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♦ ♦ ♦    HUNGAROSZLOVAKOLÓGIAI FIGYELŐ

„Štúr  ugyanis  nemcsak  a  szlovák,  de  a  magyar  múlt
kiemelkedő személyisége is.”1

„Átélni  […]  amikor  Jozef  Tiso  1939.  március  13-án
Berlinben »ajánlatot« kapott Hitlertől a túlélésre ‒ önálló
állam vagy  szétparcellázása  a szomszédok,  különösen a
türelmetlen  déliek  között  ‒  nem  maradt  választása.  A
szlovák történelmi tudat mindmáig nem emésztette meg a
dilemmát: ha a szlovák állam létrejötte kulcskérdés, [...]
akkor a Felkelés  hiba volt,  ha a hitlerellenes  ellenállás
volt  a  kulcskérdés,  akkor  a  szlovák  állam  létrehozói
árulók voltak.”2

A szlovákságtudomány valamennyi hungarus és magyar  eleme sorjázik a
szlovák történelem két jeles alakja, Andrej Hlinka és Jozef Tiso életét fel-
dolgozó  legújabb  monográfiákban.  Mindketten  Magyarországon  kezdték
működésüket, és mindketten az első szlovák állam megteremtői közé tartoz-
nak. Trianon centenáriuma különös időszerűséget ad mindkét kötetnek: az
évezredig hungarus tudatú szlovákság súlyos belső, nemzettudati vesztesé-
geket szenvedett nagyjai statisztálásával, amit felemásan homályosít el a te-
rületgyarapodás, az annyira elítélt egykori magyar nemzetiségi politika al-
kalmazása a magyar kisebbséggel szemben. A tudomány lassan nyithat, nem
mindig akadályozzák politikai elvárások. A közvélemény, az oktatás, a kap-
kodó és szakszerűtlen tömegtájékoztatás lassítja a tisztánlátást: Trianon kö-
zös tragédiáját. A bosszú és a sértődés, a gyűlölködés hályogát e két kötet
mindenesetre lazítja.

1 DEMMEL József, A szlovák nemzet születése (Pozsony, Kalligram, 2011) 20.
2 CHMEL, Rudolf,  80 éves szlovák görcsoldó.  Rudolf Chmel magyar-breviáriuma (ford. Käfer Ist-

ván; Budapest, Cédrus Művészeti Alapítvány, 2019).
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HOLEC, Roman, Andrej Hlinka. Otec národa?
(Bratislava, Marenčin PT, 2019) 318 o.

Szerzőnk nem a megszokott szerkezetet választotta, a kronológia nem elsőd-
leges szempontja. Beszélő témacímei: Az ifjú; A pap; A rebellis; Csernova;
A mártír; Az aláíró; A püspök; A bankár; Az ellenzéki; Az ellenfelek; A jel-
kép. Holec nem idealizál. Sőt, mintha nem tudna egészen megszabadulni az
1945 utáni „értékelésektől”, különösen az egyház nem ritkán túlságosan is
hangsúlyos kritikájától. Hlinka kiváló szónoki karizmájú, kevésbé művelt,
sokszor esendő, befolyásolható egyéniség. Mindennek ellenére sokak szá-
mára a szlovák nemzet atyjává magasztosult. Ez szerzőnk egyértelmű érték-
ítélete is, hiszen a Hlinka Szlovák Néppárt szerepe legalábbis erősen vitatha-
tó a szlovák történelemben. Holec kötete is fényesen bizonyítja, hogy Hlinka
is egyértelműen hungarikum, hiába két országban tevékenykedett, és neve
ma sem létezhet magyar vonatkozások nélkül.

*

„Öt hónap vizsgálati fogság Rózsahegyen, több mint 26 hónap a szegedi ál-
lami börtönben, két hónap a morvaországi Mírovben, két hónap Brodko u
Přerovában és szanatórium a prágai Podolíban, ez összesen 36 hónap, tehát
három év börtöncellában két rezsim feltételei között. Emberi, egészségbeli
és lélektani következményeivel együtt. Hlinka azonban képes volt rá, hogy
politikai karrierjének mellékes, bár egyáltalán nem elhanyagolható velejáró-
ját politikailag maximálisan kamatoztassa. Kialakította, illetve kialakíttatta
maga körül a mártír nimbuszát, aki sokat szenved nemzetéért, hogy az élhes-
se a maga hétköznapi életét, és esetleg haszna legyen Hlinka szenvedéséből.
Legalábbis ilyen volt az egykorú nemzeti tájékozódású publicisztika interp-
retációja. És ez működött is, ami Hlinka börtönéveiből is fakadt, sőt mozgó-
sító hatása volt főként pártjának tagjai számára [115‒116].

Az első fogságot, a vizsgálatit Hlinka 1906-ban Rózsahegyen töltötte, az
előválasztásokon folytatott állítólagos nemzetiségi uszításért. Közel öt hóna-
pot ült nyirkos és deprimáló feltételek között. Az ítélet a polgári perben két
év börtön, 1500 korona pénzbüntetés és 680 korona perköltség. Egyházi vi-
tája meg egy évig tartott... [116].

Névnapján, 1907 novemberének utolsó napján ment börtönbe, valamivel
több mint egy hónappal a csernovai tragédia után, ideges várakozás légköré-
ben, mi lesz tovább. Elkerülte Szlovákiát, és közvetlenül kelet-csehországi
előadókörútjáról utazott Szegedre Hodonínon és Brnón keresztül. Közvetle-
nül indulás előtt még kiadós vacsorát biztosítottak maguknak Rózsahegyen,
az egész úton Szegedre is, és ezután záródott be mögöttük a börtönajtó [...].
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A szegedi állami fogház [sic] egyemeletes épület volt két és fél méteres fal-
lal körülkerítve. Hlinka előtt egy évvel egész évet töltött itt életéből Svetozár
Hurban Vajanský. Hlinka első szegedi benyomásai nem voltak éppen öröm-
teliek. Különösen a börtöntemplomban tartott istentiszteletek hatottak depri-
málóan ‒ bűnözők tömege, feltűzött szuronyú csendőrök, mindenütt nyomo-
rúság  és  ocsmányság.  Politikai  fogolyként  a  szocialistákkal  és  a
»párbajosokkal« volt  együtt,  szerencsére  a  köztörvényesektől  elkülönítve,
ezért bizonyára jólesett neki a rózsahegyi per többi elítéltjének érkezése [...].
Andrej Janček így vallott első benyomásairól: »Nem akartam hinni a sze-
memnek; aki átélt fél évet a rózsahegyi katakombákban, csodálkozik, ami-
kor ilyen palotába érkezik.  Emeletes  ház,  terrakottával kövezett  folyosók,
szinte feltűnő tisztaság, rendes ajtók, ablakok, minden berendezés egyszerű
ugyan, de elég ízléses, tiszta ágy, és a kiszolgálás ‒ mint egy vendéglőben.«
A szobák egyformák voltak, világosak és nagyok [...], berendezésük egysze-
rű [...]. Nem csoda, hogy ez a »fényűzés« szemet szúrt sok »hazafinak«, és
sokkal durvább feltételeket követeltek a »lázítóknak« és »a gonosz pánszlá-
voknak« [117-118].

Tudni kell, hogy Hlinka Rómából várta az ítéletet, amit személyesen nem
befolyásolhatott [...]. Szlovák sajtót nem olvashattak, a magyarban igen ke-
vés tájékoztatást találtak arról, ami őket érdekelte. Az egyedüli összeköttetés
a szülőfölddel az erősen cenzúrázott levelezés maradt [...]. Kezdetben több
mint száz levél és képeslap érkezett neki naponta a szláv világ minden sar-
kából, de a nem szláv külföldről is [...]. A szláv csoport legérdekesebb fo-
golytársa az alacsony termetű, de annál inkább konfrontációra kész, konflik-
tusos  Kun  Béla  volt.  Eredetileg  az  emeleten  volt  a  helye,  és  főleg  a
Hlinkának érkezett csomagokból élősködött, ugyanis Hlinkának gyomorhu-
rutja volt, és erősen diétázott [120].

Valamikor 1908 márciusában került sor a börtönben a találkozásra Šro-
bárral [...]. Hlinka a Szent Adalbert Társasággal együttműködve hozzálátott
a Biblia latinból szlovákra fordításához, és fordítása egy részét Šrobárnak
adta »bírálatra«. Šrobár tapasztalt publicistaként jártasabb volt a stilisztiká-
ban és a nyelvtanban. Lefizette az őrt, hogy engedje fel az emeletre [...]. Ek-
kor kezdődött kölcsönös elidegenedésük [...]. Ekkor erősödött Hlinkában a
meggyőződés, hogy először katolikus és csak aztán szlovák, hogy a Šrobár,
Hodža, Masaryk és hasonlók inkább ártanak a szlovák nemzetnek, mint se-
gítenek [121‒122].

1909.  május  elején Hlinka kegyelmi  kérvényt  adott  át  Csernoch János
csanádi püspöknek, aki egyébként Szakolca szülötte és országgyűlési képvi-
selője volt, és bérmálni érkezett Szegedre [...]. Csernoch levelet írt Hlinká-
nak, amiből kilógott a lóláb. Ha Hlinka lemondana a rózsahegyi plébániáról,
minden ügye sokkal simábban menne. Csernoch szerint ugyanis a magyar
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párt Rózsahegyen sohasem békül meg azzal a ténnyel, hogy Hlinka plébános
maradt a városban [...]. Hlinka hosszú tépelődés után [...] elképzelhetőnek
tartja a választ a püspöknek, miszerint »ha biztosít nekem évi 8000 korona
évjáradékot,  meg  kanonoki  stallumot  akár  Váradon,  talán  megadom
magam«.  Később  azonban  [...]  mintha  szégyellte  volna gyengeségét  [...].
Gyóntatója Csernoch volt [127].

Visszatérése után Rózsahegyre [...] prédikációiban védeni kezdte Párvyt,
háláját fejezte ki neki plébániájának és minden papi jogának visszaadásáért.
Rossz nyelvek azt állították, hogy budapesti találkozójukon [...] kezet is csó-
kolt feljebbvalójának [...]. Rosszabb volt, hogy a sajtóban konfrontációs, sőt
uszító cikkek jelentek meg tollából a csehek, az evangélikusok, a liberálisok
és a zsidók ellen. Az éles cseh támadások Hlinka ellen az olmützi katolikus
gyűlésen nem sokáig várattak magukra [132‒132].

1918 őszén Hlinka nem sejtette, hogy még vár rá egy börtön. Csehszlo-
vák.  Megfosztották  képviselői  mandátumától,  és  hazaárulással  vádolva  a
kétséges párizsi útról visszatérve ismét börtönben találta magát. 1919. októ-
ber 11-én az éjszakai órákban tartóztatták le a rózsahegyi plébánián. Az idők
folyamán a letartóztatás mitizált lett. A rendőrök sokaságával, a beavatkozás
brutalitásával, sőt avval is, hogy egy részeg rendőrtisztviselő lehányta Hlin-
kát. A cél minden eszközt szentesített. Mírovba vitték börtönbe, ahol két hó-
napot töltött [...]. Újonnan választott képviselőként 1920. április végén tért
vissza szabadon Szlovákiába. Bíróság, büntetés nélkül a nemzetért szenvedő
dicsfényével [...]. Hlinka bizonyára nem számolt azzal, hogy 1919-es bebör-
tönzését nem Šrobár nyakába varrták, hanem a csehekébe általában [135].

Hlinka Mírov után erősnek érezte magát [...]. Örült, hogy a közellátásbot-
rány miatt  »inog a talaj« Šrobár alatt.  Az ügyben bemocskolódott  Matúš
Dula, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke, Samuel Zoch evangélikus püspök és
volt pozsonyi főispán, Bartal Antal pozsonyi főispán még a magyar időkből
[...]. Nevezettek kiállták a vádakat, azt azonban Hlinka nem sejtette, hogy rá
is vetül a Népbank botrányának árnya, ami sokkal súlyosabban érinti, mint
Šrobárt. Egyszerűen az új állam az új embereknek addig nem létező és telje-
sen új lehetőségeket biztosított a nagy dolgok eldöntésében, ami ugyanakkor
megosztást  is  okozott  [...],  hogy legalább kompenzálják  az államfordulat
előtti veszteségeiket. Aki elismerte és tisztelte Hlinkát, mártíromsága eggyel
több ok volt erre. Aki nem szerette és nem azonosult politikájával, annak a
börtön időrablás volt. »Az ön mártíromsága nullával lett egyenlő. Egyébként
korábban egy valaki szenvedett, de a nép jól megvolt, most viszont az egész
nemzet szenved, de magának jól megy a sora« [136‒137].

Hlinka tudatában volt a bonyolult belpolitikai helyzetnek, ezért amikor
1918 nyarán František Jehlička előállt  a párizsi  út tervével,  igen gyorsan
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meggyőzte a politikailag tapasztalatlan Hlinkát, hogy csatlakozzon, és köl-
csönözze a legitimitás látszatát az egész akciónak [150].

Hlinkának minden lehetősége csődöt mondott, hogy legálisan utazzon Pá-
rizsba, de még Bécsbe sem mehetett. Ezért használta ki Jehličkát [...]. Már
az utazás módja miatt is ‒ Varsón, Románián, Jugoszlávián és Olaszorszá-
gon keresztül, idegen nevekre kiállított útlevelekkel ‒ gyanús volt, ki áll a
háttérben, és kit szolgál az egész akció. A memorandumot Jehlička készítet-
te el, Hlinka a maga iskolás franciaságával képtelen volt részt venni fogal-
mazásában. Párizsban nem jutottak el semmiféle kompetens személyhez, és
a csehszlovák delegáció beavatkozása miatt a szétküldött memorandumnak
sem lett hatása.

Abban az időben, amikor az állam határairól döntöttek, és a győztes hatal-
mak igyekeztek meggyőződni az új köztársaság egységéről, az efféle memo-
randumokat károsnak, az állam érdekeit veszélyeztetőnek tartották. Hlinka
útja a párizsi békekonferencián lehetett tízszeresen legitim és jó elképzelé-
sektől vezérelt, a valóságban azonban politikai naivitásának megnyilvánulá-
sa volt. Egyrészt mert nem volt legitimitása és mandátuma sem, hogy a kon-
ferencia tárgyalására jusson [...], másrészt azért, mert a magyarofil körök és
irredenták  kihasználták  a  rosszul  időzített  akciót,  amiben  távolról  sem a
szlovák kérdés megoldásáról volt szó, hanem inkább az új állam diszkreditá-
lásáról a cseh‒szlovák kapcsolatok felvetésével, és végeredményben Szlová-
kia megtartásáról az újonnan alakuló Magyarország keretében. Ez pedig bi-
zonyára nem volt Hlinka célja [151].

Hlinka társaival Varsóban kezdte az utat, ahol az ottani nunciusnak [...]
átadtak egy dokumentumot a szlovákiai egyházi viszonyokról, amelyek az
egyházellenes hangvételű államban létrejöttek. Egy másik dokumentumot a
Vatikánban adtak át, és hasonló volt ahhoz, amit a nagyhatalmak képviselői-
nek szántak Párizsban [...], amelyben »Szlovákia teljes függetlensége« sze-
repelt, míg az autonómia csak a gyengébb alternatíva volt.

Reális a gyanú, hogy a dokumentum francia szövege, amit Hlinka nem
érthetett, és valamennyi aláírás alatta Jehlička műve volt, és kérdéses az is,
tudott-e róla Hlinka.

A kis szlovák csoport kolostorban szállt meg […], mégis különböző csa-
tornákon sokat tudtak róluk Prágából vagy a békekonferencia csehszlovák
delegációjától. Hlinka és társai jelenlétét kevés kivétellel (például a lengye-
lek) negatívnak tartották [152].

Jehličkáék későn érkeztek. Wilson már nem volt Párizsban, a békeszerző-
dést  Ausztriával  aláírták.  [...]  Az egész delegációból  egyedül  Hlinka tért
haza Csehszlovákiába. A többiek mind külföldön maradtak, és további tény-
kedésük, különösen Jehlićka magyar irredentizmusa arról tanúskodott, hogy
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Hlinkát félrevezették. [...] A memorandumok [...] Hlinka hozzájárulása nél-
kül készültek [152‒153].

Nem látunk bele František Jehlička sötét lelkébe és céljaiba, de Hlinka
naivitása a felelőtlenséggel volt határos [155].

A leginkább figyelemreméltó támogatást  Hlinka [püspöknek] jelölésére
Csernoch János esztergomi érsek és bíboros (eredetileg a szakolcai Ján Čer-
noch) fejtette ki.  Természetesen politikai ellenfelének tekintette,  másrészt
viszont  kiemelte  vallásos  lelkesedését  és  az  egyházi  érdekek  védelmét:
»Ezek inkább fekszenek a szívén, mint a túlzó nacionalizmus ideáljai.« Eze-
ket a szavakat Hlinka még a magyar időkben többször megerősítette, és sok
ellenzője éppen ezt nem fogta fel. Kétségtelenül erre irányult Csernoch re-
ménye is. Hlinka 1918 után többször kinyilvánította, hogy sokkal kedvesebb
számára minden katolikus, mint bármilyen szlovák lutheránus, ne adj’ isten
szlovák ateista. Csernoch bizonyára politikai reményeket is fűzött Hlinká-
hoz, aki mint a prágai rezsim ellenfele a csehszlovák-ellenes magyar érde-
kek jelentős politikai szövetségese is lehetett [169].

Megválaszolatlan kérdés, milyen mértékben volt Hlinka felelős az állam
kialakításában. Az állam ugyanis az emberek, akik a politikát alakították,
törvényeket  hoztak, és azokat végre is hajtották. Felelős volt  Hlinka Ma-
chért, Tisóért és a többiekért? Vagy »csak« a maga Sidoráért és Tukájáért?
Felelős volt-e bármiért? [...] Az egyik oldalon Hlinkát »a nemzet atyjának«
fogják fel, de egy sóhajtással meg kell győződniük, hogy hatása és üzenete
lényegesen nem hathatott a közeli jövőre. Azt inkább Hlinka képének jellege
befolyásolhatta. A pártatlan történésznek meg kell állapítania, hogy a mini-
mális intolerancia, amely egész életén át kísérte Hlinkát, bizonyára az egyik
erős üzenet volt, és nem a legpozitívabb példa [207].”

WARD, James Mace, Jozef Tiso. Kňaz, politik, kolaborant
(Bratislava, Slovart, 2018) 424 o.

A szerző 1992 őszétől öt éven át Szlovákiában tanította az angol nyelvet, és
1998-tól foglalkozott Jozef Tisóval. Könyvének alcíme – A pap, a politikus,
a kollaboráns – kifejezi a teljes feldolgozás igényét. Előszavában felveti az
igen tanulságos helységnévkérdést: „Például Bratislava előtérbe helyezése a
többi, például Pozsony rovására, előnyt biztosít a szlovák nacionalizmusnak
a magyarral  szemben. [...]  E dilemma elegáns megoldására még egyetlen
szerző sem vállalkozott.” Ward 1918-ig a magyar helyneveket használja.

Hasonló kérdés az „uhorský” (magyarországi), amire a magyar nyelvnek
nincs terminusa. Szerzőnk Tiso esetében így fogalmaz: „Tiso 1918 előtt el-
kerülte etnopolitikai identitásának meghatározását, ha megtette, magyaror-
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szági papnak (kňaz Uhorska) határozta meg magát.” Tiso korai etnopolitikai
identitásának a magyart tekinti, és megállapítja, hogy ennek megváltoztatása
ahistorikus (9‒11).

A bevezető a szülőhely, Nagybiccse leírása. Ward jelzi ismereteit a Thur-
zó-kastély értékeiről (Sziklay László annak idején nagy tanulmányt írt róla),
és természetesen helyteleníti a szlovák és a magyar nemzetiesítés gyakorla-
tát. A városka 3000 lakosa közül 500 volt zsidó. A szerény szülői házban Ti-
so-múzeum, a falon 1991-ből származó felirat, amit az önkormányzat igen
óvatosan kezel, pedig a település leghíresebb szülöttéről van szó (14‒15).

A bevezető összefoglalja Tiso pályáját, kiemelve annak csúcsait: a kiváló
papi szemináriumot, a gyors előrelépést az egyházi hierarchiában, pártalapí-
tását, politikai sikereit, főként az önálló szlovák állam létrehozását és köztár-
sasági elnöki funkcióját. (Érdekes az önálló szlovák állam területi alakulásá-
nak  térképe.  Ward  nem  okkupációról,  területrablásról  szól,  hanem
„átadásról” [20].) A szerző egyértelműen fogalmaz az előzetes összefoglaló-
ban: „E sikertörténet azonban nem volt egészen szennyfoltok nélkül, amel-
lett nagy részük kollaborációval kapcsolódik, amire Tiso egész életében haj-
lamos volt. Fiatal diákként és papként jó viszonyban volt a magyarokkal,
amiért sokan magyarnak tekintették. 1918-ban a forradalom alatt átállt a ma-
gyaroktól a csehekhez, de sohasem felelt meg a várakozásnak, amiben sok
cseh remélt. Ehelyett megszüntette Szlovákiában a demokráciát, sőt csehek
ezreit űzte ki az országból. Legnagyobb sikerei, Szlovákia autonómiája és
önállósága összefüggött Csehszlovákia megsemmisítésével és Adolf Hitler-
rel. Tiso karrierje így a führerrel, a 20. század egyik gonosz-szimbólumával
való együttműködésben csúcsosodott ki. A fő és letörölhetetlen folt pályáján
részvétele volt a holokausztban és az emberi jogok további megsértésében”
(20).

A bevezető további részében a szerző jellemzi saját módszertanát. Komo-
lyan foglalkozik Tiso nacionalizmusával és katolicizmusával, ami lehetősé-
get  ad  az  antiszemitizmussal  szembeni  hosszú ellenállásának  elemzésére.
Megállapítja, hogy politikai küzdelmeiben igyekezett társaira hárítani a fele-
lősséget. Ward gazdagon merített a kéttucatnyi szlovákiai, csehországi, ma-
gyarországi, ausztriai és amerikai levéltár anyagából. Igen fontos megjegy-
zése,  miszerint  Tiso  magyarból  elsődlegesen  katolikus  identitású  szlovák
nacionalistává változásának vizsgálatakor nagyobb figyelmet kell szentelni
éppen a vallásnak (22‒23).

Ward nyíltan polemizál a „klerofasiszta” és a „konzervatív önkényeske-
dő” jelzővel, és más kategóriákat javasol. Nem riad vissza Tiso rehabilitáci-
ójának kérdésétől sem. Hozzájárul annak jobb megértéséhez, miképp egyez-
tethetők a katolicizmus,  a nacionalizmus és az államépítés tapasztalatai  a
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nemzetközi rendszerrel  és a genocídiummal,  amiért  ez a szlovák tragédia
olyan ellentmondásos (23).

Az 1. fejezet (Istenért és hazánkért, 1887‒1918) XIII. Leó pápa 1893-as
Constanti Hungarorumának mottójával kezdődik. Magyarország rövid törté-
neti bemutatása után a szerző megállapítja, hogy az 1867 utáni dualista or-
szág nemzetiségi  problémái szinte hatástalanok voltak Tisóra. Nyitra  ma-
gyar  környezetében,  a  FEMKE  magyarosító  légkörében  a  fiatal  Tisót
egyrészt magyarrá lett szlávnak, ugyanakkor a magyarosítók „kis pánszláv-
nak” tartották (35).

Ward 1918-ig magyar formában használja a személy- és helyneveket, így
az alfejezet címe Tiszó József Bécsben fin de siècle. Itt alakultak ki keresz-
tényszocialista nézetei jelentős részben Karl Lueger bécsi polgármester hatá-
sára.  Tiso  a  Pázmáneumban  keményen  dolgozva  készült  papi  pályájára.
Konverzált magyarul, latinul, ennek ellenére magyar körökben pánszlávnak
ítélték, hiába jegyezte szlovák prédikációját Tiszó aláírással, és mutatkozott
családja is államhűnek (35‒44).

A fiatal pap a béke és a háború idején c. alfejezet „csendes szlováknak”
jellemzi, aki nem nyilatkozva egyértelműen nemzetiségéről, magyarországi-
nak nevezte magát. A háború utolsó évében a Néppárt funkcionáriusa lett,
Batthyány püspök kinevezte a szemináriumba spirituálisnak, majd szeptem-
berben professzornak és egyházmegyei könyvtárosnak (44‒53).

Sommás összefoglaló a Szabályok és küldetések c. alfejezet. Jó katolikus-
nak kellett lennie, megbirkóznia a kollaborációval, a szekularizálódó liberá-
lis állammal és betagozódni a magyar kultúrába, rejteni a szlovák nemzeti
érzést. Kettős játékot játszott a szlovák érdekekért, magyar kapcsolatai is ezt
szolgálták. Magyar hazafinak is mutatkozott, de a szlovákok szociális kérdé-
sei is foglalkoztatták. 1918 előtt elsősorban jó katolikusokat akart nevelni,
kevésbé foglalkozott a szlovák nemzettudattal (53‒55).

A 2. fejezet címe: Személyes nemzeti és politikai változás 1918‒1919. A
„magyarországi” Nyitra csehszlovák Nyitrává alakulásakor keresztényszoci-
alizmus, szlovák nacionalizmus, erősödő antiszemitizmus jellemezte. Min-
denekelőtt a szocialisták ellen tevékenykedett, ami megfelelt a magyar stra-
tégiának,  hogy  Szlovákia  ne  csatlakozzon  a  csehekhez.  Tisónak  a
szociáldemokratákkal és a zsidókkal volt problémája (65). Kollaborált az új
állammal is, ami egykorú írásaiból és 1947-es perének anyagában is nyomon
követhető. Ugyanígy szembefordulása a cseh és a hazai szocialistákkal és
ennek kapcsán antiszemitizmusának erősödése (68‒71).

A Kun Béla nevével fémjelzett, fenyegetésnek fogalmazott alfejezet is-
merteti a bolsevik Magyarország hatását Tisóra, aki megrettent, hogy a „zsi-
dó”  kormány  exportálja  a  terrort  Csehszlovákiába.  Helyzete  kellemetlen
volt, mert az egyházi és a kulturális politikában ellentét alakult ki a szlovák
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nemzetiekkel,  akik számára a szlovakizáció a gyakorlatban szekularizáció
volt. A népiek (ludákok) válaszul meghirdették a szlovák autonómia prog-
ramját, mire Šrobár, Szlovákia minisztere magyarbarátsággal vádolta a Nép-
pártot (73‒75). Jelentős szerepe volt az antiszemitizmusnak. Nyitrán szovjet
bérenceknek tartották a zsidókat, és Tiso is fokozta zsidóellenes kampányát
(78). A Magyar Vörös Hadsereg fenyegető előrenyomulása elől északra me-
nekült. Ward konzervatív admirálisnak nevezi a Magyarországon hatalomra
került Horthyt. Tiso visszatérve a helyi zsidókat támadta (74‒80). A keresz-
tényszocializmus  fontosabb  volt  számára,  mint  a  szlovák  nacionalizmus,
ezért pozitív kapcsolatban volt az elmagyarosodott Nyitra magyar katoliku-
saival.  Szerzőnk szellemesen zárja Tiso magyarországiságát:  „lelkes Isten
harcosa, aki tettrekészen átteremtette magát a szlovák nemzet védelmezőjé-
nek. Tiszó József Jozef Tisót alkotott”(83).

*

Tiso története a továbbiakban Ward alapján már nem területi hungarikum,
hiszen Csehszlovákiában, majd Szlovákiában folytatódik. Szerzőnk kivéte-
les  tájékozottságát  már  a  további fejezetcímek is tanúsítják:  Istenért  és  a
nemzetért, 1919‒1925; Az aktivizmus csődje, 1925‒1933; A világ csábítása,
1933‒1938; Kiállni az igazságért, 1938‒1939; Szent meggyőződések, 1939‒
1944; Előre elvesztett harcok, 1944‒2011; A töviskorona.

*

„Az 1920. évi választások előtti napon a Katolícke noviny azt írta Tisóról,
hogy Nyitrán egyetlen magyar sem tudta, hogy szlovák lett volna [91].

Kmeťko püspök kiábrándulását a ludákokból részben a párt radikálisainak
előretörése okozta, élükön Vojtech/Béla Tukával. Tuka »új szlovák« volt.
[...] Csehszlovák lojalitása állandóan megkérdőjelezhető, részben azért, mert
magyar hangsúllyal beszélt szlovákul. Tisóhoz hasonlóan hűséges katolikus
volt. [...] Hlinka ajánlására 1922-ben a Slovák főszerkesztője lett. Ismét be-
bizonyosodott Hlinka gyatra emberismerete, mivel Tuka valójában magyar
ügynök volt.  Az olasz fasizmus csodálójaként  erősítette  a  pártban ezt  az
ideológiát, és végül fokozta a ludákok autonómia törekvését [96].

A keresztényszocialista  programok  arra  késztették Tisót,  hogy tartsa  a
kapcsolatot a magyarokkal. [...] A csehszlovák centralisták az autonómiát a
magyar felforgató tevékenységgel azonosították [...] a katolikus egyházat a
magyar elnyomással. [...] Az iskolák szekularizációja ellen [...] a magyar ke-
resztényszocilisták voltak a legjobb szövetségesei. Csakhogy együttműködé-
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se a magyarokkal sebezhetővé tette a magyarónság tekintetében [...], és a
csehszlovákok magyar irredentának és csehellenes elemnek tartották [107‒
108].

Toleráns álláspontot foglalt el a németekkel és a magyarokkal szemben,
amit a hittel igazolt: »Katolikusok vagyunk, ezért legfontosabb törvényünk
az igazság mindenki számára. A vagyon elvétele az emberektől nem katoli-
kus« [125].

Magyar hírszerző források szerint Hlinka megakadályozta Tiso terveit az
erők egyesítésére a magyar és a német nemzetiségi kisebbséggel. [...] E két
férfiú között kétségtelenül gyakori viták voltak [139].

Amikor Peroutka Přítomnost [A jelen] c. lapja tapintatlanul megjegyezte,
hogy a szlovák‒magyar határ erőszakmentes módosítása használna a köztár-
saságnak, a ludákok élesen felléptek »a cseh revizionistákkal« szemben. Ha-
sonló  indokokból  nem vettek  részt  az  újabb  pozsonyi  irredenta  gyűlésen
[141].

Bizonytalan helyzete a pártban és politikai elszigeteltsége [...] évek múl-
tán első ízben Tisót kacérkodáshoz vezette Budapesttel. [...] 1935 elején Si-
dorral tárgyalni kezdtek az irredenta magyar keresztényszocialistákkal, Szlo-
vákia  harmadik  legerősebb  pártjával.  E  megbeszéléseket  figyelemmel
kísérte, sőt irányította a magyar és a lengyel külügyminisztérium. Például a
pozsonyi lengyel konzul kitanította (a polonofil) Sidort, hogyan kell megtör-
ni Hlinka ellenállását a blokkal szemben. Sidor eredménytelen tárgyalásokat
is folytatott egy Budapest által finanszírozott lap alapítására. [...] a beszélge-
tések magyar feljegyzései Tisót is kompromittálják, aki szerintük jóváhagyta
a lapalapítást. [...] Tiso kétségtelenül felfogta, hogy közvetve a magyar kor-
mánnyal tárgyal [163‒164].

Míg a köztársaság meggyengült, Tiso tartalék terveket készített a széthul-
lás  esetére [...],  bizalmasan  tájékoztatta  Esterházy Jánost  (a  már  egyesült
magyar pártok vezérét) elképzeléséről, hogy elutazna Rómába, hogy »tájé-
kozódjon«, miként látja az olasz kormány Csehszlovákia jövőjét. Elképzelé-
sét leginkább azért árulta el, hogy Budapestnek legyen oka Tisóval tárgyalni
még útja előtt, mert egyébként gyengíthetné Magyarország helyzetét olasz
védelmezőjénél. A hír elképzeléséről hamar eljutott Budapestre, de az út so-
hasem jött létre. Helyette Tiso májusban elutazott a magyar fővárosba az eu-
charisztikus kongresszusra, ahol titokban találkozott Kányádi Kálmán ma-
gyar  külügyminiszterrel.  A  találkozó  nem  végződött  túlságosan  jól,  de
alapot teremtett a további szeptemberi tárgyalásoknak, amikor a köztársaság
a német támadás ellen védekezett.

Szeptember 27-én Kánya tájékoztatta a varsói nagykövetséget Tiso felté-
teleiről  Szlovákia Magyarországhoz csatolásáról.  [...]  »Kijelentettük Tisó-
nak, hogy elfogadjuk feltételeit, amit megelégedéssel fogadott, és megkért,
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ne tartsuk őt hiteltelennek vagy bizonytalannak a Benešsel való kapcsolatai
miatt [...].« Kánya meglátása, hogy a ludákok »kettős játékot« játszanak, ak-
kor vált be, amikor Tiso és Sidor Prágában találkozott a lengyel nagykövet-
tel. Mindkét ludák kérte a lengyeleket, támogassanak »egy Lengyelország
által garantált független szlovák államot«. E kapcsolatokra Magyarországgal
és Lengyelországgal azonos időben került sor, mikor Tiso sürgős tárgyaláso-
kat folytatott csehszlovák vezetőkkel [183‒184].

Tiso Komáromban őszintén törekedett a kompromisszumra, de naivan azt
hitte,  hogy a  magyarok  a  szlovák kormánnyal  engedékenyebbek lesznek,
mint a csehszlovákkal. Nem volt szinte semmilyen instrukciója, sem tapasz-
talata, és egyszerűen alkalmatlan volt erre a feladatra. [...] Az 1920. évi szer-
ződés említése kapcsán [...] még megértését is kifejezte a magyar ügy iránt:
»Megértjük, hogy Trianon fájt,és közülünk senki sem akar egy új Trianont«
[194].

Tiso [...] igyekezett távolítani Szlovákiát Németországtól. Biztosította a
kisebbségeket (főként a zsidókat), hogy »a szlovák nemzet eltökélte, hogy
békében él velük«. Nem hivatalos úton a magyar kormánynak találkozót ja-
vasolt, melynek célja a »reciprocitás« alkalmazása volt a nemzeti kisebbsé-
gek jogainak kölcsönös elismerésére [205].

A háború Lengyelországgal [...] rövid külpolitikai siker volt. [...] amikor
Hitler egyetértett, hogy átadja Tisónak a követelt területet [...], megdicsérte
a szlovákokat, hogy a háború alatt »nagyon tisztességesen viselkedtek más
országokkal [Magyarországgal] ellentétben« [228].

1943 márciusában a szlovák püspökök pásztorlevélben ítélték el a depor-
tálásokat. [...] Két héttel később Tiso titokban találkozott Ronkay Ferenccel,
a magyar parlament tagjával. Ronkay régi ismerős volt, Tiso egyik legjobb
barátjának rokona, 1938-ban közvetítette titkos tárgyalásait a magyar kor-
mánnyal. Ezúttal az volt a feladata, hogy kipuhatolja, mit gondol Tiso egy
esetleges  együttműködésről  Budapesttel  és  a  háborúból  való  kilépésről.
Ronkay például nyíltan aggodalmát fejezte ki Szlovákia német megszállását
illetően. Bár Tiso is keserűen nyilatkozott a németekről, inkább merev volt
Magyarországgal szemben korábbi eljárásai miatt. [...] Másnap, a Ronkay-
találkozó után Tiso Bánban templomi szószékéről személyesen olvasta fel a
deportációkat elítélő pásztorlevelet. Hitlernél a zsidókérdést Tiso a magya-
rok pozíciójának gyengítésére használta. A két vezér 1943 áprilisában ismét
Salzburgban találkozott. Hitler megelégedését fejezte ki a szlovákok hábo-
rús  részvételével  kapcsolatban,  és  feltételesen  megígérte,  hogy a  szlovák
hadosztályok új fegyverzetet kapnak. Beszélgetésük egyébként a Magyaror-
szággal kapcsolatos panaszok körül forgott. Tisót idegesítette a magyar irre-
denta propaganda. Hitlernek nem tetszett sem Kállay Miklós magyar minisz-
terelnök, sem az a türelem, ahogy Magyarország a zsidókkal bánt. Csak egy
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héttel korábban veszekedett a zsidókkal való bánásmód miatt Horthy kor-
mányzóval, aki (Goebbels szerint) »egészen humanitárius indokokat« adott
elő »a keményebb intézkedések ellen«. Ezzel ellentétben Tiso biztosította
Hitlert: »Egységeink között és népünk körében nem uralkodik semmiféle ki-
merültség a harcok miatt, ami mindenekelőtt a szlovákiai zsidók eltűnésének
köszönhető.« Amikor Hitler nehezményezte, hogy a zsidók Magyarországra
szöknek, Tiso egy »viccet« mesélt »Hitlernek egy régi barátjáról«, aki hosz-
szas menedékkeresés után most Budapesten él. A találkozón Hitler többször
biztosította Tisót, hogy a németek megvédik Szlovákiát a magyar támadá-
sokkal szemben. E cél elérését Tiso a deportálás ismételt beindítási kísérle-
tének is köszönhette. Kinyilvánította vele a szlovákok (egyre inkább meg-
kérdőjelezhető)  antiszemita  lelkesedését,  másrészt  viszont  ennek  nyomán
fokozódott a zsidó menekülthullám Magyarországra [276‒278].

Benešsel ellentétben a magyarok készségesebbek voltak új kapcsolatok
építésére. Csakhogy ő nem hitt nekik, aminek oka egyebek közt versengése
volt Tukával. Például 1943 tavaszán Kállay magyar miniszterelnök egy to-
vábbi nem hivatalos küldöttet, Baross Gábort bízta meg, hogy találkozzon
mindkét szlovák vezérrel. Baross Tukával találkozott, de Tiso elnöki palotá-
jában elutasították  fogadását.  A szlovák rendőrség csakhamar  kiutasította
Szlovákiából. Kuhl úgy vélte, a kiutasítást bizonyosan Tiso rendelte el, mi-
vel Baross először Tukával merészkedett találkozni. Kuhl szerint »viszont a
helyi viszonyok ismeretében az sem kizárt,  hogy Tuka rendelte el,  mivel
tudta, hogy Baross Tisóval is akar találkozni«. Kuhl nagykövetsége megje-
gyezte, hogy Olaszország kapitulációja után 1943 őszén Tiso készségesebb
volt a tárgyalásokra a Kállay-kormánnyal, sőt állítólag elutasította a német
igényt közös akcióra Magyarország ellen. Ebből azonban nem alakult sem-
miféle konkrétum, mivel Tiso »kitartóan bizalmatlan volt Magyarországgal
szemben«. Mint utolsó találkozójukon (1944 májusában) Hitlernek mondta:
»Horthy megkísérelte a kapcsolatfelvételt [...], én azonban azt válaszoltam,
hogy előbb a határokat kell rendezni közöttünk.« A bécsi döntés egyébként
is mérgesítette Tisót. Olaszország kapitulációja után Németország engedé-
lyezte Horvátországnak, hogy visszavegye azt a területet, amit szomszédja
hivatalosan annektált. Ha Magyarország is átállna a másik oldalra, Szlovákia
remélhetne hasonló váratlan szerencsét. Amikor azonban a magyar kilépési
kísérlet  miatt  1944  márciusában  a  németek  megszállták  Magyarországot,
nem következett semmiféle határmódosítás Szlovákiával [280].”

*

Ward összefoglalja Tiso utóéletét is. Megállapítja, hogy felakasztása bizo-
nyos fokú győzelem is volt, hiszen „katolikus és nemzeti vértanú lett [...],
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ezt erősítette a kommunisták manipulációja perével”. Állást foglal a rend-
szerváltozás  utáni  politikával  kapcsolatban  is.  A  rehabilitációs  kísérletek
nem vezettek eredményre, hiszen a lakosság előbbre valónak tartotta az EU-
tagságot a kompromittált történelmi személyiségnél (287). A szlovákoknak
létszükséglet volt a győztesek oldalára kerülni felkelésükkel, amely megre-
kedt  a  hegyekben és  ellentmondásos  volt  a  Golián-partizánok,  a  londoni
emigráns kormány, az ideológiai zavarok miatt, és „erkölcsileg is kompro-
mittálta néhány felkelő, akik állati kegyetlenségeket követtek el hadifoglyo-
kon és civileken” (290). Nem könnyű a szlovák történészek helyzete sem,
mert  nehéz  szembeszállniuk  „az  amatőr  emigráns  történészekkel”  (317).
Ward konkrétan megnevezi a nemzeti iránnyal szembeforduló történészeket,
akiknek élén Ľubomír Lipták áll. Nagy probléma ez a katolikus egyháznak
is, hiszen „Szlovákia plébánosáról” van szó. Tiso rehabilitációja hitbeli kér-
dés is, amit meg kell érteni. „Például Korec bíboros, mint katolikus disszi-
dens becsülettel hordozta a szenvedést” (322).

Szerzőnk egyértelműen rávilágít mindenfajta nacionalizmusra. „A háború
utáni Európának sokkal többet jelentett az ismeretlen nyitrai zsidó, Faith Fü-
löp meggyilkolása, mint például az, hogy a pápa első ízben mondott néhány
szót szlovákul” (285).

Ward az Európai Unió egyértelmű értékítélete alapján dolgozik. Termé-
szetesen kevéssé van otthon a magyar identitás kérdéseiben, de annál szem-
léletesebben bizonyítja a szlovákságtudomány hungarus gyökereit. 

Käfer István

A TUDÓS BÍRÓ, AKI AZ IGAZSÁGRA TANÍTOTT SOKAKAT
– 75 ÉVE SZÜLETETT LÁBADY TAMÁS

„Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek 
örökkön-örökké, miként a csillagok.” (Dán 12,3)

Lábady Tamást (Baja, 1944. július 6. – Budapest, 2017. augusztus 11.) so-
kan megismerhették, például a tárgyalótermek soraiból, a tantermek padso-
raiból, a jogtudományi kiadványokban megjelent írásaiból; summa cum la-
ude minősítéssel  1968-ban doktorált  állam- és jogtudományból,  1970-ben
bírói kinevezést kapott, 1990 és 1999 között alkotmánybíróként szolgált, hat
éven át az Alkotmánybíróság helyettes elnöke, 2003 és 2012 között a Pécsi
Ítélőtábla elnöke, címzetes kúriai bíró is volt. Bírói munkáját az első pilla-
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nattól kezdve szolgálatként élte meg: „Ez szolgálat, amit csak alázatosan,
megfelelő méltósággal és komolysággal lehet teljesíteni.”1

Lábady Tamás 1972-től – bírói hivatása mellett – a Pécsi Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékén tanított adjunktus-
ként, majd docensként. 1988-ban az állam- és jogtudományok kandidátusa,
1989-ben  az  Eötvös  Loránd  Tudományegyetem Állam-  és  Jogtudományi
Karának  címzetes  egyetemi  docense,  2017-ben  címzetes  egyetemi  tanára
lett. 1995-től haláláig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtu-
dományi Kar oktatója, a Magánjogi és Kereskedelmi Jogi Tanszék, illetve a
Polgári  Jogi Tanszék docense, majd 2014-től címzetes egyetemi tanára, a
polgári jog, ezen belül a családjog kiváló tudósa, az életvédelmi jog kima-
gasló képviselője volt.

Lábady Tamás közel fél évszázados tudományos szolgálatát – tanítványai
és kollégái szeretetétől övezve – a 60. és 70. életévének betöltése alkalmából
kiadott kötetekben2 található életrajzi adatok, bibliográfiák, valamint a Ma-
gyar Tudományos Művek Tárában rögzített alkotásai is mutatják. A magyar
magánjog (polgári jog) általános része című, rendkívül értékes, számos ki-
adást megélt – bioetikai kérdéseket is felvető – tankönyvén3 jogászgeneráci-
ók nőttek fel, előadásaiban és írásaiban a jog és az etika határterületeit is
érintette.4 Vékás Lajos szerint Lábady e munkájával az elmúlt negyed szá-
zad monografikus és tankönyvirodalmának csúcspontját alkotta meg.5 Kőrös
András Lábady Tamásra emlékezve ekként írt a könyvről: „Nemzetközileg
elismert, neves professzorok tankönyveiből, jegyzeteiből tanultam a polgári
jogot. A magánjogi gondolkodás rejtelmeibe kiemelkedő színvonalú művek
vezettek be. Amikor 1997-ben ‒ már legfelsőbb bírósági bíróként – kezembe
vettem Lábady Tamás akkor megjelent könyvét, amely a magyar magánjog
(polgári jog) általános részét tartalmazza, mégis egy új világ tárult elém. A
száraz és sokszor nehézkes jogi fogalmak, szabályok, elméletek valósággal
életre  keltek  és  kiszínesedtek  abban  a  kultúrtörténeti  környezetben,  ame-
lyekben a Szerző azokat bemutatta. Az irodalmi idézetek, művészettörténeti

1 Újjászületés. Dr. Lábady Tamás jogtanárral, volt alkotmánybíróval beszélget Bodnár Zita (Buda-
pest, Kairosz, 2007) 26.

2 Emlékkönyv Lábady Tamás 60. születésnapjára tanítványaitól (szerk. Nochta Tibor ‒ Bölcskei
János; Budapest, Szent István Társulat,  é.n.)  509–515;  (L)ex Cathedraet Praxis. Ünnepi kötet
Lábady Tamás 70.  születésnapja  alkalmából (szerk.  Csehi  Zoltán  et  al.;  Budapest,  Pázmány
Press, 2014) 13–14.

3 LÁBADY Tamás,  A magyar magánjog (polgári  jog) általános része (Budapest  – Pécs,  Dialóg
Campus, 20023) 257, 289–290.

4 Lásd pl.:  LÁBADY Tamás,  Szabadságra elhívatva az életért, in Szabadságra elhívatva az életért
(szerk. Hámori Antal – Rojkovich Bernadette – Szilágyi Szilvia; Budapest, Magyar Katolikus
Családegyesület, 2007) 59–62.

5 Https://jak.ppke.hu/aktualis/aktualitasok/a-joghoz-hozzatartozik-a-kultura (2020.03.10.).
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példák, az érdekes történelmi-társadalmi utalások szinte letehetetlenné tették
a tankönyvként aposztrofált írásművet.”6

Lábady Tamás kiemelkedő pályáját jelzi, hogy több ciklusban volt a Ma-
gyar  Tudományos Akadémia  Közgyűlésének képviselője,  részt  vett  az  új
Polgári  Törvénykönyv  kodifikációs  szerkesztőbizottságának  és  operatív
szakmai bizottságának munkájában, alapítója és szerkesztőbizottsági elnöke
volt a  Bírósági Döntések Tára című folyóiratnak, és az Ítélőtáblai Határo-
zatok szerkesztőbizottságának is tagja volt.

1999-ben a Magyar Köztársaság elnöke a Köztársasági Érdemrend közép-
keresztje a csillaggal kitüntetést adományozta neki. 2006-ban a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán „Pro Facultate” ki-
tüntetésben részesült. 2011-ben a Deák Ferenc-díjat kapott, és az Országos
Tudományos Diákköri Tanács Mestertanár Aranyéremmel ismerte el tehet-
séggondozó szolgálatát.  2012-ben elnyerte a legmagasabb igazságügyi ki-
tüntetést, a Juhász Andor-díj arany fokozatát, a Magyar Ügyvédi Kamara el-
nöksége  a  „Jog  szolgálatában”  kitüntetést  adományozta  neki,  átvehette
továbbá a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kará-
nak emlékérmét is. 2013-ban Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a jogtu-
domány területén elért kiemelkedő teljesítményéért „Pro Communitate” em-
lékéremmel tüntette ki, 2015-ben a Magyar Bioetikai Társaság elnöksége az
élet védelmében kifejtett szolgálatáért a Gaizler Gyula-emlékérmet adomá-
nyozta neki. Székfoglaló előadását a Szent István Tudományos Akadémián
2017. március 6-án, „Az emberi személy az új Polgári Törvénykönyvben”
címmel tartotta meg.

A tudós bíró életvédő szolgálatát, küldetését alkotmánybíróként is megél-
te;  mind a halálbüntetés  alkotmányellenességéről  szóló 23/1990. (X.  31.)
AB határozathoz, mind pedig a két abortusz-döntéshez, a 64/1991. (XII. 17.)
AB határozathoz és a 48/1998. (XI. 23.) AB határozathoz megismerendő vé-
leményt fűzött.  Lábady Tamás nemcsak az „erkölcsi szörnyeteg bűnöző”7

élete és emberi méltósága mellett állt ki, hanem alkotmánybíróként egyedül
ő foglalta írásba, hogy a még meg nem született embernek is alanyi joga van
az élethez,  a  megfogant magzat  is  jogalany,  alkotmányjogi  értelemben is
ember, megilleti őt az alanyi jogi jogvédelem, a művi abortusz tehát alkot-
mányellenes.

A „Szabadságra elhívatva az életért” című, 2006. szeptember 25-i konfe-
rencián tartott előadásában így fogalmazott: „A szabadság csak az életre, az
élet védelmére, az élet igenlésére irányulhat. […] Az a kultúra és az az ál-

6 KŐRÖS András, Érezve és gondolkodva. Emlékképek Lábady Tamásról, http://jak.ppke.hu/polga-
ri-jogi-tanszek/i-m-labady-tamas/tisztelgesek (2020.03.10.).

7 Lásd: 23/1990. (X. 31.) AB határozat, Dr. Sólyom László alkotmánybíró párhuzamos véleménye
3. pont.
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lam, amely a gyakorlatilag korlátlan abortuszhoz, sterilizációhoz, eutanáziá-
hoz, eugenikai módszerekhez folyamodik, a szabadság ellensége, mert egye-
dül csak az élet pártján álló felfogás szabad. Igazán szabadnak lenni tehát
azt jelenti – és ez Tacitus 19 évszázaddal ezelőtt feltett kérdésére a végleges
felelet –, hogy képesek vagyunk az életet választani, az Életet, azaz a máso-
dik isteni Személyt, aki maga az Élet, s a Szentháromság misztériumából
következően maga a Szeretet.”8

Lábady Tamás földi életének vége kapcsán többek között Ádám Antal,
Benke József, Harmathy Attila, Komáromi László, Kőrös András, Nochta
Tibor,  Schanda  Balázs,  Sólyom László,  Szuromi  Szabolcs  és  Varga  Zs.
András emlékeztek meg róla.9

Az emlékülésen, amelyet 2018. október 24-én a PPKE dísztermében tar-
tottak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem és a Pécsi Tudományegyetem Polgári Jogi Tanszékeinek szervezé-
sében,  előadással  tisztelgett  Benke  József,  Kecskés  László,  Kisfaludi
András, Landi Balázs, Menyhárd Attila, Navratyil Zoltán, Nochta Tibor és
Koltay András, aki A magánjog általános tana és a Megtartott szó. Váloga-
tott jogi tanulmányok című köteteket10 mutatta be.11

Lábady Tamás az Igazságra tanított sokakat. Nochta Tibor a következőket
írja: „Szerettem volna sok-sok mindent viszonozni, sőt meghálálni, de most
már csupán annyit tehetek, hogy követem és továbbadom mindazt a szakmai
és erkölcsi értékrendet, igényességet, amelyet ő mutatott meg.”12

Schanda Balázs szavai szerint: „Lábady Tamás rendíthetetlen hite, az élet,
a házasság és a család iránti megélt elkötelezettsége, készsége, hogy páratlan
szakmai felkészültségét jó ügyek szolgálatába állítsa, mérce marad mindeb-
ben.”13

Sólyom László még a (L)ex Cathedra et Praxis című kötetben írta Lábady
Tamásról: „Úgy tudott mindig kiállni a jogért, a jog alapjaiért, hogy erkölcsi
meggyőződését is következetesen érvényesíteni tudta.”14

Lábady Tamás hitét, szeretetét saját szavai érzékelteteik legjobban: „S ek-
kor megéltem a nikodémusi találkozást. Igen, hiszem, hogy az ember újjá
tud születni! Megértettem, hogy nem a karrierem a döntő, hanem elsődlege-
sen férjként, apaként kell élnem, és az értékrendemen alapvetően változtat-
8 LÁBADY, Szabadságra elhívatva az életért 62. Életvédő szolgálatához lásd még pl.: UŐ, Életjog –

Haláljog?, in Magyar Bioetikai Szemle (2008) 1/3–6.
9 Http://jak.ppke.hu/polgari-jogi-tanszek/i-m-labady-tamas/tisztelgesek (2020.03.10.).
10 LÁBADY Tamás,  A magánjog általános tana (Budapest, Szent István Társulat, 2018);  UŐ,  Meg-

tartott szó. Válogatott jogi tanulmányok (Budapest, Wolters Kluwer, 2018).
11 Vö. https://jak.ppke.hu/aktualis/esemenyek/2018-10-24-labady-tamas-emlekules (2020.03.10.).
12 NOCHTA Tibor, Velem maradó emlékek Lábady Tamásról, in Jura (2018) 2/573.
13 SCHANDA Balázs,  Lábady  Tamásra  emlékezve,  http://jak.ppke.hu/polgari-jogi-tanszek/i-m-la-

bady-tamas/tisztelgesek (2020.03.10.).
14 SÓLYOM László, Iskola a határon, in (L)ex Cathedraet Praxis… 19.
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nom kell.  Mindenben és mindenütt  helyettesíthető vagyok, de férjként  és
apaként helyettesíthetetlen. […]A hitvestársak, amikor egymásnak időznek,
akkor  tulajdonképpen  Krisztusnak időznek,  amikor  egymást  ölelik,  Istent
ölelik magukhoz, amikor a hitvesek a teljes lelki, szellemi, testi egységben
egybeolvadnak, akkor a Szentháromság katartikus élményét élik át. Tulaj-
donképpen a házasság a Szentháromság szeretetkapcsolatának földi leképe-
zése, a Szentháromság ikonja, amely egyúttal azt is jelenti, hogy házasnak
lenni egyet jelent az apostolkodással is. […]

Mint teremtménynek elsődleges küldetésem az, hogy Istenre hagyatkoz-
zam, alázatosan figyeljek az Ő hangjára. […] Ha túl gyenge is vagyok, tu-
dom, hogy a bennem élő Krisztus bármire képes!”15

Hámori Antal

Mária Anya – Mária Anyánk. Szűz Mária élete és alakja a magyar 
népi Mária-költészetben Erdélyi Zsuzsanna gyűjtése szerint
(szerk.  Medgyesy  S.  Norbert;  Budapest,  Szent  István  Társulat,  
2019) 1032 o. CD melléklettel

1968. december 17-én, Erdélyi Zsuzsanna  (1921–2015)  egyik gyűjtőútján
addig nem ismert imádságszöveget pörgetett ki az idő – új műfajra talált.
„Úgy tetszik, engem a mindenható nagy Úristen tartott a kegyelmibe! Ha
nem így lett volna, most nem idézhetném föl az 1968. december 17-től mind
a mai napig végbement történéseket, amelyek az isteni gondviselés szándé-
kából következtek be. Mindig úgy érzem, hogy – bár saját akaratom határoz-
za meg tennivalóim sorát – valójában távvezérelt ember vagyok, akinek je-
lentős döntései mögött fölsejlik valami fenső erő” ‒ mondta.1 Egy soha nem
hallott szöveg azonnal felkeltette érdeklődését. A hosszú könyvtári kutatást
intenzív terepmunka, gyűjtés követte, amely rövid idő alatt több száz szöve-
get hozott elő a népi emlékezetből. Egy nyomaiban a középkorig, a ferences
lelkiségig vagy a barokk szellemiségéig visszanyúló, egész Európában is-
mert imádsághagyomány tárult fel, amelyet más népeknél az írásbeliség, ná-
lunk a szóbeliség őrzött meg, megmutatva vallásos költészetünk szépségét
és mérhetetlen gazdagságát,  a kereszténység és a magyar nemzeti kultúra
szoros összefonódását.

„Az archaikus népi imádságok nemzeti kultúránk látókörébe kerülését az
idők különös jelének tekinthetjük. Olyasvalaminek, ami önmagánál többet
15 Újjászületés… 73–74, 86–87, 109.
1 ERDÉLYI Zsuzsanna –  VÁRHELYI Ilona, „...századokon át paptalanúl...”Az archaikus népi imád-

ságműfaj fogadtatástörténete (Budapest, Szent István Társulat, 2011).
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jelent, mert – mint valami kódfejtő kulcs – egyszeriben világossá teszi szel-
lemi műveltségünk évszázados, évezredes, sőt: időtlen összefüggéseit. Vala-
mi misztikus értelem az ember és a nép anyagi, szellemi és lelki megnyilat-
kozásait  bekapcsolja  természetes  és  természetfölötti  rendelkezésükbe”  ‒
vallotta Erdélyi Zsuzsanna.2

1974-ben jelentette meg a Hegyet hágék, lőtőt lépék c. kötetet, amely rep-
rezentatív válogatást nyújtott az addigi gyűjtésekből. Műfajt jelző fogalom-
má vált a címe is, mely egy moldvai származású asszonytól lejegyzett imád-
ság első szavait őrizte: „Hegyet hágék, Lőtőt lépek, Kő káplonicskát láték.
Bellől arannyas, Küel irgalmas Szent Világ Úrjézus Krisztus benne lakik
vala...” Évek alatt tovább bővült a Hegyet hágék első kiadása, s az archaikus
imádságok kutatásának eredményei több kötetben és tanulmányban is napvi-
lágot láttak. 

Erdélyi Zsuzsanna évtizedek óta dédelgetett álma volt, hogy a magyar né-
pi Mária-költészetből összegyűjtött anyagával bemutassa, hogyan egyesült a
Sacra Hungaria századaiban Mária Anya és Mária Anyánk alakja és szerep-
köre. A készülő kötet alapvető műfaja a kéziratokban, ponyvákban, valamint
az élőszavas áhítatban fellelt népének lett, de a válogatás a népi Mária-költé-
szet több műfaját is érinti, legendaballadákat, parasztbibliai történeteket és
archaikus népi imádságokat a teremtés történetétől egészen az utolsó ítéletig.

A költői szépségű Mária-énekek Szűz Mária életének állomásait kronoló-
giai sorrendben követik. Az első részben Szűz Mária születésének ígérete, a
másodikban Szent Anna tisztelete, majd Szeplőtelen Fogantatása, születése,
bemutatása a templomban, eljegyzése Szent Józseffel s a menyegzője követ-
kezik. A harmadik rész az angyali üdvözletet, Jézus Krisztus megtestesülé-
sét, Szűz Mária és Erzsébet találkozását eleveníti meg, majd a negyedik a
karácsonyi  ünnepkör  énekeit  tartalmazza.  Az  ötödik  rész  Jézus  Krisztus
szenvedéstörténete. A hatodik rész a Mária-siralmak költészete. A hetedik
Krisztus feltámadásának ünnepe, a nyolcadik Szűz Mária mennybevétele és
megkoronázása, a kilencedik az utolsó ítélet. A tizedik a Magyarok Nagy-
asszonyát ünnepli, a tizenegyedik címe Maria Advocata, a tizenkettediké pe-
dig Mária, Mária, te holdnál ékesebb. Az énekek témája és szövegcsoportok,
szövegvariánsok alapján a szerkesztő a nagy fejezetet több alfejezetre osz-
totta. Kiemelkednek a Jézus Krisztus születéséhez kapcsolódó, ún. szállás-
kereső énekek és bensőséges hangú Mária-altatók, valamint a nagyhéten a
Fiával együtt szenvedő Édesanya siralmai, végül húsvét és az emberiség, il-
letve Magyarország kiemelt szószólója, a mennybe fölvett Szűz Mária di-
csőséges énekei. A siralom és az altató műfaj a Mária-költészetnek talán a
két legszebb csoportja, amelynek sokkal több emléke maradt fönn a népha-

2 Uo.
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gyományban, mint az írott hivatalos énekeskönyvekben. E két csoport éne-
keire különösen jellemző az az érzelmi sűrűség és személyes kötődés, ame-
lyet a földi édesanyák átélve-megőrizve örökítettek tovább gyermekeiknek.

Hogy a Mária-kultusz milyen mélyen vert gyökeret a népi vallásosság-
ban, azt világosan jelzi a népköltészet kincses gyűjteménye. Ez a költészet a
saját közegében nem egyszerű kultikus tényező, hanem maga a valóság, az
élet része, megkerülhetetlen tartozéka, mely kettős védelem: a hité és az em-
beri lété.  Spirituális védelem a Gonosz, a Sátán ellen, fizikai védelem az
életre veszélyt jelentő események, helyzetek ellen. A nép a Patrona Hunga-
riae szerepkört saját személyére, az egyénekre bontotta le. Ez a segítő Anya
a mai napig óvja-védi a hozzá fordulókat. A nép kialakított egy magának va-
ló Mária-képet, amelyben a Földi Anya ‒ Égi Anya megtapasztalható transz-
cendens valóság, aki síron innen és túl biztosítja az evilági-túlvilági védel-
met. Ő az Örök Anya.

A népi Mária-költészet a „valós-valótlan Égi-Földi Anya-Mária” kapcso-
latot a mindennapok életébe építi be. A földi környezetbe helyezi, érzelmi
telítettséggel, különös gyengédséggel, nagy átéléssel veszi körül. Az asszo-
nyok Máriával élik át minden örömét, fájdalmát, részt vesznek mindennap-
jaiban. Általa, benne magától érthető egyszerűséggel nyílik meg az ég, fel-
emelve, befogadva a földi édesanyák örömét,  keserűségét,  szenvedését. E
Mária-kultuszból fakadó, túlzásoktól sem mentes gazdag költészet a mai na-
pig számos jámbor gyakorlatnak, házi áhítatoknak, imaóráknak, pap nélküli
tiszteleteknek a  része.  A kultusz  eredete  kettős  gyökérzetből  táplálkozik:
egyrészt a történeti liturgia örökségéből, amely az Egyház hivatalos szertar-
tásanyagának része, másrészt a paraliturgiai, azaz nem hivatalos, „templom
árnyékából kisarjadt népi jámborsági gyakorlatból”. A paraliturgia is kettős
eredetű: egyrészt a hivatalos egyházi gyakorlatból kikopott, lassan folklori-
zálódott énekeket, másrészt tehetséges szerzők olyan szerzeményeit jelenti,
amit azonnal befogadott és megőrzött a közösség. Az ilyen szerzemények
elterjedését segítették a falusi kántorok és búcsúvezetők, akik a nagy ünne-
peken egymástól tanulva, új énekeket vittek tovább saját közösségük lelki
épülésére. Egy-egy híresebb búcsúvezető körül a kegyhelyeken valóságos
tömeg gyűlt össze, nemcsak a búcsús közösségből valók, hanem sokan má-
sok is. Ennek a legalkalmasabb időszaka az éjszakai virrasztás volt, amikor
az áhítatok hosszú órái alatt a megtisztulásra vágyó lelkek egészen hajnalig,
az első miséig szárnyaltak a jó hangú búcsúvezetők, előénekesek, kántorok
vezetésével. Sokszor az énekesek egymással vetélkedve vezényelték, irányí-
tották az őket körülvevő zarándokokat. Ugyanezt a tanulási folyamatot szol-
gálták a ponyvakiadványok és a kéziratos énekeskönyvek, kántorkönyvek,
amelyek a „hallomásból szerzett” énekeket is megőrizték.
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Magyarországon a könyvnyomtatás elterjedésével jelentek meg az igény-
telen kivitelű nyomtatványok, a ponyvák. A 18. században a még kezdetle-
gesebb nyomdatechnika ellenére igényesebb emlékeket találunk köztük. Ma-
gyar  nyelvű  kiadványokat  adtak  ki  Pozsonyban,  Pesten,  Vácott,  majd
Nagyváradon és Debrecenben. A 19. század közepétől több kisebb nyomda
állított elő ilyen anyagokat, s a népi használatra szánt ájtatossági művek ki-
adása tömeges méreteket öltött. Néhány országos vállalat megjelenésével ki-
adásukban erőteljesebb üzleti szemlélet is érvényesült. Sok ponyva kiadási
hely, idő és név nélkül jelent meg, a példányszámok magasnak mondhatók.

A vallásos témájú ponyvák az 1918-ban hatályba lépő Codex Iuris Cano-
nici rendelkezéséig gyakran előzetes egyházi engedély nélkül láttak napvilá-
got. Az ellenőrzés hiányában a kiadványokban igen összetett, kultúrtörténe-
tileg nézve sok elemből szőtt, jellegzetes, a népi vallásossággal sok ponton
érintkező „népi teológia” körvonalazódik. A vallásos nyomtatványok között
különleges helyet foglalnak el a Szűz Mária tiszteletére írott füzetek, a ró-
zsafüzéres kiadványok pedig az áhítat népszerűségét mutatják. A rendelke-
zés előtt megjelent szövegek némelyikében a népi vallásosság Mária-képé-
vel találkozhatunk: Mária a három isteni személlyel egy szinten áll, már-már
imádás illeti. Alakjához kötve olyan jelenéseket, látomásokat, jövendölése-
ket, csodabeszámolókat tettek közzé, amelyek távol álltak a hivatalos egyhá-
zi állásponttól. De megfelelt az egyházi tanításnak az a jellemző elképzelés,
hogy Mária a legfőbb közbenjáró, az ember életének kísérője, akihez benső-
séges szeretet fűzi az imádkozót. A népi képzelet sokszor olyan paraszti kör-
nyezetbe állítja Máriát, ahol megközelíthető, az együttérzés révén megérthe-
tő, s életében az ember a saját emberi érzelmeire, érzéseire ismerhet. Tehát
a ponyva  kifejezés  alatt  nem gyenge  minőségű  irodalmi  alkotásokra  kell
gondolni, hanem olcsó, néhány krajcárért vásárolható nyomtatott füzetecs-
kékre, melyeknek éppen az volt a céljuk, hogy minél több hívőhöz eljussa-
nak bizonyos énekek. A ponyvák nagy szerepet kaptak a mindennapok Má-
ria-tiszteletében,  hiszen  a  népi  vallásosságban szentképként  is  használták
őket. Szép számmal akadnak közöttük fa- és rézmetszetekkel illusztrált mi-
nőségi alkotások. Sőt, bizonyos ponyváknak mágikus erőt is tulajdonítottak.
Sok szövegváltozat a ponyvák közvetítésével maradt fenn, így ezek az olcsó
füzetecskék a hagyomány továbbéltetését is segítették.

Már a középkori liturgiában kialakultak azok a keretek, amelyek között a
hívek  kifejezhették  vallásos  érzelmeiket:  a  szentmise  megfelelő  részei,
imádságok, elmélkedések, énekek.  Az egyházi ünnepeken kezdetben egy-
szerre emlékeztek meg Jézusról és Máriáról azokhoz az alkalmakhoz kap-
csolódva, amelyekben mindkettőjüknek szerepe volt, s a 12. századtól meg-
élénkülő  Mária-tisztelet  kettejük  kapcsolatát  még  inkább  egymástól
elválaszthatatlannak, bensőségesnek mutatja. A 13–14. század Mária-kultu-
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szát Európa-szerte „az érzelemhangsúlyos ferences vallásosság fölfokozott
élményvilága” is alakítja, mely a krisztusi szenvedéstörténetben Máriát szin-
te társként jeleníti meg, s a „mater dolorosa, vir dolorum s együttesen az
imago pietatis” nemcsak a képzőművészetben, hanem a verbális ikonográfi-
ában is érzékelhető. Erdélyi Zsuzsanna a középkor hazai és európai lelkisé-
gének példáival bizonyítja, hogy a kor emberének Mária-központú szemléle-
te dogmatikai alapokon, Krisztus istenemberségének kettős természetén és
Mária üdvtörténeti szerepén nyugszik. Krisztus, aki egy személyben valósá-
gos isteni és valóságos emberi természetet hordoz, óhatatlanul behozza a tu-
datba  Máriát,  akinek  istenanyasága  a  jézusi  sorsvállalással  teljesedik  be.
Mária nemcsak Krisztus emberi mivoltának bizonyítója, hanem adott eset-
ben helyettesítője. Ugyanakkor Mária lesz az is, aki anyai fájdalmán keresz-
tül a krisztusi szenvedés mértékét és fokozatait is megjeleníti, annak hangot
adhat szent Fia helyett. A középkori szent költészet mindezt a kor lángoló
vallásosságának megfelelően erős érzelmi ráhangoltsággal, a későbbi száza-
dok hitbéli racionalizmusa számára elfogadhatatlan túlfűtöttséggel közvetí-
tette. A kornak a kollektív tudatba beépülő, Mária-központú szemlélete fon-
tos teológiai felfogást is tükröz: Mária életének üdvtörténeti és krisztológiai
összefüggésbe helyezését, Jézus és Mária életének elválaszthatatlanságát. Ez
történik a keresztútjárásban és az Üdvözlégy imádsága alatti elmélkedésben
a megváltás titkairól, majd a rózsafüzér titkaiban is. A barokk érzelmileg te-
lített vallásossága felerősíti Szűz Mária kultuszát is, de „a liturgia szellemét
már nem értve arra törekednek, hogy a Máriához kötődő egyes kultuszok
[…] külön ünnepet, misét és officinumot kapjanak […] lehetőleg az egész
Egyházra  kiterjesztve.  Az  üdvtörténetből  kiszakított,  önállóvá  lett  Mária-
tisztelet valóban hordott magában néhány kérdéses vonást,3 de az imádságos
életnek, a hit örömmel való megélésének rendkívüli lendületet adott.

A könyvben közzétett, a közösségi népi emlékezet által megőrzött és tá-
janként variált népénekek az 1953-tól nagyjából 2000-ig tartó gyűjtőmunka
eredményei,  amelyeket  a  szerző  által  legépelt  anyag  átírása,  valamint  a
hangzóanyagok lejegyzése  után  tettek  közkinccsé.  A többi  ének 1630 és
1950 között papírra vetett 57 kéziratos énekeskönyvből és az 1830–1910 kö-
zött kiadott 131 szakrális ponyvanyomtatványból származik. A válogatásból
is sugárzik a négy gyermeket felnevelő Erdélyi Zsuzsannának a mindannyi-
unk Édesanyja iránti mélységes szeretete és tisztelete.

A kutató, gyűjtő és rendszerező Erdélyi Zsuzsanna a munkát évtizedek
alatt jórészt elvégezte, de 2015 januárjában bekövetkezett halála után a vég-
ső simítások, a nyomda alá rendezés már más szakemberekre várt. A hatal-
mas,  tudománytörténeti  jelentőségű munkát  Medgyesy S.  Norbert,  kiváló

3 SÖVEGES Dávid, Fejezetek a lelkiség történetéből (Pannonhalma, Bencés, 1993) 78.
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katolikus történész, egyetemi docens fejezte be, aki a kötetet szerkesztette,
és minden részletre kiterjedő bevezető tanulmánnyal látta el.

A könyv a Szent István Társulat gondozásában 2019 őszén jelent meg, és
526 tételben tárja az olvasók elé a magyar nyelvű népi Mária-költészet for-
rásait. Melléklete az előénekesek autentikus előadását megörökítő 209 téte-
les CD-ROM, melynek összeállítója Németh István népzenegyűjtő.  Havas
Gyöngyvér  művészettörténész  szerkesztett  a  kötetbe  hatvan  klasszikus  és
népi Mária-ábrázolást.

Soós Sándor

Barokk freskófestészet Magyarországon I.
Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye
(szerk. Jernyei Kiss János; Budapest, MMA, 2019) 519 o.

2019  végén  jelent  meg  a  Barokk  freskófestészet  Magyarországon című,
négykötetesre tervezett mű első része. A magyarországi barokk freskóemlé-
kek tudományos feldolgozása egy évtizeddel ezelőtt közép-európai együtt-
működés keretében, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténeti
Tanszékén futó OTKA projekttel kezdődött.  A tudományos eredményeket
összegző munkát a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Doku-
mentációs Központ megbízásából az MMA Kiadó adta ki. Az első kötetben
Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye barokk freskóemlékeit ta-
láljuk, több mint 50 freskót 14 szerző (többek között Nagy Veronika, Gayl-
hoffer-Kovács Gábor, Smohay András) munkájaként, gyönyörű felvételek-
kel és értelmező alaprajzokkal. 

Népes szerzőgárda hatalmas munkája áll már a most megjelent első kötet
összeállítása mögött is. Sokáig szinte reménytelennek is tűnt, hogy az elké-
szült anyagból valaha könyv születik, Spányi Antal székesfehérvári püspök
biztatása, jelentős támogatása kellett ahhoz, hogy elkezdődhessen a kötetek
kiadása.

Mindannyian ismerünk barokk tereket,  de ismerjük-e, értjük-e ezeket a
képeket? Akár világi, akár egyházi enteriőr elképzelhetetlen falképek nélkül
ebben a korban. Sokan úgy vélik, a barokk a felszín művészete, pedig a kö-
tetet lapozva rádöbbenhetünk, hogy éppen végtelen mélysége a lenyűgöző.
A felvonultatott alkotások többsége egyházi emlék. Nagyszerű székesegyhá-
zak, szerzetesi templomok, plébániatemplomok és apró kápolnák… mind-
mind a török hódoltság utáni újjászületés, lelki-szellemi felpezsdülés, épít-
kezés tanúi, elválaszthatatlanok a mélyen átélt vallásosságtól. Megértésük-
höz nélkülözhetetlen a korszak ismerete. Az sem véletlen, hogy első kutató-
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ik szerzetesek, papok voltak: a képekben elbeszélt üzenetek megértése nem-
csak tudományos teljesítmény, „lelkigyakorlat” is egyben. A kötetben nem
csupán a falképek leírását olvashatjuk, hanem megismerhetjük az épületek
történetét, a megbízókat és a művészeket is. A képmezők részletes bemuta-
tása után a program összefoglalása szintén szerepel minden tanulmány vé-
gén. Az egyes emlékek tárgyalásának külön értéke, hogy az aktuális állapot
leírása mellett a beavatkozások és a restaurálások történetét is részletesen,
dokumentumokra hivatkozva ismertetik a szerzők. A kötetet a hely- és sze-
mélynévmutatók mellett részletes ikonográfiai mutató zárja.

A reprezentatív kiadványt 2019. december 12-én a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Szent II. János Pál pápa termében az MMA Kiadó és a Szent
Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány által szervezett
könyvbemutatón ismertették.  Ez alkalomból mondott  köszöntőbeszédében
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek kiemelte, hogy a freskók ke-
letkezési körülményein keresztül a maga sokszínűségében ismerjük meg ezt
a – kulturális identitásunkat meghatározó – korszakot.  Nagyon nehéz fel-
adat, komoly felelősség ezeknek az emlékeknek a megőrzése. A hétköznapi
használatban sokszor kényelmesebb lenne modernebb épületekkel helyette-
síteni a barokk templomokat, de nem feledkezhetünk meg arról, hogy azok
hozzátartoznak a magyarság lelki és kulturális önazonosságához. Az emlé-
kek megőrzéséhez, a helyreállítások tervezéséhez is alapvetőek lesznek az
évente megjelenő kötetek. Spányi Antal püspök arról beszélt köszöntőjében,
hogy Székesfehérvárnak három kiemelkedően jelentős, freskódíszes templo-
ma is van. Noha a megőrzésükért tett lépések komoly nehézséget jelentenek,
közben egyre gyarapodnak ismereteink ezekről az emlékekről, és egyre érté-
kesebbnek érezzük őket.  A kötetekből, a Műemlékvédelmi Dokumentációs
Központ munkatársaiként dolgozó szerzőktől arról is tájékozódhatunk, mi-
lyen a szakszerű, jó restaurálás, illetve milyen hibákat lehet elkövetni egy-
egy emlék helyreállítása során.

A magyarországi freskóemlékeket bemutató átfogó munka négy kötete a
mai Magyarország területén található alkotásokat mutatja majd be, a szerzők
azonban a barokk freskóművészet erdélyi és kárpátaljai emlékeit összegző
kiadványt  is  terveznek.  A  további  határon  túli  emlékek  feldolgozásához
szükséges  regionális  együttműködés  lehetőségeinek feltérképezése,  előké-
szítése terén a Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapít-
vány vesz részt partnerként a projekt megvalósításában.

Mészáros Andor

191




