Graham Green) magától értetődő módon választja regényének
környezeteként az egzotikumot. A nyugati világban élő magyar író
hozzájuk hasonlóan minden elfogultság nélkül számolt be a távoli
országokban és idegen kontinenseken szerzett élményeiről: a nap
lóíró Márai Sándor Itáliáról és Észak-Amerikáról, Cs. Szabó László
Rómáról és Hellászról, Faludy György Angliáról és Kanadáról. Ha-
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tár Győző számos művében jelenik meg az angliai környezet, Do
mahidy András az Ausztráliában élő magyarokról is képet rajzol,
Kabdebó Tamás Guyanát és az Antillákat, Ferdinandy György
Puerto Ricót járta be, Karátson Endre elbeszélései párizsi és medi
terrán, Sárközi Mátyás történetei angliai környezetben játszódnak,
és így tovább, a beszédes példák szinte korlátok nélkül idézhetők,

A nyugati magyar költészet, különösen az 1956-os nemzedék
költőinek munkássága más utakon járt, mint a hazai vagy a szom
szédos országokban kifejlődött magyar líra. Erősebben hatottak reá
a nyugat-európai, illetve amerikai irodalom jelenkori törekvései és
költői kísérletei. A nyugati diaszpórában élő magyar költő feladatá
nak tekintette, hogy mindazt, amit a modern francia, német, angol
vagy amerikai költészetben megismert, integrálja saját költői vilá
gába, a magyar líra szerves részévé tegye. Új és gazdag tartomá
nyokat kívánt meghódítani a magyar költészet számára, innen
eredt felfedező kedve, amellyel birtokába vette a modern költészet
megannyi vívmányát, sőt újító kísérletét. A fiatalabb emigráns iro
dalom képviselői a hatvanas években szinte egyszerre választottak
olyan mestereket, mint T. S. Eliot, Ezra Pound, e. e. cumming,
Gregory Corso, Allen Ginsberg, René Char, Francis Ponge, Michel
Deguy, Denis Roche és Jacques Roubaud. Gyors egymásutánban
kerültek az angol ezoterikusok, a francia szűrrealisták, az amerikai
beatnikek, majd a különféle szemiotikai, lettrista és konkrét költői

irányzatok hatása alá. Ezek a modern költői hatások érvényesültek
Bakucz József, Horváth Elemér, Makkai Ádám és különösen a Ma
gyar Műhely avantgárd experimentalizmusát képviselő Nagy Pál,
Papp Tibor és Bujdosó Alpár munkásságában.

A magyar líra hagyományaival azonban azok a költők sem
szakítottak, akik a legerősebben vonzódtak a modern törekvé
sekhez. A Magyar Műhely szerkesztőinek és teoretikusainak
mint költöknek. Kassák Lajos volt első mesterük, de sokat merí
tettek Weöres Sándor és Szentkuthy Miklós újításaiból is. A hu
szadik századi magyar költészet elvontabb bölcseleti jellegű

örökségére utal az a hatás, amelyet József Attila, Weöres Sándor
vagy Pilinszky János lírája fejtett ki a nyugati magyar költők

ezen nemzedékére, nevezetesen Kibédi Varga Áron, Bakucz Jó
zsef, Horváth Elemér, Baránszky László, Vitéz György, Sulyok
Vince és Gömöri György munkásságára. A magyar költői hagyo
mányok egy másik vonulatának asszimilációját jelzik azok az
ösztönzések, amelyeket a régi magyar verstől, illetve az úgyne
vezett "népi szürrealizmustól" kapott a nyugati magyar költők

újabb nemzedéke. A Nagy László, Juhász Ferenc vagy Kormos
István által érvényre juttatott folklorisztikus-szürrealisztikus dal
szerűség jelentkezik Máté Imre és Dedinszky Erika népköltészeti
hagyományokat ápoló, vagy velük érintkező balladáiban. ráolva
sásaiban. A régi magyar költészet: a végvári katonák, a protes
táns prédikátorok, a kuruc szegénylegények költői hagyománya
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Az emigrációs
örökség sorsa

az 1956 utáni költőnemzedéknéhány képviselője, elsősorban Sik
lós István és Kemenes Géfin László erősebb történelmi érdeklő

désében és archaizáló költői nyelvében követhető nyomon.
Hasonló integrálási szándékok jegyében alakult az elbeszélők,

különösen az 1956-os nemzedék elbeszélőinek munkássága. Ér
deklődésüket a személyiség belső mozgásának és konfliktusainak
elemzése töltötte be, mondanivalójuk erősen alanyi vagy gondola
ti jellegű. Mindez részben megkülönbözteti őket a hatvanas és
hetvenes évek magyarországi vagy éppen kisebbségi elbeszélő

irodalmától, amely általánosságban a két világháború közötti kor
szak realisztikus vagy éppenséggel szociográfikus hagyományait
követte. Ez szabta meg narrációjuk természetét: a magyar próza
vallomásos és önelemző hagyományait folytatták, illetve a mo
dern nyugati irodalom elvonatkoztatásra törekvő irányzatainak
eredményeit kívánták elsajátítani. Kabdebó Tamásra az ironikus
angol regény, Ferdinandy Györgyre egy idóben a francia "új re
gény", Márton Lászlóra Joyce tudatfolyam-ábrázolása, Karátson
Endrére az argentin Borges mitikus parabolája hatott, Nagy Pál és
Bujdosó Alpár esetében annak a szemiotikai jellegű "szövegiroda
lomnak" a hatása érvényesült, amely teljes mértékben elmossa a
határt az epika és a költészet között, és meróben új jelrendszer ki
alakítására tesz kísérletet. Ezek az írók modern prózai kísérletek
révén ábrázolták, illetve fejezték ki megfelelően a nyugaton élő

magyar értelmiség helyzetét és tudatát.

A nyugati magyar emigráció korántsem "üres poggyásszal" tért haza
a rendszerváltozás után. A magyar közélet egyik nagy mulasztása,
hogy ennek a "poggyásznak" az értékes tartaimát csak részben
(kisrészben) próbálta felhasználni az új magyar demokrácia felépíté
sének és megerősítésének folyamatában. Szemben például az 1849-es
emigráció szellemi hozadékával, akkor a nyugati világban megfor
dult politikusok és írók (közöttük Eötvös József, Pulszky Ferenc vagy
Teleki László) gondolkodása inkább beépült azokba a szellemi folya
matokba, amelyek végül elvezettek a kiegyezéshez és a polgári Ma
gyarország megszervezéséhez. Az ország demokratizálása után ha
zatért magyar gondolkodók: írók, tudósok emigrációs tapasztalatai
és felismerései iránt nem mutatkozott igazán nagy érdeklődés, és
mindez azzal a szerencsétlen következménnyel járt, hogya demokrá
ciák világában szerzett jártasság és tapasztalat nem tudta hatékony
módon befolyásolni a hazai politikai gondolkodást és közéletet. A je
len világában a kádári korszak lelki és politikai reflexei - különben
a közélet mindkét oldalán - még mindig jobban képesek érvénye
sülni, mint a nyugati demokráciákban megszerezhető elméleti tudás
és politikai kultúra lelki reflexei. Talán azért is kell mindig újra felhív
ni a figyelmet az emigráció szellemi eredményeire, hogy ezek az
eredmények elevenebb és tartósabb közéleti szerepet kapjanak és kö
vetendő mintákul szolgáljanak.
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VASADI PÉTER

Őszinte tisztelettel éssze
retettel köszöntjük Vasadi
Pétert 82 születésnapja
alkalmából. (A szerk.)

Egy remekmű

esélyei
Mednyánszkynak

Lehetnének a tengeröböl fehér
jachtjai is, elszórva azúr
vízben, horgonuon, madártdvlatból;
nem azok.

Lehetne maroknyi arany nyaklánc,
csüngve az ujjak közt, ntint óriás
turacoca-faágról sárga lián;
de nem az.

Lehetne tömjénillatú halom
hatalom, bársonypárnán pántos
frank korona, sirály, sas,
szenvedélye a kitárt testnek;
ez sem.

A dúsgazdag bubiképéró1
nyomorultakra lecsöppenó'
mosoly is micsoda ötlet;
lehetne
nagy tál ropogós pecsenye,
kókuszfürt, bolyhos datolya,
vénw rancs fiigekoszorúba ti;

nem, nem.
Elnyíitt kosárban burgonya csak.
Fölhalmozva. Körben suta, 11'
gurult darabokkal feketebarna
lIáttérbCl1. A vörös borostás,

levágott füllT ember kincse;
sápadt fény a gumokon,
a Van-Gogh-i szegénys(;g
méltóságos. Néma. Komor.

A kicsik nagysága ragyog.
Kik tanulatlan' elégnek.
Szív ii ket giJg nem tcto·uálja.
Elbújnak csákánnyal a földben.
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El az idéoen, ingyen nói ölek
szeretői, éhesek, árvák,
kornyadoznak a iárnákban;
festenek, szűlnek, imádnak.

Szolgálat
Leszek én a pulid,
csimbókos bunddban.
szemüveggel. Füttyents,
s viharosan, fürgén,
csaholva körülugrállak:
merre hajtsam a nyájat,
uram? Szűkszaoú vagy,
s én, kis kutyafejjel
elég nehezen értek.
Áttetsző népre muiaisz,
de az fölszáll, szét
rebben, s messze hasít
el, át egeken. Akkor
most mii csináljak.
Nézek rád, pásztor,
mint akinek ez az
egyetlen, igazán fontos
dolga, s él is ebból a
pillantásból. Elég neki,
ha jól megitatod este,
s mahagóni ujjaddal
bozontjába belctúrsz.
Csak lépő talpaidat
lássa, s nappali
lángok után az éji
hidegben is égjen.
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Fénytelenek
Nagy mesemondók
mindig a csillagos
égre mutatnak.
A véres földre soha.
De az ég nem a
legfölső emelet.
A föld csak alagsor.
A dráma az űrön túl
és a pincesötétban
zajlik. Hallgatnak
róla a nagy mese
mondok: Fényeket
ne keress rajtuk.

NagytÚra
Ez itt csak a vízszintes,
első grádics. De az égnek
támasztott lépcső fölfelé
kanyarog s mind magasabbra
vezet, annál áttetszó1Jb;
az utolsó lépcsőfokokra

végül megszabadulva, ívben
emeljük a lábunk, röpülünk
s úszunk egyszerre az
aranytenger köd-ritka,
mégis hűs hullámaiban,
s alattunk az ultramarin
kékbe visszahalványulnak a
ceaoarulatok; azután hullám
se, nem köt már semmi, csak
a hívás gyöngéd ereje vonz,
s tágul, ieried körköröscn,
álomban áttelelt jaj, szók,
sóhajtás, sírás nesze nélkűl.
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GREINER ÉVA

A szerző gyógypedagó

gus, Svájcban él. Leg

utóbbi írását 2006. 5.szá

munkban közöltük.

Az Írónő
Egyszerre léptünk a liftbe. Ázottan, vizesen, esőpárát árasztva ma
gunkból. Az idős asszony behúzódott a sarokba, s összecsukta es
ernyőjét. Széles tócsa képződött alatta.

A lift finom, monoton zúgását meg-megtörte az ég zengése. Cso
dálkozva néztem a kis öregasszonyra, hogy ilyen elszántan, ekkora
vihar ellenére is eljött a felolvasóestre. Valami rejtély és titkolt izga
lom volt a tekintetében. Mikor felértünk az előadóterembe, előre en
gedtem. Leghátul foglalt helyet. Én néhány sorral előtte.

Megkezdődött a könyvbemutató. Figyeltünk, hallgattunk, jegy
zeteltünk. Röviddel a befejezés előtt megkérdezte az előadó, van-e
valakinek hozzászólása vagy megjegyzése. A zsúfolt teremben
mindenki körülnézett, jelentkezik-e valaki. A legutolsó sorban az
idős néni emelte fel jobb kezét. Ebben a kézfenntartásban benne
rejlett hosszú életének minden bátorsága. Eres, ráncos, de ápolt
ujjain két karikagyűrű csillogott.

Kívánesi tekintetek mered tek rá. Felállt és elindult. Előre, az
előadópult felé. Feszülten figyeltünk. Táskájából előszedett egy
könyvet. Kézzel hímzett borító takarta. Méltóságteljesen elővette

a szemüvegtokot, kiemelte belőle fémkeretes olvasószemüvegét.
Az előadó és a rendezőség tagjai értetlenül néztek egymásra és

a nénire. Ő kinyitotta könyvét és úgy lapozott benne, mint ahogy
a pap az oltárnál a misekönyvben szokott.

Fejét felemelte és bocsánatot kért, de ő most szeretne valamit
felolvasni. Senki sem értette a helyzetet. Hangja valahonnan
messziről, földön túlról érkezett hozzánk.

Nem is tudom, mit olvasott. Fülem bedugult az izgalomtól,
csak arra emlékszem, hogy a rendezőbizottságból hirtelen meg
szólalt valaki: "Kedves asszonyom, ön félreértett bennünket. Mi
kérdést, vagy hozzászólást szerettünk volna hallani, nem műked

velő magánfelolvasást. Köszönjük, hogy eljött, helyére fáradhat."
Döbbent csend és megszégyenülés.
Néztem a nénit, átéltem fájdalmát, s magam sem tudom ho

gyan, elkezdtem hangosan tapsolni. Az egész terem átvette, s
egy ritmusban tapsoltunk. Éreznie kellett, hogy nem kitapsoltuk,
hanem megtapsoltuk. Óriássá vált előttünk, hiszen életében talán
először ott állhatott a dobogón a nyilvánosság előtt és egyetlen
pillanatra írónőnek képzelhette magát.

Aztán szépen becsukta könyvét, mint ahogya Misszálét is be
csukják, ha vége a misének. Visszatette szemüvegét a tokjába.
Mozdulatlanul maradt mindenki. Hallottuk, ahogy lassan kiti
peg a teremből és megnyomja a liftgombot.
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CZIGÁNY GYÖRGY

Felugrottam, s egyszerre léptünk a liftbe, mint másfél órával
ezelőtt. A korábbi titokzatosság már eltűnt a szeméből, s valami
felszabadult megkönnyebbülés sugárzott belőle.

- Szabad a könyvét? - kérdeztem.
- Szívesen - nyújtotta felém.
- Szeretném megvenni. Hol adták ki?
Kedvesen mosolygott és rázta a fejét.
- Nem lehet, nem eladó.
Kinyitottam a könyvet, s ezt olvastam benne: "Drága Anyánk

nak nyolcvanadik születésnapjára. Szerető gyermekei."
Ünnepi kiadás saját írásaiból. Megjelent egyetlen példányban.

Napozó kutya
Betölti létét a teremtés
hű terve szerint. Elnyújtózva
napozik az állat. Mi más ez? 
szerénu, méltó öröme Isten
dicséretének. Pusztulásunk
felett is szelid naplementék:
tétlen testünk hajótörése
pereg pupillánk filmjén, látjuk
magunkat elmerülni megnuiít
ég, évmilliárd-óceánban.
Agyunk tartalmait még termi
a szolga képzelet s a képzelt
valóság vegetációja:
első pillanatunk utolsó
és első lett az utolsó is.
Ami van képtelen a nincsre,
de megadja magát. Reményünk
így árulás, hiszen nekünk nem
jut más, csak a fertőtlenített

folyosók zsákutcája: várunk
állat-ösztönökig alázott
félelem szégyenében. Édes,
édes Erikxint, talán mégis
kutyák nyugalma biztathatnar

hogy szetlan napfény irgalmában
heverhessünk csupasz szívekkel.
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BODNÁR DÁNIEL

Öli eredetilegorosz-tör
tenelemszakostan ár, te
ológus végzett séggd is
rendelkezik: M ilyell él
méllyek hatására don

tötte d , hogya társada
lom találl legperifériku
sabll helyzetébell léuö'
emberek, a IlIljléktala
IIokgondozás énokSZC1/

telje az életét?

Vecsei Miklóssal
Vecsei Miklás SzőllybelI szii/etett, 1964-bell. Pályáját pedagóguskéllt kezd
te, késó1J/J szociológiai, teológiai és menuiluigi én és képzettséget szcrzett ,
Nős, ugyallcsak szocuilpolitikus feleségével hat gyermeket neuelnek.
1990-tó1, tantiri munkdja mellett , öllkéllteskéllt a Magyar Máltai Szetetet
szolgálat budapesti veze tője, 2002 májusa óta már főállásball , ügyvezető

nlclniike. Ugyallezell esziendo norcinbcr éi őt a 11Iljléktalalliigyek miniszte
ri biztosa. 200 7 oktoberében lentond posztjáról, tiltakozásul amiatt , iner t
az Országgymés megszavazza, hogy s átmkban is ellll'lyezhetók az utcáll
élő emberek. 2008 jalluárjától a Hajléktalallokért KözalapítvállY clnokc.

Sok mindent meghatároz a család . Kom áromban nőttem fel. Sz üle
im kert észek voltak. Édesanyá mat diákként elbocsátották a gimná
ziu m b ól, mert a bátyja kapucinus szerze tes volt. Anyai nagyapám
teológu s jogász volt , árvasz éki eln ök, de a kommunista hatalom át
vé telt követően Dr. Pacsa y Ján os segéd mu nkásként ment nyu gdíj
ba . Hárman voltunk testvérek, s kisgyermekk orunktól kezd ve az t
láttuk ottho n, hogy az ajtónk minden rászo ruló előtt nyitva áll, ren
ge tege n jött ek a Kingik éh ez - így hívták édesa nyá nka t - az
ügyes-bajos dolgaikkal . Ő ped ig mind enkin segíte tt, akin csa k tu
dott . Éde sapá ma t ugyan ez a lelkület jellemezte. Amikor a nővérem

férjhez ment , édesapám azo nna l elad ta a balatoni nyaralónkat 
ami t éveken át egyedül építe tt - , hogy megold ódjék a nővéremék

lak ásp robl ém ája . C im n áziu m ba járt am, a mikor a csa lád felköltözött
Budap estre. Ez volt kamaszkorom egyi k legneh ezebb időszaka . Ko
márom ban a legjobb tanulók közé tar toztam. de a váltás törést oko
zo tt bennem , s ez a tanu lmán yi ered ményeime n is m egl átszott. Ez a
nyolcvan as éve k elején tört ént. Budap esten a zuglige ti plébán iára
jártam hittanra, s itt tal álke zt am Kozrn a Imre atyáva l. Ez a találk o
zás alapvet ően meghatározta a további sorsoma t. Tőle tanultam
meg, hogy Krisztus követése nem elméleteken m úlik, a hitet az élet
ben kell gyakorolni. Mindig azt mondta: épp att ól válha tsz egészsé
ges l elk űl et ű emberré, ha seg ítesz másokon . A keresztén yek életé
hez alapvct óen hozzátartozik a szolg ála t. Nem kell m egv árni. amíg
tökéletes leszel, e nélkül is teh etsz jót. A sze retet so k bűnt eltakar.
Mindig arra biztatott minket, hogy ne go ndo lkozzu nk sokat, mer
jünk kockáztatni, azonban éles határvon alat hú zott a fel el őtlenség

és a Jézu ssal való kock áztat ás között. Amikor Imre atya 1989-ben
befogadta a kelet-né me t menek űltekct , még minden bizon ytalan
vo lt, nem történt meg a rendszerváltozás, de ő azt mondta, ezt kell
tennie. Kock áztatott . hitét Jézu sba vete tte, és neki lett igaza . Meg
jegyzem, nem téved ett volna akkor sem, ha netán másként alaku l-
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Vannak-e arra pontos,
megbízhatóadatok, hogtJ
mennui luulékmlun el
Magyarországon ?

Emiithetiűk: a Magyar
Máltai Szeretetszolgá
lat kezdeményezését is:

a Heves megyei Tarna
bod befogadotthét haj
léktalan csaiádot, meg
advaszámukra az újra
kezdés lehetőségét.

Ebböl a képból fakad te
hát az az általánosnak
ntondhaui vélemény a
többségi társadalom ré
széról, hogya Iwjlékta
lal/okat leginkább két
dolog jellemzi: nem

nak később az események. A rendszerváltozás idején rengetegen
veszítették el az állásukat, a társadalmat sokkolta a szegénység és a
hajléktalanság. Mi, Kozma Imre korábbi hittanosai, a gazdagabb
környékeken adományokat gyűjtöttünk, vittük a nyomorban élők

nek. Közösségünkből sokan vállaltak önkéntes munkát nagycsalá
dosoknál, öregeknél. Én a Baba utcai otthonba jártam mozgássérül
teket gondozni, ott éltek a vastüdősök is. Eleinte karitatív csoport
ként működtünk, aztán egyesületet alapíthattunk Magyar Máltai
Szeretetszolgálat néven. Később hajléktalanszállókat nyitottunk,
közben tanultunk, képeztük magunkat. Bizonyára nem véletlen,
hogyaközösségünkből sokan lettek papok, orvosok, tanárok.

A számuk húsz és huszonötezer között van, de óvatosan bánnék
ezekkel az adatokkal. A cigánytelepek lakóit ugyanis nem számol
juk ide, és joggal, mert náluk a nyomornak egy másik formája jele
nik meg, nem a magányban megélt nyomor. Ha pedig alakhatás
oldaláról közelítjük meg a kérdést, hogy hányan élnek hat négy
zetméternél kisebb, penészes, komfort nélküli helyiségben, akkor
riasztó számot kellene mondanunk, több százezer embert. Nyuga
ton több millió a hajléktalanok száma, mert ők idesorolják azokat
is, akik kis lakásokban összezsúfolódva, embertelen körűlmények

közőtt élnek, őket otthontalanoknak hívják. Nálunk némi előrelé

pés, hogy a szakma másfél éve létrehozott egyezer férőhelyes al
bérleti rendszert. A lakó egy évig kaphatja az albérleti támogatást,
szociális munkás segíti, hogy munkát találjon, rendezze az életét.

Tarnabod kiváló kezdeményezés, de nem annyira hajléktalanügy,
mint inkább vidékfejlesztés. Hasznos dolog lenne megvizsgálni,
hány száz települést lehetne hasonlóképpen fejleszteni, nem feltét
lenül összekötni a hajléktalan problémával, de a lakhatásival igen.
A hajléktalan emberek azon részét, akiknél nem az alkohol, a drog, a
magány az elsődleges probléma, hanem a lakhatás. aránylag gyorsan
lehet rehabilitálni, ha lakáshoz és ezzel párhuzamosan munkához
jutnak. Azokat egyébként, akik ilyen állapotban vannak, a társada
lom nem nevezi hajléktalanoknak, ők tiszták, jól öltözöttek, és vagy
egyáltalán nem isznak, vagy pedig nem annyit, mint a hajléktala
nok többsége. A hajléktalanokról alkotott kép abból a néhány száz,
vagy maximum ezer hajléktalan emberből rajzolódik ki, akik az ut
cán rekednek a két szatyrukkal, a teljes normavesztésükkel.

Biztos van olyan, aki minden szitából kicsúszik. Nekem is voltak
kudarcaim. Olyankor azt szoktam mondani, valószínűlegbennem
volt a hiba, nem találtam a megfelelő kulcsot a hajléktalan ember
lelkéhez. Előfordult, hogy bejött valaki az irodámba segítséget kér
ni, s ha egy percre kimentem, az első keze ügyébe akadt tárgyat el
emelte. Amikor harmadszor tette ezt, megkértem, többet ne jöjjön.
Tehetetlen voltam vele szemben, fogalmam sem volt, hogy ve-
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szeremek dolgozni és
alkoholisiúlc, nem is

akarnakezen változtat
ni, nem lehet rajtuk se
gíteni?

Munkája soránátérzia
hajléktalan emberek
helyzetét, beleéli magát
a lelkivilágukba, vagy
szcnotelenül közelít
hozzájuk?

gyem rá, hogy ne tegye a szatyrába a közelében lévő, mozdítható
tárgyakat. Vannak tehát határok, amikor feladja az ember. Ám ha
valaki lát egy hajléktalan embert, s ítélkezik róla, árulja el nekem
azt is, ismeri az ő történetét? Ha valakiről azt halljuk, hogy
májtranszplantációja lesz, nem kérdezzük meg, hogy mennyibe
kerül ez az államnak. Nem kutatjuk, hogy esetleg azért került ide,
mert sokat ivott. Ugyanígy, a súlyos szívműtét előtt álló embernél
sem kérdezzük, vajon nem azért jutott-e ilyen állapotba, rnert túl
hajtotta magát, nem vigyázott az egészségére. A társadalom ilyen
kor megdöbben, nem kérdezi, hogy mennyibe kerül a műtétek

ára, csak drukkol, hogy az illető gyógyuljon meg. Na most arról a
hajléktalan emberről,aki bepisilve fekszik a lépcsőházban, semmit
sem tudok. Ha tudnék, lehet, hogy ítélkezés helyett inkább csönd
ben maradnék. Még a kilencvenes évek elején történt, hogy talál
koztam egy nagyon értelmes arcú emberrel, aki majdnem mindig
részeg volt. Az egyik este, a ritka józan pillanataiban leültem vele
beszélgetni. Kiderült, hogy diplomás ember. Elkezdtem neki a be
gyakorolt mondatokat az újrakezdésről, meg a társadalomba való
visszatérés, visszailleszkedés lehetőségéről. Ő pedig elmesélte ne
kem, hogy egy balesetben elvesztette a feleségét és a gyerekeit. Ő
volt a hibás, vezette az autót, és nem adta meg a jobbkéz szabályt.
Három éve t ült, amikor kijött a börtönből, a családtagjai, barátai
mind elfordultak tőle. Azt mondta, nagy dolog, hogy ma már tud
erről sírás nélkül beszélni. Hallgattam őt, s teljesen összeomoltam. a
végén ő vigasztalt engem. Azóta is mindig eszembe jut, ha elnézek
egy jobbkéz szabályt. Ezt az embert a társadalom már csak szétesve.
darabokra hullva látja. Rengeteg ehhez hasonló eset van. Ha látunk
egy ilyen férfit, vagy nőt, végiggondoljuk, hogy hogyan jutottak
ide? Honnan vesszük a bátorságot, hogy ítélkezzünk fölöttük? Jel
legzetes mozdulat, amikor odanyújtjuk a zsömlét az utcán ülő haj
léktalannak. Mi van ebben a mozdulatban? Nem adok neked pénzt,
mert úgyis eliszod. Elissza, de miért is iszik? Ezt kéne megvizsgálni,
de erre nem vesszük a fáradságot. Vagy amikor magabiztosan kije
lentjük, hogy nem akar dolgozni! Pedig lehet, hogy arról van szó,
nem tud akarni dolgozni. Nem akar már semmit, nincs cél előtte.

Ha segíteni nem tudok, ne legyek bíró. Egy hajléktalannál gyakran
már az is nagy eredmény, ha újságot árul az utcán. Tiszteletre méltó
erőfeszítésaz tőle, hogy elballag a Menhely Alapítványhoz, elhozza
az újságokat, és árulja az utcán, hidegben, melegben.

Számomra alapvetően fontos, hogy átérezzem a gondjaikat, bajai
kat, hogya kísérőjük legyek. Van, aki folyamatosan igényli ezt a
kíséretet. A lényeg, hogya hajléktalan ember mindig érezze, bár
mikor visszajöhet hozzám, ha szükségét érzi ennek. Alapvetően

fontos az őszinteség, mindkét oldalról. Előfordulnak persze ku
darcok, amikor be akarnak csapni. Ilyenkor mindig felteszem a
kérdést: miért kellett nekem hazudnia. miért nem volt őszinte hoz-
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Előfordult eddigi pá
lyájasorán,hogya haj
léktolanszeméllyel tör
tént VItája fizikai tettle
gességbe torkollott?

Milyen - jellembeli,
szociológiai, lrírsadalmi,
gazdasági - összetevók
játszanak ezereper ab-

zám? Két válasz van: az egyik, hogy elrontottam valamit, a másik,
hogy ő képtelen valamiért őszintének lenni hozzám, pedig ez len
ne a jó számára. Időnként iszonyú dühös tudok lenni emiatt, kibo
rulok, s veszekszem, fenyegetek is, ha még egyszer előfordul, ez
meg ez lesz ... Szerintem azonban ez így hiteles.

Életemben egyetlenegyszer fordult elő, hogy megütött egy hajlékta
lan. Ez 1992-ben történt. Megkeresett az irodámban egy drogos fiú,
teljesen belőve. Egy általunk bérelt albérletben lakott, s a segítsége
met kérte, hogyan kezdhetné újra az életét. Elbeszélgettünk, s lát
szólag megnyugodva távozott. Este azonban visszajött, látszott raj
ta, hogy nincs teljesen magánál, próbáltam vele beszélni, de nem si
került hatni rá, sőt, nekem támadt és olyan erővel ütött meg, hogy
nekizuhantam az ajtófélfának. Bevertem a fejem, mentőt kellett hív
ni, kórházba kerültem. Ez hatalmas megrázkódtatás volt számom
ra, főleg, hogy a feleségem két héttel korábban szülte meg az első

gyermekünket. Akkor egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy csalá
dos emberként szabad-e nekem a továbbiakban hajléktalanokkal
foglalkoznom, nem lenne-e okosabb egy nyugalmasabb hivatást vá
lasztanom? Ám akkoriban már nagyon erősen elköteleződtem a
szociális munka mellett, éreztem, hogy ez a hivatásom. Azon tű

nódtem. mi lehetett az oka annak, hogy ez a srác, akinek én voltam
az utolsó esélye, így nekem támadt, hiszen az embert nem ütik meg
véletlenül. Arra jutottam, hogy változtatnom kell a kommunikáció
mon. Sem előtte, sem azóta nem volt hasonló konfliktusom; kerül
tem nehéz helyzetbe, de senki nem ütött meg. Ezt követően meg
szűnt a kapcsolatom ezzel a fiúval. Több mint tíz év után futottam
vele össze, a lépcsőházunkban, jöttem le a lépcsőn, s láttam, hogy
egy kapucnis fiú turkál a kukákban. Visszafutottam. összeszedtem
egy kis ételt, becsomagoltam, beletettem egy szatyorba, s odaadtam
neki. Akkor láttam, hogy ő az. Megöleltük egymást, sokáig beszél
gettünk. Én akkor már boldog, hatgyermekes családapa voltam, ő

pedig oda jutott, hogy kukázott. Iszonyú fájdalmat éreztem miatta,
s bántott a tehetetlenségem is, hogy nem tudtam, nem tudok rajta
segíteni. Tíz éve kiütött engem, feküdtem néhány napot, de ő azóta
is fekszik. Az én fájdalmam két-három napig tartott, neki folyama
tos a fájdalma. Ez a felismerés sokkal jobban fájt, mint az, hogy
megütött. Azóta nem láttam, fogalmam sincs, mi lehet vele. Azt vi
szont naponta látom, hogy drogosnak lenni nem jó, alkoholistának
lenni nem jó, mínusz tíz fokos hidegben fázni az utcán nem jó. Ne
hogy azt higgye a társadalom, hogy ez jó, szörnyen rosszul érzi ma
gát tőle az, aki benne él.

A hajléktalan ember alapvetően különbözik a nyomorban élőtől,

noha látszólag ugyanolyan szerencsétlen. Ha azonban a nyomorban
élőkön segítünk anyagilag, nekik jobb lesz valamivel a helyzetük,
míg a hajléktalanok esetében ez egyáltalán nem biztos. Ezért van az,
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ban, hogy valakibó7
hajléktalan lesz?

hogy cigány emberekből ritkán lesznek hajléktalanok. Többnyire
csak azokból, akik feljönnek Budapestre dolgozni. A gyökerük
azonban megmarad. A hajléktalannak nincs a jelenben megnevez
hető társa, a cigány embernek viszont igen, még ha messze is, a
Nyírségben, de van neki hová visszamennie. Igaz, hogy itt Buda
pesten az erdőben lakik, kvázi tehát ő is hajléktalan, de a gazdag
budai kukák kicsit jobbak, mint a vidéki szeméttelepek. Ez ijesztően

hangzik, de kifejezi a valóságot. Most nem szegénységrőlbeszélek
- a szegénység keresztény értelemben pozitív fogalom, a Jézus ál
tal felajánlott életforma -, hanem nyomorról, ahol nincs mit szá
mon kérni. A nyomorban élő ember elé nem rakhatok lécet, mint
ahogyasúlyosan beteg embernél sem szabhatok feltételt a gyógyí
táshoz. A nyomor öröklődik, majdnem bizonyos, hogy egy nyo
morban felnövő gyermekből nyomorúságos körülmények kőzőtt

élő felnőtt lesz. A hajléktalanoknál ez annyiban nem igaz, hogy ha
megnézzük egy hajléktalan előéletét, akkor elég gyakran tapasztal
juk, hogy húsz-harminc, sőt negyven éves koráig teljesen normális
életet élt. Érettségije van, szakmája vagy diplomája, tíz-tizenöt éve
él házasságban, gyerekei vannak, és akkor egyszer csak valahol ket
tétörik az élete. Sok helyen már a születéskor eltörik, vannak tehát
eleve elrendelt hajléktalan életutak, s náluk nem is találom meg a
rehabilitáció helyét, hiszen nincs semmiféle előzmény, amihez
vissza lehetne nyúlni, amiből erőt lehetne meríteni. Vannak azon
ban gyönyörű élettörténetek, s ilyenkor az ember nem is érti, ho
gyan történhetett ez meg. A döntő ezeknél az eseteknél a társat
megtartani tudás, illetve a társra lelés képtelensége. Nem tudok to
vább közösségben létezni, nem tudom megtartani az eddigi kapcso
lataimat, arra pedig képtelen vagyok, hogy egy igaz barátra, vagy
szerelemre leljek. Gyakori vélemény, hogy egy válás tönkreteheti az
embert. Ám az elvált hajléktalanok többsége nem azért kerül az ut
cára, mert a volt feleségük megszerezte a korábban közös lakást, ki
forgatta őket a vagyonukból. Tipikus helyzet, hogy valaki elválik
negyven éves korában, az okok között az alkoholt szokták első he
lyen említeni, de igen nehéz eldönteni, hogy ez ok, vagy okozat. Ki
az oka annak, ha valaki alkoholista lesz? Ez nagyon nehéz kérdés, s
a válasz sem könnyű. Amit a külvilág lát, az az, hogy valaki húsz
évig él egy házasságban, és egyszer csak kilép belőle. Utána előfor

dulhat, hogy ideiglenesen lesz egy barátnője, vagy odaköltözik a
szüleihez, a testvér is eltűri egy kis időre, de arra már képtelen lesz,
hogy visszakapaszkodjon. Nem lát maga előtt többé célt, hiszen
neki annyira fontos volt a korábbi élete, a felesége, a gyerekei, hogy
nem tudja feldolgozni a belőlük való kiábrándultság traumáját.
Ami a régi életében fontos volt neki, abban nem hisz többé, s célt
sem lát maga előtt. Önmagával nem tud vagy nem mer szembesül
ni, kezdi elhagyni magát, a környezete pedig csak azt látja, hogy
egyre mélyebbre süllyed. Ez gyakran nem rövid folyamat, sokszor
tíz évbe is beletelik, amíg egy ember az utcára kerül, és közben fel-
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Említette, hogy első

sorban nem azért lesz
egy férfi hajléktalan,
mert váláseseiénafele
ségének ítélik a lakást.
Sokan azonban ezzel
nw,'5'Jarázzák, hogysok
kal több férfi válik haj
léktalanná, mint nő.

A Magyar Máltai Sze
retetszolgálatkatolikus
intézmény. Me1llzyire
fontos a hit szerepe a
szocidlis mun kdban?

A Lélek tehát ott fúj,
ahol akar...

éli az összes kapcsolatát, belemerül az alkoholba, rosszabb esetben
a szerhasználatba, a drogba, pszichésen súlyosan, szinte visszafor
díthatatlanul megsérül. A család elvesztéséhez hasonlóan súlyos
trauma lehet az édesanya elvesztése. Ismerek olyan felsőfokú vég
zettségű hajléktalan embert, aki gyönyörű családban élt, de amikor
meghalt az édesanyja, megroppant. Semmihez nem volt kedve, a
munkáját elhanyagolta, elkezdett inni, céltalanul tengett-lengett a
világban. A családja pedig nem segített.

Ennek nem ez az elsődleges oka, hanem az, hogya férfi szeren
csétlenebb. Az asszonyok belekapaszkodnak a gyerekbe, és erőt

merítenek, a férfi ezt nem tudja, vagy leggyakrabban nem így. A
gyerekek általában az anyával maradnak, s bármilyen nehéz is a
feladat, azért fel kell kelni reggel, összeszorított foggal kell küzde
ni, akármilyen nehéz is, még ha panaszkodik is az egyedülálló nő,

a feleség, de neki ott van a feladat, amiért érdemes élni. A férfinak
nincs. Általános tapasztalat, hogy ha egy szociális munkás albérle
tet szerez egy hajléktalan férfinak, azzal ő komoly esélyhez jut. Ha
sikerül álláshoz jutnia, s egy éven belül társra lel, megmenekült,
tízből kilencszer tovább bérlik a lakást, összedobják közösen a
pénzt. Lehet a cél az is, hogy valaki jó munkát találjon, de a döntő

a társ, hogy találjak magamnak egy megbízható barátot, szerelmet,
akinek fontos vagyok. Ez sokkal fontosabb, mint a szociális mun
kás szakmai tudása, tanácsadási képessége.

Nagyon fontos. Szomorú, de még a keresztény főiskolák, egyete
mek sem tanítják, hogya szociális munkában hol van a helye a hit
nek. Öt évig miniszteri biztos voltam, és talán már nem húznának
ki a szaknévsorból. ha egyesettanulmányban azt írnám, hogy es
ténként imádkozni szoktam a gondozottamért, de sokan furcsán
néznének rám. Ám a szociális munkához, ha keresztény ember
végzi, hozzá kell tartoznia a hitnek. Az egy másik kérdés, hogy
imádkozom-e a gondozottal, de ha tudom, hogy az alkohol- vagy
a drogbetegségből a hit és a lélek emeli ki az embert, e kettő révén
történhetnek újjászületések, s erre bizonyítékok is vannak, akkor
szerintem még egy ateistának is foglalkoznia kellene a hittel. A kö
zelmúltban volt egy óriási élményem: egy volt hajléktalan mesélte
el, hogya Hit Gyülekezetében találkozott Jézussal, megtért, s ezt
követően egészen új alapokra helyezte az életét.

Igen, ez így igaz. A "gyógyulás" szempontjából nincs jelentősége

annak, hogy hol történik a megtérés, ha az őszintén, tiszta szívből

fakad. Visszatérve a kérdésre, az imának bennem folyamatosnak
kell lennie. Azzal kapcsolatban pedig, hogy kezdeményhetünk-e
hajléktalan emberrel imát, feltettük ezt a kérdést Varga Laci atyá
nak egy lelkigyakorlaton. Ő pedig azt felelte, hogy egy dologban
biztosak lehetünk: a nyomorult emberben ott van Jézus. S ha csak
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Árpád-házi Szent Er
zsébetésaz ő20. száza
di követője, Kalkuttai
Boldog Teréz anya isazt
vallották,hogy minden
nyomorultban ott van
Jézus. Szent Don Bosco
János, a szalézi rend
megalapítója, a katoli
kus pedagógia egyik
legnagyobb alakja, aki
rengeteg gyereket men
tett mega bűnözéstól és
az elkallódástól, pedig
azt mondta,úgy kellko
zeledni a periférián élő

fiatalokhoz, hogy érez
zéka beló1e sugárzósze
reieiei.

egyszer is sikerül jézusi lelkülettellehajolnom hozzá, akkor talál
kozni fog a kettőnk tekintete, s pontosan fogom tudni, hogy mi az
ima ereje. Remélem. hogy többször sikerült ez a csoda, s a rám bí
zott gondozott megérezte bennem, hogy teljes emberként vagyok
jelen a vele való foglalkozásban, nem pedig azért, mert fizetést ka
pok érte. Nem tagadom, hogy néha így vagyok jelen, rajtam is erőt

vesz a fáradtság, a kedvetlenség. Olyankor a kötelesség kerül elő

térbe, s a szeretet kicsit háttérbe szorul. Lehet ezt a munkát köte
lességből is jól csinálni, megfürdetni valakit úgy, hogy undoro
dom tőle, nagy dolog ez is, de összehasonlíthatatlanul nagyobb az,
amikor a gondozott érzi, hogy érte csinálom azt, amit csinálok,
mert átsugárzik rá a szeretetem.

Számomra ez nem vita kérdése. Elfogadom, ha valaki másképpen
csinálja, de nem értek vele egyet. Teológus hallgató koromban, Gaál
Endre professzor óráin gyakran kerestünk az évfolyamtársaimmal
bibliai ellentmondásokat. Ezzel kapcsolatban olvastam. hogy a
nagy dán filozófus, Kierkegaard azt tanácsolta a fiatal lelkész bará
tainak: tegyék meg azt a néhány ezer dolgot, amit Jézus tanácsolt, s
ami érthető, ő pedig megígéri nekik, hogy azt a hármat, amit most
még nem értenek, végül meg fogják érteni. Ekkor világosodott meg
számomra teljesen, hogy Jézus miről is beszél. Volt még egy másik
élményem is, Dosztojevszkijt olvasva. A liberális barátai azt bizony
gatták neki, hogy Jézus tévedett. Akkor ő azt válaszolta nekik: rend
ben van, de én mégis inkább Jézussal tévedek, mint veletek. Nekem
van egy Mcsterem. s én igyekszem őt követni. Elfogadva Jézus is
tenségét, s megértve az emberséget, a négy evangéliumot olvasva
személyiségébőlfantasztikusan jó szociális munkás képe rajzolódik
ki előttünk. Embergyógyító testi és lelki értelemben is, hihetetlenül
sok mindenre ad választ. Amikor Jézus beteg emberrel találkozik,
mindegy, hogy testi vagy lelki betegről van szó, két dolgot teljesen
világosan lehet látni: az egyik az, hogy sohasem szab feltételt, soha
nem derül ki az illetőről. hogy jár-e a zsinagógába, vagy sem, betart
ja-e a törvényt, vagy sem, rossz ember-e, vagy jó. Ráadásul akkor
még általános volt, hogya beteg és a bűnös ember fogalma össze
kapcsolódik, ha valaki beteg, akkor az a bűnei miatt az. Ott van a
betezdai történet (Jn 5,1-9) a harmincnyolc éve beteg bénáról, akinek
nincs embere, hogy bevigye őt a gyógyító vízbe, s akkor egyszer csak
megjelenik Jézus, mint az ő embere, és meggyógyítja. Erről szól az
egész szociális munka. Jézus nagyon sok szokásjogot, kvázi tör
vényt is átlépve odaáll a nyomorultak mellé, és gyakran botrányt
okozva szolgálja az embert. Ennél világosabb útmutatás nincsen ar
ról, hogyan kell segíteni a nyomorultakon. Mai szóval a társadalom
többségének szemében balhés, ahogy Jézus szombaton gyógyít, föl
borzolja a kedélyeket, magára vállalja a társadalomból kitaszított
nyomorultak gondjait-bajait. Az is izgalmas, ahogya sajátjaival és
az ellenségnek hitt emberekkel bánik. Ez nagyon fontos, hiszen

452



HOgYiJll tehetnénk mi,
krrC'sztéllyck szolidári
sabhak a hajléktalan
emberekkel szemben?

napjainkban a nyomor átpolitizálódik. Meg kell vizsgálnom: én ma
gam hol vagyok ebben a rendszerben, megteszem-e a szükséges lé
péseket a nyomorultak érdekében? A másik kérdés, hogyan viszo
nyul az egyházam Jézus szociális tanításához és tevékenységéhez,
ami nekünk nem fakultatív. Végiggondoljuk-e, hogy hol tartunk a
jézusi parancsok, kérések teljesítése terén? Gondoljunk csak a római
százados történetére: félelmetesen gyönyörű, hogy Jézus egyetlen
egyszer sem követeli, hogy az Izraelt megszállva tartó rómaiak ta
karodjanak haza, viszont a szentmise állandó részévé lettek a római
százados szavai: "Uram, nem vagyok mélto,hogy hajlékomba jöjj, hanem
csak egy szánal mondd és meggyógyul az én lelkem." A liturgia csúcs
pontján egy római százados szavait mondjuk. Még Jézus is elcso
dálkozott, úgy mondta követőinek: "Izraelben nem találtam ekkora hi
tet senkinél!" (Mt S,S-13). Lehet, hogy ez az egyetlen római volt ilyen
Izraelben, s mégis ez szerepel az Evangéliumban. Ugyanígy említ
hetem az irgalmas szamaritánus történetét (Lk 10,25-37). Fordítsuk
le ezt a mára. Beteg lett egy ember, vagy megverték, a Nyugati pá
lyaudvaron fekszik, magatehetetlenül. Jött a püspök, otthagyta. Jött
a diakónus, az is otthagyta. Végül jött egy hitetlen, az meg lehajolt
hozzá és segített neki. Az egyik legfontosabb jézusi üzenet, hogy el
sősorban ne másokkal törődjünk, hanem azzal, hogy mi mit te
szünk a nyomorultakért? Megteszünk-e mindent a lehetőségeink

hez képest? Alkalmazzuk-e a gyakorlatban a szeretet hatékony té
kozlását. ahogy azt II. János Pál pápa fogalmazta meg egykor?

Nézzünk egy mai történetet a gazdag emberről és a szegény Lázár
ról (Lk 16,19-31). Miközben meghallgatjuk a szentmisén a pap gyö
nyőrű szavait, s lehet, hogy könnyekig meghatódunk, a minden
napokban mit teszünk? Ezerszer hallom, hogy a lakók bezárják éj
szakára a lépcsőházak kapuit, nehogy besurranjon a hajléktalan em
ber, s valamelyik beugróban aludjon, vagyakukában turkáljon.
koszt hagyva maga után. Senki nem rémült még meg annak gondo
latától, hogya hajléktalan embernek elég lett volna annyi az életben
maradáshoz, amennyi a gazdag asztaláról lehullott volna, de még
annyit sem kapott meg? Az én legnagyobb félelmem, hogy koszos
meg büdös lesz a lépcsőház, miközben ennek az embernek esetleg
az élete függ ettől! Nem ijedünk meg a szakadéktól? Persze gyö
nyerűen hidat emelhetünk a szakadék fölé, jön a hajléktalan, hogy
kutasson a kukában, én pedig kinyújtok neki egy tányér süteményt.
Ha valaki úgy érzi, többre nem képes, akkor csinálja ezt, na de hogy
még a kukát is féltenünk kelljen a nyomorult hajléktalan ember
től. .. Ezek nagyon bátor végiggondolatlanságok a részünkről! A 2J.
században Jézus kétezer éves példabeszéde mindennap élőben lát
ható, a Lázár nevű koldus, aki szeretett volna jóllakni abból, ami a
gazdag asztaláról lehullott, de csak a kutyák jöttek és nyalogatták a
sebeit. Nem gondoljuk végig, hogyapéldabeszédbőlnem derül ki,
hogyan lett Lázárból koldus, esetleg a bűnei, mulasztásai miatt,
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A hajléktalan emberek
segítését illetően felpe
ttidliet az a kérdés is,
hogya valóban haté
kony segítés az lenne,
ha mindazoknak, akik
nek lehetőségiik van er
re, befogadnák ó'ket az
otthonaíkba . Erre vi
szont csak nagyon ke
vesen hajlandók.

ugyanis ez nem érde kes. Sem akkor nem volt az, sem napjainkban.
Ism étlem: a nyom orgótól nem kérünk szá mo n, a fekvő embernek
nem teszünk lécet. A haldokl ót nem vonjuk felelősségre, hogy
hán yszor tévedett élete so rán. Ha valaki nyomorog, hajléktalan
lesz, akkor ott már csak egyetlen szempo nt létezik, hogya lehetősé

geinkhez képest seg ítsünk neki, mindenfajta feltétel nélkü\. Ah ogy
Jézu s is seg ített, soha senki től nem kérd ezte, miért lett bet eg, föl
dönfutó. Társai legyünk a nyom orban élőknek, ne bírái.

Nem bizto s, hogy haza kell vinnünk a lakásunkba a hajléktalant.
Vannak szélsőséges ese tek. Ha valaki egyedül él, az életsze ntségre
törekszik és télen, mínusz nyolc fokban találk ozik es te az ut cán
egy hajléktalan nővel , karján a gyerme kével, vigye ha za . Minden
más esetb en vigye el egy olyan int ézm ényb e, am ely arra hivatott,
hogy me gmentse a hajléktalan asszony és gyermeke életé t. Az ir
galmas szamaritánus sem a saját otthonába vitt e a kirabolt és félig
ag yonvert embert, hanem az első fogadóba . Időt és pénzt á ld ozott
rá . Napjainkban el lehet vinni a hidegben utcán rekedt hajléktalan
embert a legközelebb lévő, hajléktalanokkal foglalkozó int ézm én y
be, ha ilyet nem találok, akkor a rend örörsre, d e felhívhatom a haj
léktalan d íszp écser számot is. Ha esetleg tudom ásom van arról,
hogyalépcsőházban, ahol lak om , van valaki, aki szobá kat ad ki,
megn ézh etern. van-e ür es szoba egy éjszaká ra, s ha igen , állha tom
annak költségét. Másnap kiv ehetek egy nap sza bads ágot, s utána
járhat ok, nincs-e valaho l a közelben egy olya n k öz öss ég, ame ly
hajlandó összedo bni egy albé rle t á rá t a ha jléktalan ember és gyer
meke szá má ra. Többféle megold ás létezik tehát , nem mentegethet
jük ma gunkat azza l, hogy se mmit sem tehetünk.
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'Nettesheimi Agrippa:
De occulta. III. köt. ,

2. fej. 366b (A vallás
titkainak elrejtéséröl

és elhallgatásáról)

A szenthez mintha természetes módon hozzátart ozna a titok. A ti
tok erede ti form ájában nem más, mint a szentet övező véde lem. A
szigorú tabu-szabályok, amelyek a szent területét véde lmez ik az il
letéktelenekkel szemben, sok közösséget mutatnak a titok funk ciói
val: példá ul kategorikusan elha tárolják egymástól a rejtettet és a
hozzáférhetőt, a tisztát és a tisztátalant. A titok - csakúgy, mint a
szent - olyan elzárt területet létesít, amely form át ad a távolságnak,
és megvonja vagy korlátozza a területre való bejutás lehetőségét. A
titok védelmezi a szentet, ugya nakkor véd a szent ellen is. Abban az
esetben, amikor a titok a szent védelmezője, a szent sérülékenynek és
fenyegetettnek bizonyul, védtelennek tűnik minden romboló külső

hatással szembe n. Az ilyen k üls ő hatásokat a profanizáció fogalmá
val szokás összefoglalni: ha nem védi titok a szentet, megsérül vagy
meggyaláztatik. A profanizáció fogalma mögött az integritás, a tiszta
ság és a szűziesség képei húzódnak meg. A titok megsértését és az
erőszakos behatolást a hagyomány előszeretettel írja le a szexuá lis
erőszak meta for áival, mint az itt következő példában Nettesheimi
Agrippa: "Egy bizonyos Numenius, aki az ilyen dolgokra (ti. a titok
ra) túl k ív ánesi volt, azza l idézte magára az istenek haragját, hogy az
eleuzia i istennő titkait kiad ta és nyilvánosan magyarázta. Álmában
az eleuzia i istennőket a szajhák ruhájában látta egy nyitott bordély
ház előt t állni. Amikor ezen elcsodá lkozo tt, az istennők haragosan
azt v álaszolták. hogy erőszakkal ő vetkőztette le és szégyenítette meg
őket, és most mind en arra járó az t tehet velük, amit akar. Ezzel em
lékeztették arra, hogy az istenek ünnepeinek titkát nem szabad
mindenkinek eláru lni."] Abban az ese tben, amikor a titok a szenttel
szemben véd i a h ív őt, a szentet fenyegető energ iaként mutatják be,
amely közvetlen veszé lyt jelent. Ennek az energiának a képi megjele
nése általában a veszélyes sugárzás, amelyet a titok, mint valamiféle
ózonr éteg. pajzsként felfog. Amennyiben a titok az emberek birtoká
ba kerü l, azaz ha emberek is részesedn ek a Teremtő titkában, és ezzel
a tud ással kozmikus katasztrófákat is előidézhetnek, k űlön ö s jelentő

sége t kap a titoktartás.
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A szent titokkal övezve lép a világba, amelytó1 elválaszthatatlan.
A zsidó monoteizmus ezzel szemben radikálisan elválasztotta egy
mástól Isten és a világ terét. Isten a világhoz viszonyítva gyökere
sen más és különböző. A szent nem található meg a világban, a ti
tok formájában sem. Felhőként, tűzoszlopként vagy névként
"betörhet" a világba, de semmilyen közösséget nem mutat vele. Az
a megkerülhetetlen távolság, amely Istent és a világot elválasztja, a
Teremtő és a teremtés viszonyában nyilvánul meg. Isten munkája a
Teremtés könyvében egy építőmesteréhez hasonló. Úgy bánik a
szubsztanciákkal és az anyagokkal, mint egy művész. A teremtést
Mózes első könyve műnek tekinti. A teremtő és műve között ép
pen olyan különbség és távolság van, mint egy művész és alkotá
sa, egy külsővé vált forma között. A szakadék fölött a kinyilatkoz
tatás biztosítja Isten és az ember találkozásának lehetőségét. A
találkozás helye nem a világ, hanem az írás, amely a világon túl
rögzíti a szövetség realitását és biztosítékát, a törvényeket. Az a tér,
amelyet az írás megnyit, a törvények tere, amelyeket a népnek
meg kell őriznie emlékezetében, szívébe kell vésnie őket, és meg
kell valósítania a világban. Az írás világon túlisága valamint Isten
transzcendenciája megfelel egymásnak. A transzcendencia és a túli
ság azt jelenti, hogy totális törés húzódik Isten és a világ között,
miközben a világról nem Isten megismerhetetlenségének helyeként
esik szó, hanem olyan helyként, ahonnan az emberi tapasztalatok
származnak. Bár Isten transzcendens, tehát nem található meg a vi
lágban, de azért nem rejtőzik el teljesen, mint ahogyan a negatív
teológiák gondolják. Írás általi önkinyilatkoztatás tisztasága és vilá
gossága semmilyen hiányt nem hagy maga után. Az írás nem va
lamiféle talajtalan titok, nem nyit teret a végtelen spekuláció szá
mára, hanem a törvények és a történetek formáját ölti, amelyeket
követni lehet, tovább lehet adni és meg lehet őrizni, sőt az írás
mindezt kötelességként rója a népre. Isten őrikinyilatkoztatása

olyan világos, mint amilyenek az írás jelei, amelyek a fehéren feke
tével olvashatóak. A héber Biblia a törvények követésére szólít fel,
és e felszólítás egyben a spekulációk tilalmát is kimondja.

A titok és a kinyilatkoztatás szembeállítása ebben az árnyalatlan
kiélezettségben minden bizonnyal túl sematikus. Ugyanakkor tar
talmazza azokat az implikációkat. amelyeknek a polémikus szem
beállításban nem kell kihunyniuk, és továbbfejlesztve lehetővé te
szik a kinyilatkoztatás egy-egy vallás által képviselt módjainak
megkülönböztetését. Egyiptom szelgálhat annak a vallásnak a pél
dájával, amely az istenek megnyilatkozását n vílágbm1 tapasztalja. A
kinyilatkoztatásnak ez a formája szükségszerúen titokzatos és ku
lönböző megfigyelésekre, spekulációkra ösztönöz, lépésről lépésre
elmélyülő meditációval megalapozott megismerésre hív. Egyiptom
mal ellentétben Izrael számára nem a világ, hanem a szöveg (to
vábbá a történelemben) közvetítette Isten megnyilatkozását. A ki
nyilatkoztatott szövegeket Isten önmegnyilatkozásaként értették,
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2VÖ. Jan Assmann:
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The Memory of Egypt in
Western Monotheism.

Cambridge
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amely nem ad módot a spekulációkra, amely nem többértelmű,ha
nem világos, explicit és irányt szab a cselekedeteknek. A számos
parancsolat, törvény és tanács a befogadás elsődleges aktusaként
nem kontemplatív meditációra hívnak fel, hanem arra, hogy aki ol
vassa őket, szívlelje meg és kövesse. "Ember, megmondta neked,
hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr" (Mik 6,8).

Ugy, ahogyan a kinyilatkoztatásra épülő vallásokban van szent
(amely az immanenciából a transzcendenciába helyeződik át), úgy
a "titokvallásokban" is van kinyilatkoztatás, amelyet azonban ezek
a vallások nem írásként. hanem világként, illetve világon belüli
manifesztációként értenek. Amikor Egyiptomot és Izraelt egy "ti
tok-" és egy "kinyilatkoztatásra épülő vallás" tipikus példájaként
szembeállítottuk. a 17. és a 18. század egyik vallástörténeti modell
jéhez nyúltunk vissza.' Az európai felvilágosodás hagyományában
a kinyilatkoztatást és a titkot ellentétpárnak tekintették. és az ellen
tét prototípusaként Izraelt valamint Egyiptomot emlegették. Amíg
Egyiptomban csupán a papoknak volt betekintésük a teológiai és
kozmológiai összefüggésekbe, akik e tudást titokként őrizték a nép
elől, addig a héber Bibliában egy titoktalan. nyilvános és demokra
tikus vallás példáját látták. Itt nem voltak nehezen megközelíthető

ezoterikus igazságok, hanem konkrét parancsolatok és elbeszélések,
amelyek megértéséhez minden adott volt a szövegben.

Ez a szembeállítás az isteni kinyilatkoztatásnak két ellentétes
módját mutatja meg: a titokét és a nyilvánosságét. Az előbbi

esetben a világ közvetíti a kinyilatkoztatást, a második esetben a
közvetítés az íráshoz van kötve. A felvilágosodás ezt az ellenté
tet a "természet és írás" (natum et scriptura) szembeállításával ra
gadta meg. A keresztény hagyomány ezt a megkülönböztetést
abban a tanban rögzítette, amely Isten két könyvéről, a termé
szet és az írás könyvéről szól. A természet könyve, ahogyan a
korai újkorban hitték, hieroglifákban volt írva, azaz egyfajta iko
nikus kriptográfiában, amelynek értelme a végtelen kontemplá
ció és vizsgálódás segítségével fejthető meg, persze csak megkö
zelítőleg. A világ közvetítésében az isteni kinyilatkoztatás csakis
indirekt, homályos és titokzatos lehet. Ahhoz, hogy az ember a
titok nyomára akadjon. megfelelő recepciós technikákra van
szükség. A kinyilatkoztatásnak ezt a módját "lepelkinyilatkozta
tásnak" nevezhetnénk. A lepelkinyilatkoztatást a titok határozza
meg, sosem meríthető ki teljesen, és nem fordítható le egy vilá
gos szövegre. Más a helyzet az írás könyvével, a héber Biblia
szövegkinyilatkoztatásával. Ebben a transzcendens Isten kizáró
lagosan és fenntartások nélkül nyilatkozik meg, és így egészen
más recepciós technikákat tesz szükségessé. Az önkinyilatkozta
tás tényein kívül aligha kutathatunk valamiféle titkos lényeg
után. Nem a spekulációra vagy a kontemplációra kell berendez
kednunk, hanem az írás olvasására és a parancsolatok követésé
re. Az írás könyvének felnyitása tanulást, emlékezetet, megszív-
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lelés t és követést jelent. Egy titokzatos Isten keresése eltávolítana
ettől a központi feladattól: aki egy titokba rejtőző Istent keres,
szem elől téveszti az önmagát törvényekben kinyilatkoztató Is
tent. Ezért hangzik így ennek az Istennek az önmegnevezése:
"Leszek, akiként leszek", ami nem utolsósorban olyan intésként
is értendő, amely minden ilyen irányú kutakodást felfüggeszt. A
lepel és az írás Isten és az ember találkozásának más-más tereit
jelöli. A lepelkinyilatkoztatás esetében, ahol a lepel ugyanazokat
a részeket egyszerre el is takarja és láthatóvá is teszi, Isten ön ki
nyilatkoztatásnak nincs élesen körülhatárolt formája, csak nyo
mai találhatóak meg a világban, ösztönzések és intések, amelyek
éber, figyelmes kontemplációra serkentenek. Isten manifesztációjá
nak homályosságával együtt jár a spekuláció parancsolata, hogy
az ember a láthatóban lelje meg a láthatatlant.

Amennyiben az óegyiptomi vallást a "lepelkinyilatkoztatás"
példájaként kívánjuk hivatkozni, a kronológiában precízebben
kell eljárnunk, mint ahogya felvilágosodás korában lehetséges
volt, amikor a hieroglifákat még nem fejtették meg, és csak né
hány antik, mindenekelőtt görög szerzőre támaszkodhattak, köz
tük Herodotoszra, Plutachoszra, Jamblikoszra és a Corpus Her
meticumra. Ezek a források csupán az egyiptomi vallás végső

állapotáról nyújtanak képet, és ezt is görög, főként közép- és új
platonikus megvilágításban teszik. Plutarchosz lziszró1 és Ozirisz
ró1 című írása, amely bemutatja .Sais lepellel takart képét", a
lepelkinyilatkoztatás és a titokvallás alappéldájaként állítja elénk
az egyiptomi vallást. De vajon mennyiben támasztják alá azt a
felfogást maguk az egyiptomi szövegek? A források némák és
hozzáférhetetlenek maradnak, ha a beavatásról és az ezoterikus
tanokról szóló elképzeléseket szeretnénk bennük viszontlátni,
amelyekről az egyiptomiak a görögök körében ismertek voltak.
Ami azonban százszorosan bizonyítható az egyiptomi források
tanúságával, az az a gondolat, hogy Isten a megjelenési formák
sokaságában rejtőzik, mégis ő az egyetlen Isten, aki rejtőzködik,

titokzatos és megismerhetetlen. Ha így értelmezzük a .Jepelval
lás" fogalmát, könnyedén megmutatható, hogy a vallásnak ez a
formája az i. e. 13-12. századi Egyiptom rögzült. Ezt a fejlődést

megelőzi az amarnavallás, amely csúcspontot jelent a kinyilatkoz
tatás és a nyilvánosság történetében, hiszen mi lehet kinyilatkoz
tatottabb és nyilvánosabb, mint a napfény, amiben Isten kizáróla
gos manifesztációját látták. Ez a kinyilatkoztatás természetesen
egészen más volt, mint a bibliai. Az amarnavallásban nem egy vi
lágon kívüli Isten adta hírül akaratát, hanem arról a vallási igaz
ságként felfogott felismerésről volt szó, hogy minden lét, kelet
kezés és élet a Naptól függ. Ez az Isten nem írásban nyilatkozott
meg, hanem abban a kozmikus energiában, amely fényként és
mozgásként a világot előhozta és mozgásban tartja. Ezt a kozmi
kus monoteizmust az utókor a rejtőzködő Isten eszméjével azo-
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nosította. A titok irányába tartó teológiai fejlődés egy olyan Isten
tiszteletében mutatkozik meg, akinek a mindenséget egybe fog
laló titokzatos isteni vonásai a politeista pantheon mögött kezde
nek feltűnni. Nem azok a tanok titokzatosak, amelyek erről az
Istenről szólnak, hanem maga ez az Isten. Nem ismerhető fel ab
ban a világban, amelyben, illetve amely által manifesztálódik.
Tehát az egyiptomi vallás eredendően nem "titokvallás", csupán
azzá lett, Ekhnáton monoteista forradalmára válaszul, aki a va
lóságot a láthatóra kívánta redukálni, és az Isten megnyilatkozá
sában elválasztotta egymástól a manifeszt sokféleséget, valamint
a rejtett egységet, az előteret és a hátteret, aminek következtében
az egyiptomi világkép sokkal összetettebbé vált.

Minden titokvallás biztosítja Isten és az ember találkozásának
helyét, ahol az isteni megmutatkozik és egyszersmind el is rejti
magát. A titok és a kinyilatkoztatás közötti dialektikus feszültség
tipikus metaforái a lepel és a maszk. A titok az a jelenség, amely
ben a szent elrejti és megmutatja magát, ez immanenciájának for
mája. Heinrich von Stietencron indológus és valláskutató, ezt az
elvet egy mitikus elbeszéléssel illusztrálta. A védikus és hindu In
dia kinyilatkoztatás-irodalmának szent szövegeit olyan "titok
ként", tudásként őrzi, amely a hagyomány hosszú során keresztül
magától Istentől szállt az önmagát megmutató elbeszélőre, és
amely éppen ezért értékes, nehezen érthető és csak a kegyelem
által hozzáférhető. Három út vezet a titokként kinyilatkoztatott
igazsághoz (átmán): az aszkézis (iápász), a meditatív elmélyedés
(jóga) és a kegyelem (az igazság megnyilatkozási vágya). De minden
megjelenő csupán a leplek végtelen rétegeit mutatja meg, ame
lyekben az igazság láthatóvá válik és egyszersmind el is rejtőzik.

Az abszolút titok a abszolútum dolgokba való nyomtalan és lát
hatatlan elmerülése. A mindenütt jelenvaló éppen annyira látha
tatlan, mint amennyire rejtett, ez maga a rejtőzködő. Ez a motí
vum emlékeztet a későegyiptomi titokvallás rejtett mindenható
Istenére, de a zsidó misztikának arra a tradíciójára is, amely sze
rint Isten teste betölti az egész világot, olyan nagy, hogy nem le
het látni, így "az antropomorfizmus közvetlenül és paradox mó
don átcsap a spirituálisba" (G. Scholem). Szüntelenül fenyeget az
a veszély, hogy elveszítjük magunkat a dolgok, a képek és a mí
toszok leple mögött, és azt tartjuk igazságnak. Ha ez megtörténik,
a lepel egy intranszcendentális világ sugárzó háza lesz. Ugyanak
kor az ember mindig képes arra is, hogy ezt a házat a kontemp
láció segítségével határtalanná tegye. Ebben az esetben a lepel a
spirituális titkok kinyilatkoztatásává válik.

II. Írás mint világ

Ha e két kinyilatkoztatástípust - kozmosz által közvetített titok
és az írás által közvetített nyitottság típusát - sikerült a megalko-
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tottság eszményi formáiként megalapoznunk, közelebbről is meg
vizsgálhatjuk azokat a változatokat, amelyek e két forma interfe
renciái és elágazásai révén jöttek létre. Annak mértékében, aho
gyan a korai zsidó hagyományban a szent szövegek kánonjaként
értett írás a templom, a királyság és végül a világ helyére lépett, az
írás magára vette az C,egyiptomi") lepelkinyilatkoztatás minden
jellemzőjét.Bár a lepelkinyilatkoztatás és a nyilvánosság ellentétes
ösztönzései a isteni kinyilatkoztatás eltérő médiumaiból. a koz
mosz és az írás különbségéből fakadtak, a zsidó vallás története
során nem kötődött mindvégig egyértelműen a nyilvánossághoz.
A lepelkinyilatkoztatás kozmikus-ezoterikus közvetítése a szöveg
viszonyaira is átvihetőnek bizonyult, amint egy akozmikus tradí
cióban maga az írás került a világ helyére.

Azokban a vallásokban, amelyekben az isteni kinyilatkoztatás
nem a kozmoszban, hanem az írásban teljesedett ki, maga a szö
veg öltötte magára a titok minőségeit. A "lepel-vallás" típusa,
amelyben a világ szétválik a látható és a rejtett szférájára, és a
látható valóság a láthatatlan lepleként jelenik meg, a "kinyilat
koztatásvallás" modelljévé vált, amelyben a szent szöveg ugyan
így kettébomlott egy manifeszt és egy rejtett szövegsíkra. E dif
ferenciálódás során a látható és egyértelmű kapcsolódott össze
valami olyasmivel, ami láthatatlannal és szementikusan ellent
mondásos. Az ilyen lepelkinyilatkoztatás paradigmatikus példá
jaként idézhető a politeizmus sok istene, akik összetartoznak a
mindenség rejtett egységének istenében. Más jellegű példával
szolgálhat a vallások és felekezetek sokasága, amelyeket néme
lyek az emberiség rejtett egységes vallásaként kívánnak átlátha
tóvá tenni. A látható manifesztációhoz egy ezoterikus dimenzió
társul, ami lényegesen fokozza az ismert dolgok bonyolultságát.
A lepel, amely egyetlen szimbólumban kapcsolja össze a látható
ságot és a láthatatlanságot, elválasztja az előteret és a hátteret.

A differenciálódás során nem csupán egy ezoterikus dimenzió
születik meg, és vele együtt nemcsak a tudás komplexitása nö
vekszik, hanem társadalmi hasadás is keletkezik. Kialakul egy
társadalmi réteg, amely hivatásszerűenhordozza az ezoterikus tu
dást anélkül, hogy az értelem fennálló struktúráit veszélyeztetné.
Éppen ellenkezőleg, az exoterikus és az ezoterikus tudás szemán
tikus hasadása a rendszer nagyfokú rugalmasságát bizonyítja.
Nem kerül sor a hagyomány lerombolására, a tradíció gazdago
dik és átértelmeződik. A titok védelmet nyújt a forradalom vagy
a paradigmaváltás ellen. A differenciálódás stratégiája arról tanús
kodik, hogy a folyamatosság igénye nagyobb, mint az innováci
óé. E tudásszociológiai differenciálódás egyben egy új kulturális
elit megszerveződését is feltételezi, amely mélyebb tudása révén
elkülöníti magát a széles tömegektől. A lepel-stratégia különösen
hatásos formája a tudáselit legitimációjának, mert a tudást titok
ként kezeli, tehát olyan formában, amely nem helyesbíthető,
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nem vonható kétségbe, nem hamisítható és egyáltalán nem lehet
ellene harcolni. Az ezoterikus tudás csak belülről eshet szét, pél
dául azért, mert elveszíti relevanciáját, vagy feledésbe merül,
külső érvek nem ingathatják meg.

Abban az esetben, amikor egy áthagyományozott szöveg elté
rő jelentéssíkokra válik szét, maga a szöveg összetett és átlátha
tatlan lesz, miközben ugyanilyen hasadás nem következhet be
ellentétes, a differenciálódással szemben ható pozíciók irányába.
Csupán a gondolati kísérlet kedvéért képzeljük el, hogy a ke
reszténység a zsidóság egy ezoterikus titkos tana marad. Ebben
az esetben nem lettek volna külsődleges jelei és szimbólumai a
változásnak, és nem lett volna szükség arra, hogya szentként
átörökített szövegek új értelmezésének érdekében a régi szimbó
lumokat elfoglalják. De mivel a kereszténység nem ezoterikus
világnézet, hanem mint maga a zsidóság, hiten alapuló vallás,
az ezoterikusság, például a mártírium nyilvános tanusága, és a
kényszerkonverzáció ellentéte vált volna gyakorlattá. Bár a ke
resztény allegorézis gyakorlata a textus és a subtextus megkü
lönböztetésével a történeti szöveghagyományozódás foly ton ossá
gának stratégiáját követi, de mivel a kereszténység maga nem
titkos tanként. hanem a testté vált kinyilatkoztatás követéseként
értelmezte önmagát, amiről írásban, azaz nyilvánosan tanúságot
kellett tenni, mód nyílt arra, hogy kialakuljanak más hagyomá
nyok megvetésének, túllicitálásának és idegengyűlölő delegiti
mációjának jól ismert, veszélyes formái.

Mindeközben a zsidó, a keresztény és az iszlám kinyilatkozta
táson alapuló vallásában egyaránt kialakult egy olyan herme
neutika, amely abból indult ki, hogya szent szöveg igényli az
értelmezést, és az értelmezések sokaságában mélységének és ti
tokzatos kimeríthetetlenségének jeiét látta. A zsidó hagyomány
ban mindez az i. e. 7-S. században Babilonban és Palesztinában
kialakult merkava-misztikában vált nyilvánvalóvá. A merkava
misztikát egy vallási virtuózokból álló csoport alakította ki, akik
a rabbikkal szembeszállva a zsidó hagyomány legitim őrzőinek

tekintették magukat. Igényt tartottak a Tóra olyan exkluzív is
meretére, amelynek addig nem volt helye a zsidóság történeté
ben. Ezt az exkluzív tudást, amely kivált a talmudisztikus átha
gyományozás történetétéből, titokként kezelték, amelynek
kinyilatkoztatását először ők kapták meg. Mindennek alátámasz
tására az írásbeli és a szóbeli Tóra rabbinikus tanára hivatkoz
tak, amelynek új jelentést kölcsönöztek: a "szóbeli Tórát", amely
a Talmud hagyománytörténetének legitim alapjául szolgált, "tit
kos Tóraként" értelmezték át, ami alatt a kinyilatkoztatás máso
dik eseményét értették. Tanításuk szerint a Szinai hegyi kinyilat
koztatásnak ezt a második fokát lsten csupán most és kizárólag
az ő csoportjuknak szólóan teljesítette be. A merkava-misztikában
egy vallási csoport a titkos tudásra hivatkozva legitimálta magát,
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és így a kinyilatkoztatásra épü lő vallást titokra épülő vallássá for
málta át. E stru ktú raváltás fontos sze mpontja közé tartozik Izrael
vissza térése Egyiptomba, aminek során az írás újra kozm ikus jel
l egűvé vált. Az írás re-kozrniz álód ása közben a törvény titokká
vált, a Messiásba ve tett hit pedig a mágiába húzódott át. A mer
kava-rnisztika egy fajta önmegváltás, amely a (titkos) tudásból fa
kadt, és egyben mintegy dramatizálja a lélekn ek azt a veszélyes
felemelkedését vagy leszállását, amelynek célja, hogy részévé vál
jék az égiek közösségének, azaz egyfajta "unio liturgica" .

Ugyanaz a szerkezet, ame lyet a merkava-rnisztikusok és az
ortodox rabbinikus hagyom án y közti ellentétben láttunk, megis
métlődött az iszlám történetében is az ortodox hagyom án y őrzői

és a síiták között. A sia vallási virtuózokból álló csopo rtja, ame ly
kisebbségben volt az iszl árno n belül, azza l legitimáita ma gát ,
hogy zárójelbe tett e a hiv atalos hagyom án y t ő rt énet ét . és a felej
tés koraként megfosztotta értéke i től. E háttér elő tt, mint egy az t
meghalad va, saját tudását a rejtett kinyilatkoztatásak ént dekla
rálta. Ez a csopo rt a zsidó merkava-misztiku sokhoz hasonl óan
egy másod ik kinyilatkoztat ás hívéül szegődöt t, ame ly egyedül
nekik volt fenntartva. Miközben a Korán kin yilatkoztatását nem
vették ado ttnak, han em megállapodá sszerűnek tek intett ék, az t
tanított ák , hogy Allah - go ndolkodásuk e tekintetb en is hason 
latos a kettős Sína i-hegyi kin yilatkoztatásról szóló tanhoz - a
kinyilatkoztatás á tadása kor egyszersmind felejtessel is sújto tta az
embereket, ami alól egyesek, akike t k ülön ösen ked velt , és ezek
éppen a s íit ák, rendkívüli kegyelm ének folytán mentesültek. A
síiták felfogása szerint a Korán tulajd onkép pen i jelentésének rej
tett sége az igazságosság (Allah) világ fölötti uralm án ak rejtőzkö

désévei függ össze, ame ly már nem nyilvánulhat meg minden ki
szá má ra láthatóan . Az okkult jelentés hermeneutikus kategóriája
politikailag megfelel egy olya n hatalmi renddel szembeni ellen
állásnak, amelyből kives ze tt Isten uralm ának igazságossága.

Schein Gábor fordítása
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A " FORD ULAT" ÉS AZ EG YH Á Z (A K )

(JI . rész) Dekrisztianizáció Magyarországon

Csapda, avagy If a nagy mcgt éues zt és"
A vesztett háború ered mé nye ként Magyarorszá
go n csakne m teljes elitvá ltás ra került so r. Anél
kü l, hogy most egyenként megvi zsgáln án k a
nem kommunista erők álláspo ntját, megállap ít
ha tjuk: valame nnyien a progresszió hitével és
vá rakozásával tek int ettek az el következő idö
szak elé. Ez a vár akozás és hit élt olyan kon zer
vatív go ndolkodású tud ósokban is, mint Szekfa
Gyula. Mit hitt el ez a kiváló tehetségű tud ós?
Mindezt a tőle megszokott alaposságga l előad ta

ut olsó kön yvében, a Forradalom után33 című
mun k ájában. A "bama pogányságot" kemény (és
igazságos) ítéletb en elmarasztaló tört énettudós a
Szovje tuniót olyan "nagylelkű" hatal omként ál
lítja a magyar társad alom elé, ame lynek nincs
szá ndékában proletárdiktatúrát teremteni Ma
gyarországon. Ez Szekfű sze mé ben " tör ténelmi
tény".3-I A szovjet viszonyok megism ert etése (az
egyp ártrendszer." a mag ántul ajdorr'" ) s kieme l
ten a vallásüldözések előadása kísért etiesen egy
bevág a k é s őbbi "á llam és egy ház szükségszerű

sz étv álaszt ása" marxista formuláva l, miként azt
a szovjet enciklopéd iák nyom án készült magyar
tankönyvekben olvasha tjuk.Y A tények kataszt
rofális félreism erése arró l írni 1947-ben Magyar
országon, hogy "Sz tálin élesl átás át" igazolja a
templomo k megn yitása: "A helyzetet Sztálin vi
lágos pillantása ism ert e fel, ő vonta le annak
konzekvenciáit is. Az alkotmá nyba bekerült a
vallás szabadsága, egy ú tta l az egy ház na k teljes
elválasztása az államtól és iskolától",38 s nem ke
vésbé trag iko mikus olvasni: "A sokféle nem zeti
ség éle tét a legliberálisabb nem zetiségi tör vény
sza bá lyoz ta, Sztá lin alkotása, aki már Lenin mel
lett is a nem zetiségi kérd és szakembere VOlt."39

Miért gon áolta kamolYall Magyarország egy ik
legn agyobb tört énettud ósa . a mélyen va llásos
Szekfű Gyula, hogy ez u tán a tövisbokor szőlő t ,

és a bojtor ján fügét terem, s vajon so ha sem hal
lotta a figye lmezte tés t a hami s pr óf ét ákr ő l ?"

Ormos Mária, a korszak ism ert kut atója (1991
-ben) r ámutatott" arra a tendenciára, amelylyel
"akkoriban azo nban csak a beavatottak voltak
tisz tában" , hogy ti. a MKP kezdettől fogva a ha
talom kizárólagos megragad ására készült, de ez t
a törekvését mind en esz közzel lep lezte, "a meg
nyugtató, ám a jövőre nézve félrcvczf'tóA' pozitív
vonások felmutatásával. Ilyen volt az általános
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és ingyenes népoktatás bevezet ése, valamint a
plurális demokrácia megteremtése az általános
és titkos választójog alapján. Majd hozzáteszi:
"Ma már a tör ténelem maga igazolja, hogy a fen
tebb felsorolt pozitívumok illúziók voltak csup án,
Egy rövid átmeneti korszak illúzi ói, am elyeke t
az tett lehetővé, hogy Sztálin még nem döntött
vég leg a volt szövetségeseivel sze mben követen
dő politikájáról. A játékban kétségtelenül részt
vettek az MKP vezetői, akik részben tud atosan ,
részben öntudatlan elősegítették a nagy megté
vesztést. E tapasztalat alapján egyébként be kell
látnunk, hogy nagy töm egeket nemcsak a náciz
mu s és a fasizmus tudott becsapni és félrevezet
ni." (Kieme lés tőlem - K. E )

A " nagy megt éveszt és" sz ínjátékának első

felvon ása volt a föld refo rm.42 Az ipa ri munk ás
ság "nagy megt éveszt ése" az államosítások és a
"t ied a gyá r, magadnak épí ted " jelszóban test e
sü lt meg.

Szekfű Gy ula, a nagy megtévesztett ek egyi
ke még azt is hajlandó volt megállapítani,
hogy "végignézve mindezeket az osztá lyo ka t,
mar ad az ipari munkásság és a vidéki paraszt 
ság. A dolgok logikája szerint a hatalomnak a
forrada lom útján az ő kezükbe kellett esni:,H
Igy elemi téved ései elsőrangú propaganda
an yaget k épezhet tek . Nem látta mindazt, amit
sz igorú logikai rend szerint leírt a kommunista
Milavllll Dilasz,44 bebizo nyítva, hogy a hatalom 
hoz a legk evesebb köze a munkáso sztálynak és
a pa rasz tságna k van .

A csapdá t, ame lybe az általam nagyra becsült
Szekfű Gy ula beleesett - jobb h íján - "értelmi
ségi szindr ánuinak" is nevezhetjü k Ald ozata lett a
világhírű természettudós Szellt-Györgyi Albert is,
ak i úgy vélte egy 1937-es nyilatk ozat ában 
utalva az 1936-05 szov jet alkotmá nyra is -, hogy
a Szov jetunióba n is "mcgilldult a polgárosadás"(!).
Pedig N énietí: László 1936-ba n már figyelmezte
tett: Sz tálin a maga sze mma gas ságába akarja le
húzn i a szo vjet va lóságot. 1945-ben közép- eur ó
pai államo k kerültek erre a so rsra.

Szekfű másik - teoretikus - tévedése már
inká bb öná lta tásna k nevezhet ő . Ez pedig az II

tévhit, hogy az értelmiség hatni tud a politi ká
ra. Ekkor a magyar értelmiség több sége még
nem tapasztalh att a meg Magyarorsz ágon . hogy
a bo lsevik d iktatúra keretei között az értelmiség
csa k szolgáló értelmiség lehet. Nem érez te, hogy
azoknak, akiket a hatalom "szövetséges nek" ne
vezett , nem az a feladata, hogy dönt éseke t ké
szítsenek elő, hanem hogy a megh ozot t po litikai



döntéseket igazolják. Minden más cél felmutatá
sa - egyéni helyzettől függően - lázadás, reví
zió, állam - sőt emberiség elleni bűntett.

Ez volt Szekfű nemzedékének tragédiája, s a
nagy megtévesztés háttere.

De igaz-e, hogy mindenki hajótörést szenve
dett, hallgatva a szirének csábító énekét? Voltak
kevesek - ezek között találjuk Mindszenty József
bíborost -, akik nem estek a csapdába. Mind
szenty olyan történelmi korban kapott kinevezést
a főpapok testűletébe. amikor Magyarország a
náci diktatúra legvéresebb időszakát élte, s akkor
került a magyar katolikus egyház élére, amikor a
bolsevik diktatúra vettette ki hálóját hazájára.
Mint írja: "a barna és vörös viharban" kellett
megtapasztalnia mindazokat az embertelensége
ket, amelyeket népe megélni volt kénytelen.

Mit sejtett Magyarország frissen kinevezett
hercegprímása a várható időkről? Az Emlékirata
imban így ír: "Tanulmányaim és megfigyeléseim
alapján tudtam, hogya marxizmus olyan világné
zeti ideológiai irányzat, mely céltudatosan is ateista,
gyakorlati modszcrcibcn vallás és egylzázromboló,
uralmának a világra való kényszerítését könyör
telenséggel hajtja végre s a ezclid képmutatástól
kezdve leg~onoszabb terroreszközöket is lzajlandóigény
be venni." 5 (Kiemelések az eredetiben - K. E)

Úgy vélte: "Egy püspök pedig csak az általa
képviselt ügy elárulásával lehetne lekötelezettje
a kommunizmusnak."'" Mindszenty értékrCJJdjé
ben - ezt bízvást feltételezhetjük - a nyolcadik
fóvűn a megalkuvás volt. "Történelmi tanulmánya
im alapján láttam, hogya megalkuvók minden
kor olajat öntöttek, a kereszténység ellenségeitől

gyújtott tüzekre. En mindig azokat értékeltem.
akik tudták, hogy »új egyházfalók hengerelnek
le régi egyházgyűlölőket, hogymegkezdjék dia
dalittasan tiszavirág életüket. Es az egyház túl
éli őket és térképeiket. Nem a várak és fegyye
rek, hanem az idő emészti meg ellenséfeit. Am
az egyháznak sohasem alkonvodik.v'"

Ebben a szellemben bírálta Mindszenty az
úgynevezett koalíciós idők nem kommunista
politikusait: "Hiba volt az is, hogya vezető ma
gyar politikusok legtöbbje csak felületesen,
vagy egyáltalán nem ismerte Lenin és Sztálin
fontosabb műveit, és az orosz bolsevizmus ar
cát, tetteit, célkitűzéseit, gyakorla tát. (. .. ) En
gem első fogságom emléke állandóan hajtott a
bolsevizmus könyörtelen módszereinek elem
zésére, ideológiájának - amennyire lehet 
maradéktalan megismerésére. Nem szűntem

meg tüzetesen tanulmányozni Róma eligazítá
sait sem, ugyanakkor elmélyedtem a materializ
mus bőlcseletében. és tulajdonképpen 1917 óta
igyekszem elolvasni azokat a kritikai-isrnertető

műveket, amelyeket itthon és külföld ön az
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orosz forradalom kezdetéről és későbbi éta p
jairól, terjedéséről felhajtani tudtam.T"

A vallásszabadság gyakorlata 1945 után
Egy polgári berendezkedésű államban nincs ál
lamvallás. Az egyház tagjai önként vállalják az
egyházhoz tartozás tényét, s mint az állam
egyenlö jogú polgárai élnek jogaikkal és teljesítik
kötelezettségeiket. A polgári állam ugyanis az al
kotmányában elfogadott alapjogok szerint a val
lások szabad gyakorlását és az egyházak szabad
működését szavatolja. s belső ügyeikbe nem
avatkozik. Ilyen módon az állam és az egyház
egymással mell(;rendeltségi kapcsolatban van.

Magyarországon az Ideiglenes Nemzeti Kor
mány meghirdette a vallásszabadságot, s a felekeze
tek egyenjogúságát. Az egykorú katolikus sajtó
(Vigilia) így értékelte az új viszonyokat: "Az
egyház így szilárd bástyák mögül, a sokszor ké
nyelemre. tunyaságra kísértő biztos fedezékből

lsten szabad ege alá került", s az állami pártfo
gás megszűntével "hívei védelme alá kell hú
zódnia". De vajon húzódhatott-e? A jog szavai
és a gyakorlat kiáltó ellentétet mutattak. Az
1946: l, tc. deklarálta: "Az állampolgárok termé
szetes és elidegeníthetetlen jogai külőnősen: a
személyes szabadság, jog az elnyomástól, féle
lerntől és nélkülözéstől mentes emberi élethez, a
gondolat és vélemény szabad nyilvánítása, a val
lás szabad gyakorlása, az egyesüléSi és gyüleke
zési jog, a tulajdonhoz, a személyi szabadság
hoz, a munkához és méltó emberi megélhetés
hez, a szabad művelődéshezvaló jog s a részvé
tel joga az állam és önkormányzatok életének
irányításában." Ezt az "állampolgárok természe
tes és elidegeníthetetlen jogait büntető törvény is
szavatolta" .49 Nem szavatolta azonban az "anti
klerikális" politika, amely erősebb volt a törvény
szavainál. A vallásos meggyözödés magánéleti
jellegét - s a vallásos emberek összességét az
egyházban - akként fogták fel, hogy annak
minden irányú megnyilvánulása reakciós politi
kai tevékenység. Joggal írhatta Mindszenty: "Mi
közben a kultúrharc Magyarországon kibontako
zott, azzal is tisztában voltam, hogy a keresz
ténység és a bolsevizmus egy látványos világné
zeti harcban _e pillanatban magyar földön méri
össze erejét."?" Mindez kísértetiesen hasonlított a
Szovjetunióban il húszils években tőrténtekhez.

Első lépésként ez a vallásos emberek (és az egy
ház) kiszorítását jelentette - szavakban a vallás
gyakorlásának biztosítását emlegetve - ide ért
ve il vallásos egyesületek feloszlatását" (majd
késöbb valamennyi iskola elvételét). Magától ér
tetődő tehát, hogy az egyház első embere erélye
sen tiltakozott il cserkészet, il KALOT és más hit
buzgalmi egyesület feloszlatása ellen,52 s az ál-



lammal való kapcsolatok rendezése feltételéül az
egyházat (s általa a híveket) ért sérelmek orvos
lását tűzte.S3

1947 tavaszán a fakultatív vallásoktatás beve
zetése jelentett kemény összeütközést a bíboros
és az állam között. Helyesen látta Mindszenty a
helyzetet, amikor azt egy folyamat részeként
szemlélte, amelynek állomásai: fakultatív hitokta
tás - semmilyen hitoktatás - ateista nevelés.s4

A hatalomtól persze a legtávolabb állt az
egyházzal történő megegyezés, kűlőnősen a
konkordátum megkötése. A baloldali erők "an
tiklerikális politikája" 1947/48-tól nyílt állami
vallásüldözéssé alakult, ide értve a Boldog
asszony-év rendezvényeinek hatósági zaklatásait
is. Mindszenty leírásai mindenben egyezőek a
történelmi tényekkel.f

1948-ban néhány hónapon belül az ateizmus
államvallás rangjára emelkedett (noha ezt Magyar
országon nem mondták ki az állam alaptőr

vényében. miként az Albániában történt). A prí
más politikailaglégüres térbe került. Ez a helyzet fel
gyorsította izolálódását.

Ha nem akarunk szembe kerülni a történelmi
tényekkel, meg kell állapítanunk: nem a "ma
kacs" főpap került szembe a politikai hatalom
mal, hanem egy adott politikai helyzetben a ka
tolikus egyház feje a keresztény etika alapján ke
rült szembe különböző minőségi fokon a dikta
tórikus és a demokratikus politikai tényezőkkel.

A lényeg ugyanis a magyarországi katolikus
egyház első szolgájának etikai alapzatú küzdel
me a diktatúraval. "A lelkekben jelentkezőerköl
csi romokv'" felszámolása nélkül aligha volt le
hetséges a nemzet talpraállása. Egyedül a prímás
mondta ki, és mondhatta hitelesen, hiszen a há
ború alatt sem mondott mást:57 "Nem, Kedves
Híveink, a háború sem igazolja a bűnt és nem
függeszti fel lsten parancsolatainak érvényét."sH

Az egyház elleni stratégia felépítése
A háború utáni magyar társadalom többsége val
lásos - római katolikus - volt. Az 1944 végén
hatalomra került új politikai elitben - ha nem is
volt kifejezetten ateista - egyetértés volt "az anti
klerikalizrnusban, mely az egyházak - főleg a
katolikus egyház - túlzott szellemi és politikai
befolyása ellen irányult" .5

Q

Bizonnyal igaz Ormos
Mária vélekedése, aki szerint a hatalomra törő

MKP "nemcsak az egyháznak mint intézmény
nek lehetetlenné tétele miatt, hanem azért is, mert
így az állandó politikai nyomás elől a templomba
sem volt tanácsos menekülni".60 Igaz az a megál
lapítása is: "A 20. századi diktátúrák története
mutatja, hogya totális rendszerek minden idegen
befolyást ki akarnak küszöbölni mind a politiká
ból, mind a társadalom életének egészéből."?'
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A harcos ateizmus elvi álláspontját képviselő

bolsevik ideológia - mint az [emelian [aroszlao
szkij"2 nyomán jól ismert - csak olyan módon
tudta elképzelni a társadalom feletti uralmát. ha a
számára "idegen befolyást" jelentő istenhitet
megszünteti. E stratégiai cél elérését szolgálta a
"progresszió" és a szabadságjogok érvényesülését
hangoztató megtéuesztés, a nyers fizikai erőszak, a
tömegmegmozdulásokkal történő manipuláció,
az állam és az egyházak közötti "megegyezések",
a sajtóban folytatott hecckampányok. Ezt azonban
csak a legmagasabb kommunista fórumokon
mondták ki nyiltan. Az egyház elleni harcban
kulcsfigurák voltak olyan renegát (apostata) ke
resztények, akik a kommunista párt tagjaként
léptek fel volt egyházuk ellen, vagy <;lz egyházuk
kebelében maradva - a szovjet "Elő Egyház"
mintájára - a "békemozgalom" álcájában buz
gólkodtak az egyháziak) önfelszámolásában. Az
első csoport kiemelkedő figurája Ortutay Gyula,
akinek "titkos belépését a pártba" az MKP titkár
sága 1945. március 7-én elfogadta.63 Ortutay a
nyilvánosság előtt mint a Kisgazdapárt kultusz
minisztere szerepelt, még 1949-ben i,s.

Az egyház felszámolására az AVO-n belül
Rákosi utasítására már 1946-ban megszerveztek
egy alosztályt kizárólag az "egyházi ügyek" keze
lésére. Az Egyházügyi Alosztály vezetésére Ti
hanyi [dno« államvédelmi tiszt kapott kinéve
zést. 64 Az alosztály feladatkörét 1951-ben az AI
lami Egyházügyi Hivatal vette át.

A római katolikus egyházon belül szervezett
békepapi mozgalom számára "megszerzett" pa
pok esetében a hatalom nem válogatott az eszkö
zökben. Erkölcsi támadhatóságra alapozott zsaro
lás, fizikai kinzás, kényelem- és vagyonszeretet,
karriervágy, vagy gőg kielégítését célzó vesztege
tés volt a leggyakrabban használt eszköz."

A támadás a politikai dokumentumok tükrében
A MKp66 (MDp67) "belső használatra" készült
dokumentumai kíméletlenül őszinték. Rekonst
ruálható belőlük az alkalmazott taktika. A egy
házellenes támadás elhatározását már az MKP
KV 1945. november 22-i ülésén írásban rögzíti a
jegyzőkönyv68 Rákosi rámutatott: uo' .óvatosan
kell dolgozni és nekünk nagyon meg kell nézni,
hogyan és milyen formában támadunk." Ehhez
képest a támadások sohasem az egyház, hanem
annak - úgymond - "legreakciósabb" képvi
selői és intézményei ellen irányulnak, "ezzel
oppozícióba kényszerítve magát az egyházat".69

1946. március 24-én az MKP országos érte
kezletén Rákosi "önkritikusan" kijelentette, hogy
a "klerikális reakció elleni harcot" elhanyagol
ták: "Az eredmény az lett, hogy ezt a tartózko
dásunkat gyengeségnek tekintették és ettől még



szemtelenebb lett a klerikális reakció." 1946.
szeptember 29-én (az MKP II. kongresszusán)
pedig pártprogrammá tette az egyházak meg
semmisítésének feladatát azzal az indoklással,
hogy "a magyar egyházak kezdettől fogva elIen
szenvvel nézték a demokráciát" .1°

Szklarska Porebában 1947 szeptemberében
Révai Józsefa Tájékoztató Iroda alakuló ülésén a
magyar "klerikális reakció" felszámolását követel
te. Mindez nem volt lehetséges a hercegprímás
"kikapcsolása nélkül". Ezt az akciót személyesen
Rákosi Mátyás irányította (operatív módon is).
Először a közvéleményt kellett befolyásolni a napi
sajtó 71 és írásos propag.andaanyagok,72 valamint
kierőszakolt tüntetések 3 segítségéve!, amelyeket
országszerte filmhíradókon mutattak be. 1948
karácsonyán Rákosi elérkezettnek látta az időt

kiadni a letartóztatási parancsot. Ő iránitotta
mindvégig a prímás koncepciós perét is?

Most azonban - 1948-ban - még az előké

szítés folyt a megyei (városi) MKP (MDP) szer
vezetek és az AVO közreműködésével. Szokolay
Zoltán kutatásai nyornárr" részletesen megis
merhetjük ezt az országszerte alkalmazott mód
szert, amelyet Révai József és Farkas Mihály tit
kársága vezényelt." Terveket készítettek a me
gyei pártbizottságok 1948 má jusától, az iskolák
álIamosítása érdekében szervezendő kampány
ban részleteiről. Ilyen akciót~rv leírása maradt
fenn Csongrád megyében." Az intézkedési
programok kiemelik az egyházak megosztásá
nak szükségességét ("reakciósok" és "demokra
tikusan gondolkodó, haladó katolikusok"). Kű

lön hangsúlyt kapott Mindszenty elszigetelése.
A pedagógusok szakszervezete, a kommunista
vezetésű nőszövetség (MNDSZ) mind "felada
tot kapott". A "kulcsszerep" természetesen a
sajtóé. "Leleplező" cikkei az egyházi iskolákban
uralkodó viszonyokról nélkülözhetetlenek: "saj
tónk úgy vigye az egyházi vonalat. hogy az ol
vasóközönség azt lássa, hogy az egész megye
népe az álIamosítás ügye melIett áll". Majd egy
kézzel írt feljegyzés a munkaterven: "A hírszer
zés megszervezni a járási ti! az ávóval! a közsé
gekben szintén küldjenek észrevételeket!" (sic')

Az 1948. év utolsó heteire és 1949 első ne
gyedévére készített egyházelIenes akciók forga
tókönyvei országszerte hasonlóak.

A központi direktíváknak megfelelően meg
fogalmazott "Munkaterv,,78 meghirdette: "I. Köz
vetlen harc Mindszenty ellen, tömegmozgalom
má tenni a mindszentyzmus elIeni harcot, meg
szervezni a tiltakozásokat és a karácsonyi gyer
mekakcióban megakadályozni a klérus akcióját.
II. Harc a klerikális és a kulákreakció elszigetelé
sére: agitációs munkánk kiszélesítésével a kleri
kális reakció kulák kapcsolatának leleplezésével
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a vallásos dolgozó tömegek szembeálIításával a
klérussal szemben. III. Kulturális vonalon elszi
getelni a klerikális reakciót. Ennek érdekében:
kiszorítani a szabadművelődési ügyvezetőség

bői, tanácsokból, a kulturális rendezvények terü
letéről, kiszorítva a klerikális műsoranyagot, ki
szélesítve falusi kultúrmunkánkat népi elemek
kel, feifrissítve a kulturális vezetést."

A forrás további oldalain a Mindszenty elIeni
országos hajsza megszervezésének kulisszái
mögé is betekinthetünk: "A megyei sajtóban jól
kidolgozott Mindszenti-ellenes (sic') munkás és
paraszt nyilatkozásokat kihozni, rom. kat. paptól
Mindszenty ellenes nyilatkozatot kihozni, a tilta
kozásokat kelIő kommentárral kihozni. Felelős:

Molnár Géza." A további teendők függetlenül
Mindszenty József személyétől a valIás elIen irá
nyulnak. Ilyen akció a karácsonyi gyermekakci
ókból az egyházak teljes kiszorítása. Ugyancsak a
vallás ellen irányultak - Jaroszlavszkij "utasítá
sai" nyomán - a következő intézkedések: "Be
dobni a népnevelőinket a klérus elIeni harcba a
templomba menő vagy templomból jövő töme
gek közé" ... "Dec. 28-ig a karácsonyi akciók el
lenőrzésével párhuzamosan minden községben
leellenőrizni, kik a hitoktatók ... " "Jan. IS-ig meg
vizsgálni a tanítókat, kik a szívgárdának vagy
egyházi énekkaroknak. vagy kongregációknak a
vezetői. Erről december 20-ig az igazgató-tanítók
tegyenek jelentést a pedagógus szakszervezet me
gyei titkárságához. S fenti határidőig személyesen
is ellenőrizzék." "Az iskolákból kirekeszteni a kű

lön vallási előadásokat és külőn vallásórákat."
"Az ÁV079 tartsa megfigyelés alatt a klerikális re
akció működését .. , erről tegyen jelentést heten
kint (síel) a megyei titkárhoz." A dokumentum
arról is rendelkezik, hogy: .Hitközségi képviselő
testületek alS-éig mindenütt ülést tartanak,
melyről táviratot küldenek elítélik Mindszentyt,
kidoboltatják a faluban, hogy a katolikusok kőzűl

minél többen vegyenek részt a gyűlésen. b/ AI
lást foglalnak a helyi mindszentyk ellen is."(Betű

szerinti idézet - K. E)
Most azonban lépjünk egy kissé előbbre az

időben, mert azt kívánjuk igazolni, hogy a
Mindszenty-per egy folyamat egyik (kétségte
len legfontosabb) állomása, amelynek végső

célja az egyház ősszeroppantása.közvetlen célja
pedig az iskolák államosítása "szükségességé
nek" igazolása, valamint az állam és az egyház
közötti "egyezmény" kikényszerítése volt. 1949.
január 4-én meg is kezdődtek a "tárgyalások" a
püspöki kar és az állam között. 1950. augusztus
30-án Grósz József kalocsai érsek és Oarvas József
vallás- és közoktatási miniszter aláírta azt a
"megállapodást",80 amelyet nyomban követett a
szerzetesrcndek .rncgszüntetése" .81 Ezzel az állam



fontos lépést tett a teljes egyházkormányzat ál
lami felügyelet alá helyezése felé, amely az
1950-es "egyezmény" aláírója. Crősz József és
számos társa ellen folytatott persorozat után
következett be. Igy az 1947: XXXII. tc. - a fele
kezetek teljesegyenjogúságáról alkotott törvény - a
felekezetek egyenlő leigázásaként valósult meg.

Még alig száradt meg a tinta az "egyezmé
nyeri", amikor Farkas Mihály 1950. szeptember
elején az újabb "harci szakaszra" hívta fel a figyel
met. Révai József pedig 1951. április 14-én "a kle
rikális reakciot" mint "az imperializmus legfon
tosabb ügynökét" jelölte meg. Május 4-én az
MOP Titkársága ülésén az egr:házpolitika módo
sulásának kérdéséről beszélt. 2 Kifejtette, miként
lehet "egyik vagy másik püspökre fő tüzet
irányitani (Elsősorban Crőszre, Péterire (sicl) és
Shvoyra, utánuk Hamvasra és Papra)". Elhatároz
ták a "pálosok elleni per előkészítését". A forrás
így folytatódik: "A per vádlottjait »amalgán- (sicl)
módszerrel kell kiválogatni: a pálosokon kívül
vádlott legyen a ciszter rendfőnök és néhány püs
pök, akik ellen komoly bizonyítékaink vannak.

A/ A per politikai vonala a következő le
gyen: A vádlott pálos szerzetes gyilkosságainak
elkövetésénél szövetkezett a népi demokrácia
esküdt ellenségeivel, ellenforradalmi szerveze
tet épített ki, és ebben a munkájában támaszko
dott nemcsak saját rendjére, hanem az egész
klerikális reakcióra. beleértve a püspöki kart.

B/ A pernek bizonyítani kell, hogya vádlott
püspökök a régi rend vissza-állítását akarják,
esküdt ellenségei a népi demokráciának, illegá
lisan dolgoznak ellene, megszegik törvényein
ket, kémkednek. valutan. ietet kötnek stb. Ezek
a püspökök csalárdul írtak alá az állammal kö
tött egyezményt, egy pillanatig sem gondoltak
az egyezmény becsületes betartására, nem lehet
tehát rájuk bízni az egyezmény betartásáról
való gondoskodást sem.

C/ A pernek bizonyítani kell, hogya legfon
tosabb szerzetesrendek, megszegve az egyez
ményt és az állam törvényét illegalitásba vonul
tak, szervezett állam ellenes működést fejtenek
ki a reakciós püspökök tudtával és segítségével.

O / A pernek bizonyítani kell, hogya szerze
tesrendek és tagjai erkölcsi mocsárban élnek. (. .. )

Közvetlenül a vádirat közzététele előtt össze
kell hívni a püspöki kart, elébe kell tá rni a vád
iratot és meg kell kérdezni, hogy az állammal
kötött egyezmény értelmében milyen egyházi
szabályokat hajlandók foganatosítani a vádlot
tak (beleértve a püspökök) ellen. Fel kell vetni a
vádlott püspökök lemondását. A püspöki kar
előreláthatóválasza az lesz, hogy nem tehetnek
semmit, a püspököket a pápa nevezi ki, letnon
datni őket nincs módjukban stb., stb. Erre a kor-
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mány jelentse ki: a püspökök ezzel a vonako
dással megszegik az állammal kötött egyez
ményt. A kormánynak ennél fogva kötelessége,
hogy a maga eszközeivel gondoskodjék az
egyezmény betartásáról. azoknak az államelle
nes papok és püspökök felelősségre vonásáról.
akik veszélyeztetik az állam és egyház jó viszo
nyát és békéjét ... Számolni kell azzal is, hogy az
ellenségnek sikerülni fog a Crősz és társai elleni
pert összekapcsolni a jelenlegi közellátási ne
hézségekkel, a tszcs fejlődés következtében ki
éleződő osztályharccal a falun, és a népi de
mokrácia ellen hangolhat majd bizonyos kispol
gári, paraszti, értelmiségi, sőt egyes elmaradot
tabb osztályrétegeket is."

A Titkárság úgy határozott, hogy: "A püspö
kök közül csak a legkompromittáltabbakat kell le
tartóztatni. A letartóztatás után egy-két napon be
lül össze kell hívni a püspököket, a katolikus egy
házzal történt megegyezést aláíró rendfőnököket

és a papi Békebizottság három tagját. Közölni kell
velük a tényállást, követelve a püspököktöl, hogy
a megegyezés értelmében lépjenek fel a bűnös

püspökök ellen. A megbeszélés közvetlenül a
vádirat nyilvánosságra hozatala előtt történjen."83

Nem kétséges tehát, hogy a "megegyezés"
nem más, mint az egyház felszámolását elősegí

tő hivatkozási alap, amelyet minden esetben
"megsért" az egyház, bármit is tesz, ami hivatá
sa körébe tartozik. Ezért "a kormánya maga esz
közeivel gondoskodjék egyezmény betartásá
ról", vagyis átveszi nyíltan is a~ egyházkormány
zást. Ez 1?51. május IS-én az Allami Egyházügyi
Hivatal (AEH) felállításával meg is történt.84

A Crősz-per és a hozzá csatolt szatellit-perek
bonyolult rendszert képeztek, s az előre elkészí
tett tervek szerint zajlottak le. Az 1951. június
28-án kihirdetett ítélet szerint Crősz József 15 év
börtönbüntetést kapott, és súlyos büntetés várt a
per, valamint a szatellit-perek többi vádlottjára is.

Mester Margit, és a szerzetesi élethez ragasz
kodó több ezer szerzetes számára a Crősz-per

azért is jelentős, mert a hatalom precedens érték
kel mondatta ki - ez a Crősz-per koncepciójá
hoz tartozik -, hogyaszerzetesrendek a népi
demokrácia megdöntésére irányuló illegális
szervezetek! Ez a teljesen valótlan tétel lesz ké
sőbb Mester Margit elítélésének "jogalapja" r

mint olyan megdönthetetlen vélelem, amellyel
szemben bizonyításnak helye sem lehetett.

Az Elnöki Tanács 1951. évi 20. törvényerejű
rendeletével a főkegyúri jog gyakorlását rendel
te el, így az érseki, püspöki, segédpüspöki, apá
ti, tartományfőnöki (és helyetteseik) kinevezése
csak az Elnöki Tanács hozzájárulásával volt le
hetséges. Az ÁEH pedig "valamennyi aulába
miniszteri biztosokat nevezett ki azzal a fel-



adattal, hogya kormányzat egyházpolitikai in
tézkedéseit végrehajtsák" .S5

Az MOP PB 1951. június 28-i ülésén (Rákosi
Mátyás előadásában) értékelte az egyház elleni
hadjáratot és meghatározta a teendöket/" Figyel
met érdemel, hogy az "egyház ügyét" Rákosi ez
úttal is összekapcsolta a "burzsoázia likvidálása
nak" kérdésével: "A burzsoázia mozgósította az
egyházat is. Bár a papi reakció most is mozog és
aktív, de hol van attól, amikor Mindszenti (síel)
vezette őket. (... ) Azt hiszem, hogya csapás,
amit a reakcióra mértűnk, elég tűrhetően elő volt
készítve politikailag és bűnügyileg is. Elmond
hatjuk. hogy az AVH ezúttal megtette, amit vár
tunk tőle és semmi kétség, hogya burzsoáziára
igen komoly csapás, különösen arra a részre,
amihez nehéz egyébként hozzáférni, a papi reak
cióra. Mi már megbeszéltük, hogy fogjuk ezt to
vábbvinni. Szociális vonatkozásaiban, abban,
hogy az egyszerű munkásernber, a dolgozó pa
raszt látja, mit jelent a papi reakció, sokkal alkal
masabb az agitációra mint a Mindszenti ügy. Ab
ban sok volt a nemzetközi vonatkozás, de ebben
Hagyó Kovács, a halastóban megsérült gyerek, a
látástól vakulásig való dolgozás, felidézték a
múltat az elé a réteg elé, amely szívesen elfelejti.
A fő agitáció ezzel kapcsolatban augusztusban,
szepr-ben fog kezdődni. Véleményem, hogy bel
ső kihatásaiban ez a csapás nem kisebb, mint
amit a Mindszentivel mértünk. Mindszentinél az
volt a fontos, hogy megtörtük az egyház vará
zsát, kiderült, hogyahercegprímást is dutyiba
lehet tenni és rajta is remeg a gatya, ha a népi de
mokrácia bírósága előtt áll, az istenek alkonya
őket is elérte. Papi körökben meglehetős pánik
van. C..) Akit a pápa kinevez, elvi het jük interná
ló táborba. Esküdözött, hogy meg leszünk vele
elégedve... Visszaállítjuk aplacetum regiumot.
A magyar állam illetékes szerveinek előzetes

hozzájárulása nélkül nem lehet püspököt. stb. ki
nevezni. Utána megyünk tovább. Ennek a lépés
nek tulajdoníthatjuk, hogy ezekben a napokban
folynak a hittanra a beiratkozások és igen kis
számban. Azt hittük, hogy fokozatosan kell le
szorítani. Vigyázzunk, hogy ne csináljuk erő

szakkal. Ennek a pernek a belpolitikai jelentősé

ge azért is nagyobb mert a Mindszenti per óta
két és fél év telt el és a nép fejlődött. Hogyan
fogjuk ezt tovább vinni. Az egyházi részen to
vább fogunk menni lépésről-lépésrevissza fog
juk szorítani. Hozzá kell fogni és fel kell rázni a
Pártot ezekkel a tényezőkkel szemben... "

Hasonlóképpen értékelte a helyzetet az MOP
PB 1951. augusztus 23-i ülésén: "Megállapította,
hogy a katholikus klérus elleni harcunkban je
lentős eredményeket értünk el, hogy különösen
a Crősz-per komoly sikert képez. Ehhez járult
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egy sor állami intézkedés, majd a püspökök es
kütétele. C..) A Titkárság megállapítja, hogya
nagy vereség után a klerikális reakció megkí
sérli rendezni sorait és az egyház »egységének«
helyreállítását. Megkísérli felszámolni a politi
kai izolálódást. A Titkárság aláhúzta, hogy to
vábbra is differenciálás politikáját kell vinni."s7

Az egyházkormányzat teljes állami felügye
let alá helifgezése tehát szovjet minta szerint
megtörtént s. Ezt követte - miként a fentebb is
mertetett politikai terv azt elhatározta - a híVÓK
nagy tömegeinekeiidegenitese, vagy (ha ez nem sike
rül) erőszakos e/szakítása az egyháztól. (Azt az inst
rukciót ugyanis, hogy "vigyázzunk, hogy ne
csináljuk erőszakkal",valójában senki sem vette
komolyan. és nem is kérte számon senki sem a
"vigyázást".) ,,1951. szeptember lS-től a kultusz
tárea szinte lehetetlenné tette az iskolai vallás
oktatást mondhatni egy világnézeti »elvonókú
rénak« vetették alá a hívők ezreit."s9

Ebben a politikai helyzetben különösen inge
relte az egyre gőgösebb tejhatalmat gyakorló
diktatúrát, ha akadtak olyan papok, vagy szer
zetesek (szerzetesnők), akik ellenszegültek a
hatalom akaratának. Az ő sorsuk hamar betelje
sedett az AVH valamelyik börtönében.

A protestáns egyházak esetében - bár a dikta
túra első számú ellenségének a katolikus egyhá
zat tekintette'" - a hatalom ugyancsak kemé
nyen fellépett, s megkísérelte a teljes ellenőrzés

megszerzését elsorvasztásuk érdekében. Vagyis a
protestánsok azt kapták [uuúmuí, amit a katolikusok
büntetésül. Ordass Lajos evangélikus püspök meg
hurcolása és elűzése egyházi tisztségéből, vagy
Ravasz László és Révész Imre református püspö
kök lemondatása és felcserélésük Rákosi jelölt jei
vel - a kriptokommunista Bereczky Alberttel és
Péter Jánossal - megelőzte a protestáns egyhá
zak "megállapodását" a kommunista állammal.

Az egyházüldözés legújabb kori fejezete 
bár mérhetetlen károkat okozott, nem csak az
egyházaknak, de az egész társadalomnak - az
üldözők akarata ellenére számos vértanút és
hőst adott a társadalomnak, akiknek példája
nemzedékeknek ad útmutatást.

KAHLER FRIGYES

33Szekfű Gyula: Forradalom után. Bp.. 1947.
34Szekflí: i. m. 84.
35UO. 133-135.
36UO. 140.
37UO. 151-153.
}SUo. 152.
39UO. 155.
40 Mt 7,15.
41TSz.5-10.
42Szekfű: i. m. 103-105.



43UO. 105. Meghatározása egybevág a későbbi Tu
dományos szocializmu« (Szerk. Honfi József. Bp., 1977.)
egyetemi tananyag definíciójával: népi demokrati
kus hatalom ... a munkásosztály és a parasztság for
radalmi demokratikus diktatúrája (129.).

44Milovan Dilasz: Az ríjosztály (szamizdat kiad
vánx)·

Emlékirataim, 51.
46Emlékirataim, 50.
47Emlékirataim, 51.
48Emlékirataim, 50-51.
4Y1946. évi X. törvény
50Emlékirataim, 154.
51 1946. július 4-én Rajk László belügyminiszter

valamennyi civil szervezetet, így a hitbuzgalmi
egyesületeket is feloszlatta. A döntést szovjet rész
ről is sürgették.

521946. július 21.
53Emlékirataim, 138-139.
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56Emlékirataim, 62.
57Emlékirataim, 35-42.
58Emlékirataim, 62.
59TSz. 13.
60TSz. 10.
61 UO.

62Jemeljan Jaroszlavszkij: Lenin, a kommunizmus
és a vallás. Moszkva, 1933. UŐ.: A kommunizmus és a
vallás. Bp., 1959., valamint a Bezbozsnik (Ateista,
vagy Istentagadó) című folyóiratban 1920-1924 kő

zötti írásai.
63MSZP (Magyar Szocialista Párt) Politikatörté

neti Intézet Levéltára (PI.) 274. f. 4. 20. ö.e.
64A Legfóbb Ügyészség B.18 300/1989., megálla

pítá~ a Mindszenty-per perújítási nyomozása során.
6°Lénárd Odőn: Erő az erőtlenségben. Eszmélődés

élmények és dokumentumok fölött a magyarkatolicizmus
helytállása köréból a kommunista diktatúra alatt. Kéz
irat a Kahler-bizottság anyagában. Rámutat a béke
papi mozgalom két (excommunicalt) atyja: Horváth
Richárd és Beresztóczy Miklós, valamint a minisz
terelnökségi államtitkári posztot betöltő Balogh Ist
ván "beszervezésére" (29-47.). A zsarolás és meg
vesztegetés módszerét kombinálta később is a hata
lom a legfelsóbb szinten, így Máté János esetében.

6:Magyar Kommunista' Párt
6'Magyar Dolgozók Pártja
68p!. A. KV. 83. F. Jegyzőkönyv.
6QTSz. 32.
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72YÖ. Gergely Jenő: A katoiikus egyház Magyaror
szá90n 1944-1971. Bp., 1985.

3A tüntetésekre kivezényelték az egyházi isko
lák tanulóit és tanárait. A püspöki székhelyeken a
püspöki palota előtt tartották a tüntetéseket. A tün
tetésekre "csasztuskákat" írtak, amelyet skandálni
kellett a résztvevőknek. A székesfehérvári tüntetés
résztvevőjénekbeszámolója szerint "Yesszen Mind
szenty - Amerika fizeti. Vegye le a palástot 
hagyja el az országot. Reakciós, nem magyar 
megint háborút akar." Valamint: "Czapik érsek le
gyen esze - amit ígért most tartsa be."

74y Ö. Kahler Frigyes: A főcsapás iránya Esztergom
- Mindszenty bíboros pere. Bp., 1998.

75Szokol~y Zoltán: Kovácsházi keresztút. Bp., 1994.
76Csongrád Megyei Levéltár (továbbiakban:

CsmL.) 40. f. 2. csoport 48. ő.e. Kukucska János je
lentései.

77CsmL. 40. f. 1. cs. 10. ő.e, p. 1-4. Közli
Szokolay: i. m. 23-24.

78CsmL. 40. f. 1. cs. 10. ő.e. 27-31. Közli
Szokolay: i. m. 26-30.

7YAz ÁYO feladatként kapta még Makón (orszá
gosan hasonló a helyzet): .Ráál (siet) egy-egy rémhír
rel minden faluban és végigmegy rajta, felgombolyítja,
Házaló apácákat 5-éig minden faluból eltávolítja, Mun
katemet dolgoz ki a viszkereszti (síel) házszentelésre való
beépítésre... Beszéd témája al Mindszenty leleplezése, b/
Helyi reakciósok leleplezése, gyűlöletessé tétele a falu
népeelőtt. Kuldkok; népnyúzók stb. cl AbeKét mindeniitt
kihnngslílyozni. Silabusz (sic!) elkészítéséért felelős

Winkelhoffer."
80YÖ. A Kereszt II. 21. 1951. augusztus 31. Az

"egyezményről" vö. még Gergely Jenő: Az 1950-es
egyezmény és a szerzetesrendek feloszlatása Magyaror
sZá~orl. Bp., 1990.

11950. évi 34. tvr. 1950. szeptember 7. A rendel
kezés alól kivételt képez "a katolikus iskolákban a
tanítás ellátásához szükséges megfelelőszámú fér
fi és női tanítórend működési engedélye".

82PI. A. 276. f. 54/142. ő.e. 3-9.
83Uo.

84Az ÁEH felállítása a tervezettnél fél évvel ko
rábban történt meg.

85y Ö. Gergely Jenő: A katolíkus egyház Magyaror-
sZá~on 1944-1971. Bp., 1985, 125.

6p!. 276. f. 53. 78. ő.e.

87pI. 276. f. 53. 81. ö.e.
88Ennek első dokumentumkötete: Bindes Fe

renc - Németh László: "Ha enc,;em üldöznek... n Válo
gatott dokumentumok a Győri' Eg~/házmegye Életéból
1945-1966. Bp., 1991.

89TSz. 99.
90p!. A. 276. f. 65/30 ő.e. Rákosi Mátyás felszó

lalása az MDP KY 1953. február 17-i ülésén: "A
helyzet az, hogya leghatalmasabb kémközpont kétségte
lenti! a katolikus egyház... "



ARCTALAN FÁJDALOM ÉS BÖLCS
MOS OLY
Muzsnay Ákos a vizuális próféta

"M illdell kult únihan az ember lsicnt keresi."
(Ferdinand Ebner)

(a látváIlY helyén) Muzsn ay Ákos teh át ist en kere
ső művész . Képei enne k a keresésn ek az á llan
d ó d okumentumai. Festmén yei, g rafikái, szob
rai és kisp lasz tika i lst en ko nkrét jelenl étének
világ beli fá jdalmas hián yáról hozn ak hírt. Am
az az erő, ami ve l ez t a fájdalma s hián yt képes
megjelen íten i, nyilván va lam iféle öntu d atlan
hitből fak adhat (mi ndegy, hogy akeresésbe vagy
lsten jelenlétébe ve tett hitből) . Ez az isteni hívás
kén yszer á ts ű t a képeken , erről sz ólnak, beszél
nek művei - minimalizált esz köz hasz ná latta l
ugyan - , bármit ábrázo ljanak is. A tém a teljesen
mell ékes, az igazi művész mindig egyetlen nagy
témáját bontogatja . Mindenkori kereszt én y vilá 
gu nk örö k problémáját , hogy a hián y á lta l ho
gyan jelenítődik, hogyan je l en íthető m eg az a
Valam i, am inek o tt kellen e lennie a lát ván y he
lyett. A lá tvány helyéb en . Ahol maga a titok áb
r ázol ódik a Valami vag y Valaki helyett. Mert
másként nem leh et. Mert másként nincs nagy
művészet. Csu pá n a rejtély ábrázolása , csak a
kétely megjelenítése álta l.

(9 kiiszöböll túl) Drámai erő sugárzik Mu zsn ay
Akos műveiből bármennyi re finom, lírai és ár
nyalt legyen is az előadás . Ez a dráma két ősi

d ologn ak (az egyszerűség ked véér t: a Vannak
és a N incs ne k) az egymásba feszü léséből kelet 
kezik. Ennek az ö rök harcnak az egyik legér
zékletesebb mozgó képi ábrázolása /szem lélte 
tése Tark ovszk ij Sztalkerének szoba jelen ete.

Belép ün k-e, be merünk-e lépni a kívánság
szob ába . A film arró l a k é sz ül öd é s r ől sz ól, am it
mindennapj ainkban életne k hívunk. A szoba k ü
szöbé n va ló toporg ásr ól. Mert aki a Zóna kívá n
ságszobá jába bel ép, már nem blöffölhet. A szo
b áb ól nincs több é kilép és. Ak i belép ett , abban a
szoba (élménye) örökké benne marad . Mert nem
a szoba vá ltozta tja meg az embe rt, han em az az
erő, elszá n tság, amivel képes átlép ni a k ü sz ő b ö t

(önma gá t). Ebben az ér telemben Mu zsn ay Akos
kép ei a küszöb ön túlról tudósítanak . Ezé rt nem
érd eklik más, k isebb ka liberű tém ák, ezért is lát
és láttat mindent olya n egységesen m űvein .
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Cs ak az igazán nagy kérdések et feszege ti, já rja
körül újra és új ra, és minden újabb mű egy-egy
v álaszkis érle t. va gy még az se, inkább csak jel
ad ás . Ang ya li jelad ás . Abban az érte lembe n,
ahogy Aitreya Brahman a is érti, aza z: "Minden
földi művészet a d év ák [an gyalok] művének

után zásával va lósu l meg."

(a létezés /éllyege) Mit is tanulhatunk. tanu lha
tunk-e egyálta lán valam it Mu zsn ay Ákost ól, il
Ietve k é peit ől ? Sok újat se m m ikép pe n . Cs u pá n
azt és anny it, am it kv a litásos m űvektől m ind ig.
Hogy az éle t és a nniv észet nem egymásna k el
lentmondó, id egen d olog. Hisz az éle t m aga
lesz több, tartalmasabb a művészet á lta l. ilyen
kor már úgy hívjuk ez t a (ta rtalom mal) telít ett
életet, hogy lét. A létezés csak a művészet á lta l
leh et séges és érte lmes va lam i, míg élni lehet
nélkül e is . Am mondha tják On ök, hogy ezek a
képek igencsa k messze vannak m ind ennapja
in k él tető va lóságátó l. De ez csa k a lát sza t. Min
d en művész kollektív emléke ke t id éz, és azt
m egpr óbáljaúgy megmutatn i, a hogy még soha 
se m láttu k. Es mivel csak a va lóságból tud m e
rít en i, an nak elemei t rakja máskép p össze, hogy
jobban látható legyen a létezés lén yege. Hamvas
Bélán ak, a bok od i raktáros-filozófusn ak va n egy
idevágó történ ete a Knmevá/ban: "Valaki Athén
ben a visító malacot olya n pom pá san ut án ozta,
hogy híres em be r lett. A másik a hírt megiri
gy elte, és köpen ye a lá igazi malacot rejte tt.
Most jön a vicc. Az igazi mala c se nkinek se te t
sze tt, megint csak a művészt ta psolt ák meg . Mi
ért? kérd i ön. Ta lán mert a malac nagyon is igaz i
volt? Vagy a művész igazibb, mint a va lóság?"
(Shakespeare- i magasságokban , illet ve m élys é
ge kbe n já run k.. .)

(arcta/ali poétika) Mu zsn ay Ákos kép eit nézegetve
az egyik legszembetűnóbb dolog, hogy figurái
rend szerint arc talanok. A gondolkod ó embe r haj
lamos lenne már-m ár va lami á tfogóbb elm életet
gy ártaní e felism erés mögé. Péld ául , hogy Mu zs
nay Akos vissza aka r térni a ren eszánsz el őt ti

a lak áb r ázo l ásho z. hisz a reneszán sz lend ületéve l
kerülnek az arche tip ikus szen tképe k helyébe
egyed i a rcok, egyhá zi vagy világi megrend elők

a rcm ása i. Fe lfogha tnánk aká r az öna rckép hihe
tetl en népsze rűségével va ló sze mbefeszü lésne k
is, va gy akár va lam i m etafiz iku s többlett art a
lom megjelenítési szándékának, azálta l, hogy
többnyire m úrn i a szerű gyolcsokba burkolt a lak
jaina k nincsen a rca . Am ő maga sze ré ny en csak



anny it mond (egy interjúban): "Ez va lószínűleg

oda vezethető vissza, hogy nem szer étn ék túl
ságosa n ko nk r ét lenni .. . az már túlon túl egyed i
lenne." (Am ettő l még egyálta lán nem biztos,
hogy előzetes feltevéseink helytelen ek .. .)

Vagy go ndolju nk Muzsnay Akos k épcím-v á
lasztásaira, ugyan ilyen fé l revezetőek. Látszólag
persze áru lkodóak, a magyar és egyetemes kul
túra mindannyiu nk szá má ra fontos szellemi
emberei által megidézett go ndolatszi lánkok.
De. Valójába n nem szükséges megn éznü nk a
képek címeit. Ezek az alko tó szá mára fontosa k,
inspi r ációs-s timul ációs segédeszközök, a m ű

vek létrejött éh ez ele nge d he tetlen sze llemi táplá
lékforrások. Kép ei, mint már szó volt róla, min
d ig nagyjából ugyan azt a világot, go ndolatkö rt
id ézik, Ezért, bármihez nyúljon is Mu zsn ay
Akos, mind ig koh erens marad saját, belső uni 
ve rzumá hoz. Legyen az gra fikában, fes tmé
nyen , szoborba n vagy érembe n megjelenítve .. .

(saját keresz t) Mu zsn ay Áko s önmag a körü l fel
ép íte tt világa (és ez nagyon is fontos a mű

szem pon tjábó l. bárki bá nni t mon d jon ) mi ndi g
is rím elt fiatalkori , ame rikai esszéíró ked ven
cem roma ntikus világával, Henry David Tho
reau- éval . Kivonul a tár sad alomból, úgy másfél
évszázadda l korábban , és a Wald en -tó part ján a
sajá t maga építe tte házban sajá t maga ellá tásá ra
ren d ezk ed ik be. A fiziká lis létet min im alizálja,
m iközben a sze llemieke t maximálisra csavarja.
Sajá t, igazi sza badságá t igyekszik teh át megte
remten i. Közben ilyene ket go ndol: "A hit szol
gálói a kételyek . Ha nem tu dnék ké telkedni,
hin ni sem tudnék."

Amúgy ez t az idézetet éppen Mu zsnay Ákos
nagy kedv ence, Tarkovszkij naplójában olva
som. Ahogy az t is, mik ént őszin te döbb enete ki
szakad belől e, hogy őt is ugyan az a probl éma
érde kelte az Andrej Rubljovban, mint szeretett
íróit és gondolkod óit, a hit kérdése . Es ugy~nez

probléma a központi tém ája Muzsn ay Akos
mu nkáinak is. em én találom ki, Balázs Sán
dor, a művész egyi k állandó megn yitó sze mé
lye is ugyan ezt fogalmazza meg: "Muzsnay
Akos életművének csa kne m egésze: a Golgo ta
közelében áll ." Akik isme rjü k, szeretjük a rn ű

vészt és műveit , tudjuk , hogy bü szk én vá llalja
és viszi a sajá t keresztjét. (Föl a baji hegyre, pél
d ául.) Küzd elem tehát az alkotás, akárme lyik
olda lról nézzü k is . .. Az ego felad ására tett kí
sé rle t valami nem esebb cél (Isten meg tal álása
nak ) rem én yében . Ezt Taisen Deshimaru 
hogy egy mai ze}' mestert is megidézzek, csu
pán Muzsnay Akos nagy ked vence, Kőrösi

Cso ma sze llem i rokonsága kedvéért -, szóval
Taisen Deshi rnar u az ősi , keleti hagyom án yok
nyom án úgy kommentálja: a fes tőművésznek el
kell enge d nie az egóját, hogy remekművet al
kothasson . Ugya nezt mon d ta, egyáltalán nem
meglepő m ódon, hatszáz évvel ezelőtt Eur óp á
ban Eckha rt Mester is egy prédikációjában:
" .. .ha a lélek meg aka rja ism erni Isten t, akkor
meg ,k~1I feled kez nie magáról, el kell veszítenie
magat . ,

Az t nem tudom, mindezt Mu zsnay Akos át
go ndolta-e így va laha is, aká r a baji hegy tetején
sz ösz ölve éppe n aktuá lis munkáiv al, de a ké
pei, alko tásai ez t biztosan tud ják.

JÁSZ AIT/LA
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"EGYED ÜL, REITENTŐ
RAGYOGÁSBAN"
Vasadi Péter: Intarz ia

"Amikor az ember szelleme a végtelen csönd re
irán yul , megteremti a vallást. Amikor a világra
irán yul, megteremti az irodalm at. De a terem
tett világ csak a végtelen »ám y ékában« igazá n
realitás. Nincs realitás a végtelen csöndje nélkül.
A világ és a végtelen közti összefüggésre ir ányí
tott emberi sze llem megteremti a tud ományt. Es
amikor az ember sze lleme a sz óra , a világra és a
csöndre irányul, megszületik a költészet" - írja
egyik esszéjében Vasadi Péter (A szó válságáról,
a szó öröméről) . Sz ó, világ és csönd hármas prin
cipiuma. Szó és csönd, irodalom és tudomány, re
alitás és végtelen. Vagy: szavak és Sz ó, költészet
és világ, létezés és evilágin túli Lét. Vasadi élet
művének megértéséhez elengedhetetlen kulcssza
vak, viszonylatok, vagy inkább : a nyelv által ki
fejezh etetlen vagy teljességében soha ki nem fe
jezhető fogalmak j elölői.

"A mai hazai keresztény líra egy ik, ha nem
legjelentősebb alakja" - írja a költőről Rónay
László (Isten nem halt meg. A huszadik századi ma
gyar spirituális líra). De emellé máris oda tehetjük
a költő saját reflexióját: "A hit csak centrum le
het, de éppen azé rt, mert centrum, tehát a do l
gok szíve, elrejlik. Ahol mutogat ja magát, ahol
kirí, ahol kiül a testre ez a szív, ott baj van. A szív
elrejlik és dobog. A költő valahol ott bolyon g a
világ szíve körü l, azaz (. ..) a leglényeg közelé
ben . Jó ese tben ped ig benn e van. Ettől kezdve
minden megnevezés, de az is, hogy milyen is
koláh oz tart ozik, másod rangú . Keresztény ihle
tettségű költészet van. S ez jó, vagy nem költé
sze t" (A Vigila beszélgetése Vasadi Péterrel). Idé
zett vallom ásában Vasadi nemcsak a "a vallásos
sé mákhoz vonzódó kifejezések költészetétől" ,
azaz a múlt szá zad első felének didaktikus vagy
hit véd elmi szerepet betöltő katoliku s irod alm á
tól ha t árol ód ik el, han em valam i lényegesebbre
is rámu tat. A hit mint centru m, a dolgok moz
ga tója, lény ege, a testben el rejlő szív. Mind ez
csakis a nyelv álta l lehet az, aminek lenn i kell:
költészet. Vasadi lírai nyelve a hagyomán yos
keresztén y nyelvfelfogásból ered, melynek for
rása a Ján os-evan gélium prológu sában találha
tó: " Kezde tben volt az Ige, az Ige Istennél volt,
és lsten volt az Ige, ő volt kezd etben Istenn él."
Az emberi szavak sokasága sze mben a tes tté
lett Igével egyben ki is fejezi az t az ontológiai
differenci át, mely az embert mint l étezőt elv á-
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laszt ja a létteljességként értett isteni létezőtől. A
nyelv tehát önmagá ban hordja a tran szcendens
ről való beszéd lehetőségét is, azaz továbbgon
dolva a költő önva llomását: a nyelv az a test ,
amiben egyszerre elrejlik és láthatóvá válik a lé
tezés evilágin túlmutató lényege, s e Lényeg
ut áni vágy.

A fent említett bibliku s hagyományhoz való vi
szo ny t Vasadi újabb kötete sajátos mód on prob
lernati z álja. Több versrészlete is a (meg testesült)
Igét szó fajként értelmez i, melynek alapja nem az
erede ti gö rög nyelvű szö veg, ahol a Logosz
szá mtalan jelen tése közül egy ik sem feleltethető

meg egyérte lműen a nyelvtani értelemben vett
igével. Vasadi szá ndé kolt r ájat sz ása az Ige sz ó
faji értelmére akár a keresztény nyelvi hagyo
mánnyal való ironikus nyelv játék is leh etn e, ha
figye lmen kívül hagynánk a költő előbb hivat
kozo tt esszéjének egy másik részletét: "A szó te
hát a csönd gye rmeke - Istennél bizon yosan
az . De Istenn él nemcsak egyszeruen sz ó, hanem
Ige. Es lehetetlen, hogy más szó faj legyen , mint
ige. A kiny ilatkoz tatás igékkel él. Isten a Iétigé
ben ér telmezi magát - nem más, 6 az, aki van.
Lehete tlen, hogy bármelyik szófaj is ki tud ná fe
jezni az Abszo lú t Létezőt, és a Fiát; a főnév ke
vesebb lenne az igénél és va lamiképpe n sze
mélyre határolt. A melléknév elmos ná öröklétét.
A határozószó bezárn á az id őbe, A kötőszó ki
gúnyolná . Isten szava élő Ige, mert a legm é
lyebb cselekvés . Igeideje az örök jelen: Ami
csa k ige, az önmagána k pu szta állítása . Ha Is
ten az, aki önmagá t állítja, akkor a Teljességet
állítja. Innen jött létre az Ige, maga is Teljesség
ként " (A szó válságáról, a szó öröméről) . Ennek a
nyelvfelfogásnak a tükrében egészen más,
konkrétabb jelent ést és nyelvil eg reflektált lét
és világszeml életet közvetít a következő vers
részlet: " Elhu ll a főnév, mellékn év, / határozó, a
hol, a mienk. / Az igék túlélik őket. / S az igéket
az Ige" (Világosság). Esetenként azo nban ebben a
szakrális vonatkozásban is mintha lehetőség

nyílna a különböző jelentések iron ikus egymás
ba játsz ására. például a Szent Pál Szcretethitnnu
szát és a Já/lOS evangélium pro lógusá t összeolvasó
verskezdetben: "Hol voltál ed dig, sze ntem? /
Igék álta l homályosan" (Mindig most kellene}.

Ennek a tradi cionális nyelvszeml életnek az
előterében Vasadi olyan korszerű költői nyelvet
alakít ki, melynek újszerűsége részben a fentebb



csak vázlatosan bemutatott hagyományhoz való
viszonyban, részben pedig a különbözö beszéd
módok, nyelvi regiszterek vegyítésében rejlik:
"Nem tudni, hogy, de összeáll / a vers / in
nen-onnan kapva ötletet, / szót aszlengből, sú
gást, / sugalmat, tágra nyílt / szem boldog hő

kölését C,.)" (A vers szülelése). Versnyelvének
alapkarakterét a hétköznapi nyelvhasználat
rímte len és ritmizálatlan beszédmódja jellemzi,
de több versében is megfigyelhető az a finom
költői játék, ahogy ritmustalan sorok közé szin
te észrevétlenül ritmusos, jellemzően jambi
kus-anapesztuszi sorok vegyülnek: "Nem tudja
a hallgatag ember, / mit tesz, s mi az, mi ezt te
szi / vele. Föláll, s megy Edinához, / váltott le
pedőre feküdni" (Egy igazi senki éjidőn). A kötet
verseinek másik, kisebb csoportját képezik azok
a költemények, melyek határozottan élnek a ha
gyományos költői eszközökkel, mindenekelőtt

a rímmel és az ütemhangsúlyos verseléssel. A
kötet és az életmű kontextusában ezek a versek
esetenként határozottan ironikus hatást kelte
nek, különösen az Ostoros szerelmetes ének, mely
nemcsak kétütemű hetes soraival, de archaizáló
nyelvezetével is kizökkenti az olvasót. s egy új
(újralolvasási stratégia kialakítására készteti. A
költőileg díszítetlen, stilizálatlan beszédmód te
hát inkább csak az első olvasói tapasztalat lehet,
Vasadi Péter verseiben ugyanis igen gyakoriak
a hasonlatok és a jelentéssűrítő (pontosabban:
jelentésteremtő)metaforák. Az Intarzia című kö
tet is megerősíti azt a korábbi kritikusi észrevé
telt, miszerint a "metafora és a hasonlat Vasadi
számára nem a létezés költői kiegészítése, ha
nem a létezés alapjellegzetességének a feltárulá
sa" (Sturm László: Fénycsönd). Szóképei tehát
nem egyszerűen költői díszítóelemek, szerepük
a képek megidéz6 és a szavak jelentésképző

erejénél fogva a létezés léten túliban gyökerez6
mélyrétegeinek a feltárása.

A kötet három, pontosan szerkesztett ciklusra
tagolódik. Az első ciklus (A szépség jtJtte) első

darabjai a vers születését, a költészet mibenlété
nek kérdését állítják a középpontba, s ennek
összefüggésében tematizálják (kőltói) szó és va
lóság, szubjektum és világ viszonyának proble
matikáját. A legújabb Vasadi-kötet felütése 
ide értve a mottóul választott Rilke-idézetet is
- az irodalmi modernség költészetértelmezésé
vel, s mindenekelótt a József Attila-i hagyo
mánnyal való számvetést ígéri. Ez utóbbihoz
köthető a lírai én pozicionálása a versekben, aki
ha közvetlenül nem is mindig íródik bele az
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egyes művekbe, de legtöbbször mégis a megfi
gyelö, a világot megérteni, értelmezni akaró, azt
lélekben újraalkotó személyként jelenik meg.

Ennek a figyelemnek különbözö irányai van
nak. Az első ciklusban a költői tekintet mintha a
személyes teret járná be, azt a világot, mely a
személy által szabadon alakítható, sajáttá for
málható. jellemző "színtere" ezeknek a versek
nek a ház, mely lehet: a költemény hasonlata
(Eleve, A vers szűleiése), a templom mint a litur
gia, a meditáció tere (Euchariieztikorú, az otthon,
a feltétlen szeretetviszony közege (Az asszony)
és az írás tere (Egy délután átvilágítása). A máso
dik ciklus (Az éj fajtái) másfelé viszi a tekintetet.
kitágul a horizont, s a költő korunkat, napjaink
értékválsággal küzdö világát vizsgálja. Nem vé
letlenül kerül a ciklus első helyére az Egy távcső

képei című vers, amelyben a tájat, az embereket
néző személy nemcsak az önmagát pozicionáló
lírai énként azonosítható, hanem - általános ér
telemben metaforizálva ezt a szereplehet6séget
- a költő világviszonyának kifejezőjeként is. A
tudatos szerkesztésnek egy másik példáját is ki
emelhetjük: a ciklus és a kötet szimmetriatenge
lyébe helyezett "Ha nem... ?" kezdetű címvariá
ciókkal összekapcsolt verseket. Részletesebb
elemzést érdemelne az idézett versek retorizált
ságának a változása, az, ahogy - fokozatosan
áthangolva a versek s lényegében az egész kötet
modalitását - a kérdő mondatok halmozását
kijelentő mondatok váltják fel. Ezáltal egyre vi
lágosabban kirajzolódik az az oppozíció, mely a
címek kérdő mondatai által megcélzott, de a
versekben inkább csak sejtetett valóságos érték
világ és az erkölcsi válságként megélt jelenkor
között feszül. E kettő konfrontációjának centru
mába állítja be önmagát a versek kérdező-kije

lentő alanya. Ezekben a versekben ugyanaz a
kritikus viszony rajzolódik ki, mint amit Vasadi
esszéiben is megfigyelhetünk, de itt mindez
költőileg reflektálódik, s ezáltal még hiteleseb
ben tudja felmutatni azt a morális viszonyulást,
melynek végs6 eligazodási pontja a krisztusi
példaadás: a kereszt erkölcse. Vele szemben a kri
tikusan szemlélt jelenségek negatívumként írha
tók le: "Nincs bűn, nincs csalás, / se hűségese

dés; de van / nézőpont, helyzet s joghézagokj /
az egyén szabad. Ez vastörvény. hát légies. / Igy
mindenütt uralkodik. / Es megfeszíthetetlen"
(Ha nem úgy, hogyan?).

Külön figyelmet érdemel az EI című vers,
melynek nyitánya Pilinszky Apokrijjének első

sorát varialja. megváltoztatva a hiányzó előtagú

mondattőredékkötőszavát s állítmányának ige
idejét: "Es elhagyattakakkor mindenek:" A Vasadi
költészetére is jellemző világháborús emlék fel
idézése, s a versnyitányban is jelölt szövegközi



kapcsolat egy mélyebb szemléletbeli rokonság
ra hívja fel a figyelmet, mely mindkét költő ese
tében a történelmi idő immanens linearitása
mellett kirajzol egy másik történelemképet is,
melynek eszkatologikus időhorizontját megha
tározó eseménye Jézus Krisztus megtestesülése
és passiója, a jelen világ- és létértelmezését
meghatározó történés pedig a második világhá
ború szörnyűségei.A Vasadi-vers az ember em
ber-voltának elvesztését mintegy mitikus ese
ménnyé nagyítja, s így magyarázattal is szolgál
a jelenkori ember létezésének válságára: az
anyag csapdájába esett látszatlétre és látszatha
lálra - szemben a létteljességgel, s az önmagát
az emberiségért feláldozó megfeszített halálá
val. Ezt a szembenállást szemléltetik a verszár
lat Pilátust idéző szavai: "Vannak idők, amikor
nem jön / ki a szájon: íme, ez ember." Vasadi
világszemlélete mindezzel együtt sem mondha
tó pesszimistának, s ez éppen időszemléletéből

és a versekben is megnyilvánuló egyértelmű

morális orientációból fakad. Mindez a kötet
harmadik ciklusában kap világos kifejlést, ami-

kor a költő az olvasó tekintetét egyre inkább a
beteljesülő végidő felé fordítja. Ebben a ciklus
ban megszaporodnak az apokaliptikus látomá
sok C,Megméretünk majd / s egymásra dobálta
tunk / áldott halomba (. ..)" - Ama nap). A kötet
utolsó versének zárósorai pedig már egyértel
műen felmutatják a létezés eszkatologikus távla
tát: "s a kora esttel betakart / földön a Lét maga
jön meg / egyedül, rettentő ragyogásban" (Fiig
gelék).

A műalkotás születésével kapcsolatban gyakran
idézik Michelangelo rnondását, miszerint a szob
rászat annyi, mint lefaragni a kőtömbről a feles
leget. Vasadai Péter költészete mintha épp fordít
va tenné: a kőtömböt faragja vissza egésszé.
(Kortárs Kiadó, Budapest, 2007)
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HÓNAPRÓL HÓNAPRA

Az ut óbbi fél évbe n egyre-másra jelennek meg
az ifjúság nevelésével foglalkozó kön yvek , ta
nulmán yok. A nevelés iránt tanúsított fokozott
figyelem előzményei ism ertek: tan árver és. tan á
rok terroriz álása. lopott kocsib ól lövöldöző fia ta
lok, s mind ez - sajnos - csa k a jégh egy csúcsa.
Okok so kaságá t leh etne felsorolni a csüggesztő

jelenség magyarázatául. Csak néh ánya t: az er ő

szak te rjedése; a tr ágár ság elura lkodása fent és
len t; a köv etkezmén yek nélküliség; a médiu
mokban láthat ó és o lvasha tó film ek , cik kek, be
számolók. S mindehhez még itt a teljességgel
megoldhatatlan roma-kérdés, a me ly a legád á
zabb indulat ok at ke lti, és szélsőséges vélem é
nyek m egfogalmazásár a készt et politikusokat .
pedagógu sokat és pszichológusok at. I-fogy mek
kora igén y va n nundennek eny hítésére, talán az
is bizon yítj a, hogy harmadik kiad ását ér te meg
Ran schburg jen ő Szii/ők könyve c ím ű munk ája,
amely egybe n a sokszor len ézett csa lád i nev elés
kézikö nyve. Két ségt elen , hogy a házasságok 
ha egyá lta lán m egk öttetnek - o lykor válságb a
kerü lnek. Egy re kö nnyebbe n sz üle tik meg va la
m elyik fél d öntése: elég volt , legyen vége már !
Ha higgadtan és nyit ott an elolvasná k "Az élet
dolga i" so rozat új kötet ét. Baktay Mikl ós és Bak
tay Ze lka kön yvét A p árknpcsolati krízisekről , ta
lán megerősödnék bennü k az a feli sm er és, hogy
m indkett ejükben van hiba, s enne k belátása
aligha ne m a gyógyu lás kezd ete leh et.

Am ikor gyerek voltam, es ténként apá m az
ágya m szélére ült Bal at onsz ársz ón, s verseket ol
vasott egy anto lóg iábó l, vagy Arany Ján os és Pe
tő fi kötetéből. Ezeket rendszerint beletett e a ne
veze tes zöld lád áb a, amely eredeti funkciója
sze rint nagybá tyám katon alád ája volt, ut óbb
azo nba n Szársz óés budai o ttho nun k között köz
leked et t kön yvek kel megrakva. Hol Móricz re
gényeivel, hol az Illyés Gy u la által gondozott
Kosztolán yi-sorozattal , másk or Babits köt eteivel.

Az antol ógiab ól e l ösz ő r a Török és o tehC11eket
tanultam meg.l zgat ottan vártam, a vigyáza tlan
Mehe medet mi kor rú gják föl a teh en ek . Meg
kö nnyez tem To ld i Mikl ós halálát a Toldi esté
jeből , s m áig a l eggyönyörűbb ve rsek közé soro
lom, kivált a befejezését , am ikor harmadna pon
domb eme lkedett Toldi Miklós test én , Ben ce
volt az em lék láb a fölö tt á llvá n, és a sí rt lassan
elbo ríto tta a friss hó. Az igazságt evés ö rö me
tölt ött el a JlÍnos vitéz befejezését hall va , s titk ok
birod almáb a léptem A szegény kisgyerlllek 1'0110-
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szaival azon osulva. A mesék és a versek világá
ból egy szebb, bék ésebb létrend sejtelme kelt
életre bennem, s azóta is az a meggyőződésem,

hogy ezek által szebbé lesz körülöttünk a világ.
Kezdő tanárként is meséket olvastam. Mai

megh atározás szerin t " integrá lt" osztályban
kezdtem p ályafut ásomat. jól megtermett cigány
gyerekek között, akike t ige n kev éssé kötött ék le
ékesszó ló verse lemz éseim. anná l sz ívese bben,
tátott szájjal hallgatták a meséket. Utol só órámat
nem a sa ját osztá lyo mba n tartottam, hanem a
mási k ő t ö d i kben . amelynek osztá ly főnöke hel y
ismer et birtokában óvakodo tt a Rafaelektől és a
Németektől. A ter em föld szinti abl akai az ud
varra nyíltak. Ott so rakoz tak, s néh a hangosan
k ővetelt ék, ho gy az óra vége felé ve gyem már
el ő a várva-várt mesekönyv et. Tal án ezeknek a
mese-olvas ásoknak is része volt abban, hogy
nem volt k ül ön ösebb konfliktusunk. sőt - ez t
némi bü szk eséggel állítom - szere tte k.

Apá m a gyerekeimet is a mesék vilá gáb a ka
lau zolt a, mod ernebb megold ást vála sztva: für
dés ut án diafilm eket vetített nekik. Bekölt özött
lak ásunkba a szeleburd i Róka Rudi s a Mátra
a lján falu szélen éldegélő öreg néni .

Az tán én lett em nagyapa . Változtak az igé
nyek, unokáim un ós-untalan azt követelték:
meséljek magamról. Kétségbeesve eről te t tem el
mém et , azt án r ájöttern. nincs sz ü kség na gy mu
tatván yokra. Az éle tről kell beszélni, olyannak
mutatva, am ilye n, va gy am ilye nne k tudni sze
retnénk. Arra is r ád öbbentern . hogy ilyesmire
még az egyetemi hall gatók körében is igén y van .

Néze m, hallgat om az erősza k megnyilvánu
lásait. Arra go ndolok, neveljük-e a fiatalokat.
Tisztázzu k-e szám u kra, mil yen az erkölcsös,
szerete t tő l á tha to tt éle t? " Mit mondjak még? 
kérdezt e a jeles ókori szerz ő, Petronius. - A
szü lőke t kell en e megfeddeni , akik nem akarják,
hogy fia es kaik sz igo rú elve k szerint oktatva ér
jen ek el ered mé nyeke t." Bizony-b izony, ahol a
következe tesen megvalósított sz igor az uralko
dó, on na n se besen másh ová irányítjuk szívü nk
kedves gyermeké t, m ajd cso dá lkozunk, mi ért
nem képes er őfesz ít és re az éle tbe n.

Veke rd y Tamás a rra a kérdésre, sz erin te mit
vá rna k a gyere kek a szülőktől , így vá laszolt (a
KÖ /1YV című folyóiratban olv asható a ve le foly
ta to tt beszélgetés): " Hogy hagyjuk őke t élni!
Hagyjuk, hogy a kisgyerek az óvodás kisgyerek
leh essen , na gyon so k szabad játékkal (ez számá
ra a legfejlesztöbb tev ékenys égl), nundennapos
mesehallgatással , ut ánozható tev ék en ység ek-



kel, jó mintákkal az anyanyelvi fejlődésben."

Ezek azok a nevelési terepek, ahol az oktatás fo
lyamatában kiteljesedhet a családi nevelés.

Csakhogy mindezt elhivatott oktatók valósít
hatják meg, s belőlük mind kevesebben vannak.
A pedagógusság mindenestülleértékelődött.

Nemcsak a borzongatóan alacsony fizetések
okán, hanem mert a nevelők társadalmi tekinté
lye egyre csökken. Olykor-olykor Novák Antal
ra, az Aranysárkány tragikus sorsú tanárhősére

gondolok. Lehet vitatkozni, jó tanár volt-e, vagy
sem. De jelenség volt, tekintély. Amikor meg
verték, a városkában mindenki erről beszélt, s ő

akkora vereségként élte át ezt a fájdalmas tényt
(is), hogy öngyilkos lett. Ma? Megverik a tanárt,
s kezdődik a szerecsenmosdatás, amelyben élen
jár a felfelé figyelő igazgató. Hát, egyebek mel
lett ezért lett az oktató-nevelői pálya foglalko
zás. Egy a többi közül.

Néhány év múlva kiderül, jobb lett volna,
valamennyiünk javára szolgált volna, ha meg
marad - hivatásnak, amelyre választója egész
életét ráteszi, s igazi, megbecsült személyiségé
vé válik a társadalomnak.

RÓNAY LÁSZLÓ

SUMONYI ZOLTÁN:
IDEJÜK VAN A ZSOLTÁROKNAK
Válogatott és új versek

Tiszteletre méltóan gazdag életmű a Sumonyi
Zoltáné, Versek, drámák. regények, valamint
zenés és televíziós munkák: minderről ez a vá
logatott és új verseket közreadó kötet is előzé

kenyen tájékoztat. Fülszöveg helyett ugyanis
bibliografikus felsorolással (amelynek első téte
le a debütáló verseskötet, az 1967-ben megjelent
Spártai suhanc) siet az olvasó segítségére. Szűk

ség is lehet erre: Sumonyi Zoltán neve nem fo
rog (kritikusi) közszájon; még nem.

Válogatásról lévén szó, a kötetről beszélve a
szerző egész költészetét van módunk jellemezni
és méltatni. A kezdetektől nyilvánvalónak tetsz
hetett (az egykorú fogadtatás is erre vall rá): kö
vetkezetes fegyelem alakítja és művelt, kimű

velt tudatosság felügyeli e lírát. A Sumonyi-féle
poétika változásai sem öncélú kísérletezésről,

inkább a keresés komolyságáról árulkodnak. A
vallomásos hangoltság, az alanyi érdekeltség, a
személyes tónus - kötetről kötetre haladva 
nem tűnt el e lírából. csupán mind reflektáltab
bá, árnyaltabbá. rétegzettebbé vált. Azzal pár
huzamosan, ahogyan fölerősödött és jellegadó
vonássá lépett elő a gondolati jelleg. A történel
mi távlatot nyitó, jeles személyeket (hol az
hommage, hol a szerepvers keretei kőzt) meg-
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idéző költemények megszaporodása tudatos és
felelős versnyelvi magatartásról tett és tesz ta
núbizonyságot. Amely magatartás biztonsággal
egyensúlyoz irónia és pátosz, szenvedélyes hit
és hűvös intellektualizmus közőtt, Ezzel össze
függésben pedig kitűnő érzékkel elegyíti a fino
man meditatív szólarnokat a már-már esszéisz
tikus beszédmóddal csakúgy, mint a klasszikus
nyelvi és verstani alakulatok rendjét a beszélt
nyelv kötetlenebb formáival. A "Költő vagyok,
/ mindenrc illetékes" (Táblák, feliratok; 33.) har
cos őrtiróniája s a "Tündér változatok műhelye

a világ, kicsikém." (A poesis hajdan és most; 34.)
bensőségesen profanizáló Berzsenyi-allúziója a
hetvenes évekből jól mutatja versnyelv és világ
kép irányait. S jellemző példa a későbbiekből a
Kései sirató vershelyzetét átrendező mű, amely
a mesterek dicséretének emelkedettségét a bi
zonytalanság késő modern közérzetével társítja:
"prózát vagy verset írtak, / intők és őrzők vol
tak, / lapozgatok zavartan: / ki szól, ha baj
van?!" (Kései lapozó; 107); avagy az ószövetségi
létbizaIomnak újra hangot, nyelvet, tartalmat
adó költemények közül például a 139. zsoltár:
"Megvizsgáltál Uram, engem, I Ismersz minden
helyzetemben, / Útjaimat jól tudod. / A beszéd
még nyelvem alatt, / S Te már érted szavaimat;
/ Tőled hova futhatok?" (191.)

A válogatás arányai, a mottóul vett József At
tila-idézet ("Mindenkor idejük van a zsoltárok
nak ... "), s az abból származtatott könyvcím
együttes eréllyel emelik ki az anyagból a verses
zsoltárátiratokat s az egyéb, hangsúlyosan bibli
kus vonatkozású verseket. (Három egymást kö
vető ciklus tartozik ide: Pál apostol, A llegyi beszéd,
Tizenöt zsoltár. Mindhárom Gryllus Dániel zené
jével lett - méltán - népszerűvé.) Hogy mikép
pen vált az eredetileg közösségi (de legalábbis
közösséget feltételező) szenténekből a világi líra
egyik legfontosabb műfaja: önálló tanulmányt
érdemlő kérdés. Mindenesetre Szenci Molnár Al
bert rendkivüli hatásu fordításaitól József Attila
Csöndes estéli zsoltáráig, Babits Mihály emlékeze
tes kettősétől (Zsoltár gycrmeklwngra, Zsoltár férfi
hangra) Pilinszky János Zsoltár című verséig szá
mos példát lelhetünk költészetünkben e sajátos
vallási-irodalmi beszédform a kitüntetett fontos
ságára. A zsoltárirodalom egyik legjobb értője

így fogalmaz: "A zsoltárok imádkozásának
egyik következménye, hogy még a magányos
ságból fakadó kiáltás sem marad magányos, hi
szen szamos panasz olvad össze egyetlen, újra és
újra felhangzó kiáltássa. (. .. ) A zsoltárok imája a
porból száll fel." (Paul Beaucharnp: A zsoltárok
világa. Ford. Vajda András. Bencés Kiadó, Pan
nonhalma, 2003.) Bizonyosan e sajátosság is köz
rejátszhatott a műfaj történetének alakulásában;



s átsugárzik e tulajdonság Sumonyi szövegein is.
Amelyek egytől egyig gondosan megformált,
dalszövegként is érvényesnek és hitelesnek ható
munkák. Még akkor is, ha szépségüket sajátos 
a műfaj természetéből adódó - módon nem föl
tétlenül poétikai önértékűk, hanem irodalmon
túli jelentőségük adja.

A kötet címének kétértelműsége (a "rendelt
idő" isteni képzetét hordozó "Mindenkor" elha
gyásával a .mos! van idejük" baljós jelentése
erősödik föl) mellett amottó szerepét is érde
mes végül kiemelnünk. A mottóul választott
szövegrész szerzője Ca mennyei magasságos
líra / proletár szentje" [Alkalmi vers a kapitaliz
tnus állásáról Szilveszternek; 20S.]) és tartalma
ugyanis mintegy előzetesen jelzi a kötet (a költő

és költészete) poétikai és világképi elfogultsága
it. Elfogultságát a modernség klasszicizálódott
örökségével - egyfelől; a biblikus értéktartal
mak hagyományával - másfelől. Az Idejük vall
a zsoltároknak legfóbb erényének éppen az lát
szik, hogy - esztétikai összetettsége és nyitott
sága révén - joggal számíthat azon olvasók fi
gyelmére is, akik más örökségek és más
hagyományok vonzásában állnak. Akiket akár
arról is meggyőzhet e könyv: a kultúra kűlőn

böző alakzatai s a kűlőnféle névvel illetett tradí
ciók talán csak színes variációi, "tündér válto
zatai" a közősnek. az egynek, az egyetemesnek.
(Helikon, Budapest, 2005)

HALMAITAMÁS

EDWARD NORMAN: A RÓMAI
KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

Az angolszász kultúrkörben elterjedt tudomá
nyos ismeretterjesztés műfajába sorolható 01
vasmányos mű gyakorlatilag az eredeti angol
kiadással szinte egy időben került a magyar ol
vasóközönség elé. A szerző célja világos: átte
kinteni annak "az emberi társadalomban létező"

(9.) katolikus egyháznak a konfliktusokkal és
válsághelyzetekkel teletűzdelt hullámvölgyes
tőrténetét. amelybe ő maga tudatosan betért, mi
után odahagyta az anglikanizmust. Ennek a cél
nak a jegyében egy sajátságosnak mondható
korszakolást eszközöl, amely a kezdetek idősza

kából kiindulva, a Kelet és Nyugat szétválásán, a
középkor körképén, a reformáción, a missziókon
C,Tegyétek tanítványommá mind a népeket!"),
valamint az egyház és a modern állam viszonyá
nak taglalásán keresztül eljut egészen napjaink
történéseiéig. amikor is a globalizáció hatására
egyre jobban elmosódnak a határok.

E. Normant alapvetően a létezés foly ton os
sága nyűgözi le. "A katolikus egyház szerves lé-
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tezö - írja -: igazságai, alapvető hittételei elvá
laszthatatlanok a hívők által képviselt hagyo
mánytól - s az ebből eredő folyamat Krisztus
tanításának az apostolok által alkotott értelme
zéséből indul ki, és egészen a jelenkori tanítói
megnyilatkozásokig nyomon követhető" (7.).
Ugyanakkor azt is világosan megfogalmazza,
hogy az ő szemében ennek a folytonosságnak a
letéteményese maga a pápaság, mint intéz
mény, amely meghatározta "a katolicizmus fej
lődésének fóbb vonalait", és amely hivatali "jel
legénél fogva minden eljövendő fejleményre is
döntő hatással lesz" (S.).

Egyértelmű, hogya szerző perspektívája el
sősorban teológiainak. eszme- és kultúrtörténe
tinek tekinthető: "az egyházat maga Krisztus
alapította földi életében" (11.). Szinte természe
tes tehát, hogy E. Norman vallja az igazságok
hierarchiáját. Ily módon a katolikus egyház tör
ténete tulajdonképpen nem más, mint az erede
tileg megfogalmazott igazságok kibontakozása,
illetve érvényesülése vagy elhalványodása, a
történelmi és társadalmi körűlmények. vala
mint az emberi gyengeség tényezőinek függvé
nyében. Ebben a tekintetben figyelemre méltó
az a felvezetés, amely a reformáció sikerében az
egyházi állapotokkal elégedetlen korabeli "kle
rikus értelmiség" egy részének szerepvállalását,
valamint a kibontakozó nemzeti érzés, s a poli
tikai hatalmi és gazdasági érdekek sajátos össz
játékát emeli ki. Ezt követően a katolikus egy
ház energiáit mindenekelőtta terjeszkedés és az
intézmény megerősítésekötötte le, ami elvonta
a figyelmet a modernitás felé haladó európai át
alakulásokról. A társadalom megszervezésének
és irányításának monopóliumára egyaránt igényt
tartó egyház és állam konfliktusa elkerülhetetlen
né vált. Hosszabb távon ez a katolikus országok
ban (Franciaország, Portugália, Spanyolország,
Habsburg monarchia) éleződött ki a leginkább,
ami erodálta a katolicizmus tényleges társadalmi
szerepét és befolyását, miközben megerősítette

az egyház, illetve a papság egy részének átpoliti
zálódasat. jobb vagy bal irányba.

E. Norman nem eseménytörténetet, hanem
folyamatokat vázol fel. Szemléletével nem fel
tétlenül kell mindenben egyetérteni, ellenben az
kétségtelen, hogy álláspontja világos, ami intel
lektuális tisztességre vall, és segít korunk törté
néseinek jobb megértésében. Hiszen ezek a fo
lyamatok ma is tartanak, és tovább gyűrűzneka
vallási mező (és szabad piac) már-már szinte át
láthatatlan széttöredezése irányába, ahol a poli
tika magatartása sem mindig egyértelmű.

Mindez az (erkölcsi) érték- és normarendszerek
elsilányulásának. illetve kizárólagosságának a
konfliktusában csapódik le. Ugy tűnik, hogy az



individualizmus és az egymással is versengő

kollektivizmusok között lassan-lassan nem ma
rad középutas lehetőség. Ez pedig a polgári de
mokrácia végét és a vallásháborús közhangulat
eluralkodását eredményezheti; az iszlám társa
dalmi és politikai térnyerésének közepette. (152
illusztrációval. 58 színes képpel; ford. Kató Esz
ter, Athenacum, Budapest, 2007)

JAKAB ATTILA

KAMARÁs ISTVÁN: JÉZUS-PROJEKTUM
(kutatási jelentés)

Már a cím elég érdekes ahhoz, hogy levegyük
egy könyvesbolt polcáról a művet: Jézus-projek
tum. Az összetett szó első tagja - így első ráné
zésre - minden bizonnyal a keresztény vallás
legnagyobb alakjára, Jézus Krisztusra utal. De
hogyan kerül ehhez a vallási tartalmú névhez
egy, a modern világban használt kifejezés: pro
jektum?!

Aki találkozott már Kamarás István nevével,
annak nem akkora meglepetés ez a mű. Foglal
kozott ő már a rendszerváltás előtti katolikus
bázisközösségekkel éppen úgy, mint a pálya
módosító papok életével, neoprotestáns kisegy
házakkal, ízlés-világnézet-értékrend vizsgála
tokkal, különbőzö irodalmi művek vagy éppen
filmek befogadásával. Tekinthetjük őt éppen
úgy olvasásszociológusnak, mint vallásszocio
lógusnak, religiográfusnak. Az biztos, hogy
amihez hozzányúl. azt új megközelítésben is
merhetjük meg. Most sincsen ez másképp.

Lényegében oknyomozó riportkönyvet tar
tunk a kezünkben, amely egy személy (Cumu
lus) és egy kutatás (Jézus-projektum) történetét
beszéli el. Szó szerint "beszéli el", mert a könyv
lényegében egy öt fős társaság beszélgetésének
jegyzőkönyve.

Előszöra társalgás szereplői elmondják - idő

rendben -, hogy hogyan ismerkedtek meg Cu
mulussal, és hogyan kapcsolódtak bele a kutatás
ba. Külőn érdekesség, hogy a történetek központi
szereplője, Cumulus, csupán kőzvetlenul (idézve,
illetve felolvasva) van jelen a beszélgetéseken. A
beszélgetés szereplői elég kűlőnbőző személyek,
személyiségek: egy villamosrnérnök; egy volt
apácanövendék, aki szociális munkás; egy ró
mai katolikus plébános; egy agnosztikus pszi
chiáter, aki egyszerre valláslélektan-kutató és
gyógynövényügynök is; illetve egy olvasásszo
ciológus, aki a jegyz6könyveket leírta (ebben a
szerepben Kamarás saját magát alakítja).

Az érdekes cím és a nem nundennapi társa
ság mellett - ezek után talán már nem is megle
pő - egy különleges téma áll a középpontban: a
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kenyérszaporítás-történet vagy a megvendége
lés történet (ki hogy ismeri), ami Jézus egyik
legismertebb csodája. A csoda leírása az Szent
írás újszövetségi részében olvasható, az evangé
liumokban. Mind a négy evangélista megemlé
kezik róla, kettejük (Márk és Máté) kétszer is.

A f6 kérdés, hogya mai ember vajon hogyan
reagáina erre a történetre? Meg tudná-e érinteni
vajon a keresztények Jézusa a mai ember szívét
is, ha éppen köztünk. a mi körünkben tenne
csodát? Hasonlóan reagálnánk-e, mint a kora
beli emberek (királlyá akarnánk-e választani,
mert öt kenyérből és két halból több ezer em
bert lakatott jól), vagy másként?

Több felvetett ötlet kőzűl végül hat - úgy
nevezett - rekonstrukció, megismétlési kísérlet
valósult meg, ezek lettek az embertudományok.
különösen a szociológia szempontjából elemez
ve. A rekonstrukciók a legkűlönbözóbb helye
ken és a legkülönfélébb módokon történtek:
pop-koncerten. egy bűvészmutatványkeretében,
egy szmielóadasba ágyazva, ökumenikus áhítat
és meditáció alkalmaival, illetve egy Ez az a nap
című pünkösdi és karizmatikus közösségek ál
tal szervezett rendezvényen belül.

A szöveg - talán épp a párbeszédes forma
miatt - nagyon olvasmányos. A szereplök
gyakran kalandoznak visszaemlékezéseik alkal
mával az elmúlt események között épp úgy, mint
a különbözó tudományágak, világképek között.
Itt szinte mindenki megtalálhatja a saját állás
pontját: vallásos és nem vallásos, elméleti és
gyakorlati ember egyaránt. A témát igyekeznek
minden lehetséges (és néha már lehetetlennek
tűnő) szempont szerint körbejárni. Találkozha
tunk itt a hajléktalanok helyzetével éppen úgy,
mint a modern kozmológia téziseivel. a káosz
elmélettel, az ateizmus kérdésével, teológiai té
mákkal vagy éppen egy hatgyermekes család
örömeivel és bánataival.

Maga a téma mindenképpen új, hiszen eddig
egyetlen szentírási tőrtenetről sem lehetett ilyen
átfogó és a mai emberhez (nem csak szakembe
rekhez vagy vallásosakhoz) szóló művet olvas
ni. Néhány embernek éppen ezért lehet - eset
leg - majd furcsa, talán megbotránkoztató,
pedig éppen őszinte, mindig kérdezni merő,

nem mindig biztos, megkérdőjelezhetetlenvála
szokat nyújtó stílusa miatt hiteles és egyedi.

Lehet, hogy az egész csupán fikció, de vállal
ni kell a kockázatot, mert ki tudja? Jézus létezé
sét igazolják a történelmi források, s egy vallás
é16 és holt tagjai. A hivatkozott művek is felfe
dezhetőek a könyvtárak polcain. A szereplők 
némelyike biztosan vagy akár az összes 
szembejöhetnek az utcán, vagy mellettünk ül
hetnek a buszon. Az egész együtt mégis kicsit



varázslatos. Végül is miért ne történhetett volna
az egész úgy, ahogy le van írva? Annyi minden
történik naponta a világban. Néha el kell fogad
nunk, hogya hétköznapokban, a környezetünk
ben, velünk, valahol ott legbelül is történhet
csoda. Miért ne?

Sokak szerint nincsen csoda, mégis évezre
dek óta hisznek benne. A másik emberhez való
odafordulás. a Másokon való segítés eseménye
nap mint nap lejátszódik bennünk, körülöttünk.
Az már más kérdés, hogy mi csupán szemlélői

vagyunk-e az eseményeknek, vagy épp valame
lyik oldalon aktív szereplők.

A témák gazdagsága és a megközelítésmó
dok sokszínűségemiatt mindenki találhat ben
ne érdekes témát, problémafelvetést. A jó hír
az, hogya könyv végére legalább annyi kérdés
marad nyitva, mint amennyi kérdés az elején
megfogalmazódott. A fő, hogya mű elgondol
kodtat, saját válaszok megadására késztet. Nem
lehet semlegesen, közömbösen olvasni. Valami
mindenképpen megmozdul az olvasóban, s ta
lán épp ez a lényeg. A művet az író az utolsó
szavakkal befejezi, onnantól már minden ember
számára nyitva áll egy világ (a saját elképzelé
seivel, érzelmeivel, problémáival, gondolatai
val), hogy ezzel mit kezd; csupán el kell olvas
ni. Merjük bátran olvasni, ezáltal is gazdagítva
világunkat' Tehát, csak előre. Bulgakov szavai
val élve: "Utánam, Olvasó!" (Pro Pannonia Kiadó
Alapitvány, Pécs, 2007)

KIS ATTILA

A SZEMÉLYESSÉG HITELE
Széles Judit kiállítása a Budai Klub
Galériában

Kivitelezhető-e az álom akkor - textil képekről
van szó -, ha a saját élményvilágba minduntalan
belejátszik valaminő, a múltból, a történelmet
vagy a művelődéstörténetet érintve a közösség
kis és nagy köreiből merítő (sokszor dokumen
tumnak tetsző, ám a művész átszellemítésével
mindig megemelt) emlék-darab? Széles Judit
tárlata a bizonyság rá: kivitelezhető. Magyarán,
az a megálmodott - nem konstruált - fölidézés
az igazi, amelyben az élményrétegek nincsenek
egymástól elválasztva. Sőt, attól értékesek, hogy
a látszólag legtávolabbi is (Kolumbusz utazása,
stb.) személyes sorssá válik.

Ebben az időt mindenképpen parttalannak
képzelő, az idő"véges" végtelenségére rájátszó
folyamban kitüntetett helyet kap az én. Az én
mint sorssá lett kifejezésvágy, mint - a leglehe
tetlenebb anyagokból és tárgyakból is arcképet
(a saját arcképet) formázó - világ-nagy fókusz.

479

Legyen az a szép jegyében fogant absztrakt
kép-sorozat - a Levelek, virágok (2008) című

kompozíció csaknem miniatűr kazettái hihetet
lenül finom és érzékeny lenyomatok - vagy a
figurális ábrázolástól és a tárgy alakrajzától sem
idegenkedő textilkép (Képesítő vizsga - 1993;
Fényesebb a láncnál a kard - 1999) -, hitelét a
személyesség varázsa adja.

Mert a szigligeti alkotóház kertjében talált
viráglevelek. szárak, kacs ok - hol konstruktív
életörömmé alakuló, hol az elmúlás-érzetet nö
vényi szimbólumokkal kifejező - eldorádója
éppúgy a létről való karakteres magyarázat,
mint a családi emlékként őrzött, a mintás, nyo
mott kartonok által a tanítónők fölavatásának az
ünnepélyességét szinte a legendárium arany
könyvébe beemelő fotó, vagy a Petőfi-verssorral

megidézett 1848-as szabadságharc. Itt sem a
technikai lelemény a lényeges - egy vérbeli, az
anyaghoz fölöttébb kapcsolódó textilművészmi
ért ne tudna varrni, ragasztani. fűzni, az arany
szálakkal hátteret, kon túrt megcsillogtatni vagy
éppenséggel tüllel sejtelmessé tenni -, hanem
az a művészi világkép, amely az alkotó vizuális
magatartását valaminő, a látást a gondolati cselek
vés esszenciájának tudó törvénnyel ötvözi.

Ha felelősek vagyunk az arcunkért - az
ókorban is visszhangzó igazság ma talán foko
zottabban érvényes -, akkor felelősséggel tar
tozunk annak a közösségnek is (művész ese
tében a továbbörökíthető látványban mint érték
ben realizálódik ez a felelősség), amely a törté
nelem sorscsapásait elszenvedve - sok volt be
lőlük -, minden vihar ellenére megtartotta
magát kereszténynek. Aki csak ritkán téved a
hit ösvényeire - Széles Juditnál a szakrálishoz
való vonzódás bensőt alakító erő -, az is észre
fogja venni a bibliai szimbólumok életművet
meghatározó érvényességét. A kapu, bármennyi
keleties vonást (bölcsességet) hordoz is a textil
kép, megszemélyesítve Isten képmása, hiszen
csak rajta keresztül mt;nve üdvözölhetünk (A
Csend kapuja - 1998). Es az ablak szintén a jel
képtár fontos eleme, minthogy a megtisztulásra
vágyó lélek miután a fényt magába itta, külső

és belső megdicsőülése folytán fölér a mennybe
(Ablak - korábban: Nyitott ablak - 1998).

Az egyetemes - föntiekben már fölvillantott
- jelképeknek a tárlat egész arzenálját adja. Ha
a korábbi kiállításokon (Vigadó Galéria, Kör
mendi Galéria - Sopron) a már klasszikus ér
téknek tudott, lilás zöldes, "bolyongó" folthatá
sában ugyancsak döbbenetes Kereszt - 1989
(korábbi címmel: Kéreg) és az "illékonyságá
ban" r valamint több rétegű, sejtelmes egymásra
torlódásában is megejtő Lepel (1988) - a corpus
rejtve van, és mégis látszik - az életmű



egy-egy sarokpontját jelentette, itt is alapműnek

számít. Jóllehet a műveket szemlélve világosan
látni, hogy Széles Juditnál - jelképtár ide vagy
oda - az élmény nagyon is összetett (mint
minden igazi művész palettáján, a társadalmi
vereségek a személyes sors gyötrelmeivel ele
gyednek), ám az öröm melletti szenvedés-tőbb
let számottevő.

A rács-szerkezetű Húsvét (1999) tojásmotí
vumai (úgy is, mint a teremtésmítosz megteste
sítői) akár valamilyen termékenységi ünnepet is
eszünkbe juttathatnának. ha a textilkép közepét
súlyos feketeségével nem a golgotai fájdalmat
belénk égető Krisztus-kereszt foglalná el. Ha a
textilnek volna faktúrája - az egymást takaró
és kiemelő textil-rétegek mi mást szolgálnának,
mint a tompa, ám áttetsző, anyagba rejtett fény
"festői" útját -, akkor a motívumhálón (an
gyal, gyertya stb.) kívüli hatások, néven nevez
ve: a szővet-részletek "titkos" rekeszeibe rejtett
érzelemtartományok óhatatlanul gazdagítanák
az emlék (esetünkben a szindbádi álom) értel
mezési körét.

A lila-fekete, összhatásában bordó kompo
zíció, a Fekete karácsony (2006) annak is sokat
mond, aki csupán szín- és formavilágban. vala
mint a Megszületett és a világ (a vérrel teli já
szol - 19560 drámai ellentétében akar, önmaga
megtisztulását is valamiképp ősztőnőzvén,gyö
nyörködni. De akit a "tudhatatlan" tudása is ra
bul ejt - vagyis, hogya textil kép a zseniális
filmrendező, Huszárik Zoltán édesanyjának
hajdani fekete kendőjét (annak egy részét) is
magában foglalja -, az előtt a Széles Judit-i
művelődéstörténeti és családi (baráti) leltár koz
mikus fénnyé tárul. Fénnyé, amely - amellett,
hogy kitűnő képzőművészetialkotás - átvilágít
múltat és jelent, s érdeklődési körébe vonja mind
azokat a halhatatlan értékeket (s egyúttal védel
mezvén az úlmodd« jogát), amelyek nélkül keve
sebbek volnánk. Es könnyű levélként pördülne a
szélben történelmünk.

A Kódexlap (1994) motivikus gazdagságát,
bár a népi szürrealizmust harlekini maszkkal
ötvöző költő, Kormos István kacaja is idehallik.
nem Ráskay Lea szorgossága teremtette meg,
hanem a nyomott anyag és az azt jó kedéllyel
hímező művész szövetsége. Ebbe az archaikus,
művelődéstörténeti vonulatba tartozik - szá
momra felhőtlen örömöt sugároz - az egyetlen

verzál A-betűből emberi hajlékot építő Iniciálé
(1993) is. Egészen különös, mert szerkezetében
konstruktív létélményt sejtet (összetört keret,
levert forradalom), a zordsdgot virággal díszítő

Petőfi Osszes költeményei (1993).
A Budai Klub Galéria tárlatán tapasztalhatni.

hogy az életműnek van vidámabb, a groteszket
ugyancsak előhívó csapása is - a Titokzatos
Edenben (2005) valamennyi mosoly bujkál, a fal
védő-romantikát fölelevenítő-kifigurázó Élni
veszélyes (2005) című textilkép pedig csőstül ter
mi a kacajt -, ám számomra a már említett,
mondanivalójuknál súlyosabb művek (lepe/,
Kereszt, A Csend kapuja stb.) jelentik az életmű

súlyát. Szó se róla, az olyan színesen lelemé
nyes, a körökkel és belső motívumaikkal lab
dázó, szigorú szerkezetű textilképek is fölmu
tatnak egy szeletet az életből és az itt "kicsa
pongó" személyiségből, mint az Álmaim kertje
(1994), de - szerintem legalább is - másodla
gosak a kozmosz titkait egy benső érhálózaton
végigfuttató, rejtélyes nyíltságukkal (jelképeik
kel) sokkoló textilképekhez viszonyítva. A már
fölsoroltakon kívül ebbe az értéktartományba tar
tozik a homály viltfgosságát több áttételen keresz
tül a figuralitás és az absztrakció együttesében
láttató Zene, fehérben - Angyalok kara (1998) is.

Két nem mindennapi, aránylag friss művet

mindenképp meg kell említenem. A mítoszból
(pontosabban a román népművészet Bartók ál
tal világhírűvé tett kolindájából) kiinduló
Cantata profana (2006) című, bordó összhatású
falikép a családi textil-rekvizitumok (matyó te
rítő, gépi szövésű falvédő) segítségével bontja
ki a szabadságra törekvő szarvas-fiak szivszorí
tó drámáját. Széles Judit evvel a művével a mí
toszhoz nyúlt vissza. Másik, aránylag nem régi
textilképén. az Erzsébet a csipkeverők szentjén
(2007) pedig varázslatos erővel azt a szentet
idézi meg, aki áldozatos életével - szegénysé
ge volt a legnagyobb aranya - hűségből és ál
dozatvállalásból példát mutatott az egész világ
nak. A fél figurális kompozíción nem csupán a
virágot hordó öl szentsége fejeződik ki, hanem
a fej fontossága is. Nem véletlen, hogy eme tex
tilképen a sugárzó főt egy valódi vert csipke
szimbolizálja.

SZAKOLCZAY LAJOS

Májusi számunk 400. oldalán sajnálatos módon nem szerepel a könyvismertetéstjegyző Lökös Péter
neve. A figyelmetlenségért szerzőnk és olvasóinkszíves elnézésétkérjük. (A szerk.)
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