
BÁNGI-MAGYAR ANNA (SZERK.): 
„SZOLGÁLJATOK AZ ÚRNAK 
ÖRÖMMEL!” 
Cigánypasztorációs kézikönyv 

A könyv egy új, sokak számára ismeretlen világ-
ba enged bepillantást. Szokatlan a műfaja is: alcí-
me szerint kézikönyv, valójában azonban nem a szó 
szigorú értelmében tudományosan rendszerezett, 
ismeretterjesztő mű, hanem különböző műfajú írá-
sok (olykor a szerkesztő által lejegyzett beszédek) 
tarka gyűjteménye. Szerzőiket a cigányság öröm-
mel végzett szolgálata köti össze, ahogy a könyv 
címe jelzi. Mintha egy hatalmas fórum résztvevői 
lennénk, ahol mindenki közreadhatja a saját is-
mereteit, tapasztalatait, elmondhatja próbálkozá-
sait, vallhat nehézségeiről. Itt helyet kapnak elméleti 
írások (például Székely János, Dúl Géza, Szabóné 
Kármán Judit) éppúgy, mint esettanulmányok 
(Csapó Barbara, Kocska Ágnes, Kósa Lászlóné), ta-
núságtételek és vallomások (Tóth István, Orsos Zol-
tán, Szibig Anna, Bari József). Változatos a szerzők 
névsora is, akik között cigány származásúak is van-
nak: a cigányság sorsát szívén viselő püspöktől 
kezdve szerzetes, plébános, iskolaigazgató, cigány -
pasztorációs munkatárs és referens, szociális 
munkás, lelkipásztori munkatárs, vagy éppen szo-
ci álpedagógus, illetve romológiai tanszékvezető 
egyetemi docens. A szerkesztő, Bángi-Magyar An -
na érdeme, hogy ebből a tarka egyvelegből végül 
egységes egész, valódi kézikönyv állt össze. 

A könyv két legfontosabb üzenete mindnyá-
junkat érint. Az egyik: a cigányság integrációja lét-
kérdés az egyháznak és a társadalomnak egyaránt. 
Az egyház csak úgy lehet katolikus, egyetemes, 
ha a cigányok is tagjaivá válnak — enélkül „el-
veszti katolicitását” (Orsos Zoltán). De a többsé-
gi magyar társadalomnak is szerves részei ők. Nem-
zeti sorskérdés, hogy sikerül-e az integráció juk, 
különben a nemzet kettészakadásának, egy „új Tri-
anon”-nak (Székely János) veszélye fenye get. 

A másik tanulság, amely kimondva-kimon-
datlanul szinte mindegyik írásban megjelenik: 
jelenleg csak a kezdetén vagyunk egy folyamat-
nak — életkérdés, hogy lesz-e folytatása és milyen. 
„A ma gyar egyház az ébredés idejében van”, „az 
eredmény 10–15 év múlva fog meglátszani” 
(Gyur ka Zolt), addig számos kudarccal is szá-
molni kell, új és új kezdeményezésekre, azokban 
a nehézségek ellenére is kitartó munkára van 
szük ség. A „mustármag” reménye ez. 

A cigányok szolgálatában összefügg egymás-
sal, mégis elválik a szociális segítség és a pasz-
torális munka. A szociális gondoskodásnak fon-
tos szabályokhoz kell igazodnia. A jó segítség 

fejlesztő hatású: önsegélyezésre tanít, önálló, fe-
lelős gondoskodásra nevel — különben az in-
gyenélést, az élősködést segíti elő, kiskorúságban 
és függőségben hagyja a rászorulókat. A rászoru-
lók felelősségvállalásának, öntudatra ébresztésé-
nek fontos eleme az iskoláztatásuk, az elmara-
dottak felzárkóztatása, a tehetségesek elitképzése. 
A munkahelyek teremtése szorosan összefügg a 
rendszeres munka megszerettetésével. A tanodák, 
közösségi házak mindezt elősegíthetik — kérdés 
persze, hogy melyik út az eredményesebb: a szeg-
regált cigány egyházközség, saját közösségi ház-
zal, templommal, amint a hodászi példa mutat-
ja, vagy a törekvés a fokozatos integrációra. 

A pasztorációnak alapfeltétele az inkulturáció, 
hogy a cigányok a saját kultúrájuk szerint otthon 
érezhessék magukat az egyházban. Amint egy ci-
gány származású pap megjegyzi: „az egyháznak 
cigánnyá kell válnia a cigányok között” (Orsos Zol-
tán). Ehhez föl kell fedezni a keresztény vonásokat, 
az „Ige magvait” a cigány kultúrában: személyes kö-
zelségben érzik Istent, a Teremtőt, nagyra értékelik 
a családot, a szolidaritást, erősen él bennük a Má-
ria-tisztelet, szeretik a szentképeket, a zarándokla-
tokat, a zenés dicsőítő imákat. Ugyanakkor viszont 
sok babonás elem ke veredik vallásosságukba, ezek 
kitisztogatása gyakran komoly nehézségekbe üt-
közik. Nagyon fontos azonban a többségi társada-
lom érzékenyítése is, s ebben az egyháznak tovább 
nem halaszt ható feladata van. A cigányok és nem 
cigányok kapcsolata az utóbbi évtizedek társadal-
mi-gazdasági változásaiban különösen megromlott. 
„A kapcsolat beteg, azt kell gyógyítani mindkét ol-
dalról” (Dúl Géza). A többségiek befogadóképes-
ségét csak a többség tudja javítani. 

Több sikeres vagy legalábbis ígéretes kezde-
ményezést is megismerhetünk: a hejőkeresztúri 
iskola Komplex Instrukciós Programja a hátrányos 
helyzetű tanulók felzárkóztatására; az ózdi Győz-
tes Bárány katolikus közösség keresztény és kul-
turális programjai a romák és nem romák közti 
közösség építésére; a Cursillo és a Háló Egyesület 
programjai; a jezsuita hátterű Lehetőségek iskolá-
ja az iskolarendszerből kimaradtak felzárkózta-
tására, legalább a nyolc általános elvégzésével; a 
kazincbarcikai szalézi iskola már országosan is-
mert igazgatójának, Molnár Gál Bélának sajátos 
vezetői stílusa, mellette balajti modellje; a négy 
alapelvre (jelenlét, együttlét, közösségépítés, Is-
ten szeretete) épülő nyitott házak; a keresztény 
roma szakkollégiumok tehetséggondozó felada-
ta mentori és tutori rendszerrel. Nem utolsósor-
ban pedig ide tartozik a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia által 2014-ben alapított Boldog 
Ceferino Intézet, amely folyamatos képzési és 
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egyéb programokkal, háttéranyagokkal segíti a ci-
gánypasztorációt. 

Több írás is foglalkozik a segítők segítésével, 
hiszen „hídemberek” ők, a két közösség közti kap-
csolat építői, de maguk is „sebzett gyógyítók”, 
akikre gyakran ránehezedik a tehetetlenség, a ku-
darcok nyomása: szolgálatuk az elért eredmények 
ellenére is sokszor nagy próbatétel. Támaszt je-
lenthet, ha egymást támogató közösségben vé-
gezhetik munkájukat, ha van lehetőség közösségi 
és egyéni szupervízióra, szakmai találkozókra. 

A cél világos: egymást segítve, egymás jogait 
tiszteletben tartva „testvérként éljenek együtt 
romák és nem romák ebben a közös hazában, hit-
ben, türelemben, jóakarattal, türelemmel, a meg-
bocsátás, a segítőkészség és nagylelkűség szelle-
mében” (Székely János). (Boldog Ceferino Intézet, 
Budapest, 2019) 

LUKÁCS LÁSZLÓ 

BALOGH GYŐZŐ JÁNOS:  
A CIGÁNYARCÚ JÉZUS 

A cigány származású görögkatolikus parókus 
könyve négy koncentrikus körön belül mozogva 
mutatja be a cigánypasztoráció fontosságát, táv-
latait, nehézségeit és gyümölcseit. 

A legtágabb kört a kultúrát és az inkulturáci-
ót érintő általános megfontolások alkotják: beható 
missziológiai tanulmányaira támaszkodva a 
szer ző a mai társadalomtudományok kategóriát 
felhasználva olyan látképet nyújt a kultúráról, 
amelynek értelmében cselekvésformák, szokások 
és sokszor nem tudatosított meggyőződések 
összessége építi fel a kultúra világát, nem pedig 
kizárólag a tudomány, a művészet és a jog struk-
túrái alkotják. Ezzel összefüggésben a missziós te-
vékenységtől elválaszthatatlan inkulturációnak 
is újfajta és árnyaltabb stratégiákra van szüksé-
ge, olyanokra, amelyek nem a misszió tárgyát al-
kotó kultúra kioltására, hanem a keresztény-
ségbe való integrálására törekednek. A második 
kört a misszióval és az új evangelizációval kap-
csolatos tanítóhivatali megnyilatkozások rend-
kívül gazdag és széleskörű feltérképezése alkot-
ja: a szerző lényegében a VI. Pál utáni valamennyi 
vonatkozó dokumentumot ismeri és használja. 

A harmadik kör Magyarország társadalmi és 
egyházi viszonyainak feleltethető meg. Balogh 
Győző János egyértelműen a magyarországi 
helyzet összefüggésében gondolkodik a cigányok 
körében végzett evangelizációs tevékenységről, 
amelynek „prototípusát” (11.) a János-evangéli-
um Jézusa és a zsidók részéről megvetett szamá -
riai asszony beszélgetésében látja. Figyelembe ve-
szi szociológiai felmérések eredményeit, számol 
a cigányság körében végbement belső változá-
sokkal, részletesen szól a cigánypasztoráció terén 

tevékenykedő magyar úttörőkről (főként a gö-
rögkatolikus Sója Miklósról) és ismerteti a magyar 
egyházmegyék cigánypasztorációs törekvéseit 
(különösen érdekesek a miskolci egyházmegyé-
ben tapasztalható fejleményekről nyújtott leírá-
sai). Végül a könyv negyedik, legbelső köre Ba-
logh Győző János személyes tapasztalataiból, a 
cigányság szokásaira, életmódjára, belső tagolt-
ságára és egyházi magatartásmintáira vonatko-
zó közvetlen ismereteiből épül fel. A könyv szá-
mos pontján megmutatkozik, hogy a szerző 
otthonosan és szeretettel mozog a cigányság kö-
reiben, ismeri és megérteni igyekszik, ugyanak-
kor megváltoztatni és felemelni is kívánja népét 
és népének kultúráját. Közvetlen ismeretanyaga 
óriási értékkel ruházza fel művét. 

Ezeken az inkább formai szervezőelvnek te-
kinthető koncentrikus körökön belül a könyvnek 
több tartalmi súlypontja is megjelölhető. A három 
fejezetre tagolódó szöveg főként a cigánypasz-
toráció teológiai „paradigmaváltásával” (7.), a ci-
gány családok, házaspárok és élettársi formák va-
lóságával, a cigányság körében kedveltnek 
számító lelkiségi irányzatokkal, a cigány fiatalok 
nevelésével és a szociális kérdéssel foglalkozik. 
Nemcsak a szerző cigány származása és görög-
katolikus identitása teszi egyedülállóvá a kiad-
ványt, hanem az is, ahogyan kényesnek számító 
kérdésekhez nyúl. Szóvá teszi a cigányok köré-
ben megfigyelhető szenzációéhséget, a harsány 
vallási ajánlatokra való fogékonyságot („a szek-
ták csábítását”: 214.) és az anyagi nyomorúság-
ból fakadó kényszermegoldásokat. Éppen ezért 
olyan javaslatokat tud tenni, amelyek a cigány-
ság legkevésbé sem idealizált, mégis értékeit 
óvó- féltő ismeretéből fakadnak. A kötet egyik 
alapkérdése, hogy a cigánysággal kapcsolatban 
a szociális vagy az igehirdetői feladat élvez-e el-
sőséget: a szerző a kétféle cselekvés komplemen -
taritása mellett teszi le a voksát. 

A kötetre ugyan ráfért volna némi szerkesztői 
szigor és egységesítés, mivel helyenként követ-
kezetlen a tanítóhivatali dokumentumok idézé-
sében és nem mindig tudja elkerülni az önis-
métlést, ám ezzel együtt is beható kutatások és 
önálló gondolkodás eredménye, mely részben a 
szerző 2019-ben A magyar Görögkatolikus Egyház 
cigányok között végzett missziója 1937–2016 között 
címmel megvédett doktori értekezésén alapul, és 
jelentős mértékben gazdagítja a cigánypasztorá-
cióval foglalkozó magyar szakirodalmat. A kö-
tethez Orosz Atanáz miskolci püspök írt előszót, 
és Makkai László, a miskolci görögkatolikus ro -
ma szakkollégium igazgatója kollegiális és me-
legszívű utószót. (Görögkatolikus Cigánymissziós Ko-
ordinációs Iroda, Miskolc, 2019) 
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„NE FÉLJ, A TÉL MEG FOG 
GYÖTÖRNI” 
Válogatott írások szegénységről, 
cigányságról, kirekesztettségről 

A kötet a Gondolat Kiadó Magyarország felfedezése 
című sorozatának első darabja. Szále László (az 
egyik szerkesztő, maga is ismert szociográfus) elő-
szavában rejtőzködő szociográfiának nevezi azt a 
hagyományt, amely két, a mostani Magyarország fel-
fedezése sorozatcímmel azonos nevű kötetekben is 
megtestesülő szellemi előzményhez köthető: az 
egyik a harmincas évek (Nagy Lajos, Illyés Gyula, 
Kovács Imre, Erdei Ferenc, Féja Géza, Szabó Zol-
tán), a második a hetvenes évek hasonló kísérletei 
(Erdei, Moldova György, Végh Antal, László-Ben-
csik Sándor). A szerkesztő szerint a harmadik 
előzmény a 90-es évekre datálható (Závada Pál, Őr-
szigethy Erzsébet, Iványi Gábor), amikor is a mű-
faj ismét erőre kapott, „de a hatalom már nem mél-
tatta különösebb figyelemre a műveket” (8.). 
Ahogy a kötet két fejezetében, úgy Szále megha-
tározása szerint a szociográfiában is „szinte min-
dig van benne — legalábbis elemeiben — riport, in-
terjú, statisztika, tanulmány, esszé, publicisztika, a 
legjobbaknál egy kis szépirodalom is. Mindezt 
együtt mondhatjuk a szociológia »könnyűműfa-
jának«, amely jó esetben ugyanolyan alapos és hi-
teles vizsgálódásokon alapul, mint a szociológiai 
kutatás, még sincs tele számokkal, táblázatokkal, 
grafikonokkal — hanem emberekkel van tele, sor-
sokkal, konfliktusokkal. Így olvasmányosabb, át-
élhetőbb. Másfelől mondhatjuk a riport rokonának 
is: ha a riport egy lokális kisvilág impresszionisz-
tikus novellája, akkor a szociográfia ugyanennek 
a szisztematikus regénye” (9–10.). Ennek megfe-
lelően a könyv közel kéttucat szerző munkáinak 
szövegegységeként értelmezhető, melynek különös 
érdekessége, hogy a válogatás anyagát a két szer-
kesztő (a másik Hajnáczky Tamás) a „kellő támo-
gatás és figyelem híján” (9.) megszűnt Új Egyen-
lítő című folyóirat összesen négy évfolyamot 
megélt (2013–2016) számaiból állította össze. (Az 
Új Egyenlítő elődje az Egyenlítő című lap [2003–
2012] volt, amelynek krédója, hogy „ökumenikus 
jellegű, kritikus és önkritikus szemléletű balolda-
li lapot akartunk szerkeszteni, amely a vajúdó vi-
lágban sorjázó kritikátlan és irracionális szellemi at-
titűdöket pontos szövegekkel és igényes képekkel 
próbálja meg legalább valamelyest ellensúlyozni. 
Elkötelezett pontosság — ez volt a tíz évfolyamot 
megélt Egyenlítő krédója” (Galló Béla főszerkesz-
tő kötetbeli Lapzártájának részlete [276.]). 

Az Akinek korog a gyomra című első fejezet — az 
említett folyóirat módszertanához hasonlóan — 
a már említett három szövegcsoportból építkezik 
(szociográfia, riport — tanulmány — párbeszéd), 
és a szegénység kérdését állítja fókuszába. Az igen 

hangsúlyos, a riportokban és tanulmányokban is 
felmerülő gyakorlati és elvi természetű kérdések tár-
sadalmi közbeszéd szintjére történő emelése a 
Párbeszéd alfejezetben valósul meg, amikor is Fer-
ge Zsuzsa és Pásztor Béla vitájának bemutatása 
(Köthető-e feltételhez a szociális juttatás) és ennek 
értelmezései (Krómer István és Németh György írá-
sai) mintegy kvintesszenciáját nyújtják az addigi-
aknak (149–187). A Cigány Mumus című második 
fejezet szociográfiáit, riportjait Szále László és Ba-
logh Zoltán készítették, a tanulmányok (szám 
szerint három) pedig Hajnáczky Tamás korábban 
megjelent munkái. Az első egy ózdi legális/illegális 
vízvételekkel kapcsolatos ügy (2010) leírása, a 
második a csenyétei ruhaosztásról szól (a korabe-
li médiahírek [2013. november, Index] szerint: 
„Pankrációvá fajult ruhaosztás Csenyétén”). A Ma-
 zsihisz és a Magyar Iszlám Közösség közös se-
 gély akciójának pontos leírását végzi el a tanulmány, 
és az ezzel kapcsolatos média-értelmezések kár-
tékony egyoldalúságaira (nem volt botrány, csak ki-
ragadtak egy-egy mozdulatot a tudósítások, ame-
lyek képi manifesztációi aztán alátámasztották a 
szövegek tendenciáit) hívja fel a figyelmet. A har-
madik a miskolci gettóügy (2006) tanulságait 
elemzi, összességében arra mutatva rá, hogy „ahol 
nagyberuházás van, ott mindenki jól jár! Kivéve a 
felszámolásra ítélt nyomortelepek lakói, akik úgy 
keverednek a történetbe, hogy a területet, amin él-
nek, valaki kiszemelte magának egy kedvező be-
fektetés reményében” (227.). 

Hajnáczky Tamás, aki a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóin-
tézet Roma Műhelyének 2015. áprilisi megalapítá-
sától a kutatója, rendületlenül munkálkodik azon, 
hogy a (korábban is használt, a Németh György ál-
tal is markáns fogalompárral jelölt) „rózsadombi 
szociológusok” és a „rasszistának bélyegzettek” 
(231.) között egyensúlyokat, vagy legalábbis pár-
beszéd-tereket hozzon létre; így ebben a kötetben 
is (A Cigány Mumus szövegegység Párbeszéd alfe-
jezetében) együtt szerepel Bíró András és Szuhay 
Péter, illetve Németh György — akik nyilvánvaló-
an egészen más hangsúlyokkal és irányokban gon-
dolkodnak a témáról — olyan szerzőkkel, akik in-
kább a bölcsebbnek tűnő közvetítői attitűdöt 
helyezik a középpontba. (Kopátsy Sándor, Csepe-
li György vagy éppen Hajnáczky Tamás). A könyv 
egy kiadói sorozat egyik elemeként értelmezendő 
— fontos munka, amely jóindulatú hermeneutikája 
révén pontos adalékokkal szolgál a sikeres (a több-
ségi társadalmat és a romákat éppúgy megszólító 
és érintő) integráció további képviseletéhez és meg-
 valósításához. (Szerk. Hajnáczky Tamás és Szále 
László; Gondolat, Budapest, 2017) 

LÁZÁR KOVÁCS ÁKOS 
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LŐRINCZ TERÉZ: DÉL 

„Nem vagyok költő.” E kijelentéssel indul Lőrincz 
Teréz Ars poetica című verse. Holott egy 72+1 (a +1 
a hátsó borítón található) verset és rövid prózai írá-
sokat tartalmazó könyvecskét tartok a kezemben: 
Lőrincz Teréz első kötetét. A borítókép — színei-
vel, valamint a vonalak-szalagok futásával — és a 
kötetcím együtt valami izzó, valami forró érzetét 
keltik. E benyomásokkal indulok a kis verseskönyv 
felfedezésére. A sok jelentésréteget magába sűrítő 
dél valóban utal itt a Nap hevére, illetve a forró déli 
éghajlatra. De nem csak erre. A hátsó fülszövegen 
bemutatkozást olvashatunk a szerzőtől; kimondatik 
e néhány mondatban egy szó, amely megkerül-
hetetlen e költészetet vizsgálva, és tovább árnyal-
ja a kötetcím jelentését is: Délvidék. Lőrincz Teréz 
szülőföldje, gyermekkorának otthona. Egy másik 
perspektívából szemlélve pedig — amint fölfe-
dezzük az ívet, mely a gyerekkorba visszatekintő 
versektől a létösszegző költeményekig halad — a 
kötetcím utalás az életút közepére. 

A Dél versei nincsenek ciklusokba rendezve. Va-
lamiféle sodrásba kerülünk a kötetet kinyitva. „(…) 
sodródik, áramlik a létünk” — olvassuk a Kép című 
darabban. Sodródnak, áramlanak itt a versek, egyet-
len nagy szerves egységet alkotva. A sodrás „egy mú-
zeum távoli csöndjé”-ből indul (erősen Pilinszky Mú-
zeumára emlékeztet ez a múzeum), és egy hiánytól. 
A Veronika című kezdővers beszélője, miközben 
nézi a kendőt, a tárgyat, Veronikát keresi, az embert. 

Ciklusok ugyan nincsenek, de elkülöníthetők 
a versek különböző rétegei. Így például a gyerekkor 
és az egykori otthon eltűnt világába tekintő dara-
bok. Terükben egy elvesz(t)ett éden bontakozik ki, 
„ahol arca van a küldetésnek, / arca a halálnak” 
(Ébredés). Értékvesztés is társul a versek e csoport -
jához. A delibláti homokpusztát elhagyva, homok -
viharon átkelve „komisz városba” érkezik egy ifjú 
lány, a maga választotta pályán haladva hagyja 
maga mögött a „déli Napot”, s ahova érkezik, az 
„rideg beton” (Vajdasági fényképre). A vissza-haza -
vágyás állandóságáról tanúskodik a népdalok 
egyszerű szépségét evokáló Nyári rét éneke. 

Éles az ellentét a gyermekkor-versek és a nagy-
városi létről közléseket adó versek csoportja között. 
A jellemző fogalmak ott: kert, almafák, égbolt, vég-
telen; itt: beton, prés, pokol, monotónia, mérgező 
fény. És talán csak egyfajta föloldás létezik, a rés e 
présben: „a tölgyek alatt arany keretben izzanak / 
a megváltó szavak”. Ahogy e sorok is jelzik, erős 
a kötet anyagának irodalmi hagyományunkba 
való beágyazottsága. Nagy és fontos szövegha-
gyományaink ott lüktetnek a sorokban: sűrűn 
bukkanunk olyannyira ismerős szóra, szintagmá-
ra, rímpárra. De egész versek is megidézik az elő-
döket. A Május a Svábhegyen című például szép Rad-
nóti-reminiszcenciaként hat, a kötet utolsó darabjai 

pedig Arany mellett időznek. Itt olvashatjuk a töb-
bi között Lőrincz Teréz „Naturam furca expellas”-át. 

A szövegkorpusz legnagyobb részét rövid, sza-
bálytalan sorhosszúságú versek adják. (A verské-
pek újra Pilinszkyt juttatják eszembe, az ő „szál-
káit”.) Tömör közlések ezek a szövegek a létről. 
A lírai én jellemző állapota a magányos izzás, a 
szomj, a kifosztottság, a bezártság. Lélekbeli tájakról 
küldött jelzéseket — mondhatjuk, képeslapokat — 
olvasunk. Ugyanakkor a legerősebb benyomás, 
hogy mindig az alázat kikezdhetetlen erőteréből 
szól ez a líra. Hívőként a hitért harcol, versimákat 
mormol a költő, szavakat keres és talál „a lehető-
ségek megrendítő örvényé”-ből. 

Ahogy újra és újra végiglapozzuk és olvassuk a 
kis kötet anyagát, mind több belső kapcsolódási pon-
tot fedezünk fel. A motívumok, a kulcsfogalmak, a 
képek egyre csak fonódnak a versek láncában, új és 
új megvilágításba, mélységbe kerülnek egymás re-
lációjában. Van két vers, melyekben megjelennek 
mindazok a kulcsszavak és alapmotívumok (vágy, 
kút, szomjúság, nap, örök, lángolás, tükör), melyek 
szövik-fonják Lőrincz Teréz líráját. E két vers mind-
egyike jelentős a címe okán is: a Dél a kötet címa-
dó verse, a Teréz pedig lelki önarckép, emellett a név-
adó szent alakjának megidézésén keresztül a nevet 
állítja a fókuszba, amely az arcnak mintegy nyelvi 
leképezése. A zene kedvéért hosszú l-lel ejtett Avil-
la sajátos, játékos benyomást teremt. 

Érzékletes képekkel teli, intellektuális, inten-
zív költészet Lőrincz Terézé. A szikár szabad ver-
sekből kicsengenek időmértékes sorok, rímek; je-
lentős az ütemhangsúlyos verselésű darabok 
száma is. A vallási-filozófiai hagyomány, amely-
re és amelyből építkezik, épp olyan gazdag, mint 
az irodalmi. A hátsó borítón olvasható négysoros 
(Önéletrajz) — jelzésértékű a kötet anyagából 
való ilyenfajta kiemelése — sűrítve mutatja föl ezt, 
felvetve a szabadság, a szabad akarat metafizikai 
kérdéseit. Egy költő verseit tartjuk a kezünkben, 
akinek saját döntése nyomán a Márta-lét jutott 
osztályrészül, holott talán Mária szeretett volna 
lenni. (Szintén e köré a motívum köré szervező-
dik egy másik önarckép-vers, a Márta fohásza.) 

A kötet a végső megmérettetés felé halad: és 
nemcsak az alkotó, hanem a mű is megítéltetik. 
„(…) Szent Péterhez viszik, / abból Ő egy kortyot 
iszik / megízleli s kimondja” (Áldomás). Az utol-
só versek életvégi pozícióból, az összegzés hang-
ján szólnak. Hangvételük mégis derűsebb, játé-
kosabb az addigiaknál. Egész biztosan köze van 
ehhez Arany Jánosnak. 

Ars poeticával indítottam e rövid ismertetést, 
ugyanígy zárom. Ezúttal a versek gondolatiságával 
és hangulatvilágával erős egységben lévő prózai írá-
sokból idézek: „Szomorú királyságom birodalma a 
hangulatok finom egymásba rezdülő, határtalan vi-
lága, az álomképek partjai között lüktető sejtelmek 
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forrósága, a hang nélküli beszéd” (Képek és jegyze-
tek). (Fekete Sas Könyvkiadó, Budapest, 2019) 

BORSODI HENRIETTA 

BABITS MIHÁLY:  
RIPORTOK, INTERJÚK, 
NYILATKOZATOK, VALLOMÁSOK 

Babits Mihály 1911-ben megpróbálta elkészíteni a 
Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja számára 
az önéletrajzát, ám igyekvése a következő két 
mondatba torkollott: „Aki az életemre kíváncsi, ol-
vassa a verseimet. Amit még mondhatnék, csak un-
tatná a publikumot.” Lévén, hogy ez a megnyil-
vánulása pályafutásának korai szakaszához köthető, 
joggal feltételezhetné a nagyközönség, hogy az 
ilyesfajta szerény magatartás a későbbi évek során 
átalakult. Ám hogy ez milyen kevéssé helyes fel-
tételezés, arról nemcsak a publikált nyilatkozatok 
tanúskodnak, hanem Török Sophie egyik vissza-
emlékezése is: Babits több alkalommal is meg-
ígértette a feleségével, hogy soha nem járul hozzá 
ahhoz, hogy rövid, befejezetlen, tökéletlen nyilat-
kozatai nyilvánosságra kerüljenek. Az olvasók 
most mégis egyetlen vaskos kötetbe összegyűjtve 
tekinthetik át a mindezidáig csak újságok és fo-
lyóiratok oldalain megjelent, vagy nyilvánosság elé 
sem került „sikerületlen” nyilatkozatokat. 

A Riportok, interjúk, nyilatkozatok, vallomások 
című kritikai kiadás 36 év anyagát gyűjti össze, 
és 216 tételben igyekszik betűhű formában fel-
idézni a magyar irodalom egyik legjelentősebb 
korszakát, de mindenekelőtt e korszak kiemel-
kedő alakját. A kötetben nem tudományos jel-
leggel megszerkesztett szövegek kaptak helyet, 
hanem aktualitásokat előtérbe helyező újság-
cikkek: megtudhatjuk, mit gondol Babits a női ide-
álról, az amerikai „keep smiling” (tessék moso-
lyogni) je lenségről, a Miklós Antal elleni sikertelen 
bomba merényletről, vagy a színpadi persziflázs-
 járvány ról. Jóllehet a könnyedebb, vagy kevés 
megformálást igénylő megnyilvánulások nem es-
tek nehezére a költőnek, annál inkább terhére vol-
tak az interjúk, különösképp azok, amelyeket nem 
írásban kértek tőle. 

Azok az újságírók, akik személyesen készíthettek 
interjút az egyébként közéleti szereplőként is nyil-
vántartott Babitscsal, kivétel nélkül megjegyezték, 
hogy a hivatalos beszélgetés alatt végig zavarban 
volt, lassan és bizonytalanul adott választ minden 
egyes kérdésre. Való igaz, hogy a Nyugat első nem-
zedékének kiemelkedő tagja sosem az Ady-féle ma-
gabiztosság benyomását keltette, és versei, regényei 
sem erről tanúskodnak, ugyanakkor mégis meg-
lepő az a fajta szerénység, amely az újságok számára 
készített cikkekből kiviláglik. Érdekes ez annak fé-
nyében is, hogy sokáig tanárként tevékenykedett, 

számos előadást és beszédet tartott, valamint hogy 
a kulturális közeg szinte összes szereplőjét ismer-
te — beleértve az interjút készítő újságírókat is, akik 
néha korábbi tanítványai voltak. S a legtöbb eset-
ben attól sem kellett tartania, hogy ismeretlen kö-
zegbe kerül, hiszen a beszélgetések jórészt a saját 
otthonában történtek. 

Ugyanakkor nem szabad szem elől téveszteni, 
hogy a különböző cikkekben megmutatkozó Babits 
elsősorban költő, író, műfordító és szerkesztő volt. 
Ezek mind magányos tevékenységek, amelyeket 
legmagasabb szinten társaság nélkül lehet művel-
ni. Számos írásban találkozhatunk az átgondolt, ma-
gányos munka eredményével is, amelyek olykor 
egy-egy interjúban hangzanak el, mégis érezhető, 
hogy a gondolatok nem azonnali válaszként szü-
lettek. Több esetben igyekszik hangsúlyozni pél-
dául azt, hogy milyen nagy mértékben megsza-
porodtak a kiadott könyvek, amelyek azonban 
jórészt nem minősülnek irodalomnak, mindössze 
látszat-irodalomnak — így tehát az is kevésbé ör-
vendetes hír, hogy több az olvasó, mivel legtöbben 
a kvalitás nélküli könyvekhez nyúlnak. Ugyanígy 
több alkalommal nyilatkozott arról, hogy mi a 
„megfelelő” politikai magatartás az írók számára, 
s talán éppen ezeknél az óvatosan és nagyon pon-
tosan megfogalmazott mondatoknál érezhető iga-
zán az, hogy előre átgondolt és hosszasan csiszol-
gatott megnyilvánulásokról van szó. Emellett 
állandóan visszatérő kérdés volt az irodalom ak-
tuális helyzete, annak jövőbeni lehetőségei, vala-
mint a határon túli irodalom is: az ezekre adott vá-
laszokból jól kirajzolható egy gondolatmenet, 
amely a pesszimista gondolatoktól egészen a re-
ményteljes jövő felé ível. 

A Magyar Napló Kiadó kritikai kiadású köte-
tével tovább árnyalja Babits Mihály eddig talán ke-
véssé ismert oldalát. Hogy miért van erre szükség 
napjainkban, azt éppen egy tőle idézett gondolattal 
illendő alátámasztani, miszerint a múlt tisztelete 
jelenti az egyetlen lehetséges utat a fejlődés felé: 
„mert aki még nem érzett át semmit, az gyerek”. 
Megérte-e tehát Török Sophie részéről az ígéret 
megszegése? A kötet elolvasása után erre a kér-
désre csakis igenlő válasz adható: a kutatók nagy 
örömmel üdvözölhetik az egy könyvbe gyűjtött 
cikkeket az információkkal és magyarázatokkal ki-
egészítve, az egyszerű érdeklődők pedig egy 
többé-kevésbé ismerős, érzékeny művész gon-
dolatait olvashatják. Ezeken felül pedig nem el-
hanyagolható az a tény sem, hogy az összefoglalt 
36 év a magyar újságírás egyik legizgalmasabb és 
legmozgalmasabb korszakába enged betekintést. 
A konklúzió pedig nem más, mint hogy a publi-
kum a legkevésbé sem unatkozik. (Sajtó alá rend. 
Téglás Andrea, Téglás János; Magyar Napló, Buda -
pest, 2018) 
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