
történelem, egyháztörténet, pszichológiai sze-
mélyiségrajz együttese, s ami a legfontosabb: egy
kegyelemtől átjárt, imádságos ember életének és
törekvéseinek beleérző ábrázolása, méltó párja a
nagy regényeknek. (Ford. Körösiné Merkl Hilda;
Kairosz, Budapest, 2014)

RÓNAY LÁSZLÓ

ANDREAS LAUN: KERESZTÉNY
EMBER A MODERN VILÁGBAN

A salzburgi segédpüspök könyve eredetileg a
Glaube und Leben osztrák hittankönyv sorozat 8.
kötete volt. Amint azt a szerző nemrég Buda-
pesten tett látogatása során elmondta, e kiad-
ványsorozat célja a liberálisabb „hűtlen teológia”
által befolyásolt hittankönyvek ellensúlyozása.
Azért szerepel szinte minden fejezet címében az
Isten szó, hogy jelezze: amikor világunk problé-
máiról beszél, akkor is elsősorban Krisztusra fi-
gyel; vonatkoztatási pontja pedig egyedül a ka-
tolikus tanítás.

A kötet első húsz fejezete a hit általános kér-
déseit tárgyalja, míg a második nagy rész morá-
lis problémákat feszeget. Utóbbi nem véletlen, hisz
a szerző szűkebb területe a morálteológia. Leg-
többször viszonylag rövid megállapításokat tesz,
hosszabb szöveget csak ritkábban közöl. Ennek
oka valószínűleg az, hogy a könyv fiatal felnőt-
teket céloz meg, ez az internetes kommunikáci-
óhoz szokott korosztály pedig nem szereti a
többoldalas fejtegetéseket.

Az Isten és az ember közös története című rész-
ben a teremtés értelmességétől elindulva a ke-
resztény tanítás minden fontosabb elemére kitér.
Szóba kerül a Biblia, Krisztus keresztje és feltá-
madása, a csoda, a megtérés ugyanúgy, mint más
vallások és az ateizmus léte. E fejezeteket olvas-
va felmerülhet az olvasóban, hogy vajon a nagy
lépték nem vezet-e esetleg leegyszerűsítéshez? Ez
a veszély elhárulhat akkor, ha egy hitoktató sze-
mélyes útmutatásait is hozzáteszi a könyv meg-
állapításaihoz. Az evolúció kérdését tárgyalva
Andreas Laun hangsúlyozza, hogy az egyház sem
nem tagadja, sem nem állítja a fajok fokozatos
megjelenését és a természetes kiválasztódást.
Ké sőbb azonban néhány közkeletű érvre hivat-
kozva mégis úgy tűnik, hogy inkább elutasítja ezt
a tudományos elméletet. Azt is meg kell jegyez-
ni — bár ez lehet, hogy fordítási hiba —, hogy a
muszlim vallásra több szempontból is hibás a mo-
hamedán szó használata.

Az emberi élet szentsége — mely a második
rész középpontjába került — azt jelenti, hogy a
kezdetétől a végéig különös tisztelet illeti meg.
A modern nyugati gondolkodás — talán nem is

annyira furcsa — jellemzője, hogy miközben
szerte a világban igyekszik fellépni az emberi jo-
gok védelmében, a propagált demokrácia alap-
elvei közé olyanokat is besorol, amelyek erköl-
csileg megengedhetetlenek. Andreas Laun rá-
mutat arra, hogy napjainkban sokan az életelle-
nes eszméket — mint például az abortusz és az
eutanázia — az emberi jogok részeiként igye-
keznek minél szélesebb körben elhinteni.

Mikor kezdődik az emberi élet? Az egyház ta-
nítása szerint a fogantatással. A válasz logikus, hi-
szen a férfi és a női ivarsejtek egyesülése után ki-
lenc hónappal — ha nem történik életellenes ha-
tás — ember jön a világra. Semmilyen biológiai
tény nem utal arra, hogy az emberi élet valódi kez-
detét eltoljuk az időben — például a terhesség har-
madik hónapjára vagy esetleg a születés pilla-
natára. De az abortusz elutasítását nem pusztán
elméleti érvek támasztják alá. Szinte biztos, hogy
nem létezik olyan nő, akinek magzatának eltá-
volítása — megölése — után ne lenne komoly lel-
kiismeret-furdalása és pszichés problémája.

De ahogy a kezdet, úgy a vég sincs a mi ke-
zünkben. Az eutanázia aktív formája elleni leg-
komolyabb érv, hogy végzetes döntésünket nem
tudjuk kellő mértékben megalapozni. Mit jelent
valójában a „kilátástalan és elviselhetetlen” szen-
vedés, melyet meg akarunk szüntetni? A szerző
arra is felhívja a figyelmet, hogy a szenvedő, hal-
dokló ember mellett mindig ott állt, és ott fog áll-
ni az egyház azért, hogy támaszt nyújtson neki.
A salzburgi segédpüspök arra is kitér, hogy a ha-
lálbüntetés kérdésében az egyház álláspontja is
változott. Mára már e súlyos büntetési formának
a megszüntetése került előtérbe.

Az őssejtkutatás problematikája jól mutatja,
hogy az egyház nem automatikusan hangoztat-
ja aggályait olyan esetekben, amikor az orvos-
tudomány által vizsgált téma határterületet érint.
Ha embriókból nyernek őssejtet, az súlyos etikai
problémákat vet fel, hiszen ebben az esetben a
kezdődő emberi életet ölik meg. Ha viszont
csontvelőből veszik ki az őssejteket, akkor annak
nem lesznek ilyen következményei. Az persze
már egy következő, alapvetően tudományos di-
lemma, hogy az őssejtek valójában milyen módon
és eredményességgel alkalmazhatók a gyógyí-
tásban. De ugyanígy érdekes a szerző azon fel-
vetése, hogy a szervátültetés — bár napjainkban
teljesen elfogadott eljárásnak tűnik — sem fel-
tétlenül problémamentes. Itt az a nehézség me-
rül fel, hogy vajon mikor tekinthető valaki min-
den kétséget kizáróan halottnak.

Több fejezet is érinti valamiképp a szexualitást.
Nem véletlenül, hiszen ezen a területen történnek
olyan — sokszor az Európai Unió által is támo-
gatott — változások, amelyek a hétköznapi ember
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hagyományos felfogását is érintik. A genderhez —
mely eredetileg a nemi szerepek társadalmi meg-
jelenését vizsgálta — napjainkra ideológiai fel-
hangok társultak. A püspök szerint a nemét sen-
ki nem választhatja meg szabadon. Aki ezt állítja,
az nem hallgat a józan észre. (Ford. Csontos Atti-
la; Kairosz, Budapest, 2014)

BARANYAI BÉLA

GERGELY ÁGNES: 
KÉT SZIMPLA A KEDVESBEN

A Kedves nevű eszpresszó a Váci utcában volt ta-
lálható, a korábbi és a mai Piarista Rendházzal
szemben (abban az időben, amelyet Gergely Ág-
nes memoárja bemutat, a budapesti egyetem böl-
csészkara foglalta el a patinás épületet). Többnyi-
re ebben a presszóban ittuk meg (lassan kortyol-
va, hogy tovább üldögélhessünk a kopott széke-
ken) azt a szimplát, amelyre ösztöndíjas költség-
vetésünk lehetőséget adott, ha jól emlékszem, egy
kávé akkoriban négy-öt forintba került. Szá-
momra nagyon ismerős, mi több: „kultikus” kör-
nyezet volt ez: általános iskolában a piarista atyák
diákja voltam, majd midőn az államosítással fel-
számolt iskola két esztendős szüneteltetés után is-
mét a rend kezébe került, ott végeztem három utol-
só gimnáziumi évemet, és négy éven át ott vol-
tam a bölcsészkar hallgatója, majd ugyanitt
négy-öt esztendőn át a Modern Magyar Irodalom -
történeti Tanszék „társadalmi munkában” (vagyis
honorálás nélkül) tevékenykedő előadója. Össze-
sen tizenöt évet töltöttem el a legendás épületben.
Gergely Ágnest az egyetemi időkben ismertem
meg, ahogy másokat, akiknek egykori alakja most
felrémlik előttem a regény olvastán, amely kü-
lönben a kiváló író korábbi néhány művéhez ha-
sonlóan (A tolmács, A chicagói változat és a Stációk
című regényekre gondolok) érzékeny líraisággal,
egyszersmind társadalom- és korkritikai szemlé-
lettel idézi fel egy küzdelmes és tartalmas írói élet-
út állomásait.

Gergely Ágnes életútját nehéz tapasztalatok
terhelték meg: édesapja egy németországi kon-
centrációs tábor áldozata lett, édesanyjának meg
kellett küzdenie a kis család megélhetéséért, az
egyetemre a fizikai munka próbatételein keresz-
tül vezetett az útja, tanúja volt az ötvenhatos for-
radalom bölcsészkari mozgalmainak, majd a
forradalom elfojtásának, kültelki általános isko-
lában tanított, és csak tehetségének, valamint ki-
tartásának köszönhette, hogy elismert könyvki-
adói szerkesz tőként, műfordítóként, költőként és
elbeszélőként foglalhatta el mindenképpen jogos
helyét a magyar irodalmi életben és kerülhetett
mind magasabbra az irodalmi hierarchiában:
en  nek volt jele, sok egyéb elismerése között a

2000-ben kapott Kossuth-díj. Mindennek, ponto -
sabban az életút első, küzdelmes szakaszának kró-
nikája az önéletrajzi regény, amely természetesen
nemcsak írójának küzdelmeit és csalódásait mu-
tatja be, hanem a mögöttünk maradt korszak: a
második világháborútól a nyolcvanas évekig
terjedő korszak köznapi tapasztalatait, emberi és
társadalmi konfliktusait is.

Egyszersmind a személyes identitás króniká-
ja. Gergely Ágnes zsidó családban született, csa-
ládi tragédiák árnyékolták be gyermekkorát, ké-
sőbb pedig ismételten találkoznia kellett a dik-
tatórikus rendszer embertelenségével. Tapaszta-
latai mégsem idegenítették el szülőhazájától,
valójában a magyar irodalom elkötelezettségében
találta meg (vagy alakította ki) személyes nem-
zeti identitását. Hadd idézzem fel egy iskolatár-
sával folytatott beszélgetését, ez ugyanis az izraeli
kivándorlást választotta: „Ávri hirtelen nőtt, szu-
 rokszemű; sápadt fú volt, a háborút egy józsef-
városi szenespincében bujkálta végig. (…) Ávri
sosem nevetett rajtam, és március 15-én nem tép-
te le a kokárdát a galléromról. Ha énekeltünk, hir-
telen megszínesedett az arca; amikor beszélt, erő-
sen gesztikulált. — Aki azt állítja, hogy tudja, mi
előtt áll, az hazudik. Ezért nem szabad a vágya-
inkat a másik emberre rákényszeríteni. Dönteni
csak úgy lehet, ahogy a növény: aszerint, hol eresz-
tesz gyökeret. Elvette az iskolatáskámat, és felém
fordult. — Mondd, Ági, valójában mi köt té ged eh-
hez az országhoz? — Itt születtem, Ávri. — Itt szü-
lettem, itt bujkáltam, itt fagyott le a lábam — ci-
peljük tovább a múltunkat?! Közép-Európában so-
hasem lesz béke. Itt valakit mindig lesváboznak,
leoláhoznak, lezsidóznak.”

Ennek a párbeszédnek méltó helye volna egy
olyan szöveggyűjteményben, amely a mindig is
fájdalmas magyar nemzeti azonosságtudat ter-
mészetét világítja meg. Igaz, a jelennek azok a
kulcsfigurái, akik szüntelenül magyarságukat
hangoztatják, ezt a párbeszédet meg sem értenék.
(Európa Könyvkiadó, Budapest, 2013)

POMOGÁTS BÉLA

PATRICK MODIANO:
AUGUSZTUSI VASÁRNAPOK

A tavalyi irodalmi Nobel-díjas Patrick Modianó -
nak 2014-ben három regénye (A Kis Bizsu, Éjfű,
Augusztusi vasárnapok) jelent meg magyarul a Ta -
randus Kiadónál. Az Augusztusi vasárnapok erede-
tileg 1986-ban látott napvilágot franciául, nálunk
pedig V. Pánczél Éva fordításában először 1996-
ban az Elek és Társa kiadónál. A jelenlegi kiadás a
korábbi fordítás javított változatát közli. A szer-
zőnek eddig viszonylag kevés műve olvasható
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