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Egyházunk a forrongó világban

Az európai szinódus elé

November 28-ától december 14-ig tanácskozik Rómában az európai püspökök
rendkívüli szinódusa. A különleges eseményre az Európát megrázó események
adtak alkalmat. Mintegy 70 püspököt várnak egész Európából, Keletr61 és Nyu
gatról. Tizenöt delegátus vesz részt a tanácskozásokon a keresztény testvéregy
házakból, s meghívják a zsidó és az iszlám közösségek képvise16it is. A szinó..
dust el6készító dokumentumot április végén küldték el a kontinens 23 püspöki
karának, várva mindnyájuk hozzászólását. Mihelyt hozzájutunk, közzétesszük a
magyar püspöki kar jelentését is. Célszerű azonban mindnyájunknak - egyenként
és csoportokban - választ keresnünka dokumentum fölvetette kérdésekre.

A krisztusi szabadság tanúi

Közép- és Kelet-Európát felforgató változások átformálják az egész kontinens
életét, de mélyen érintik az egyházat is. Igen fontos ezért, hogy alaposan tanul
mányozzuk a történelmi folyamatokat, leszúrjük a múlt tanulságait és el6repil
lantsunk a jövőbe.

A Szentatya a következő mottóval határozta meg a szinódus témáját: "Ut
testes simus Christi qui nos liberavit" (Legyünk tanúi Krisztusnak, aki megsza
badít minket), Európa keleti felében a nemzetek többsége kivívta szabadságát.
Ez azonban szembesít bennünket a kérdéssel: Mit jelent az igazi szabadság?
Hogyan juthatnak el Európa népei és az egész emberiség az igazi kultúrához,
a teljesebb emberi élethez? Történelmi változások tanúi vagyunk - bepillant
hatunk a történelem legmélyebb rétegeibe, oda, ahol az ember Teremtó és Ud
vözít6 Istenével találkozik. Vizsgálódásunk segít abban is, hogy feltárhassuk a
kultúrának s magának az embernek igazi lényegét.

Az egyház az európai emberrel együtt kívánja keresni az igazságot, vele
együtt igyekszik megérteni korunk történéseit, miközben ráviIágít Krisztus je
lenlétére a nemzetek történelmében és az egyesek életében. Különös együtt
érzéssel gondol azokra, akik szenvedtek az igazságért, az emberi méllóságért.
Közülük igen sokan keresztények, akik Istenről is tanúságot tettek áldozatukkal.
Tanúságtételük az evange1izádó új korszakát nyithatja meg Európában.

Mi is történt? A kommunizmus, az a diktatórikus rendszer, amely tagadta az
alapvetőemberi jogokat, elfojtotta a szabadságot, összeomlott. Vele cs6dbe jutott
a marxista ideológia is, amely ateista, szekularizált vallást, "tudományos világ
nézetet" próbált létrehozni. A pártállamok háttérbe szorították a vallást, s ezzel
(is) súlyos károkat okoztak az embereknek. A kereszténység túlélte az üldöztetés
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és a hátrányos megkülönböztetés korszakát - bár talán az els6keresztény szá
zadok óta nem volt kitéve ilyen súlyos küls6 elnyomásnak. Európa keleti felében
a keresztény egyházak és a többi vallások ma visszanyerték szabadságukat 
szabadon összegyűlhetneklsten imádására, és hirdethetik hitüket a többi em
bernek. Olyan ideológiai-lelki vákuum keletkezett, amely vallási megújulást sür
get. Sokan elbizonytalanodtak Nyugaton is. Eddig azt gondolták, hogya szegé
nyek érdekében csak a kommunisták harcolnak, a társadalmi életet csak mar
xista szempontok alapján lehet helyesen értelmezni, s most csalódottan keresnek
új tájékozódási szempontokat.

A megváltozott helyzet lehetövé teszi az egyháznak, hogy továbbra is jelen
legyen a történelemben, alázatosan és felelősen vállalja az ebből eredő feladato
kat. A szabadság vágya elemi er6vel tört fel Európa népeiben. bár egyes orszá
gok ma semjutottak el az igazi politikai szabadsághoz. Az újonnan felszabadult
népek megpróbálnak kitörni a gazdasági válságból, és növelni hazájuk életszín
vonalát. Vannak olyanok, akiket az elméleti marxizmus elmúltával a gyakorlati
materializmus fenyeget: az élet értelmét egyedül az anyagi javak felhalmozásá
ban próbáljákmegtalálni, elhanyagolva az ember magasabb, lelki-szellemi érté
keit.

Az egyház osztozik az emberek reményeiben és várakozásaiban, s mindenkit
a helyes szabadságra, az jgazségosságon alapuló békére próbál nevelni az Evan
gélium hirdetésével. - Orvendetes, hogy egy hamis ideológia válaszfala leom
lott az egyház és a munkásosztály között, A szegények vágyakozása a boldo
gulásra és a szegényeknek hirdetett Evangélium ma könnyebben találkozik egy
mással.

Új jelenség a nemzeti öntudat újjáéledése Európa szerte. Az európai nemzetek
többsége úgy született meg, hogy fölvette a keresztséget. Különböző törzsek így
forrtak össze egyetlen nemzetté, és csatlakoztak a népek nagy családjához. Ma
a nemzeteknek nem annyira a gazdasági-adminisztratív életben kell megtalál
niuk identitásukat, hanem kultúrájukban. Az egyháznak a kultúrában és a tár
sadalmi életben kell hirdetnie Krisztust. Egész Európát veszélyeztetheti az, hogy
egyes nemzetek nem keresztény gyökereikhez nyúlnak vissza, hanem a hata
lom újpogány mítoszához, és saját jogaikat mások kárára akarják érvényesíteni.
Pedig Európa egysége csak úgy állhat helyre, ha minden nemzet visszatalál
keresztény eredetéhez, a közös európai értékekhez és a közös történelmi hagyo
mányhoz. Az egymással ellentétes érdekek Európájával szemben a közös kul
túra Európáját, az egoizmus Európájával szemben a szolidaritás Európáját kell
felépíteni. Márpedig a kultúrát és a szolidaritást Európa a kereszténységtől ta
nulta.

A kelet-európai országokban igen erős a hit vagy legalábbis a hitre való vá
gyakozás. Ez gazdagíthatja a nyugati világot is. Ezek az országok az igazságra,
a szabadságra, teljesebb emberségre vágyódnak, ennek eléréséhez pedig nem
elég a nyugati gazdasági-politikai modellek átültetése a posztkommunista or
szágokba. Kelet-Európa népei allergiásak lettek a marxizmusra, kritikátlanul el
fogadják viszont az imperializmus összes eszméit.

Az egyháznak Kelet- és Nyugat-Európában egyaránt segítenie kell a demok
ratikus, humánus társadalmak fejlódését, az európai közösség átalakulását, el
sősorban a teljes - keleti és nyugati - keresztény kultúra értékeinek felhasz
nálásával.
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Választ váró kérdések

1. Európa történelmi változások óráját éli. Mit üzen a Gondviselés az idők

mai jelcin át? Milyen feladatok elé állítja az egyházat?
2. Mi a jelent6sége a kelet-európai diktatúrák összeomlásának?
3. A nyugat-európai társadalmak életében milyen jelenségekre kell odafigyel

nie az egyháznak?
4. Melyek azok a problémák, amelyek Keleten és Nyugaton egyaránt jelent

keznek az egyház számára?
5. Melyek ma az Onök nemzeti egyházának legfőbb problémái?
6. Véleménye szerint Európa újraevangelizálásának melyek az esélyei és aka

dályai?
7. Korunk embere Európában hogyan találkozhat Krisztussal az egyház és a

keresztények által?
8. A tudomány és a technika kultúrájában hogyan lehet a leghatékonyabban

hirdetni a teljes keresztény igazságot?
9. Melyek ma Európában az ökumenikus együttműködéslegfőbb feladatai?
10. Az Qnök egyházában milyen a zsidóság és a kereszténység viszonya?
11. Az Onök egyházában milyen a kapcsolat az egyház és a többi vallások

között?
12. Hogyan látja a kultúra evangelízálásénak lehetóségét Európában?
13. Mit tudnak felajánlani Onök a kelet- illetve nyugat-európai testvéregyhá

zaknak?
14. Mit várnak Önök a kelet- illetve nyugat-európai testvéregyházakt61?
15. Mit jelent az on számára az euröpaísag, vallási, szellemi, kulturális és

egyházi szempontböl?
16. Az Onök egyháza hogyan valósítja meg az evangéliumi erényeket, első-

sorban a megbocsátást? ..
17. Hogyan látja megvalósulni az Onök egyházában az igazságosságra, a bé

kére/ az emberi jogokra való törekvést, hazai, európai és világszinten?
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RÓNAY LÁSZLÓ

Egy hónap

Talán emlékeznek még néhányan ]thi An
nával folytatott hajdani beszélgetésünkre.
Abban hangzott el az a meghökkentó mon
dat, hogy az írón6 mintha távolodnék ha
gyományos műfajaitól,a novellától és a re
gényt6l, amelyekben pedig legnagyobb si
kereit aratta, s jogosnépszen1séget szereztek
számára. ,,Mi foglalkoztat? - mondta ak
kor Jókai Anna - Minden, ami eddig." A
tÖrJe és a gaUya című könyvében, valóban
érezni a mindenség értelmezésének, átvilá
gításának hatalmas törekvését. Ezekben a
szabálytalan írásokban, melyek a telítettség
egy bizonyos fokán versbe csapnak át, mé
lyen hívó lélek szólal meg, döbbenetes látle
letét adva világunk bűneinek, kisebb na
gyobb vétkeinknek, annak a sokszor leírha
tatlan és megfogalmazhatatlan állapotnak,
amely az emberiséget újra meg újra harcra
készteti, amely természetessé teszi, hogy
cinkos belenyugvással fogadjuk el a sze
génységet, a századról századra más for
mákban megnyilatkozó botrányokat Talán
helytelen az analógia, de nekem Pilinszky
jutott az eszembe, Pilinszky prözaja, az ab
ban megnyilatkozó szinte gyermeki döbbe
net, amellyel az elprédált szeretetet siratja, s
a pusztulás jelei között a remény maradéka
it kutatja. Jókai Anna talán lágyabb, bizo
nyos mértékig részletez6bb. De a szándék
ugyanaz. Menni, haladni, leltárba venni
mindent, amit elhibáztunk, s közben szinte
észrevétlenül eljutni ahhoz a küszöbhöz,
amelyen átlépve nincsen szükség már sza
vakra, mert érzések irányítják az embert, aki
onnan~ egysmrre Jáeszmél, hol
húzódika rossz és a phatára,s mit kellettvolna
tennie, rogy mindig biZImSágOSan killönböz
te;se mege ketIÓt csak.nehogy kés61egym...

nlyésGyula Róbert beszélgetései, melyeket
Kultúra és hit ámmel a Párizsi Magyar Szó
jelentetett meg (hazai kiadásában a Szent
Gellért Kiadó működött közre, s Battik Iza
fordította), talán némi fogódzót adhatnak,
hogylegalábbis megkíséreljük átlátni azokat
a rendkívül bonyolult kérdéseket, amelyek
századunk embere számára felmeriilnek,
miközben életét, létét, rendeltetését, vallását

próbálja értelmezni. Igazi ökumenikus
szellemet áraszt az interjúk sora, hiszen
katolikus, protestáns, ortodox teológusok,
bölcsel6k válaszolnak izgalmas kérdései
re, Teréz anya küldi el neki imáját, jeles
bíborosok nyilatkoznak a zsinat utáni
helyzetr61, például Ricoeurrel folytat leve
lezést, és sikerült tollhegyre fognia azt a
Brandenstein Bélát is, aki egykor Pauler
Ákos örökébe lépett, döbbenetesen fiata
lon, s akir61 a háború befejezése óta aligha
olvashattunk idehaza egyetlen jó szót is.
Rendkívül izgalmas könyv, s hogy megint
egy nyilván gyengécske anal6giára hivat
kozzam, ott van a helye valahol a régebben
megjelent .Korunk szellemi körképe" mel
lett. S mi kellene ennél több?

Garas Dezs6 az én számomra legalábbis,
nem egy színész a többi közül, nem is csak
egy kitúnó színész, Garas Dezs6 művész,

mégpedig alapvet6en etikusalkat, aki tudja,
hogy kötelessége minél teljesebben és hitele
sebben kifejtenie tehetségét, s meg6riznie a
"játékot", úgy, abban a formájában, amint az
átsz6tte az európai kultúrát az ember transz
rendentális begyökérzését is bizonyítva
Ezen kívül pedig Garas Dezs6 - Minarik
Ede a Régi id6k fodjából, s ó mondja ki azt
a csodálatos mondatot, mely minket is foly
vást megkísért, miközben kisszerű harcain
kat vívjuk: "Kell egy csapat!". Mert "csapat"
nélkül nem megy, nem mehet Csapat nélkül
a legnagyobb 1das5zisok is magányos farka
sok, akik el6bb-utóbb elbuknak. Tarján Tamás
Garasr61 írt érdekes, szellemes, kitúnó stílusú
könyve (aMúzsák kiadásában, remek fényké
pekkel illusztrálva) ezt a folyvást céljai meg
val6sítására csapatot verbuváló színésztidézi,
akinek az a balszerencséje, hogy kora nem
kedvelte a közös és etikuselveket val16kcsa
patba ver6dését, s mindent megtett, hogy az
egyének gyámja lehessen, akiket kénye-ked
ve szerint mozgathat s tehet hatalmi játékai
nak asszisztál6ivá Garas Dezs6 nem ilyen
alkat Természetes tehát, hogy elóbb a szín
házat hagyta ott, s az is természetes, hogy
búsonghat, mert nem engedték a színészpa
lánták közelébe. Majd. Egyszer. Talán...
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Garas Dezs6t mindig ,,a folytatás remé
nye" tartotta az élvonalban. Könyv is meg
jelent mostanában ezzel a címmel - A foly
tatás 1... lénye -, székesfehérvári iroda
lomtörté..:5Z, Nakonyi István írta, s a Come
nius Társaság adta ki. A szerz6 ahhoz a foly
vást megfí; i alodö csapathoz tartozik,
amelynek taKli számára Németh László
szellemi útmutatása adta a legtöbbet, így az
tán tennészetes, hogy valamit vissza is akar
nak adni mesterüknek, új és új szempontok
alapján világítva át hatalmas életművét,

mely talán e század irodalmának legizgal
masabb fejezete, s amelyr6l bizony el kell
távolítani azokat a szepl6ket, amelyeket lel
kesült marxista méltatói ejtettek rajta. Bako
nyi István ebben a könyvében négy tanul
mányt is szentel Németh László újr" 'rtéke
lésének, de rokonszenves "dunántúl; elkö
telezettséggel további esszéket is ke. etébe
sorol, amelyekben például Kálnoky László
- neki még posztumusz Kossuth-díj sem
jutott -, Csorba Gy6z6 és mások líráját
elemzi, abban a biztos tudatban, hogy lesz
még a költészetnek is ünnepe nálunk.

Ebben a reményében osztozva hívnám
fel a figyelmet néhány izgalmas verseskötet
re, melyeknek megjelenése ma nem mester
ségesen túldimenzionált esemény, de hogy
még csak esemény sem volt, az méltánytalan
ságnak, önmagunk elszegényítésének érzem,

Juhász Ferenc: Föld alatti liliom (Szépíro
dalmi) című kötete a költ6 meghatározása
szerint szimfónia egy asszonyról. Ez az
asszony az édesanyja volt, akir61 annak
idején az Anyám íródott. Most azonban a
halál megsokszorozza a költ6i szemléletet,
hiszen a kedves alakkal, elmúlásával kap
csolatban alkalma nyílik, hogy végiggon
dolja az emberi tennészet, az anyag vé
gességét, s beletekintve a halál misztériu
mába a valóságon túli világról is híradás
sal szolgáljon. Megvallom, sokszor figyel
tem szorongva Juhász Ferenc költészetét,
azt a szinte démoni harcot, melyet önma
gával, lávázó tehetségével vívott az önki
fejezés hiteléért. Annak idején, nem sokkal
halála el6tt,P~ Ferenc készített kötetnyi
interjút apámmal, ebben beszélt 6 a "Juhász
problémár6I", amely szerinte a magyar köl
tészet egyik legizgalmasabb kérdése, s ame
lyet csak nagyon felel6s, nagyon komoly
szembesüléssel lehet megoldani. A Föld

alatti liliom is ilyen felel6s, elmélyült
elemzést kívánna. Egyetlen olvasás után is
nyilvánvaló azonban, hogy a költó vissza
tér6ben van ahhoz a bámulatosan sokol
dalú versfonnálásához, mely szinte egy~

dülál1óvá tette líráját, s a korábbi harcok
eredményeképp kevésbé enged asszoda
déinak, inkább küls6 és bels6 rendterem
tésre törekedve lép át egy döbbenetes él
ményen, mely mindnyájunk közös élmé
nye, de Juhász egyetemes távlatot tud ne
ki adni.

Horoáth Elemér: A szélr6zsa gyökerei
(Orpheusz könyvek) ámű kötetében az
USA-ban él6 kitún6 költó Kemsei István
által szígorüan, de értó szeretettel és jól
válogatott verseit olvashatjuk. Az ízlések
különbözök, Én mindenképpen nagyobb
teret szenteltem volna a Mindennapok
harca című kötet verseinek, ezek a nyugati
magyar líra legszebbjei közé tartoznak. De
bárhol üssük fel is a válogatást, igazi, s1;Í
lyos költővel találkozhatunk, aki egyre
mélyebbre hatol a lét titkaiba, s azokról
döbbent áhítattal he hírt. Nem szeretném
ismételgetni, amit róla sokszor elmond
tam, de annyit azért hadd kockáztassak
meg ismét Horváth Elemér a mai magyar
líra élvonalához tartozik, s ez nem kevés még
ilyen ínséges, vagy annak hitt id6ben sem.

Parancs János: Távol és közel. (Orpheusz
könyvek) Ismét egy szívemhez nagyon kö
zel álló költő és ember. Bár ilyesmivel nem
illik dicsekedni - s nem is volt épp dicsek
vésre érdemes - egy ideig életünket is egy
befonta a kegyetlen sors: egymás mellett ül
tünk a Petőfi Irodalmi Múzeum alagsori he
lyiségében, eltávolítva és kitaszítva. Ekkor is
mertem meg igazán kristálykeménységét,
erkölcsi tartását, mely költészetét is áthatjaés
oly vonzóvá teszi lírai magatartását. Ha léte
zik egyáltalán ez a kategória: Parancs János
az erkölcs költóje, s mert az, soha nem fog
beilleszkedni, soha nem találja meg - leg
feljebb tún6 pillanatokra - az oldódás gyö
nyörúségét, hiszen készenlétben van, mint a
harcosok, s újra meg újra könyörtelen kö
vetkezetességgel mutatja fel a világban ta
pasztalható gyengeségeket, gyarlóságokat, s
magát sem kímélve, néha színte kegyetlen
önkritikával ír látleletet egy költór6l, aki itt
élt ebben a században, s tanúja volt az illú
ziók elvesztésének.

716



KENYERES ZOLTÁN
Rendezetlen könyvespolc

(Szépirodalmi Könyvkiadó - 1991)
III rész

Esszék, beszélgetések

Gergely Ágnes: Nyugat magyarja
Jókai Anna: A töve és a gallya
Nádas Péter: Égi és földi ezerelem
Domokos Mátyás: Varázstükrök között
Sütó András: Sárkány alszik veled

Gergely Ágnes húsz évvel ezel6tt már
írt egy szakszerű és tárgyiasan pontos ta
nulmányt Yeatsr6l, ez az Angol irodalom a
XX. százlldban c. tanulmánykötetben jelent
meg. Most újra és még tüzetesebben fel
dolgozta Yeats költói pályáját és közép
ponti gondolattá tette a korábbi tanul
mányban még csak többek között felvetett
gondolatot Yeats írországi elkötelez6dését
és ír nemzeti tudatát. Három összefügg6
tanulmányból álló könyve iroda
lomtörténeti szakkönyvként is olvasható,
nagyerudíciójú, pontos és elfogulatlan
elemzés. És egyszerre több is annál. Né
meth László egyszer úgy határozta meg a
tanulmány és esszé közötti különbséget,
hogya tanulmány célja tárgyában rejlik,
az esszé célja a tárgy~n túl van. Ebben az
értelemben Gergely Agnes könyve esszé,
és a magyar irodalmi esszé legjobb hagyo
mányait követi.

A könyv érne Yeats egyik versére utal,
melyaz íreket a Nyugat magyarjainak ne
vezi. Gergely Ágnes célzatos elemzésében
megfordul ez a hasonlat és tanulságai ne
künk, a Kelet írjeinek szólnak. Lehetett-e
egy kis nép költóje patrióta, sót naciona
lista a XX. században, anélkül, hogy bele
bonyolódott és belekeveredett volna az "or
das eszmékbe"? Erre keresi a választ a
tárgyszerű vizsgálaton túl avval az általáno
sabb figyelemmel és aggodalommal, amely
nek rádióhullámai nyilvánvalóan a mi ké
szülékeink számára vannak feler6sítve.

Ahogy olvastam a könyvet, úgy talál
tam, hogy van Yeats "írségének" egy
olyan összefüggése, amelyben a kis nép

iránti minden rokonszenvem ellenére an
gol pártinak kell lennem. Ez pedig Yeats
angol elfogadása. Magasrendű és páldás
recepció. Yeats angolul írt, angol volt az
anyanyelve, az írek kelta eredetű nyelvét
nem ismerte. Költészete az angol irodalom
hagyományában gyökerezett. Az angol
irodalomtörténetírás az angol költészet el
idegeníthetetlen részének tekinti: modem
költészetük tárgyalását legtöbbször vele
kezdik, csaknem olyan helyet tölt be ott,
mint nálunk Ady. Nem tör6dnek vele,
hogy nem írt nemzeti szerelmes verseket
hozzájuk, nem tör6dnek vele, hogy nem
szerette őket, sót harcolt ellenük, nem tö
r6dnek vele, hogy nem értük dobogott a
szíve, Mindezt elnézik és megengedik,
nem vizslatják fejcsóválva a származást és
szellemet sem, csak az angolnyelvú iroda
lom gazdagodását tartják szem el6tt.

Jókai Annának A töve ésa gallya címrnel
megjelent szép új könyve nem iroda
lomról és irodalomtörténetr61 szól. Tava
lyi, sok irodalmi jegyzetet, tanulmányt,
esszét és interjút tartalmazó kötetében egy
kérdésre válaszolva azt mondta, hogy mai
pályakorszakában eltávolodik egy id6re a
"szabályos" szépprözatöl. Ennek a távolo
dásnak újabb állomása az idei könyv.
Esszék, elmélkedések és különleges han
gulatú, finoman kidolgozott prózaversek.
apokrif imák" olvashatók benne. A kü

íÖnböz6 műfajok és szerteágazó írások el
lenére a könyv egységes egész. írói eszkö
zökkel müvelt bölcselet deontológia. Az
etikának a kötelességekkel és parancsok
kal foglalkozó ága. A mindennapi életben
szükséges és kényszerű megalkuvások és
kiegyezések fölött álló abszolút elvekr6l és
követelményekr61 szól. Béke, szeretet, em
berség a f6 princípiumai.

Egy attitűd, egy szellemi és erkölcsi
magatartás könyve ez az idei kötet a ke
resztény magatartásé, Manapság kelleté-
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nél és indokoltságánál többször hangzik el
a keresztény megnevezés profán össze
függésekben. Politikai jelszavak mellett
tűzik zászlóra, szölamszerűen hangoztat
ják, már-már reklámszerűen használják.
Jókai Anna könyve a szó igazi és spiritu
ális értelmében keresztény könyv. Spiritu
ális igény hívta életre és hatja át. Lényege
a belü1r6l megélt keresztény étosz, a sze
retet szelleme és erkölcs. És itt ne külsösé
ges vallásos moralizálásra gondoljunk, ne
erkölcsprédikációkra, amiket könnyű gör
dülékenyen megfogalmazni. Hanem a ke
resztény magatartás lényegére, ami nem
más, mint az önnön személyében felel6s
ember tudata. Az individuum, aki tud ar
r61, hogy kötelessége és hivatása van, és
tud arról, hogy rajta kívül emberi közös
ség is létezik és. aszerint kell cselekednie.
De nem nyájemberként, hanem egyén és
személy gyanánt, egyszerre szerény oda
adással és öntudattal.

Nádas Péter Égi és földi szerelem címú
könyve úgy született, hogya Fidesz aka
démia fölkérte, tartson el6adást a nemi
szerepek és nemi princípiumok témaköré
ben. A vállalt feladatb61 kerekedett ki ez
az alapvet6en fontos kérdésr61 szóló, nagy
múvel6déstörténeti és irodalmi anyagra
támaszkodó okos és szellemes könyv. Há
rom egymáshoz kapcsolódó esszéból áll,
Ovidius Atválto2'Jisainak a Narcissus szüle
tését elbeszélő történetéb61 indul ki, és a
posztindusztriális társadalmak zárt nemi
szerepleírásainak elemzéséhez jut el. Ah
hoz a mai állapothoz, melyben a politikai
nyitottságukra és gazdasági liberalizmu
sukra büszke társadalmak minden koráb
binál merevebben választják el egymástól
a férfiaktól és n6kt6l elvárt társadalmi sze
repek elveit és igényeit. Az ókor még egy
ségben látta a szerelem és szeretet fogal
mát, az égi és földi szerelem dimenzióit.
A keresztény felfogás már megkülönböz
tette ugyan a testi és lelki szerelem mínö
ségeit, de azt tanította, hogy a férfiaknak
és n6knek nemükt6l függetlenül, együtt
kell keresniük az üdvözülés ú~át. A mo
dern társadalomban élesen elválnak egy
mástól a nemi szerepek, mindenkinek a
nemének megfelel6 elképzelések szerint
kell viselkednie. A modem társadal-

makban a boldogulás külön féri és n6i út
ra tért. De nem akarom és nem is tudom
összefoglalni Nádas Péter gondolatmene
tét, inkább esszéformájának eszköztelen
finomságára hívom fel a figyelmet, arra,
ahogy a. tárgyszerű történetfilozófiai érte
kezés szinte észrevétlenül, valahol a nyelv
bels6 szellemében irodalmivá, szépíro
dalmivá lesz. Még azt is megkockáztat
nám, hogy helyenként mozgalmasabb,
"cselekményesebb", mint mai epikája.

Domokos Mátyás Varázstükrök kfjzött c.
új kötetében irodalomtörténeti tanul
mányok, esszék, kritikák olvashatók és a
babitsi A tömeg ésa nemzetértelmében vett
társadalompublicisztikai írások. Legszebb
ez utóbbiak közül A származ4s "szégyenbé
lyegér61", mely mai viták mérgezett horda
lékaira figyelmeztet.

Domokos Mátyást már az én pályakez
désemid~én,harmincévvelezeI6ttisle

genda övezte, hogy a legenda mikor ke
letkezett, nem tudom, nem kutattam, csak
meglétét tapasztaltam. Németh László, aki
-legalábbis írásban - fukarkodott az el
ismero szavakkal, múért6nek nevezte.
Weöres Sándor, egyszer egy kérdésemre
azt válaszolta, hogy ezt kérdezzem meg
Domokos Mátyástól, mert jobban tudja.
Láttam szerkesztőségi szobájából üdvö
zült mosollyal kilépni ír6t, akivel közölte,
hogy elfogadták a kéziratát és láttam ha
rag nélkül távozni t6le ír6t, akit visszauta
sítottak. Titkához még hosszú ideig hoz
zátartozott, hogy nem írt. Már majdnem
ötven éves volt, amikor megjelent els6 ta
nulmánykötete. Azt lehetett volna várni,
hogy evvel szertefoszlatja legendáját és
vele járó tekintélyét, mert nálunk legtöbb
ször csak a nem ír6 ír6t és kiváltképpen a
nem író kritikust tartja különös becsben a
szellemi élet. De tekintélye ezután inkább
még növekedett. Ez az els6 könyve négy
száz lapot tett ki. További tíz év múltán
újabb kötete jelent meg, ez már hatszáz
oldalas volt. S most alig öt évvel kés6bb
újra hatszáz oldalt adott közre. Felgyor
sult a felezési ideje.

Már titkát is gyanítani lehet. Talán a tel
jességre törekvés. Talán az, hogy nem sze
kértáborok, nemzedékek és irányok kate
góriáiban gondolkodik, hanem a magyar
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irodalom térben és id6ben kiterjed6 teljes
szín tartományában. Talán a filológia ala
posság, a megalapozott tárgyismeret és az
6szinte és elfogulatlan ítéletmondás szün
telen együttléte. Talán az, hogy minden
feladatot egyformán komolyan vesz. Tala
mon Alfonz els6kötetes pozsonyi író köte
te fölé ugyanolyan elmélyült figyelemmel
hajol, mint Tömörkény István vagy Nagy
László könyvei fölé. Egyedül az zavar né
ha, ami máskor éppen elbűvöl: metafori
kus írástudása. Akkor zavar, amikor b6be
szédűséghez vezeti. Mintha pótolni akar
ná pályájának els6, hallgatásban eltelt ne
gyedszázadát. Pedig már rég pótolta, en
gedhetne a tömöríeö fegyelem nehéz
kényszerének,

Sütó András életműsorozatának újabb
kötete jelent meg Sárkány alszik veled cím
mel. A vele készített legtöbb érdekl6désre

számot tartó és legfontosabb beszélgetése
ket és interjúkat öleli fel. A válogatást Ab
lonczy László készítette és eS végezte a
szöveggondozás munkáját, ami ebben az
esetben nem egyszeruen a kéziratel6készí
téshez hasonló feladat volt, hanem tartal
mi-gondolati helyreállítás abból a célból,
hogy mindenütt a hiánytalan és teljes szö
veget adhassa közre. Azért kell ezt az
egyébként magától értet6deS igényt külön
megjegyezni, mivel elsö közlésűk vagy el
hangzásuk helyén a cenzúra vagy éppen
a szerkeszt6i óvatoskodás ki-kihagyott be
l61ük szavakat, sorokat, néha egész gon
dolatokat. Az interjúkban Süt6 András
életér61 és pályájár6l beszél. Kikerekedik a
könyvbél a kisebbségi lét gondja és veszé
lyeztetettsége éppen úgy, mint írói munkás
sága során különöse érzékenységgel megélt
műveltségélménye, a magyar irodalom és
világirodalom pompás gazdagsága.

Levelek-válaszok

Feszült érdekl6déssel olvastam a Vigilia
1991. 4. számában megjelent Egyházunk a
rendszerváltás után címú cikket. Mivel ma
gam is tagja vagyok ennek az egyháznak,
engedje meg, hogy cikke zárófejezetének
megállapításával vitába szálljak.

ad 1. Az els6 bekezdésben az áll, hogy "A
legtöbb papnak és szerzetesnek, hív6 ke
reszténynek a többiekt61elszigetelten, rejtet
ten kellett dolgoznia még az egyház közös
ségén belül is..." Megtérésre van szüksé
günk: a szűk katakombák egyházáb61 ki keIl
lépnünk az egyetemes egyház tágasabb kö
zösségébe. A magányos kitartás erényét ki
kell egészítenie az engedelmesség erényé
nek és a csoportmunkának, partizánjainak
be kell lépniük a reguláris hadseregbe, vál
lalva a közösségi összetartozás fegyelmét is."

A fentiekb6l azt vélem kiolvasni, hogy
ma "a lezajlott háború után" az igazán ak
tív papoknak, szerzeteseknek, hívöknek
keIlene megtémiök ahhoz, hogy ne gyen
güljön az egyház nagy közössége iránti ér
zés, a papok, püspökök és a laikus keresz
tények egymás iránti szolidaritása. Nem
furcsa, hogy éppen a hitükért áldozatot

vállaló, gyakran életüket kockáztató "par
tizán" papoktól és hív6kt61 kívántatik alá
zatos engedelmesség annak érdekében,
hogy "a reguláris hadsereg" papjai, püs
pökei és laikus keresztényei között növe
kedjen a szolidaritás? Nem lenne méltá
nyosabb, ha éppen fordítva, a reguláris
hadseregnek azon tábornokai és tisztjei,
akik az elnyomás évtizedeiben, amikor az
egyházat majdnem az Endlösung fenye
gette, lapultak vagy kollaboráltak az el
nyomókkal, követnék meg a börtönt meg
járt, életüket kockáztató papokat és hívó
ket? Valószínű, hogy az egyház, sót az
egyetemes kereszténység is akkor indulna
dús virágzásnak és teremne az össztársa
dalom számára hasznos és szükséges gyü
mölcsöket, ha éppen ezek a hitükért áldo
zatra kész partizánok kerülnének a hierar
chia élére, hiszen személyiségükkel hitele
sítették világszemléletüket.

ad 2. Nem kétséges, hogy "szükségünk
van intézményekre és szervezetekre, ame
lyek hatékonyan tudják biztosítani a folya
matős együttműködést." Csak e passzus
ból éppen az nem derül ki, hogy melyek
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legyenek ezek az intézmények és szerve
zetek, de az sem, hogy kivel és kikkel kel
lene együttmüködníük, Félő, hogy az egy
ház fogalma alatt csupán a hierarchia hú
z6dik meg ahelyett, hogy a laikus hívők

és a papság egyetemességét jelentené,
ugyanis, ha az egyház fogalom ezt a kor
szeru tartalmat takamá, nem kellene kü
lön "civil értelmiségi" tanácsadó szakér
tógárda, amely segíthet az egyház vezet6
inek a legjobb döntések meghozatalában,
a mai társadalmi életünk szövevényeiben
való eligazodásban.

Félő, hogy addig, ameddig az egyházi hi
erarchia és a közéletben döntési joggal bíró
keresztény értelmiségiek között nem jön létre
eza kívánt együttműködés,aligha számítha
tunk a keresztény közéletet újra felvirágozta
tó aktív szerzetesrendek feler6södésével.

ad. 3. E pontban írottakkal kapcsolat
ban merültek fel legsúlyosabb aggályaim.
Igaz, hogy "A holnap egyházának föl kell
ismemie a II. Vatikáni zsinat által megfo
galmazott valódi küldetését mísszíös egy
házzá kell válnia. Méginkább igaz, hogy
"Az evangelizációt helyesen kell értenünk
és végbevinnünk." - Aki nyitott szemmel
jár ma lIa szabad piacgazdaság bevezeté
sére" igyekvő hazánkban, az napról napra
tapasztalhatja, hogy az erkölcs és az igaz
ságosság helyett farkastörvények érvénye
sülnek. Nem kell szociológusnak vagy
közgazdásznak lenni ahhoz, hogy meglás
suk a kevés gazdag továbbgazdagodását
és a tömegnyi szegény toVábbszegényedé
sét, sót elnyomorodását. E kétségtelen tör
ténés láttán egyáltalán nem lehet kétséges,
hogy "az egyháznak az eszmék és a hitek
szabad versenyében új, liberális társada
lom közegében" hogyan és milyen evan
géliumot kell hirdetni. Egyértelmúen és
pontosan ugyanazt, amit Krisztus hirde
tett szöval és tettel, amikor a mellébeszélés
helyett igent vagy nemet követelt, amikor
alangyosat kiköpnivalónak minösítette,
amikor a főpapok és farizeusok helyett az
irgalmas szamaritánust dicsérte, amikor a
kufárokat és pénzváltókat kiverte a temp
lom el6csamokábóI. A mai evangelizáci6
ban tehát helye van ugyan a hitbuzgalmi
élet felújításának, az egyházi dogmák is
mertetésének, a Hiszekegy tanításának, de
- "az eszmék és hitek szabad versenyé-

ben, új liberális társadalom közegében" 
csak annak az evangéliumnak lehet hitele,
amely a zsidó Mózes TIzparancsolatát nem
csak hirdeti, hanem törekszik azt érvényre
is juttatni. - Vitatom, hogy ,,A keresz
tények kisebbségi csoporttá váltak a társa
dalomban." Félreértés ne essék: nem aka
rom az álkeresztények zsidó törvényét, nu
merus clausust alkotó keresztény kurzusát,
de semmiképpen semismerem el, hogytár
sadalmunkban a keresztények kisebbségre
jutottak volna A keresztény alatt ugyanis
olyan embert értek, aki - mint Krisztus 
az erkölcsnek és az igazságnak is perdöntó
szerepet juttat a társadalom életében, tehát
ha úgy tetszik, akár zsid6-kereszténynek is
nevezhetjük az erkölcsi értékeket is tisztelő

embereket Ha valaki közvélemény-kutatást
végezne, az ilyen keresztényeket biztosan
n~ találná kisebbségben.

Osszegezve: a) A félévszázados lezajlott
ateista háború hös pap és laikus "parti
zánjait" ne szólítsuk fel a "reguláris had
seregben" való engedelmességre, hanem
nyerjék el méltó jutalmukat, de főképpen

folytathassák karizmatikus hívő életüket.
b) Ahhoz, hogy az egyház újra átjárja szel
lemiségével (de nem hatalmával) a társa
dalmat, mindenekelőttbiztosítani kell az
utánpótláshoz .szükséges anyagi feltétele
ket, tehát valamilyen úton-módon vissza
kell adni intézményeiket. Ma hatásos
evangelizáció nem képzelhetó el a tömeg
tájékoztatás valamennyi médiumának
igénybevétele nélkül, de úgy sem, hogy a
diktatórikusból liberálissá vedlett ateista
funcionáriusok folyamatosan és követke
zetesen tagolják, gúnyolják és akadályoz
zák az egyház evangelizációs törekvéseit

c) Mielött elfogadnánk, hogy - akár a
kommunista diktatúra, akár a kapitalista
piacgazdaság miatt szekularizálódott vi
lágban - a keresztények kisebbségbe szo
rultak, vizsgáljuk meg elóbb tárgyilago
san, hitelesen, hogy az állítás ténylegesen
megfelel-e a valóságnak. Még ha így is
lenne, az egyháznak vállalnia kell, miután
más intézmény - beleértve az UNO-t is
- nem létezik e földön, amely kizárólagos
profitérdekek ellen képes lenne etikai
vagy morális értékekért úgy szót emelni,
hogy ne legyen csak pusztába kiáltó ,szó.

Szendei Adám
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