
kezettel gondoskodjunk arról, hogy Jézus Krisz
tus életét és tanítását megismerjék az emberek."

A Szent magyarokkal foglalkozó kisportrék
között néhány nagy szeretettel megrajzolt kű

lön is érdemes figyelmünkre. Méltán kerültek
közéjük olyanok, amelyeknek hősét ma még
egyházunk nem emelte a boldogok sorában, a
velük foglalkozó, imádságra késztető sorok jó
voltából azonban inkább elóbb, mint utóbb el
foglalhatják közöttük megérdemelt helyüket.

A világegyház szentjei közül természetesen
jó néhánya felfedezés erejével hat. A szerző be
bizonyítja, hogy méltán kerültek e díszes galéri
ába, olyanok társaságába, akik fel-felbukkannak
életünkben, ~int a manapság különösen nép
szerű Szent Agoston, Assisi Szent Ferenc, Sza
lézi Szent Ferenc, Loyolai Szent Ignác, Kalazan
ci Szent József, Sziéna i Szent Katalin, Aquinói
Szent Tamás és a többiek. Hadd hivatkozzam
egy olyan részletre, amely számomra adta a fel
fedezés örömét: a Babylon Szent Paszkált idéző
sorokat. Ezt az egyszerű ferences testvért XIIl.
Leó pápa tette az eucharisztikus egyesületek égi
pártfogójává. S a róla szóló kis esszében egy
igen fontos kérdés is felmerül: szükségünk
van-e eucharisztikus életre és lelkületre? A vá
lasz ösztönző életprogram, amely szinte minden
részlet legfontosabb tanítása: "Jó az Isten, aki
végtelen és mérhetetlen, és mégis oly közel van
itt az Oltáriszentségben." Ezzel a jósággal talál
kozva kaphat életünk igazi tartalmat és célt, s
ennek felismeréséhez vezet Seregély István
könyve. (Szent István Társulat, Budapest, 2005)

RÓNAY LÁSZLÓ

PÁSZTOROK

Akár azt a cimet is adhattuk volna e rövid is
mertetésnek: Püspökeink emberközelben, s ez leg
alább annyira találó volna, mint a Pásztorok,
melyben azért érezni valami áthidalhatatlan kű

lönbséget, a nyáj alárendeltségét, épp annak a
kapcsolatnak lazaságát, amelyet e sorozat erős

nek és kikezdhetetlennek mutat. Hisz mára
nagyjából elhomályosult a püspökökről rajzolt
hajdani kép, melynek leglényegesebb jellemzője

a hűvös távolságtartás volt. Napjaink püspökei
nemcsak egyházmegyéjük főpásztorai, akik ter
mészetesen a társadalomban is tekintélynek ör
vendenek, hanem tiszteletre méltó emberek is,
akikre természetesen föltekintünk, de közéleti
álláspontjukkal nem kötelező egyetértenünk,
jóllehet e megnyilatkozásaikat mindig érdemes
tekintetbe vennünk véleményünk kialakításakor.

A Szent István Társulat sorozatának első két
kötete Gyulay Endrét és Mayer Mihályt mutatja
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be Szerdahelyi Csongor és Elmer István értő

közreműködésével. Mindkét portrét nagyjából
hasonló elképzelések szerint rajzolták meg szer
zőik: az életút részleteinek ismertetésébe szőtték

bele modelljük életfelfogását, hitre vezérlő ősz

tönzéseik, útjuk bemutatását és véleményüket a
jelenró1,amelyet egyikük sem lát rózsaszínűnek.
Ami persze nem is olyan nagy hiba, hiszen
Krisztus soha nem ígérte, hogy a keresztény
hívő rózsalugasban él, viszont mindent meg kell
tennie a tüskék levagdosásáért.

E tüskék olykor kegyetlen szúrását Gyulay
Endrének és Mayer Mihálynak is módja volt
megtapasztalnia. Mindketten átélték a kemény
és puhábbra maszkírozott diktatúra egyházelle
nességének következményeit - egy-egy lelep
lező történetük valósággal sokkolja az olvasót
-, s a rendszerváltás zavaros éveit is, melynek
során az addigi propaganda állításait cáfolva
vissza kellett állítaniuk egyházunk tekintélyét,
eszközöket kellett találniuk vonzása visszaszer
zéséért, fenn kellett tartaniuk működőképessé

gét, hiszen a paphiány néhol drámai volt (ma is
az), meg kellett teremteniük azt az imádságos
életet, amely Isten népének erőt és kitartást ad,
s nem utolsósorban méltósággal, szilárdan kel
lett szót emelniük, ha megkülönböztetést és
méltánytalanságot tapasztalt(n)ak. Ez így leírva
néhány kapcsolatos mellérendelés, a valóság
ban azonban emberpróbáló feladat, olyan kül
detés, amelynek teljesítése közben napról napra
fel kell venniük keresztjüket, s nagyon-nagyon
nehéz helyzetben kell jó döntést hozniuk.

A lelki élet megerősítését sok helyen az ala
poknál kell kezdeni. Ebben nagy az újonnan
szervezett, alapított katolikus iskolák szerepe.
Erről mindketten meg vannak győződve, s a
rendszerváltás óta eltelt hüvelyknyi időben so
kat tettek az előrelépés megtételéért. A nehéz
ségeket jól ismerjük: a látszat-vallásosságot, a
régi szellemet képviselők jelenlétét, ők voltak a
hirtelenjében Paulussá válók, és a napról-napra
kínos helyzeteket szülő anyagi problémákat. A
médiumok ellenségessége is egyfajta "tudatmo
sáshoz" vezet, a liberálisnak mondott világnézet
túllihegéséről nem is szólva. Erthető, hogy a
püspökök igen keményen fogalmaznak a keresz
tény életelvek képviseletében és védelmében.

Van-e, marad-e idejük és lehetőségük, hogy
az átlagember módjára éljenek, azaz pihenhet
nek-e? A jelek szerint alig-alig. Képzeletükben
újra meg újra fölsejlik sokat próbált egyházme
gyéjük képe és a feladatok sora. Az olvasónak
azonban az a sejtelme, hogy egy kicsit megpi
henhetnek, hiszen elvégzett munkájuk tiszteletet
parancsol, és beleépült az újabb magyar egyház
történetébe. (Gyulay Endre: Félelem nélkül. Szer-



dahelyi Csongor beszélgetése a hetvenöt éves Gyulay
Endréve; Mayer Mihály: Szabadon elkötelezve. El
mer István besze1getése Mayer Mihály megyéspüs
pökkel. Szent István Társulat, Budapest, 2005)

RÓNAY LÁSZLÓ

KAREN ARMSTRONG: AZ ISZLÁM
RÖVID TÖRTÉNETE

Az utóbbi időben a dán és más európai lapok
ban is karikírozva megjelenített Mohamed prófé
ta megcsúfolását "érzékelő" muszlimok érzelmi
reagálása nyomatékosan felhívta az emberiség
figyelmet az iszlám világ hatalmas területi és né
pességi kiterjedésének nem elhanyagolható ere
jére. A különböző kiadóknál megjelent hatalmas
albumok és tájékoztató kötetek közül emeljük ki
Karen Armstrong angol történész könyvét. Az
utóbbi években magyar nyelven is megjelent
már néhány műve, e könyvében "igyekszik a se
gítségünkre lenni, hogy jobban megértsük az isz
lám lényegét és történetét" .

Rövid előszavában kifejti, hogy valamennyi
vallási hagyomány, így az iszlám hívei is min
dig Isten keze nyomát keresték az emberiség
történelmében. A muszlimok a világi körülmé
nyek között is fontosnak tartják, hogy közössé
gük politikai értelemben is sikeres legyen. Ami
kor végveszélyben látják hitüket, amikor "a
muszlim közösség sorsa forog kockán, meg
mentéséért semmi sem drága".

A Kronol6gia Kr. u. 610-től 2000-ig, szinte év
ről évre tekinti át történelmüket. Az első nagy
fejezet a kezdetek, a próféta vallásalapító tevé
kenységével, tanai kidolgozásával s harcaival
foglalkozik, egészen haláláig. A Krisztus utáni
610-es év szent hónapjában, Ramadánkor Mo
hamed ibn Abdallah - mint minden évben 
elvonult a Mekka közelében emelkedő Híra
hegy barlangjába, ahol imával, böjtöléssel töl
tötte napjait. "Ramadám hónap 17. napjának éj
szakáján (oo.) Mohamed hirtelen a végtelen iste
ni akarat jelenlétének érzésére riadt fel (oo.) és
egyszer csak egy új, egy arab szent szöveg sza
vai tolultak ajkára." Két év múlva "felhatalma
zást kapott az ige terjesztésére". Nem gondolta,
hogy új vallás alapjait fekteti le, mert úgy érez
te, az isteni üzenet azonos a keresztények és a
zsidók tanaival, Isten üzenete "semmiben sem
különbözik Ábrahám, Mózes, Dávid, Salamon
vagy Jézus tanításától". A Korán határozottan
leszögezi, hogy a hit kérdésében nincs helye az
erőszaknak. Mohamed nem akarta rábírni az át
térésre sem a keresztényeket, sem a zsidókat.

A Korán szövege huszonegy év során, vers
ről versre került kinyilatkoztatásra. Az írástudat-
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lan hívek az egyes fejezetek (szúrák) nyilvános
recitálásain keresztül tanulták meg Mohamed
tanításait. A próféta az isteni sugallat eszmei lé
nyegét nagyszeru költői érzékkel formálva "új
irodalmi műfajt is alkotott (.oo) a Korán versei
bekerültek az arab próza és vers irodalom
gyöngyszemei közé - írja Karen Armstrong. 
Az első megtérők közül sokakat a Korán versei
nek szépsége bírt rá a nagy elhatározásra."

A szerző a Korán mellett jól ismeri a Tórát és
a Bibliát. A Teremtés könyvének 16., 17. majd
21. fejezetében "hallunk" Abrahám Hágártól
született első fiáról, Izmaelről. sőt arról az isteni
kijelentésről, hogy "Izmaelt (is) megáldom, ter
mékennyé teszem, és szarfölött megsokasítom.
Tizenkét fejedelmet fog nemzeni és nagy néppé
teszem" (Ter 17,20). Mohamed e sorokra is tá
maszkodva bízvást hitte a Teremtő népének a
muszlimokat is.

Karen Armstrong meggyőző biztonsággal
tárja elénk az iszlám történetét. Utolsó sorai
szerint: "A Nyugatnak (oo.), ha azt akarja, hogy
enyhüljön a fundamentalista mozgalmakat elin
dító rettegés és kétségbeesés, a harmadik ke
resztény évezred kezdetén meg kell tanulnia
tisztelni és elfogadni az iszlámot." (Ford. Péri
Benedek; Európa, Budapest, 2(05)

FRIDECZKY FRIGYES

GRECSÓ KRISZTIÁN: ISTEN HOZOlT

Isten hozott a múltban, amely minden porci
kádban és gondolatodban jelen van. Mi másnak
köszönheti az ernber pillanatnyi együttállását
Onmagával és az Orökkévalóval, ha nem an
nak, hogy becsüli, ami egyszer volt s már nem
lesz sohasem.

Kortárs szerzőinknél is folytatódhat a gyalog
lás az óra körül, melynek lapjáról eltűntek a mu
tatók, és egyszeriben átjárhatóvá lettek a valóság
különbözö szintjei, hogy megértsük indíttatása
inkat. Nem lezárt és körülhatárolt életszakaszok
jellemzőek, hanem a folytonosság. Grecsó Krisz
tián könyvének főhőse, Gallér Gergely, a Sára
ságból elszármazott fiatalember Tótvárosban ka
pott munkát, ahol "minden csendes és alázatos",
és egyben nem optimális környezet a gyerekko
rát feldolgozatlanul vonszoló személyiség szá
mára. Csak egy váratlan telefonhívás kell, hogy
a múltat előcsalogassa.A túloldalon Metz Dezső,

a gyerekkori barát "a posta keskeny, billegős pad
ján feszeng a vékony asztal mellett, aminek üveg
lapja alatt hatvanas évekbeli képeslapok. gyász
táviratok és virágos lapok sárgulnak", és várja,
hogy vonalat kapcsoljanak. Gergely látja maga
előtt és beleborzong - még fontos lehet újra a


