
váci egyházmegyés papra bízták. Ő tábori lel-
készként került Bajorországba. Újjászervezte a
cserkészeket. 1947-ben nemzeti zarándoklatot
ve zetett Altöttingenbe, ahol százezer magyar
gyűlt össze. Szerkesztette és kiadta az Iránytű
című lapot. 1949-ben Argentínába vándorolt hí-
veit követve Buenos Airesbe költözött. Itt, akár-
csak 1959-től Clevelandben, sajtószolgálatot telje-
sített (a Magyar Újság alapítása fűződik nevé hez).
1980-ban hunyt el.

Németországi utóda Szölgyén József rövid
ideig, sok vitát keltve a Szózat szerkesztésével
szerzett érdemeket. Őt hamarosan a győri kano-
nok, irodaigazgató Zágon József követte apostoli
vizitátorként, a főlelkész pedig majdnem három
évtizeden át Ádám György lett, akit Mind szenty
prímás delegált a Pazmaneumba, s innen érke-
zett Münchenbe, amely a németországi magya-
rok központja volt. 1955-ben indított Pannonia
Sacra című folyóirata az Életünk elődje volt. 1958-
ban megépítette Burg Kastl Magyar Gimnáziu-
mát, Münchenben pedig a Paulinumot. Tevé-
keny ségével a nyugati katolikus magyarság
egyik vezéregyénisége lett.

A pápa hamar fölismerte az emigránsok lel ki -
gondozásának fontos voltát, ezért megteremtette
ennek intézményrendszerét. A Vatikán nem lelke-
sedett apostoli vizitátorok kinevezéséért, hogy
egységet teremtsen és áttekinthetővé tegye a
lelkigondozás ügyét. Az eseményeket felgyorsí-
totta az 1956-os forradalom vérbefojtása után nyu-
gatra menekülők áradata. A Vatikán továbbra is
arra törekedett, hogy a helyi ordináriusok hatás-
körébe tartozzon a menekültek lelkigondozása, s
továbbra sem lelkesedett a nyugat-európai ma-
gyar lelkipásztori szolgálat egységesítésért. Bár
Zágon József és utóbb Ádám György is magasabb
méltóságba került, egyelőre tény maradt, hogy a
magyar menekültek számához viszonyítva el-
enyészően kevés volt a lelkipásztor. A II. Vatikáni
zsinat egyik albizottsága foglalkozott is a mene-
kültek pasztorációjának gondjaival. VI. Pál pápa
rendeletére a Püspökök Kongregációja 1969-ben
nyilvánosságra hozta döntéseit. Ezek szerint Nyu-
gat-Európában létrejöhettek a helyi ordináriusok
által megszervezett magyar katolikus missziók és
a pápa később magyar püspököket állított a római
katolikus magyarok élére.

1971-től Mindszenty József irányításával mű-
ködött a nyugati magyar lelkipásztori szolgálat,
de a szervezés, működtetés szálai továbbra is
Ádám György kezébe futottak össze, érdemeit
több állami és egyházi kitüntetéssel is elismerték.
1978-ban bekövetkezett halálát követően felme-
rült annak igénye, hogy magyar püspök irányítsa
az emigránsok vallásos életét. II. János Pál pápa
1983-ban Irányi Lászlót, 1989-től Miklósházy

Attilát, 2007-től pedig XVI. Benedek Cserháti Fe -
rencet nevezte ki püspöknek. A pápa Cserháti
Ferencet arra kérte, folytassa elődei áldozatos
munkáját. Valójában az eseményeket áttekintve
arra a meggyőződésre juthatunk, hogy akik a kül-
földi magyarság lelkipásztori ellátását magukra
vállalták, valamennyien áldozatos tevékenységet
fejtettek ki, s óriási volt a szerepük például az
emigránsok magyar nyelvének és nemzettuda-
tának megőrzésében is. Megérdemelték, hogy
Cser háti Ferenc jóvoltából tisztelettel adózzunk
személyüknek és működésüknek.

RÓNAY LÁSZLÓ

SZENT BONAVENTURA:
A HIT RÖVID FOGLALATA.
BREVILOQUIUM

Szent Bonaventura (1217–1274) „a középkori ke-
resztény gondolkodás, a skolasztika történeté-
nek egyik legjelentősebb alakja” — írja Horváth
Pál a kötetet kiegészítő („Bonaventura élete,
életműve és Breviloquiuma” című) tanulmá-
nyában —, aki „Közép-Itáliában, a Viterbo kö-
zelében fekvő Bagnoregio városkában látta meg
a napvilágot Giovanni di Fidanza néven” (297.),
egy tehetős városi polgári családban. Ifjúként
Párizsban tanult, 1243-ban pedig belépett a fe-
rences rendbe. Mire azonban ténylegesen egye-
temi tanár lehetett volna, „rendi feladatai elszó-
lították a tudományos és oktatási munkától”
(302.). 1257. február 2-án ugyanis ő lett a ferences
rend hetedik rendfőnöke. Ettől kezdődően idejét
és energiáját egyrészt a renden belüli ellentétek
és konfliktusok kezelése, másrészt pedig a fe-
rencesek ellen irányuló külső támadások elhárí-
tása kötötte le, egészen a II. Lyoni zsinat ideje
alatt bekövetkezett haláláig. Az „angyali dok-
tor”-t (doctor seraphicus) IV. Sixtus avatta szentté
(1482-ben), V. Sixtus pedig egyháztanítóvá nyil-
vánította (1587-ben).

Dér Katalin gördülékeny, hiteles és jegyzetap-
parátussal ellátott fordításában a magyar olvasó
tulajdonképpen Bonaventura azon összefoglaló
biblikus-dogmatikus teológiai bevezetését veheti
kézbe, amelyet a ferences teológus párizsi okta-
tói pályafutása végén írt (1256–1257-ben). A hét
részre — ezeken belül pedig összességében 72
fejezetre — tagolódó mű alapja a Szentírás, amely,
Bonaventura szerint, „az örök élet beszédeit tar-
talmazza; nemcsak azért írták, hogy higgyük az
örök életet, hanem azért is, hogy birtokba ve-
gyük azt” (13.). Ennek megkönnyítése érdekében
beszél az előszóban a Szentírás szélességéről (Ó-
és Újszövetség), hosszúságáról (a világ kezdeté-
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től a végítéletig tartó időszak), magasságáról
(egyházi, isteni és angyali hierarchia), mélysé -
géről (misztikus jelentések sokfélesége), kibon-
takozásának módjáról (tekintélybeszéd), illetve
magyarázatának módszeréről. Erre vonatko-
zóan jegyzi meg, hogy „aki a Szentírás betűjét
megveti, soha nem fog felemelkedni spirituális
értelméhez”; és figyelmeztet, hogy „nem szabad
mindenütt allegóriát keresni, vagy mindent
misztériumként magyarázni” (27.).

Bonaventura meghatározása szerint a Szent-
írásra alapozott teológia lényegében „Istenről, az
első létesítő okról szóló beszéd, amely mindent
Istenre mint első és legfőbb létesítő okra vezet
vissza: ennyiben a teológia a legmagasabb rendű
tudomány”. Ennek függvényében művének el-
sődleges célja annak nyilvánvalóvá tétele, hogy
„a Szentírás igazsága Istentől való, Istenről szól,
Isten szerint és Istenért való, tehát méltán látjuk
ezt a tudományt egynek és rendezettnek, s nem
méltatlanul nevezzük teológiának” (30.).

A mű egyes részei „Istenről mint háromságos
lényről” (I.), „a világ teremtéséről” (II.), „a bűn
rombolásáról” (III.), „az Ige megtestesüléséről”
(IV.), „a Szentlélek kegyelméről” (V.), „a szent-
ségek gyógyításáról” (VI.) és „az utolsó ítéletről”
(VII.) szólnak. Magyar fordítása azért is üdvöz-
lendő, mert a kötetet záró „irodalmi tájékoztató”
(320–324) szerint — nemzetközi összehasonlí-
tásban — Bonaventurának nincs modern ma-
gyar szakirodalma, sem pedig hazai szakem-
bere. Csupán különböző teológiai, filozófiai
kérdéseket vagy kortörténetet tárgyaló művek-
ben esik róla szó (ismereteim szerint száz év
alatt egyetlen neki szentelt munka jelent meg
magyarul, s az is fordítás: M. Sgarbossa: Bona -
ventura. A tökéletes boldogság teológusa. Agapé,
Szeged, 2004). Amennyiben tehát ez a mély spi-
ritualitástól is átitatott teológiai munka hazai vi-
szonylatban felhívja a figyelmet a középkor
egyik legkiemelkedőbb keresztény gondolkodó-
jára — és esetleg kutatói hivatást ébreszt —,
akkor a fordítás nem csupán elérte a célját, de
még túl is teljesített. Köszönet érte a fordítónak!
(Kairosz Kiadó, Budapest, 2008)

JAKAB ATTILA

VAJDA MIHÁLY:
SZÓKRATÉSZI HUZATBAN

Ha egy naplót olvasni kezdünk, bizonyára fel-
tesszük a kérdést: „Ki ez az ember?”, még akkor
is, ha — így vagy úgy — „megválaszoltuk” vagy
el utasítottuk a (görög) mitikus gondolkodás
alapvető, és a napnyugati filozófia (talán nem té-
vedek, ha azt mondom:) Szókratésszel kezdődő

és Kanttal explicitté váló feladványát: „Mi az
ember?” Egy napló a maga intimitásában min-
dig a naplóíró személyének — Vajda kierke -
gaard-i kifejezésével élve: a „jogosult kivétel” —
ki szolgáltatottságából fakadó önfelmu tatása. Az
ön felmutatásnak talán nem is annyira a tartalma
a fontos (hiszen Vajda önmagához képest filo-
zófiailag talán nem mond sok újat), mint inkább
az a választott perspektíva, ahonnan a beszélő
(be)láttatja a maga huzatos világát. Ennek a vi-
lágnak adekvát formája a napló, hiszen a filozó-
fia Vajda meghatározása szerint is „reflektált
élet”, s ha nem is az emberiség, de legalább
egyetlen individuum önismerete (vö. Ilisszosz-
parti beszélgetések. Jelenkor, Pécs, 2001).

Az írást Aczél Géza kérésére Vajda Mihály fél-
éves késéssel havonta publikálta az Alföldben,
legalábbis annak „nyilvánossá tehető egyharma-
dát”, Vajda életének 2007. május 6-tól 2008. május
6-ig tartó, egy évet átölelő „magánszövegét”. Ki
ez az ember, aki önmagát talán ironikusan félre-
értve a gondolkodás szókratészi huzatából (à la
Heidegger) ha felkérésre is, de szélárnyékba hú-
zódott? „Tegyük fel, hogy valaki olyan olvassa,
akinek sejtése sincsen arról, ki vagyok: meg
tudná-e az illető ’festeni’ a ‘képemet’? Hetven fe-
letti öreg férfi, egész életében valami filozófia -
szerűséget művelt, és sikeresen, ez vitathatatlan,
még ha maga nem is érzi komoly teljesítmény-
nek azt, ami mögötte van, hosszú ideje egyete-
men tanít — mit tanít az ilyen? — méghozzá
— ne felejtsük el, az Alföld debreceni lap — Deb -
recenben… csak nem gondolod, hogy ez vagy
Te?” Ha az individuum valóban kimondhatatlan,
akkor a naplóbejegyzések történései adnak hírt
arról a helyről, ahonnan — jobb híján mondom
így — fúj a szél. Nem kapunk egységes történe-
tet, „nagy elbeszélést”, hiszen Vajda írásai egyre
makacsabbul a lemondás elfogadásáról beszél-
nek, arról, hogy ebben a lemondásban mégis — a
Sisakrostélyhatásról írt Bacsó Béla-tanulmány ál-
tala is idézett és vállalt szavaival élve — valami
exemplárist mutasson fel „a személyesben és a
személyesen”. Vajda magánszövegéről szólva te -
hát az olvasó sem nagyon tehet mást, ha a ma ga
számára „érvényes mondatokat akar megfogal-
mazni”, mint hogy a személyesség maximumára
törekedik (vö. 33.), miközben tudomásul veszi,
hogy a napló „Gemüt”-je a kívülállás; olyan em-
beré, akit a gondosan lejegyzett álomtöredékei-
ből sem fejthetünk meg.

A hétköznapok, a találkozások, beszélgeté-
sek, a múltbéli emlékek feljegyzésén, a közéletre,
a halálra, az öregedésre, a betegségre, a művé-
szetre, a szexualitásra, a nőkhöz fűződő viszony -
ra vonatkozó reflexiókon túl a könyv fényké-
pekkel illusztrált olvasó- és munkanaplóként is
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