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NAGY SZENT GERGELY:
A LELKIPÁSZTOR KÉZIKÖNYVE

A magyar olvasóközönség Robert A. Markus
monográfiája mellett (Nagy Szent Gergely és kora.
Paulus Hungarus - Kairosz, Budapest, 2004), a
késő ókor kiemelkedő római püspökének most
már az egyik alapvető munkáját is a kezében
tarthatja, Sághy Marianne szakszerű fordításá
ban. Nagy Szent Gergely pápa (59(}-6Q4) egy át
meneti korban tudatosan vállalta a hatalom
gyakorlását és az iránymutatást püspöktársai
számára. Műve tehát "nem jámbor elmélkedés,
hanem a hatalomgyakorlás szabatos útmutató
ja", írja a fordító a pápa kortörténetbe ágyazott
életrajzát tömören bemutató előszóban. Utmu
tató egy olyan időszakban, amikor "az osztro
gótok, bizánciak és longobárdok uralta 6. száza
di Itáliában iromana-barbaricum) a keresztény
püspök maradt a közösség egyetlen biztos tám
pontja és vezetője. Uj helyzetében a püspöknek
nemcsak el kellett fogadnia a hatalmat, hanem
pozitívan azonosulnia is kellett vele" (7).

Gergely pápa négy részből álló művében a
lelkipásztori felelősségvállalásra vonatkozó
irányelveket igyekszik megfogalmazni. A leg
főbb hatalomhoz való eljutást taglaló első rész
ben többek között arra figyelmeztet, hogy tanu
latlanok ne merészeljenek tanítóhivatalt vállalni,
illetve csak azok legyenek lelkipásztorok, akik
életükben is gyakorolják a megtanultakat, hiszen
a kormányzás elsősorban felelősséget jelent.
"Az, és csakis az szolgáljon másoknak életp éldá 
ul, aki meghalt a test valamennyi szenvedélyé
nek és már teljesen a lélek életét éli" (59).

A második rész a vezető lelkipásztor életére
vonatkozó irányelveket tartalmazza: gondolatai
legyenek tiszták, tettei példamutatók, legyen bölcs
a hallgatásban és hasznos a beszédben, érezzen
együtt mindenkivel a szenvedésben, találja meg
az egyensúlyt a lelkek gondozása és a külvilág
gondjaival való törődés k özöt t, ne keresse az em
berek tetszését, alkalmazza helyesen a dorgálást
és az elnézést, a szigort és a szelídséget.

Gergely pápa a harmadik részben figyeImét
a tanításra összpontosítja. Megítélése szerint
"nem lehet mindenkit egyformán tanítani, mert
az emberek nem egyformák. Ami az egyiknek
hasznos, a másiknak árt. . . A tanítónak ugyan
azzal az igazsággal kell megérintenie hallgatói
lelkét, hogy mindenkit egyformán neveljen a
szeretet erényében, de nem egyformán kell buz
dítania őket" (119-120).
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A mű befejező, negyedik részében a szerző

azt a kérdést válaszolja meg röviden, hogy "ho
gyan tartson önvizsgálatot a fenti előírásokat

pontosan betartó lelkipásztor, hogy sem élete,
sem tanítása miatt ne váljon gőgössé" (283).

Sághy Marianne szerint "A lelkipásztor kézi
könyve annak az érzékeny, lelkiismeretes em
bemek a lelki tusájá t rögzíti, aki felismerte, mi
lyen óriási erkölcsi terhet és felelősséget jelent a
hatalomgyakorlás, de nem menekül el tőle, ha
nem önfeláldozóan tisztességes és emberi m ó
don törekszik arra, hogyarábízottakról gon
doskodjon és biztosítsa üdvösségüket. Ez a mű
máig érvényes mondanivalója" (30).

Nagy Szent Gergely pápa életében és m űvé

ben a szemlélődést és a cselekvést harmonikus
egységbe ötvözte. Tanácsait, ú tmutatásait eg
zisztenciális történelmi és élethelyzetekben fo
galmazta meg. Ebben rejlik ihlető erejük. Ami
egyben azt is bizonyítja, hogy az idők folyamán
a kereszténység hatalmas szellemi tőkét halmo
zott fel a kérdések megválaszolására és a prob
lémák megoldására. Talán ezt a gazdagságot
kellene jobban megismerni, értékelni és haszno
sítani. Amennyiben ehhez ez a bibliográfiával
és a szeritír ási helyek mutatójával záruló ma
gyar fordítás valamiképpen is hozzájárul, akkor
Sághy Marianne erőfeszítésenem volt hiábava
ló. Különben mindez tudományos érdekesség
marad, egy szűk körű - és egyre kevésbé egy
házi - érdeklődő számára. (Catena. Fordítások, 7;
Paulus Hungarus - Kairosz Kiadó, Budapest, 2004)

JAKAB ATTILA

"MÁR MEGI NT KÍNA?!"
Krasznahorkai László: Rombolás és
bánat az Ég alatt

Ne higgyük, hogya Rombolás és bánat az Égalatt
regény. Nem. Krasznahorkai László új műve
útikönyv, po ntos helyszí nekkel. adatok precíz
megjelölésével, magnóval felvett beszélgetések
gondos lejegyzéséve\, mindez kiegészítve az
utazó személyes komment áraival . benyomásai
val, melyek a megélt utazást a személyesség
erejével hatják át.

De mégse. Egy percig se higgyük, hogy úti
könyvet tartunk a kezünkben. Nem az. Ponto
sabban nem úgy útikönyv, ahogy azt megszok
hattuk, ugyanakkor az irodalmi útleírásokkal
sem rokonítható. Illetve dehogy is ne higgyük,
hogy regény vagy útikönyv, olvassuk b árho-



gyan, ahogy tetszik. Mert aggodalomra semmi
ok: akárhogyan is olvassuk, jól fogjuk olvasni,
ezt a nagyon pontosan felépített, precíz szerke
zetű könyvet.

Az első fejezeteknél még nem sejtjük, illetve
aligha sejtjük, hogy mi is vár ránk. Egy kínai ál
lomáson kezdődikminden, jeges szélben induló
buszok káoszában. Itt veszi kezdetét az utazás,
melynek során az utazó - akit Az urgai fogoly
szóhasználatával lIa lényeg elcsapott lovagjá
nak" is nevezhetnénk - és társa (akit olykor
rejtélyesen sokatmondó módon egyszerűen

csak "tolmács"-ként említ az elbeszélő) először

a kínai buddhizmus egyik szent helyét, a Kilenc
Virág Hegyét keresi fel. Es ekkor némely olva
sók azt gondolhatnák, hogy: "Már megint Kína!
Krasznahorkai már megint Kínával traktál ben
nünket!" Pedig egy percig se szabad azt hin
nünk, hogy "már megint Kína". Nem. Nehogy
azt higgyük, hogy Kínáról van szó. Illetve de
hogynem, higgyünk csak bátran bármit. Hiszen
azt kell mondanunk, hogy akár regénynek
hisszük, akár útikönyvnek, akár egy újabb kínai
kalandnak: mágikusan megszerkesztett könyv
ről van szó,

A Jiuhuashanon, vagyis a Kilenc Virág He
gyén ragyogó májusi napfény fogadja az utazó
kat, majd a szikrázó napsütés szinte azon
nyomban el is tűnik, és sűrű köd ereszkedik le a
hegyen található kolostorokra. Talán éppen en
nek a ködnek köszönhetően találják meg mégis
azt a kolostort, ahol egy frissen faragott szantál
Buddha-szobor fogadja őket, amely "szép, sőt

fenséges, éppen olyan, amelyikben egy hívő va
lóban ott találhatja Buddhát". A szobor sugárzó
ereje miatt a két utas elhatározza, hogy felkeresi
a Buddha-faragó mestert, akinek a műhelye a
kolostorok szomszédságában, tehát valahol a
közelben található. Azonban a mind sűrűbb és
sűrűbb ködben alig akadnak rá a szobrászmű

helyre. Tulajdonképpen már éppen feladni ké
szülnek a keresést, amikor kopácsolás hangja
üti meg a fülüket, és végre meglátják a kaput,
amely mögül a faragószerszámok hangja hal
latszik.

Ebben a műhelyben kerül sor az utazás első

jelentős találkozására. A szobrászmester, akit
kerestek, egy egészen fiatal, alacsony férfi. Szí
vélyesen fogadja az utazókat, örömmel vezeti
be őket a műhelybe (ahol nemcsak a szobrok
készülnek, de ahol a fiatal tanítványok is gya
korolnak), és lelkesen mutatja be nekik a művé

szetét is, a mesteri ügyességet, ahogyan hegyes
vésőjével és könnyű kalapácsával egy félig kész
fafejből alig egy óra alatt elóbűvöli a könyörüle
tesség istennőjének "megérinthetetlen, bánatos
szépségű" tekintetét.
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Újabb úti élmények következnek, újabb hely
színek és találkozások, újabb beszélgetések ba
rátságos és barátságtalan, derűs és kedélytelen,
kedves vagy csak udvarias nőkkel és férfiakkal.
Az utazás halad tovább, és mintha minden egy
irányba mutatna: még nem értjük, hova fog ve
zetni, de egyre örvénylőbben, egyre szédítőbben

haladunk valami felé. Nem találva a fogódzókat.
már nem értjük, hogy ha nem regény, akkor
hogyhogy nem útikönyv" és ha nem útikönyv,
akkor miért nem regény? Es ha egyik sem, akkor
mi is valójában, és miró1 szól ez az egész utazás?

Házak telefirkált fala, piszkos teáscsészék,
utcákon uralkodó hangzavar ("émelyítő pop"),
üzleti szellemtől bűzlő emlékhelyek: a lassú
pusztulás képei mindenütt. ("Az egyszemélyes,
keskeny járdán nem találkozunk egy teremtett
lélekkel sem, csak egy döglött kutyával, ahogy
tetemét lassan mossa, áztatja a víz.")

A Nagy Utazás során csak néha-néha, rövid
pillanatokra adatik meg egy-egy fellélegzésnyi
szűnet: amikor a rombolás valóságának fátylán
itt-ott halványan átdereng egy valaha volt ma
gasrendű kultúra szépsége. Párhuzamosan a
látható világ poklanak képeivel, kezdetben alig
észlelhetően, szinte egy búvópatak hallhatatlan
suttogásaként, lassan meg-megjelenik a látha
tatlan lényeg, a megsemmisülés látszatvalósága
mögött derengő igazi szellem, az együttérzést
megjelenítő Tang Xiaodu alakjában, vagy a
kunqu színházról szóló beszélgetésben (a kun
qu művészet mesterről tanítványra történő át
hagyományozódásában), vagy az utolsó man
darinnak nevezett Yang Qinghuával való
találkozás egyszerű, csendes nyugalmában - s
mindekőzben a ceruzánk egyre gyakrabban húz
alá szavakat, majd később sorokat, végül már
egész bekezdéseket.

Az utazó egy kínai kertben a szellemi emel
kedettség helyszínét keresi, de csak a közelébe
jut: a tökéletes nyugalmat még nem leli meg. A
tradicionális kínai kert az arányok harmóniájá
ra törekszik, így nem más, mint műalkotás, és
nem is vártak el tőle többet, mint egy festmény
től: "Az élet legmagasabb szintjének azt tartot
ták, ha az embert egy festmény, vagy egy kert
eljuttat ahhoz az érzéshez. hogy visszatért a ter
mészetbe" - mondja a kert főirányítója.

Innen már szinte csak egyetlen lépésre van
szűkség, hogy lIa lényeg elcsapott lovagja"
megérkezzék egy teaházba, amelyre napfény
ömlik, s amelyben a legkiválóbb longjingi tea
iszogatása közben végérvényesen és rendíthe
tetlen bizonyossággal megjelenik számára az,
amit keresett. A kimondott titok, maga a lényeg,
mindössze hat-nyolc oldalon. Hat-nyolc oldal
csupán, és az olvasó (eme lényeg elkeseredett



szomjazója) mégis azt veszi észre, hogy több
mint egy órája olvassa már ezeket a sorokat.
Eppen úgy, ahogy az utazó is azon kapja magát
a kérdéses jelenetben, hogy amíg beszélget Wu
Xianwenggel, ezzel a mozdulatlan arcú, szelíd,
határozott férfival, észrevétlenül besötétedik az
ég, öreg éjszaka lesz. És ennek az éjszakának a
legsötétebb pontján hangoznak el a legvilágo
sabb szavak. Sőt, el sem hangoznak: Wu tolla
nyomán csak megjelennek egy papírlapon, kí
nai írásjelek nehezen érthető kombinációjaként.

A Rombolás és bánataz Eg a/att, akár egy kí
nai kert: a lehető legpontosabb arányok alap
ján van felépítve. Minden mondat, minden szó
a befejezés felé tart, a befejezés felé vezet.
Ugyanakkor aki csak ezt az utolsó előtti fejeze
tet, a kimondva is kimondhatatlan lényeget ol
vassa el, alig fog belőle megérteni valamit.
Megérteni nem is lehet, legfeljebb megérezni,
ha elég erős hozzá a szívünk. Ahhoz tehát,
hogy valamit is megsejtsünk Kína szellemének
lényegéből, a könyvet a legelején kell kezde
nünk: ott, ahol még csupán egy "szokványos"
kínai utazás leírásának tűnik, egy "már megint
kínai" kalandnak. Csak a végén válik világos
sá, hogy minden mondat, az első szótól kezdve
mindegyik, a láthatatlan, ám létező kínai szel
lem reményteli felmutatásához vezet, amely
olyan, akár a szél. "Mert nem látja senki, mégis
van." (Magvető, Budapest, 2004)

DANYI ZOLTÁN

ZÁVADA PÁL: A FÉNYKÉPÉSZ
UTÓKORA

A fényképek - mint minden (mülalkotás - el
szakadnak alkotójuktól, önállósulnak, de to
vább élnek azokban, akik kézbe veszik, nézik
őket, akik felismerik a képen levőket, s róluk
történetek jutnak eszükbe, amelyeket másoknak
mesélnek el. Ezt teszi Závada Pál is, amikor A
fényképész utókora című regényében egy délalföl
di tót-magyar kisváros piacán készült(?) fény
képen látható néhány személy történetét mond
ja el olvasóinak. Megtoldva ezt azzal a
technikai fogással, hogy olvasóit is az általa el
beszélt ötvenévnyi (1942-1992) történet névte
len szereplőivé teszi, akárha mi is azon a bizo
nyos fotón lennénk, amelyról műve néven
nevezett fő- és mellékszereplőit életre kelti, illet
ve mi is ismernénk azoka! a helyzeteket, melyek
be alakjai belesodródtak. Igy leszünk azzal, hogy
a "mi" többes szám első személyű névmást, a
"magunk" visszaható névmást vagy a birtokos
személyjeles határozószó változatait (neki, ne
künk, nála, nálunk stb.) használja az író, egy sze-
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mélyben szereplői is, nem csak olvasói a regény
nek, amely ez által rólunk is szólíhatna).

Az "én-elbeszélő"-t felváltó, mindent tudó s
mindig kéznél levő "mi-elbeszélők" szerepelte
tése nemcsak bennfentességet szavatol, hanem
több nézőpontot is jelent, ami által az író előad

ta történet hitelessé, a szöveg a fényképpel azo
nos dokumentum értékűvé válik.

A sok narrátor szerepeltetése mellett Závada
regényének másik szembetűnő strukturáló eljá
rása a cselekmény három szálon és három idő

síkon történő futtatása. Előbb az apák nemzedé
két ismerjük meg a negyvenes évek elejétől a
közélet, a mindennapi történelem forgatagában
(háború, deportálás, "felszabadulás", kitelepí
tés, lakosságcsere, pártállam, kollektivizálás,
AVH, ötvenhat, kádárizmus), amikor a fejezet
címnek megfelelően a véletlenen múlott, hogy
"Holtak, rabok, miniszterek" voltak/lehettek. A
Nótafák és biciklisták című fejezetekben az ötve
nes években született második nemzedék tagja
inak gyermekkorát ismerjük meg, majd a har
madik idősíkban ennek a nemzedéknek a
felnőtt korát. Mivel azonban a három időszeg

mentum közül kettő elsősorban a második (a
nagyapák képviselőit számítva a harmadik)
nemzedék életének, sorsának alakulásáról - a
címnek megfelelően az utókorról - szól, akár
fejlődésregénynekis tekinthetjük a ]adviga pár
nája és a Mi/ota mikrokörnyezetét idéző!ismétlő
művet. A regény középpontjában nem az apák
nemzedékének nagyon ismerős képviselői,a vi
lágmegváltó terveket szövö, számomra Németh
Lászlót (is) idéző nemzetmentő, majd némi elv
módosítás után a miniszterségig jutó Dohányos
László vagy a földművelő-egyleti aktivistából
ugyancsak a miniszterségig emelkedő, s onnan
hasonlóképpen kibukó Dusza János, illetve az
életet csak elviselni próbáló zsidó Kaiser doktor
vagy a pechvogel zsidó Adler Jenő, jóllehet ők,

akárcsak a hozzájuk tartozó nők s barátok fölöt
tébb élethű alakjai a regénynek, hanem az ~letét

Flaubert-i "hősként" áttébláboló Koren Adám
áll. Míg az apák nemzedéke, egyéni sorsuktól
függetlenül nagy sikereket és nagy kudarcokat
élt meg, addig a szerelemben, hivatásban egy
aránt sikertelen kiskamasz, majd fiatalember
életét bizonytalanság jellemzi. Ha van társadal
mi/emberi "tanulsága", netán "üzenete" Záva
da Pál regényének, akkor ez a ma középkorba
jutó nemzedék útvesztésének szomorú és fölöt
tébb elgondolkodtató sorsa, az a sorstalanság,
amelybe nagyrészt önhibáján kívül került a
jobb sorsra érdemes, de a közelmúlt s a jelen ál
tal elbizonytalanított generáció.

Figyelembe véve Závada két előbbi regényét
többen trilógiát említenek, nem is teljesen alap-



talanul, de ugyanakkor felmerülhet a történet
folytatásának lehetősége is, lévén hogy A fény
képész utokora 1992-ben fejeződik be, s ami azóta
történt a magyar társadalomban megér egy új
regényt. (Magvető, Budapest, 2004)

GEROLD LÁSZLÓ

MAGATARTÁS-RECEPTEK

A Helikon Kiadó új Márai-gyűjteményének

címe: Bö/csességek januárt61 decemberig. Márai
ilyen címmel soha nem írt könyvet, viszont
megírta az ebben olvasható Füves könyvet, Egés
földet és Négy évszakot, ám nem írt Kimaradt böl
csességeket sem, melyek a válogatás utolsó ciklu
sát alkotják. Ugyancsak a Helikon adta közre
Ajándék a végzettől címen, Székely Adám váloga
tásában az író 1?37 és 1942 között megjelent
Pesti Hírlapbeli, Uj Időkbeli és Képes Vasárnapi
cikkeit, amelyek a Trianonnál elcsatolt területek
visszaszerzésének lelkes hangulatát ábrázolták.

Gondolom, az író szépszámú rajongója ör
vendezik minden eddig ismeretlen műve meg
jelenésének, ám hovatovább követhetetlenné
válnak a különböző kiadások, holott a "teljes"
Márai még sokáig várat magára, azt meg lehe
tetlen földeríteni, mikor hagyott kiadatlanul
írásokat saját elhatározásából. A cikkgyűjtemény

címlapja mindenesetre remek ötlet: a reproduk
ció Horthy Miklós kassai bevonulását ábrázolja,
természetesen fehér lovon. Hogy az író miképp
viszonyult (volna) ehhez a felvételhez, nem tud
hatjuk. Van egy írása, amely ezzel a címmel je
lent meg a Pesti Hírlapban: Horthy Mikl6s felsza
badította Knssát, az azonban nem világos, milyen
érzelmeket keltett benne az emelvényen helyet
foglaló [aross Andor, Rothermere lord jelenléte
mindenesetre felvillanyozta. Magáról Horthyról
kis dicshimnusz olvasható, amint kecsesen le
szökkent lováról, fejbiccentéssel üdvözölte a tö
meget, s visszavételezte Márai szülővárosát.

Egészen másként közelít a valósághoz az új
ság elvárásaihoz igazodó "kiküldött tudósító"
és megint másképp a sztoikus bölcselő maga
tartását követő író, akinek Füves könyve idehaza
manapság legnépszerűbbműve. Ezek a feszesre
húzott, szellemességükkel sokszor lenyűgöző

bölcsességek az erkölcsnek olyan tartományába
vezérlik az olvasót, amelybe manapság nem
szokás ellátogatni. Ugyanakkor van bennük va
lami megmagyarázhatatlan fölény, ami néha
bosszantja, máskor elképeszti olvasóját. Márai
ra jellemző, hogy általában felülről szemléli a
világot, igazán otthonosan az irodalomban
érezte magát. Irodalmi tárgyú észrevételei
nagyszerűek. Az életre való rálátása viszont
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nem tette lehetővé, hogy azonosuljon emberek
kel, tényekkel. Mintha csipesszel emelte volna
figyelmes tekintete hatósugarába őket, ponto
san és rebbenés nélkül számolt be a látványról,
jóról is, rosszról is, de felháborodni akkor tu
dott, ha saját világképét érte sérelem, egyébként
szenvtelen maradt. E világkép lényegéről nem
cikkei és aforizmái tudósítanak, hanem elsősor

ban naplóí és a zseniális Föld, föld! Egyébiránt
regényeinek többségében a minduntalan vissza
térő esszéisztikus részekben is e világnézet kű

lönféie megfogalmazásaival találkozhatunk. S
ennek az is része, hogy Márai számára az "ott
hon" megtartó ereje egész életművénekvissza
térő gondolata, hűségét újra meg újra gyönyö
rűen fogalmazta meg. Manapság különös
időszerűnek hatnak például A g6cpontok alábbi
gondolatai: "Ezek a városok [Léváról, Nyitra
ról, Kassáról van szó] lehetnek »csomópontok«
a szlovákok és a csehek számára; de a mi szá
munkra nem azok. Ezek a városok nem közgaz
dasági jelentőségük folytán tartoznak az ezer
éves magyar életközösséghez. hanem olyan
jogon, melyet a csehek, akik soha nem éltek e
városokban, nem is érthetnek meg: egy nemzet
életének közös emlékei okán." Gondoljunk csak
ennek az eszmefuttatásnak regényváltozatára, a
Féltékenyekre. Az "idegenekre", akiknek semmit
sem jelentett a tradíció, amelyet "apa" és a
"püspök" őrzött. Ez az őrző magatartás nyert új
és új időszerű értelmet e lelkesült cikkekben.
hogy aztán szorongó felhangokkal is gazdagod
jék a Kassai őrjáratban.

E háborúval Márai nemcsak akkor szembe
sült, amikor első naplójában megfogalmazta bé
kevágyát, hanem amikor a fenyőgallyakkal és
nemzetiszínű zászlókkal díszített, a Himnusz
hangjait visszhangzó kassai pályaudvarra begör
dült a keleti frontról sebesülteket hozó szerel
vény. Megáll a vonat. Új és új dallamokat játszik a
cigányzenekar, miközben az író arra gondol: "a
történelem örök körforgásának egyik megrendí
tő pillanatának" tanúja. Kelet és Nyugat küzdel
mének részese. Mennyire más ez a beállítás 
nem tehetek róla, kicsit giccsesnek érzem -,
mint a naplóéi. A nemzet kollektív lelkesedésé
re rezonáló újságcikkek bravúros hangulatte
remtése egyfelől, a napló kiábrándult, józan,
higgadt történelmi elemzései a másikon. Az író
és a gondolkodó szemléletének feszültsége egé
szen nyilvánvaló. De még a patetikusan ható
megfogalmazások mögött is ott rejlik az igaz
ság: "Aki nem érti meg, hogy egy társaskocsi
óriási pneumatikját megszerezni a mai Európá
ban a legnagyobb közlekedéstechnikai felada
tok egyike, aki nem tudja, mit kell szállítania
ennek a csonkává tépett székely körvasútnak



emberben és áruban, hogya székely föld ne
kapjon trombózist, az maradjon otthon. Erdély
ma adósság: le kell törleszteni, szívós munká
val, igen, önfeláldozással."

A Magyarvista című cikkben az író egy refor
mátus istentiszteletre kalauzol. s arról eszmél
kedik, mekkora megtartó erő a nyelv, amelynek
legnehezebb helyzetekben is otthona a temp
lom. A Márai által látott emberek mintha Kosz
tolányi magyarság-verseiből léptek volna elő;

hófehér ingben, erőt, a pillanat eseményein túl
mutató ősi nyugalmat sugározva. Persze az ol
vasó tudatában egy néhány esztendővel koráb
ban született vers emlékképe is felsejlik, Jékely A
marosszentimrei templomban született szomorú le
írásáé, amelynek alapérzése nem ez az ősi nyu
galom, hanem a fogcsikorgató "csak azért is!" A
templomban zsoltározó tíz hívő, a pap s tizen
kettedikként az Ur arra figyelmeztet, amiről

Márai ugyancsak írt, Bolyai Farkast idézve: ami
nem tökéletes, hamu lesz. Ezért kell az emberi
viszonylatokban tökéletességre törekednünk.

A folytonos tökéletesedés Márai által java
solt útjára vezetnek a Füves könyv, az Ég és föld
és Négy évszak "minifilozofikus" megjegyzései.
Márai másik arca: a sztoikus bölcselőé, aki tud
ja, hogya világban meg-megújul a rossz, de
emlékeivel, önmagávalszembesülve megtalálja
egyensúlyát. Ez alapozza meg mai népszerűsé

güket: a felbolydult, ellenséges világban arra int
egy hiteles szavú személyiség, hogy figyeljünk a
szépre, naponta induljunk felfedező utakra az
értékek birodalmában.

Nem egy jegyzetében kimódoltságot érzünk,
némelyikkel sehogy sem barátkozunk meg.
Amikor a fürdőkádban forró vízzel oldja fa
gyott tagjait, s arra gondol, valahol létezik szeIí
dítetlen természet és civilizálatlan tömeg, s be
hunyt szemmel oda vágyódik, érezzük: a
beállítás hamis. A csutorát sétáltátó úr nagyon
is illik a Vár oldalába, de az Eszaki Sarkon ne
héz elképzelni. Az úr azonban, itt a Várban,
karján esernyővel. fejében könyvtára évezredes
bölcsességeivel újra meg újra elgondolkodtatja,
lelkiekben felvértezi olvasóit. Ezért is tekintjüka
nagynemzedék, elsősorban Kosztolányi méltófolyta
tójának. (Helikon Kiadó, Budapest, 2004)

RÓNAY LÁSZLÓ

H. HADABÁS ILDIKÓ: KÁLVÁRIA 
KÖVEK

H. Hadabés Ildikó új kötetében szereplő költe
mények az áhítat versei. Mint kis templomok
ban és kápolnákban, sűrűsödikbennük a csönd.
A hit és hinni akarás vágyát szólaltatja meg,
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mely önmagát el nem emésztve ég, akárcsak a
csipkebokor a Sínai-hegyen.

Szavai letérdelnek az égő bokor előtt, talán
azért, mert áhitatot éreznek. vagy hogy áhítatot
érezzenek. Máskor a felhőkön túlra röpíti fel
őket, de azok aztán kőként hullnak a porba. E
magas és mély közötti szédület végül célrévesz
tetten, csak önmagába perdíthette vissza. Igy a
hangzatos, néhol keresett kifejezések mögött az
olvasó nem érez valódi Isten-élmény. A költő

Ura - mint ahogy azt egyik versében írja - a
"lét-nemlét küszöbén" áll. Versei nem többek
köténybe morzsolt számadásoknál. Kicsit ha
sonlítanak a címadó elbeszélésben a lilahajú
öregasszony kálvária-köveire. Erőtlen, áhítatos
sóhajtozások, melyek a tüzet valahol az első

versnél, az üveggolyóval együtt veszítették el.
"Gémberedett a hajnal is, / Didereg gyenge fé
nye, / Titokká vált az éjszaka, / Eltűnt..ezernyi
réme, s / Eltűnt vele egy szép mese / Uveggo
lyóba zárva, / Meg nem ismétlődhet soha, /
Csak azé, aki látta" (Mese az üveggolyóról).

Helyette azonban új formákkal és hangne
mekkel lettek gazdagabbak. Néhol népdalok és
népballadák hangján szól, máshol pedig sira
loménekek vagy szabad versek köszönnek ránk.
Balladai hangvételt figyelhetünk meg a Kőm(ves

Kelemenné (gy imádkozik című költeményében.
"Nincsen rég barátom, nincsen hű szerelmem, /
Magamnak szűlettem, kőbe temetetlen. / Resz
ketőn inal mind, ki valaha látott, / Rejts el jó
Nagy Isten, így iszony az élet, / Csak a halál ál
dott!" Siraloménekecskék elnevezés alatt idézi
meg a siralmas énekek hangulatát. Az első vers
szakok az Ómagyar Mária-siralom jól ismert so
raival tisztelegnek a műfaj előtt. "Virágnak vi
rága, / szomorúság fája, / milyen nehéz földre
húzó / keserű magánya!" Költői eszköztárában
pedig olyan különleges kincsekre lelhetünk,
mint "csipkebokorként égett vágyam", vagy "a
megismételhetetlenség ajtaja hangtalan mögöt
tünk becsapódik". Sok visszatérő motívum 
mint a csend és titok gondolata, a kagyló és a
magány képe, vagy a hit kérdése - sajátos hálót
képez a köteten belül. Egyik költeményében így
vall: "Márványlapok bezárt hűvösébe / kagylók
évezredes elhalt titkaként / simulni volna jó, /
hogya templomba lépő lábak / csendes csossza
nása / aret?m homályát tükörré simítsa / letér
delvén az Orök Csend előtt" (Reggeli ima).

Máshol föloldozhatatlan bolyg6-magányt em
lít (A csillagok alatt állva), melyért a vers elbeszé
lője hulló könnycseppként folyik végtelen az
emberi szívekbe és az örök emberi fájdalomba.
Az ősz beköszöntével férgessé aszódik szívünk
szerelrne, s ráncainkba a "torz magány" kővűl ki
(6sz). A testetlen világban a semmi kagylója csu-



kódik a szenvedésre, s a világ csupasz szívével
dobog a kagylómagányban (Az utolsó lehetőség).

A kötet verseit Bazsonyi Arany rajzai illuszt
rálják, melyek önmagukban is titokzatosak. AI
taluk válik teljessé a könyv, bár olykor nehezen
fedezhetünk fel kapcsolatot a rajz és a mellette
álló költemény közott. Ez a megoldás szintén
hozzájárul a titokzatos légkör megalkotásához.

A kötet versei "nyitott tenyerükben" tárják
elénk a költő lelkét, ahol titok titokkal összeér. E
titkok fejtegetéséhez kap kedvet az olvasó, aki
kézbe veszi H. Hadabás Ildikó költeményeit.
(Szenal, Budapest, 2004)

GUTHHOLDA

MOLNÁR ANTAL: MEZŐVÁROS
ÉS KATOLICIZMUS

A kora újkori magyar egyháztörténet témakörében
ismét fontos monográfiával jelentkezett az ELTE
kiváló oktatója. Ezúttal az egri egyházmegye
hódoltságba került területeinek katolikus intéz
ményrendszerét vette górcső alá. Óriási forrás
bázison nyugvó munkájával új távlatokat nyi
tott a törökkori egyház- és társadalomtörténeti
kutatásokban. A szerző könyvében arra próbál
adekvát választ adni, hogy minek köszönhető

az, hogy az oszmán fennhatóság alá került te
rületeken a katolikus intézményrendszer átala
kulva ugyan, de több helyen fennmaradt, sőt

a 17. században még expanzióra is képes volt.
Véleménye szerint ebben a Gyöngyösön és Jász
berényben működő ferences kolostorok hatását
kell látnunk, amelyek megfelelő választási al
ternatívát tudtak ajánlani a helyi lakosság vallá
si igényeinek kielégítésére. Ezen állításával a
szerző szembehelyezkedik azzal a több évtizede
a magyar történetírásban kánonná merevedett
tézissel, miszerint a gazdag mezővárosi polgár
ság szabad döntése folytán, kivétel nélkül a di
namikusabb vallási irányzatokat preferálta a kö
zépkor végére kifulladó katolikus hittel
szemben. Német egyháztörténeti analógiák alap
ján - források hiányában inkább logikai úton 
bebizonyította, hogya helyzet ennél jóval bonyo
lultabb. Molnár Antal szerint - Pásztor Lajos és
legújabban Péter Katalin kutatásaival egybecsen
gően - a társadalom kétségkívül meglevő vallá
si igényeire a különböző felekezetek nagyon ha
sonló és egyenrangú választ adtak. Ebben az
értelemben nincsen érdembeli differencia katoli
kus és protestáns tudomány, irodalom, oktatás és
propaganda között. Az új egyházak elválása
csak a 17. századra következett be, és a három
nagy felekezet egyenlő mértékben volt örököse a
középkori kereszténységnek, sőt erre az időszak-
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ra a katolikus egyház jobban hasonlított a refor
mált egyházhoz, mint középkori önmagához. A
16. században a felekezetekről úgy beszélhe
tünk, mint egymással versengő válaszadási kí
sérletekről. Az egyes települések felekezetvá
lasztása tehát teljességgel attól függött, hogy a
lehetséges irányzatok közül az intézményszerve
zésre alkalmas időpontban melyik oldalról érke
zett versenyképes vallási kínálat. Gyöngyös és
Szeged esetében éppen ilyen helyzettel találko
zunk, ahol az impériumváltást túlélő ferences
kolostorok elég szellemi erővel rendelkeztek ah
hoz, hogyamegváltozott viszonyok között is
eredményesen tudjanak működni.

Szent Ferenc követőinek munkáját csupán
megkönnyítették a katolikus egyházban a tri
denti zsinat hatására bekövetkezőváltozások. A
nagyon jelentős lokálpatrióta identitással fel
vértezett jezsuiták megérkezése a 17. század
első felében tovább erősítette a katolikus jelen
létet a török által megszállt területeken. Megte
lepedésük után azonnal iskolát alapítottak
Gyöngyösön, amelynek híre még a keresztény
területről is vonzott tanulni vágyó fiatalokat,
akik ezért a török hatóságok atrocitásait is vál
lalták. Evente 2-300 diák tanult az intézmény
falai között egészen addig, amíg Thököly kuru
cai 1682-ben ki nem űzték a rendet a városból.
A ferencesek legfontosabb feladata továbbra is a
prédikálás maradt, és az ő áldozatos munkájuk
nak volt köszönhető, hogya titokzatos módon
Gyöngyösre átköltöző szlovák telepeseket meg
nyerték a katolikus vallás számára.

A könyv egyik legérdekesebb fejezete a tér
ségben működő barokk vallásos társulatok mű

ködesének bemutatása. Ezek fontossága túlmu
tat az egyházi élet keretein. A barokk társulatok
jelentős integrációs funkciót töltöttek be, mert
tagságuk a legkülönbözőbb élethelyzetből érke
ző emberekből tevődött össze. Velük született
meg az "Istenfélők" Európája. Megnőtt a világi
ak és a nők súlya az egyház életében, és a meg
élt vallásosság gazdagította a hitéletet. A tekin
télyalapú család helyett új, az anya szerepét és a
szereteten alapuló párkapcsolatot előtérbe állító
modell született meg. Ezzel hozzájárultak az új
kori középosztály megszületéséhez.

A Mezőváros és katolicizmus jóval több egy
részletes esettanulmánynál. Molnár Antal egy
még sok helyen finomításra szoruló, ám így is
rendkívül plasztikus képet vázolt fel a kora újko
ri magyar egyháztörténet palettájára, és új
nyomvonalat jelölt ki az elkövetkezendő kutatá
sok számára. (METEM Könyvek 49, Budapest,
2005)

VARGA SZABOLCS


