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SÚ L Y P O N T

Föídanyából
csak föídszag maradt?
A szájhagyomány verbális ikonográfiái1
Nemcsak Isten alkotta meg az embert a maga képmására,
de az embernek is szüntelen törekvése és vágya a maga szája
íze szerint formált, a saját igazságát alátámasztó istenkép. A
kizárólag szájhagyomány útján fönnmaradt és az 1970-es
évek óta egybegyűjtött ősi magyar vallási szövegek2 alapján
megkísérlem föltárni a női lelkiség generációkon átívelő
örökségét és annak társadalom-lélektani hátterét. Az Andreas
Feldtkeller nyomán3 vázolt vallási biográfia, vallási-kulturá
lis szelekció, vallási gyakorlat és szemlélet egymásba fonódó,
egymást kölcsönösen formáló elemeinek hermeneutikus kö
réből bontakozik ki előttünk a kereszténységet megelőző „po
gány” hitvilág és ezen belül is a nőkép lassú inkulturálódása,
„megkeresztelése”.

Boldogasszony és Szépasszony:
áldó vagy ártó női erő?
Sokan sokféleképpen (többek között a XIX. századi katoli
kus pap, Kálmány Lajos és a katolikus püspök, Ipolyi Amold,
akiknek idevonatkozó munkáit Diószegi4 még 100 évvel ké
sőbb is közlésre érdemesnek tartja) hívták föl a figyelmet a vi
lágon egyedülálló Boldogasszony-kultusz csöppet sem elha
nyagolható, a magyar néphitben kiemelkedő nőalakjára. Mint a
női lelkiség kivételes képviselőjét palócföldi zarándokok még
a XX. század m ásodik felében élt tudós-gyógyító szent
asszonyt, Csépe Klárát is „boldogasszony”-ként tartották
számon5. Ugyanígy „boldogasszony”-nak nevezték öregjeink a
palóc ház mestergerendájának tartóoszlopát évszázadokon át.
Nyelvünk őrzi jelenlétét növények nevében (Boldogasszony
papucsa, Boldogasszony rózsája), helységnévben (Boldog
asszonyfalva). A „régiek” még tudták, hogy január hónapja Bol
dogasszony hava, a keddi nap pedig Nagyboldogasszonyé. A
házasfeleket egyesítő esküvés szövege máig a „kettős hit” legé
kesebb bizonyítéka. A tridenti Rituálé Strigoniensis (1567) hi
vatalos előírása mellett máig fönnmaradt az Istenre és a Bol
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dogasszonyra tett esküszöveg6. Még ha később, az 1600-as
évek fordulója után Boldogasszonyt az egyház papsága a
„Nagyasszony, a Boldogságos Szűz Mária” névre „keresztelte”
is, őrizte a régi hit emlékét, azokat a nemzeti sajátosságokat,

1 A találó kifejezést Erdélyi Zsuzsanna használta először. Vö. Erdélyi Zsuzsanna, „Az archaikus népi imádságzáradékok történe
ti kérdései”, Erdélyi Zs. (szerk.), Boldogasszony ága - Tanulmányok a népi vallásosság köréből, SzIT, Budapest, 1991, 52. old.
2 Jelen munka alapjául elsősorban Bosnyák Sándor, M agyar Biblia (L ‘Harmattan, Budapest, 2001), Erdélyi Zsuzsanna, H e
gyet hágék, lőtőt lépék - archaikus népi imádságok (Kalligram, Pozsony, 31999), Lammel Annamária - Nagy Ilona (szerk.),
Parasztbiblia - M agyar népi biblikus töredékek (Osiris, Budapest, 21995) c. művei szolgálnak.
3 Andreas Feldtkeller, lm Reich dér syrischen Göttin. Eine religiösplurale Kultur als Umwelt des frühen Christentum. (Studien
zum Verstehen frem der Religionen, 8), Giitersloh, 1994, 24-31. old.
4 Diószegi Vilmos (szerk.), A z ősi magyar hih’ilág, Gondolat, Budapest, 1971.
5 Buday Kornélia, „ The Earth Has Given Birth to the Sky ” - Fémedé spirituality interpreted by images o fth e Hungárián fo lk
religion, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, 134. old.
6 Fettich Nándor, „ Vallásos jellegű varázs-szövegek a magyar néphitben ”, Ethnographia 82 (1971), 44-69. old.
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melyeket ,,a magyarság adott az egyetemes keresztény Istenanya-kép kialakulásához ”1.
E női figura hitbeli jelentősége a magyar archaikus népi
imádságokban válik igazán nyilvánvalóvá. Ezeket az imákat
többnyire nők imádkozták és imádkozzák. Szövegeikből ál
talában hiányzik, de legalább
is háttérbe szorul a férj és az
apa figurája éppúgy, m int a
mennyei atya képe. Az imák
fő- és majdhogynem kizáróla
gos szereplői az anya és gyer
meke (M ária és Jézus). A kez
dő látomásformula (pl. „Én
kimegyek én házamból, fö lte 
kintek magos mennybe, ott
látom... ”) különös töm örség
gel utal a nő és a ház szimbó
lum ának jellem zően szoros
összetartozására. A ház (ko
rábban a már realizált véde
lem intimitását - kert, gyü
mölcs, tojás, gyomor, méh szimbolizáló, a nomád életre
jellem zően hordozható, kör
alakú sátor) eredendően, a
legpozitívabb értelemben, a
családi tűzhelyet őrző nő he
lye, az ősbiztonságot m egte
remtő anyaméh jelképe8. A
férfinak inkább háztól távol
eső, és a nőnek inkább házhoz
kötött életének és tevékenysé
gi körének drasztikus szétvá
lasztása és fixálása a letelepe
déssel veszi kezdetét, m ely
nek szimbóluma a védekezés
re berendezkedő, belső integ
ritást szem előtt tartó négy
szög alakú kőház, vár(os)fal,

citadella, ami a nő számára fokozatosan inkább börtönné vá
lik (az alsóbb és felsőbb osztályokban egyaránt)9. Ebből va
ló szabadulási törekvésének ad hangot a látomásformula
kezdő sora: házából (szűkös világából) kilépve föltekint egy
magasabb rendű dimenzió felé, ahol többnyire saját életének
mozzanatait látja viszont M á
ria (vagy a Boldogasszony)
alakjában, aki az imádkozó
asszony gyakorta keserű élettapasztalatával szemben a női
szerepek sokkal rem ényte
libb, biztatóbb formáját je le
níti meg. A köztudatban in
kább a bibliai Jahvéval10 vagy
a Mennyei Atyával társított
isteni tulajdonságok és tettek
a magyar parasztasszony hit
világában M áriához kötőd
nek. A „fenti” világ nőalakja
a Boldogasszony szent szájá
ból származó szavak hirdeté
sére szólít föl1 teremt12, a szá
jából származó szent lélekzettel fú meg, szent kezeivel
gyógyít, és szent leikével újít
m eg13, irgalmas jó pásztor,
aki az ítéletben hajthatatlan
nak mutatkozó Jézussal szem
ben érzelmi alapon érvel a
bűnös m egmentéséért14. O az
egyedüli, aki - maga is anya
lévén - meghallja az aggódó,
kicsinyeit táplálni nem tudó
anyam adár panaszát („Boldogságos Szűz M áriánk / Fe
lőled felrepült egy kismadár a
vaserdőből / Rakott vasfész
ket, / Tojt vastojást, / Kötött
vascsirkét / Ment mendegélt

7 Falvay Károly, Boldogasszony - A női szerep a magyar hitvilág tükrében, Tertia, Budapest, 2001, 203. old.
8‘A házról mint női szimbólumról lásd bővebben Falvay Károly, i. m., 43. old., és Tánczos Vilmos, Eleven ostya, szép virág A moldvai csángó népi imák képei, Pro-Print, Csíkszereda, 2000, 99-101. old.
9 Tánczos Vilmos, i. m., 101. old.; Georges Duby, A nő a középkorban, Corvina, Budapest, 2000; Heide Dienst, „Mannerarbeit
und Frauenarbeit im M ittelalter”, Beitrage zűr historischen Sozialkunde, 1981, Heft 3, 88-90. old.; Trude Ehlert, „D ieRolle
von ‘Hausherr ’ und 'Hausfrau' in dér spatmittelalterlichen volkssprachigen Ö konom ik”, Trude Ehlert (ed.), Haushalt und
Familie in M ittelalter und frith er Neuzeit, Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen, 1991, 153-166. old.
10 A z állandó védettségetjelentő, életet támogató, életet megújító ág-istennő alakja (melynek ószír ábrázolásait lásd Urs Winter,
Frau und Göttin. Exegetische und ikonographische Studien zum weiblichen Gottesbild im Altén Israel und in dessen Umwelt,
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1983, 269-289. old., munkájában) Ki: e. 1750 körül alakul át a Jahvében hívő izraelitákat
körülvevő pogány vallások istennőjévé (Ashera). Személyes jellege lassanként inkább személytelen termékenységi és nemző ké
pességgé válik, amivel Jahve áldja meg az emberpárt („szaporodjatok...”). Vö. Silvia Schroer, „Die Zweiggöttin in
PalástinaJlsrael. Von dér Mittelbronze IIB -Zeit bis zu Jesus Sirach ”, M. Küchler - Ch. Uehlinger (eds.), Jerusalem. Texte - Bilder
- Steine. (Nóvum Testamentum et. Orbis Antiquus, 6), Freiburg Schweiz & Göttingen, 1987, 201-225. old. Lásd még Othmar Keel
- Christoph Uehlinger, Göttinnen, Götter und Gottessymbole, Herder, Freiburg, 1992, 30., 44., 61., 76., 80., 144., 377. old.
11 Erdélyi Zsuzsanna, Hegyet hágék..., i. m., 184. ima.
12 Uo., 268. ima.
13 Uo., 11. ima.
14 Uo., 206. ima.
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ződ fűbe, levél alá, / Eledelt sehol nem talált neki / Elkezdett
sírni, ríni. / Senki nem hallotta, csak a Boldolgságos Szűz
Mária... ”) 15. Az imádkozó őt kéri, hogy vezérelje az örök
életre16. Ő halhatatlan, mégis értünk haló17. Nevét dicsérik18.
Magától értetődő, hogy az ilyen erővel ható női alak többnyi
re tekintélyt parancsoló aranyos karosszékben15, vagy
tenger(nyi viz20) kellős közepén21, de m indenképpen a
középpontban22 foglal helyet.
Mágikus hatással bír a teje, amit Jézus vérével (másutt az
éppen szülő anya, M ária vérével) együtt testi-lelki gyógyítás
ra használnak („ ...Ha kilépek az én ajtómon, / Föltekintek az
égre, /O tt látok egy aranyos fát. / Kivű aranyos, / Bellii kegyel
mes, / Az alatt van egy’ aranmelence, / Abba van Szűzanyának
három csöpp teje, / A z Urjézusnak három csöpp vére. Aki eb
be este, reggel megmosdózik, / H ét halálos bűne megbocsáttatik. ")23. A tej és vér ebben a kontextusban nem csupán a
bakteriális védelem, hanem az (elsősorban női) termékeny
ség24, teremtőerő attribútumai is. Más szövegekben Jézus
szenvedésből eredő vére és Máriának semmivel sem kisebb
kínból eredő könnye együtt vannak jelen az oltárra helyezett
kehelyben („...az angyalok szedték össze Jézus vérit, / Az
anya könnyivei, / Ahogy a Szűzanya sírt, úgy hullott bele a
könnye a Jézus véribe / A z angyalok összeszedték / Aranykehelybe helyezték, / A főoltárra tették, / Akkor a Szűzanya
mondta nekik. / Bizony, bizony mondom n ektek...”)25. Míg

azonban a nő számára a vér szinte rutinszerű jelenség, és
üzenete a női termékenység és szülés, addig a fé r fi számára
a vér látványa mindig traumával, erőszakkal és sebekkel
társul, és a különféle férfi beavató eljárásmódokhoz, a körül
metélés és kasztrálás rítusaihoz kapcsolódik26. Ezért kritizál
ja Gerda Weiler27 Neumann-nak azt a téves elképzelését,
mely szerint a női menstruáció és szülés a női véráldozattal
volna azonosítható28. Weiler szerint e megállapítás inkább a
patriarchális psziché projekciója.
Ugyancsak női term ékenység-szim bólum a M ária-kapu,
amin csak az arra m éltók haladhatnak keresztül, és ami nem
csupán biológiai-szexuális jelentéssel bír, de az isteni szülő
teremtő erő különleges női m egnyilvánulása is29. E teremtő
erő pedig elválaszthatatlan kapcsolatban van a Holddal, ami

(aki) a néphitben szinte azonos Mária alakjával. („A hódba
mindig mondták, m ikor én es kicsike vótam, akkor az édes
anyám mondta: 'Nézd meg, Szűz Mária van ott, Szűz Mária
néz rá n k ’. S én es addig nézem vala, mikor kicsike vótam,
nézem vala, s nézem vala és sokcor mondom vala: 'Nézd
meg, milyen igaza van. Így jö n le, így, mintha hosszú haja len
ne. ”) 30. Itt külön em lítést kell tennünk Babba M áriáról, a
Boldogasszony csíki m egfelelőjéről, aki maga a Hold, és
olykor Szűz M áriával egybeeső, máskor tőle megkülönböz
tetett női alak, aki mindenek fölött elsőbbséget élvez. („Én
kértem a Szép Szűz M áriát is, az áldott Babba M áriát is, a
Jó Istent is... A Jó Isten fe le tt m ondjuk Babba M áriát... a
Babba M áriát inkább kérjük, mint a Jó Istent. Többet kérjük
őt. A Jó Isten meghallgat, de a Babba M áriát hamarabb kér
jük, az áldottat. Vátig hozzá folyam odunk, a Babba M áriá
hoz, az áldotthoz. ”)31 Babba jelentése „szép”; Babba Mária
mégsem egyértelműen azonos Szép Szűz M ária alakjával.
Leginkább a Boldogasszonyként ismert pozitív nőalakkal áll
rokonságban. Különös, hogy a Boldogasszony jóságára uta
ló „szép”-ség (babba) „kifordul” önmagából és inkább an
nak ellenpárja, a destruktív isteni hatalommal fölruházott
Szépasszony meghatározó karakterjegye lesz. A Szépaszszony - vagy inkább „a szépasszonyok”, akik többnyire
együttesen és lehetőleg az éj leple alatt, kút közelében gya
korolják rontó-ártó mágikus hatalmukat - általában Boldogasszonnyal egy időben van jelen olyan jelentős események
nél, mint a gyermekágy és a gyermekszülés. A várandós aszszonyt Boldogasszony ágyába fektették, ami hasonlatos volt
a halottas ágyhoz. Ez is jelzi a hely és az idő különleges vol
tát, földi és túlvilági létállapotok határmezsgyéjét, élet és
halál kim ondhatatlan közelségét. A várandós ez idő tájt Bol
dogasszony papucsát hordta, s ha egészséges gyermeknek
adott életet, a férfiak Boldogasszony poharát itták áldom ás
ként. A beteg gyerek születését avval magyarázták, hogy
egy óvatlan pillanatban maga a Szépasszony cserélte el a
szülőpár egészséges gyermekét saját csúf ivadékával. (Ez
megfelelő fölmentést jelentett lelkileg a szülőknek, hogy ne
szeressék a hiedelem szerint ártó Szépasszony csúf gyerekét,
sőt följogosítást érezhettek arra, hogy gyűlöljék őt.) Aki a

15 Uo., 260. ima.
16 Uo., 278. ima.
17 Uo., 111. ima.
18 Uo., 55. ima.
19 Uo., 7. ima.
20 A víz a nőiség attribútuma. Mária egyebek közt az irgalmak tengerének forrásaként is megjelenik. Lásd uo., 306. ima.
21 Uo., 72. ima.
22 Uo., 51. ima.
23 Uo., 52. és 54. ima.
24 A világszerte föllelhető termékenység-istennő alakjának talán legkiválóbb ismerője és szakértője Marija Gimbutas (legje
lentősebb régészeti munkája: Marija Gimbutas, The Language o f the Goddess, Harper and Row, San Francisco, 1989).
25 Erdélyi Zsuzsanna, H egyet hágék..., i. m., 294. ima.
26 Tina Beattie, „Mary, the Virgin P riest?”, The Month 257, December 1996, 485-493. old.
27 Gerda Weiler, Dér enteignete Mythos. Eine fem ínistische Revision dér Archetypenlehre C. G. Jungs und Erich Neumanns,
Cantpus, Frankfurt am Main, 1991, 78. old.
28 Erich Neumann, Die Grófié Mutter. Olten, 1974.
29 Erdélyi Zsuzsanna, Hegyet hágék..., i. m., 54., 57., 67. ima.
30 Bosnyák Sándor, i. m., 99. old.
31 Daczó Árpád, Csíksomlyó titka, Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2002.
2004/5

5

SÚ L Y P O N T

Szépasszony poharát itta, annak aztán elviselhetetlen fejfájá
sa lett. Nevét, szemben az örökké áldott Boldogasszonnyal,
tilos volt kiejteni, ha a rontást el akarták kerülni. Köpése
m egbabonázott és halálba kergetett32. Az ő és a társai vigadozásának, a „szépasszonyok táncának” eredménye a m in
dent elpusztító hurrikán, szem ben a Boldogasszony szent és
gyógyító leheletével33.
E kettősség jellemezte a mindennapi női sorsokat is. A faluközösségben, az ígéret szerint, a belső boldogság birtokosa az
engedelmes, csendes, szépségét elrejtő, lehetőleg sok gyer
meknek életet adó anya és feleség, akit a férje mellőzhetett, és
igényt tarthatott a külső szépséget képviselő kikapós, minden
kihez és senkihez nem tartozó szépasszonyok szolgálataira ily módon mindkettőt megalázva34. A belső boldogságot tük
röző külső szépség harmóniájának a megtalálása még a mai
társadalom női számára is komoly feladat - világszerte35.

A hús-vér női valóság:
áldott vagy átkozott állapot?
M ária a nőktől származó elbeszélésekben nem csupán is
teni erővel fölruházott segítő, hanem valódi testben élő nő,
valódi női örömökkel és nehézségekkel. Szül, csecsemőt
szoptat, fiirdet, pelenkáz, gyerekét gondosan betakarja, m o
solyog rá36. Dolgozó nő, aki sző a család megélhetéséért37. A
szövő-fonó nő alakja különös jelentőséggel bír a pueblo in
diánok körében is, akiknek teremtésmondája szerint a leg
ősibb Kezdet (a Fonó vagy Gondolkodó Asszony-nak neve
zett istennő) első teremtő aktusa a fonás volt: ily módon osz
totta a Földet négy világtájra. A fonás/szövés és gondolkodás
a magyar nyelvben is összekapcsolódik, pl. „a gondolat fo
nala”, „fondorlat” és „cselszövés” kifejezésekben38. A m in
dennapi főzés szegény asszonyokra maradt gondját meséli el
egy női történet, ahol József, a férj megjelenik ugyan a szí
nen, de passzivitása mit sem változik a többi imaszöveg és
bibliai jellegű elbeszéléshez képest („Szűzanyáék nagykőn
szegények vótak, csak annyi élelmek vöt, amit akkor napra
elfogyasztottak. E gyik reggel nem vót semmi a kamrában.
A zt mondja Szűzanya Szent Józsefnek, hogy nem is tudja, mi
le$z az ebéd márna, mer nincs semmi, nem tud mit főzni. M i
kor ezt a száján kiengedte, az ablakon berepült egy galamb.
A zt mondta Szt. József: 'No, van már ebédre v a ló !’M egfog

ták a galam bot, a Szűzanya megfőzte, és az lett az
ebéd... ”39). Egy másik történetben a férj inkább szorongást
keltő ámyékszemélyként jelenik meg: „Sz. Mária m egfeled
kezett magáról, font, oszt már dél lett vóna, oszt megijedt,
hogy már jö n haza Szt. József, és nincs kész az ebéd... ”40. A
főzésnek megszokott kavaró-keverő mozdulata régi idők gyakorta rontó jellegű - mágikus erejét idézi, ami ugyan már
feledésbe merült, de a ,,kavar’’ kifejezés továbbőrzi azt. A
cselekvés fizikai értelménél sokkal mélyebb lelki-szellemi
szintjére utal a „ kifő z” (jelentése itt kb. kieszel) szavunk. A
„fo n d o rla t” - „cselszövés" - „terv kifőzése” pedig legin
kább veszélyes boszorkányságot jelez. És ha ugyan nem is
kizárólag női boszorkányokat jegyeznek az inkvizíciós per
iratok, a köztudatban legtöbbször mégis csúnya öregaszszonyként élnek tovább. Susan Starr Sered szerint ez azért is
alakulhatott így, mert a nők jellem zően az önfelismerés öreg
korig tartó lassú útján válnak spirituális vezetőkké. Biológi
ai termékenységük (ami szinte egész életüket végig kísérő
tabu) elvesztése után, a menopausa idejére érnek szellemileg
termékennyé. Sok női vezető élettörténete hosszú éveken át
tartó betegségek, víziók és a szellemekkel való küzdelem
után teljesedik ki, s az ily módon m egerősödött személy ki
sugárzása sokakban, főleg a férfi vezetőkben, félelem m el ve
gyült tiszteletet parancsol41. A magyar szájhagyományban is
föllelhető a papi funkciókat is betöltő M ária alakja, aki m i
sét szolgáltat42, akit Jézus küld - máskor pedig M ária küldi a
tanítványokat vagy Jézust - a világba, hogy hirdesse a jó
hírt43, amikor az apostolok körében keresztel44 és bűnöket
bocsát meg.
A legtöbb tabu tehát a menstruáló és várandós női állapot
hoz kapcsolódik. A nő vére későbbi patriarchális értelme

zésben - szemben a férfiéval, amely diadalittas erőt, önfel
áldozást és szövetséget jelent - tisztátalan, ezért rejtegetnivaló. A várandós asszony holmiját nem volt szabad megérin
teni, nehogy az illető rontást vonjon magára. Ennek a hiede
lemnek eredendően valószínűleg nagyon fontos higiénés vé
dőfunkciója volt, ami aztán elfelejtődött, és csak a negatív
tiltó jellege maradt meg. Képzelhetjük, milyen pszichikai ha
tásokon ment keresztül a halottas ágyban fekvő, önmagát
minden porcikájában tisztátalannak és szégyellnivalónak
megélő szülőaszszony, aki - környezetével egyetemben mit sem tudhatott a tiltások ősi védőfunkció-jellegéről. A
szülőasszony ruháját, ágyát, használati tárgyait és placentá-

32 Ortutay Gyula (szerk.), M agyar Néprajzi Lexikon V, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982, 5. old.
33 Gunda Béla, „Szépasszonyok kú tja ”, Ethnographia, M agyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1947, 281-282. old.
34 Lásd bővebben M orvay Judit, Asszonyok a nagycsaládban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 21981.
35 Lásd bővebben Naomi Wolf, A szépség kultusza, Csokonai Kiadó, Debrecen, 1999.
36 Erdélyi Zsuzsanna, H egyet hágék..., i. m„ 4., 58., 60., 61., 270., 272., 109. (melléklet) ima.
37 Lammel Annamária —Nagy Ilona (szerk.), i. m., 163-164. old.
38 Merlin Stone, Ancient Mirrors ofWomanhood. Our Goddess and Heroine Heritage, 1-2, New Sibylline, New York, 1979, 2.
kötet, 92. old.
39 Lammel Annamária - Nagy Ilona (szerk.), i. m., 162. old.
40 Uo., 162. old.
41 Susan Starr Sered, Priestess, Mother, Sacred Sister Religions Dominated by Women, Oxford University Press, Oxford, 1994,
237. old.
42 Lammel Annamária - Nagy Ilona (szerk.), i. m., 281-287. old.
43 Erdélyi Zsuzsanna, Hegyet hágék..., i. m., 180., 82., 99., 72. ima.
44 Uo. 41. ima.
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ját meg kellett semmisíteni - mindezeket egy elhunyt tárgya
ihoz hasonlóan elégették45.
Palóc női elbeszélések sorstársat találnak Mária alakjában,
akit a parasztasszonyok saját nehézségeik elviselése érdekében
palócruhába „öltöztetnek”, és úgy állítják példaként maguk elé.
(„Leült a Szűzanya, osztán tisztulása volt. H ét szoknya volt raj
ta, oszt a hetediken is átütött. Oszt az maradt ránk, a nőknek
csak annyi van, amennyi a hetedik szoknyán átütött... neki igen
sok volt, mégse panaszkodott, mi meg hogy panaszkodunk! ”)46.
Más történetből viszont az derül ki, hogy eredendően a férfiak
„ betegsége ” (!) volt a havi baj (!), de mivel a nők jobban értet
tek a szégy’en eltakarásához, Isten az asszonyokra hagyta („Ha
te így tudod a szégyent, akkor már maradjon tereátok, és a fé r 
fi szabaduljon jó l belőle! És így lett az asszonyokra, mer az
asszonyok tudták, hogyan kell leborogatni. ”) 47
A nőket degradáló elbeszélések többnyire férfiaktól ered
nek. A 70 éves Jekkel István pásztor 1973-as beszámolója,
mely szerint a megkereszteletlen halott gyermeket nemétől
függően Éva vagy Ádám nevére keresztelte48, máris jelzi az
„ősszülők” néphiedelemben betöltött jelentős szerepét. Egyik
férfi elbeszélő szerint Ádámot Isten, Évát viszont az ördög
teremtette49. Más úgy véli, hogy Ádám oldalbordájából ugyan
Isten akarta megteremteni az asszonyt, de azt egy kutya ellop
ta, s a kergetés hevében csak az angyal kezében maradt ku
tyafarokból alkothatta meg a nőt50. Lakatos Pál tiszakóródi
története szerint eredendően az asszony „hordta a kalapot”,
de mivel állandóan kocsmázott, késő éjjel járt haza, rugdosta
az ajtót, férjét kurvának titulálta, majd jól megverte, Jézus
„ kivette a fejib ü l a kalapot, s az embernek a fejib e tette —ezt
te viseled, ez a tiéd! S azóta viseli az ember a kalapot. "5I Va
gyis azóta van istenileg is fölhatalmazva a dorbézolásra és a
nővel szembeni erőszakra? Az asszony „ egy darabig szót f o 
gadott Adámnak, Adám akármit is parancsolt nekije. De
eccör csak mögbokrosodott, oszt mindég nekije á lltfö lle b b ”.
M indenesetre az engedetlen asszony azóta fél az urától,
amióta a férjnek asszisztáló Isten szakállt növesztett neki52.

A szimbolikus Éva álma - melyben a különféle rá váró bor
zalmakat természetesen az ördög ecseteli neki - így válik erő
sen bűn-tudatossá, Adámé pedig - melyben kizárólag konst
ruktív jövőképet mutat meg neki Isten - ön-tudatossá53.
A magyar néphit nőképének számtalan további árnyalatát
vizsgálhatnánk. A női önbecsülést aláaknázó, pozitívból ne
gatívba forduló jelentéstartalm ak utolsó, de talán legszemlé
letesebb példája álljon itt végezetül. A parasztasszony által
megimádkozott női genealógia54 archaikus világképe az élet
és a megváltás erejét a földből származtatja, a világ és a saját
női létét az őskezdetig, a termékeny Földanyáig vezeti vissza.
Ennek megtagadását, tudatos elnyomását fogalmazza meg
egy lészpedi asszony: „M ikor az Isten megteremtette Évát,
akkor kérdezte a Jóisten: ‘Hogy vagy Adám az asszonval,
nem unatkozol? ’ ‘Nem Atyám, de nagyon fődbüzű. ’Fődszagja
vót az asszonnak. S azétt vette ki a Jóisten az ódalbordáját
Adámnak, s bétette Évába. Aztán többet nem vót fődbüze,
fődszagja ”55. Jellemző módon a föld porából gyúrt férfi nem
viseli el, és megtagadja a földszagot - saját eredetét. Christine
G udorf szerint ez a természet rendje56. És mi van a nőkkel?
Lehetséges, hogy ők még ma is „fődbűzűk”-től szabadulná
nak a virágkorát élő kozmetikai ipar és plasztikai sebészet
manipulátorainak segítségével?
Arctalan sablonosságot erőltető, kozmopolitizmusra hajló
éránkban újra föl kellene fedeznünk az eleinktől örökölt, ta
gadhatatlanul bennünk élő gazdag archaikus képi világot,
hogy egyáltalán kezdeni tudjunk magunkkal valamit. M echa
nizmusaink sokkal mélyebbről fakadnak, minthogy állandó
jelleggel „(poszt)modemkedve” följogosíthatnánk magunkat
hagyományaink, a ránk hagyott évezredes tudás teljes tagadá
sára - mert evvel a fölényeskedéssel akaratlanul is elsősorban
magunkat, bennünk élő öreganyáinkat-öregapáinkat tagadjuk
meg. Azt hiszem, hosszú út vezet még vissza hozzájuk... de
nélkülük nem megy.

Buday Kornélia57

45 Csonka-Takács Eszter, „Női tisztátalansági tabuk a magyar néphitben”, Küllős Imola (szerk.), Hagyományos női szere
p e k - N ők a populáris kultúrában és a folklórban, Budapest, 1999, 266-272. old.
46 Lammel Annamária - Nagy> Ilona (szerk.), i. m., 163. old.
47 Uo. 65. old. Vö. Bosnyák Sándor, i. m., 19. old.
48 Hoppál Mihály, „Hiedelemrendszerünkről”, Báli János - Jávor Kata (szerk.), Merítés. Néprajzi tanulmányok Szilágyi M ik
lós tiszteletére, Budapest, 2001, 433-440. old.
49 Bosnyák Sándor, i. m., 12. old.
50 Lammel Annamária - Nagy Ilona (szerk), i. m., 25. old. A já ro k fallikus szimbólum, ezért jelölheti egyrészt a nő férfiból
való eredeztetését, s ebben a szövegösszefüggésben ugyanakkor inkább a nőnek még az állatnál is alacsonyabb —de minden
képpen a férfin a k alárendelt - voltára utal. Érdemes itt emlékeznünk az „ asszony-állat" elnevezésnek eredendően abszolút p o 
zitív értelmére. A z „állat" kifejezés korábban „szem élyt”jelentett (vö.Erdélyi Zsuzsanna,Hegyet hágék..., i. m., 119., 156.,
182. ima), s egyúttal Isten attribútuma is volt (vö. Erdélyi Zsuzsanna, Hegyet hágék..., i.m., 659.ima: „Hány az Isten állat
já b a n ? ”. Lásd továbbá Tánczos Vilmos, i. m., 68-69. old.).
51 Bosnyák Sándor, i. m., 58-59. old.
52 Lam m el Annamária - Nagy Ilona (szerk.), i. m., 30-32. old.; Bosnyák Sándor, i. m., 17-18. old.
53 Bosnyák Sándor, i. m., 27-28. old.
54 „ Föld szülte Annát / Anna szülte M áriát / M ária szülte világ M egváltóját / Aki ettül nagyobbat szül /Az árthasson nekünk. ”,
Erdélyi Zsuzsanna, H egyet hágék..., i. m., 181. ima; vö. 300. ima.
55 Bosnyák Sándor, i. m., 14. old.
56 A fiúgyerm eknek anyjától - elsődleges nevelőjétől - való szeparációját, elidegenedését kell megtanulnia ahhoz, hogy fé r 
fivá érjen. Christine Gudorf, „ The Power to Create. Sacraments and Mén s’ Need to Birth ”, Horizon 14 (1987) 296-309. old.
57 A z ELTE-BGGYFK tanára. Főbb kutatási területei: néphit —nemi sze re p e k - fogyatékosság-értelmezések.
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„Vetek körösztöt öt ujjamtnaL. *w
(A m agyar hagyományos orvoslás szakralis elemei)
Miskei Maris néni, a község egyik volt gyógyitóasszonya mond
ta, hogy ha valami baj ér bennünket, vagy ha félünk, körösztözzük meg az ajtót. Vittem szentőtvizet, így végighúztam az ajtót:
Vetek körösztöt öt ujjammal,
Krisztus öt sebével,
Jézus vérével, Mária tejével,
Szent Benedek keresztjével.
Krisztus ereje nélkül se ajtóm,
se ablakom fö l ne nyittassák,
a rossz szellemek házunkból eltávoztassék.

előző varázsigével pokolba küldik (Újság hasamba / Hideg
lelés pokolba!). A szentelt víz, szentelt tömjén, szentelt barka,
húsvétkor szentelt ételek, és az egyik népi szentelmény, az
ún. karácsonyi morzsa paraliturgikus megelőző-gyógyító
használatának se szeri-se száma.
A hagyományos orvoslásban a diagnosztikus és gyógyító
eljárások nem mindig válnak szét élesen (így pl. a leggyak
rabban használt szenes víz készítés a baj okának megállapítá
sára, a vele való lemosás pedig a baj gyógyítására szolgál.
Ugyanígy az ón-, vagy viaszöntés, az ún. mérés is egyszerre
mindkét szerepet betölti.

A dávodi (Bács-Bodrog vm.) megelőző-baj elhárító szokás
ban jól megfigyelhető - mint cseppben a tenger - e hagyomá
nyok szinte minden vonása. A gyógyító egyéniség, mint te
kintély, a szóbeli hagyományozódás, az okok kívülre helye
zése, vetítése (baj ér, rossz szellemek), a félelem, és ennek ol
dása a preventív-gyógyító aktussal, az imádság apokrifparaliturgikus-szünkretisztikus jellege, a hivatalos szóhaszná
lat hatása (nyittassék, eltávoztassék), a gesztusok (vetek
körösztöt; végighúztam) és a szentelmények (szentötviz) sze
repe. A népi orvoslás a hagyományos hiedelem-, hitvilág
szerves része, s csak ebben az összefüggésben érthetjük meg,
értelmezhetjük megelőző, bajmegállapító és gyógyító eljárá
sait, a gyógyításban résztvevők személyiségét, orvosló tevé
kenységét.

Megelőzés
Ez a reggeltől-estig, az élet kezdetétől a halálig tartó féltő
gondoskodás már az anyaméhen belüli életben kezdődik (pl.
megkívánás okozta baj megelőzése), s a szülő asszony Bol
dogasszony ágyába fektetésével folytatódik. Az újszülöttet
mielőbbi megkereszteltetésével egy nagy szent oltalma alá
helyezik (vö. ezt a leggyakoribb keresztnevekkel: Mária, Er
zsébet, Anna, Klára - János, József, Ferenc, István, László).
A rózsafíízér is végigkíséri életútján: ezt fűzik a csecsemő pó
lyakötői alá, s majd ezt hurkolják az elhunyt kezére... Az is
teni személyek óvó-védő szerepéről szólásaink is vallanak: a
csetlő-botló kisgyerek Szűz Mária kötőjébe esik, a részeg em
ber Isten markában van, ezért nem sérülnek meg.
Jeles napokhoz, szentek ünnepnapjához is számos megelő
ző cselekmény fűződik (pl. karácsonyi piros alma evéssel, a
nagypéntek hajnali rituális mosakodással igyekeznek egész
évi egészségüket biztosítani), Szent Antal napi tilalom a Szent
Antal tüze megelőzésére, a Szent György nap előtt fogott gyík
szerepe a rettegett torokgyík megelőzésében, a Szent Iván na
pi tűzugrás, az Aprószentek napján szokásos suprikálás,
síbárolás (...keléses ne légy...), vagy a Luca napi egészségtermékenységvarázsló szokások. A hideglelést viszont meg
8

Szélhajtás sütőlapáttal

Gyógyítás
A szakralis gyógyító cselekményeknek szabott ideje, he
lye, eszközei vannak. Ezekben a keresztezésnek, szentelt víz
nek (vagy ún. szent forrásból, ill. -kútból származó víznek, pl.
Urusos-kút, Orvos-kútyika, Köszvénykút) épp olyan fontos
szerepe van, mint a gyógyító imáknak. (Erdélyi Zsuzsanna
vizsgálatai óta tudjuk, hogy ezekben a keresztény elemek
mellett szünkretisztikusan sok kereszténység előtti elem is ta
lálható. Ezen ún. archaikus gyógyító imádságok mellett ter
mészetesen az ismert kötött imák - Miatyánk, Üdvözlégy - is
gyakran szerepelnek gyógyításokban). Böjtnek, zarándokla
toknak, ill. más szent helyeknek (templom, temető, út menti
kereszt stb.) is fontos jelentősége lehet. Ez utóbbiak ilyen sze
repét nem egyszer nevük is jelzi: Izzadós kereszt, Hidegle
lős kereszt, Bábák keresztje. A megelőző-baj megállapító
gyógyító műveletek más tárgyakhoz is kötődhetnek. Ilyen a
szent kutak, szent források közelében lévő fák hazavitt ágai,
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Füstölés ijedtségre

„Hátpecsenye-felszedés” fájdalom ellen

darabkái, ill. az otthagyott (vízbe dobott, fára aggatott, szent
képre vagy a mellé helyezett) fogadalmi tárgyak (pénz, ruha
darab, fejkendő, hajtű, „offer”).
A bajt, betegséget okozókkal szemben mindig egy nagyobb
hatalmasság erejét kell szembefeszíteni. Ez protestáns közössé
geknél a Szentháromság vagy annak egyik személye, katoliku
soknál mellettük még Boldogasszony-Szűz Mária, Szent Anna,
Szent Antal, Szent Apollónia, Szent Fice Máté, és mindkét cso
portnál Föd Anyám, Újhold-új király és a Szép piros Hajnal is
szerepelnek gyógyító rítusokban. A másik lehetőség a baj okát,
eredetét ismerő (és ennek következtében hitük szerint fölötte
hatalommal bíró) tudós ember, vagy asszony segítségét kérni.
Igen tanulságos, ahogy a mágikus számok (3, 5, 7, 9) utóbb ke
resztény értelmezést, indoklást nyertek. (Az adott gyógyító
műveletet többször kellett elvégezni: Háromszor, mert az Isten
három személy, ötször, mert öt mélységes sebei vannak Jézus
nak, hétszer a vigasztaló Szentlélek hét ajándékaiért, vagy ki
lencszer a kilenc karbéli angyalok tisztöletire).
A fentebb idézett megelőző imán kívül gyógyító eljárásban
is használják Boldogasszony tejét (amit egy éppen szoptató
fiatalasszony teje képvisel) szembetegség orvoslására. (Ez a
népi neve az egyik gyógyító növénynek is).
A baj ok, betegségek az alvilágból származnak, tehát oda (a
föld alá) kell visszajuttatni (pl. a beteget lemosó víz elásásával), szimbolikusan visszaküldeni (így pl. a gyógyításkor
mondott Miatyánkban az itt a földön is részhez érve, kezük
kel megbökik a földet, hogy oda menjen a betegség), vagy
visszaparancsolni:
Pokolkelet, pokolkelet,
Mérges pokolkelet,
Pokolból gyiitté
Pokolba eredj,
Onnat többet vissza se gyere!
(Tápé, Csongrád vm.)
Nem egy gyógyító növény magosabb hatalmasságról van
elnevezve. Nyilván evvel is közbenjárásukat, a növény hatá
sosabb voltát akarták biztosítani. így: lstenlovafarka (keresz
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tény istenségnek nincs lova!), Boldogasszony tenyere, -teje, mentája, -töviske, Máriacseppjü, Szent László füve, Szent
Iván virága, Szent Ilona burján, Szt. Jó zsef virág stb. Nem ok
nélkül pörölt néhai való tudós Fazekas Mihály (az első ma
gyar Linné-rendszerű fuveskönyv egyik alkotója): „...H át
még az angyal-, szent-, s ördög-gyökerek (mivel akkor / A
fűvek neve csak barom, ördög, s szent vala; Fűvész / Könyv
még nem lévén)...” (1816, Ludas Matyi, harmadik levonás).
Megszentelt növényeknek is nagy szerepe van különböző
gyógyító eljárásokban (aprószenteki vesszők, úmapi-, Szt.
Iván napi, Péter-Pál napi, nagyboldogasszonyi „füvek”).
Az isteni hatalmasságok segítségül hívásának ellentéte,
amikor istenkáromlással valaki lábánálfogva lerángatja az Is
tent. Ennek betegség is lehet a büntetése. (Egy orosházi em
bernek mindkét karja emiatt felzsugorodott. Sokféle, ered
ménytelen kezelés után valaki tanácsára egy újaradi oláj öreg
asszonyhoz fordult: „ Te egy eltévedt birka vagy! Te hiszed is,
meg nem is, hogy van Isten. Kedden napfeljötte előtt menj ki a
szabad ég alá, kövesd meg az Istent, és csókold meg három
szor a földet! ” így is tett, azután utána nyúlt a meggyfán lógó
kapának, és kinyúlott mind a két keze, fájdalom nélkül.) A nép
hit szerint tehát a betegség lehet isteni büntetés, figyelmeztetés
is. Ugyanakkor Isten az utolsó menedék is, mikor már
mindönbű kifogytak: mán akkó annak az Isten az orvosa...
Az elmondottakból természetesen következik, hogy azonos
alap-szemlélet mellett főleg a részletekben van különbség a
római és görög katolikus, reform átus (pl. Ormányság,
Andrásfalva, Szeremle), evangélikus (pl. Orosháza) és pra
voszláv hívek ethnomedicínájának szakralis elemei között.
Még kifejezettebbek a különbségek a magyarság és az itt élő
nemzetiségek, szomszéd népek gyógyító hagyományai, szo
kásai között.

Gyógyító egyéniségek
A hagyományos kultúra gyógyító egyéniségei (‘tudós’, ‘ja 
v a s’, vagy csak egyszerűen: ‘a m ohácsi asszony’, ‘a
cémabarai asszony’, ‘a somosi asszony’, ‘a csíbai em bör’,
9
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‘Vak Pista’, ‘pécskai em ber’) tudásukat, gyógyító képességeiket-erejüket gyakran eredeztetik felülről, magosabb sze
m élytől: az írá s is azt mondja: cseleködjétök az én
nevemben..., meg hogy születik mindönre a nép: nyelvekre,
gyógyításra. Gyógyítók megnyilatkozásaiból idézek: én az
Isten nevibe’dolgozok; ezt a j ó Isten adta: te itt fo g sz gyógyí
tani ezen a területen; a boldogságos Szűz Mária képével gyó
gyítok; éjjeli álm om ba' az őrangyalok megmondják: így, meg
igy gyógyíjj; amikor gyógyítok, az angyalok mindig megjelen
nek a szemem előtt. Az addig írástudatlan, 7 éves Tápai Pistát
- a későbbi gyógyító, halottlátó, búcsúvezető szentembert egy ősz öreg embör szólította meg, hívta el: ráadta az áldást,
mögáldotta nagy tudománnyal. A ttól fo g va írni-olvasni
tudott... akkor már nem olyan vót: sugárzott a szöme.
A gyógyítás mély vallásos áhítata lépten-nyomon szemünk
be ötlik: „ a ’j is imádsággal mén, nem csak úgy akárhogy ’’. Az
orvoslók áldozatkész emberszeretetét legjobban az mutatja,
hogy a néphit szerint a beteg betegségét - részben, vagy egé
szen - a gyógyító veszi magára, ő szenved tovább a beteg he
lyett: énrám ragad az a betegség. Ennek ellenére vállalják,
csinálják (Aj, majd segítők én rajta! - Örülök, ha tudok rajta
segíteni.), nem egyszer önként fölajánlva szolgálatukat. Itt kell
egészen röviden kitérnünk a sokat vitatott és fölhánytorgatott
javadalmazás kérdésére. A hagyományos gyógyítók javarésze
a keresztény etika szerint jár el: Istennevében, vagyis ingyen
gyógyít, ill. a visszautasíthatatlan javadalmakat szegények
nek, egyházi célra adományozza: mink azt úgy kaptuk__ lézus
se vött el semmit, az is ingen gyógyított.
A gyógyítóktól alig különböző, nem egyszer orvoslással is
foglalkozó, a gyász feldolgozását segítő, s így a lelki egész
ség helyreállításában jelentős szerepet játszó ún. halottlátók
különleges képességüket sokszor álombéli / „látomásos” túlvilági élmény(ek) után nyerik el, s ez a „túlvilág” nem min
dig keresztény színezetű. A fenti, szándékosan bő, szószerin
ti idézetekből is jól kivehető, hogy a gyógyítás sokszor
apokrif-paraliturgikus cselekmény, számos archaikusszünkretisztikus elemmel, de ezen most már nem döbbenünk,
nem botránkozunk meg. Nem így a felsőbbségek.
Ismételt meglepő tapasztalatom volt, hogy a közösségüket,
híveiket, pácienseiket kedvelő, szerető, ismerő és általuk is
viszont szeretett és tisztelt pedagógusok, lelkészek, orvosok
' telőtt mennyire ismeretlen (elzárt?!) lehet ez a világ. Az idők
során egy-egy mélyről felbukkanó híradás (az ún. bagonyai,
1488 , ill. a Szelestei-féle ráolvasás 1516-1518; a Bomemisza-féle „bájoló imádságok”, 1578; a boszorkánypörök) ve
tettek rá némi fényt. Jobbára még a népköltészet is hallgat
róla, s csak az újkori, ún. kórházi balladákból kaptunk némi
hírt arról, hogy „mi terem a magyar szívébe”.
M íg a kisebb közösségek (család, rokonság, szomszédság)
gyógyítói lappangva gyógyítgatnak, addig a nagyobb (járás-,
megye-, országrésznyi) hím orvoslók már többnyire szemet
szúrnak a hatalomnak. Sorsuk a „3 t” két utolsó kategóriája
(tűrt, tiltott) szerint alakult. Jellemző, hogy e pörös, admi
nisztratív eljárások kapcsán (vándor-)mondakör alakult ki a
gyógyítók körül (fölismeri az álruhában őt megfigyelendő
fölkereső szolgabírót; a vizsgáló bírónak, egészségügyi vagy
egyházi felsőbbségnek is megmondja mi baja van, hogyan

kezelje; becsukják este, angyal megy hozzá, és hazavezeti szinte az ApCsel-1 idézve stb.).
Ugyanakkor viszont - bár a népi állatorvoslás szemlélete,
rendszere, fogalom-, és eszköztára lényegében megegyezik
az embergyógyításéval - mégis számos példát tudunk arra,
hogy még a XIX. sz. végén és a XX. sz. elején nagyhírű népi
állatgyógyítók (pásztorok vagy ún. veszettorvosok) megelő
ző-gyógyító tevékenységükért nagy uradalmaktól rendszeres
konvenciós javadalm azást kaptak.
Nem tisztem a hagyományos orvoslás hatékonyságát, ill. ká
ros voltát mérlegelni, az azonban meggondolandó, hogy ha a
beteg saját faj táj ab e litő 1, saját szóhasználatának és világkép-

Gyógynö vénygy ű j tés
ének megfelelő magyarázatot kap bajára és tanácsot a gyó
gyulás elérésére, az vajon - mai pszichoszomatikus és szociál
pszichológiai ismereteink felől nézve - nem lehet-e bizonyos
esetekben hatásosabb, mint ha ugyanezt ismeretlen fogalmak
kal, számára érthetetlen nyelven, aszimmetrikus helyzetben, ki
szolgáltatva és esetleg nem egyedi diagnosztika-kezelés formá
jában kapja meg? „Ok egészen bizonyosan más rendszerben
mozognak, mint mi, s ki tudja, hogy ebben a rendszerben pozi
tív-e az, amit mi saját világképünk ideáljainak hálózatában ne
gatívnak kell hogy ítéljünk. Ez a meggondolás eleve alázatos
ságra int a magunk igazságaival szemben” - írta már 1942-ben
Karácsony Sándor az Ocsúdó magyarság-ban.
A hagyományos orvoslás nem csak néprajzi érdekesség,
kuriózum, hanem kulcs és lehetőség a néplélek jobb megis
meréséhez (Illés Endre, Karácsony Sándor, Tömöri Viola, Bá
lint Sándor, Lükő Gábor). A tűrés és tiltás helyett sokkal cél
szerűbb (és emberibb) az a magatartás, amire pl. Kálmány
Lajostól, Kiss Gézától kaptunk példát. Szándékosan idéztem
egy katolikus és egy református lelkészt - igaz, Kálmány „fe
lülről”, Kiss Géza „alulról” megkapta érte a m agáét... A nép
iélek e megnyilvánulásainak megértő, beleérző (empatikus)
szemlélete, vizsgálata, megmentése a jobb megértésen túl egy
más minőségű-jellegű emberi kapcsolathoz is elvezethet - ez
pedig a pasztoráció egyik föladata.

Grynaeus Tamás1

I Neuropszichiáter, a történettudományok kandidátusa, néprajzkutató, a magyar ethnopszichiátria és népi gyógyászat szakértője.
ÍO
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A Szent Kereszt Hadserege

egy moldvai csángó fatuban

(Bogdánfaívában)
Az erdélyi katolikus népi vallásosság kutatói eddig nem fog
lalkoztak a Szent Kereszt Hadserege nevű szervezettel, holott
ez a mozgalom a két világháború között az erdélyi katolikusok
körében igen jelentős volt, és széles körben elterjedt. A mold
vai csángó falvak közül egyedül Bogdánfalvából van tudomá
som arról, hogy megszerveződtek a szervezet csoportjai, de le
hetséges, hogy máshol is történtek próbálkozások ezek létreho
zására és működtetésére. Abban, hogy ez a vallásos lelkiségi
mozgalom éppen Bogdánfaívában kialakulhatott, nagy szerepe
volt a falu vallásos hagyományainak és a magyar nyelven gya
korolt vallásosság korábbi intézményrendszerének, ami termé
szetes is, hiszen a népi vallásgyakorlás paraliturgikus cselek
ményeit mindig döntő módon határozta meg a hivatalos egyház
szervezeti élete, liturgiája és dogmatikai rendszere, azaz a népi
vallásosság mindig csak a „templom árnyékában” létezett. En
nek megfelelően bármely népi vallásos jelenség kutatásakor te
kintettel kell lennünk a hivatalos vallásgyakorlás szervezeti ke
reteire és liturgikus gyakorlatára.

Előzmények: R Neumann
tevékenysége Bogdánfaívában
A hivatalos vallásgyakorlás vonatkozásában a XIX. század
végén és a XX. század első évtizedeiben Bogdánfalva helyze

te a csángó falvak között kivételesnek mondható, hiszen a
vallásos élet nyelve itt ekkor még kizárólag magyar volt, és
ez a nyelv egy hangsúlyosan magyar jellegű, az erdélyi kato
licizmus évszázados múltjához szorosan kötődő vallásos kul
túrát közvetített. A faluban az 1880-as évektől kezdve, több
évtizeden át Petrus Matthias Neumann - a magyar néprajzi
történeti irodalomban: Neumann Péter)' - minorita pap szol
gált, aki német származású volt ugyan (a falubeliek szerint2
az észak-moldvai Gura Humoruluiban született), de csángó
hívei közt, az ugyancsak német származású Müller Károly
kántorával együtt, jól megtanult magyarul, és negyvenegy
esztendeig magyarul szolgált a bogdánfalvi plébánián, csak a
liturgia megfelelő részeit mondták latinul3. Ekkor még mind
a családban, mind a templomban magyarul tanították imád
kozni a gyermekeket4.
P. Neumann magyar nyelvű szolgálata szemet szúrt a fel
sőbb egyházi vezetésnek, és emiatt a huszas évek második
felében azon a jogcím en, hogy Bogdánfalva nem a m inori
ták plébániája, a jászvásári püspökség az akkor m ár öreg
plébánost egy csak románul tudó világi pappal helyettesítet
te, és végleg eltávolította a plébániáról5. A nép azonban ra
gaszkodott hozzá, és a falu szélén azon a három hektáros
telken, amit P. Neumann a világháború utáni földosztáskor
kapott, kis kápolnát, két lakóházat, továbbá melléképülete
ket építettek neki és kántorának, még kutat és pincét is

1 P. Neumann Péter rendkívül rokonszenves személyiségéről Domokos Pál Péter is megemlékezik (A moldvai magyarság, Budapest, 1987,
184-187. old.), fényképet is közöl róla ésfaluszéli házáról, kápolnájáról. Egyebek mellett ezt írja: „Azt a kedvességet és szívességet, amit Neu
mann házában éreztem, soha sehol sem tapasztaltam. Becsületben megőszült, szép, férfias képe szívemben örökké élnifog. ” (Uo., 187. old.).
2 A tanulmányban az alábbi bogdánfalvi adatközlőkre történik hivatkozás: A J — Andor János (1914-2002), E J = Erdély Já
nos (1891-1983) - P. Daczó Árpád-Lukács gyűjtése 1976-ban. DA = Duma Antal, szül. 1931.
3 „A pap latinul [szolgált]. Prédikált magyarul, sz az énekek, imáccágok magyarul vótak" (AJ).
4,, Tátáink, mikor vótak, taníttak. Ott, hogy tutták ők isz. De hát szent írászból. Gyiák, Káról gyiák tanított. Ezket az imáccságokot.
Mikor a templomba bémentünk, akkor gyütött bé, sz tanyitott az imáccságokra. Miatyánkot, az Üdvözlégyet, Hiszekegyet,
Tőredelmesszéget. M ind ezeket. Szükszég vót. M oszt nem tanisszák, de ezelőtt tanyittá a gyiák a gyermekekeket. [A pap nem
tanította?]Dehogynem! A pap isz igen. A székekbe beültünk. Lejányok egy felé, a fiu k eg)>felé, sz a pap tanyitott az imáccságra. Sz
magyarul! Nem oláhul! Magyarul! Az a páter, melyik meghót, magyarul tanyitta. Magyarul, met hát azt mondotta az a páter, az,
mikor fiatal vót... azt mondotta, hogy nem kell ide [ti. a román nyelv], met mii nem vagyunk oláhok. O nem tudott jó l magyarul.
Akkor azt mondotta a páter, a Nájmán páter, melyik meghót: ‘Magik hogy tudnak imádkozni, sz énekelni, sz mendent végzeni? ’ 'Ma
gyarul! ’ A Kárul diák, melyik vöt, ő német vót, ő nem tudott magyarul. Ő németül tudott, sz látinul. Akkor azt mondotta a Páter, az,
fiatal vót: ‘Ne buszulják magik, met könnyebb egy embernek megtanuljon magyarul, mind annyi ember, melyik van a faluba, tanul
jon meg oláhul. Jobb így. A gyiák megtanul magyarul, sz a templomba végzi az imáccságot, sz az éneket magyarul. ’ ‘Ó ,jó l van, kö
szönjük! J- csókolták a páternak a kézit. Azt mondották, köszönik szépen, hogy ezt a szót mondta. Sz osztá nem beszéltek oláhul. Ma
gyarul. A gyiák nem tudott, de megtanult. A páter odaadta neki az irászt. ‘Spune Tatái nostru p e ungureqte! ’Miatyánk ki vagy a
mennyékbe... [...] Felit [ti. A Miatyánk felét] mondta a gyiák, a kántor. Felit mondták a nép. Há oláhul nem tudták. így vót. ” (EJ).
5 Lásd még Domokos Pál Péter, i. m. 184. old.
2004/5
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ástak6. Továbbra is tömegesen jártak hozzá keresztelni, a
gyermekágyas asszonyok „avatódni”7, magyar nyelvű szent
misét hallgatni, de legfőképpen magyarul gyónni és áldozni.
Am ikor a felsőbb egyházi vezetés azt is megtiltotta neki,
hogy a telkén gyóntasson, hívei a kapuban, az utcán térde
pelve gyóntak, ő pedig a kerítésen belül hallgatta a gyónásu
kat':’ „Halálos betegek utolsó kívánsága volt, hogy nálam
gyónhassanak, és nem engedték m eg” - mondotta keserűen
az őt 1929-ben meglátogató Domokos Pál Péternek8.
Egészében azt mondhatjuk, hogy P. Neumann a mindenna
pok vallásos életében jutott szerephez, hiszen eltávolítása után
a családi és közösségi nagyünnepeket már a hivatalos egyház
irányította. Jellemző például, hogy a keresztelést, ami bárme
lyik szokványos munkanap reggelén megtörténhetett, és nem
járt mulatozással („egy pohár pálinkát megittak, sz mentek ka
pálni”), rendszerint ő végezte, ellenben a házasság szentségé
nek kiszolgáltatása, azaz a lakodalmi esküvői szertartás elvég
zése már a falu plébánosának feladata volt. A kis kápolnában
végzett szentmiséknek sem volt rögzített időpontja, kérésre bár
mikor mondott misét, sőt maga is kezdeményezett ad hoc mi
sevégzést: „Na, hájtok [gyertek], mondjunk egy szenmiszét!”
- szólította meg a hozzá betérő gyermekeket.
P. Neumann a magyarul szolgáló deákját és annak családját
is magával vitte a faluszéli kápolnába, ahol nem volt ugyan or
gona, de „Káruj diák” „csak szájból” is szépen énekelt9. Szol
gálatuk körülbelül a harmincas évek végéig, P. Neumann ha
láláig tartott. Ereje fogytán P. Neumann a telket az épületek
kel együtt átadta a papi szem inárium nak („odaadta a
szeminámak”), maga pedig átköltözött minorita rendtársai
hoz a közeli Lujzikalagorba. Ott is halt meg, és ott is temet
ték el. Később a „szeminár” a bogdánfalvi telket eladta egy
Tankó István nevű gazdagabb bogdánfalvi embernek, akitől a
kommunizmus idején elvették, és a kollektív gazdaságban
minden építményét megsemmisítették, még az öreg pap által
telepített szőlőt is kivágták.10
P. Neumann eltávolítását a falu népe nehezen viselte el.
Egyes családok lázadozni kezdtek, és a helyébe lépő, magya
rul nem tudó, lulius Abesca nevű papot - aki egyébként Do
mokos Pál Péter szerint nem volt rosszindulatú11 - el akarták
kergetni. Ezért büntetésképpen egy ideig, a népi emlékezet
szerint mintegy öt évig, Bogdánfalva, noha az egyik legősibb
moldvai plébánia volt, egyáltalán nem kapott papot, a klézsei

összekulcsolt kezek
pap csak havonta egyszer jött el misézni. Vasárnaponként az
ugyancsak klézsei Simon Mihály deák végzett a templomban
magyar nyelvű vecsemyét. így a vallásgyakorlat és a templo
mi éneklés nyelve a harmincas években továbbra is a magyar
maradt, a deák 1940-ig itt is kizárólag magyarul szolgált,
akárcsak más, még magyarul beszélő csángó falvakban.
A magyar prédikáció és a magyar nyelvű gyónás iránti
igény a harmincas években még rendkívül nagy volt, ez m a
gyarázza a P. N eum annhoz való ragaszkodást is. Az
1936-1937 táján titokban Bogdánfalvában missziózó Németh
Kálmán józseffalvi plébános missziós tevékenysége valósá
gos lázban tartja az egész falut. A lengyel származású Hoyden
Ferenc klézsei pap megengedi a bukovinai magyar papnak,
hogy a tiltások ellenére saját felelősségére misézzen és prédi
káljon az irányítása alá tartozó plébániákon és ezek filiáiban.
Németh Kálmán 1937-ben Budapesten kelt emlékiratában így
emlékezik ezekre a missziós utakra: „Híveim egy-egy hétre
szívesen elbocsátanak, mert nagyon is sok borzalmat tudnak
a moldvai dolgokról, és nem bánják, ha papjuk néha elmegy
a sokkal szerencsétlenebbeken segíteni. Olyankor a szekere
met 154 kilométerrel előbbre küldöm. A kikötőm ilyenkor
mindig Bogdánfalva (Valeaseaca, Bacautól négy [sic!]12 kilo
méterre). M ár éjszaka elfut a híre, mint a zsír, hogy ‘itt a ma
gyar páter’. A hegyoldal megtelik lámpásfényekkel. Pihenés-

6 „Há vót. Szép káponacska. Csánva z emberektől. Adtak segiccséget. Felcsánták, béfedték, menden. Oltár vót, mendenféle. " ( EJ).
7 A z „avatás ", „ avatódás ” a szülés után tisztátalannak tekintett gyermekágyas csángó asszonyok Moldva-szerte elterjedt ri
tuális tisztulási szertartása, amit a pap hiányában rendszerint a „deák" végzett a templomban. A gyermekágyas asszonyt, kar
já n á l fogva a templomba vezették (e szimbolikus rítus vélhető jelentése, hogy a M ásik Világgal kapcsolatba került szülő nőt új
ra meg kell tanítani járni), megkerülték vele az oltárt (a Szenthez való tartozás szimbóluma), majd imádkoztak érte. A gyer
mekágyas nő csak a tisztulási rítus után válhatott ismét a fa lu társadalmának teljes jogú tagjává. A különböző csángó vidéke
ken egyöntetűen arra emlékeznek, hogy az „avatás" szertartásának elvégzéséért a deák egy tyúkot kapott.
8 Domokos Pál Péter, i.m. 186. old.
9 „ Sz osztá a gyiák, melyik vót vele, az isz béjött vót ide. Sz az itt ült. A z asszonya, gyermekei mind itt ültek. Osztá a páter
miszézett, sz a gyiák énekelt, de nem vöt orgonája. Ilyen muzika, hogy orgonáljon, csak szájból énekelte. Osztá ott énekelte a
szenmisze énekekeket, mendenfélét. ” (EJ).
10 ,, Osztá meghót Nájmán páter. [És azzal a kápolnával mi lett?] A zt osztá elrontották, mikor a kollektíva béjött ide. Au risipit.
Elhordták. Eggyik isz vitt, a mászik isz... Elszórták, nem maradt szemmi ott, csak a főd. ” (EJ). „ Osztá leszórták. Káponát, min
dent. Jöttek komonisztok. A komonisztoknak nem kellett kápona......Eltakaritták, ninc szemmi moszt. " (AJ).
11 Domokos Pál Péter, i. m. 184. old.
12 Bogdánfalva mintegy 10-12 kilométernyi távolságra van Bákótól.
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A Szent Kereszt Hadserege
ről szó sincs, hisz képesek éjfélutánig várni, reggel 3 órakor
felverni: gyónni akarnak, velem beszélni akarnak. Betegeiket,
megszervezése Bogdánfalvában
öregeiket a 7-ik faluból elhozzák szekereken, hogy lássanak a
A mozgalom 1887-ben Rómából indult. A hierarchikusan
halál előtt magyar pátert, és gyónjanak meg. Ha ősz van vagy
szervezett Szent Kereszt Hadserege szervezetét XIII. Leó pá
tavaszelő, nem lehet szó levetkőzésről, tisztálkodásról. Egy
pa hagyta jóvá. A szervezet a szentföldi szent helyek védel
nagy bundába behuzkolózva alszom néha köztük a földön, a
méért, valamint a Palesztinában szenvedő keresztények meg
magyar templomi beszédek után. ...A nyelvükön prédikálni
segítéséért munkálkodott (ima, pénzadomány stb.), és e szent
tudok és azt ügyesen és lehalkítva befejezni, amikor 4-5
célok érdekében lelki keresztes hadjáratra hívta a tagokat. A
csendőrsapka a templomban megjelenik, ahogy ez éppen a
mozgalomban a Szent Kereszt kultikus tisztelete központi je 
múltkor történt Bogdánfalván, amikor a templomban meglep
lentőségű volt, mert a krisztusi megváltás szent keresztjében
tek a csendőrök és a katonai ‘előképzősök’ bobos serege (oláh
győzelmi jelképet láttak: „Ez azon jel, amely megdöntötte a
leventék), akiket aztán igazán megható trükkökkel békítettem
régi pogányságot, és amely egyedül képes korunk hitetlensé
ki.” (Székelyföld 1999/10, 51-52. old.).
gét is legyőzni” - olvassuk a szervezet 1926-ban Kolozsvá
1940-ben Bogdánfalvában is a legkategorikusabban betilt
ron kiadott szabályzati könyvecskéjében15.
ják a magyar nyelv templomi használatát, és ekkor a magyar
Erdélyben az 1920-as évek derekán, a ferencesek szervezik
nyelvű templomi éneklés is végképp megszűnik13. Ettől kezd
meg a Szent Kereszt Hadserege szervezeteit. A ferencrend er
ve a falu nyilvános terében sehol nem hangozhat el magyar
délyi generálisa 1925-ben P.
szó: még a népszokások magyar
Tréfán Leonárdot nevezi ki a
nyelvű éneklését is megakadályoz
„Szentföld biztosává” (comissarius)
zák. A karácsonyi magyar nyelvű
egész Románia területén, aki a ko
éneklés tiltására így em lékezik
lozsvári ferences központból irá
egy idősödő férfi: „Vótak akkor
nyítja az egyre terebélyesedő, hie
csendérek. Ha megfogtak, hogy
rarchikusan szervezett mozgalmat,
halltak, megvertek. Tyiár gyerme
amelynek két év múlva m ár 30
kek vótunk. Megvertek, ha hallták,
ezer, 1931 végén pedig m ár 60
hogy csángószon énekelünk. Kel
ezer tagja van Erdélyben16. A ro
lett csak rományul énekeljünk. De
mán hatóságok azonban egyre na
osztá még eléjött, még énekeltünk
gyobb gyanakvással tekintenek a
csángószon. M agyarul.” (DA)
szervezetre, ami azt eredményezi,
A világháború után, a M agyar
hogy 1936-ban - a végleges betil
Népi Szövetség Bákó megyei szer
tást elkerülendő — a szervezet
vezetének szervezése idején ismét
kénytelen nevet változtatni, és et
felcsillan a lehetősége annak, hogy
től kezdve a „békésebben” hangzó
a magyar ének visszakerüljön a
Szent Kereszt Szövetsége néven
templomba, de ez az esély nem va
működik17.
lós. Politikai taktikázásról van szó
A Szent Kereszt Hadseregének
csupán. A kommunista szervezet
szervezetei elsősorban azokon a
magyar vezetői ily módon próbál
katolikus vidékeken jöttek létre,
já k a vallásukhoz ragaszkodó
ahol nem volt ferences kolostor, és
csángók bizalmát m egnyerni14. A
azokat fogta össze, akik a földrajzi
magyar nyelvű vallásos éneklés te
távolság miatt nem lehettek tagjai
hát 1940-től kezdve csak a házi
magánájtatosságokon hangzik el,
a ferences kolostorok árnyékában
amelyeknek viszont a kommuniz
működő, ugyancsak világi tagokat
mus alatt is gazdag rendszere m ű
tömörítő ún. ferences Harmadik
ködik Bogdánfalvában.
Im ádkozó m oldvai csángó asszony
Rend szervezeteinek, am elynek
13 „Ezerkilencszáz negyvenig vöt magyarul nálunk. M ikor Antonescu vöt. ” ,,Elé 1940-ig a templomba románul nem vöt. 1940be má letiltották. Adtak levelet a papnak, hogy tiltott magyarul. ” (AJ).
14 „ Osztá mikor jö tte k a komonisztok a Magyar Szövetszégvel, akkor mondták, hogy szabad, de nem még adtak irval, hogy né,
szabad. lén mondtam, hogy mié nem adtak a papnak, hogy iénekeljenek magyarul, a kántor tud magyarul isz. M ondják meg!
De arra nem ügyeltek! Mondom, tanárokot küldtek vöt, de az isz nem ment szokáig. Két esztendőt vöt, de belémaradott. " (AJ).
15 A Szent Kereszt Hadserege szabályai és fölvételi könyve. Kiadja P. Boros Fortunát a Szentföld biztosa, Szent Bonaventura
Könyvnyomda, Cluj-Kolozsvár, 1926, 6. old.
16 Lásd M it akar a Szent Kereszt Hadserege? Közrebocsátja P. Tréfán Leonárd a Szentföld megbízottja, a Szent Kereszt Had
serege központi főparancsnoka, Szent Bonaventura Könyvnyomda, Kolozsvár, 1927, 3. old. Továbbá P. Pap Leonárd „Feren
ces folyóiratok a XX. században”, P. Benedek Fidél (szerk.), A z erdélyi ferences rendtartomány, Kolozsvár, 2002, II. kötet,
313-339. old. Itt 327. old.
17 A névváltoztatásról uo., 327. old.
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elsőrendű feladata a szegénygondozás, az árvák gyámolítása
stb. volt. A ferencesek aktivitásának következtében a Szent
Kereszt Hadseregének szervezetei egész Erdélyben m egala
kultak. A mozgalom a harmincas években virágzott igazán18. A
gyarapodó tagságot központilag tartották nyilván. Minden tag
ún. „vezérkönyvet” kapott (akárcsak a ferences Harmadik Rend
esetében), amit a szervezet helyi vezetője töltött ki, és amelynek
utolsó, személyi adatokat tartalmazó oldalát a tag elhalálozása
után a központba kellett visszaküldeni, hogy az elhunyt tagtárs
lelki üdvéért a szervezet tagjai imádkozhassanak.
A Szent Kereszt Hadseregét szervező ferencesek a huszas
évek végén a moldvai csángók közé is eljutottak, bár ezekről
a m issziós utakról egyelőre m ég keveset tudunk.
Bogdánfalvában három erdélyi, Csíksomlyóról jö tt missziós
ferences pap szervezte meg a Szent Kereszt Hadseregét 1929
januárjában. Egyikük közülük P. Takács Gábor csíksomlyói
házfőnök volt, másikuk pedig P. Kukla Tarziciusz, aki
azidőtájt Csíksomlyón tanított a rend középiskolájában. A
harmadik ferences szerzetes személye ism eretlen19. Hármuk
közül a szervezésben P. Kukla Tarziciusznak volt döntő sze
repe, akit a nép emlékezete „Kukla pap” néven őrzött meg20.
A M oldvában missziózó ferencesek az akkor 38 éves Er
dély Jánost nevezik ki a Szent Kereszt Hadserege bogdánfalvi
vezetőjévé, „parancsnokává”, akinek tagsági könyvecskéje
1929. jan. 23-i keltezésű. „Az asszo felibe falunak vöt Erdei.
Erdei Jánosz. O vette ától Kuklea paptol. Ferencrendi pap
Kolozvárrol. Járt akkor. O átolvette. ...Legén votam, még
nem votam megházaszodva. Osztá átolvette mász, mász a fa
luba z egész. Miután mágházoszodtam én, én isz átolvettem.
Csoportvezető votam .” - em lékezik Erdély János
„parancsnoki11 megbízására, és saját későbbi, 1938 utáni sze
repvállalására Andor János csoportvezető (AJ).
Erdély János falubeli „parancsnok” feladata volt az alap
vető szervezeti feladatok ellátása, azaz a tagok nyilvántartá
sa, további csoportok szervezése, a kitöltött fölvételi lapok
Kolozsvárra való beküldése, a tagok elhalálozásának bejelen
tése, a Szentföld érdekében tett adományok összegyűjtése
stb. A „parancsnok” a mozgalom kolozsvári ferences szerve
zeti központjából rendszeresen kapott tagsági könyvecskéket
(ún. „vezérkönyveket”), szervezeti szabályzatokat, imaköny

veket, szentkereszteket stb. Az 1976-ban Bogdánfalvába láto
gató P. Daczó Árpád-Lukács erdélyi ferences pap Erdély Já
nos lakásán több olyan dokumentumot is talált, melyek ezzel
a szervezői tevékenységgel voltak kapcsolatosak, például
postán kapott nyomtatványokat a csoportok szervezése céljá
ból, a tagok kitöltött csoportlapjait, amelyeket akkor kellett
visszaküldeni, ha az illető tag elhalálozott stb.
A Szent Kereszt H adseregének tagjai m ind házasem berek
vagy férjezett asszonyok voltak, akik a keresztúti stációk
számával m egegyező számú, azaz 14 tagból álló csoportok
ba szerveződtek, am elyeket a csoportvezetők irányítottak.
B ogdánfalva különböző falurészeiben hét csoport szerve
ződött Erdély János, Petrás János, Tim ár György, A ndor Já
nos, Páncir Gergely, Petra Péter és Galacán Gergely irányí
tása alatt.

A Szent Kereszt Hadserege
tevékenysége és szervezeti élete
A bogdánfalvi szervezet tagjai az erdélyi szervezetekhez
hasonlóan a Szent Kereszt kultuszát gyakorolták. Skapuláré
módjára, vagyis állandóan maguknál őrizve, szent keresztet
viseltek a testükön, amit a ferences elöljárók áldottak meg.
Ezt este és reggel megcsókolták, mondván: „Imádunk Téged
Krisztus, és áldunk Téged, mert szent kereszted által megvál
tottad a világot!”. A csoportok advent első péntekétől kezdve,
egész télen, majd a böjti időben is, sorra a tagok házainál ke
resztúti ájtatosságokat végeztek, azaz „hadszergeztek”21. A
parancsnok és a csoportvezetők feladata volt a keresztúti ájtatosságok megszervezése és irányítása; ők végezték az Elő
Keresztút tagjai között a titkok sorsolását is22.
Az adventi és böjti időben péntekenként tartott házi ájtatosságok („hadszergezészek”) mintegy két órányi ideig tartottak.
Ezalatt elvégezték a keresztutat, s könyörgést végeztek23. Az
ájtatosság végén elénekelték Száraz volt a szent keresztfa...
kezdetű, a helyi szervezet „himnuszaként” felfogható éneket,
amit Erdély János szerzett a Dicsértessék szent keresztfa...
kezdetű közismert böjti ének mintájára és dallamára, és amit
a Szent Kereszt Hadserege énekének neveztek.

'1‘8 A mozgalom terjedésében nagy szerepe volt mindenekelőtt a mozgalom hivatalos közlönyeinek, azaz A Szent Kereszt
(1926-1943) és a német nyelvű Heilige Kreuz (1928-1936) című periodikáknak, de általában véve az erdélyi ferences sajtó
egészének, például a Szent Ferenc Hírnöke (1903—1947), A H írnök (1921—1944) és legfőképpen a P. Tréfán Leonárd által szer
kesztett Katholikus Világ (1923-1946) című folyóiratoknak. A z utóbbi folyóirat 1926-tól a „ Szentföld" című állandó rovatban
közli a Szent Kereszt Hadserege híreit, közleményeit. Lásd P. Pap Leonárd, i. m.
19 Németh Kálmán Moldvában is missziózó józseffalviplébános 1937-ben írt emlékirata említi a Bogdánfalvában korábban
missziózó két ferences pap nevét, megjegyezvén, hogy „ drága és jótékony nyomaikat,, mindenütt feltalálta, ami megerősítette
benne az elhivatottság érzését. (Az OSZK-ban található emlékirat megjelent a Székelyföld 1999/10. számában.) „Kukla p a p "
emlékezete a bogdánfalvi nép körében máig fennmaradt.
20 P. Kukla Tarziciusz rendje utasítására még a moldvai missziózás évében, 1929 nyarán, Amerikába hajózott, és az erdélyi
ferencesek ottani kusztódiájában vállalt szerepet. Később, 1941-ben, Clevelandban a Katolikus M agyarok Vasárnapja című lap
szerkesztője lett. Lásd P. Pap Leonárd, i. m., 334. old.
21 „Adventbe gyűltünk essze. Úgy hogy egy tiélen tizenniegy embernek a házánál szerre elmondtuk a szentkeresztuttyát.
Hadszergesztek. ” (AJ).
22 A z ún. „állomási keresztek” v. „ állomási feszületek" használata 1773. jan. 26-tól kezdődik, amikor XIV. Kelemen pápa meg
engedte a római Szent Bonaventura-kolostor ferencrendi szerzeteseinek, hogy a rend elöljárói ilyen kereszteket megáldjanak.
A későbbi pápák, példáid 1863-ban IX. Pius, a ferences elöljáróknak ezt a kiváltságát megerősítették és bővítették. A meg
szentelt állomási feszületek által keresztúti búcsúk is nyerhetők. (A Szent Kereszt Hadserege szabályai... 1926, 24-29. old.).
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Több mint két évtizeden át a Szent Kereszt Hadseregének
teljes tagsága minden hónap első péntekén, Erdély János pa
rancsnok irányítása alatt, a templomban a stációs képeknél,
közös keresztúti ájtatosságot végzett. Ilyenkor a tagok igye
keztek gyónni is, amit a mozgalom szervezeti szabályzata is
szorgalmazott. A magyar nyelvű elsőpénteki templomi keresztútvégzésre azonban csak 1949-ig kerülhetett sor, ekkor
ugyanis megtiltották nekik a magyar nyelvű közös templomi
imádkozást. Azért, hogy a templomban maradhassanak, kez
detben megkísérelték románul végezni az addig magyarul
gyakorolt szertartást, de mivel akkor még a tagok többsége
nem tudott románul imádkozni, végül elmaradtak a templom
ból, és az elsőpénteki keresztútvégzéseket is magánházaknál
folytatták24. Andor János csoportvezető például ettől kezdve
saját otthoni harmóniumának kíséretével énekelve végezte a
keresztúti szertartást rokonai és barátai részvételével.
Észak-Erdély M agyarországhoz való 1940-ben történt
visszacsatolása után a kolozsvári központtal való kapcsolattartás teljesen lehetetlenné vált, de a m agukra hagyott
bogdánfalvi csoportok továbbra is rendületlenül működtek. A
háború után, 1947-ben, az egyik csoportvezetőt, a vasúti sza
badjeggyel rendelkező Andor Jánost a „parancsnok”, Erdély
János, a tagság, a bogdánfalvi nép követelésére azért küldi
Kolozsvárra, hogy újra vegye fel a kapcsolatot a ferencesek
kel, „lelje ki a fejedelmet”, és hozzon megszentelt kereszte
ket, imakönyveket a tagok számára. Andor János m ár nem ta
lálja Kolozsváron a bogdánfalvi szervezet megalapítóját, az
időközben Amerikába távozott P. Kukla Tarziciuszt, de talál
kozik és összebarátkozik az időközben kinevezett új szentföl
di biztossal, P. Boros Fortunáttal25, akitől 80 darab keresztet
kap az „É jeiben győzni fogsz!” felirattal. Ezen felül felvéte
li tagsági könyvecskéket és naptárakat is kap a ferencesektől,
ezeknek árát postán küldi meg. A sikeres kolozsvári útnak kö
szönhetően a bogdánfalvi szervezet, illetve ennek parancsno
ka, Erdély János, még 1949-ben is kap Kolozsvárról nyomtat
ványokat az újabb csoportok megszervezésére26.

A központtal való kapcsolat 1950 táján szakad meg végleg,
amikor az erdélyi ferencesek olyan nehéz helyzetbe kerülnek (a
rendtagokat 1951. augusztus 20-án éjszaka kényszerlakhelyre vi
szik, sokukat bebörtönzik, a rend vagyonának nagy részét elkoboz
zák stb.), hogy a Szent Kereszt Hadseregének további irányítását
sem tudják már ellátni. Andor János 1953 tavaszán, az 1947-es út
hoz hasonló céllal, feleségével együtt már hiába utazik újra Kolozs
várra. Legnagyobb megdöbbenésére már a ferenceseket sem talál
ja a kolostorban (korábbi ismerőse, P. Boros Fortunát, a „hadsereg”
erdélyi biztosa 1952. március 16-án halt meg a Duna-csatománál
végzett kényszennunkán27), így a bogdánfalvi szentember csoportvezető és felesége már csak egyetlen imakönyvvel térnek haza.
A kommunista diktatúra korszakában a teljesen elhagyatottá
lett bogdánfalvi szervezet csoportjainak működése is akadozni
kezd. A meg-megújuló zaklatások, és a tagok egy részének kö
zömbössége miatt egy idő után voltaképpen már csak a „pa
rancsnok”, Erdély János, csoportja működik szabályszerűen.
A diktatúra egyes korszakaiban a szervezet vezetőit megfé
lemlítik, de ez Erdély János esetében nem vezet eredményre.
Amikor tevékenysége miatt konfliktusba kerül a kommunista
rendszerrel, kész a mártíromságig is elmenni28. Az általa irányí
tott mozgalom erejét és a csángó falu lelki életében betöltött sze
repét jelzi az, hogy a bogdánfalvi tagok közül sokan életük vé
géig a szervezet tagjának tartották magukat, és igyekeztek elvé
gezni azokat a paraliturgikus szertartásokat, amelyek gyakorlá
sára fiatalabb korukban fogadalmat tettek. A tagok egy része éle
te végéig hűséges maradt a szervezethez. Az Andor János búcsú
vezető által vezetett csoportban például végül már csak ketten, a
csoportvezető és a felesége maradtak életben, akik életük végé
ig öntudatosan viselték testükön a szentkeresztet, és pénteken
ként ketten is, a „vezető” és a „közlegény”, elvégezték a hadse
reg szervezeti életében kötelezően előírt keresztúti ájtatosságot:
„Végezzük moszt isz. Én vagyok a vezető, sz ő a tag” - mondta
félig tréfásan a csoportvezető az 1990-es évek derekán.

Tánczos Vilmos
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23 „Ennél isz, ennél isz, péntekeken. M ikor péntek jött, akkor eszte gyűltek oda. Sz akkor a coportvezető ment oda. Sz mikor
odament, vöt egy feszületke, a Szent Kereszt Hadszereginek a feszülettye, sz azt tettük le szépen az asztara egy kucsere, sz osztó
indittuk el. M ondtuk el az act de cáinta, sz a Töredelmesszéget, sz osztá indittuk a szentkeresztuttyát. " (EJ).
24 „Ennek rendelésze úgy vót: menden elsző péntek. ...A páterek úgy mondták, menden elsző pénteken meggyónjanak, sz temp
lomba végzettük. Osztá eljött az üdő, sz a templomba eltiltották. A zt mondták a páterok, nem lehet, met ulyan vöt az ordin [ren
delet], Osztán akkor vót itt bíró, primár, azt mondotta, nem szabad, sz magyarul nem lehet. M e hát magyarul végzettük műk.
Magyarul nem lehet. Sz osztá én szerzettem ulyan irászokot, amelyik mondta oláhul. H át oláhul nem tudták a nép! Hát aszondja, híjába énekelek, met nem tudják. Akkor osztán bémaradt, nem mondtuk delok [egyáltalán]. Osztá a csoportvezetők
esszegyűltünk itthon így a háznál, jö tte k ide, mentek tova, mentek oda. " (EJ).
25 P. Boros Fortunát 1934 októberétől vette át a szervezet vezetését és A Szent Kereszt című lap szerkesztését. Lásd P. Pap
Leonárd, i. m., 327. old.
26 P. Daczó Árpád-Lukács 1976-ban több kitöltött lapot is talált nála a tagok nevével.
27 P. Bálint Szálvátor, „Az erdélyi ferencesek meghurcoltatásának áldozatai”, P. Benedek Fidél (szerk.), A z erdélyi ferences
rendtartomány, Kolozsvár, 2002, II. kötet, 177. old.
28 „Mikor béjött a demokrácie, nem hatták, hogy folytasszák a Hadszerget, sz a dátoriét [feladatot, kötelességet], ezt. Mentek, rumbolták,
dőbtöszték [köpdősték], Bémentek, hód lőjek meg ez embernél e házba. Hód nem lehet, hód g\>üssze. H ód métt gyiitte essze. ’Ce inseamna
lucnil ásta cá strángi oameni fi cánti aicia in casa omului? ’ ‘Puteti sa ma omoráti, eu datoria asta ofac. ’ 'Miféle dolog ez, hogy összegyűj
tőd az embereket, és énekelsz itt az emberek házánál? ’ 'Megölhetnek, de én végzem ezt a kötelességet. ] Bément egy ilyen policáj, sz aszonta,
hogypoti sá ma impu^ti [meglőhetsz]. S csinálta Végig, míg élt. ...95 éves volt, mikor meghalt. Met ő nem vöt beteg, hogy üljön az ágyba. ”
„Úgy mentek úgy reje, hogyjeggetták[ijesztgették]. Milicijétől, szfátoktól. [A rendőrségtől, a néptanácsoktól.] "(EJ menye, 1993).
29 A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem M agyar Néprajz és Antropológia Tanszékének docense. Kutatási területe a
vallási néprajz, ezen belül a moldvai csángók szakrális folklórja.
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A z igazi játék
A néphagyom ány szerepe a személyiségfejlődésben
és a társadalm i béke előmozdításában
Az az ember, aki kicsi korában, gyermekként nem tanult
meg szépet és jó t alkotni, az egész életében a másokon való
uralkodásban, erőszakban keres kielégülést. Ezt a gondolatot
a bécsi lélekbúvár, Alfréd Adler írásaiban találtam.
Hogyan lehet egy kisgyermeket megtanítani a szép és jó al
kotására? Játékkal. A szép és jó alkotásának módját, nyelvét,
eszköztárát, formáját meg kell tanítanunk. Ugyanúgy, mint a
nyelvet. Senki sem születik nyelvtudással, azt éveken keresz
tül tanulnunk kell, és tanulnunk kell egyáltalán mindent, ami
emberré tesz, a műveltséget, a kultúrát.
„...Minden ember...fennség, Észak-fok, titok, idegenség,
Lidérces messzi fény...”- írja Ady Endre, a 20. század egyik
legnagyobb magyar költője egy versében. Vagyis minden em 
ber külön csoda, m egismételhetetlen, pótolhatatlan, párat
lan, egyszeri jelenség, mások számára nehezen megismerhe
tő, csoda, mint egy lidérces, messze fény, aminek közelébe
sem lehet eljutni. De ez az eddig sosem volt, csoda ember
minden vágya az, hogy megismertesse magát a többiekkel,
meg akarja magát mutatni, hogy „látva lássák” . Hogyan tud
ja magát megmutatni, egyedülálló személyiségét megismer
tetni másokkal? Úgy, hogy megtanulja a megmutatásnak, a
magunkról szóló ismeretek közlésének a módját, a jeleit, a
jelrendszereit, a magunkat megnyilatkoztató nyelvet. A be
széd nyelvét, a beszéd, a szavak anyanyelvét, a dallamok, az
ének nyelvét, a zenei anyanyelvet, a mozdulatok, a tánc, a vi
selkedés anyanyelvét, a formák, az arányok, a színek, a szín
érzés anyanyelvét. Mindezeket az „anya-nyelveket” nemze
dékek hosszú sora több évszázad folyamán alakította ki, mint
egy-egy nép, egy-egy nemzetbe tartozó sokszázezer vagy
millió ember közös alkotásait. Azért, hogy lehetőség szerint
mindent elmondhassak magamról a velem együtt élő embe
reknek, a társadalomnak, hogy az emberek felismerjék érté
keimet és sajátos, csak nekem szóló küldetést, szerepet és he
lyet adjanak nekem, amit csak én tudok betölteni. Hogy ér
telmet kapjon létem. „Ezért minden, önkínzás ének, Szeret
ném, ha szeretnének, És lennék valakié, Lennék valakié”- fe
jezi be versét Ady Endre.

A játék - utánzás
Az ember tehát csak valami szép, valami jó alkotásával
tudja magát megmutatni, megszerettetni, és tud helyet kapni
a társadalomban. Szép és jó alkotás a gyermek számára már
egy szép mondat, egy szép ének, egy játék, egy rajz, egy
rongybaba, egy hímzés, egy szőttes, egy megkötött kosár.
M indez egyszerű, mindenki számára hozzáférhető anyagból,
könnyen elsajátítható módon, mégis a szépség titokzatos ér
tékével megkoronázva - benne van a népek évszázados ha
gyományában. Nemzedékek sora alkotta meg, szavatolja ér
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tékét. Az igazi népművészetet ugyanúgy nem lehet ham isíta
ni, mint ahogy egy gyermekrajzot sem tudnak hamisítani a
felnőttek.
A gyermekvilág minden alkotása játék, a szó első és igaz
értelmében. Mi a játék? Utánzás. „Nem a való, hanem annak
égi mása,” - írja Arany János. A művészet utánzás - mondja
Arisztotelész. Poesis, emberi alkotás, utánzás, nem a „való”.

„U grós” tánc M agyaregregyen - Összehangolt mozgás
Olyan mint egy virág, de nem igazi, papírra van festve.
Olyan, mint egy ember, de nem él, mozog, mert kőből farag
ták. És azért, mert mozdulatlanná lett, papírra került, kőbe öl
tözött, nem hervad el, nem hullik el, megragadott az igaziból
valamit, ami fontosabb, mint egy virág a sokmillió, elherva
dó virág közül. A játék tehát utánzás, a játék művészet. M in
den igazi játék igazi művészet. Az énekes, táncos, mozgásos,
szerepvállalós és váltós gyermekjátékok egy másik, „égi sí
kon” utánozzák a valóságot, a valós emberi kapcsolatokat,
szerepeket, élethelyzeteket. Például, amikor a kislányok egy
más kezét fogva, körbe járva énekelnek, táncolnak, megjele
nítik és átélik az egymásba-kapaszkodás, az összetartozás, a
szolidaritás élményét, összehangolt közös énekkel, egymás
mozdulataihoz igazított mozdulatokkal, azonos lépésekkel.
Maga a tánc szó a mi nyelvünkben akkor jelent meg, amikor
a páros-tánc, vagyis Európában a francia udvarban valamikor a
XVI. században, nálunk valamivel később, a XVII.-XVIII. szá
zadban, keleti és déli szomszédainknál szinte csak a XIX.
század végén vagy a XX. században. Addig csak lánc és kör
táncok, vagy magános táncok, esetleg harci, küzdelmet után
zó és küzdelemre felkészítő táncok léteztek, melyeket nem
neveztek még ezzel a „nemzetközi” szóval, táncnak (Tanz,
tanec, dans stb.). A mi nyelvünkben minden szabályozott,
vagy összehangolt mozgásnak más és más volt a neve, ugyan
úgy mint más nyelvekben. A tánc, mint általában ritmikus,
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szabályozott (és nem dolgot végző) mozgás összefoglaló ne
ve, igen későn jelenik meg a nyelvünkben is. Mi lehetett az
előtt az a szó, ami általában a ritmikus mozgást jelentette a mi
nyelvünkben? Talán a játék. A román nyelvben ma is a játék
és a tánc neve egy és ugyanaz: zsok (a román írás szabályai
szerint: joc, jocul). A táncos mozgás különféle formáinak,
változatainak igen gazdag a magyar szókincse: ugrik, lejt,
lép, tombol, sereg, fordul, topog stb. A német nyelvben a pá
ros táncok elterjedése előtti kör- és lánc-táncokat nem a Tanz
szóból képzett névvel jelölték, hanem külön szavuk volt rá:
Reigen. A gyermekek körtáncába mai napig is, ahol még él
nek ilyen játékok, így hívogatták egymást: „Gyertek lányok,
játsszunk egyet!”

Ma - versengés
Játék szavunk jelentése, tartalma még nagyobb változáso
kon ment keresztül. Mára a játék szavunk versenyt, versen
gést jelent elsősorban. Vagyis azt a törekvést, hogy a másikat
legyőzzük, különbnek bizonyuljunk. Gondoljunk csak az
„olimpiai játékokra”. Az a küzdelem, hogy ki a leggyorsabb,
legerősebb, legügyesebb ember a világon, és m elyik nemzet
képviselői gyűjtenek össze több, elsőbbséget jelentő érmet.
M a már a művészetekből is versenyt csináltak. Hallunk kó
rusversenyről, szólóhangszer-versenyekről, karm esterver
senyről, de fizikai versenyről, matematikai versenyről, szava
lóversenyről, szépségversenyről, és még ki tudja milyen téren
való versengésről is.
A játék örömét felváltotta a vetélkedésben való győzelem
öröme, az erre való törekvés, a győzelem reményének az örö
me. És ott, ahol győztes van, ott van legyőzött is, sőt, egy
győztes több legyőzöttel áll szemben. Gondoljunk megint
csak az olimpiai játékokra, az olimpiai viadalokra, ahová se
lejtezőkön és elődöntők számtalan lépcsőjén keresztül ju t fel
egy a legfelső dobogóra. A sport teljességgel a másik legyő
zésére épül fel. Egy sportoló barátom tiltakozott ez ellen a
megállapítás ellen. A sport lényege, önmagunk legyőzése, tel
jesítm ényünk fokozása, meghaladása, kemény edzéssel, le
mondással, akaratpróbával, önfegyelemmel - mondta. Még
sincs igazán azzal megelégedő sportoló, például egy távfutó,
hogy magányosan, a stopperórát kezében tartva döntse meg
tegnapi rekordját. A teljesítményhez hozzá tartozik az ellen
fél, a legyőzendő partner, a stadionokban biztató szurkolók
tömege és a győztes mámoros ünneplése. Sajnos még hozzá
tartozik manapság a szurkoló táborok összetűzése, ami sok
szor brutális tettlegességig elfajul. Gondoljunk csak az elmúlt
évek nemegyszer halálos kimenetelű összetűzéseire, stadio
nok berendezésének vandál szétverésére, utcai harcokra, kü
lönösen a focimérkőzések után. Én nem hiszem azt, hogy ez
az agresszió levezetésének módszere, lehetősége. Sokkal in
kább felkelti az indulatokat, amint erre számos példát hozha
tunk fel. A nemzetek közti mérkőzés helyszínétől távol is fel
lángoltak az indulatok, és összecsaptak az emberek. M egpró
báltam magam is unokáimmal ezt a játékot, ami nem játék
igazán, hanem viadal. Társasjátékot játszottam velük. Akár
olyan kockadobós versengést, hogy ki ju t előbb a célba bábu
ival, „Ne nevess korán!” a neve, vagy kártyajátékot, a Fekete
Pétert, s ha veszítettek, sírtak. Nekik volt igazuk! M iért vesz
2004/5

tes azért, mert az a fránya kocka nem 6-osra fordult, hogy lá
tatlanul kihúzta a Fekete Péter kártyát? (A gyermekeknek
igen nagy igazságérzetük van. Nem tudják elfogadni az igaz
ságtalanságot Játszásiból” sem, okos érdekből, praktikus
meggondolásokból sem. Ez adja az egyetlen magyarázatot az
1956-os gyermekek tetteire.)

Eredetileg - együttműködés
Gondoljunk most vissza Adler mondatára, és értelmezzük
az elmondott igazságokkal, tényekkel: Aki nem játszik, aki
nem tanult meg szépet és jó t alkotni, az mindig és csak a má
sik legyőzésében keresi majd az örömét. Az igazi játékról van
itt szó. A néphagyományban megőrzött játékokról. És ebben
minden nép hagyománya megegyezik, helyesebben, minden
néphagyományban felfedezhetjük annak a régi erkölcsnek a
nyomát, mely nem ismeri a játékban a versengést, éppen el
lenkezőleg, az együttműködést, az egymást-megbecsülést, a
szeretetet szolgálja. A magyar népi játékokban sincs győztes
és vesztes, első helyezett, második helyezett, utolsó. Még az
erőt, ügyességet igénylő, „sportszerű” játékokban sem, mint
például a métában. Ha az egyik, az ütő csapat elveszti a lab
dát, helyet cserél a kapók csapatával, szerepet cserélnek.
Mindenki minden szerepet megkaphat. A játék öröme az
együttlét, az együtt-mozgás, a közös ének, az összehangolt
ság, az egymástól való függés, az összetartozás élményében
van. Ha ezt nem ismeri meg, és módját, mikéntjét nem tanul
ja meg a gyermek, miért vágyakozna rá felnőtt korában? M a
rad a másikon való győzelem öröme, a hatalom élvezete.
Az ember lényegében csak kétféle magatartással adhat célt,
tartalmat életének: vagy szolgálatban, vagy uralkodásban leli
örömét, találja meg önmegvalósítását. A szolgálat, a mások
kal való együttműködés, közös értékek teremtése és igazsá
gos, méltányos elosztása a javaknak, valószínű a régebbi, az
eredeti, emberi együttlétet irányító magatartás-eszme. Az

Gyim esi csángó „kerekes” tánc - Versengés nélkül
úgynevezett ősi vagy primitív népek, a társadalmi fejlődés
kezdeti fokán megmaradt, a „fejlettebb” népek erőszakával a
legmostohább természeti környezetbe, őserdők mélyébe, siva
tagokba szorított, halászó, vadászó, gyűjtögető néptöredékek,
mint például a dél-amerikai, tűzföldi indiánok, a dél-afrikai,
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Kalahári sivatagban élő busmanok, a M aláj-félszigeten a
szemangok, a Fülöp-szigeti aeták nem ismerik a törzsi, hatal
mi szervezetet, nincsen szavuk a törzsfőnökre, királyra, ural
kodóra. Nem versengenek, vetélkednek, nem tisztelik és nem
ismerik el a hatalmat, a háborút, elítélnek minden erőszakot,
gyilkosságot, lopást, csalást, hazugságot, hűtlenséget, kicsa
pongást, önzést. Azt tisztelik, azt ismerik el vezetőjüknek,
aki legönzetlenebbül szolgálja a közösséget, és segít minden
bajbajutottnak. Olyanok, mint a gyermekek, akik nem isme
rik és nem ismerik el a vetélkedést. Minden egyes ember a fo
gantatástól kezdve megismétli élettanilag az emberi nem
törzsfejlődését, születése után a gyermekkorban az emberi
társdalom fejlődésének, kialakulásának gondolkozási formá
it, a gyermekrajzok az ősember sziklarajzaihoz hasonlók. Az
ortogenezisben megismétlődik a filogenezis. E „primitív”,
békés népek gyermeki mentalitásával szemben áll az önma
gát a mások kárára, kihasználásával önmagát megvalósító,
„self-made mán”, a másokat kizáró, politikai és gazdasági ha
talommal rendelkező, ügyes, képzett felnőtt, a modem ember,
a globális társadalom leggazdagabbjainak kíméletlen erő
szak-uralmát megvalósító, annak szolgálatában magának
előnyt, vagyont és hatalmat hajszoló ember.

A gyermek - példakép
Az Újszövetségi Szentírásban Máté, Márk és Lukács is
leírja azt a többször is megismétlődő jelenetet, hogy Jézus
egy gyermeket állít a tanítványok elé példaképül, és azt
mondja: „Bizony, mondom nektek, ha meg nem tértek, és
olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen
nem m entek be a mennyeknek országába. Aki azért meg
alázza magát, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb a menynyeknek országában.” (Mt 18,1-4.) Jézus nem mondja el,
hogy milyen is ez a gyermek, s mit is jelent az, hogy meg
alázza magát, ezért már sokféleképpen értelmezték a szava
it. (Például, hogy feltétlen bízik a felnőttekben, rájuk bízza
magát, engedelmes (?) stb. Én azt gondolom, hogy itt arról
a gyermekről van szó, helyesebben arról a gyermeki m aga
tartásról, lelkiiletről, mely nem ismeri el a vetélkedést, a
versenyt. E mellett szól az, hogy a gyermek m ind a három
evangélistánál akkor kerül elő mint példaképp, mint el- és
befogadandó gondolkodás, magatartás, amikor előzőleg az
Úr észreveszi azt, hogy egymás közt vetélkednek a tanítvá
nyok. M áténál (18,1.) „Az órában Jézushoz járulának a ta
nítványok, mondván: Ugyan ki nagyobb a mennyek országá
ban? És magához híván Jézus egy kisdedet, közéjük állítá és
mondá:...” és ezután jönnek a már fentebb idézett szavak
Máté evangéliumából. Lukácsnál is így kezdődik: „ Versen
gés is támada köztük arról, ki tekintendő közülük nagyobb
nak. Ő mondá nekik: A nem zetek királyai uralkodnak azo
kon, és akik hatalmat gyakorolnak rajtuk, azokat kegyelm e
seknek hívják. De ti ne úgy; hanem aki nagyobb köztetek, le
gyen mint a kisebb; és aki elöljáró, mint a szolgáló.” (L k 22,
24-27.) Ugyancsak Lukácsnál egy másik helyen: „Feltámada
pedig bennük a gondolat, ki nagyobb közülük. Jézus látván
szívük gondolatát, előfogván egy gyermeket, maga mellé
állítá azt, és mondá nekik: Aki befogadja ezt a gyermeket az
én nevemben, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fo
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gadja be, ki engem küldött. Mert aki mindnyájatok közt leg
kisebb, az a nagyobb.” {Lk 9,46-48.) Márk is ugyanerről szól.
„...és Kafarnaumba érkezének. M ikor a házba ért, kérdezé
őket: Miről beszélgettetek az úton? Azok pedig hallgatának,
mivelhogy az úton arról tanakodtak vala, ki nagyobb közü
lük? És leülvén előhívá a tizenkettőt és mondá nekik. Ha va
laki első akar lenni, legyen valamennyi közt utolsó, és mind
egyiknek szolgája. És előfogván egy gyermeket, közéjük
állítá, s megölelvén azt, mondá nekik: Aki egy ilyen gyerme
ket befogad az én nevemben, engem fogad be, és ki engem
befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem kül
dött.” (M k 9,32-49.) Márk és Máté is megemlíti azt az esetet,
amikor a Zebedeus fiuk és anyjuk is arra kérik Jézust, hogy
annak jobbján és balján ülhessenek majd a mennyben. „És
hallván ezt a tíz, bosszankodának a két testvérre. Jézus pedig
magához híván őket mondá: Tudjátok, hogy a népek fejedel
mei uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmat gyakorolnak fe
lettük. Nem úgy leszen tiköztetek; hanem aki közületek na
gyobb akar lenni, legyen a ti cselédetek...” (Mt 20,20-28.;
M k 10,35-42.). János evangélista pedig az utolsó vacsorai láb
mosás leírásával szinte szentségi rangra emeli az egymás
iránti alázatot, a vetélkedés gondolatának a kizárását. (Jn
13,1-20.) Amikor az Úr a társadalom vezetésére azokat tart
ja csak méltónak, akik azt önzetlenül szolgálják, nem hoz
gyökeresen egészen új gondolkodást az emberiségnek, ha-

G yerm ekjáték - Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek...
nem csak azt az értékrendet, mely az emberi történés legele
jén uralkodhatott. Annyira megegyezik az, amit a dél-amerikai, a dél-afrikai, a maláji, Fülöp-szigeti és ausztráliai őstár
sadalmak, bennszülöttek hagyománya megőrzött a XX. szá
zadig, egymástól sok ezer kilométerre és tengerektől is elvá
lasztva, hogy P.Wilhelm Schmidt feltételezte, hogy ennek
alapja csak egy személyes, isteni ős-kinyilatkoztatás lehetett:
minden erőszak és hatalmi törekvés, a gyilkosság, lopás, csa
lás vetélkedés elítélése, a legönfeláldozóbb, önzetlen ember
tekintélye és vezetése, minden ember egyenlő jogainak elis
merése és tisztelete, a gyengék, betegek, öregek, asszonyok
és gyermekek önfeláldozó védelme, támogatása, a párházas
ság tartósságára törekvés, (egy legfőbb, teremtő Atya tiszte
lete). Az e mögött álló értékrend máig élt a népek term észe
tes jogérzékében, ítéletében és vágyaiban, ennek emlékét lá
tom a magyar népi játékhagyományokban is.
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A játék szerepe a gyermek fejlődésében
A játék másik, hagyományos, ma is használatos jelentése:
játékszer. A baba, ami nem igazi élő, hanem emberkéz csinál
mánya, poesis, művészet, valamikor csak rongyból, csutkából.
Nádi hegedű, amin nem lehet igazi zenét játszani, csak a zené
lést eljátszani. Ló, paripa, amit a gyermek a lába közé kap, nye
rítve, toporzékolva rázza, ugrik vele, úgy csinál, mint a ló. Akár
egy jól sikerült rongybaba, akár egy szépen eldanolt ének, el
játszott szerep a betlehemes játékban, mind a szép alkotás örö
mét adja, a teremtés örömét. Szabad akaratunkon túl e terem
tés, az alkotás képessége és öröme tesz minket Istenhez hason
lóvá. A gyermek ma már nem vagy ugyancsak ritkán készít ma
gának játékot, nem játszik szerepet, ezzel megfosztotta őt a vi
lág az alkotás, a szép-teremtés és megjelenítés örömétől. A já 
tékot kisajátították a specialisták, akik ehhez jobban értenek,
akik ezt tanulták és ebből élnek. Ezt a játékot, a magunk alkot
ta játékszereket is kiszorították mára a bonyolult, „profi”, gyá
ri játékok, elektronikus önmozgó, drága csodák, valamint az
ötletes, szépkivitelű, úgynevezett társas játékok. A betlehemes
játékban való szerepet az erre hivatott színészek a színházban
szebben eljátsszák, a táncot a balett-táncosok jobban el tudják
járni vagy a focisták a pályán ügyesebben rúgják a labdát. A
bonyolult gyári játékokhoz semmi köze, nem ő csinálta, terem
tette, találta ki, legfeljebb csak elrontani tudja, de megjavítani
már nem, mint ahogy nem tud bekapcsolódni igazán mások já 
tékába fent a színpadon, vagy ott lenn a focipályán, csak bá
mulni tudja a nézőtérről vagy a képernyő előtt. Legfeljebb
„drukkol” és ő is küzdhet, ha az ellenfél szurkolóit bántalmaz
za. A kapott játék a gyermek számára többnyire éppen annyira
idegen, mint a nagyok világa, nem kapcsolódik hozzá szemé
lyesen, a drága villanyvonaton nem tud alakítani semmit sem,
legfeljebb elrontani tudja csak, véletlen vagy készakarva. Vö
rösmarty szavaival: „Ront vagy javít, de nem henyél.” Később
talán megszereti, a kapott, kész Barbi babát, felöltözteti a hoz
zákapott ruhácskákkal, és neki legfeljebb az elnevezés öröme
marad. Az alkotás módjának átadása, az alkotás örömének
megtanítása hiányzik, vagy nagyon visszaszorult mai társadal
munkból. Erre vezetem vissza a mindennapos, gyermekek közt
is tapasztalható erőszakot, versengést, a rombolásban való
öröm keresését. Az ugyancsak drága falfirkálással a világ boszszantását, a tudatos szemetelést, virágok kitépését, autóbuszvá
rók üvegeinek betörését, plakátok szaggatását, köztéri szobrok
és berendezések, padok, kukák rongálását. Mert ebből a rongálónak ugyancsak nincsen haszna, sőt, például a falfirkálás elég
költséges mulatság, a festék és szóró-pisztolyok elég drágák,
nem a szegények szórakozása.
Kodály Zoltántól egyszer egy újságíró megkérdezte: „A
mester sport-ellenes?” „Nem, - válaszolta - csak azt a testmoz
gást, testedzést kedvelem jobban, melyben a lélek, a zene, az
ének az irányító.” Talán már nem szó szerint, de értelme szerint
idéztem szavait. Az ének, a zene irányítja a tánc.os, szerepvál
tós körjátékokat, a leány-körtáncokat, a karikázókat. „Az éne
kes játék a szabad ég alatt ősidők óta a gyermek életének leg
főbb öröme” - írta Kodály Zoltán. Ezt ő, mint falusi gyermek,
még átélte. A hosszú, hideg tél minden gyermeket beszorított a
házba, ahol a hideg nyirkos földön bizony mezítláb fáztak és
ezért a kemence-kuckóba húzódtak. Nemigen volt nekik könynyen váltható cipőjük, gumicsizmájuk, ha mégis kikényszerül
2004/5

tek a hóba, sárba, igyekeztek minél hamarább levetni az átázott
cipőcskét, bocskort és a kemence melegénél megszárítkozni.
Egymástól, az egykorú pajtásoktól is többnyire el voltak zárva
télen, azért várták vágyakozva a tavaszt, a meleg napsütést, a
kiszabadulást a szobafogságból. E kiszabadulás vágyát és él
ményét, a társakkal való találkozást is játékkal, költészettel fe
jezték ki, ünnepelték meg: „Süss fel nap, Szentgyörgy nap! A
kis bárány a kert alatt, Majd meg fagy.” Hasonlóan köszöntöt
ték ujjongva énekelve a tavaszt, a meleget hozó fecskét és gó
lyát is: „Gólya, gólya gilice...”, vagy csak versben: „Fecskét lá
tok, szeplőt hányok...” Minden évszaknak megvolt a maga já 
téka. Még a böjtnek is, ami tánctilalmat is jelentett, de ez nem
vonatkozott ezekre a játékokra, mert ezt nem is nevezték régen
táncnak. Dunaszekcső-szigeten alig várták a nagy- és kislány
ok, hogy kimehessenek a hosszú tél után a Duna töltésére, mert
az száradt fel legelőször, és eljárhassák a „böjti ugróst.” „Ez ősi
játékok fenntartása elsőrendű kulturális és nemzeti érdek” - ír
ja Kodály Zoltán. „Egyrészt valóságos tárházai a tudatalatti
magyarságnak. Tudatalatti elemeknek eddig még alig méltatott
nagy szerepe van a nemzeti jelleg kialakulásában. Aki nem ját
szotta gyermekkorában e játékokat, annyival is kevésbé ma
gyar. Benne a nemzethez tartozás sokágú, bonyolult érzése fel
tétlenül szegényesebb, hiányosabb. Egy csomó jellegzetesen
magyar testmozdulat, szólás, hanglejtés, forma, dallam kima
radt lelki életének építőanyagából. A nevelésnek oda kell töre
kednie, hogy ez a szó: magyar vagyok, minél gazdagabb tartal
mat, minél több életet, színt jelentsen mindenkinek, egyénileg
is, különben vajmi könnyen üres frázissá szárad. Másrészt
nagy e játékok tisztán emberi értéke is: fokozzák a társas ér
zést, életörömet. A mai gyermek koravénsége ellen nincs jobb
orvosság.” E mintegy fél századdal ezelőtt leírt szavakhoz
hozzáfűzhetjük, hogy ugyanezt minden nép, nemzet elmond
hatja a maga gyermekjátékairól, de sajnos már csak ott, ahol
azokat időben leírták, rögzítették, vagy gondoskodtak fennma
radásukról. Sajnos, ez nem mindenhol történt meg. Ebben a te
kintetben mi magyarok gazdagok vagyunk. Gazdagabbak,
mint sok, szerencsésebb történelmű, nyugati szomszédunk.
Más szóval, hazafiságot, nemzettudatot, identitás-tudatot ad
nak ezek a játékok, anélkül, hogy mások gyűlöletére, lenézésé
re nevelnének. Ezért nemcsak a gyermekek egészséges egyéni
ségének kifejlődésében, hanem a különböző nemzetek közti
béke és kölcsönös megbecsülés érdekében is, szükségünk van
e játékokra, s ha kell, tanuljuk el egymástól.

Ellenvetések
A gyermekek játékkal való nevelésének vannak ellenzői is.
Egyesek elsősorban arra hivatkoznak, hogy a gyermekeknek
sokat kell tanulniuk, nincs erre idő már az iskolában. Ennek
egyik szomorú következménye az, hogy a mai általános isko
lai oktatásban heti egy énekóra van csak. Sorra szűnnek meg
a Kodály-módszerrel működő, eredetileg „Ének-zene tagoza
tos általános iskolának” nevezett iskolák, nem tudják biztosí
tani a heti emelt óraszámot, s ezzel párhuzamosan egyre több
iskolai énekkar is megszűnik. Ez igencsak leértékeli az ének
szakos tanárok munkáját, nehéz kialakítani a teljes fizetéshez
elegendő óraszámot egy kisebb iskolában. Ezzel szemben
előnyben részesítik a „hasznos és fontos” tantárgyak óraszám
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nos iskolákból, sajnos az énektanítás visszaszorulásával
emelését, emelt óraszámú tagozatok kialakítását. Elsősorban
az idegennyelvek, a matematika és a számítógép-, és a termé
együtt. A népi gyermekjátékokat viszont sok óvodában hasz
nálják. Mozgalom is alakuli ki erre: „Mesével, játékkal” je l
szettudományos ismeretek óraszámát növelik. Még az 1970-es
szóval. Azóta újabb, elsősorban nyugat-európai és amerikai
években tudományos módszerekkel vizsgálták meg és hason
kutatók rámutattak arra, hogy bizonyos játékkal és játéksze
lították össze nálunk az ének-zene tagozatos diákokat azok
rek alkalmazásával megelőzhetőek mentális zavarok, fejlődé
kal, akiknek csak heti két énekórájuk volt. (Akkor még ennyi
si rendellenességek, mint például a diszlexia, az olvasásbeli
kötelező volt.) így term észetesen a nem ének-zene
gátlás. A testrészek összehangolt használata, illetőleg az
tagozatosaknak több órájuk volt ismereti tantárgyakból. A
egyének mozgásának egyeztetése, összekapcsolása a játékkal
szigorúan tudományos, lélektani és pedagógiai, több éven át
és tánccal a legkézenfekvőbb, a legegyszerűbb és legtermé
folytatott összehasonlító vizsgálat eredményeit részletesen
szetesebb. A testmozgás és a gondolkodás harmonizálása va
megírták és kiadták 1977-ben. (Barkóczi Ilona - Pléh Csaba,
lahogy összefügg az emberben. A játék pihentetőbb, mint a
Kodály zenei nevelési módszerének pszichológiai hatásvizs
gálata. Kecskemét.) Az összehasonlításból egyértelműen ki
semmittevés a szellemileg elfáradt ember számára.
A másik, a nem v e r s e n y s z e r ű játék jelentőségét, értékét ta
derült, hogy az ének-zene tagozatos diákok tanulmányi ered
gadó nézet szerint igenis a vetélkedő játékra, a sportra van
ményei nem rosszabbak az összességében kevesebb óraszám
szükség. Mert ez részben teljesítményre kényszeríti az embert,
ban hallgatott közismereti tantárgyakból. A „zeneis” diákok
másrészt megtanítja arra is, hogy az életben küzdeni és vesz
nál a zenei nevelés kreativitást fejlesztő hatása egyértelmű
teni is tudni kell, el kell viselni a vereséget is. Igenis, szükség
volt. „Ez a hatás megmutatkozott mind az évenként ismétel
van testedzésre, tornára sportra is, a maga helyén és idejében.
ten alkalmazott kreativitástesztek három fő mutatójában, a
A nagyon helyesen az általános iskolában sokhelyütt minden
gondolkodás fluenciájában, hajlékonyságban és eredetiségé
napivá tett testnevelés órákon sajnos, sokszor csak a verseny
ben, mind pedig a fantázia történetmondásban, melyből a kre
re készülnek fel az osztályból er
ativitásnak egy további tényező
re kiválasztott gyerekek. A legjére, az elaborációra is kaptunk
hosszabbak a kosárlabda-bajnok
adatokat... náluk (t.i. a zeneisekságra készülnek, mások a focinél) sokkal kisebb m értékben
meccsekre, vagy az atlétikai via
fordul elő a feladathelyzetben
dalra. Helyt kell állniuk az osz
fellépő gátlás... a zenei nevelés
tály, az iskola, a kerület, a város
nek kulturális hátrányt kompen
jó híréért. A többiek, a tehetség
záló hatása az intelligencia szer
telenek, az elhízottak, a gyengéb
kezetén és a kreativitás fejleszté
bek, vagy akiknek nincs remé
sén keresztül érvényesülhet.”
nyük sport-babérokra, vagy akik
(I.m., 141 ,p.) Fontos megállapítása
a tv vagy számítógép előtt ülnek,
ennek a vizsgálatnak az is, hogy
és akiknek legnagyobb szüksé
a „zeneis” gyermekek érzelmi
gük lenne a test edzésére, csak
élete kiegyensúlyozottabb, ke
szorítanak társaiknak. Igen, meg
vésbé függ az otthoni, családon
kell tanulni a küzdést, a vetélke
belüli zavaroktól, ami nem elha
dést, a vereségek elviselését, de
nyagolható szempont a magyarmikor? Amikor már megismerte
országi csonka családok nagy
az összetartozás, a szolidaritás,
számát ismerve. Több tanártól is
az együttalkotás, a közös terem
hallottam azt, hogy annakidején,
tés, a közösség megtartó, életér
amikor mindkét tagozaton (va
gyis zeneiseket és nem zeneisetelmet adó élményét, akkor jöhet
ket is) tanítottak, a tanterembe
a küzdés, a vereség elviselésének
a megtapasztalása is. A házas
való belépésükkor már megérez
Gyimesi csángó m uzsikusok
életre is fel kell készíteni a fiata
ték, milyen osztály ül előttük. A
- Hátrányt kompenzáló zene
lokat, de mikor? Annak is meg
zeneisek sokkal fegyelmezetteb
jön az ideje, de nem a kisiskolás korban. Minden, ami nincs a
bek, együttm űködőbbek voltak. Nyilván azért, mert az
helyén, az szemét, ami árt, veszélyes, kiküszöbölendő. Akár
együtténeklés önfegyelmet, alkalmazkodást követel.
milyen érték önmagában, nem töltheti be rendeltetését. Min
Az éneknek, játéknak a nevelésben, az egyéniségfejlesztés
dent a helyére kell tennünk, azt is, amit a divat, a korszellem,
ben betöltött fontos szerepére már régen felfigyeltek. 1891 -ben
napjaink
elferdült értékrendje kiszorított az életből, a művé
jelent meg Budapesten Kiss Áron Magyar gyermekjáték
szet,
a
költészet
egyéniség- és társadalomépítő gyakorlatát, az
gyűjteménye. Amint a szerző, maga is tanító ember az előszó
igazi
játékot
is.
ban megírta, azért, hogy ott, ahol már nem játszanak ilyen já 
A néphagyomány fontos tanácsot ad egy emberibb, szelítékokat, elsősorban a városokban, ebből a könyvből megta
debb, egymás legyűrésére való vetélkedés nélküli világ meg
nulhatják. El is küldték annakidején az ország összes iskolá
alkotásában, megvalósításában.
jába ezt a könyvet. Sajnos, nem sok helyen maradt meg m á
ig, és azt is hozzátehetjük, hogy a gyermekjátékok tanítása,
néhány kivételtől eltekintve, mára teljesen kiszorult az általá
Andrásfalvy Bertalan
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40 É V E S A I I . VATIKÁNI ZSINA T

Negyven éve, egészen pontosan 1962. november 11. és 1965. december 8. között ülésezett a 11. Vatikáni Zsinat. Célja —XXIII. János
pápa megfogalmazása szerint —az egyház belső életének megiíjítása, a keresztény egyházakkal való párbeszéd, valamint az
egy’ház világhoz való viszonyának átértékelése volt. Összesen 16 dokumentum született, amelyből 4 átfogóbb elméleti kérdé
sekkelfoglalkozó konstitúció, 9 gyakorlatibb jellegű határozat (dekrétum) és 3 kisebb aktuális kérdésekkelfoglalkozó nyilatko
zat (deklaráció). A z Egyházfórum a zsinat 40. évfordulója alkalmából néhány véleményt közöl a zsinat magyarországi megva
lósulásáról. Mivel a közölt gondolatok egy szociológiaifelmérés keretében kerültek rögzítésre, a nyilatkozó személyek azonos
ságát nem fedhetjük föl. Olvasóink megértését kérjük. A címek és alcímek a szerkesztőségtől származnak.
(A szerk.)

A zsinat íratása

Maqyarorszáqon
1. Egy egyházi vezető véleménye1
Úgy gondolom, hogy a II. Vatikáni Zsinat igen rosszkor volt
a magyar egyház szempontjából, hiszen akkor már politikai el
nyomás volt. Az első, hogy a zsinati dolgokról a Vatikáni Rá
diót kivéve alig vettünk tudomást, a hivatalos szövegek kézhez
kapása is igen hosszú időt vett igénybe. Én visszaemlékszem,
hogy a Vatikáni Rádióban elmondott zsinati szövegeket mag
nóra vettem, legépeltem, papoknak kézbe adtam, és a békés
csabai rendőrség volt kedves és meghívott. Csak azért nem
kaptam hosszú üdülést állami költségen, mert össze tudtam
szedni azokat a példányokat, amiket odaadtam. Egyszerűen
nem volt mód, nemhogy bevezetni, hanem megismerni sem. A
második, amit a II. Vatikáni Zsinat akkor nagyon pontosan
hangsúlyozott, a világiak szerepe, a legnagyobb bénultságban
volt az országban, azt az egypár ilyen vagy olyan kisközössé
get kivéve. A templomok maradtak, ahová csak az ment be, aki
be mert menni. Mi (...) elkezdtük a laikusképezést, de az ÁEH
kiszállt, és a végén már csak négyen maradunk.2 Mind a né
gyünknek (...) hosszabb lejáratú üdülést ígértek állami költsé
gen. Tehát általában a belső fejlődés külső lehetőségei minimá
lisak voltak. Amikor volt kedves az államtitkár tárgyalni ve
lem, akkor azt mondtam, hogy nincs itt semmi probléma. Amit
az egyházban mi alulról megcsináltunk, arra végül azt mond
ták, na jól van, akkor menjen. Az iskolából kivitték vagy kitil
tották a hitoktatást, mi elkezdtük a templomban. Eleinte csak
stólában, meg nem tudom én, egy litániával összekötve lehe
tett, mert belekötöttek. A végén azt mondták, jó hát akkor men
jen a templomban. Ifjúsági csoportok énekkarként indultak.
Azt mondták, a Bulányit ne hívja, a többi mehet. Tehát alsó
nyomásra indult el, ez viszont egy buzgó papi táborból eredt,
akik vagy a börtönt is megjárták, de nem csukták be őket újra,
vagy megúszták a börtönt, és egy lelkes csoportot indítottak.
Tehát maga a II. Vatikáni Zsinat célkitűzései, a laikusok, az if
júság, a hivatás nem tudtak megvalósulni. Légüres tér volt, és
mindez képtelen volt kifejlődni. A 60-as évek után, inkább a

70-es évek vége felé elkezdődött valami levegősebb dolog. Le
hetőség szerint akkor is mindenre rátette a kezét az állam.

H e lyzetfelm érés a ren d szervá ltá s utá n
A rendszerváltás után a szabadságban elindult az egyházon
belül is egy bizonyos pezsgés. Példának lehetne venni az egy
házmegyei zsinatokat, ahol a belső problémák feltárása, föl
mérése és a megmaradt értékeknek a számbavétele, illetőleg
egy bizonyos iránymutatás volt szinte minden egyházmegyé
ben. Ezek már a II. Vatikáni Zsinat dokumentumaira épültek,
és helyenként rövidebb, helyenként hosszabb megnyilvánulás
sal, tárgyalással, előkészülettel alakultak ki. A mi egyházme
gyénkben ez majdnem együtt volt az esztergomival, vagyis a
legelsők között voltunk. Láttuk azonban, hogy még nem volt
jó az előkészület, csak egy kis körnek a munkája volt, és nem
sikerült még kiszélesíteni. Ezért egy évet váltunk vele, és ez ér
lelte meg, hogy ne csak húsz papnak és harminc világinak, ha
nem az egész egyházmegye, hát ha nem is minden hívőjének,
de nagy részének az érdeklődési körébe kerüljön. A megvaló
sítás elindulása pedig nagyon nagy lendületet hozott.
A következő nagy kihívás a paphiány. Az egyház Magyarországon, de legalábbis az egyházmegyénkben nem tudta a la
ikus hátteret kiépíteni. Rá van utalva arra, hogy a papság vi
gyen szinte minden terhet. Ha az egyház anyagi hátterét te
kintjük, tudnunk kell, hogy Magyarországon volt egy úri rend
szer. Ez azt jelentette, hogy vagy egy város vagy egy község,
vagy egy földesúr magára vállalta a templom építését, a fönn
tartását, a pap fizetését és minden egyebet. Ez a rendszer nem
lett idejében átalakítva, ezért a hívek nem lettek ránevelve ar
ra, hogy tied a templom, ez a Te gondod, tied a pap, aki téged
szolgál. Annak nemcsak megélhetéséről kellene gondoskodni,
és nemcsak egy lakásról, hanem arról is, hogy munkalehetősé
ge legyen, amihez manapság kell egy számítógép, esetleg saj
tó abban az egyházközségben vagy egyéb. Nem voltak erre
ránevelve, erre nem volt igény. A magyar parasztnak például,

1 Részletek Wildmann János: Katolikus tükör c. könyvéből
2 ÁEH: Állami Egyházügyi Hivatal
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ha azt mondják, hogy adjon két mázsa krumplit, akkor nagyon
szívesen ad, de ha azt mondják, hogy adjon ötven forintot, ak
kor húzza az orrát, mert az nem termett meg neki. És eddig
csak az anyagi részéről beszéltünk.
A másik problémát a személyi feltételek jelentik, hiszen nin
csen képzett szakember. Hitoktatóink nagy része idős. Az újak
nem rendelkeznek elegendő szakmai gyakorlattal. De nézzük
például a papságot itt az (...) egyházmegyében. Egy részüket
én neveltem, mert tíz évig kateketikát tanítottam nekik. Ha vé
letlenül egy hittanórára beengednek bennünket valahol, na nem
az iskolába, hanem csak a templomba, akkor látjuk, hogy az el
méleti oktatás megvolt, de látjuk, hogy igazi szakmai gyakor
latuk nincs. A hitoktatók kísérleteznek. Saját tapasztalatuk
alapján kell kitalálni, hogy tulajdonképpen hogy is lehet és kell
a ma gyerekének tanítani. Szerintem egyébként négy-öt éven
ként váltani kell, mert a gyerekek teljesen másképp gondolkoz
nak. Nem könnyű alkalmazkodni és tanítani őket. Hasonló a
probléma a hittankönyvek területén. Magam is részt vettem há
rom könyvtervvel az első hittankönyvpályázaton, amiből kettő
második díjas lett, mégpedig az elsőáldozók és liturgikus élet
be való bevezetés könyve. Azonban ezeket is össze kellett han
golni az első díjassal. Ez azt jelentette, hogy kompromisszum
született, amelyik egyikünknek sem volt igazán jó, mert ki-ki a
saját szempontját akarta érvényesíteni. Azóta sincs egységes
hittankönyv, csak kísérleti jellegűek vannak. Akinek ideje van,
az ír egyet, a hitoktatók pedig összeválogatják nem csak a so
rozatot, hanem egy könyv anyagát is. Itt, bizony, intézkedni ké
ne, de épp a szabadság jegyében a püspöki kar nem akar bele
szólni. Talán nem biztos, hogy a kateketika, pszichológia vagy
pedagógia vonalán mindenki a legképzettebb a püspöki kar
ban. Tanácsadókra meg nem biztos, hogy hallgatnak.
Téijünk azonban vissza a paphiány kérdéséhez. Ez két-három dolgot vet fel. Az egyik, hogy sokszor nincs helyben lakó
pap, vagy ha van, gyakran öreg, beteg. Akkor először telefonon
fel kell hívni, ráér-e, tud-e jönni, van-e kocsija vagy van-e vala
ki, aki áthozza? Vagy meg kell szervezni, ha a helységben mise
van, hogy a mise végén valaki átvigye a következő helyre mi
sézni. Ugyanez áll a hitoktatásra és mindenre, amit a pap végez.
Felgyülemlett a munka és lett belőle nagy kapkodás, mert itt is,
ott is helyt kell állni. Ez nem csak akkor igaz, ha nincs helyben
pap, hanem akkor is, amikor helyben van, akkor is szalad ide,
' Szalad oda, kapkod. Általában nincs egy igazi bensőséges kap
csolat a hívek és a pap között. Az már rég elmúlt, hogy ‘Itt az
atya, vele meg lehet tárgyalni mindent, megírja a kérvényünket!
Itt az atya, aki mindenhez ért! ’. Ez a patemalisztikus világ meg
szűnt. Még jó, ha a leglényegesebb hitbéli kérdésekben megkér
dezzük a papot, vagy megkérjük temetésre, keresztelésre, esketésre - bár esketésre már egyre kevésbé.
Újabb kérdés a hitoktatással kapcsolatban a hittanra járók
száma. Az én egyházmegyémben a rendszerváltás előtt ezerötven hittanos volt. (...) Az Antall-kormány hivatalba lépésé
vel ez a szám megtízszereződött: tízezernél is több hittanosom lett egyetlen nyár alatt. A Hom-kormány alatt viszont
megint visszaestünk tizenöt-húsz százalékkal. Benne van az
emberekben még egy félelem. Az egyik oldalon félelem, a
másik oldalon a szabadság hangoztatása. Ez utóbbit gyakran
teljesen félreértik, ahogy magam is tapasztaltam. A tanító né
ni azt mondja: ‘Marika, gyere ide! Itt a tisztelendő bácsi.
Akarsz hittanra járn i?’ Marika elsős, hát persze, hogy nem
22

P üspökök a zsinati ülésen - Rosszkor volt
óhajt egy új terhet, hogy még egy órája legyen. Azt sem tud
ja, mi a hittan, hisz sosem volt hittanon. Van-e ott játék, vagy
szemléltetés vagy valami. Vagy egyáltalán mire készít elő?
Nem az érettségire, nem egy számtanpélda, egy fizika dolgo
zat vagy kérdés megoldására, hanem éppen az örök életre és
egy becsületes emberi életre. Ezt a szülő sem mérlegeli, m i
ért is mérlegelné, hiszen neki is kimaradt a hitoktatása, mert
abban az időben született. Neki sincs élménye róla, vagy ha
van, akkor rossz élménye van, hogy az igazgató félreállította
vagy az osztályfőnök megszégyenítette. Ezek azok az alapve
tő nehézségek, amelyek a paphiánnyal együtt járnak. És eb
ből a paphiányból következik a következő paphiány. A követ
kező paphiány pedig azért, mert az az öregember, aki ott van
a plébánián - bocsánat a szóért - , csak trónol. Ez az öregem
ber nem képes arra, hogy maga köré gyűjtse a fiatalokat, nem
m utat egy papi eszményt, bármennyire szent életű, annak a
kamasznak, aki mozog és nyüzsög. A maga öregségével, kö
högésével, krákogásával, esetleg azzal, hogy nem készül a
prédikációira, nem valami eszményi a fiatalok előtt.

A s za b a d sá g terhe
A következő probléma, hogy a pap belekavarodik a politi
kai életbe, illetve fordítva, a politika, a pártpolitika szeretné
behabzsolni a papot. Kiveti rá a hálót minden politikai erő, és
nem mindenki okos ahhoz, hogy bár a közélet dolgaiban meg
nyilvánuljon, de függetlenedni tudjon ettől vagy attól a párttól.
Ezért ütközésbe kerül saját híveivel, akik másik pártban van
nak, és ezért sokan el is pártolnak tőle, vagy ezt fölróják, és
nem hisznek neki, vagy bizonyos értelemben kiszolgáltatottá
válik, mert talán éppen kapott erre vagy arra segélyt, de most
‘szíveskedjen visszatörleszteni!’. Ezért jó, ha megmondja az
elején, hogy ‘köszönöm a segélyt, de engem politikailag nem
vehetnek m eg’. Ez áll országosan is tulajdonképpen minden
féle támogatásra. Akkor is meg fogja kapni a segítséget, leg
feljebb hálátlannak tartják. Ezt nagyon jól ki lehet védeni, ha
az ember jogot formál, és nem ajándékot vár, és nem kézcsók2004/5
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kai fogadja, hanem természetesen, és abszolút precízen szá
mol el. Ez olyan folyamatos kihívás, amely elkezdődött már a
kommunista időkben, és amely megoldását sürgette a II. Vati
káni Zsinat, de még nem igazán léptünk előre. (...)
A rendszerváltással egy nagyon kegyetlen dolog, ami hirtelen
eszembe jut. A régi rendszerben elnyomottsági állapot volt, ahol
egy plébánossal alig állt szóba egy tanácselnök, legfeljebb letol
ta, de egy orvos vagy bárki más is meggondolta, hogy szól-e
hozzá. A pap előbb-utóbb kiközösített, fertőzött emberré vált,
akitől mindenki tartózkodni próbált. Volt természetesen egy
csomó megszállt hívő vagy egy csomó független ember, aki ez
zel nem törődött. A rendszerváltással ez megváltozott, és a pap
ság ezt alig tudta feldolgozni. Hogy ‘holnap meg kell jelennem
egy gyűlésen. Elmenjek, vagy ne menjek el? Ha ott vagyok, ak
kor elkötelezem magam, ha nem vagyok, akkor nem ’. Ha meg
kérdezik az újságírók a plébánost erről-arról, akkor most ho
gyan vélekedjen? Ellentmondhat-e ennek vagy annak a rezsim
nek vagy kormánynak vagy egyéb tekintélynek? Mi következik
ebből? Lehet-e egyáltalán önálló véleménye, mert hisz a püspök
nem írta meg neki, hogy mit mondjon? Volt idő, amikor a kör
levélben ott volt, hogy szántani kell. Arra nem volt felkészülve,
hogy a szabadságban felelősséggel cselekedjen.
A másik dolog, hogy most meg kell keresni azokat, akik al
kalmasak hitoktatónak vagy egyházközségi képviselő testüle
ti tagnak, s akiket tényleg a hívek jelölnek erre a feladatra, és
akik valóban hitvallók, templomba járók és eddig is azok vol
tak. Ezeket fel kell készíteni és el kell küldeni tanulni, vagy
megtalálni azokat, akik bármiféle formában munkatársak le
hetnek. Azt hiszem, azt kell mondjam, hogy kilencven száza

lékban nem tudtunk élni ezzel a lehetőséggel. M ost se sokkal
jobb a helyzet, bár már lényegesen előrébb jutottunk.
Egy újabb probléma volt, hogy az illető pap békepap volt-e
vagy nem, milyen volt a múltja, hogyan néznek rá, abban a
községben vagy az egyházmegyében maradhat-e? Elhelyez
zen-e a püspök egy nagyon is értelmes és pasztorális embert,
ha igen, akkor kit tegyen a helyére, aki legalább olyan értelmes
és abba a városrészbe való stb. Ezek a problémák eléggé nehe
zen voltak megoldhatók. Persze sokkal kevesebb ilyen ember
van, mint amennyiről beszélnek, mert az, hogy valaki elment
békegyűlésre, az semmit sem jelent igazában. Aki azonban ak
tívan részt vett, és az előző rezsimnek tolta a szekerét, ott kel
lett volna a helyreigazítás. Azt hiszem, most már az idő nagyon
gyorsan megoldja, mert alig él már közülük valaki.
A püspök - pap viszonynak is megvolt a nehézsége. Tudniil
lik negyven év alatt sikerült eljutni odáig, hogy a plébános
vagy káplán nem vállalt semmiféle felelősséget. ‘Majd a püs
pök vagy ÁEH megmondja, hogy mit csinálhatok’. Ez a ‘ha
tok’ átment oda, hogy azt csinálok és csak azt, amit előírnak ne
kem. Innen vannak az előbb emlegetett lemaradások. A püspök
sem tudta átlátni igazában, hogy pasztorálisan mit lehetne csi
nálni, vagy ha valamit ajánlott, akkor azt nem fogadták el, vagy
visszautasították például azzal az indokkal, hogy ehhez már
nincs elég erőnk vagy egyebek. Mivel ez az utasításos rendszer
megszűnt, megszűnt annak a lehetősége is, hogy fölfele nézzen
a pap, és azt váija, hogy majd a püspök megmondja. Igaz, még
ma is akadnak ilyenek, akik abszolút precízen végrehajtják,
amit mondanak nekik, de ők a világon semmit nem kezdemé
nyeznek, és ezzel együtt a felelősséget is elutasítják.

\

A sziget
Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi érzések éltek: a Vidámság, a Bánat, a Tudás és még sok más, így
a Szeretet is.
Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a sziget süllyed. Ezért valamennyien előkészítették hajóikat és elhagyták
a szigetet. Egyedül a Szeretet akart az utolsó pillanatig maradni. Mielőtt a sziget elsüllyedt, a Szeretet segítségért
imádkozott.
A Gazdagság egy luxushajón úszott el a Szeretet mellett. O megkérdezte:
- Gazdagság, cl tudnál vinni magaddal?
- Nem, nem tudlak! A hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek, itt már nincs hely a számodra!
így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget, aki egy csodaszép hajóval közeledett:
- Büszkeség, kérlek! El tudnál engem is vinni?
- Nem, Szeretet, nem tudlak elvinni! - válaszolt a Büszkeség. - Itt minden tökéletes, és Te esetleg árthatnál a hajómnak!
Hát, a Szeretet megkérdezte a Bánatot is, aki éppen előtte hajózott el:
- Bánat, kérlek, vigyél el magaddal!
- Oh, Szeretet! - mondta a Bánat - én olyan szomorú vagyok, de egyedül kell maradnom a hajómon!
A Vidámság is elhúzott a Szeretet mellett, de olyan elégedett és boldog volt, hogy meg sem hallotta a Szeretet kérését.
Hirtelen megszólalt egy hang:
- Gyere, Szeretet, én elviszlek téged!
Aki megszólalt, egy öregember volt. Szeretet olyan hálás volt és olyan boldog, hogy elfelejtette megkérdezni az öreg
nevét. Amikor földet értek, az öreg elment.
A Szeretet úgy érezte sokkal tartozik neki, ezért megkérdezte a Tudást:
-T u d á s , meg tudod mondani, ki segített nekem?
- Az Idő volt - mondta a Tudás.
- Az Idői - kérdezte a Szeretet. M iért segített rajtam az Idői
A Tudás válaszolt:
- M ert csak az Idő érti meg, hogy milyen fontos az életben a Szereteü
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FOLYAMATOK

A dialógus kuítúráró í

nem zetközi fórum on
A dialóguskultúra szempontjából hazai körülményeink kö
zött rendkívül hasznos olvasmánynak bizonyult a Nemzetkö
zi K eresztény Zsidó Tanács (International Council o f
Christians and Jews) legutóbbi hírlevele.
Az 1CCJ évente megrendezésre kerülő nemzetközi konfe
renciáját az elmúlt évben a hollandiai Uttrechtben tartották
„Képet alkotni a M ásib'ól - lceresztények-zsidók és muzulmá
nok a modern korban” címmel. Az ICCJ, mely ötven éve
munkálkodik a dialóguskultúra kutatásán és fejlesztésén, az
utóbbi években a perspektívája alapjaként szolgáló keresz
tény-zsidó kapcsolatrendszer vizsgálatából nyitott egy széle
sebb, elsősorban a háromoldalú, az iszlám szempontjait m a
gában foglaló kutatási irányra. A hollandiai konferencia al
kalmat adott „A M ásik mint idegen ” problémakörének mo
dern teológiai, filozófiai és történelmi kutatására.
A konferenciák tematikájának és történéseinek ismertetése
önmagában is számos hasznosítható információval szolgál
hat. Ritkán adódik ugyanis közvetlen betekintés nemzetközi
társadalomtudományos fórumok munkájába, a világban zajló
tudományos események krónikájára. Ez a hiányosság kevés
területen okoz társadalmi szempontokból annyira közvetlenül
érezhető kárt, mint a dialóguskultúra terén.
Az uttrechti konferencián elhangzott gondolatébresztő elő
adások sorában elsőként kell említeni Gerd Baumann pro
fesszor (Amszterdami Társadalomtudományi Kutatóintézet):
,, Identitás - a M ásság grammatikája " címmel tartott előadá
sát, melyben „A Mi és Ők grammatikája” terén ma elterjedt
struktúrákat ismertetett. Az első ilyen, hogy az orientalizmus
vonatkozásában a fordított tükör grammatikáját alkalmaz
zák. Eszerint a Nyugatot pozitívan racionálisnak, felvilágo
sultnak, technológiailag fejlettnek ábrázolják, a Keletet pe
dig irracionálisnak, babonásnak és elmaradottnak tekintik, il
letve fordítva: a Nyugat negatívnak megítélve számító, jó 
zan, materialista képében jelenik meg, a Kelet pedig pozitív
felfogásban spontánnak, luxuskedvelőnek, misztikusnak m u
tatkozik.
Prof. Dr. James Pasto (Massachusetts University) „Az
orientalizmus tragédiája ” című előadásában pedig röviden az
alábbi következtetésre jutott: bizonyos muzulmán körökben
az orientalizmus megfelelőjeként, az utóbbi időben előtérbe
kerül egyfajta „occidentalizmus”, mely a zsidókat és a
judaizm ust, valamint a zsidó nacionalizmust megváltoztatha
tatlanul iszlám- és keletellenesnek tartja.
A professzorok ezért felhívták a figyelmet, hogy a tudomá
nyos és világszemléleti palettán ma megjelenő orientalizmus
eme válfajai - melyben zsidók, muzulmánok, és keresztények
egyaránt megtalálhatók - mindenkor szoros kapcsolatban áll
nak az antiszemitizmussal. Sürgették annak vizsgálatát, hogy
a bosszú és bírálat retorikájából visszalépve, hogyan kell a
közös múlt elmélyült vizsgálata irányait ösztönözni.
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Dick P ruiksm a holland lelkipásztor és
John Paw likow ski, a IC C J elnöke
Prof dr. Abdulkader Tayob, a dél-afrikai Nijmegen egyetem
professzora „Muzulmán identitás - a történelmi tapasztalat
és a muzulmán közösségeket a mai nyugati társadalomban
érintő problémák összefüggései ” címmel tartott rendkívül he
ves reakciókat kiváltó előadást. Amellett érvelt, hogy a kon
ferencia által felvetett kérdés bár érdekes, elmélyültebb vizs
gálatot és részletes elemzést kíván. Bár a multikultúralizmus
alapvető álma és célkitűzése az integráció, és bár sokan gon
dolják, hogy ezt az álmot még megmenthetik, a terrorizmus
növekvő hulláma ezt az álmot megvalósíthatatlanná tette. Az
asszimiláció és önmeghatározás között megtalálható identitás
elképzelése legfőképp az európai állam és civil társadalom
uralkodó pozíciójának talaján képződött. A professzor a kul
túráról folyó európai diskurzus két releváns kritikáját vetette
fel és tárgyalta meg: az első a kapitalista Nyugaton létező kul
túra globális szemlélete, a másik az Egyesült Királyságban
élő bevándorlók kulturális teljesítményének elemzése volt.
Javasolta az iszlám történelem vallási és kulturális forrásai
nak kritikus és jóindulatú megítélését az aktuális problémák
tekintetében, sőt ezen túlmenően, az iszlám identitás kreatív
értékelését a kulturális harcok mögött. A muzulmán közössé
gek és egyének az iszlámot mint identitást vallják magukénak
- hangoztatta. Ez az aspektus azonban még nem lett kellőkép
pen megnyitva a szisztematikus kutatás előtt.
A gondolatébresztő előadást Prof. Richard Cohen előadása
követte. Cohen professzor a kanadai Qubec tartományban
született, ma a Jeruzsálemi Héber Egyetem francia zsidóság
gal foglalkozó kutatóintézetének elnöke. Előadásának címe:
,^4kkultúráció és önmeghatározás között - egy kisebbség di
lemmája " volt.
Hassan professzor asszony Pakisztánból, aki az iszlám tra
díció kontextusában vizsgálja és úttörő módon fejleszti a femi
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nizmus teológiáját, mély megértéssel és lelkesedéssel tartott
előadást „ Iszlám túl az orientalizmuson - muzulmán perspek
tívából" címmel. Mivel a világ 2001. szeptember 11-én, azon
a végzetes napon, mindörökre megváltozott, egy dolog vilá
gos lett: már nem mehetünk hátrafelé, csak előre. Ez olyan
tény, mely nagy kihívás a nem muzulmán nyugatiak és mu
zulmánok számára egyaránt. A professzor asszony feltette a
kérdést: van-e mód a mai világ depolarizációjára? A kérdést a
résztvevők az előadást követő munkaműhelyekben személye
sen vele tárgyalhattak meg.
A nemzetközi találkozó alkalmából külön tartott konferen
ciát a nőtagozat „ Vallás és emberi jo g o k " címmel. M egbeszé
lésük tárgya volt, hogy vajon a személyes élet terén jut-e sze
rep az emberi jogok eszméje és gyakorlata számára, amennyi
ben igen, hogyan teremthető meg az emberi jogok kultúrája.
Az előadók a New York-i Egyesült Teológiai Szemináriumok
Gyakorlati Teológia Fakultásáról és a Koppenhágai Dán Em
berjogi Intézetből érkeztek.
A konferencia munkanapjai sorában holland napot is ren
deztek, melyen a különleges holland történelmi tapasztalat
bemutatása és kutatása folyt. A sokpillérű holland társadalom
eszméje, mely hosszú évszázadokig a különböző csoportok
különállásán nyugvó modellt jelentette, ma már nem mutatja
az ország realitását. Hollandia egyre növekvő mértékben több
kultúrájú, soketnikumú és sokvallású ország lesz. Az Európá
ban élő, becslések szerint 13 millió muzulmánból 200 000 je 
lenleg Hollandiában él.
Prof. Jan Rath, az Amszterdami Tudományegyetem Migrá
ciós és Etnikai Tudományos Intézetének tanára „Holland ta
paszta la t” címmel tanulmányt készített arról az országról,
mely évszázadokon keresztül ismerte a vallási sokszínűséget.
A második világháborút megelőzően, sőt egészen az 1950-es
évek közepéig a különállás erői olyan társadalmat teremtettek,
melyben a vallás és ideológia a központi társadalmi meghatá
rozók között szerepelt, és melyben a polgárok ezek nyomán
szerveződtek. A professzor elmondta azonban, hogy bár a mu
zulmán intézetek fejlődése Hollandiában sokkal fejlettebb,
mint másutt, Hollandia még mindig messze nem a muzulmá
nok európai Mekkája. Komoly viták folynak az iszlám sze
repéről a holland társadalmon belül, de a viták túl későn jö t
tek. Ma bárki is szorgalmazza a bevándorolt muzulmánok

H árom vallás képviselői: D ick P ruiksm a,
R iffat H assan és Sir Sigm und S tern b erg
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egyenjogúságát és vallásszabadságát, az a hazai társadalom
eredeti hagyományokon nyugvó ellenállásába ütközik.
Ausztráliából, Kanadából, Franciaországból, Ném etor
szágból és az Egyesült Államokból érkezett résztvevők be
számoltak saját országuk vallási közösségeinek történelméről
és jelenlegi helyzetéről.
A résztvevők meglátogattak egy hollandiai ökumenikus és
multikulturális templomot Nieuw Stadban, majd a holland tö
rök közösség mecsetjét, melyet a török eredetükre büszke
holland muzulmánok - egy keresztény templom nevét fel
használva! - Haia Sophianak neveztek el. Ezután a Zsidó
Történeti Múzeum és a XV. századi spanyol-portugál zsina
góga meglátogatása következett. Az ICCJ News beszámoló
ja szerint a konferencia érzelmi csúcspontja volt a találkozó,
amikor a XV. századi Laurens templom közössége és pászto
ra meghívására keresztények, zsidók és muzulmánok inspirá
ló együttlétben imádkoztak és meditáltak együtt. Elhangzott a
templom kórusának Taizé Allelujája, majd a városi imám,
Hamza Daldal a Koránból idézett, az áldást Edward van
Voolen rabbi adta, majd héberül, angolul, németül és hollan
dul hangzott fel a 84. zsoltár.
A fennmaradó konferencianapokon a társadalmi integráló
dás, az asszimiláció, a közjó, a törvény és tolerancia, valamint
az ökumené kérdéseire került sor.
Érdemes áttekinteni az előadásokhoz fűződő műhelyek lis
táját is:
A tolerancia és a gondolat határai, az identitás elrejtése.
Nők konfliktusban, szélsőségek.
Dialógus a misszió szolgálatában?
A másik képe az ábrázoló művészetekben - a keresztény
ség zsidó ábrázolása.
Levinasról szólva, a modern filozófia idegenje, béketerem
tő vagy betolakodó?
Tanult a Kelet és a Nyugat egymástól valamit?
A judaizmus mint a M ásik szentsége.
A muzulmánok európai integrációja.
Az ökumenikus mozgalom és a vallásközi párbeszéd.
A Dabru Emet és a Szent Kötelesség
A háromoldalú párbeszéd égető kérdései.
A misszió modem újjáéledése - veszély a dialógus számára.
A záróülést William Keeler baltimori bíboros tartotta, aki
összefoglalta a Katolikus Egyház és a zsidó nép kapcsolatá
nak legújabb kori történetét, idézte katolikus tudósok és teo
lógusok reflexióit a témában, köztük Walter Kasper bíboros,
a vatikáni Zsidókhoz Fűződő Kapcsolatok Pápai Tanácsának
elnökét. Tudatában lévén, hogy a keresztény missziós tevé
kenység továbbra is keserű és fájdalmas történelmi emlékeket
kelt a zsidókban, szorgalmazta az Új Testamentum központi
üzenetét jelentő keresztény misszió koncepciójának érzéke
nyebb vizsgálatát. Szóba került a keresztény identitás és ke
resztény érzékenység kérdése is. A bíboros megemlítette
egyik élményét, a majdaneki koncentrációs táborban tartott
igeszolgálatot, melyet a romániai ortodox patriarcha vezetett
protestáns lelkészek élén, és ahol a bíboros olvasta fel a 122.
zsoltár szavait: Kérjetek békét Jeruzsálemnek. A szolgálat
idején emlékeztették a bíborost arra a történelmi tényre, hogy
amikor II. János Pál pápa született, Lengyelország a világ
legnagyobb zsidó közösségének otthona volt, és ma, keve
sebb, mint egy évszázaddal később, csak néhány zsidó él az
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országban. Kasper bíboros rámutatott, hogy ez a lengyel pap
azonban felismerte ezt a történelmi üzenetet, megértette a z t ,
és megragadta az alkalmat, mely nem pusztán egy emberöltő,
hanem az évezred kínálta alkalomnak bizonyult, és ettől a világ mindörökre jobbá vált.
A mélyen megindító vallomásra Emeritus ben Melchior,
dáji főrabbi válaszolt, akinek családja évszázadokon kérésztül élvezhette szabadságát Dániában. Összefoglalta az intellektuálisan és érzelmileg egyaránt kihívást jelentő találkozó
történéseit, a háromnapos tanulm ányok, megbeszélések,
megújult és újonnan alakuló barátságok eseményeit, és min-

denek előtt azt a kölcsönös erőfeszítést, melyet a MÁSIK
megértésének irányában tehettek.
Ahogy Melchior rabbi záróbeszédében mondta: technológiailag fejlett, de máskülönben zavarodott korunkban kötelező tennünk a tisztánlátás és fejlődés érdekében. Különben a
vallások nemsokára eltűnnek a történelem színpadáról. Magyarország esetében e kötelesség elmulasztása félő, hogy az
utópiától eltekintve is, rendkívül fájdalmas és felelősséggel
terhelő következményekkel járna,

Hermáim Judit

Reggeli
- M it kértek reggelire ma, gyerekek?
- Én vizet akarok, vizet, vizet és vizet. Legfeljebb a vízhez egy kis marhahúst, sertéshúst, gyári szalonnát, nátriumnitrites keveréket, magyarul E 450-es adalékot, nem húseredetű fehérjét és emulgeátort - de karragén, guargumi és
xantángyanta ki ne maradjon belőle!
- Egyszóval, te Tesco párizsit kérsz.
- Úgy van, anyukám. És kérlek, kenj meg hozzá egy lisztből, kis ízfokozóból, sikérből, antioxidánsból, tejporból,
cellulázenzimből, a savanyúságot szabályozó káliumacetátból és citromsavból, emulgálószerből és kálcium-szulfátból
álló kenyeret...
- Győri rozsosat...
- Igen, egy kis vízzel, hidrogénezett/átészterezett növényi olajat, amelyben persze van só, emulgeálószer, káliumszorbát.
- M ár kenem is a Delmát, fiam.
- Nekem viszont, anya, ma jobban esne egy kis sertéshúsban és vízben elkevert húspép, bőrke, karragén, polifoszfát, szó
jafehérje, nátrium-laktát, étkezési keményítő, pirofoszfát, antioxidáns és nátrium-nitrit.
- Akkor te a Zalahús műbeles virslijét kapod, fiam. Hozzá természetesen tartrazinnal, kinlinnel, amaranttal,
indigókarminnal színezett, természetes aromával, nátrium-benzoáttal, sóval, mustármaggal, cukorral és ecettel dúsított vizet.
- Magától értetődik, Glóbus mustár nélkül a virsli mit sem ér, anyukám!
- Isztok-e hozzá, gyerekek, vízben feloldott izocukrot, nátrium-ciklamátot, aszpartámot, aceszulfátot, szacharint,
aszkorbinsavat, nátrium-benzoátot és fenilalanint?
- Vitamors jaffaszörpöt? Igeeeen!
- Ebédre viszont kaptok egy kis búzalisztet, kukoricakeményítőt, hidrogénezett növényi zsírt, ízfokozót, lehetőleg E
631-est és E 627-est, nátrium-glutamátot, módosított keményítőt, állati eredetű zsírt, élesztőport, szárított tyúkhúst és E
150-es színezéket.
- Maggi szárnyaskrémleves lesz brokkolival! Hurrá!
- S utána?
- Utána pediglen búzalisztet paradicsomsűrítménnyel, sajttal, ananásszal, vízzel, növényi olajjal, nátrium-nitrittel tartó
sított főtt sonkával, búzakeményítővel, cukorral, sóval, élesztővel és jóféle acetilezett-dikeményítő adipáttal.
- Hawaii!
- Bizony, bizony, gyerekek, Hawaii pizza lesz, dr. Oetker módra!
- Az a kedvencünk!
- S a tévéhez pedig, m it kaptok, na mit?
- Csak nem burgonyát, növényi olajat, sót, hagymaport, autolizált élesztőport, tejszínport, dextrózt, sajtport, nátriumglutamátot, dinátrium-5-ribonukleotidokat és tapadásgátlót, vagyis szilícium-dioxidot?
- De bizony, gyerekek, úgy van, chipset. Lay’s újhagymás chipset.
- S mi lesz a vacsora?
- Vacsorára pedig a két nagy gyerek eszik aszpartánnal, fenilalaninnal, kálium-aceszulfámmal, zselatinnal, hidroxipropillal javított joghurtot, amelyben kálcium -foszfáttal, vízzel és cukorral felhizlalt, egyszer m ár kipréselt
gyümölcshúsvázdarabkák vannak.
- Én is kérek őszibarackos light joghurtot! Én is! Én is!
- N e kiabálj, Lajoska! Te, Lajoska, mást kapsz ma este. N a nézd, már itt is van egy kis kóstoló: húspép, víz, zsemlemor
zsa, zsiradék, liszt, panírlé, szójagranulátum, szójakoncentrátum, keményítő, fűszerek és karamellammóniás színezék,
egyszóval Kot-Kot baromfifasírt! Ezt szegény apád is hogy imádta! Hopp, kinyitja száját a kis Lajcsika... Na... Hopp....
Kinyitja a száját! Nem azt, a másikat!
■
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Kaiotikus-c még az Új Ember?
A II. Vatikáni Zsinat külön dekrétumot szentelt a tömegtájékoztató eszközöknek. A z „Inter mirifica ” (IM) kezdetű doku
mentum már a bevezető cikkelyekben foglalkozott a kommunikációs erkölccsel, amely nemcsak az egyházi, hanem minden
egyéb tömegkommunikációs eszközre is érvényes. A z információhoz való jo g megköveteli többek között azt is ,,, hogy a köz
lés tartalma mindig igaz és - az igazságosság meg a szeretet sérelme nélkül — teljes legyen. A közlés módja feleljen meg
a tisztesség és méltányosság kívánalmainak, vagyis tartsa tiszteletben az erkölcsi szabályokat, az emberek törvényes jo g a 
it és személyes méltóságát" (IM 5).
Az Új Ember 2004. október 10.-i számában beszámol egy nemzetközi konferenciáról (Állam és Egyház az egyesült Euró
pában), amelyet a Miniszterelnöki Hivatal Egyházi Kapcsolatok Államtitkársága rendezett a Parlamentben. A cikk számos
ferdítést tartalmaz, hogy az igazságtalanság és szeretetlenség tényét már ne is említsük. Tévedni persze emberi dolog! Az
Új Emberfőszerkesztője azonban búcsút intett a zsinat tanításának, amikor elutasította nemcsak a szervezők helyreigazítá
sának, hanem a konferencia egyik előadója, eg}> német evangélikus lelkész válaszának közlését is. Mindkét írás (az előző
hosszabb változatban) az Elet és Irodalom c. lapban látott napvilágot. Szerkesztőségünk most mindhárom cikket közli, hogy
Olvasóink maguk alkothassanak képet arról: katolikus-e még az Új Ember?
(A szerk.)

Egyházi részvétel nélkül
„Sajnos nem tudtuk az egyházakat kényszeríteni” - fogal
háziakat is meghívtak. Hallgatóságként. Az előadók között
mazott Buda Péter „valláspolitikai szakértő” az Egyházi Kap
voltak kiváló, elismert tudósok, és talán személyes kapcsola
csolatok Államtitkársága állal szervezett konferenciát lezáró
tok véletlene által odatévedt, a középszert képviselő szakér
plenáris ülésen. „Sajnos nem lehetett az egyházakat arra kény
tők. Amit a szervezők nem akartak: az egyházakat és egyházi
szeríteni, hogy képviselőik eljöjjenek és meghallgassák a szer
akat meghallgatni. Ókét hallgatóságként hívták, hogy meg
vezők által összeállított programot.” A szakértő elszólása arra
hallgassák, mit üzen ma nekik az állam, hiszen az Államtitkár
a kim ondott-kimondatlan kérdésre
ság által szervezett, az Országházban
volt válasz, mely a Magyarországon
megtartott konferencián nem tudo
nagyobb történelmi múlttal és jelen
mányos fórumon szól a pulpituson
8 U fL fa
tősebb társadalmi jelenléttel rendel
előadó professzor.
kező felekezetek képviselőinek tá
Az előadók kiválasztása mögött
volmaradását hiányolta.
szükségszerűen politikai és nem
„Állam és Egyház
Mi lehetett ennek az oka? Tudo
szakmai jellegű döntés van. A méltá
az egyesült Európában
mányos tanácskozások szervezésére
nyosság kedvéért a meghívottak a
Ezzel ti címmel rendezett nemzetközi konferenciát n M íalapvetően a tudomány művelésére
munkacsoportokban
(workshop)
itiszUiehfi'ki IliL-nlal Egyházi Ktifjf.-inlntnk Állam titkdrfdfttí
ii;
felsőházi tm n éb fn szeptember
hivatott intézmények alkalmasak, így
persze
hozzászólhattak,
sőt, két-két
2JÍ- 30. kiizütl. A /iiiíjícyJiO'ifjíf K is* Péter, A finis;terelnökl Hivatalt j?irzetff m w tfzter nyitottá ittcg, f hűi
például az egyetemek (akár állami
percben
a
rendezvényt
lezáró
plená
kül! Cl wlyi.fi: Kilaidin, ma íqjyM sf ka p tw la ta k M feletifs
■dHamtitkár, A kmtfvimiiótt a törlfnelmi tgsjlmzak - ig y
támogatással). Sajátos helyzet, ha
ris
ülésen
is
szót
kaphattak.
(A
tíz fő
ti ka tú tikm e g y h á z- p estté kffittíssefől nem voltak Jeten.
S c h . i n J j E t a liz j
alAbln fa ía ib a n n i egy kormányzati intézmény vállalko
előadó
között
egyetlen
egyházi
sze
fifk okúit h kitintjil.
zik arra, hogy szakmai-tudományos
mély kapott helyet: Mittweida evan
Egyházi részvétel nélkül
rendezvényt szervezzen. Egy kor
gélikus lelkésze, a Szászországi
S
a
jn
o s nem H iiíluk a z v/v, a
E vtinaílí
mányzati szerv által összehívott ren
Evangélikus Egyház képviselőjeként
o íy h ira k a t W n ^ w rllC T t" --- k ú t Egytoí* tópi'iiHrffiji'M'iit
f ít ^ .it iiu z o U Ü.ÚW IV ív ? ..Vili- f tj llt e H v l i u to & fc it .u iÁ I,
dezvény szükségszerűen politikai je l
fejthette ki nézeteit arról, hogy a kü
U*pnh 1á
- n k ír t ó ' •'/ 1gj- h <*v a
i%\ h<\/ fi
legű üzenetet is hordoz, hiszen a
lönböző egyház-fmanszírozási mo
szakmaiság, a tudomány kérdéseiben
delleknek milyen esélyei és nehézsé
kizárólag az arra hivatottak illetéke
gei vannak Európában.)
_______
sek, ahogy ezt maga az Alkotmány is
Szerencsés és kívánatos volna,
V ilágiak az egyházon kívül?
rögzíti. Szakmai fórumokat a nyugati
hogy az Egyházi Kapcsolatok Tit
világban akkor hívnak össze, ha valamilyen törvényhozási
kársága szakmai fórumokat szervezzen, mondjuk az egyházi
vagy igazgatási kérdésben kér tanácsot, szempontokat, véle
személyek társadalombiztosításával, az egyházi jogi személyek
ményeket az állam. Az Országház felsőházi termében megren
számviteli kötelezettségével vagy az európai közösségi normák
dezett konferencia más célt tűzött ki: az államtitkárság szakér
egyházakat érintő szabályaival kapcsolatban. De vajon miért ér
tői állítottak össze programot, melyre - többek között - egy
zi úgy az államtitkárság, hogy tudományos ismeretterjesztést
2004/5
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kell folytatnia? Miért várja el a meghatározó felekezetek kép
viselőit egy ilyen rendezvényre? Hogyan képviseltethetné
magát a Katolikus Egyház egy olyan rendezvényen, mely pél
dául a „Catholics fór a Free Choice” (Katolikusok a szabad
választásért) nevű, a tanítóhivatallal élesen szemben álló (pél
dául a művi abortusz szabadságáért síkra szálló) szervezet
számára teremt fórumot?
Vitáknak természetesen helye lehet, de minden vita alapja
a másik fél tisztelete, az elemi udvariassági szabályok betar
tása és a tisztességes vitafeltételek biztosítása. Elfogadhatat
lan az Országházban eszmét cserélni a Szentszék diplomáci
ai tevékenységéró'l, melyet egy olyan szervezet képviselője
vezet, mely a Szentszék diplomáciai státusza ellen küzd (a
Magyar Köztársaság egyike azon több mint százhetven ál
lamnak, mely diplomáciai kapcsolatban áll a Szentszékkel).
Ilyen szereptévesztés mögött csak tudatos provokáció,
vagy butaság, illetve az elemi érzékenység hiánya állhat. Az
előbbit nem felételezhetjük, sőt, a szervezők kifejezetten cáfol
ták, és aligha van okunk ebben kételkedni. Az utóbbi viszont

könnyen elkerülhető lett volna, ha a szervezés igényességéből
erre is futja. Hiszen gesztusokban nincsen hiány. A konferen
cia címében az egyház szó - határozott névelő nélkül - nagy
betűvel áll. Sőt, az Államtitkárság új lógója meglepő módon
egyértelműen keresztény jelképrendszert alkalmaz (kérdés,
hogy ez nem sérti-e más vallások híveit). Bízzunk legalább
abban, hogy az egyházak a jövőben sem kerülnek megalázó
helyzetbe. Hogy az egyházakat soha sem lehet majd kénysze
ríteni. Semmire. Még arra sem, hogy egy ismeretterjesztő
szemináriumon részt vegyenek.

Schanda Balázs alkotmányjogász
Az Új Ember egy héttel később Schanda Balázs kérésére az
alábbi H elyesbítésnek adott helyet:
„ Schanda Balázs múlt heti lapszámunkban megjelent írá
sának („Állam és Egyház az egyesült Európában") első be
kezdésébe egyik munkatársunk hibájából idézőjelek kerültek.
Az érintett és a szerző elnézését kérjük. ”

Recenzensi vélem ény nélkül
(V álasz S chanda Balázs „E gyházi részvétel nélkül” c. írására)

tesen részvételi szándékában senkit sem befolyásolhattunk,
Jóllehet Schanda Balázs rövid időt, pusztán néhány órát
nem kényszeríthettünk. Azaz Buda Péter éppen az ellenkező
töltött el az „Állam és Egyház az egyesült Európában" c. há
jét állította annak, amire Schanda gondolatkísérletét kifuttatta.
romnapos konferencián, s noha annak munkájában nem vett
A rendelkezésre álló magnófelvétel
részt, a tanácskozás szellemi hozadéezt híven tanúsítja, de igazolja ezt a
kához - hozzászólás hiányában - nem
tényt az is, hogy a cikk megjelenését
járult hozzá, ám a rejtőzködő és úgy
megelőző magánlevelezésben Schanda
szólvánjelen sem lévő megfigyelő po
- nem csekély cinizmussal - maga lát
zíciójából tendenciózus cikket tett
ta be szándékolt félremagyarázását,
közzé az Új Ember hasábjain.
amikor levelében ezt írta: „Ilyen a
1. A cikk elején a szerző Buda Péter
(válasz Schanda Balázs Egyházi részvétel nélkül
nyilvános
beszéd: belekapaszkodnak
valláspolitikai szakértőt idézi, aki a
című írására)
az ember szavaiba, és csúnyán kifor
konferencia zárásakor elhangzott kriti
A z alábbi válaszcikk rövidített változatát a szerzők az ÚJ Em ber haBÁbtiíFn kívánták megfolortioínl, v ú la s íh ín j a lap SűO'í. oktúher 10-1
tóihTiátjaX 8 . o ít la U n mtrg[o!en! EgyhAii ré s ty ilB l nélkül cfm ú, S c h a n gatják.” Schanda már csak tudja,
kai felvetésre, hogy tudniillik mi lehet
da B niQ M áiÉíl jcgy/otl pütUSkncídro. Á r Új frntie/ íé5Zorkoszt6[&.
P sp p Ti.nin.ii flíenbnn fníndcn lniioMAa nélkül, kasegotikuortrt v l ííía ugyanis éppen ezt tette.
az oka annak, hogy egyes egyházak
utasította a közlést.
2.
Szerző nehezménye
képviselői csak kisebb létszámban vol
ó lk -h a S liairda !>al.i/.> rövid iclör,
rímiw i a loplet frlü n iík o / ir. riuu.i a
kormányzati intézmény vállalkozott
tak jelen, azt válaszolta, legalábbis a
arra, hogy „szakmai-tudományos ren
cikk: szerzője szerint, hogy „sajnos
dezvényt szervezzen”, s ennek az Or
nem tudtuk az egyházakat kényszeríte
szágház felsőházi termében adott ott
ni”. Schanda Buda Péter idézett m on
hont. Nos, miért ne rendezhetne kon
datában véli megtalálni minden titkok
ferenciát egy kormányzati szerv, hi
titkát, amelyről lerántva a leplet feltá
szen ad 1. maga a politika is lehet a
rulkozik maga a valóság, hiszen írását
V álasz az É let és Irodalom ban
tudomány tárgya (vö. politológia, po
e mondat exegetikus igényű kommen
-Am inek az Új Emberben nincs helye
litikatudomány), ad 2. éppen a konfe
tárjával indítja, s - mintegy keretet ad
renciát szervező kormányzati szerv felügyelete alá tartozik az
va a cikknek - az írás erkölcsi tanulságát is erre futtatja ki. Az
„egyházügy”, ad 3. az adott konferencia tárgya és tematikája
analitikus módszerekben is otthonosan mozgó szerzőtől meg
a vallástudomány és politika határterülete, illetve metszete.
tudjuk, hogy a szakértő „elszólta” ugyan magát, ám szerzőnk
Nem mond ez ellent a nemzetközi gyakorlatnak, nincs ebben
bízik abban, „hogy az egyházak a jövőben sem kerülnek meg
semmi szokatlan. Ráadásul a meghívást elfogadó, jelentős
alázó helyzetbe. Hogy az egyházakat soha sem lehet majd
nemzetközi tekintéllyel bíró hazai és külföldi kutatók, egye
kényszeríteni. Semmire.” Szerző magvas végkövetkeztetését
temi oktatók és kormányzati szakemberek sem találtak ebben
magunk is osztjuk, ám - hogy finoman fogalmazzunk - idézé
semmi kivetnivalót, a konferencia munkájában tevékenyen
si technikáját annál kevésbé. Tudniillik Buda Péter azt mond
részt vettek, s a konferencia végeztével úgyszólván vala
ta, hogy sokan valóban nem voltak jelen, sajnos nem tudjuk
mennyien köszönetüket fejezték ki az ötletért és annak megmiért. Az ezt követő mondat éppen azt állítja, hogy természe

Recenzensi
vélemény nélkül

í
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valósításáért. (A már beérkezett írásbeli visszajelzéseket szí
vesen bocsátjuk Schanda úr rendelkezésére.)
3. Schanda úr észrevételezi, hogy „az egyházakra és az egy
háziakra” csak hallgatóságként számítottak a szervezők, „őket
hallgatóságként hívták, hogy meghallgassák, mit üzen ma nekik
az állam ...”. Minthogy a szervezők szándéka egy tudományos
konferencia megrendezése volt, ennélfogva a meghívás - érte
lemszerűen - nem csak „az egyházaknak és az egyháziaknak”
szólt, hanem mindenekelőtt szuverén tudósoknak, szakértők
nek, egyházi és világi egyetemek oktatóinak, tudományos mű
helyek kutatóinak, tekintet nélkül a felekezeti hovatartozásra.
(Nóta bene a konferencia szervezői névre szóló meghívókat
küldtek a „Magyarországon nagyobb történelmi múlttal és je 
lentősebb társadalmi jelenléttel rendelkező l'elekezetek” vezető
inek, képviselőinek. így volt a konferencia vendége - egyebek
között - több hazai és határon túli egyház püspöke (köztük
Gáncs Péter evangélikus püspök és Tempfli József katolikus
püspök), számtalan egyházi elöljáró (Nagy Sándor református
dunamelléki főgondnok, Frenkl Róbert országos felügyelő), pa
pok, lelkészek, teológusok, a különböző felekezeti egyetemek
és főiskolák (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Károli Gáspár
Református Egyetem, Evangélikus Hittudományi Egyetem, Or
szágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, Apor Vilmos Katolikus
Főiskola stb.) vezetői, rektorok, dékánok tanszékvezetők, egye
temi oktatók. A külföldi vendégek között volt, aki a Leuveni
Katolikus Egyetem Kánonjogi Tanszékéről érkezett, volt aki a
Bécsi Egyetem Teológiai Karáról, volt vendég a Ljubljanai
Egyetem Teológiai Fakultásáról, s itt volt a Nemzetközi Vallás
szociológiai Társaság elnöke is. Még a feltételezést is sértőnek
tartjuk valamennyiük nevében, hogy a konferencián részt vett
közel száz hazai és külföldi szakember a jelenlegi kormány
puszta szócsövévé degradálta volna önmagát, s egy sor „kiváló,
elismert tudós” (amint ezt Schanda is nagyvonalúan megenge
di) „fölülről” megregulázott nebulóként mondta volna fel azt,
„mit üzen ma nekik (ti. az egyházaknak) az állam”. Szögezzük
le: ezen a konferencián nem üzent semmit az állam, ellenben sa
ját felkészültségükért és mondanivalójukért felelős tudós fők fo
galmazták meg - cseppet sem a kinyilatkoztatás igényével, oly
kor súlyos vitákban konfrontálódva egymással - önálló, szuve
rén gondolataikat és véleményeiket. A szerző ama kategorikus
megállapításával nem kívánunk polemizálni, miszerint „az elő
adók kiválasztása mögött szükségszerűen politikai és nem szak
mai jellegű döntés van.” A vita helyett inkább azt javasolnánk,
hogy eme észrevételét így utólagosan ossza meg a konferencia
valamennyi előadójával.
4. A szerző önmagának ellentmondva, avagy önmagával vi
tatkozva elismeri, hogy „a meghívottak a munkacsoportokban
(workshop) persze hozzászólhattak”, de a vesékbe látó, a fe
jekben olvasó képességét kamatoztatva ezt azzal magyarázza,
hogy „a méltányosság kedvéért”. Szóval akkor mégsem pusz
ta közönségszervezési indíttatásból, az üres helyeket megtöl
tendő hívták meg a szervezők az „egyháziakat”? Szerzőnk itt
megint eltéved önnön vágyainak és értékrendszerének sűrű
homályában. Egy konferencia, amely - a nemzetközi gyakor
latnak megfelelően - szándékosan épít a workshop műfajára,
nem méltányosságot gyakorol, amikor biztosítja annak lehető
ségéi, hogy egy szakmai konferencián a vonatkozó kérdések
szakértői akár éles viták során fejthessék ki nézeteiket, s a vé
lem énykülönbségek term ékeny vitákat gerjesszenek. Az
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„egyetemi emberek” pontosan tudják, hogy az igazi szakmai
munka - miként az egyetemi oktatásban a szemináriumokon a konferenciákon a különböző, szűkebb szakmai szempontok
alapján szerveződő workshopokban folyik. Persze csak azok
számára, akik elmennek oda, s nem maradnak távol, sértődöt
ten. Nem kell tehát lebecsülni a workshopokat, s mindazokat,
akik történetesen egy-egy workshopbeli szereplésért honorári
um nélkül utaztak külföldről vagy vidékről Budapestre. Ám
önmagukat minősítik azok, akik a szekciókban való szereplés
lehetőségét rangon alulinak tekintették. Megjegyzendő: a
szervezők szándékában áll a konferencia teljes anyagának öszszegyűjtése és sajtó alá rendezése. Következésképp a szekció
üléseken elhangzott szavak sem vesznek el, azok is megőrződ
nek az „örökkévalóságnak”.
5. „Hogyan képviseltethetné magát a katolikus egyház egy
olyan rendezvényen, mely például a „Catholics fór a Free
Choice” (Katolikusok a szabad választásért) nevű, a tanítóhiva
tallal élesen szemben álló (például a művi abortusz szabadsá
gáért síkra szálló) szervezet számára teremt fórumot?” - teszi
fel a kérdést a recenzió szerzője, érzékelhetően még mindig az
elmaradt kollektív, testületi meghívót kérve számon a rendező
kön, s továbbra sem fogva föl, hogy sem a Magyar Katolikus
Egyháznak, így globálisan, sem a Catholics fór a Free Choice
szervezetének nem küldtünk meghívót. Schanda megengedő,
ám határozott elvárásainak hangot ad: „Vitáknak természetesen
helye lehet, de minden vita alapja a másik fél tisztelete, az ele
mi udvariassági szabályok betartása és a tisztességes vitafelté
telek biztosítása.” Egyetértünk. Ezért felfoghatatlan számunk
ra, hogy miért nem lehet szóba állni egy olyan szervezettel,
amelynek tagjai valamiről mást vallanak, mint amit a Tanítóhi
vatal képvisel. A kereszténység elmúlt kétezer esztendejének
története a legkiélezettebb teológiai és dogmatikai viták törté
nete is egyúttal. A vallási párbeszédre és társadalmi dialógusra
oly nagy hangsúlyt fektető egyházat miért kéne óvni az ilyen
jellegű disputáktól? A másik fél tisztelete - álláspontunk sze
rint - mindenekelőtt a másik fél érveinek meghallgatásával ve
szi kezdetét, s nem annak semmibe vételével, netalán
détnonizálásával. Egy tudományos konferencián az egyes ér
vek igazsága nem a hierarchizált tekintélyelvűségnek, hanem
az előadott tételek verifikálhatóságának a függvénye.
6. Ami „a középszert képviselő szakértők”-et illeti, sajnálat
tal vesszük tudomásul, hogy Schanda úr felettébb kényes ízlé
sének nem tudott maradéktalanul megfelelni mindenki. Ám tu
dományos berkekben - ellentétben az ideológiai küzdelmek vi
lágával - a leírt, elmondott, előadott, publikált tézisekkel szokás
vitába szállni, s nem en bloc minősíteni egyes személyeket. Az
érvelés helyetti minősítgetés nemcsak olcsó és a hidomány kon
textusába semmiképpen sem illő eljárás, hanem egyúttal gyanút
ébreszthet sokakban: ha a minősítés nem kizárólag szakmai, ak
kor mégis minek a jogcímén történik: a (vélt) felekezeti vagy
(megsejtett) politikai hovatartozás alapján? Esetleg - így szüre
ti időszakban - a savanyú szőlő okozta rossz szájíz miatt?
7. Schanda úr írása megannyi megengedhetetlen minősítés,
vádaskodás és füllentés, miközben egy szó sem hangzik el
tartalmi kérdésekről: az előadások és viták érdemi ismerteté
se elmarad. Schanda úrnak nincs véleménye mindarról, amit
ott ültében hallhatott. Nem baj. Schanda úr a konferencián
bölcsen viselkedett. Hallgatott. A konferencia után azonban
tollat ragadott. Hogy ki a provokátor és ki a buta, azt Schanda
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úr görcsös szándékától függetlenül is képesek lesznek eldön
teni mindazok, akik nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is
jelen voltak a konferencián, s akik nem egy aprócska kis fel
jelentéssel beérő publikáció megírása végett keresték fel az
Országház felsőházi termét. Egyetlen dolog tölt el bennünket

némi aggodalommal: a tudatos csúsztatásokkal teli cikk szer
zője Schanda Balázs alkotmányjogász.

Buda Péter - Gábor György -K öbei Szilvia
- Schweitzer Gábor - Wildmann János

E g y külföldi vendég u tó lago s kritikai észrevételei az
„Állam és Egyház az egyesült Európában” cím ű konferencia apropóján
Mint az „Állam és Egyház az egyesült Európában” című
konferencia külföldről érkezett előadójaként, s a magyar val
lási közösségek és felekezetek közötti kontroverziák elkötele
zett résztvevőjeként megütközéssel olvastam Schanda Balázs
nak az “Új Ember” című katolikus hetilapban a fenti konferen
ciáról megjelent tudósítását (2004. október 10. 8. 1.). írásának
állításai tudatosan torz képet nyújtanak e konferenciáról, azzal
a szándékkal, hogy a szervezőket lejárassák, az előadókat pe
dig a magyar állam szócsöveiként hiteltelenítsék el.
Noha a konferencia külföldi előadójaként nem tisztem,
hogy a magyarok belügyeit érintő vitákba beleavatkozzam,
mégis szeretném megtenni a magam hozzájárulását azáltal,
hogy elmondom tapasztalataimat és megfigyeléseimet arról,
hogyan is láttam én ezt a konferenciát.
1. Schanda Balázs a következőket állítja: „Az előadók ki
választása mögött szükségszerűen politikai és nem szakmai
jellegű döntés van.” Másrészt azt állítja, hogy az előadók kö
zött “talán személyes kapcsolatok véletlene által odatévedt, a
középszert képviselő szakértők” voltak.
E megállapítások - legalábbis saját tapasztalatom alapján
ezt kell mondanom - ellentmondanak a valóságnak. Ami pél
dául engem illet, sem én nem ismertem az államtitkárság
szakembereit, sem pedig ők nem ismertek engem, legalábbis
személyes kapcsolatok révén nem. Kizárólag a témával kap
csolatos németországi tudományos publikációim alapján hív
tak meg Budapestre. Mindez egyértelműen azt bizonyítja,
mennyire körültekintően olvasták „az államtitkárság szakem
berei” az „Állam és Egyház az egyesült Európában” témájá
ba vágó nemzetközi publikációkat, milyen alaposan dolgoz
ták fel és bírálták el azokat, hogy aztán olyan európai előadó
kat hívhassanak meg e konferenciára, akik valóban kompe
tensek. Egyenesen érthetetlen rejtély marad számomra, hogy
mindezek tükrében hogyan állítható az, hogy „az előadók ki
választása mögött nem szakmai döntés” állt.
2. Schanda Balázs bírálta továbbá azt, hogy egy kormány
zati intézmény (nem pedig „a tudományok művelésére hiva
tott intézmények, így például az egyetemek”) hívta össze a
szóban forgó konferenciát.
Schanda e ponton, tudatosan, avagy önkéntelenül, összeke
veri a nyugat-európai társadalmak helyzetét a magyarországi
val. A nyugat-európai egyetemeken a különféle teológiai karok
egyazon egyetem alkotórészei, melyek egymással is kommuni
kálnak. Tudtommal Magyarországon a speciálisan felekezeti
felsőoktatási intézményeknek saját egyetemi státusuk van, ám
semmiféle felekezetek feletti jellegük nincs. Csakis valamely
nagy magyarországi egyetem felekezetek felett álló vallásszo
ciológiai intézete tudott volna összehívni és megszervezni
ilyesféle konferenciát. Ám abban az esetben is kérdéses lett
volna, hogy vajon az egyház magasabb rangú képviselői eleget
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tettek volna-e a meghívásnak, mivel saját maguk prezentációja
szemlátomást fontosabb számukra a felekezetek közötti fair,
pártatlan párbeszédnél, amelynél mindenekelőtt meg kell hall
gatnunk, s oda kell figyelnünk, mit is mond a másik.
3. Arra a körülményre, hogy Schanda Balázs számára minde
nekelőtt a római katolikus egyháznak a magyar társadalomban
betöltött uralkodó hatalmi helyzete a fontos, s nem a felekezetek
közötti problémákról európai aspektusból folytatott korrekt, pár
tatlan párbeszéd, ijesztően világít rá az a rész, amellyel kommentáiját záija. Ennélfogva még utólag is köszönet illeti az Egyházi
Kapcsolatok Államtitkárságát, amiért nem arrogáns tudálékos
kodóként, hanem a különféle magyarországi felekezetek és val
lási közösségek közötti valódi közvetítő módjára hívta össze és
rendezte meg e konferenciát. Számomra úgy tűnik, hogy mind
addig, amíg a magyarországi egyházak közötti ökumenikus pár
beszéd nem veszi igazán kezdetét, feltétlenül szükség van az
Egyházi Kapcsolatok Államtitkárságára, amely életre keltheti
ama felekezetek és vallások közötti kommunikációs fórumokat,
amelyek államnak és egyháznak egyaránt fontosak.
4. A konferencia utolsó napjának plenáris vitáján megfi
gyelőként az a végső benyomásom támadt, hogy a különböző
magyarországi egyházak még nem láttak hozzá a számvetés
hez, a saját múltjukkal való szembenézéshez, a múltjuk fel
dolgozásához, a hibákat pedig mindig másokban keresik.
Mintegy nyolc nap elmúltával minderről megerősítést kap
tam, midőn Esterházy Péter magyar író átvette a majna-frankfürti Pál-templomban a Német Könyvkereskedők Békedíját. Ester
házy köszönőbeszédében kritikailag tért ki arra, hogy a kelet-eu
rópai országok, Magyarországot is beleértve, saját magukat mint
egy reflexszerűen áldozatként, nem pedig egyúttal társtettesként
látják, saját múltjukkal pedig nem néztek szembe. Szó szerint ezt
mondta: „Német gaztettekkel elfedni a saját gaztetteket, ez euró
pai gyakorlatnak számít”. A konferencia során ez mindenesetre
beigazolódott: egy hozzászólásra, amely arra hívta fel a figyel
met, hogy a magyar fasizmus idején a Parlamentnek ugyanabban
a termében szavazták meg egyházi vezetők is a zsidótörvényeket,
mint amely a konferencia színhelyéül is szolgált, ezzel a hozzá
szóló a közös felelősség kérdését is igyekezett felvetni, egy kato
likus pap az alábbiakat válaszolta: a törvényeket ugyan a magyar
képviselők szavazták meg, a „végső megoldást” azonban a néme
tek hajtották végre. Esterházy Péter szemlátomást mégiscsak a
magyarok lelkiállapotának neuralgikus pontjára tapintott rá, mi
dőn a Pál-templomban tartott beszédének végén ezt mondta: “A
magyar nyelvben nincs a ’Vergangenheitsbewáltigungra’, a múlt
számvetö feldolgozására megfelelő szó”. Vajon nem kellene-e talál
ni rá valamit, hogy Magyarországon is megindulhasson e folyamat?

Christoph Körner,
a teológia doktora, Erlau
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Jean Vemette

Szekták
A pluralista társadalom természetes velejárója a vallási sok
féleség, melybe egyértelműen beletartoznak a szekták is. A
szerző ennek, az elsősorban nyugati, a közbeszédben és a mé
diákban egyre nagyobb rendszerességgel megjelenő társadalmi
jelenségnek a közérthető ismertetését célozza meg. „Lényegre
törő észrevételek és dokumentumokkal alátámasztott tények”
segítségével igyekszik bemutatni a legfontosabb szektákat.
Ugyanakkor megpróbál válaszolni a legégetőbb kérdésekre, ki
tekinteni a jövőre, és megkísérli értelmezni „a Nyugat vallási
jelenségeiben tapasztalható átrendeződéseket” is (7).
Az első fejezet célja magának a szekta fogalomnak a szo
ciológiai és teológiai meghatározása. Ennek eredményekép
pen feltárulkoznak a szekták általánosabb tulajdonságai: ön
kéntes és kölcsönös választás, elkülönülés és befelé fordulás,
azonosulás a csoporttal, felügyelet és kizárás, elitizmus és
közvetlen isteni felhatalmazás. Arra a kérdésre pedig, hogy
„miért buijánoznak az új vallási mozgalmak” válaszul a szer
ző különböző okozati tényezők együttesét sorakoztatja fel:
társadalmi gondok, személyes szükségletek, új szempontok a
társadalmi vitákban, az aggódó várakozás légköre, a vallási
érzületben tapasztalható átrendeződések stb.
Az elméleti megközelítést a kategóriák szerint csoportosí
tott ismertetés követi. Ennek eredményeképpen ismerkedhe
tünk meg „a zsidó-keresztény törzsből kinőtt csoportok”-kal amelyek lehetnek ezredévvárók (pl. Jehova tanúi), ébredési
mozgalmak (pl. Isten gyermekei) és gyógyító csoportok - il
letve a „keleti, ezoterikus és gnosztikus mozgalmak”-kal (pl.
Krisna, Moon, Rózsakeresztesek, Szcientológiai Egyház).
A negyedik fejezet megfontolásai arra a kérdésre keresik a
választ, hogy „veszélyesek-e a szekták és az új vallási mozgal
mak”, illetve milyen kihívásokkal szembesül a társadalom. Ezt
követik azok a gyakorlati tudnivalók, amelyek a szektákkal és
híveikkel szembeni magatartásra igyekeznek rávezetni az olva
sót: „Hogyan reagáljunk a társadalmi és vallási jellegű kenyér
törésekre? Kiátkozással vagy párbeszéddel? Tereljük vissza a
bárányt az akolba, vagy táljuk szélesre az ajtókat és a szívün
ket? Az ember nem hagyja ott egykönnyen életének kereteit, a
családját, a hivatását. Nem változtatunk vallást egy hirtelen jött
ötlet vagy érzelem hatására. Meg kell tehát értenünk az ‘útra ke
lés’ okát (vagy okait), fel kell fednünk a rejtett rugókat, melye
ket talán maga az ‘útra kelő’ sem tárt napvilágra” (100).
A szakszerű és tárgyilagosságra törekvő francia eredeti m a
gyar fordítását - minden bizonnyal a kiadó kérésére - Ger
gely Jenő nagyon is vitatható „Szekták M agyarországon” c.
fejezete zárja. Kérdés, hogy a baptista, adventista, metodista
felekezet, illetve a pünkösdi közösség milyen mértékben te
kinthető szektának? Arról nem is beszélve, hogy amennyiben
a szerző az Ókatolikus Egyházat nem tekinti szektának, akkor
miért szerepelteti a jegyzékében?
A hevenyészett magyar vonatkozású fejezet ellenére Jean
Vemette közérthető könyve mindenképpen segíthet napjaink
egyik megkerülhetetlen társadalmi jelenségének a jobb meg
értésében. Hiszen „az embernek nemcsak testi táplálékra, ha
nem arra is szüksége van, hogy értelme legyen az életének.
Ha korunk erre alkalmatlannak bizonyul, a szekták előtt fé
n y esjöv ő áll. Mert mi magunk szállítjuk nekik a potenciális
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követőket” - olvashatjuk a „Zárszó” utolsó mondataiban
(129). Ezen a társadalom felelős vezetőinek érdemes lenne
nagyon elgondolkodni!
(Ismerd meg!), Palatínus, Budapest, 2003.

Jakab Attila

Dr. Vidor János

Az Egyház bűnei
Bűnbánati vizsgálódások
Egyházi életünk válsága
A Kálvin Kiadó jelen kiadványával tulajdonképpen az
1954-ben elhunyt református teológus, tanár és egyházi tiszt
ségviselő emlékének adózik halála 50. évfordulója alkalmá
ból. Ezért jelentette meg egy kötetben a szerző két, 1945-ben
és 1948-ban már külön-külön megjelent írását.
A kötetet dr. Bolyki János 1988-ban elmondott megemlékezé
se vezeti be, amikor is a szerző születésének 100. évfordulóját ün
nepelték. „Az időszerű Victor János”-ról szólva szerinte az idő
szerűséget elsősorban „az adja, hogy olyan kérdésekre keresett és
talált válaszokat, amelyek ma is kérdéseink, tehát az azokra adott
válaszok ma is időszerűek”. Ez pedig nem más, mint az „egyház
megújulásának ügye" (7), amely csakis belülről jöhet.
Az első részt kitevő és az egyház bűneit célzó vizsgálódás tu
lajdonképpen egy Miatyánk fölötti elmélkedés, amelynek célja
a mélyreható önvizsgálat: „Mindenképpen bűne az egyháznak
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az - íija - , hogy nem tudja és érzi magát egyháznak, hanem
csak a vezetőségét tiszteli meg ezzel a címmel'’ (24).
Napjainkban pedig, amikor rendszeresen szó esik a keresz
tény egyházak politikai szerepvállalásáról, elgondolkodtatóak
Victor János szavai: „az emberek között sokszor támadnak éles
ellentétek is, amelyekben egyesek, csoportok, néposztályok
vagy egész népek érdekei összeütköznek egymással. De ha
benne vannak az egyház közösségében, akkor ezek az ellenté
tek nem mérgesedhetnek el, mert nem szakíthatnak olyan mély
árkokat az emberek között, hogy meg ne maradna az a közös
alap, amelyen állnak: Istennek mindnyájukat átölelő atyai szeretete” (28-29). Csakis a politikai, társadalmi törésvonalak fö
lé való emelkedés képessége teheti lehetővé azt, hogy az egy
ház ne érdek-, hanem elsősorban szeretetközösség legyen.
A második írás az egyház válságát próbálja mélyrehatóan
elemezni. Olyan kérdésekre keresi a választ, mint „kinek az
ügye az egyház?”, vagy „mi történik az egyházban?”, miköz
ben szól a látható és a láthatatlan egyházról, illetve az egyház
életéről, székében és hosszában.
Victor János írása segíthet szembesülni azzal az érzelmileg
zavaró gondolattal, hogy igenis az egyház is lehet válságban.
Azt nem tagadni, megkerülni, előle elbújni kell, hanem józa
nul szembenézni vele; s feltárni annak mértékét, okait, és
megoldásokat keresni.
A szerző szerint az idegenkedés alapvető oka az, hogy az
egyházban „éppen olyasvalamit szeretnénk látni, ami változat
lan marad a körülöttünk és rajtunk végbemenő sok nagy válto
zás közepette. Benne keresnénk azt, amibe addig is, mint vala
mi mozdíthatatlan kőszálba, meg lehet fogódznunk, amíg a
nagy történelmi átalakulások vihara kitombolja magát, és az
élet, megtalálván a maga új formáit, megint nyugalmasabbá vá
lik. Azonban, akár tetszik, akár nem, meg kell tanulnunk, hogy
az állandóságnak, a változatlanságnak és ezzel egyúttal a biz
tonságnak ezt a mély, nagyon érthető és nagyon jogosult vágyát
semmiféle egyház, a mi egyházunk sem elégítheti ki önmagá
val, hanem csakis azzal, hogy túlmutat önmagán, és az örökké
változhatatlanul élő és uralkodó Istenhez vezeti el a békességet
és erőt kereső megriadt emberi szívet” (103). Ehhez azonban az
egyháznak/egyházaknak meg kell őrizni a dinamizmust és a ki
hívások felvállalásának a képességét. A válság ugyanis figyel
meztető jel arra nézve, hogy tovább kell lépni, új válaszokat kell
tálálni. Bizonyos értelemben a válság tehát nem más, mint a kö
zösség életerejének és megújulási képességének a fokmérője.

gusként közelít „tárgyához”, a vallásos jelenséghez, kitüntetet
ten a legnagyobb létszámú hazai felekezet, a katolikus egyház
aktuális „lelkiállapotához”. Már maga a religiográfia kifejezés,
ami egyébként éppen az ő nyelvi leleménye, jelzi, hogy a kuta
tások feldolgozása inkább a leíró jellegű, s ezért a laikusok szá
mára „fogyaszthatóbb” szociográfia körébe tartozik, bár a ta
nulmányok nem nélkülözik a szociálpszichológiai megközelí
tést sem. Ráadásul Kamarás azt sem rejti véka alá, hogy néző
pontja - különösen a katolikus egyház esetében - nem a kö
zömbös kívülállóé, hanem „belülről” próbál tárgyilagos lenni a
vallásosság kutatása során. Hogy ez mennyire nehéz vállalko
zás, azt korábbi religiográfiái, elsősorban a pályamódosító pa
pokról szóló „Júdások vagy Péterek” körül katolikus körökben
felizzó vita szembetűnően bizonyította.1 De talán nem téve
dünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy Kamarás munkáit éppen
azért olvassák érdeklődéssel, és vitatják oly hevesen éppen sa
já t vallási közösségén belül, mert kétségkívül érződik belőlük
az elkötelezettség az egyház, megújulása iránt. A gyakran nem
túl lelkesítő kutatási eredményekkel szembeni ellenállás, vagy
éppen a kérdésfeltevés jogosságát is kétségbe vonó dühödt tá
madás leginkább annak tudható be, hogy a vallásszociológus
(vagy religiográfus) „szent” feladata éppen az, hogy az egyház
belső életéről és társadalmi jelenlétéről folyó diskurzushoz az
aktuális helyzetre vonatkozó empirikus adatokkal és azok
szaktudományos magyarázatával járuljon hozzá.
A „Kis magyar religiográfia” tanulmányai három nagyobb
témát járnak körül: a kötet legterjedelmesebb első része a kato
likus egyház rendszerváltozás utáni állapotát térképezi fel, a
második az új vallási jelenségeket vizsgálja, míg a harmadik

Kálvin Kiadó, Budapest, 2003.

Jakab Attila

Kamarás István

Kis magyar religiográfia
Egy szociológus szól most - ezzel a felütéssel kezdi egyik
írását Kamarás István, aki e tanulmánykötetben a hazai vallá
sosságra vonatkozó újabb kutatási eredményeit tette közzé.
Szerencsére, teheti hozzá a szociológia rejtelmeiben járatlan,
ám a téma iránt érdeklődő olvasó, a szerző nemcsak szocioló
1 A könyv megjelent az Egyházfónim gondozásában.
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rész a társadalom változásaitól nem függetlenül változó vallá
sosságra reflektál. A katolikus egyházzal foglalkozó tanul
mány-csoport súlyponti részét az a két kutatási jelentés képezi,
amit a szerző az Aufbruch nemzetközi összehasonlító vizsgálat
keretében készített a hagyományos (plébániai) lelkipásztorko
dás helyzetéről és a közösségi egyházmodell hazai fogadtatásá
ról. A katolikus egyház alapstruktúráját alkotó plébániahálózat
vizsgálata a pártállami időszak hagyatékának számbavételével
kezdődik, amit az „indulótőke”, vagyis a rendszerváltozás le
hetőségeinek és reményeinek áttekintése követ, végül annak
összegzése zár, hogy mi maradt ezekből az interjúk készítése
kor, 1997-1998-ban. Mindhárom időszak elemzése kiterjed az
egyházközségek, a hitélet, a papi szolgálat, a hitoktatás, a kö
zösségek, az ifjúsági pasztoráció, a közéleti aktivitás és a társa
dalmi kapcsolatok jellemzőire. A kutatási eredmények ismerte
tése egyrészt nem kendőzi el a nyugtalanító jelenségeket, vál
ságtüneteket, másrészt szembeötlő, hogy Kamarás szinte „má
niákusan” vissza-visszatér azoknak a kezdeményezéseknek és
már megvalósult modelleknek a felemlítéséhez, amelyek új
távlatokat nyithatnak a pasztoráció és az egyházközségi élet
megújításában. A szerző megszívlelendő végkövetkeztetése
így hangzik: „az eredményes lelkipásztorkodás egyfelől erősen
személyfüggő, másfelől erőteljesen közösségfüggő”. Nagy
kérdés, hogy ezeket a kutatási eredményeket a magyar egyház
mennyire képes hasznosítani. Mindenesetre javára válna a pap
ságnak és a lelkipásztori munkatársaknak, ha megfelelő fóru
mokon (egyházmegyei összejöveteleken, papi koronákon, egy
házközségi képviselőtestületekben) megismerkednének velük,
s így keresnék a válaszokat a „hogyan tovább” kérdésére.
A plébániai pasztoráció elemzéséhez hasonló alapossággal
tárja elénk a kisközösségek közelmúltját és jelenét, egyházon
belüli megítélésének változásait a másik, szintén az Aufbruchprogram keretében készült kutatási jelentés. Bár a tanulmány
- érthetően —a két legnagyobb hatású magyar bázisközösség
gel, a Bokorral és a Regnummal foglalkozik kiemelten, azért
felvillant valamit a „mozgalmak egyházának” sokszínűségé
ből. Az írás zárszava viszont igen szkeptikus a tekintetben,
hogy a közösségi egyházmodellnek van-e esélye Magyaror
szágon az intézményes egyház „életre delejezésére” . E két,
alaposan adatolt és jól strukturált tanulmány mellett helyet ka
pott még ebben a részben egy-egy teoretikus irás a katolikus
vallásosság sajátosságairól és a papi szerepekről, valamint egy
kritikus elemzés az egyházi sajtóról. Ez utóbbi munka 1993ban született, s felvétele a jelen tanulmánykötetbe jó alkalmat
nyújt annak mérlegelésére, hogy az elmúlt évtizedekben
mennyit javult a katolikus média színvonala (nem sokat).
Ha a második, új vallási jelenségekkel foglalkozó nagyobb
rész tematikáját vizsgáljuk, azt a meglepő megállapítást tehet
jük, hogy a szerző érdeklődésének tárgya nem mellékesen itt is
a katolikus egyház. E részben kapott ugyan helyet a „hitesek
kel” és a „krisnásokkal” foglalkozó nagyobb lélegzetű tanul
mány, de az olvasó olyan kérdésekkel is szembesül, hogy mi
ként viszonyulnak a katolikusok az új vallási közösségekhez,
mit tudnak róluk, hogyan jelenik meg a téma a katolikus „szak
értőknél”, miért csatlakoznak katolikusok a „szektákhoz”. Ka
marás ilyen irányú kutatásai azzal a tanulsággal szolgálnak,
hogy még azok is, akiknek hivatalból jól tájékozottnak kellene
lenniük a „szektakérdésben” (mint például a hittudományi fő
iskolák tanárai és hallgatói), meglepően kevés és egyoldalú is
2004/5

-

K R IT IK A

merettel rendelkeznek a témáról. A harmadik fő részre, amely
ben a szerző a vallásosság változását tágabb összefüggéseiben
vizsgálja, szintén a katolikus perspektíva a jellemző. Itt Kama
rás olyan kérdésekre keresi a választ, mint hogy mit jelentene
a rendszerváltozás a magyar katolikus egyházban, milyen stra
tégiával kellene rendelkeznie a keresztény értelmiséginek és az
egyház egészének a pluralista társadalomban, van-e jövője a
homo religiosusnak. Itt kapott helyet az az elgondolkodtató ta
nulmány, amely a mai keresztény hitéletre jellemző babonás és
mágikus jelenségek tényét rögzíti, s okait kutatja.
Néhány tanulmány lábjegyzetéből kiderül, hogy a szerző,
mint vérbeli pedagógus a kutatásokba bevonta tanítványait, köz
tük egyes hittudományi főiskolák hitoktató és szociális munkás
szakos hallgatóit is. Ennek az a mellékes hozadéka, hogy képet
kapunk arról az egyházképről, amellyel a magyar katolikus egy
háznak a következő évtizedekben várhatóan aktív világi rétege
rendelkezik. Csak remélhetjük, hogy a hallgatók részvétele a ku
tatásokban nem marad hatástalan ezen egyházkép alakulására.
Ugyancsak a remény jele lenne, ha a „Kis magyar religiográfia”
a papok és a hívek minél szélesebb körében válna hasznos se
gédeszközzé a jelen kritikus vizsgálata és a jövő tervezése során.
Pro Pannónia, Pécs 2003.

Gárdonyi Máté

Dr. Körpöly Kálmán
A

„Mert én, az Ur
vagyok a te gyógyítód”
A cím azt sugallja, és előszavában a szerző is azt ígéri,
hogy olyan élethelyzeteket ismerhetünk meg a könyvből,
ahol az Úr, mint a bajok orvoslója, a szenvedők gyógyítója je 
lent meg. A lelki (spirituális) és lélektani (pszichológiai)
szempontból egyaránt érdekes téma megközelítésekor azt
várnánk, hogy az idős, bizonyára nagy tapasztalatokkal ren
delkező lelkész a saját élete és a szolgálata során megismert
történeteiből emeli ki azokat, amelyek a hit csodálatos erejé
ről, sorsfordító hatásáról tanúskodnak. E várakozással szem
ben minden rész egy bibliai idézettel indul és annak az értel
mezéséről, elemzéséről szól. így lényegében adós marad Jé
zus gyógyító hatásának tapasztalati bemutatásával. A kis kö
tet döntő hányada olyan teológiai elmélkedéseket tartalmaz,
amelyek nélkülözik a személyes jelleget, és akár egymástól
függetlenül is megállják a helyüket - miként korábban, a Re
form átusok Lapjában, közlésre kerültek. A közöttük levő
kapcsolat - az első négy fejezetben - ugyanis meglehetősen
gyenge, inkább csak írójuk összegzési szándéka fűzte őket
egybe, ám épp ebből a számvetési igényből, az elmúlásra va
ló készülődésből fakad a könyv legfőbb erénye.
Az utolsó két fejezet („Életem csak egy tenyérnyi, s számon
kéri Jézusom” és „Kész a szívem, Istenem” ) már valódi egy
séget alkotva, egy hívő ember végelszámolásáról, a halállal
való szembenézéséről szól. A szerző előzőleg is csak néhány
esetben hozakodott elő személyes élményeivel. Itt sem köz
vetlenül beszél önmagáról, de a téma választásai és a szófor
dulatai nyilvánvalóvá teszik, hogy ezek a kérdések az elevené
be vágnak. S nemcsak neki, hanem mindnyájunknak!
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Minden földi halandónak élete vége felé választ kell keres
nie arra, hogy miért érdemes küzdeni („Menedzser-beteg
ség”), mire ju t majd öregkorára („Kérés az öregséghez”), ho
gyan képes elviselni ereje megfogyatkozását („Míg a veszede
lem napjai el nem jőnek”), nyomorúságában bír-e Istenhez
szólni („Húsvét után”), és életével tud-e tisztességgel elszá
molni („Megharcolni ama nemes harcot”)? A végórán pedig
mindegyikünk színt vall majd arról, hogy rá bír-e hagyatkozni
az Atyára, vagy görcsösen próbál kapaszkodni a földi lét ma
radékába? Az Úrhoz való közeledésünket, és a keresztény/ke
resztyén életvitelünket egyaránt segíthetik azok az imák, ame
lyek minden egyes elmélkedés zárásaként szerepelnek. Ezek
az élet-ízű, szépen formált könyörgések a könyv ékei. Bennük
érződik az a küzdelem, amit egy hivő lélek a napi forgatagban
vív, és az az emelkedettség, amivel Istenhez közelít.
Igazán gyógyító ereje lehetne annak, ha a tiszteletes úr meg
írná azt a könyvet, amiben eme imák nyitnák az egyes fejezet
részeket, és utánuk következnének azok az élethelyzetek, ba
jok, amelyekben segítettek, vagy amelyekből megszülettek.
Ha az az írás mégsem öltene testet, akkor a szerzővel
együtt kérhetjük: „Atyám! Add, hogy azzal, amit adtál, min
dig megelégedett legyek”.
Kálvin János Kiadó, Budapest, 2003.

Bálint Bánk

Colin Chapman

Kié az ígéret földje?

ben (az Ó- és Újszövetséget összekapcsoló üdvtörténeti perspektí
va). Kérdéses, hogy két évezredes fejlődéssel és hagyománnyal a
háta mögött a kereszténység az Újszövetségnek a földre vonatko
zó értelmezésén keresztül mondhat-e egyáltalán valamit egy olyan
konfliktussal kapcsolatosan, amely alapvetően politikai; még ak
kor is, ha nem hiányoznak belőle a vallásos elemek. Egyáltalán
miért kellene ennek a konfliktusnak benne lennie a Bibliában?
Alapjában véve az írásokkal való érvelés és erőltetett kapcsolatte
remtés az, ami végeredményben megkeményíti az álláspontokat,
és megnehezíti a megoldás megtalálásának a lehetőségét.
A mai kérdéseket értékelő harmadik rész gyakorlatilag a cio
nizmus kritikájaként is értelmezhető, amely a szerző véleménye
szerint válságban van. Arról nem is beszélve, hogy az elmúlt év
tizedekben a zsidó, a keresztény és a muzulmán közösségekben
megerősödtek és előretörtek a fundamentalista irányzatok, ami
csak nehezíti a helyzet megoldását. Ebben az is szerepet játszik,
hogy az Egyesült Államok döntéshozó és vezető köreiben egyre
inkább teret nyer a keresztyén cionista szemlélet, amely Izrael ál
lamnak teológiai jelentőséget tulajdonít. Chapman röviden és
közérthetően összegzi ezt a magyar viszonylatban alig ismert, el
lenben napjaink geopolitikai történéseire egyre jelentősebb befo
lyással bíró vallási ideológiát (279-295).
A szerző arra a kérdésre, hogy kié a föld, alapjában véve te
ológiai választ ad. Szerinte a föld az Úré (3Móz 25,23), való
jában azonban azoké, akik rajta élnek. Minden bizonnyal ezért
kell előbb-utóbb - mind a zsidóknak, mind pedig a paleszti
noknak - megtalálniuk a békés együtt/egymás mellett élés
módját. S ebben elsősorban csak önmagukra számíthatnak.
Kálvin Kiadó, Budapest, 2003.

Jakab Attila

Elhúzódó válság Izraelben és Palesztinában
A címében akár provokatívnak is tűnhető könyv szerzője a
közel-keleti konfliktus jobb megértésére és teológiai megkö
zelítésére vállalkozik. „Ha az általunk tárgyalt probléma lé
nyege az, hogy két nép, különböző okokra hivatkozva, ugyan
azt a földet követeli, hogyan adjunk választ a kérdésre: ‘Kié az
ígéret földje?’ Mert nem egyetlen kérdéssel van dolgunk, ha
nem összefüggő kérdések sorozatával” - írja a szerző (7).
A könyv első részét képező történelmi áttekintés röviden vá
zolja a Szentföld történetét, melynek kapcsán Chapman rámutat
á'tények ismeretének szükségességére, illetve érzékelteti, hogy
ugyanazon történések értelmezése és értékelése mennyire elté
rő lehet. Ugyanakkor megkísérli feltárni a konfliktus lényegét
is. Bizonyos értelemben azt lehet mondani, hogy ez a második
fejezet (42-102) képezi a könyv legérdekesebb és leghasznosíthatóbb részét. A szerző gyakorlatilag átadja a szót az érintettek
nek, és velük - helyesebben szólva az ő idézeteikkel - válaszoltatja meg az egyes kérdéseket: Mi az antiszemitizmus? Hogyan
járult hozzá a kereszténység az antiszemitizmus növekedésé
hez? Mi a cionizmus eredete? Hogyan vált a cionizmus politi
kai mozgalommá? Hogyan szerezték a zsidó telepesek a földet?
Hogyan reagáltak az arabok a zsidók letelepedésére? Milyen
ígéreteket tett Nagy-Britannia a zsidóknak? Milyen ígéreteket
kaptak az arabok? Mit gondoltak a zsidók és az arabok az 1947es ENSZ felosztási tervről? Kik a palesztinok? Stb.
A második rész a Szentírás értelmezését tartalmazza, amely na
gyon is vitatható mind tartalmában (pl. az ószövetségi leírások tör
ténetiségének kritikátlan elfogadása), mind pedig megközelítésé
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N yíri Tamás

LELKÜNK DÉMONAI
ÉS ANGYALAI

„A kozm oszban állandóan m űködnek olyan építő és rom 
boló erők, am elyek tőlünk függetlenek, de valahogy átjár
nak bennünket. Ezeknek az erőknek az egym ással való har
ca főképp az em beri lélekben, illetve ennek következtében
a társadalm i kapcsolatokban folyik.
N agyon különös hely az em beri szív. A z angyalok élethalál harcot vívnak a d ém onokkal. A dém onok segítője
m in d ig az o stobaság, a félelem , önm ag u n k szégyenlése..
A z angyal oldalán áll az összetettség, kiegyensúlyozottság,
h ig g adtság, bizalo m .”

N yíri 'Hullás
A m atőr hangszalagok és az előadások vázlatát adó kéz
irat segítségével Nyíri Tamás lelkigyakorlalos beszédeiből
készüli e könyv. T udatosan m aradt a szövegben m inden
példa, m elyei saját életéből m ondott el, hiszen oly ritkán
és olyan keveset beszélt m agáról, hogy örülnünk kell
m inden kiesi történetnek.
A könyv első ízben jelen ik m eg az lig y h á zló ru m g o n d o 
zásában.
N yíri Tam ás: L elkünk dém on ai és angyalai
EGYHÁZFÓRUM
BUDAPEST

A kötet feleleveníti azokat az esem én y ek et, vitákat,
am ely ek nyom án M agyarországon m egszűnt az eg yhá
zak feletti állam i gyám kodás, m egterem tődlek a lelkiis
mereti és vallásszabadság törvényi feltételei. A cikkek,
tanulm ányok, elem zések, interjúk átfogó képet adnak a
volt egyházi ingatlanok tulajdonjogi rendezéséről, az.
egyházak finanszírozásával kapcsolatos konfliktusok
ról. A s z e r/ő túllép a vallásgyakorlás külső keretei be
m utatásán, betekintést ad a társadalom ban, a „lelkek
ben lezajlott változásokba is. A kötet bő terjedelem ben
foglalkozik az új vallási jelenségekkel, ele nem foglal
állási például a szeklavilákban: o knyom ozó, tényfeltá
ró eszközökkel kutatja-vizsgálja a viták kereszttüzébe
került egyházakat, vallási m ozgalm akat.

(224. oldal)
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„Jelenleg alighanem ez a könyv adja a legteljesebb átte
kintést a rendszerváltás utáni egyházakról és az állami
egyházpolitikáról, frd e m e , hogy kellő egyensúlyt tart a
különféle egyházak, felekezelek, illetve a különböző po
litikai pártok, irányzatok egyházpolitikai nézetei között.

(Rcszli'i (ie r g d v Jenő lörlcncsz ajánlásából)
D obszav János: Á llam , eg yházak, M a gy aro rszág on

(400 oldal)
lúvilcli á r 19 9 5 ,- I t

lő év a iv inls/.erváltástól
az l'iirónai l niós csatlakozási.

