
tól. Bolyki munkája a teremtés és a megváltás
szerves összetartozásának hangsúlyozásával
meggyőzően adja meg az ökológiai etika
alapjait.

Mindezek a gondolatok trinitárius kriszio
lógiához vezetnek Jelentőségükkülönösen az
Etikai összefoglaló című zárófejezetben mutat
koznak. Az etikus keresztyén magatartás fő

jeliemzője ugyanis a Krisztus életében és
munkájában való részesedés. "Mivel az egy
ház az időben és térben prolongált Krisztus
test a világban, ezért abban nemcsak az em
beri közösség egy magasrendű formája való
sul meg, hanem él benne az emberen kívüli
természet iránti felelősség". A Lélek által az
egyház megérti a természet "óhaját" (208).

Ezzel együtt világosan kimutatja azt is,
hogy a kömyezettel kapcsolatos erkölcsi cselekvés
elválaszthatatlan a társadalmi igazságosságért va
ló küzdelemtől!

"A krízisből való kiemelkedés új spirituali
tást követel." Az egyház e kihívás komolyan
vételével úgy lehet Krisztus hathatós tanúja,
hogy közben a válságból való kibontakozast
is munkálja. (Kálvin Kiadó, 1999)

PÁSZTOR JÁNOS

BAMMHOLCZER TAMÁS: LEÁNY
KÉRÉS A ZÁRTOSZTÁLYON

"Az életünk során velünk történt dolgok kö
zül csak azt érdemes megírni, ami az emléke
zet szitáján fennmaradt. A többire még gon
dolni is fölösleges." Kemény, szinte kegyetlen
sorok ezek, hiszen végül is arról kérdezik a
kötet olvasóját, a halál pillanatában miként
ősszegezheti. hogyan mérlegeiheti majd élet
útját. Kegyetlen, szinte botránkoztató sorok
ezek, hiszen végülis ahhoz a vélekedéshez
vezethetik olvasóikat, hogy a mindennapok
üres és tartalmatlan "túlélésénél" még a vét
kekkel tarkított, bűntől áthatott életpálya is
"értékesebb" - így még megőrződhet valami
az emberi természetből, ez még képes lehet
bánatot érezni. Am ha valakit el is riasztaná
nak e sötétbe hajló gondolatok, ennek ellené
re aggodalom nélkül veheti kézbe Bamm
holezer Tamás könyvét: élvezetes, szórakoz
tató novellákat és karcolatokat fog olvasni.

A kötet persze arra is figyelmeztethet,
hogy amire az emberi életből általában emlé
kezni érdekes, az sokszor valami e~észen ap
ró, egészen jelentéktelennek látszo esemény.
S úgy hiszem, ez leginkább azokban az írá
sokban érezhető, ahol a főszereplő tapasz
talatainak közvetlensége és a szélesebb elbe
szélői távlat sikeresen egyensúlyozzák ki
egymást.
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Az írások főbb témáit aligha lehetne tömö
rebb pontosságpal megjelölni, mint a kötet el
ső harom részenek címével: Nőügyek, Filmű

gyek, Pénzügyek. Mégis, e tematikus sokszínű

ség ellenére sem könnyű szabadulni attól a
benyomástól. hogy a fölidézés hangneme, a
főszereplő önmagáról alkotott kép'e, sőt a stí
lus és az elbeszélés egészének értekszerkezete
egyaránt túl egyöntetű. Am mindez mit sem
csökkenti a könyv legnagyobb érdemét: szó
rakoztató és élvezetes olvasmány.

(Hungarooox)

BENGI LÁSZLÓ

SZÉKELY JÁNOS: VIRÁGOK ÁTKA
Válogatott versek

Székely János az erdélyi magyar irodalom ki
váló képviselője elsősorban drámáiról. prózá
járól ismert. Jelen kötet alapja a Kriterionnál
1994-ben megjelent Semmi - soha, versek
0948-1986) című gyűjtemény. A válogatás és
az értő bevezető a pályatárs, Lászlóffy Aladár
munkája.

Székely János költészetére sosem volt jel
lemző a közéletiség. a könnyű, lelkesedő

hang. Magánya, félreállása az aktuális törté
nelmi eseményektől mégsem jelentett gőgöt,

csak éppen egyénisége volt félrehúzódó.
szernlélődő, A művész feladata szerinte az,
hogy kivívja magának a belső függetlenséget,
még egyszer felmutassa a klasszikus értéke
ket. Egy 1965-ös írásában kicsit önironikusan
így va-n költői programjáról: .Legegyszerűbb

volna, ha az igazsághoz híven azt monda
nám: zseniális verseket szeretnék írni a leg
különbözőbb tárgyakról, mégpedig rengetep
sokat, naponta lehetőleg hármat". Nem ege
szen tíz év múlva, híres, sok vitát kavaró Ars
poeticá-jában már a költészet halálát korista
tálja: "A versnek nincs többé igazi szerepe,
(...) nem nélkülözhetetlen alkatrésze többé az
emberi létnek. Fölösleges és értéktelen. Ars
poeticám a hallgatás. Versem - hallgassák
meg, kérem -, versem: a csend." Vagy ahogy
utolsó versei egyikében, a Sztriptíz-ben írja:
"Előttem áll a meztelen igazság, / S nincs
többé amit mondanom."

Az a költő-gondolkodó volt, aki csalódásai
ellenére is mindenáron meg akarta érteni a
világot. Szenvedélyesen érdekelte a termé
szet, a lehetséges emberi, költői magatartás
szabályait próbálta meg kiolvasni a növények
és állatok alkalmazkodó, mégis öntörvényű

világából (Parti füzes; A kagyló).
A természet mellett a művészet jelentett

számára menedéket a mindennapok zűrzava

ra elől. Lírai példázatát, az Egy láda agyag cí-



mű versét egykori fogoly társának, Szerváti
usz Jenőnek ajánlotta. A n~he~er; szer,zett
agyag s a belőle formázott, mindig átalakított
szobor az örök emberi kötelességre, a meg
nem szűnő alkotásra, az állandó újrakezdésre
utal.

Képzeletét a magányos, napr, a~~otók is
vonzották. "Sohasem tudtam turheto eleven
séggel megírni egyebet, mint amit csodál
tam" - vall erről egy esszéjében. Példakép~
nek tekintette a felismerését visszavonó Gali
leit éppúgy, mint az igaza melle!t yégig ~itar

tó, értetlenségre kárhozt~t?tt,vasa~~elYI ~se
nit: Bolyai Jánost. UtóbbIrol. eleJ::aJzI re~~ny.t
készült írni, végül mégis a tizenöt versb~l al
ló Bolyai hagyatéka című szonettkoszoruban
keltette életre alakját. Az egyedüllétbe mene~

külő, de igazát még békülékenyen e~ha~ga~

sem hajlandó géniusz a gondolat vegso gyo-
zelmét példázza számára. , ".

Költeszete a hatvanas évek vegen Jutott
csúcsára, mégis már ekkor felrémlett el~tt~ a~

elhallgatás lehetősé~e. A hat szenettből al~o

Férfikor az önvizsgalat verse, mely~en. ma~
nemcsak saját pályáját, eredményeit figyeli
kétkedve: .Boldogtalan, ki feljutott a csúcsra,
/ Mert visszaúttá válik minden útja, / Es
minden lépte lefelé ,:,ez~t", de. a költészetbe,
az alkotásba vetett hite IS megmog: "Es nem
is magam siratom, hanem / Magát az embert
a fogyó időben". .,

A sz~re~em sem jel~nt,h~tett.teljes fe,l~ld?
dást szamara. Az egyutteles rmnden kínja es
öröme feltárul a társához írott versekben: a
féltés és megtartani akarás (Féltelek; Tűnqd6),

akár az egymás bántásának érthe!etle~v.agy~
(Könyörges; Válás után), hogy aztan megls uJ
raéledhessen a szeretet:

"Eszembe jut mosolygó, kedves arcod,
Öled, karod.
Maradj velem, s én jobbá válok érted,
Ha akarod.

(Maradj velem)
Bár Székely János költészete elapadt ,a h~t

venes évek elejére, súlyos igazsá~aIt dramak
ban elbesélésekben mondta tovabb.

(A Maf{1far Írószövetség és a Belvárosi Könyv
kiadó kiadása, 1998)

GULÁCSI ÉVA

PIRIGYI ISTVÁN: GÖRÖG KATOLI
KUS ÉLETSORSOK

Pirigyi István professzo: aranYn:!s~,s gi?rög
katolikus áldozópap ket emberolton ~t a
Nyíregyházi Szent Athanáz C:örög K~~olikus

Hittudományi Egyetem (korabban: Főiskola)
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egyháztörténeti professzora, ~ magyarország~

keleti egyháztörténet doyenJ~. Osszefo~lalo

munkáit minden görög katolikus papnoven
dék, sőt az egyházi vagy a magyar törté~e~~
kérdésekben tájékozódni kívánó értelmiségi
ek is alapvető kézikönyvként használj~k. Eze
ken kívül még több kisebb könyvet es szak
cikkek sorát írta, számos konferencián tartott
előadást. A tudós, a tanár és a pap életpályája
terem oly gyümölcsöket, mint a most ismer
tetett könyv.

Néhány kiragadott példa a tizen!1Y0lc éle,t
rajzból. Görög, ~emetern~~ a felvIlagoso,das
korabeli kulturankban játszott szerepevel
avatott szerzők, mint például Kókay György,
már foglalkoztak; a szerző most mégis h,ld
újat mondani. Mészáros Károlynak, ~ ~últ

század második felében a magyar polgan el~t

kereteinek megteremtésében játszott szerepet
gazdag bibliográfiával il~usztrált életraj~ ~.s
merteti. Vasvári Pál neve Ismert ugyan, gorog
katolikus gyökereiről, irodalmi munkásságá
ról és utóéletéről mégis gyarapítja ismeretein
ket az itt olvasható tanulmány. Hodinka An
tal történész már szélesebb ismerettségnek
örvend. A szerző ügyes mértéktartását dicsé
ri, hogy mivel e nagy .tudósról n:<í~hol ,már
sokan és sokat írtak, ~Z}t! kozo~t ~ovldyalya
képe elsősorban a hIVO ertelrmseg szelesebb
köréhez szóló összefoglalás. Illés József a ma
gyar ,görög k~t~li~ussá~na~ Hodinkán k!v~l
szinten akadémiai tagga valasztott szemelY.I
sége. A jogtudomány és a jogtörténet ugya!lIs
éppúgy szerves része a rr;a&ya~ szellemi e!e~
tünknek. mint az egyhaztortenet. Bonkalo
Sándor irodalomtörténész és műfordító, két
rendszer által is meghurcolt, félreállított
egyetemi tanár szintén ismert személyiség az
egyház- és !udo~~nY,tö~ténet, i!letv~ a, szla
visztika teren. Szuletesenek századík evfor
duIóján Uppsalában konferenciát rendeztek a
tiszteletére.

Pirigyi munkája t~hát ~ ~,agyom~r;y?s,egy
háztörténeti írásoktol elteroen a világi értel-
miség nagyjai! ~utalja be. T?reh::ése ,kor~nk
minden egyhazaban megtalálható szande~ra

reflektál: az egyház KrISZtuS teste, s rmnt
ilyen, a klérus és a laikusok összessége, a pa
pi és világi személye,k együttes~. ,~kö~etet
amelyet Pirigyi Istvan aranyrrusejere Jelente
tett meg a De~receni Gör?g ~a.tolik~ ,~gy
házközség - reszletes bibliográfia egészíti kl,
amely a szerző gazdag egyázt?rté.neti m~
kássagát mutatja be. (Debreceni Gorog Katolz
kus Egyházközség, 1998)
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