
HÓNAPRÓL HÓNAPRA

ÉRTÉKMENTÉS — ÉRTÉKTEREMTÉS
Napjainkban érezhetően megcsappant a kultu-
rális értékeink megteremtésének lehetősége s a
múlt értékei feltárásának intézményi rendszere.
Az ingatag gazdasági helyzet kényszere arra
ösztönzi az illetékeseket, hogy a kultúra (az ok-
tatás és egészségügy) területéről súlyos, néhol
már-már a hagyományos szervezetek működé-
sét veszélyeztető összegeket vonjanak el, cso-
portosítsanak át. Hogy ennek milyen következ-
ményei lehetnek, azt még csak sejteni lehet, az
azonban biztos, hogy ezek semmiképp sem lesz-
nek pozitívak. A tűzoltásban megmenekülhetnek
az épület fontos részei, mások azonban a lán gok
martalékául vannak kiszolgáltatva. Eb ben a ke-
serves helyzetben megnövekszik azok szerepe,
akik tehetségük és elhivatottságuk parancsára ér-
tékeket tudnak teremteni, s egyúttal megbecsü-
lést, elismerést szereznek hazánknak is. Hason-
lóképp minden elismerés illeti azokat is, akik a
múlt értékeinek feltárásával arra nevelnek, hogy
ne csak a jelennek éljünk, hanem keressünk, ta-
láljunk ösztönző példákat régebbi korokból is.

A múltidéző törekvések közül elsőként Hop -
pál Mihály néprajzkutató Védjük hagyományain-
kat! című önvallomására (Mezei Károly volt a
kérdező) hivatkoznék. Nemcsak tudománytör-
téneti vonatkozásai miatt, hanem mert nyomaté-
kosan irányítja a figyelmet a tudósi magatartás
lényegére, a folytonos megújulásra, ami azt je-
lenti, nem elegendő klisékre hagyatkozni, min-
denképpen nyitottságra kell törekednie a múlt-
tal történő szembesülése során. Hoppál Mihály
kiváló tudós-kollégájával, Voigt Vilmossal össze-
fogva példáját adta a tudomány megújulásának
az etno-szemiotikai kutatási módszer megterem -
tésével. „Ezt a résztudományt elsősorban a kul-
turálisan összetartozó közösségek életének jel-
ként, jelrendszerként értelmezhető viselkedési
formái érdeklik. Ezek lehetnek auditív és vizuá-
lis jelek. Az előbbiekhez tartoznak a beszéd, a ze -
ne, ezek köznapi és ünnepi formái, míg az utób-
bihoz a díszítő és ábrázoló művészetek, valamint
a mozgásművészetek, a tánc, a gesztusok, a tá-
vol ságtartás öntudatlan jelei. Az egyes kultúrák-
ban ezeknek a kódoknak az egymásmellettisége
figyelhető meg. Például egy lakodalomban egy-
más mellett és egy időben, egymást átszőve hat-
nak a zene, a tánc, a költői szöveg, az étkezés, az
ülésrend, a gesztusok jelrendszere.”

Hoppál Mihály nem elméleti tudós. Számára a
jelek tudománya, a szemiotika a valósággal való

találkozás eszköze, ennek segítségével szembesül
a múlt összetartozó és összehasonlításra csábító
tényeivel. Megfigyelései és eredményei nyílván
vitákat keltenek, ugyanakkor a múlttal történő
szembesülés olyan lehetőségeire irányítják a fi-
gyelmet, amelyek eddig jórészt a margóra szo-
rulva várták új életre keltésüket. A tudomány hatá-
rairól írt kitűnő könyvében Hans-Peter Dürr arra
figyelmeztet, hogy a megértésnek folyvást új fel-
ismerések felé kell törekednie, még ha ezeket nem
mindig sikerül is igazolni. Ilyen előfelvetéssel ol-
vastam végig a Hoppál Mihállyal való beszélge-
tést, amelynek jó néhány gondolata egyéb tudo-
mányágakban is hasznosítható.

A régmúltból a múlt századba vezet Miklós Péter
A szegedi bölcsészkar Radnóti Miklós diákéveiben és
„Surranva kell élned itt” című kötete. (Előbbi a saját
műve, utóbbiban tanulmányokat gyűjtött egy be.)
Az elcsatolt kolozsvári helyett létesített szegedi tu-
dományegyetem története egy nagyszabású sze-
mélyiség, Klebelsberg Kuno kulturális és oktatás-
politikai tevékenységére is ráirányítja a figyelmet.
Ez a kiváló, bölcs politikus felismerte, hogy a kul-
túra a nemzettudat kialakításának, és a nemzeti ösz-
szetartozásnak meghatározó tényezője. Ennek fel-
ismerése vezette a vidéki egyetemi háló zat
kiépítésében. Ezzel nemcsak a műveltség meg-
szerzésének lehetőségét növelte, hanem kulturális
központokká tette az egyetemi városokat. Szege-
den korábban is működtek felsőoktatási intézmé-
nyek, ám a tudományegyetem és a bölcsészettu-
dományi kar jelenléte új színeket hozott a város
életébe. A miniszternek arra is gondja volt, hogy el-
ismert tudósokat nyerjen meg az új tanszé kek ve-
zetésére. Így lett szegedi professzor Sík Sán dor, aki
meghatározó befolyást gyakorolt a fiaként szere-
tett Radnótira és barátaira, a Szegedi Fiatalokra (akik
közül néhányan, kilépve ifjúságukból a magyar po-
litikai élet dísztelen alakjai lettek, elhomályosítva
tudósi érdemeiket). Sőt, Szeged irodalomértő kö-
zösségét is megmozgatta előadásaival és szemé-
lyisége sugárzásával. Radnóti pályájának alaku-
lásában fontos szerepe jutott francia professzorának,
Zolnai Gyulának is, akit megkeresztelkedése egyik
tanújának kért föl. (Milyen jellemző a 20. század tör-
ténelmére, hogy ez a gáncstalan ember, jelentékeny
tudós nyomorúságban végezte életét, féltett köny-
veivel fűtötte lakását!) Ferencz Győző kitűnő mo-
nográfiájából rengeteget tudhatunk Radnóti szegedi
éveiről, s említést érdemel e vonatkozásban Csap-
lár Ferenc a Szegedi Fiatalokról írt munkája is. Mik -
lós Péter műve mégis időszerű és nemcsak a tö mör
arcképek és az események visszaidézése mi att, ha-
nem mert a kultúrát szegényítő korunkban annak
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jelentőségére, jövőt építő szerepére is ráirá nyítja fi-
gyelmünket.

Kiskunhalastól a világhírig jutott el Miklósa
Erika. Beszélgetőtársa Juhász Előd, a kiváló zene-
értő, egykori műsorvezető. Olyan értékterem tő
sze mélyiséggel szembesülhetünk, aki a magyar
zenekultúra általánosan megbecsült küldöttjeként
járja a világ operaházait, s úgy emlegetik, mint a
Varázsfuvola utolérhetetlen Éj királynőjét. Ráa-
dásul némelyik pályatársával ellentétben von-
zóan szerény, tehetségét és sikereit Isten jóté-
kony segítségének tulajdonítja, élete döntő és
állandó irányítójának az őszinteséget és a szere-
tetet mondja: „Én hiszek az őszinteségben és a
szeretetben. Ez mindig előrevitt, és mindig nor-
málisnak tartott meg.”

Kicsit módosítva az örökérvényű görög bölcs-
 mondást: nagyszerű, ha a művész egyben igazi
ember is. Miklósa Erika ebbe a kategóriába tarto-
zik. Szakmai alázata derűs, kiegyensúlyozott em-
berséggel párosul. Mindezekhez humor, irónia és
— napjainkból szinte teljesen kiveszett — önkri-
tika és önirónia társul. Ezekkel dúsítva teljesül ki
személyisége, ezért érződik, hogy tevékenysége
meghatározója a másokért szentelt művészet,
nem pedig a magamutogatás.

Élményeimet és tapasztalataimat Juhász Előd
összegzésével egybehangzónak vélem, így az ál-
tala írt Utóhang berekesztését idézem: „Példaké-
peket olyannyira nélkülöző korunkban öröm
volt feltérképezni egy ilyen ragyogó életutat. Tit-
kon remélem, hogy általa és vele ily módon is
híveket szerezhetünk a zene széles palettáján
föllelhető megannyi valós értéknek. Legyünk
büszkék arra, hogy ilyen csillagok élnek közöt-
tünk, akik művészetükkel világszerte ragyogva
öregbítik jó hírünket.”

Milyen kár, hogy a különben derűs beszélge-
tést itt-ott elfelhőzik azok a kesernyés tapaszta-
latok, amelyeket itthon szerzett a művésznő! Má-
sutt értő, segítő társakra talál a színpadon, itthon
nem mindig. Talán ezért is tartunk ott, ahol…

Két könyvet olvastam egymás után. Si Deus pro
nobis, quis contra nos? (Ha Isten velünk, ki ellenünk?)
címmel Csernóczky Judit vallatta Széche nyi Kingát,
Dvorszky Hedvig pedig A. Szabó Mag dával be-
szélgetett a Hazám és Párizs című könyvben. A ket-
tő összetartozik: a másokért vállalt és teljesített ok-
tatás-nevelésről szól, elköte lezett hivatástudattal,
szenvedéllyel Széchenyi Kin ga, az angol nyelvta-
nítás kiemelkedő alakja, A. Sza bó Magda pedig a
francia kultúra és szociális életszemlélet eredmé-
nyeitől megtermékenyülve annak eredményeit
valósította meg hazánkban is.

Mindenekelőtt a hivatástudatról néhány szót. Ha
nem élne a pedagógusokban és az egészségügyben
tevékenykedőkben, e két területen már csak ro-

mokat látnánk. A pusztítás így is hatalmas, embe-
ri és intézményes. Tény, hogy nem ebben a szá-
zadban vette kezdetét, de szinte napról napra foly-
tatódik. Mindkét kérdezett vallomása azért is
megragadó, mert hisznek abban, amivel foglal-
koznak, töretlen bizakodással tekintenek a jövőbe,
amelyet kiművelt emberfők tehetnek jobbá, élhe-
tőbbé. Igaza van Széchenyi Kingának: ehhez meg-
felelő történelmi ismeretekre is szükség volna, ám
ezek egyre homályosabbak a fiatalok tudatában. Ha
az ötvenes évekről hallanak, hitetlenkedve néznek
össze. Ha a nagyszüleiktől nem kaptak némi képet,
legendának, öreges fecsegésnek vélik a kitelepíté-
seket, lágereket, vallásüldözést, azt pedig végképp
mesének vélik, hogy a kritikát csak suttogva, kö-
rülkémlelve lehetett elmondani, hogy cenzúra és
öncenzúra működött, hogy a hazugságokat fes-
tették át igazságnak. Ke vés fogalmat alkottak je-
lentős, példamutató történelmi személyiségekről,
akik életükkel fizettek ellenállásukért. Sajnos ma-
napság is akadnak olyan megnyilatkozások, ame-
lyek tisztánlátás helyett inkább összezavarják őket,
s az is keserves tapasztalatunk, hogy 1956 körül is
indiántáncot jártak azok is, akiknek semmi közük
nem volt (és nincs) hozzájuk, vagy politikai érde-
keik szerint sajátítják ki az akkor történteket, nem-
egyszer elmosva felelősségüket. Amíg az új nem-
zedékek számára nem tisztázzuk a múltat, nem
várhatjuk el, hogy higgyenek nekünk, a hit hiánya
pedig az egész nemzet betegségét okozhatja.

Szerencsés pedagógusok, hiszen tudásuk kul -
túrdiplomatává avatta őket, azaz nagyobb távla-
tokban szolgálhatták a fiatalságot. S valóban,
szolgálták is, nem egyéni karrierjüket építve, ha -
nem azokat a lehetőségeket keresve és megvaló-
sítva, amelyek az ifjúságot Európa művelt fiatal-
jaihoz emelik, teszik hasonlóvá. Ehhez persze
szük ség volt arra is, hogy szívós önnevelésük ré -
vén felismerjék a nevelés addig ismeretlen lehe-
tőségeit. Hogy erre adatik-e módja azoknak a pe-
dagógusoknak, akik a tervek szerint megnövelt
óraszámban darvadoznak a tanári szobák szűk
közegében, miközben természetszerűen csökken
a családok összetartó ereje, abban sokan kétel-
kednek, nem minden alap nélkül.

Két elhivatott, kiváló személyiség vallomásai
akár a pedagógusi pálya választására is ösztön-
zést adnak. Valljuk meg, nagy szükség volna
erre. Döbbenetes, hány egyetemista végez tanár
szakot is anélkül, hogy a legcsekélyebb készte-
tést érezné arra, hogy tanítson. Erre kellene or-
vosságot keresni és találni! Hol vannak azok a
bölcs szeretettől átitatott tanítók, akik Az én falum
lapjait népesítik be? Hová tűnt az a kor, amely-
ben a tanár vagy a tanító úr a falu bölcsei közé
szá mítottak, s amerre jártak, megsüvegelték őket?
Manapság az sem ritka, hogy leverik fejükről a
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kalapot (ha egyáltalán telik nekik kalapra). A so -
kat emlegetett pedagógus életpálya-modell
egyik legfontosabb velejárójának kellene lennie
a tekintély és a társadalmi előmenetel megte-
remtésének (visszaszerzésének), hogy ne a pe-
dagógus legyen, akibe bárki beletörölheti a cipő-
jét, s a foglalkozás hallatán ne szánakozzanak az
emberek a jövő alakítóinak bérezésére gondolva.

A. Szabó Magda emlékei közül egyik legmeg-
rendítőbb, amint visszaemlékezik osztálya erdé-
lyi útjára, tisztelgésükre Tamási Áron emléke előtt.
Sok üres frázist puffogtatnak el a hazafiságról, a
haza szeretetéről, ezek azonban a legritkább
esetben keltik a várt hatást. De azok a szavak,
amelyeket Sütő András tanácsára olvastak föl, a
legkeményebb lelkek páncélján is rést ütnek, azt
bizonyítva — sokadszor —, hogy a jó íróknál
aligha találunk hitelesebb eligazítókat e vonatko-
zásban sem. Nem államilag rendelt és dotált fest-
mények kellenek, hanem lélekig ható igaz szavak!

A tanítás örömének kivételes érzése sugárzik
mindkét beszélgetésből. Széchenyi Kinga például
arról is beszél, mekkora öröm, ha a tanár köve-
tendő példát mutat, s tanítványa az ő hatására lép
pedagógusi pályára. A jó tanár legnagyobb ju-
talma ez. Kérdés, vajon az igazi tanár, a pálya ne-
hézségei és az iránta tanúsított lenézés tudatában,
ezt a pályát jó lelkiismerettel ajánlhatja-e, még ha
növendékében látja is az elhivatottságot. Szoron-
gató kérdés: lesznek-e utódai a legendás tanárok-
nak és tanárnőknek? Tanítanak-e a középiskolá-
ban olyanok, mint Péterfy Jenő és Riedl Frigyes,
vagy éppen A. Szabó Magda és Széchenyi Kin -
ga?… Nemrégiben nagyon alapos, kivételes sze-
retettel megírt könyvet kaptam: Villanások a címe,
alcíme szerint „szárszói szivárvány” Ázsóth Gyu -
la, a szerzője, már nincs az élők között, de bala-
tonszárszói tanítványai ma is a legnagyobb tisz-
telettel és szeretettel idézik egy-egy mondását,
rájuk gyakorolt, lelkükből kitörölhetetlen hatását.
Amíg ilyen és hozzá hasonló tanárok nevelik az
ifjúságot, addig az oktatás-nevelés épületének
alapjai szilárdan állják a rájuk nehezedő súlyokat.
Jó néhány olyan tanártársam volt, aki tanítókép-
zőt végzett. Legtöbbjük bámulatos beleérzéssel,
megértő szeretettel végezte oktató-nevelő mun-
káját, rengeteget tanultam én is tőlük. Ma már
csak sírjukat keresik fel egykori tanítványaik. Ve -
lük együtt kihalni látszik egy olyan szellemiség is,
amely társadalmi kohéziót teremtett, s némi szo-
rongással kérdezhetjük: vajon az előírások, szabá-
lyok, instrukciók sokasága nem sebezi-e halálra
ezt a szellemiséget?

A két könyvet, az A. Szabó Magdával és Szé -
chenyi Kingával folytatott beszélgetést minden-
esetre lelkesen ajánlom mindenkinek, aki peda-
gógiai elkötelezettséget érez a szívében. Mert

ehhez a tevékenységhez szív kell! (Miklós Péter
könyveit a Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány, a
többit a Kairosz Kiadó jelentette meg, Ázsóth Gyula
műve magánkiadás.)

RÓNAY LÁSZLÓ

BENOÎT STANDAERT:
JÉZUS TERÉBEN
A húsvéti hit és a vallások párbeszéde

Benoît Standaert, Belgiumban élő bencés szer-
zetes, biblikus teológus könyve, a Jézus terében
lényegében egy személyes életműnek is tekint-
hető összegzés, és reflexió egy több évtizedes,
spirituális ihletettségű kutatómunkára. Előszava
nagyvonalú részletességgel vezeti be az olvasót
a Krisztus-központú istenkép iránti érdeklődés
fejlődéstörténetébe, s noha a túl sok személyes
hivatkozás látszólag leszűkíti a könyv témáinak
értelmezési horizontját, mégis a legfontosabb be-
látások utóbb így nyernek egészen különleges
hitelességet; az olvasó előtt inkább egy lelkigya-
korlatos előadás gondozott anyaga bontakozik
ki, mintsem egy teológiai értekezés vagy mono-
gráfia igénye. Standaert nyitottá akarja tenni kö-
zönségét az egymáshoz csak lazán kapcsolódó
témák egységes áttekintése felé, még ha ez nem
is sikerül neki maradéktalanul. A fizikai szenve-
dés terében — amelyre számos példát hoz fel be-
vezetőjében hivatástudatának kialakulását is-
mertetve — felfedezett Kinyilatkoztatás mintha
eleve meghatározná a könyv logikáját és nyel-
vezetét. A kiszolgáltatottságban felszabadult re-
mény mélységes tapasztalata olyan mentális
alaphelyzet, amellyel az azonosulás azoknak si-
kerül jobban, akik már hasonlóképpen átélték a
reménynek ezt a tapasztalatát; így az egyes feje-
zetek külön-külön valóban értékes gondolatrit-
musai mégsem állnak össze egységes könyvvé;
a mű valódi célja nehezen ragadható meg.

Épp ezért is érdemes talán a végső szerkeszté-
si elvtől függetlenül vizsgálni a három alaptémát:
a biblikus krisztológiát, a spirituális szempontok
szerint kidolgozott Feltámadás-elbeszélések ha-
tástörténeti elemzését és a vallásközi párbeszéd
egy-egy kérdéskörét. Igaz, ez utóbbi esetében a Jé-
zusra történő hivatkozás már csak inkább utalás-
szerű, kevésbé precízen átfogó, az egyes világval -
lások kereszténységhez való viszonya sem azonos
súllyal van kidolgozva (a hindu vallási tapaszta-
lat például teljesen hiányzik). Továbbá ezen a pon-
ton ismételten visszatér az előszóban jelzett ki in-
dulási probléma: az egyes vallásokról szerzett
tapasztalat túlságosan a szerző személyes élmé-
nyeire épül, s bár számos újszerű, jól átgondolt el-
vonatkoztatás szerepel benne, általános következ -
te téseket a kereszténység és más világvallások
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kapcsolatára vajmi kevéssé lehet levonni belőlük.
Hasonlóképp nehéz értelmezni az új paradigma-
ként sugallt „tér” kifejezést is, miután Standaert nem
járja körül teológiai jelentéskörét, és végső de finíciót
sem akar adni róla, inkább csak megközelítési uta-
kat rajzol meg hozzá a biblikus és spirituális teo-
lógia, valamint a filozófiai hermeneutika felől.

A kötet előnye ellenben — rendkívül benső-
séges és kellemes nyelvezete mellett, amely
Mártonffy Marcell fordításának is érdeme —,
hogy az egyes jól elkülöníthető részeken belül
az alfejezetek rendezettsége nemcsak jól követ-
hetővé, de izgalmas olvasmánnyá is teszi.

Az előszót követő ’excursus’-szerű bevezetés-
ben a Krisztus-jelenség (amely a szerző szándéka
szerint meghaladja a Krisztus-esemény szimplán
történeti, exegetikai és dogmatikus vizsgálatát) meg-
értésének koncentrikus köreit nagyszerűen építi fel,
s burkoltan a teológiai vizsgálódások rejtett hiá-
nyosságaira is utal általuk, nem is annyira egy-
egy értelmezési tér elhagyását kritizálva, mintsem
a körök egymásra épülésének és sorrendjének át-
tekinthető szükségét hangsúlyozva. A testi-fizikai
anyagból felépülő történeti értelmezést beágyaz-
za a kulturális/pszichológiai megközelítésbe,
amely az egzakt elemzéshez az intuíciót is fel-
használja, s csak így jut el a transzcendentális ta-
pasztalatokra hagyatkozó spirituális dimenzió-
hoz, hogy végül alázatosan a határtalan isteni térbe
helyezze el mindazt, ami emberileg belátható.
Ebből a szempontból a kötet mégis egységesnek
mondható. A francia teológiai irodalom hatása (pél-
dául Teilhard de Chardiné, akinek ’isteni miliő’-
koncepciójához hasonlítja a ’jézusi térről’ alkotott
elképzelését) a kötet mindegyik részében meg-
mutatkozik, a szakszerű tudás ép púgy kiolvasható
belőle, mint a bergsoni intuíció alkalmazása, vagy
épp a gazdag spirituális tapasz talat szerint való
rendszerezés keresztény szemszögből (például
Johannesz Cassianuszra és Evagrioszra való hi-
vatkozással) és más vallások bölcseleti-misztikus
hagyományából is. A probléma inkább az, hogy az
egyes részek nem azonos arányban foglalják ma-
gukba például a történet-kritikai exegézis és a lel-
kiségi teológia szempontjait, így a módszertani kö-
vetkezetesség hiánya szembetűnő.

A könyv talán legjobban kidolgozott része a
krisz tológia biblikus anyagának áttekintése. Mi vel
a szerző több évtized óta a téma professzora ha-
zájában, nem nehéz észrevenni rajta az oktató ku-
tatómunkájának és rendszerezési elveinek nyomait.
Bár gondosan kerüli a szakirodalmi forrásokra való
részletes hivatkozást — talán, hogy ezzel se válassza
le fejezetét a többi, jobbára személyes vonalveze-
tésű részektől —, mégis nyilvánvaló benne egy teo-
lógiai kurzus követelményeinek pontos megjele-
nése. Talán épp itt ragadja meg a legjobban a kötet

címében meghatározott jézusi teret is, az emberért
vállalt isteni mű megszemélyesített valóságát,
olyan mélységes és imponáló analízisben, amely
a jól ismert szentírási anyagból is számos izgalmas
összefüggésre tud rámutatni. S ha ennek a feje-
zetnek a nívóját a húsvéti hitet, majd az egyes val-
lások Jézusra tett reflexiójának egy-egy elemét tár-
gyaló rész nem is éri utol, Standaert elkötelezett
érdeklődése a jézusi tér és hatás felé mégis pon-
tosan végigkövethető a könyvben. Ezzel pedig lé-
nyegében a kötet legnagyobb értékét ragadhatja
meg az olvasó: nézőpontokat kap a biblikus tudós,
a spiritualitásban jártas szerzetes, a vallásközi pár-
beszéd iránt elhivatott keresztény és az Istennel
közvetlen kapcsolat ban élő magánember életéből.
És valamelyikkel mindig lehet azonosulni, vala-
melyik min dig hat.

Így ez a valójában három önálló kötetnek is
meg felelő kézikönyv nagyszerű elmélkedés
mind azok számára, akik jelentősebb teológiai
vagy lelkiségi irodalmi műveltség nélkül bele
akar nak tekinteni abba a vallási környezetbe,
amelyet Jézus közvetlenül vagy közvetve meg-
határoz. Egy bölcs és szerethető szerző hiteles
életművét kapják meg vele, mely — bizonnyal
állítható — nem kevés ponton fog érintkezni az
olva sók személyes élettörténetével és tapaszta-
lataival. (Ford. Mártonffy Marcell; Bencés Kiadó,
Pannonhalma, 2011)

LISZKAI TAMÁS

WILFRIED STROH: MEGHALT
A LATIN, ÉLJEN A LATIN!
Egy nagy nyelv rövid története

A német klasszika-filológus Wilfried Stroh a latin
szerelmese, aki minden bizonnyal bármely kor-
ban a latin nyelv művelője, szószólója lenne. Úgy
tartja, hogy a latin csak annyira halott, amennyire
hagyják. S ő ezt egyáltalán nem hagyja. Phaedrus
példáját követve a professzor is a szórakoztatva
tanítás híve: ilyen szellemben íródott a Meghalt a
latin, éljen a latin! Egy nagy nyelv rövid története cí -
mű munkája. Németországban a könyv 2007-ben
jelent meg, rövid időn belül öt kiadást élt meg, s
felkerült a Spiegel bestseller listájára is. Hatására
állítólag megnőtt a latint megismerni, tanulni
vágyó diákok száma, 2008-as adat szerint minden
harmadik német középiskolás (kb. 808.000 tanuló)
foglalkozott ezzel a nyelvvel. (Nálunk ugyaneb-
ben az évben a középiskolások 2,5 százaléka, alig
több mint tizenegyezren tanulták a latint.)

A nyugdíjas professzor nyelvtörténetnek titu-
lálja a művét, de annál jóval több az, amit kézbe
kap az olvasó: európai tudomány-, irodalom-,
kultúr-, iskolatörténet is egyben. Stroh nem csu-
pán szóban magával ragadó (gyakornokként he-
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tedikes diákjait latin beszédjével ejtette rabul pél-
dául), hanem írásban is. „Cicero-fan”-ként, a re-
torika jó ismerőjeként nagyon ügyesen vezeti fel
és az érdeklődést mindvégig sikeresen fenn-
tartva, szellemesen és színesen adja elő monda-
nivalóját, témáit röviden és lényegre törően, de
sosem sekélyesen tárgyalja, példáit szemlélete-
sen, latinul és fordításban is hozza.

Könyve elején munkája indoklását adja, hogy
mire jó a latin, mire jó ez a könyv. A latin hasz-
nossága mellett kiállva egyaránt ízelítőt kapunk
a hétköznapi és a tudományos nyelv latin ere-
detű szókincséből, feltűnik a logikus gondolko-
dás, az anyanyelvi tudatosság erősítésének érve
is. Nem feledkezik meg az általános műveltség
részeként sem a latinról: egy „Legyen ön is millio -
mos” játékban is előny lehet a klasszikus nyelvek
alapos elsajátítása.

Nyelvtörténetét Stroh ab ovo kezdi, a latin nyelv
latiumi hátterétől indul, s jut el az irodalmi nyel-
vig. A hagyományos felfogás szerint mérceként to-
vábbélő két szerzőről, Ciceróról és Vergiliusról kü-
lön-külön fejezet szól. Még ha együtt is, de a többi
aranykori szerzőt is részletesen tárgyalja, ám a ké-
sőbbi korok alkotóiról már nem esik szó. Stroh fel-
fogása szerint ugyanis a latin széles körű terjedé-
sével, világnyelvvé válásával együtt meg is
merevedett a nyelv, lényeges változásra többé már
nem került sor. A szociális és intellektuális szem-
pontból magasabb társadalmi réteg nyelve mellett
említésre kerül a közember nyelve, a vulgáris la-
tin is, ennek bemutatásához többek közt a pompeji
falfirkákat hívja segítségül. Érdekes fejezet szól a
keresztények latinjáról, Bibliáról, költészetről, fi-
lozófiáról. A középkori és az újkori latin taglalása
kapcsán a költészet és a természettudományos
munkák kapnak hangsúlyosabb szerepet. A hu-
manizmussal azonban „A múzsák átkelnek az Alpo -
kon”, s innentől kezdve a szerző — sajnálatos mó-
don — a latin irodalomnak és oktatásnak csak a
német vonatkozásaival, történetével foglalkozik.Az
élő latin kapcsán azonban mai folyóiratok, külön-
böző egyesületek, a latin életben tartására szerve-
zett programok, internetes fórumok széles palettája
révén tágul ki újra a kör. A jelenkor emberéhez az-
által is közelebb kerülhet a latin, hogy a mai élet dol-
gairól szintén lehet latinul beszélni a Vatikánban
megjelent, 15.000 modern kifejezést tartalmazó új
szótár segítségével. Az iskolai oktatásban ugyan-
csak vannak kísérletek az élő latintanításra.

Stroh epilógusában még felvázolja a latin nyelv
halálait (szerinte nem egyszer, hanem többször halt
már meg, hogy aztán mindig megfiatalodva újra
feltámadjon). A már említett Augustus-kori meg-
merevedés után következőnek a különböző neo-
román nyelvek kialakulásának idejét tartja, amikor
már senkinek sem volt anyanyelve a latin, hanem

külön megtanulandó második nyelv. Harmadik ha-
lála a latinnak akkor következett be, amikor be-
szűkült a tudományos érintkezés világába. A ne-
gyedik pedig a nemzeti öntudatra ébredés korában,
amikor a nemzeti nyelvek tették kérdésessé, hogy
a latin valóban a műveltség (előbb az irodalom, az-
tán a tudomány) nemzetközi nyelve-e. Stroh sze-
rint a latin ebből is talpra állt, bár már „nem egye-
temes érvénnyel, de mindenképpen mint a magasabb
műveltség megszerzésének vitathatatlan eszköze”.

A függelékben még megtalálható egy áttekin-
tés a latin kiejtésről, egy részletes kronológia, egy
az eredetihez képest lerövidített irodalomjegy-
zék, illetve itt lelhetők fel a jegyzetek. Ha már a
műben nem kerültek megemlítésre a pannóniai,
magyarországi vonatkozások, talán a könyv vé -
gén még helyet kaphatott volna egy összefogla-
lás a hazai latinságról. A könyv azonban e nélkül
is ajánlható minden latinul tanulónak, akár az az -
zal foglalkozni szándékozónak, s ugyancsak ér-
dekes olvasmány lehet a nyelvek, a művelődés-
történet iránt érdeklődőknek is. (Ford. Dé vény
István; Typotex, Budapest, 2011)

ZARÁND KINGA

MÁRAI SÁNDOR:
ISTENEK NYOMÁBAN

A könyv lényegét nem érinti, mégis hiba lenne,
ha említetlenül hagynám, hogy tíz évvel az első
megjelenése után, az 1937-ben másodjára kiadott
Istenek nyomában című útirajzot a magyar iroda-
lom egyik legnagyszerűbb előszavával látta el
maga Márai Sándor. Az utánozhatatlanul szelle-
mes bevezető azért is érdemli meg figyelmünket,
mert ez az 1927-ben napvilágot látott kötet az
első, amit mindenestül felvállalt a szerző. Az ere-
detileg a Pantheon Kiadónál megjelent kötet így
lehetett majd része a szerző válogatott munkái so-
rában — immár a Révainál — megjelent sorozat-
nak. Az Istenek nyomában kiadása évében (1927) a
szó irodalmi értelmében Márai ismeretlen volt.
Előtte volt még Bébi vagy az első szerelem (1928), a
Zendülők (1930) és az Idegen emberek I–II. (1930)
című regények megjelentetésének, amelyek gyor-
san nevet és rangot szereztek neki.

Nemcsak azt fontos nyomatékosítani, hogy az
első valódi Márai-kötet útirajz, hanem azt is: ez
sokkal inkább egy újságíró, mintsem egy író mun-
kája. Legalábbis látszólag. A szerző életrajzából is-
mert, hogy a Frankfurter Zeitung újságíróját a
lapja küldte arra a közel-keleti (Egyiptom, Palesz -
tina) utazásra, amelynek élményanyagából szüle-
tett a könyv. A német világlapnál töltött időszak-
ról és az említett utazásról remek visszaemlékezés
található az Egy polgár vallomásai második részé-
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ben. Egyszerű telefonhívással küldték el „többhó-
napos keleti útra, amelynek minden költségét ők
fedezték… Megtanultam, hogy a Frank furter Zei -
tung nak nem érdemes költségszámlát küldeni,
soha nem kérhettem annyit, hogy a lap önként
többet ne utalt volna ki” — olvasható egyebek
mellett a Vallomások szövegében.

A kötet lényegétől mégsem elválasztható
annak a megkockáztatása, hogy bár köztes műfaj
az útirajz, ami egy újságírói kiküldetés eredmé-
nyeként született, de a mű túlnő a még nívós
zsurnalizmus keretein is. Az Istenek nyomábant fel-
lapozva éppen az a legmellbevágóbb, hogy teljes
alkotói „fegyverzetében” lép az olvasó elé a szer -
ző, aki mentes a még a legjobb újságírókra is jel-
lemző rutinszerű megoldásoktól. Ha újságíróként
látott is neki az útirajz megírásának, akkor a fel-
adatot sokszorosan túlteljesítette. Olyan meta-
morfózisnak lehetünk tanúi az Istenek nyomábant
olvasva, ami Márai íróvá válásának egyik köz-
vetlen — és első valódi! — dokumentuma. Ez az
útirajz is félig-meddig önmagát írja (a Szegedy-
Maszák Mihály-féle regényszületésre gondolva),
mert a szövegben „magamfajta újságírónak” ne-
vezi magát, de alkotói alapállása egyszerűen
túlnő ennek a mesterségnek a keretein.

Mélyen megérinti a részben bibliai tájakon bo-
lyongó, mindössze huszonhat éves fiatalembert a
Közel-Kelet különlegessége. Nem készakarva ke-
resi az ellentmondásokat, de lépten-nyomon be-
léjük ütközik. „Az imádkozó embernek van vala-
mije, amit a nyugati ember kezd nélkülözni: a
keleti embernek van föltétlen hite. A nyugati em-
bernek vannak megismerései és kételyei. A keleti
embernek van istene” — írja a rövid fejezetekre ta-
go zódó kötet egyik, Kairóval foglalkozó részében.
Egyiptomból Pa lesztinába, a megvalósulóban
lévő zsidó államba vezetett Márai útja, aki Szírián,
Török- és Görög országon keresztül érkezett haza
három hónap múltán Fran ciaországba. Járt Jeru -
zsá lemben, Jerikóban, Betlehemben és Tel-Aviv -
ban. Kár volna tagadni, hogy meglehetős kétség-
gel szemlélte az új állam születésének kezdeteit.
A világ zsidóságának adományaiból finanszírozni
kívánt építkezésről metsző egyértelműséggel ál-
lapította meg: „Perselyekből nem lehet államot
építeni.” A történeti hűség miatt fontos hangsú-
lyozni, hogy az államalapítás kezdeti nehézségei-
ről és buktatóiról írt a szerző. Mai olvasóként
tudhatjuk: az 1926–1927-es feltételek és körül-
mények nem önmagában az eltelt idő miatt vál-
toztak meg radikálisan, hanem a holokauszt
ténye miatt. Ez semmi mással össze nem hason-
lítható lökést adott Izrael állam létrehozásának.
Az egész elképzelés merőben más feltételrend-
szer között valósult meg 1948-ra. Két évtizeddel
korábban erről Márai semmit sem sejthetett.

Ilyen vonatkozásai miatt is erőteljesen doku-
mentarista kötet az Istenek nyomában, amely pilla-
natfelvételek és állapotrajzok sokaságát sűríti ma-
gában, és nem utolsósorban ettől válik hiteles —
igaz, mint jeleztem: szépírói — útirajzzá. A ma-
gyar irodalomban aligha találunk olyan szövege-
ket, amelyek alapján akár hozzávetőleges fogal-
mat alkothatnánk arról, hogyan nézett ki a múlt
század húszas éveinek közepén Kairó, Jeruzsá -
lem, Tel-Aviv és Damaszkusz. Ezek a tematikai
újdonságok, de az itt gyűjtött élmények, benyo-
mások, gondolatfutamok és következtetések rög-
zítése teszi időtálló művé Márai könyvét. Hogy
politikai megfigyelőnek sem utolsó, azt jelzi a
fran ciák szíriai tevékenysége kapcsán tett megál-
lapítása: „…egy nagy nép kezd elmúlni, megvál-
tozni, kezd elveszíteni egy hatalmi helyzetet”.
Mindezt nem Párizs 1940-es elfoglalásakor írta le,
hanem másfél évtizeddel korábban, amikor a fel-
szín nem árulkodott a közelgő kataklizmáról.

„Nincs nagyobb titok a Földön, mint az em-
berek vágya az Isten után; nincs szomorúbb
vágy és nincs reménytelenebb” — találjuk a kö-
tetet záró, Levél Párizsba című fejezetben. Ilyen
sejtelmes mélyértelműséggel csak egy író fogal-
mazhat. Ha hozzátesszük, hogy az Istenek nyo-
mában Márai alkotói pályájának kezdete volt (az
egészen fiatalkori kísérleteket leszámítva), akkor
innen nézve sem meglepetés, hogy a huszadik
századi magyar próza egyik legnagyobbját tisz-
telhetjük benne. (Helikon Kiadó, Budapest, 2011)

BOD PÉTER

TÉRBE KÉPZELT VÉGTELEN
LÁSZLÓFFY CSABA: AZ ÉDEN
KÉNYSZERKÉPZETE

Nemrégiben Kolozsvárról érkezett csomagot tett
a postás az asztalomra. Lászlóffy Csaba barátom
legújabb kötete bújt elő a vaskos borítékból, ked-
ves, mégis elgondolkoztató dedikációval: „Min-
den házi és tömegéden hitele kikezdve, kedves Bar tusz.
Kolozsvári könyv — a régi-új barátsággal.” Már
emiatt is nagy érdeklődéssel vettem a kezembe
„termékeny” barátomnak a Napkút Kiadónál
napvilágot látott prózakötetét, amely Az éden
kényszerképzete címet viseli. Miféle hitelvesztett
édenről szólhat vajon a könyv? Kíváncsiságo-
mat, s amúgy is kóros olvasási mohóságom szét-
szaladó ménesét szerteágazó elköteleződéseim
sokasága ez idáig ugyan karámban tartotta, de
pár napja már nem bírtam tovább: pillanatok
alatt „végeztem” a könyvvel.

A lágy, gesztenyebarna kötet így is hetekig
kényszerpihenőre volt ítélve közvetlenül az író-
asztalom melletti polcon, de azért folyamatos
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szemkontaktust tartott velem. Éreztem, hogy kö-
zünk van, közünk lesz egymáshoz. Volt valami
már a borítóban is, amit a magaménak éreztem,
de egészen tegnapig nem tudtam rájönni, hogy mi
az. Mintha már láttam volna valahol. Megszállot-
tan kutattam agyamban, de hiába. Vinczeffy Lász -
ló Bujkáló fények című festményének felhasználá-
sával készült — olvastam a kolofonban, de ettől
sem lettem okosabb. Tegnap aztán, amikor fote-
lomba helyezkedve kezembe vettem a kötetet, hir-
telen megláttam, amit eddig hiába kerestem.
Mind végig ott volt az orrom előtt.

Dolgozószobámban évek óta központi helyet
foglal el Svindt Ferenc magyar bélyegkészítő mű-
vész meglepő felfedezésének gyümölcse, egy szá-
mítógéppel összedolgozott, kettős arc képe.
Svindt Ferenc felfedezte, hogy a firenzei Santa
Maria Novella templomban látható Masaccio-fest-
mény Atya arca és a torinói halotti leplen kirajzo-
lódott alak arca rendkívüli módon hasonlítanak
egymásra. Egy hirtelen jött ötlettől indíttatva, a két
arcot számítógéppel összedolgozta és egy képet
készített belőlük, amelyet aztán 1999 húsvétjára a
Magyar Posta bélyegként is megjelentetett. Az eb -
ből készült, felnagyított s bekeretezett kép ott áll a
versesköteteimet rejtő polcnak támasztva a dol-
gozószobámban. Nap mint nap elmegyek előtte,
belső csendjeim ihlető forrásaként táplálkozom
belőle. Magam is megállapítottam már, hogy a
két arc között nem pusztán hasonlóság, hanem
egyenesen azonosság fedezhető fel! „Megértet-
tem belőle, hogy az Atya a Szentlélek által valóban
megmutatta magát nekünk a Fiúban, mint ahogy
Jézus mondja Szent János evangéliumában: »Aki
engem látott, az Atyát is látta.«” Svindt Ferenc val-
lomása a Lászlóffy-kötet borítóját nézve, a címet
és a dedikációt hozzáolvasva, most még külö-
nösebb értelmet nyert számomra. A kötet borí-
tójának színvilága ugyanis teljes egészében meg-
egyezik a bélyeg színvilágával, de középen, ahol
a kettős arcnak kellene lennie, csak egy üres
rész, egy fényes csík látható. Az elveszett, hitelét
vesztett éden — gondoltam. Az Atya-Krisztus
arca nélküli világ vakító üressége, fájdalmas
űrje. Nem tudom, hogy Vinczeffy László vagy
Lászlóffy Csaba vajon ismerték-e a Svindt Fe -
renc féle ké pet, amikor megtervezték a borítót,
de számom ra a felismerés pillanatában azonnal
metafizikai távlatok nyíltak meg.

Korpa Tamás a kötet hátlapján a következő-
képpen fogalmaz: „Lászlóffy Csaba művei érzéklete-
sen fejezik ki, hogy két ember kapcsolata ma is a terem-
tés és a földi létezés egyik legnagyobb rejtélye, az író
feladata pedig nem feltétlenül a válasz megtalálása e rej-
télyre, hanem a kérdés minél árnyaltabb, sokrétűbb föl-
adása.” Ez a kérdés tátong ott a kötet borítóján egy
fénynyaláb formájában, s jó ideje már magam is tu-

dom, hogy nem a válaszokat, hanem a jó kérdéseket
kell keresnünk a boldogság megtalálásához. A tel-
jes elszemélytelenedés ugyanis akkor következik
be, amikor már nemhogy válaszaink nincsenek, de
még jó kérdéseket sem tudunk feltenni.

Lászlóffy Csaba szövegkorpuszai fölé, mint-
 ha valami benső ihletettségből fakadó, „térbe
képzelt végtelen”-ként terülne rá az „arctalan” bo-
rító ordító kérdése: lehetséges-e a gyógyulás
egy álmok nélküli világban, egy Krisztus nélkü-
li valóságban? Ahogy ott ültem egyedül a fote-
lemben, éjfél is elmúlhatott már, s azon gondol-
kodtam, hogy micsoda lelki nehezékekkel terhelt,
üres, álmok nélküli barlangsírokban élünk. Álmok
nélkül pe dig kifosztott a világ. „Hányszor változ-
tak az erkölcsi normák — a felismerhetetlenségig el-
méretezett vagy blöffként kezelt: kigúnyolt-lesajnált ma-
gasságos Úristen parancsolatától?” Mint ha a szerző
„tudatalatti[já]ból fölsejlő érzéki alak zat” ordító hiá-
nya is ezt a benne dolgozó fájdalmas hiányt je-
lezné: „bontják a régi házfalakat és a kerítést”. Vala-
mi elmúlt. Valami hiányzik. Valami véget ért —
olvastam ki Lászlóffy minden sorából. A termé-
szettől, egymástól és az Istentől elidegenedett vi-
lágra való rádöbbenés sokkolja gondolatainkat.
Ha egyáltalán van rádöbbenés! Egy ideje ma-
gunkba asszimiláltunk minden létező borzalmat,
két kézzel téptük szét bontakozó idealizmusunk
illúzióit, így már semmin sem lepődünk meg. Be-
idegződésből még én is leírom a gondolataimat,
de úgy érzem, teljesen hiábavaló dolgot művelek.
Lesz-e valaki, aki elolvassa? Lesz-e, aki az agyon-
égetett lelkiismeretek idomított korszakában, e
„zagyvalék-, létváladék-időkben” felordít felisme-
résében, hogy üres a sír?!

A képpel szembehelyezkedve, néhány óra alatt
befaltam a víziószerű prózaszövegekben szinte vi-
lágítópontokként elősütő súlyos felismeréseket:
„De hová lett a forróságtól égő bőr? A ned ves haj, a sza-
káll?” Így kereshették a feltámadt Krisztust az üres
barlangsírban az asszonyok! Vajon vannak-e ma
is ilyen asszonyok közöttünk, akik a visszhangra
váró ürességbe kiáltják felfedezésüket?

Hol a képre, hol pedig a kötet borítójára néz-
tem. A szem  besítés fájdalmas kétféle „igazságá-
val” szemben teljesen kiszolgáltatottnak éreztem
magamat. Valami mélyről jövő magányosság
szállt meg, mint Lászlóffy „deklasszálódott figuráit”
a kötetben. „Öklendezni kezd, a lelkéből is, nemcsak
a gyomrából — olvastam hangosan. — Mint aki el-
veszítette belső egyensúlyát: valami történt benne, a
történteken túlmenően. A csontig hatoló kétely, mely
lecsupaszít öntudatot s mindent elemészt. Félt. Füg-
getleníteni akarta magát a testiség káprázatainak
csalóka visszfényétől.”

Nem tudom, mennyi idő telt el így kétségek
kö zött, de már pirkadt, amikor lassan, de egyér-
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tel műen kezdett felujjongani mellem alatt a fel-
ismerés: Üres a sír, üres a borító. Ez jó hír: a meg-
váltás megkezdődött! (Napkút Kiadó, Budapest,
2011)

BARTUSZ-DOBOSI LÁSZLÓ

PALLOS LÁSZLÓ NÉGY
KÖNYVÉRŐL

Súlyos mulasztást követettem el azzal, hogy
nem hívtam fel a figyelmet e folyóiratban Pallos
László korábbi könyveire — ezt korrigálom
most. E késői közlésnek vannak azonban előnyei
is. Noha a Vigilia olvasóit talán a két első kötet-
ben leírtak érdeklik a leginkább, ezeket a két má-
sodik kötet helyezi megfelelő perspektívába.

Az első, Sorsunk című könyv az Egyházköz-
ségi Népi Diákotthonokról és ezek vezetőjéről,
Kis László egyetemi lelkészről, illetve az ő sor-
sukról számol be. E diákotthonok szegény egye-
temi hallgatóknak adtak szállást, és e kis kollé-
giumok sorsa a NÉKOSZ-ba (a Rajk László és a
hozzá közel állók által vezetett Népi Kollégiumok
Országos Szövetségébe) való beolvasztás, vagyis
a megszüntetés lett, Kis Lászlóé pedig később —
más ügyben ugyan — konstruált per és hosszú
börtönbüntetés. Kis Lászlónak és két paptársának
ez ügyben az volt a bűnük, hogy pasztorációt vé-
geztek munkásfiatalok között, elsősorban a jel-
legzetesen munkáslakta külső Józsefvárosban és
külső Ferencvárosban. Ezért Kis László I. rendű
vádlott, aki beismerte bűnösségét, a Fővárosi Bí-
róságtól 1961 júniusában 4 év börtönt kapott, két
paptársa pedig, Túri Lajos és Döme János, akik
— joggal — mindvégig tagadták bűnösségüket,
ennél is többet, 5–5 évet. Börtönbüntetést kaptak
az ügybe bevont világiak is.

A második, Reménykeltők címmel megjelent
könyv az 1945 utáni „illegális” katolikus politikai
szervezkedésekről számol be. A bíróságok az
ezekben a „szervezkedésekben” való részvételért
osztották ki a legsúlyosabb ítéleteket. Matheovits
Ferenc 1949-ben 12 évi börtönbüntetést kapott.
Sza badulása után, 1964 decemberében újólag elí-
télték 10 évi börtönbüntetésre pusztán azért, mert
társaival, köztük Keleti Péter Istvánnal — mind-
kettőjüket a Demokrata Néppárt országgyűlési
képviselőjévé választották 1947-ben — időnként
összejöttek és beszélgettek. Súlyos büntetést kap-
tak társaik is. Matheovits összesen 19 és fél évet
töltött börtönben és internálótáborban. A Keresz-
tény Front vezetőinek második perében hozott
ítélet még súlyosabb volt. Soltész Jenő I. rendű
és Szigeti Imre dominikánus szerzetes, II. rendű
vádlott 1959-ben életfogytiglani börtönt kapott.
Ők 1963-ban, a részleges amnesztia keretében
szabadultak, de 1966 júliusában a Fővárosi Bíró-

ság mindkettejüket másodfokon és jogerősen 15
és fél év összbüntetésre ítélte csupán azért, mert
időnként találkoztak és beszélgettek, valamint író-
asztalfiók számára írogattak. A jezsuiták — Rózsa
Elemér és társai — ügyében a bűntett egy Világ -
szolidarizmus című, soha terjesztésre nem került ta-
nulmány megírása és zártkörű megvitatása volt.
Ezért Rózsa Elemér a Legfelsőbb Bíróságtól, 1966
januárjában, másodfokon és jogerősen, 8 évi sza-
badságvesztést kapott, és társainak büntetése sem
volt sokkal enyhébb. E tanulmány legfőbb mon-
danivalóit az ügyben ugyancsak elítélt Bálint
József jezsuita foglalta össze Világszolidarizmussal
a harmadik évezredbe című, szabadulása után
megírt munkájában. Véleményem szerint a Ká -
dár-rendszer ezekkel a perekkel akarta megmu-
tatni, hogy hogyan kell értelmezni a Vatikán nal
1964. szep tem ber 15-én kötött részleges megál-
lapodást, ezeket a vizsgálatokat és pereket ugyan -
is a Vatikán nal folytatott tárgyalásokkal egy idő-
ben vagy a részleges megállapodást közvetlenül
követően kezdeményezték olyan cselekménye-
kért, amelyek ről a titkosszolgálatoknak már évek-
kel korábban tudomásuk volt. Ez az értelmezés a
katolikus szellemű társadalmi és politikai tevé-
kenység árnyékának is a legteljesebb tilalma volt,
ilyen szankciókkal.

A harmadik (Kétféle mérce a diktatúrában) és ne-
gyedik könyv (A nacionalista ellenzék-ellenség a Ká-
dár-korszak állambiztonsági dokumentumaiban) he-
lyezi megfelelő perspektívába a fenti katolikus
kezdeményezésekért kirótt horribilis ítéleteket. E
súlyos ítéletek — amelyeket a hetvenes évek ele-
jén még további perek és súlyos, bár már nem eny-
nyire mértéktelen ítéletek követtek, köztük a har-
madik regnumi per — tették lehetetlenné a
katolikus szellemű társadalmi és politikai jellegű
aktivitás leghaloványabb árnyékát is. Ugyanak-
kor az úgynevezett „demokratikus ellenzék”
(harmadik könyv) és az úgynevezett „nacionalista
ellenzék” (negyedik könyv) szervezkedéséért
kirótt büntetések eleinte ezeknél sokkal eny-
hébbek voltak, később pedig ezek az akciók a tit-
kosszolgálatok tudtával, szeme láttára folytak, és
a belügy tevékenysége már csak folyamatos
megfigyelésükre és a rájuk vonatkozó rendszeres
jelentéstételre korlátozódott. Ez, még ha figye-
lembe vesszük az időkülönbséget is, tehát azt,
hogy a katolikus „szervezkedések” elleni perek-
re korábban került sor, azt mutatja, hogy a Kádár-
rendszer a katolikus „szervezkedéseket” vagy
akár ezek leghaloványabb árnyékát tekintette leg-
veszedelmesebb ellenfelének. (Püski Kiadó,
Budapest, 2005, 2007, 2009 és 2011)

SZAKOLCZAI GYÖRGY
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