
HÓNAPRÓL HÓNAPRA

A PUSZTA TÉLEN
Kilencen (Ágh István, Csokits János, Csoóri Sán
dor/ Deák László, Ferencz Győző/ Kodolányi
Gyula, Lator László, Lukács Sándor és Papp
Zoltán) szövetkeztek Petőfi Sándor alaposabb
megismertet éséért. Népszerűsíteni aligha kel
lett/ hiszen mint a Nap Kiadó gyűjteményének

Domokos Mátyás által írt zárszavából kiderül,
2000-ben egy monstre szavalóversenyen 118ma
gyar költő 750 verse közül Petőfiéi vitték el a
pálmát: 81 versével szerepelt, intelemül azok
számára, akik újra meg újra azzal próbálkoznak,
hogy másodvonaira szorítsák vissza, megcáfol
va Németh Lászlónak azt a véleményét, hogy
"a magyar irodalomnak Petőfi a legnagyobb fé
nye". Megnyugtató, hogy a fiatalabbak körében
is kivételes népszerűségnek örvend, hiszen köl
tészete a hazaszeretettel is összeforrott, s a kis
hírűség, kétségbeesés éveiben is öntudatra, ön
értékeink megbecsülésére ébreszt.

Legtöbben, n égyenA puszta télen című költe
ményét választották. Osszesen 38 versére esett
választás, közöttük jó néhány olyanra, amely a
kiegyezés után némiképp elrajzolt Petőfi-képbe
nem illett. Csoóri Sándor teljes joggal figyelmez
tet arra, hogy a világirodalom egyik legnagyobb
realista költője "romantikus költővé karcsúso
dott. Mitologikus alakka, akit hol itt láttak, hol
amott. Hagyomány maradt továbbra is, de csak
amolyan göndör hagyomány: amilyet a buda
pesti Petőfi-szobrunkis ábrázol. Dörög az ég fö
lötte/ lábánál ibolyák, s a mellkasából egy dacos
kiáltás készül kiszakadni. Ide nézz, Istenem, én
itt vagyok!"

Ezzel a hagyománnyal, de az ellenkezőjével

is igyekezett szakítani a Nap Kiadó vezetőasz

szonya, amikor a kilenceket arra k érte, válasz
szanak ki öt olyan Petőfi-verset,amely fontos a
számukra, s írjanak róluk vallomást. Az ötlet
zseniális, s ritkán akad könyv, amelyet ekkora
örömmel olvashatunk, s amelyben ilyen finom
szimbiózisban tárulna elénk a múlt és a jelen,
Petőfi kora és a miénk, amelyből tékozló fiúként
visszatérünk Petőfihez, aki viszont a mi szá
munkra is érvényesen fogalmazta meg egy ide
ális társadalom - sajnos csak vágyott - képét
A XIX. század költő/ben: "Ha majd a bőség kosard
ból /Mindenki egyaránt vehet, / Ha majd a jognak
asztalánál /Mind egyaránt foglal helyet, / Ha majda
szellem napvilága / Ragyog minden ház ablakán, /
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, / Mert itt van
mára Kánaánt" S ha végigtekintünk a költemény
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keletkezése óta eltelt több mint százhatvan éven,
elmondhatjuk, sok volt azóta a hamis próféta, s
elég kevesen, akik a közjó érdekében "küszköd
tek", s nem a saját hasznukat keresték.

Kevés költőnk van, aki az érzelmek ennyi vál
tozatát ekkora átéléssel és hitellel szólaltatta meg.
A tájat, amelyhez mindig is bensőséges szeretet
fűzte; s amelyből nagy gyaloglásai során feltekint
hetett a csillagos égre, s amelynek lebírhatatlan
erejét is megtapasztalta az áradó Tiszára tekintve.
A bimbózó és beteljesedett szerelmet (A négyökrös
szekér és a Szeptember végén egyszerűségével is a tel
jességigézet étadja), a humort, a magyarsághoz és
a néphez való hűséget (az ő érzésvilágában a nép
majdnem a szenttel volt egyenértékű, nem sem
mitmondó közhelyként emlegette), a forradalmat
és a lélek békéjének ritka pillanatait.

Emellett, mint egy tudatosan megrajzolt ké
peskönyvből, megismerhetjük a költő korának
természeti adottságait, amelyek m ára megvál
toztak. S mindezt annyi szeretettel, azonosulás
sal, amire csak az érző ember képes. (Horváth
János, sokáig elavultnak mondott Petőfi-könyvé
ben/ több elemzésében is felhívta a figyelmet
ezekre az emberi tényezőkre,amelyek megrendí
tőek/ például a Kiskunságról írt költern ényben. )

Szívemhez azok a versei is közel állnak, ame
lyek a válogatók ízlésétől távolabbiak. A szabad
ságharc idején írottakra gondolok, kivált azokra,
amelyek Bem seregének hősies helytállása idején
születtek. Mintha vérrel írt háborús napló fejeze
teit olvasnánk. Írójától azt is megtanulhatjuk,
hogy a látszólagos kilátástalanságban is meg kell
őriznünk a reményt.

Ez a válogatás is reménységet ad, mert azt sej
teti - Domokos Mátyást idézem r:» hogy "az if
júság a mindjobban ránk burjánzó virtuális való
ság korában is fogékony maradt a Petőfi-versben

megjelenő 'nyílt csodára', ahogyan Kosztolányi
mondta, változatlanul vonzó 'az Ő isteni prózai
sága'/ amellyel ez a /kedves lángész' szeml élte és
látatta a világot.

Az év végében írja a költő: "S szólj erősen, lan
tom/ hogyha / Már utolsóedalod; / Hirtelen ne haljon
őmeg!/ Zengjék vissza az időnek / Bércei,aszázadok."
Jó tudni - ez a nagyszerű kötet is bizonyítja-,
hogy //visszazengik"/ még ha vannak is, akik
csökkenti szeretnék e visszhang tiszta zengését.

FÓHAJTÁS CS. SZABÓ LÁSZLÓ ELÓTT
Amikor áttanulmányoztam A magyarirodalom tör
téneteit/döbbenten tapasztaltam, hogy Cs. Szabó
László is komolyabb említés nélkül maradt, ami
azért furcsa és megmagyarázhatatlan, mert ha lé-



tezett - mint ahogy létezett - nyugati és tenge
rentúli magyar irodalom, annak egyik legfonto
sabb kezdeményezőalakja volt. Eletműve és szer
vező tevékenysége miatt ugyancsak rászolgált
utódai megbecsülésére, kivált, ha lelkesült sza
vakat olvashatunk azokról, akik a politika szél
járásához és elvárásaihoz igazodva életük egy
korszakában meghamisították a magyar irodalom
történetét. Velük ellentétben, velük vitázva szü
lettek az Angliában élő, de egész Nyugat-Euró
pában a magyar nyelvű irodalom körül bábás
kodó Cs. Szabó legemlékezetesebb tanulmányai.
Amikor egy középískolás diák emlékezetében
annyi ragadt meg Kosztolányíról, hogy a "Par
don" rovatban elárulta a Tanácsköztársaságot, Cs.
Szabó antológiája (Magyar versek Aranytólnapja
inkig, 1953) és annak bevezetője reveláció volt,
annak bizonyítéka, hogy az a "másik" irodalom,
amelyet igyekeztek kitörölni az olvasó tudatából.
mekkora értékeket teremtett, s hogy az akkori
Irószövetségbőlkiiktatott, lIa pálya szélén" vege
tálók s az ilyen-olyan okokból meghagyottak
együtt jelentik a kor irodalmát.

Hasonlóképp felvilágosító hatása volt Torz ma
gyarirodalomtörténet című tanulmánya, amelyet a
Kismagyar irodalomtörténet megjelenése után írt, s
1%2-ben jelent meg a Katolikus Szemlében. Ez a
háromszerzős irodalomtörténet botrányosan rossz
és hamis volt, némely részét mintha futtában dik
tálta volna szerzője,majd javítatlanul küldte meg
jelentetésre. Cs. Szabó a rá jellemző iróniával, is
mereteinek félelmetes és imponáló bőségévelírta
meg bírálatát, amelybőlújfent következtetni lehe
tett arra, milyen az igazi, a hiteles, ideológiai elő
feltevések nélkül, értékközpontú szemlélettel
megírható magyar irodalomtörténet (amely, saj
nos, azóta sem készült el, hisz a legújabban is pon
tosan érzékelhetőa népi-urbánus ellentét tovább
élése, s a transzcendentális irodalmi, szemléleti
törekvések teljes lebecsülése).

Első pillantásra talán értetlenül vesszük tudo
másul, hogy Cs. Szabó László A magyar költészet
századai cÍIDű tanulmánykötete Marosvásárhe
lyen jelent meg a Mentor Kiadónál. (A válogató,
Pomogáts Béla sokoldalú tevékenységének kie
melkedő fontosságú része a kisebbségi magyar
irodalmak bemutatása. E tevékenységének fon
tos mozzanata e kötet mellett a Hazatért irodalom
című tanulmánygyűjteménye, amelyben a nyu
gati magyar irodalom hazatalálásának és befo
gadásának folyamatát és esélyeit elemzi. Hosz
szabb, elmélyültebb méltatást érdemel a Magyar
irodalom Erdélyben, 1918-1944 cÍIDű monográfíá
ja, a hozzá csatlakozó dokumentumokkal, amely
Csíkszaredán jelent meg. Ha ehhez hozzávesz
szük az Udvözlégy, szabadság! című gyűjtemé

nyét, amelyben magyar írók Észak-Erdély és a
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Székelyföld visszatérésérőlírt cikkeit, vallomá
sait, emlékezéseit közli, akkor elmondhatjuk, Cs.
Szabó perújításat egy hozzá hasonlóan küldeté
ses irodalomtörténész képvíseli.)

KERTÉSZ IMRÉR6L - ELFOGULATLANUL
Kertész Imre Nobel-díja alaposan megosztotta
az irodalmi közvéleményt. Világosan megmu
tatkozott akkor, mennyire káros és torz eredmé
nyekre vezet, ha a művek értékelésébe politikai
szempontok (is) belejátszanak. Az rögtön érzé
kelhető volt, hogy a Sorstalanság, noha egy sok
oldalról sokféleképpen megírt témát, a holoka
usztot ábrázolja, valamiképp mégis más néző

pontból teszi ezt, s mindenképp arra készteti az
olvasót, hogy újra gondolja végig e történelmi
gyalázatot. Meglehet, voltak, vannak magyar
írók, akik életművükszínvonala okán Kertész
Imréhez hasonlóan megérdemelték volna, meg
érdemelnék e díjat, az mégis kiábrándító volt,
ahogy a díjazás után megkezdődöttaz író élet
művének szándékos leértékelése, ahelyett, hogy
örömmel vettük volna tudomásul, hogy végre
magyar író is a Nobel-díjasok közé került.

ErdődyEdit a "Kortársaink" sorozatban (Balas
si Kiadó) megjelent kismonográfiájában nem ke
vesebbre vállalkozott, mint hogy részrehajlás nél
kül, objektíven rajzolja meg Kertész Imre pályáját.
Vállalkozását megnehezítette az a tény, hogy szá
mot kellett vetnie korunk egyik súlyos betegségé
vel, az antiszemitizmussal, amely rávetette komor
árnyat előbb a Sorstalanság elemzésére, majd Ker
tész Imre egész életművéreis. Erdemes talán visz
szaidéznünk ennek kapcsán a nagy ókortudós,
Theodor Mommsen Még egy szóa zsidóságunkról
című tanulmányának felütését: lIanagy lármában,
amelyet most Németországban az egész művelt

világ megütközésére a zsidókérdésről csapnak, és
amelynek hangzavarát a csőcselék mindkét 01
dalróllehetőségéhez képest csak fokozza, aligha
lesz mód arra, hogy egy magányos hang meg
hallgatásra találjon". Valamiképp ilyen magányos
hang e mai lármában ErdődyEdité, s csak remélni
lehet, hogy elfogu1atlansága, mértéktarása okán
minden oldalon meghallgatásra talál.

Erre már csak azért is méltó volna, mert mű
elemzései, író alkotásainak sokoldalú megköze
lítése, mondanivalójának feltárása példamutató
alapossággal valósul meg könyvében. Az egy
mást követő fejezetekbőla pálya egésze, a mű

vek létrejöttét inspiráló eszmék is feltárulnak, s
a monográfus értékelőszempontjait és ,magatar
tását sem béklyózzák előfeltevések. Erdeme a
szerzőnek, hogy a legfontosabbművekméltatása
közben a születésük óta bekövetkezett ízlésvál
tozással is számot vetett, ezzel is magyarázva be
fogadásuk folyamatának érezhetőváltozását.



Fontos munka. Színvonalasan, elkötelezetten
védelmezi az irodalom méltóságát.

RÓNAY LÁSZLÓ

LJUDMILA ULICKAJA: ,
DANIEL STEIN, TOLMACS

Ljudmila Ulickaja legújabb regénye zavarba ejtő,

nagy erejű olvasmány. Nem annyira esztétikai
érdemei okán: inkább szelíden didaktikus tartal
mainak köszönhetően.Valós és fiktív sorsokat és
eseményeket keverő, megragadóan sok szerep
lővel, több elbeszélői nézőponttal és kollázsszerű
műfaji változatossággal dolgozó munka, amely
a huszadik századi történelem traumatikus moz
zanatait egyetlen különleges személy sorsán ke
resztül mutatja föl és értelmezi, a historikus di
menziót nem is leplezett igénnyel rajzolva át
metafizikaivá, az embertelenség modern ideoló
giáit hit- és erkölcsbölcseleti alapvetésekkel szem
besítve. A megértés, az elfogadás, a tisztaság és a
tisztesség nagy ívű története a könyv; olyan, ame
lyik a világvallások intézményes-dogmatikus ter
mészete mögött a jézusi szeretetparancs elsősé

gére és egyetemességére irányítja a szereplők és
az olvasó figyelmét.

A címszereplő, Daniel Stein lengyel zsidóból
lesz karmelita szerzetes, aki a második világhá
ború után egyházalapító szándékkal érkezik
Izraelbe. (Beszélő név az övé; erre érdemben tér
ki Darvasi Ferenc kitűnő bírálata: Ljudmila Ulic
kaja, tolmács = unouiliterahu, 2009. április 26.)
Nyelvek közt közvetít, de végső soron Isten tol
mácsaként ténykedik. Célja nem kevesebb, mint
a legtöbb: összebékíteni zsidót, keresztényt, ara
bot; katolikust, ortodoxot és protestánst; hívőt a
hitetlennel- embert az emberrel. Fölfogásának
nemes egyszerűsége őskeresztényi mintákat
idéz: "Ebben áll a hit egész tudománya. Azt senki
nem kérdi majd tólünk, mit gondoltunk az Isteni
Lényeg természetéről.De azt igen: mit cseleked
tünk? Adtunk-e enni az éhezőnek? Segítettünk
e a nélkülözőnek?" (219.); "Egy nap, amikor el
aggott földünknek bealkonyul, amikor száraz
csontjaink felkéInek - nem annak alapján ítél
nek majd mirólunk, hogy milyen nyelven imád
koztunk, hanem hogy volt-e a szívünkben
együttérzés és irgalom." (259.)A Szeretetet a Tör
vény fölé helyező Jézusról elmélkedve fogal-
mazza meg vissza-visszatérő tételét: " a szere-
tet az egyetlen emberi válasz Istennek " (450.)

A népszerű orosz írónő sajátos műformát vá
lasztott a tanulságok közvetítéséhez. A félezer
oldalas kötet öt nagy részbőls számtalan kisebb
fejezetből áll; ezekben beszédmódok, szövegtí-
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pusok, helyszínek és idősíkok váltják egymást
anélkül, hogy a teljességre törő ábrázolásmód a
prózapoétikai káosz csapdájába esnék. (Itt kell
megemlítenünk a fordító, Morcsányi Géza és a
szerkesztő, Boldizsár Ildikó nevét. Alázatosan
nagy munkát végeztek. Pintér József kötetterve
zői leleményét is sokadszor illetheti dicséret.) Az
ötosztatú szerkezet a mottóul vett páli szöveg
helyre utal vissza, az "öt érthetőszó" spirituális
igénye a regényíróra és a főhősre egyaránt vo
natkoztatható: "Hálát adok Istennek, hogy mind
nyájatoknál jobban tudok az elragadtatás nyel
vén szólni, az egyházban azonban inkább szólok
öt érthető szót azért, hogy másokat tanítsak,
mint tízezer szót az elragadtatás nyelvén" (IKor
14,18-19).

A részek zárlata egy-egy műhelynaplónakis
beillő szerzői levél (Ulickaja barátnőjének címez
ve). "írok és ömlik a könnyem. Nem vagyok
igazi író. Az igazi író nem sír" - olvassuk a ne
gyedik küldeményben (457.). A folytatásban
pedig: "Nem vagyok igazi író, és ez a könyv nem
regény, hanem kollázs" (458.).

Rokonszenvesen téves önreflexió. (Ford. Mor
csányi Géza; Magvető, Budapest, 2009)

HALMAJ TAMÁS

HÉLENE BERR NAPLÓJA, 1942-1944

Tavaly a francia könyvpiac nagy sikere volt egy
huszonéves párizsi lány, Hélene Berr 1942 ápri
lisa és 1944februárja között, csaknem a deportá
lásáig vezetett naplójának a megjelenése. A kiadó
a mindenütt azonnal átvett: lIa francia Anna
Frank" naplója szlogennel promotálta a könyvet,
amely párhuzamban kétségtelenül van igazság,
de ugyanígy hasonlítható lenne például a "hol
land Anna Frank", vagyis Etty Hillesum napló
jához (magyarul: A megzavart élet. Gondolat,
1984), vagy éppen az auschwitzi deportálást ti
zenévesen túlélő, "román Anna Frank"-ként is
merté vált, nagyváradi születésűHarsányi Zimra
könyvéhez, amely magyarul még a saját nevén
jelent meg (A te'boly hétkűznapjai. Kozmosz Köny
vek, 1966),majd a szerző Nyugatra történő távo
zása után Ana Novae írói néven, Ifjúságom szép
napjai címmel több világnyelven is. Vagy meg
említhetnénk Iréne Némirovskynak a lányai által
kéziratban megőrzött, 2004-ben Suite [rancaise
címmel kiadott és szintén nagy sikert aratott,
ugyanakkor vitákat is kiváltó könyvét (magya
rul azonos címmel: Aeternitas, Felsőőrs. 2006).
Hosszasan sorolhatnánk a hasonló témájú köny
veket, vagyis az üldöztetések, deportálások ide
jén született naplók, tényirodalmi művek nagy



számát tekintve nem egyedülálló Hélene Berr
naplója, de értelemszerűenegyedi, menthetetle
nül páratlan, ami a látás- és írásmódjára, a stílu
sára különösen is igaz. A francia kiadás elősza

vát jegyző neves francia író, Patrick Modiano
egyenesen Katherine Mansfieidéhez hasonlítja a
naplóban kibontakozni látszó írói érzékenységet.

Hélene Berr tehetős francia zsidó családban
született Párizsban, a fennmaradt napló kezde
tének írásakor. 1942 áprilisában huszonegy éves.
A korabeli művelt fiatal francia lányok minden
napjait éli: a Sorbonne angol szakos hallgatója,
rendszeresen hegedül, s éppen egy vége felé kö
zeledő és egy születőbenlévő szerelem szorítá
sában őrlődik. Az első feljegyzésekből szinte
árad az életöröm, a világ és önmaga felfedezésé
nek izgalma, a szépre való nyitottság és fogé
konyság, a sodró érzelmek ereje. Aztán fokoza
tosan elsötétül minden: a zsidóellenes rendeletek
következtében nem vehet részt agregációs egye
temi képzésben, 1942 júniusától kötelezővé te
szik a sárga csillag viselését - amit előszörnem
akar viselni, végül büszkeségbó1 mégis kitűzi, s
elkeseredve látja egyesek reakcióit -, júniusban
letartóztatják édesapját, a drancyi gyűjtőtáborba
szállítják, s csak azután szabadul ki szeptember
ben, hogy a cége kauciót fizet érte a német ható
ságoknak. Sorra tartóztatják le a lány barátait, is
merőseit, ő mégsem menekül délre, a "szabad
zónába", hanem egy zsidó szervezetben vállal
önkéntes munkát, ahol elhurcolt szülök gyerme
keivel foglalkozik. Egyre szaporodnak a hírek a
razziákról, a deportáltak sorsáról, a koncentrá
ciós táborokról. a fojtógázról, illetve azokról, akik
a letartóztatás elől öngyilkosságba menekülnek.

Többször is reflektál arra, hogy miért vezet
naplót: a kezdeti kislányos "senki nem ért meg
engem, csak te, kedves naplöm" gondolattól fo
kozatosan jut el odáig, hogy muszáj megörökí
tenie az eseményeket, egyrészt a szabad zónán
keresztül a Szabad Franciaországhoz csatlako
zott szerelme, Jean Morawiecki számára, hogy
majd mindenröl értesüljön, ha visszatérésekor
esetleg ő már nem lenne Párizsban, másrészt
pedig azért, hogy az emberek megértsék végre,
tudomást szerezzenek a német megszállás ide
jén történt, a nem zsidó honfitársai által akkori
ban fel sem fogott, egyre nagyobb méreteket öltő
borzalmakról és megaláztatásokról. Mindezt
olyan nagyfokú tisztánlátással, lelkierővel,mél
tósággal és együttérzéssel teszi, amit talán csak
kevés hasonló jellegűnaplóról mondhatunk el.

Egyre világosabban érzi, hogy hamarosan sor
kerül az ő és családja deportálására is, s keserűen
veti a világ szemére. hogy az megfosztja őt a bol
dogságtól, mindattól a szépségtől, amit még át
élhetett volna. Ugyanakkor többször is hangsú-

719

lyozza, hogy a többiek szenvedése neki előbbre
való a sajátjánál. ő maga pedig felkészült a sor
sára - nem a halálra, hanem a túlélésre. A napló
megrendítőmódon ezekkel az (angolul írt) sza
vakkal zárul: "Borzalom! Borzalom! Borzalom!"
(Egyes francia kritikusokhoz hasonlóan ez a ma
gyar fordító lábjegyzete szerint is utalás Joseph
Conrad A sötétség me1yén círnű kisregényére -le
hetséges, bár a naplóban máskor is előfordulnak

angol szavak és kifejezések, másrészt Kurtz ha
lála pillanatában kétszer kimondott szava
mintha másféle jelentéssel bírna.)

A könyv végén Mariette Job, Hélene Berr
unokahúga Elrabolt e1et című, visszafogottságá
ban is erőteljes rövid írása olvasható, melyben
ismerteti Hélene és szülei későbbi sorsát: 1944.
március 8-án tartóztattak le őket, Raymond és
Antoinette Berrt Auschwitzban ölték meg, lá
nyuk pedig Bergen-Belsenben halt meg, nem
sokkal a tábor felszabadítása előtt. A napló kéz
iratát Hélene Berr kérésére a család szakácsnője

őrizte meg, majd eljutott a címzetthez. Jean
Morawieckihez, tőle került Mariette [obhoz, aki
a "Mémorial de la Shoah" nevű múzeumnak és
dokumentációs központnak ajándékozta más
családi dokumentumokkal együtt, míg tavaly
könyv alakban is kiadták.

A függelékben olvashatjuk még a család egy
barátja, Louise Alcan emlékező sorait, a Berr csa
lád tagjainak felsorolását, Hélene Berr korabeli
olvasmányainak listáját és a letartóztatásuk nap
jának estéjén nővérének, Denise-nek írt levelét,
valamint láthatunk Hélene Berr-rőlkészült fény
képeket, naplója néhány oldalának és imént em
lített levelének a fakszimiléjét. A magyar kiadás
nem vette át Modiano előszavát.helyette Záva
da Pál bevezető írását kőzli, amely szépen meg
írt szöveg, de a könyv igazából mégis csak alS.
oldalon kezdődik:"Ez itt a naplóm." (Ford. Kiss
Kornélia; Magvető, Budapest, 2009)

BENDE JÓZSEF

"HA KÉRDEZNEK... "
Beszélgetések, interjúk Korzenszky
Richárd bencés szerzetessel

Akitől sokszor és sokat kérdeznek, az egyre böl
csebben válaszol. Igen tetszetős külsejű, igényes,
képekkel illusztrált kötetbe gyűjtötte össze Cs.
Varga István szerkesztő a tihanyi perjel sokféle vá
laszát. Az öt évtizede bencés szerzetes köztudot
tan sokat tett az oktatás, a nevelés, a keresztény
pedagógia terén. A gyűjtemény 295 különféle írást
tartalmaz, melyek folyóiratban, újságokban jelen
tek meg, vagyelőadásként elmondott, riporteri



kérdésekre adott válaszok. Néhány cikke köz
mondásszerűigazságot fogalmaz meg (például:
A rend megtart téged; Az igazi karácsonyhoz
hozzátartozik a béke; Béke az érkezőnek, áldás a
távozónak; Tanítsunk vagy neveljünk stb.). A kö
tet megjelenését indokolja az a nagy tapaszta
latanyag. amelyet Korzenszky Richárd perjel az
évtizedek során felhalmozott, amellyel már so
kakat tanított, táplált, vezetett. A könyv összeál
lítását kiváltó közvetlen ok azonban az, hogy
2008-ban megkapta a Prima primissima díjat, amely
a társadalom méltó elismerését jelenti. "Ha kér
deznek, becsületesen / felelni kell. / A harcot
becsületesen / fel kell venni, / az úton becsüle
tesen / végig kell menní. .." - idézi az irodal
már, a tanár a költő, Dsida Jenő verssorait. akár
személyes elkötelezettségének mottóját. Amű 
amelyet Balatonfüred Onkormányzata adott ki
- szép ajándék a pedagógusoknak, a tanárok
nak, a nevelőknek. de értékes olvasmány lehet
mindazoknak, akik a világos, áttetsző, egyszeru
keresztény úton akarnak járni, és maguk is vá
laszt akarnak adni a rájuk bízottaknak. (Balaton
füred, 2009)

pAKOZDI ISTVAN

CSÁKYKÁROLY:
SZAKRÁLIS EMLÉKEINK
NYOMÁBAN I.
Csáky Károly Szakrális emlékeink nyomában című

könyvsorozatának első kötete a közelmúltban je
lent meg Szlovákiában (Szakrális emlékeink nyo
mában I, Alsószemeréd, Felsőszemeréd, Felsőtúr,

Inám,Ipolyszalka, Ipolyvarbó, Mikszáthfalva, Palást,
Szalatnya, Szete, Zsély). A könyv tizenegy Ipoly
menti község egyházi jellegű nevezetességeit
mutatja be. A kiadványban tárgyalt települések
nevei megjelennek a könyv borítóján is, így az
olvasóközönség már a címoldalon megismer
kedhet nagyvonalakban a kötet tartalmával. A
szerző könyvében olyan kisebb dél-szlovákiai
telepűlésekkelfoglalkozik, amelyek jelenleg az
Ersekújvári, a Lévai és a Nagykürtösi járásban
találhatók Ipolyság és Nagykürtös térségében.
Az adott terület községei történelmi és földrajzi
helyzetüknek, s főként a közeli esztergomi káp
talannak köszönhetőenmár a korai középkor
ban fontos szerepet játszottak a hajdani Hont és
Nógrád megye vallási és egyházi fejlődésében.

Megemlíthetjük itt, hogy Csáky Károly már több
korábbi publikációjában is foglalkozott a témá
val. Hont megye egyháztörténetét, az itt műkö
dő szerzetesrendeket, monostorokat, az itt talál
ható templomokat, templomromokat és egyéb
szakrális emlékeket, kápolnákat, kálváriákat,
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gyógykutakat - búcsújáróhelyeket, a szentek
szobrait, valamint a jeles egyházi személyisége
ket bemutatta már az Isten házaiés szolgái című
könyvében is (LiliumAurum Kiadó, Dunaszerda
hely, 1993).

A szerzö 2008-ban megjelentetett könyve
igyekszik az adott települések vallási jellegű e91
lékeit részletesen és mélyrehatóan ismertetni. At
tekinthető formában foglakozik az egyes templo
mok keletkezésének körülményeível. történelmi
hátterével. építészeti stílusukkal, hivatkozva a
hozzáférhető plébániatörténetek, krónikák és
egyéb írásos források adataira. Számba veszi nem
csak a templomokban található oltárokat, szobro
kat és festményeket, hanem a kültéri szobrászati
emlékeket, a kereszteket, a feszületeket, a kápol
nákat, a képoszlopokat és a barlangokat is. A sok
érdekes vallási jellegű építészeti és művészeti

emlék között minden bizonnyal figyelemreméltó
a közismert felsőszemeréditemplom, amelynek
késő gótikus kőportáléjátrovásírás díszíti. Ipoly
szalka, Palást, Szete és más községek egyháztör
ténete is a korai középkorra nyúlik vissza. Nem
csupán szakrális összefüggésekben fontosak Mík
száthfalva, azaz 1899-igSzklabonya néven ismert
község egyházi emlékei, a nagy magyar prózaíró
Mikszáth Kálmán szülőfalujánaképítészeti és mű
vészeti értékeivel érdemes minden kultúra iránt
érdeklődőnekmegismerkednie. Az olvasmányos
szöveget gazdag képanyag egészíti ki, az egyes
szakrális objektumok és tárgyak aktuális fény
képfelvételeit maga a szerző készítette.

Az ismertetett kiadvány Csáky Károly, etno
gráfus, hely történész több évtizedes tudományos
kutatómunkájának eredménye, a szerző már szá
mos publikációban adta közre ismereteit, s ahogy
a könyv bevezetőjébenolvashatjuk: "Azt szeretné
elmondani: az adott községekben mire kell odafi
gyelni és vigyázni, mit kell óvni és felújítani. rend
ben tartam fizikailag és lelkileg egyaránt. Írása
immal ösztönözni is szeretném a téma iránt
érdeklődőketa további kutatásokra, egy-egy te
rület elmélyültebb feltárására. Egyszóval gazda
gítani önmagunkat, erősíteni hitbuzgalmunkat,
melynek része a templom és sok-sok szakrális kis
emlék alaposabb ismerete is."

Csáky Károly Szakrális emlékeink nyomában cí
mű sorozatának következő, második kötete,
amely bizonyára szintén sok új információt
kőzöl majd, a kiadó tervei szerint ebben az év
ben jelenik meg. (LiliumAurum Kiadó, Dunaszer
dahely, 2008)

RÉCKA BÖGI ADRIANNA
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