
Napló

LUKÁCS LÁSZLÓ

Egyházunk a forrongó világban

Az egyház szociális tanítása

Nagy visszhangra talált az ismert jezsuita teológus, Hervé Carrier könyve (The
Social Doctrine of theChurch Revisited, Vatican 1990.), amely a Justitia et Pax pápai
bizottságának kiadványaként látott napvilágot az Egyház Szociális Tanításának
évében. A könyv fejlődésébenmutatja be az egyház szociális tanítását. Rögtön
bevezetőjében leszögezi, hogy itt nem új társadalomelmélet született, valamiféle
harmadikutas megoldás a marxizmus és a kapitalizmus között, hanem a keresz
tény erkölcsi elveket látható sikerrel alkalmazták a társadalmi életre.

A hatvanas-hetvenes években még az egyházon belül is vita folyt arról, vajon
mennyire használhatók a gyakorlatban az idevágó pápai enciklikák. Azóta meg
változott a helyzet, főleg VI. Pál és Il. János Pál pápa erőfeszítései nyomán. Ma
az egyház a világ legnagyobb erkölcsi tekintélye lett az igazságosságért, az em
beri jogokért, szabadságért és felszabadításért, a békéért, a természet megőrzésé
ért, a csaJádokért, a szegényekért, a kisebbségekért folytatott küzdelemben.

Az egyház és a társadalom szoros kölcsönhatásban él. Az egyház is sokat
változott történelme során, a társadalom változásai, az új fölfedezések követ
kezében. Ugyanakkor viszont jelentősen hat is a társadalomra, elsősorban az
erkölcs, az igazságosság és a szeretet értékeinek megőrzésében, másrészt a
keresztények társadalmi elkötelezettsége és karitatív tevékenysége révén.
A~ emberiség egyetemes testvériségének eszméje a Szentírásból származik.

Az Ujszövetségben a mindenre kiterjedő, feltétel nélküli szeretet vált az em
beri kapcsolatok normájává. Az egyház ezt igyekezett átültetni a gyakorlatba,
s így a keresztények élete már az első századoktól kezdve jelentősen hatott az
őket környező társadalomra. A keresztény írók megalkották az eszményi tár
sadalom képét, amely az emberi személy méltóságán, szabadságán és felelős

ségén, a család közösségén. a polgárok egymás iránti szolidaritásán, a közjó
érdekében szabályozott magántulajdon védelmén, az igazságosságon, egyen
lőségen, közös felelősségvállaláson és testvériségen alapul.

Mérföldkövet jelentett a társadalmi tanításban XIII. Leó pápa enciklikájá
nak, a RerumNovarum-nak megjelenése 1891-ben. Azóta az egyház felhasznál
ta a társadalomtudományok új eredményeit, egyre határozottabban elismerte
a politikai és gazdasági élet jogos autonómiáját. Pluralista világunkban az
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egyház erkölcsi elveket kínál föl, azt remélve, hogya keresztény közösségek
ezek alapján a helyszínen alkalmazható konkrét megoldásokat kísérleteznek
ki. Az egyház nem avatkozik be a napi politikába. Az Evangélium hirdetésé
ból fakad az a kötelessége, hogy - egyre bővülő történelmi-társadalmi ta
pasztalatai birtokában - a keresztény elveket kritikus vélemények és pozitív
ajánlások formájában alkalmazza a jelenkor problémáira.

A könyv második részében a témával kapcsolatos pápai dokumentumokat
mutatja be. Nem ismertetést, összefoglalást ad róluk, hanem azt mutatja be,
hogy milyen az egyház szociális tanítása, milyen távlatokban szemléli az egy
ház a társadalmi mozgásokat? Milyen módszereket alkalmaz elemzéseiben?
Mennyiben igazolja mindez a beavatkozását a társadalmi kérdésekbe?

Az egyház szerepét két szempont határozza meg. Az örök Evangéliumot
kell hirdetnie minden népnek, másrészt pedig az elveket alkalmaznia kell a
változó szükségletekhez, választ kell adnia a különbözö korok kihívásaira.

Az egyház szociális tanításában jelentős fejlődés figyelhető meg. XIII. Leó
pápa a keresztény állam eszméjében gondolkodott, de még XII. Piusz pápa is
keresztény civilizációról beszélt. XI. Piusz pápától kezdve alakult ki rend
szeres vita az egyház szociális tanításáról. XXIII. János pápa már az egész világ
problémáival foglalkozott: az egyháznak mindenféle világnézetet valló ember
rel össze kell fognia az emberiség érdekében. A II. Vatikáni zsinat ezt a fordu
latot erősítette meg: az egyháznak az egész világgal párbeszédre kell lépnie,
anélkül, hogy kész válaszokat kínálna a modern társadalom összes problémái
ra. Az azóta kiadott dokumentumok részletesen foglalkoznak az emberiség
legfőbb gondjaival, a fejlődés feltételeivel, a nemzetközi szolidaritással, az em
beri munka biztosításával, a természeti környezet védelmével.

A "katolikus társadalomtudomány" (XI. Piusz) komoly reményt jelent az
emberiség jövője számára. Az egyház elkíséri az emberiséget a történelem
útján, s felkínálja a legfontosabb válaszokat Isten és az ember misztériumára.

A szerző ezután végigtekinti a legfontosabb pápai enciklikákat XIII. Leótól
II. János Pálig. Végül így összegzi véleményét:

1. Az egyház szociális tanítása egyidős magával az egyházzal. Az egyete
mes szeretet parancsa forradalmasította a társadalmi átalakulásokat.

2. Az egyház isteni távlatokban szemléli a történelmet, s az embert termé
szetfölötti rendeltetésében látja. Eppen emiatt valóban az "emberség szakér
tőjének" tekintjük. Ez kezdettől fogva megmutatkozott a teológusok, prédiká
torok, püspökök tanításában, a szerzetesrendek tevékenységében.

3. A 19. századtól kezdődött el a rendszeres szociális tanítás kidolgozása,
amely elsősorban az erkölcsteológia elveire és az emberi megfontolásokra, a
szaktudományokra támaszkodik. Az egyház szociális tanításában ezért van
nak maradandó és változó elemek. A szilárd alapelvek az evangéliumban s a
teremtett és megváltott ember keresztény felfogásában gyökereznek.

4. Az egyház szociális tanítása elválaszthatatlan az egyház egész életétől és
killdetésétől. A II. Vatikáni zsinaton megkezdett párbeszéd a világgal egyre gyü
mölcsözőbben és reményteljesebben bontakozik ki. Ma már senki előtt sem lehet
kétséges, hogy az egyház valóban az egész emberi család társadalmi, kulturális
és lelki fejlődését kívánja szolgální. A katolikusoknak nem szabad elfelejteniük,
hogya történelem folyamán nemegyszer vétkeztek az igazságosság és a szeretet
törvényei ellen. Mégis, az Evangélium ereje folyamatosan képes újjáépíteni az
emberi társadalmakat az igazságosság, a béke és a testvériesség elvei alapján.
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KENYERES ZOLTÁN

Rendezetlen könyvespolc
(Szépirodalmi Könyvkiadó - 1991)

I. rész

Az idei könyvhét

A könyv első ünnepét 1927. május lS-én
tartották Olaszországban Enrico Corradi
ni szenátor kezdeményezésére, aki egyéb
ként jelentős író volt. Nálunk Supka Géza
figyelt fel az eseményre és még abban az
esztendőben indítványozta a Könyvkeres
kedók és Könyvkiadók közgyűlésén.hogy
mi is rendezzünk hasonló ünnepséget, s
hogy túltegyünk az olaszokon. nálunk ne
csak egy napig, hanem egy egész hétig
tartson. A kereskedők és kiadók elfogad
ták a javaslatot, ám a szervezés és megva
lósítás már akkor sem tartozott a magyar
erények közé, ezért az első könyvhétre
csak két esztendővel később, 1929-ben ke
rűlhetett sor. Azóta hatvankét év telt el.
Már nemes hagyománnyá vált, hogya ki
adók erre az alkalomra tartogatják az esz
tendő legjobbnak és legszebbnek ígérkező

kiadványait, s úgy időzítik a nyomdai
munkálatokat, hogy május-június forduló
jára készüljenek el.

Idén második éve jutott nekem az a
megtisztelő feladat, hogy bevezethettem a
Fészek Klubban a Szépirodalmi Könyvki
adó könyvheti újdonságainak sajtóbemu
tatóját. A kedves és bensőséges űnnepsé

get, melyen a sajtó képviselőin kívül sza
mos író is megjelent, sajnos néhány ün
neprontó megjegyzéssel kellett kezdenem.
Ezekkel kezdem beszámolómat e hasábo
kon is. Tavaly még huszonegy könyvet
mutathattam be, idén már csak tízenné
gyet. Nem szerotném túlbecsülni a statisz
tika jelentőségét, de a Szépirodalmi
Könyvkiadó az ország legnagyobb kiadói
közé tartozik és kiemolt szerepet tölt be:
számadatai jcllemzóek az egész magyar
kiadásra. A grafikon lefelé ívelő görbéje
pedig talán nemcsak engem nyugtalanít,

hanem velem együtt mindazokat, akik a
könyvet és kultúrát nem az élet mellózhe
tő fényűzésének tekintik, hanem bősége

sen és gazdagon kielégítendő társadalmi
szükségletnek tartják, Nyugtalanít továb
bá a kötetek árának rohamos növekedése
is. A magas kultúra iránt érdeklődőés fo
gékony olvasók egész serege esik el ma
már attól, hogy rendszeres vásárló lehes
sen. Az áruk mallett nem örvendeztetett
meg a könyvek külseje sem: egy-két kivé
teltől eltekintve silányabbak. szürkébbek a
tavalyiaknál.

Végezetül nem örvendeztetett meg az
észlelhető belső tartalmi-tematikai átren
deződés. Tavaly még hét klasszikus szere
pelt a Kiadó könyvheti listáján, idén már
egy sem. Tavaly még kísérletezett elsőkö

tetes író bemutatásával, idén már nem.
Megvallom. nem örülök annak az egyéb
ként legalább egy-másfél évtizede megfi
gyelhető arányeltolódásnak, mely az ún.
"fiction" és "non-fiction" között megy
végbe az előbbi rovására. Egyre kevesebb
a szúkebb értelemben vett szépirodalom
és egyre több az értekezés. A prózaírók és
költők egyre szívesebben írnak esszét, ta
nulmányt: a megjelent tíz prózakötetból öt
az értekező próza műfajaiba tartozott és
csak három volt közülük regény. Látható
tehát, hogy folytatódik az irodalom moza
ikosodása, háttérbe szorulnak a "nagy
múfajok" és előtérbe kerülnek a jegyzetek,
töredékek, a rövidebb, kis terjedelmű

szépprózai és értekező prózai műfajok.

Egyre kevesebb újdonság van akiadott
könyvekben: a tizennégy kötetből öt válo
gatás volt, vagy gyűjteményes kötet. A
maradék kilencből hatot részben vagy
egészben olvasni lehetett már lapok és fo
lyóiratok hasábjain. Ujdonságnak tehát
mindössze három könyv számíthatott. De
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nem újak ezek sem. Az egyik 1932-benké
szült, a másik 1884-ben,a harmadik pedig
négy esztendővel ezelőtt. A folyóirat-meg
jelenéseket, a válogatásos, gyűjteményes

újrakiadásokat elsősorban a sanyarú kö
rülményekkel és az inflációval nem szá
moló, csakugyan katasztrofális honorári
um-lehetőségek magyarázzák. A mai író
egyre kevésbé engedheti meg magának,
hogy megvárja munkájának könyvbeli
megjelenését. Ha meg akar élni, akkor el
készülésének minutájában el kell helyez
nie írását az egyébként ugyancsak szerény
íydíjat fizető folyóiratok valamelyikében.
Es fordítva: rákényszerül arra, hogy a la
pokban, folyóiratokban közzétett és nem
is mindig legjobb írásait minél hamarabb
kötetbe rendezve újra közreadja.

De mivel indokolhatjuk. hogy (Mészöly
Miklós néhány sorának kivételével) min
den mondat vagy a tegnapról és tegnape
lőttről szól, vagy időtlen, általános kérdé
sekkel foglalkozik? Nyilván a megjelenés
lassúsága is szerepet játszik abban, hogya
mai élet nem kap hangot bennük. Ami azt
beszéli el, ami nálunk és körülöttünk az
elmúlt két évben lejátszódott, az legjobb
esetben jövőre vagy két év múlva lát majd
napvilágot könyvek fedelei között. Az is
lehet azonban, hogy mélyebb társadalmi
és irodalmi okai vannak ennek, s a szép
irodalom elfordul az újságok hasábjain
nyílt szóval is megvitatható jelenségek tár
gyalásától. Világszerte elméletek születtek
az elmúlt évtizedekben az irodalom "be
felé fejlédéséröl", amit a francia szakiro
dalomban involutionnak neveznek. Elő

térbe kerültek a kifinomult technikai sajá
tosságok, a nyelv ábrázolási eszközből

egyre nagyobb teret követelő téma és
tárgy lett, amely már nem kifejezi, hanem
kiszorítja az irodalmon kívül lévő valósá
got, mint a kanti magánvaló értelmében
megragadhatatlan létezést. Ennek felelhet
meg a magyar irodalom mai állapota, s az
irodalom belső körében részben ez is ma
gyarázhatja a feltűnő jelenhiányt. A leg
utóbbi időkben azonban új jelenségek tűn

tek fel a világirodalomban: a befelé fejlő

dés posztmodern hulláma után úgy lát
szik, hogy elkezdődik egy újabb tenger
mozgás és a nehezen megközelíthető

mélyvizek felól a partok felé sodorja a

hullámokat. Növekszik a cselekményes
ség és a társadalomábrázolás értéke. Ujra
érdeklődéssel fordulnak a dokumentum
szerűen feltárható szociális tartalom felé.
Az előfutárok között ismét Zolát nevezik
meg, és írók kiejtik azt a két szót, amely
manapság nálunk még tabuszámba megy
magukra adó literátor körökben: natura
lizmus és realizmus. A mai magyar iroda
lomban még alig érzékelhető az újabb hul
lám közeledése. Itt még tart az esztétiz
mus eufóriája, mely utoljára a századfor
dulón és századelőn hatotta át az írói tö
rekvéseket.

Most mégsem arról akarok beszámolni,
hogy mi hiányzik a kötetekből, hanem ar
ról, ami bennük van. Annál is inkább, mi
vel a kiadott tizennégy könyv méltó a
könyvhét évtizedes hagyományaihoz, s
ha ez nem is bírálhatatlan tökéletességet
jelent, de a kor mértékének megfelelő

színvonalat mindenképpen.

Verseskötetek

Egyetlen verseink
Petri György versei
Sziveri János: Magánterület
Kemenes Géfin László: Fehérlófio.

A jegyzetszeni áttekintés élére kívánkoz
nak a verseskötetek. A magyar irodalom
hagyományos értékrendje szerint vezető

szerep illeti meg a lírát ez a hagyományos
szerep az elmúlt egy-másfél évtizedben
azonban megrendüIni látszott, sok vita
folyt erról, sok értekezés, tanulmány és
kritika foglalkozott a magyar irodalom
belső műfaji térképének átalakulásával és
megváltozásával. Jelentős átalakulások és
változások mentek végbe a költészeten be
lül is. Megváltozott a költő és a vers egy
máshoz való viszonya, megváltozott a "lí
rai én" beszédmódja, megváltozott a lírai
moduláció, megváltozott, nagy mértékben
relativizálódott a szubjektivitás mint líra
teremtő tényező, megnőtt az intellektuális
távolságtartás szerepe, stb. Mindezek még
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abban az antológiában is tetten érhetők,

mely Egyetlen verseink címmel jelent meg.
Szerkeszt6je, Somos Béla hatvanöt költőt

kért fel arra, hogy nevezze meg legjobb
nak tartott saját versét és nevezze meg a
szerinte legszebb verset, melyet más írt a
magyar vagy világirodalomban. Az így
összeáIlt százharminc vers sok más érde
kesség és sok meglepő szépség mellett az
említett ízlésbeli változásokat is híven ki
fejezi.

Petri György gyűjteményes kötete és a
tavaly fiatalon elhunyt Sziveri János posz
tumusz verseskönyve, a Magánterület a
költészet változássorozatának két egymást
követ6 állomására viszi el az olvasót. Petri
a hatvanas évek végén a hagyományos
költői emelkedettség ellen lázadt fel (hogy
politikai lázadásáról itt most külön ne be
széljek), egy új lírai szenzibilitás nyelvét
teremtette meg, melynek fő eleme az iró
nia volt, a gúny és néha éppen a harsány
- és minél harsányabb, annál szomorúbb
- nevetés. Az idősebb nemzedékek, Pi-
linszky, Juhász, Nagy László a megőrizni,

a költészet által fenntartani kívánt értékek
valósághiányáról, valóságnélküliségéről

írtak. Ezt a fájdalmas hiányt fejezte ki köl
tészetük annyi újabb kritikai félreértésre
alkalmat adó pátosza. Az esztétikai minö
séggé átlényegült - tehát nem üres - pá
tosz tragikus hangoltságúvá válik és min
dig azt fejezi ki, hogy az érvényesnek hir
detett értékek nem valósulnak meg az
életben. Mint ahogya költői moduláció
másik pólusán megjelenő irónia mindig
arra figyelmeztet, hogya valóságos élet
ből viszont hiányoznak az értékek. A va
lóságnélküli értékek és az értékek nélküli
valóság költőileg konstituált világa együtt
és egymást kiegészítve mutatja be a kor
teljes egészét. Petri még arra törekedett és
ma is arra törekszik, hogy az értéknélkü
liség világát poénekre kihegyezett monda
tokkalleplezze le. Emlékszem, amikor Vas
István bemutatta első verseit a Költ6k egy
más közt című antológiában, azt kérdezte
álnaiv módon, hogy miért olyan rosszked
vúek a fiatalok. Azóta több mint húsz év
telt el és Petri borús keserűségevalósággal
derűs felszabadultságnak hat Sziveri Já-

nos mellett. A posztmodern nemzedékek
ha nem is az esztétikai érték tekintetében,
de a keserűség maligánfokában messze
túlmentek az ő ironikus fogalmazásán.
Ahogy valamikor Illyés kitalálta a rontott
rímeket és evvel még Babitsra is nagy ha
tást tett, úgy találták ki az újabb költőrajok

a rontott poén nagyszerű technikáját. Szi
veri úgy írta verseit, mintha azt mondta
volna, hogy ez a velejéig elrontott világ
már vicceket sem érdemel.

Kemenes Géfin László Fehériófia című

hosszúverse különleges helyet foglal el az
idei költői kötetek között, Petri György
népszerűségét jótékonyan megnövelte év
tizedes eltiltottsága, azok is tudtak róla és
tisztelték, akik nem olvasták. mert nem 01
vashatták. Sziveri János nevét a korai ha
lál emelte föl, persze nem érdemén felül,
hanem érdemének megfelelően, mert je
lentős tehetségéhez nem férhetett kétség.
Kemenes Géfin László azonban Kanadá
ban él, hazai fórumokon ritkán jelent meg.
Annál meglepőbb lesz a felvillanyozó ta
lálkozás vele. Könyvét nem könnyű mű

fajilag megnevezni, hívhatnám Határ
Győző és a párizsi Magyar Műhelymodo
rában írott verses életrajznak, nevezhet
ném posztmodern folytatásos tudatré
génynek, vagy egyszeruen csak szöveg
nek, jelezve, hogy vers, dráma, próza
egyaránt található benne és jelezve, hogy
nem a megnevezés fontos.

Makrostruktúrájában a címadó ősi nép
mesét mintázza, mikrostruktúrájában pe
dig minduntalan felbontja ezt alétegész
megragadására törekvő mesei szerkezetet.
Felbontja iróniával, humorral, játékkal,
blaszfémiával, Miről szól? A harmincas
évek vége felé született nemzedék életéről

és tapasztalatairól. Aztán a történelemről,

erről a tragikus huszadik századról. aztán
az emigráns létről. De szól a költészetről

és szerelemről is. Szól az értelemről és
gondolatról. Szól pedig élvezetesen és
szórakoztatóan, ami igazán ritka erény a
modern költészetben. Szép lezárása ne té
vesszen meg senkit, e kötet még csak fele
az eltervezett múnek: Kemenes Géfin
László 144 részre tervezte költői tudatre
gényét, s most még csak a 72. résznél tart.
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Egyháztörténet

Medvigy Mihály: Pápa életpályák

"Milyen adottságok és sorsalakító té
nyezők. tehetnek valakit alkalmassá arra,
hogy Szent Péter székébe ülhessen?" Ezt
a kérdést bizonyára sokan felvetették már,
ám kevesen vállalkoztak arra, hogy sokol
dalú elemzéssel választ adjanak rá. E ke
vesek közé tartozik dr. Medvigy Mihály
kegyesrendi főiskolai tanár. Munkájában
tizenkét pápa életútját mutatja be gyer
mekségétől addig a nagy pillanatig, amíg
a pápai széket elfoglalhatta. A kiválasztott
személyek - a késői ókortól napjainkig
- a pápaság történetének közel másféle
zer esztendejét ölelik át. Egyénisgük, sor
suk sok-sok különbséget árul el, gyakran
magán viseli annak a kornak jellegzetes
emberképét, amelyben földi életük lefolyt.
A szerző természetesen a legjellegzeteseb
beket, a legszínesebbeket választotta ki (a
színességet nem a látszatragyogásra, ha
nem a lélek benső gazdagságára értve!).
Ezért előadásmódja is, a témájának meg
felelócn fordulatokban gazdag, egyúttal
viszont a történelmi tények alapos, sokol
dalú elernzésén nyugvó tényfeltárásra
épül. Medvigy Mihály az egyes pápai élet
pályák kapcsán ugyanis arra törekszik,
hogy az olvasó szeme elé vetítse annak a
kornak a képét, amelyben a választott sze
mély élete lezajlott. Nem volt könnyú a

szerzőnek a közel háromszáz pápa közül
a legszínesebb s a legjelentősebb alakokat
kiválasztani, ám úgy tűnik: jól döntött (a
magyar olvasó talán a török elleni harc
buzgó pártfogója, XI. Ince életrajzát hiá
nyolhatja).

A Nagy Szent Gergellyel induló sor a
középkor két nagy pápájával VII. Ger
gellyel és III. Incével folytatódik. II. Piusz
és X. Leo ifjúkorán keresztül a rínascirnon
to világába pillantunk be. A barokk kor
szakát az ugyancsak múvészbarát V. Six
tus képviseli, majd megtudhatjuk. miként
viszonyult a felvilágosodáshoz a tudós
bolognai pápa: XIV. Benedek.

A múlt századot a pápaság idején a teo
lógiában s a politikai életben egyaránt
nagy szerepet játszó IX. Piusz, s a szociális
kérdések iránt oly érzékeny XIII. Leo kép
viselik, Szadunk három meghatározó je
lentőségú egyéniséggel szerepel: XXIII. Já
nos, VI. Pál s a ma katolicizmusát irányító
lengyel pápa: II. János Pál. A mindvégig
lebilincsel6en megírt könyvet tájékoztató
bibliográfia egészíti ki. Remélhetőleg mód
nyílik majd újabb kiadásra is, ebben nem
maradhat el a Nagy Szerit Gergelytől má
ig terjedő teljes pápalista sem, mert a szö
vegben sok olyan pápára is utalás törté
nik, akiknek életrajzát a mindössze 150 ol
dalas mú nem nyújthatta.

Kádár Zoltán
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