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BENYIK György
teológiai professzor, Gál Ferenc Hittudományi Főiskola

MARGINALIZÁLÓDÁSI KONFLIKTUSOK
ÉS FOLYAMATOK A BIBLIÁBAN
Bevezető
A latin: marginalis, marginis, szegélyt, határt jelent. De használják jelentéktelen
vagy nem fontos értelemben is, vagy a lényegtelen körülmény szempont megnevezésére. A lapszéli vagy lap alján lévő margó szintén a latin szó alkalmazása
a nyomdai körülményekre. A kényszerből vagy önszántukból1 a társadalom peremére sodródás folyamatára vagy a társadalom peremére szorult emberekre is
használják ezt a szót.

A pátriárkák elkülönülése
Vajon hol, és milyen összefüggésben találkozhatunk ezzel a jelenséggel a Bibliában? Ábrahám apja Terah volt, aki a khaldeai Ur2 városából származott, amelyet
a legtöbb történész a khaldeaiak uralma alatt álló dél-mezopotámiai területre tesz.
Ábrahám biztosan Úr városa társadalmának a szélére sodródott, hogy úgy döntött, hogy isteni sugallatra elhagyja azt és Háránba költözött, amikor a következő
isten sugallatot kapta: „Az Úr így szólt Ábrámhoz: „Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked” (Ter
12,1). Mivel az ilyen társadalmi konfliktusok az ókorban ritkán mellőzték a vallási
konfliktust Ábrahám esetében is feltételezhetjük ezt, és nem csak bibliai legendá1

2

L. Testvéri közösségi élet megszentelt intézményeinek szánt vatikáni dokumentumot, mely kelt
Rómában 1994. febr. 2-án Eduardo Card. Martínez Somalo, Prefectus és + Francisco Javier Errázuriz Ossa titkár által jegyzett dokumentumot. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_02021994_fraternal-life-in-community_en.html.
Úr városa fontos sumer központ volt az Eufrátesz alsó folyása mellett. Lakói az i. e. 4. században elhagyták. Három királydinasztia uralkodott itt. Kikötője volt, aminek következtében virágzó
gazdasági központtá vált. Virágzó kereskedelmi központ volt. A Biblia szerint innen származik
Ábrahám. A kapcsolat valóságos lehet ugyan, de időben nehéz behatárolni távozását Ur városából.
L. bővebben: Az első civilizációk: A kezdetektől i. e. 970-ig. Szerk. Sarkadi Péter. Ford. Várady
Géza. Budapest: Új Ex Libris. 2000.
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nak kell tartani az erről tudósító történetet.3 Ábrahám klánjának marginálódása
életmódváltásban teljesedik be. A letelepült életmód helyett a nomád életmódot
választja, de így mentesül az Úr városában meghonosodott törvények betartásának
kötelezettsége és vallási kultusz betartásának kötelessége alól. Ábrahám vallása
még nem tekinthető egyértelmű monoteistának, de valamiben, például az emberáldozat szertartásának elvetésében biztosan különbözött a keleti kultuszoktól.4
A pátriárka történetben a marginalizációval, csak olyan esetben találkozhatunk,
amikor valaki a klán törvényeit megszegi, szociális alapon senki sem sodródhat a
nomád törzsi társadalom peremére.
Ézsau és Jákob történetében teljesen más típusú marginációval találkozhatunk.
Ez a Kr. e. 18. századra visszavezethető történet konfliktusa az elsőszülöttségi jog
kultikus megszerzése és a hozzá kapcsolódó áldás. Izsák elsőszülöttségi áldásának
jogosultságát illetően másként vélekedik Rebeka, mint az áldás megadója Izsák
(Ter 25,19–34). De a mágikusnak tekinthető áldást ugyan a már vak Izsák celebrálja, ezért kijátszható (Ter 27,29), de úgy tűnök, hogy ezzel rabul ejti Isten kegyelmét, mert a tévedését nem tudja korrigálni. Ézsau már nem kaphat áldást.5 Ezt
a különös esetet azzal mentegeti a Biblia, hogy már az anyaméhben megkezdődött
az ikerpár rivalizálása. „Amikor azonban gyermekei rugdalóztak méhében, ezt
mondta: »Ha így áll a dolog, miért élek még?!« Elment tehát, hogy megkérdezze
az Urat; 23az Úr ezt válaszolta: »Két nép van a méhedben, méhedből két törzs válik
el: az egyik törzs legyőzi a másikat és az idősebb szolgálni fog a fiatalabbnak.«
– 24Amikor eljött a szülés ideje, ikrek voltak a méhében. 25Az első kijött, vöröses
volt, egészen olyan, mint valami vörös ruha. Ézsaunak nevezték. 26Azután kijött a
testvére, keze Ézsau sarkát fogta. Ezért Jákobnak nevezték” (Ter 25,22-26).
Jákob történetében ez a marginalizáció a házasságával kapcsolatban is folytatódik, és megszüntetése csak az Istennel történő éjszakai vita után történik meg,
amit kísér a két testvér kibékülése. A Jábbok gázlójánál történt éjszakai küzdelem,
amely lelki, vallási természetű: „25Jákob egyedül maradt odaát. Akkor valaki hajnalig küzdött vele. 26Mikor látta, hogy nem tudja legyőzni, megérintette csípőjét
úgy, hogy Jákob csípője kificamodott, miközben vele küzdött. 27Közben így szólt:
»Engedj el, mert közeledik a virradat!« De ő így felelt: »Nem engedlek el, amíg
meg nem áldasz«” (Ter 32,25-27).
3
4

5
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L. R. Graves–R. Patai: Héber mítoszok. Gondolat, Bp. 1963.
Ábrahám klánjának a közel-kelet kultuszától való radikális elkülönüléséről nem beszélhetünk, de
bizonyos sajátosságokról igen. Ismert nem általa alapított szentélyekben is mutat be áldozatot, de
Szodoma és Gomorra (Ter 19,24-25) szokásaitól elkülönül és a hadi sarc kérdésében is másként
viselkedik, amiért Melkizedek (Ter 14) dicséretét vívja ki.
Legfontosabb áldások az ÓSZ-ben 4Móz 6,24-26 Ároni áldás: Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen
meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr
az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Továbbá 1Kir 8,57-58, Zsolt 67,2, Zsolt 134,3.

A rituális atyai áldás ellopása után közvetlenül Isten áldásának megszerzése
szünteti meg a családi és a vallási marginációt.

Egyiptomi József a bűn és az erény eltérő margializációja
A pátriárka történet legkülönösebb családi marginalizációt a József novella mutatja be (Ter 37f-től). Ez a Kr. e. 1750–1600 között lezajlott családtörténet, az első
jellemfejlődést bemutató elbeszélés sorozat. A történet „Happy End”-je, fordulata
és kulcs mondata így hangzik József így szólt testvéreihez: „József vagyok! Él-e
még atyám?” (Ter 45,3). Azonban a József történet elején bemutatott kedvelt ifjú
családi marginalizálódása, az ő büszkesége és testvérei rivalizálása miatt következett be. A rabszolgasors, a börtön teljes társadalmi rangjának és a család védelmezésének elvesztéséhez vezet. A fordulatot életében a hét szűk és a hét bő esztendő
megjövendölése jelenti, de a jövendölés, és az új hivatal kapcsán már megmutatkozik a nagylelkűsége. De a marginalizáció teljes megszüntetése csak úgy lehetséges, hogy betelepíti apját és családját Egyiptomba, ezzel nem csak őket menti meg
az éhhaláltól, hanem feloldja a saját marginalizációját is, mert így Egyiptomban
már nem egyedül lesz jövevény, hanem testvérei és családja körében otthonra talál. Azonban a hivatala által betöltött szerepe miatt kettős identitással rendelkezik,
egyiptomivá válik a családja és a felesége kapcsán, de nem szűnik meg a szemita
kötődése sem, amely ugyan nem egészen tisztázott módon, de vallási kötődést is
jelent. A jóval később (Kr. e. 4. sz) született József és Asenath szerelmi története,6
vallási hőssé igyekszik emelni Józsefet. Asenath vallási betérésével szüntetve meg
József vallási marginalizálódását és igyekszik jótékonyan elfedni József minden
valószínűség szerint Egyiptomban gyakorolt szinkretista vallásosságát.7 Mivel
Mózesig nem beszélhetünk radiális monoteizmusról, ezért inkább társadalmi és
családi konfliktusokra épülő marginalizáció történeteit találjuk csak a Teremtés
könyvében. Ezek vallási alapjai homályosak, mivel a pátriárkák vallásosságának
rituáléjának eltérései a többi közel-keleti nép vallásosságától nem egyértelműek.
Ennek ellenére időről időre megjelennek ilyen történetek, amelyek a Pátriárkák és
istentiszteletük sajátos szövetségre épülő koncepcióból következnek.

6
7

József és Aszeneth (görögből ford. Bolyki János), Kolozsvár, Koinónia, 2005.
Egyiptomi József történetének részletes elemzését l. Redford, Donald B.: A study of the biblical
story of Joseph (Genesis 37–50). Leiden: Brill (1970).
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Mózes és a monoteizmus konfliktusa a kelet vallásaival
Ezt a folyamatot két részre kell bontani. Az egyik Mózes személyére vonatkozik,
a folyamat másik része a választott nép vallási formálódására.8
Mózes születésének idején a Gósen9 földjén félig egyiptomiként asszimilálódott
zsidóság problémátlanul élt a Hükszosz10 fáraók eltűnésig. „Ezek Izrael fiainak nevei, akik családjukkal együtt lekísérték Jákobot Egyiptomba: 2Ruben, Simeon, Lévi
és Júda, 3Isszachár, Zebulun és Benjamin, 4Dán és Naftali, Gád és Áser. 5Jákob leszármazottai összesen hetvenen voltak. József már Egyiptomban tartózkodott.” 6Azután meghalt József és minden testvére, és ez az egész nemzedéke.” Az új egyiptomi
vezetés az összes ázsiai betelepültet, feltehetően a zsidó törzsek elszaporodott tagjait
rabszolga sorba taszította és az egész népet a közmunka és a születés szabályozása
által drasztikusan marginalizálni kezdte. „Egyiptomban új király jutott hatalomra,
aki nem ismerte Józsefet. Ezt mondta alattvalóinak: »Látjátok, hogy Izrael fiainak
népe megsokasodott és megerősödött, s már veszélyt jelent számunkra«” (Kiv 1,88). Mózes ebbe az új helyzetbe születik bele, és az egyiptomi rendelkezések szerint
halálra van ítélve az új fáraó rendelkezése miatt. „Minden fiút, aki a hébereknél
születik, vessetek a folyóba, de a lányokat hagyjátok mind életben” (Kiv 1,21).
Megszabadulása emberi furfang eredménye, de a bibliai szép elképzelés mögött elképzelhető, hogy a gyermek kereskedelem rejlik, mint ahogyan ezt Thomas
Mann állítja. „5Akkor a fáraó leánya lejött fürdeni a folyóhoz, kísérői közben a
parton sétáltak. Észrevette a kosarat a nád között, s odaküldte szolgálóját, hogy
vegye ki. 6Amikor kibontotta, látta, hogy egy nyöszörgő gyermek van benne. Részvét ébredt benne iránta és így szólt: »Egy héber gyerek.« 7A gyermek nővére a
fáraó leányához fordult: »Akarod, hogy elmenjek, és a héber asszonyok között
dajkát keressek, aki majd szoptatja a csecsemőt?« 8»Menj« – válaszolta a fáraó
leánya. A leány elfutott, hogy megkeresse a kisfiú anyját” (Kiv 2,5-8). Mózesnek
az anyja a dajkája és egy ideig neveli „amikor felserdült” akkor adta vissza a fáraó
leányának, aki ekkor adja neki a Mózes11 nevet.
8

Mózes személyének átértékelése a Bibliában és az ókori irodalomban is megtörténik, de folytatódik a szépirodalomban. L. Alexandriai Philón: Mózes élete (ford. Bollók János), Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1994. Pszichológiai elemzését l. Sigmund Freud: Mózes, Michelangelo Mózese
– két tanulmány. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1987. A magyar irodalomban szépirodalmi feldolgozását l. Kodolányi János: Az égő csipkebokor. Bp., Gondolat, 1957.
9 Nílus deltájának ÉK-i része. József itt telepíti le Jákóbot és fiait (Ter 46). A tíz csapás Gósent nem
sújtotta (Kiv 8,18; 9,26).
10 A hükszoszok északnyugati sémi eredetű nép (kánaániták vagy ammoniták), Egyiptomra törve
győzelmet arattak a Középbirodalom fáraói felett. A korszak (Kr. e. 1720–1710) a XV dinasztia
egyiptomi uralkodóit nevezzük Hükszosz fáraóknak.
11 A Biblia úgy etimologizálja a nevet, hogy „Vízből kihúzott”, azonban a Mosis az egyiptomi nyelvben gyereket jelent, tehát valószínűleg Mózes neve előtt a fáraó leányának neve állott, azonban ez
a zsidó hagyományban lekopott és csak „A gyerek”-nek nevezték.
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Mózes tehát a felserdüléséig átéli a marginalizációt, valószínű, hogy saját népe
körében is, de a fáraó udvarába kerülve is megélhette ezt, még ha egy ideig kifejezetten nem éreztették vele Ennek ellenére megtartotta a kapcsolatot családjával
is: „Közben Mózes felnövekedett és elment meglátogatni testvéreit” (Kiv 2,11).
Azonban, az első konfliktus kapcsán kiderült, hogy őt nem tekintik igazi egyiptominak, mint ahogyan az is, hogy minden egyiptomi nevelés ellenére nem problémátlan az egyiptomi identitása sem. Ezt a bibliai szöveg nem fejti ki, de a következmények igazolják. Azonban Mózesnek nem sikerül az egyiptomi József által
elért karriert megvalósítani, mert a kettős identitás ebben a politikai helyzetben
sem nem rejthető el, sem nem oldható fel. Ráadásul a konfliktus őt is életveszélybe
sodorja, hiszen a népéért kiállva, azonnal potenciális lázadás veszélyes vezetőjének tekintik. Kegyencből egy rövid idő alatt üldözött lesz, akit még saját népe sem
véd meg, sőt a hatóságok potenciális lázadó vezért látnak benne, de népe nem látja
meg benne a vezetőt: „Ki tett téged főnökünkké és bíránkká, talán engem is meg
akarsz ölni, ahogy megölted az egyiptomit?” (Kiv 2,14). Ekkor egyszerre két közösséget veszít el, népét és a befogadó egyiptomi arisztokrata családot is. Vagyis
marginalizációja kettős, és emberi mértékkel mérve totális. „A fáraó is hallotta,
hogy beszélnek az esetről, és halálra kerestette Mózest. Ő azonban elmenekült
előle, és Midián földjére ment” (Kiv 2,15sköv). Csak a sivatagi nomádok között
Midián törzsében oldódik fel egy kicsit, ahol családot alapít.12 De megjeleníti idegenségét Cippora által szült gyermek névadásában: „Ez fiút szült neki, s ő Gersomnak nevezte, mivel – úgymond – idegen földön jövevény voltam” (Kiv 2,22).

A Sínai és a radikális vallási alapú új közösség
elkülönülése
Mózes marginalizációja folytatódik a Sínai jelenés után, és ez csak a gyötrelmes
periódus kezdete. Azonban a látomás, küldetés kapcsán egy új vallási élménnyel
gazdagodik, amely a láthatatlan Istennel való kapcsolatát elmélyíti. Mózes kettős marginalizációja a Sinai élmény után13 az isteni szimbiózis által új fordulatot
vesz, a küldetése által asszimilálódik a Mindenható személyével. Mózest a Sinai
hegyen kapott parancs még tovább magányosítja, és a küldetésből adódó sajátos
vallási helyzetét maga is érzékeli, amikor azt mondja: „»Ki vagyok én, hogy a
12 Jetró vagy Jitró: Midián papja, Mózes apósa (Kiv 3,1; 4,18; 18,1.5.12). akinek lányát, Cipporát
Mózes feleségül vette, Reuelnek nevezi Kiv 2,18, a Szám 10,29 szerint viszont Hobab volt Mózes
apósa, a midianita Reuel fia, a Bír 1,16; 4,11 pedig egy kenita Hobabot szerepeltet.
13 Néhány kutató a 2Móz 19,16kk alapján arra gondol, hogy a Sínai-hegynek vulkanikus hegyként
kellett működni, mert füstölt, mégpedig úgy, mint a »kemence füstje« és az »egész hegy rengett«.
Működő vulkánok viszont nem voltak a Sínai-félszigeten, a legközelebbi a mai Arab-félszigeten
feküdt az Akabai-öböl keleti oldalán.
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fáraóhoz menjek és Izrael fiait kivezessem Egyiptomból?« 12Isten ezt válaszolta:
»Veled leszek, s ez lesz a jel, amelyről felismered, hogy küldetésed tőlem van…
Ha majd kivezetted a népet Egyiptomból, ezen a hegyen mutattok be áldozatot
Isteneteknek«” (Kiv 3,11s köv.). Ezt a sajátos helyzetet a Biblia azzal magyarázza,
hogy „Szemtől szemben állt az Istennel”, vagyis a küldetése kapcsán részint Isten
segítségével feloldódik a marginalizációja, a sasjátos feladat teljesítése közben
nagy támogatóra talál. Társadalmi státusa viszont meghatározhatatlan lesz, mert
nem lesz sem pap, ezt a tisztséget Áron birtokolja, sem hadvezér, mert ezt Józsue
kapja, sem király, vagy Fáraó-szerű vezető, akit az Isten fiának, vagy földi helytartójának tekintettek. A kivonulásra engedélyt kérő felhívást a Fáraó előtt így fogalmazza meg: „Találkoztunk Jahvéval, a héberek14 Istenével, ezért most szeretnénk
háromnapi járásra a pusztába menni, és Jahvénak, a mi Istenünknek áldozatot bemutatni” (Kiv 3,18). Vagyis nem egyszerűen politikai programot hajt vére, hanem
isteni parancsra új népet kezd el formálni, a héberekből. Mózes számára viszont a
népe igazi vezetője a Mindenható marad, és ezt a gondolatot igyekszik átvinni az
egész népre is. Ezt szolgálják a Sinai-nál bevezetett új kultikus és szociális törvények.15 A körülmetélést eredetileg Ábrahám és családja végezte el isteni parancsra
a szövetségkötés jeleként, ezt követően viszont: „Minden férfit körül kell metélni
közületek, mégpedig előbőrötök húsát kell körülmetélni.16 Ez legyen a szövetség
jele köztem és köztetek” (Ter 17,11). Ezt a szokást még kétszer említi a Biblia.
Mózes felesége, a midianita Cippóra körülmetélte fiát Gesont egy kőkéssel (Kiv 2,
4. 24-26). Józsua körülmetélte a pusztai vándorlás ideje alatt született izraelitákat.
(Jósua 5, 2-9.) Feltételezhetjük, hogy a pusztán nemzeti szokásból vallásos jellegű
szertartássá változott át ez a sajátos „tetoválási” szertartás az új vallási közösségbe
való belépés aktusaként keud funkcionálni.

14 Valószínű, hogy a habiru név eredetileg egy népcsoportra vonatkozott. Először a 3. Úr-i dinasztia
korából származó szövegekben bukkan fel (Kr. e. 2000). Kis-Ázsiában már Kr. e. 19. sz.-ban előfordulnak hadifogolyként. Kr. e. 18. sz.-ban Larsza királyainak, Varad-Szinnek és Rim-Szinnek a
zsoldosai. HAMMURABI-nak is voltak habiruk a szolgálatában. A MARI SZÖVEGEK szerint
ugyanabban az időben ellenséges hordaként fenyegették a városokat. Az AMARNA-LEVELEK és
1. Szeti besani kis sztéléje szerint Kr. e. 14. sz.-ban a habiruk Szíria és Palesztina számára állandó
veszedelmet jelentettek, részint betöréseikkel, részint a városállamok fejedelmeinek nyújtott segítségükkel. Valószínűleg a héberek terminus itt annak a jele, hogy nem csak a pátriárkák leszármazottjai csatlakoztak a kivonuláshoz, hanem más eredetileg talán nomád népek.
15 A tízparancsolat szövegét l. 2Móz 20:1-14; 5Móz 5:6-21. A 2Móz 34-ben egy másfajta megfogalmazás szerepel, ezt ritkábban használják. Továbbá l. még 5Móz 4,13, 5Móz 10,4, 2Krón 5,10, Neh
9:13-14, Mt 19,17-21, Zsid 9,4. L. még Benyik, Gy.: Moral Code from the Mountain. Effective
History of Decaloges (Ex 20:1-19). In Sacra criptura Cluj-napoca, 2005/1-2, 5-35.
16 Zsidó hagyományban a megítélését l. Strack-Billerbeck IV:23.
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A törvényi szabályozások között sajátos műfajban íródott a Tízparancs (Kiv
20,1-14; Deut 5,6-21), amely jórészt apodiktikus17 törvényekből áll és a vallásoktatás központi eleme, amelyet a szombati nyugalommal kombinálva az egész nép
számára minden más néptől elütő életmódot eredményezett. Az istenszobor nélküli mozgó szentély megalkotása pedig a zsidó vallás követőit radikálisan megkülönböztette, marginalizálta az ókori, sőt tegyük hozzá a modern társadalmakban
is. Ezzel egy egész nép a vallási alapú marginalizálódás útjára lépett és ez lett az
elkülönülés az állami/ politikai közösség alapja is.

A politikai asszimiláció és a vallási margináció konfliktusa
Az Kr. e. 1000 körüli időben azonban újra szerveződik a zsidó közösség, és a vallási alapú közösséget egyre inkább meghatározzák a királyok döntései, amelyek
egyre kevésbé vallási, inkább politikai alapúak. A vallási és a politikai döntések
viszonylagosegyensúlyban vannak Dávid királysága idején, aki a zsidó vallási közösség intézményeit erősítette meg, a szövetség láda központi szerepének
erősítésével. A vallási alapú törvénykezés kiterjesztésével és azzal a gesztussal,
hogy magát is alávetette a szövetségi törvénynek. De politikai és királyi döntéseivel számos esetben megszegte a vallási törvénykezést és a templomi intézmény
a szövetség alapú törvényvallásosság helyett, a kultikus vallásosságot erősítette,
ráadásul Salamon idejében a kizárólag Jahve kultusz helyett idegen kultuszokat
is párhuzamosan gyakorolták. Vagyis kereskedelmi és politikai megfontolásból
a vallási asszimiláció erősödött az új király uralkodása idején. Az északi királyságban Ácháb (Kr. e. 871–852)18 idején pedig, a politikai számításból bevezetett
Baál kultusz elnyomni látszott a Jahve kultuszt. Illés próféta kétségbeesett kultusz
mentése, az egész zsidó társadalmi átformálásában nem valószínű, hogy sikeres
volt, de sokat változtatott a zsidó identitást meghatározó szinkretista gyakorlaton.
Még sajátosabb lett a helyzet Ezekiás (Kr. e. 716–687)19 uralkodása alatt elinduló

17 Egyszerű tiltások, amelyek mögött nincs büntető klauzula, a melyet kazuisztikus törvénynek nevezünk. Az utóbbival is találkozhatunk, sőt a tíz ige témái kazuisztikus formában is előkerülnek. Ez
a verziót inkább morális hitvallásnak tekinthetjük.
18 Aháb 1. Izráel 7. királya, a dinasztiaalapító Omri fia, aki 871–852-ig uralkodott. Júdában ez idő
alatt Ászá és Jósafát volt a király (1Kir 16,29-22,40). Felesége Jezábel, a szidóniak királyának,
Etbaalnak a leánya. E házasság révén megszilárdította a barátságot a föníciai kereskedő államokkal. Júdával békességben élt, a trónvárományos Jórámhoz, Jósafát fiához adta feleségül a leányát,
Atalját (2Kir 8,18-26).
19 Hiszkija, Ezekiás (héb. ‘Jahve az én erőm’): Júda királya. – Acház és Abi fia; feleségét Hefci-Bahnak hívták (2Kir 21,1; 18-20; 2Krón 29-32; Iz 36-39; Sir 48,17-23). Uralma idején az volt a fő
kérdés, hogy Asszíria és Egyiptom közül Júda melyik nagyhatalomhoz csatlakozzék.
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un. Deuteronomista reformi idején.20 Ez a zsidó vallásosság kultikus vonatkozásait
ugyan erősítette, de a szív vallásosság megszilárdítása helyett a kultikus vallásosságot erősítette, de politikai vonatkozásban táplálta a fanatikus nacionalizmust. A
szociális igazságosság érdekében fellépő próféták és a kultusz próféták igyekeztek
ezen a helyzeten változtatni. De a biblia prófétai könyveiben szereplő megható
retorikai beszédeken kívül nem sok információnk van arról, hogy szociológiai értelemben a vallásosság intenzitása és a törzsi szervezetek idején általánossá vált
szegények és árvák felkarolása sikeres össznépi programmá vált volna, ellensúlyozva a pénzgazdálkodás által vezérelt kizsákmányolást, mely egész közel-kelte
jellemző volt.

A Jeruzsálem kultusz összeomlása
Az politikai és vallási alapra épülő asszimiláció által teremtett állam, sőt Jeruzsálem templomára épülő, kultusz-vallásosság, a babiloni deportálással megbukott.
A nemzeti katasztrófa idején a babiloni fogság 60 éve alatt (Kr. e. 597–538)21 a
vallási közösség megerősítése a szent szövegek gyűjtése és olvasása segítségével
a marginalizált zsidó közösség öntudatát. A babiloni Tel-Aviv-ban deportáltak a
gettóban új öntudatként élték meg a Tóra vallásosságot, az új intézményben, a
zsinagógában.22 A vallási margináció öntudatot és identitást kölcsönzött a deportáltaknak, szabad vállalása végül is megmentette a zsidó vallásosságot és új típusú
könyv-vallásosságot eredményezett. A zsidók Bibliája és a kultusz fölé emelkedő
törvényvallásosság, mindennél fontosabb lett a vallási közösség számára, és sokak
szívét őszinte vallásosság és Istenbe vetett bizalom járta át.

20 L. bővebben: Jonathan Rosenbaum: Hezekiah’s Reform and the Deuteronomistic Tradition. The
Harvard Theological Review Vol. 72, No. 1/2 (Jan.–Apr., 1979), pp. 23-43.
21 Markus Sasse: Geschichte Israels in der Zeit des Zweiten Tempels. Historische Ereignisse, Archäologie, Sozialgeschichte, Religions- und Geistesgeschichte. Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 2004, (2. kiadás 2009).
22 Zsinagóga (gör. szünagoge, azaz összejövetel (helye). Így nevezték azokat a helyiségeket, épületeket, melyeket a zsidók istentiszteleti célra használtak (a legitim templom mellett). Mint intézmény
babiloni fogság idejére nyúlik vissza – hiszen ott már rendszeresen tartották ünnepeiket –, de ennek bizonyítékai nincsenek. Archeológiai bizonyítékok csak a Kr. e. 3. sz.-tól vannak, elsősorban
az egyiptomi diaszpórából. Ettől kezdve azonban ezek felállítása viharos gyorsasággal terjedt el
minden olyan helyen, ahol zsidók éltek. Palesztinában Jézus korában minden nagyobb településen
volt. Jeruzsálemben a templom ellenére is több ilyen épület volt, hasonlóan a nagyobb városokban
is (ApCsel 15,21). A zsinagógai kultusz, áldozat nélkül folyt. Az Ez 11,16 kifejezése szerint »kis
időre«, átmeneti időre, a templom felépítéséig szólóan rendelt istentiszteleti hely. A kultusznak két
fő része volt. Az első része liturgikusnak nevezhető. Ez hitvallással (Halld, Izráel...) kezdődött,
állandó alkotóeleme volt az 5Móz 11,13-21, áldás ígéretével, majd a 4Móz 15,37-41.
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Törvény és szombat kultusz,
mint az elkülönült közösség alapja
Ezt a folyamatot Ezdrás (Kr. e. 5–4. sz.)23 idején a templom megépítése és az újabb
kísérlet a zsidó vallás állam megteremtésére árnyalta. Ekkor a Tóra vallásosság
olyan formája jelentkezett, amelyben az írott törvény betűje, felülírta a Mindenható törvénykező szándékát. A szabályozott közösség öntudata, a szombat és a tisztasági törvények aprólékos megtartásában találta meg az isteni akaratban történő
asszimilálódást, a szent nép koncepció megvalósítását. Igaz ez az elképzelés társadalmi gyakorlattá csak Jeruzsálem környezetében valósult meg. És az elkülönülés
sovinizmusa pedig egy egész Tóra-vallásosságra épülő csoport, a szamaritánusok
megtagadására, és végül is a zsidó vallási közösség szakadásához vezetett. A zsidó
vallás önmagában is nem csak politikai pártok, hanem vallási csoportok sokszínűségére bomlott, amelyek egymással is rivalizáltak az igazvallásosság címért.

Hellenista globalizáció és a tudatos elkülönülés
A hellenizmus engedékeny valláspolitikája, és vallási homogenizációs gyakorlata,
elősegítésével azonban ezt a vallásosságot is veszélybe sodorta, éppen a zsidó
Isten képnélkülisége, és a zsidó Isten-fogalom összehasonlíthatatlansága miatt. A
hellenista24 és a római korban25 csak két út létezett, vagy asszimiláció, vagy a radikális elkülönülés vallási alapú fatalista csoportokban, amely vallási-politikai szabadságharchoz vezetett. A fatális elkülönülők azonban az önkéntes marginalizáció
alapelveit nem egészen a zsidó vallásosság legfőbb kritériumai szerint határozták
23 Ezdrás (Kr. e. 5–4. sz.) idején élt héber pap és történetíró, a zsidók babiloni fogságból való hazatérését irányította és az új kezdetet Jeruzsálem és környékén. I. Artaxerxész perzsa király engedélyezte a zsidók hazatérését 80 évvel az első csoport után, Kr. e. 460 körül. A király Ezdrást bízta
meg a nép oktatásával, és főbenjáró bún volt, aki nem tudott írni és olvasni, és aki nem él a király
és Jahve törvénye szerint. Ő hajtott végre az újabb vallási reformot. Azokat a zsidókat, akik idegen,
vagy pogány nőket vettek feleségül, kényszerítette, hogy bocsássák el őket. Ez a rendelkezés hozta
létre a szamaritánus szakadást.
24 A hellénizmus (görög helléniszmosz) a görög nyelv nyelvtanilag helyes, barbarizmusoktól mentes használatát jelentette. Az ókornak, amely NAGY SÁNDOR (Kr. e. 356–323) macedón király
uralomra jutásával (Kr. e. 336) kezdődött, s amelyben a győztes macedón fegyverek nyomán a
görögség politikai, szociális, szellemi erői behatolnak a meghódított Keleti világába, és találkoznak, keverednek, ötvöződnek az ott lévő kultúrákkal. A korszak első szakaszára a görög eszmék
térhódítása a jellemzőbb, a diadokhosz-birodalmak hanyatlása után pedig, vagyis a Kr. e. 2. sz.
elejétől kezdve, a K-i elem befolyásának erősödése. A két elem keveredését, ötvöződését a vallásos
élet területén Szinkretizumusnak nevezzük.
25 Róma világuralma Kr. e. 31-ben kezdődött és Kr. u. az 5. században a germánok vetettek neki
véget. Az újszövetség számos római császár nevét említi; Augustus (Lk 2,1), Tiberius (Lk 3,1),
Klaudius (Csel 11,28) és közvetve Néró (Csel 25,11–12) nevét is.
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meg, hanem a rituális tisztaság, a szombati nyugalom aprólékos megtartása és a
kultikus áldozatok megszentelő hatásának túlértékelése jellemezte ezt a marginációt.

Jézus a marginált zsidó
Általános nézet, hogy Jézus gondolkodásától, igehirdetésétől a zsidó vallási környezettől nem elkülöníthető, de mégsem lehet levelezetni Jézus tanítását a zsidóságból.26 Jézus tanításának nyelve a héber-arám köznyelv, de Jézus nyelvezete,
terminológiája és érvelési rendszere nem hasonlít egyetlen korabeli vallási csoport
érvelési rendszeréhez sem és legtöbb esetben a megszokott vallási terminológiát
sem használja, vagy ha igen átértelmezi azt. Személyes vallásgyakorlatát illetően
beleillik a jámbor zsidók kultikus törvény vallásosságába, de számos esetben kritizálja azt. A zsidó vallásosság megújítására törekvő farizeusok az evangéliumokban leginkább csak Jézus vitapartnereiként vagy ellenségeiként tűnnek fel. Annak
ellenére, hogy a politikai, vagy nemzeti alapú közösségi gondolkodás, a fanatikus és fatalista terror csoportokkal szemben a farizeusok a vallási tanítás széles
körű megismertetésével és a törvény vallásosság modernizálásával foglalkoztak,
tehát a politika helyett a helyes vallásosság alapján akartak közösséget teremteni.
Jézus számára azonban a legfőbb támpont nem a Tóra volt, hanem a Tórát adó
Mindenható akaratának keresése. A vallási, jogi, etikai viták esetében Jézus és
a farizeusok gondolkodásának különbsége abban mutatkozik meg, hogy Jézus a
törvényalkotó szándékát keresi, a farizeusok a törvény betűje alapján fogalmazzák
meg jogi, etikai ítéleteiket az egyesesetekről. Másrészt a farizeusok minden esetben jogi eseteket látnak, és a törvény előírásának akarnak érvényt szerezni, Jézus
pedig minden alkalommal Isten teremtett gyermekét látja, akit vissza kell vezetni
a Mindenhatóhoz.

Jézus marginalizációjának állomásai
Ha időben vizsgáljuk ezt a folyamatot, akkor érdekes kettősséget fedezhetünk fel.
Jézus nyilvános működése, tanító körútjai és csodái, egyre növelik ismertségét és
népszerűségét és az eltérő vallási csoportok, és egymástól elkülönült társadalmi
csoportokban egyformán nagy érdeklődést váltanak ki.27 Sőt ismertsége túl nő a
zsidó vallási kereteken, a szamaritánusok, a görögök, a római katonák, Heródes
26 Meier, J. P.: A Marginal Jew 1-3 k. Doubleday 1991. A legjelentősebb összefoglalása Jézus marginálizációról a zsidó vallási irányzatokon belül, mely a történeti Jézus kutatásnak egy egészen
sajátos változatát képviseli.
27 Vermes G.: Zsidó Jézus. Bp., Osiris 1995. különösen „Ellenséges vélemény” fejezet l. 186.skv.
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háza népe egyaránt nagy érdeklődést mutat iránta. A társadalom peremére szorult
szegények, a betegek, a leprások, vagy a megvetett római kollaboráns vámosok
számos esetben megindító hitvallásban fejezik ki szimpátiájukat iránta és találnak
vissza segítségével a Mennyei Atya szeretetébe. De éppen a mindenkihez való
segítő odafordulása lesz a legnagyobb probléma, amelyet mindenki csak addig
tud elfogadni, amíg a személyes előnyt jelent számára. Amikor viszont Jézus példáját követve maguknak is gyakorolni kellene ezt a vallási magatartást, akkor a
társadalmi beágyazottságuk miatt megfeledkeznek erről, vagy elutasítják Jézus
vízióját. Az eszmény csodálata nem vezet az eszmény követésére, gyakorlati megvalósítására. Sokak számára a Jézussal való találkozás életük kiemelkedő élménye
lesz, de nem minden esetben vezet életük megváltoztatására.

Jézus marginalizációja követői körében
Ezt a folyamatot frappánsan fogalmazta meg Kempis Tamás „Sokan követik Jézust a kenyérszegésig, de kevesen a kínszenvedés kelyhének kiürítéséig.”28 Érdemes megvizsgálni Jézus tanítványainak és a tömegnek, vagy egy-egy meggyógyítottnak a viselkedését a meghívástól, vagy a megérintettségtől kezdve Jézus
kereszthaláláig.
Vegyük csak a Lukács evangéliumában olvasható konfliktust Kafarnaumban29
arról számolt be, hogy a szabbat napjain Jézus a kafarnaumi zsinagógában tanított
és ördögöt űzött. (4,31-44), ezzel híressé vált abban a helységben, Péter anyósát
is meggyógyította (4,38), sőt ezen kívül is sok beteget (4,40). A Máté-evangélium
8,5-17 szerint még a római százados szolgáját is meggyógyította és ezzel nagy
tekintély szerzett a római katonák között is: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd és meggyógyul a szolgám. Jézusnak
viszont a Názáreti zsinagógában Izajás tekercsének az interpretálása nagy ellenállást vált ki. Ennek ellenére a Lukács 4,16-23-ban a beszéd konfliktusa után elveszíti minden tekintélyét, amikor azt mondják: „De hát nem József fia?”.
Úgy tudjuk a Szadduceusok30 politikai állásfoglalásuk következtében hivatalt
is vállaltak a rómaiak alatt, és azok kegyüket keresték pl. Jézus31 elítélése körül (Jn
11,50). Jézus nem közösködik egyetlen politikai mozgalommal sem. Sőt még az
erőszakkal sem, még Péter esetében sem, mert az a véleménye: „aki kardot ránt,
kard által vész el” (Mt 23,52). Ez a terrorizmustól átjárt feszül politikai légkörben

28 Kempis Tamás: Krisztus követése (11 f. 5. szakasz.)
29 Jerome Murphy-O’Connor, Oxford Archaeological Guides: The Holy Land (Oxford, 1998), 217–
20.
30 Wellhausen, Julius: The Pharisees and the Sadducees. Macon: Mercer University Press 2001.
31 Theissen Gerd: A Jézus mozgalom, Kálvin, Bp., 50 oldaltól.
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és az izzó Róma ellenes gyűlölet idején Jézust és mozgalmát nem tette mindenki
számára népszerűvé.
Jézust a gyógyító tevékenysége nem teszi vallásilag elfogadottá a köznép körében. Ez jól látszik a vakon született meggyógyítását kísérő vitában (Jn 9,1sköv).
A házasságtörő asszony felmentésének története (Jn 8,1sköv) kemény kritika a
férfi típusú társadalomnak, amely szintén a férfi típusú társadalomban apasztotta
népszerűségét.
Jézus kemény kijelentése a válás ellen még a tanítványok nemtetszését is kiváltja: „Ha így áll a dolog a férj és feleség között, nem érdemes megházasodni”
(Mt 19,10).
Sajátos misszióját a családja sem támogatja:32 „»Anyád és testvéreid kint vannak, és keresnek.« 33Így válaszolt: »Ki az én anyám és kik az én testvéreim?«” (Mk
3,31). Jézus földi családján belül sem talált megértésre. „Amikor ezt meghallották
hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták: magán kívül van”
(Mk 3,21).
A végső elkülönülése a Getszemáni kertben történt meg, amit Jézus előre megmondott tanítványainak: „Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva: megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De
miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába” (Mt 26, 31-32).
Jézus halála előtt a tanítványi körben teljesen magára maradt és politikailag
veszélyesnek tartották a működését, és ezt akart megakadályozni Iskarióti Júdás,
amikor elárulta: „Ekkor a tizenkettő közül az egyik, a karióti Júdás, elment a főpapokhoz, és ezt kérdezte tőlük: »Mit adtok nekem, ha kezetekre adom?«”
Valójában Péter, a későbbi fő apostol sem dicsekedhet Jézust megvédő bátorságával. Ő, aki korábban védte és Isten fiának nevezte mesterét, az elfogása után
magára hagyta: „Péter kint ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgáló, és megszólította: »Te is a galileai Jézussal voltál.« 70De ő mindnyájuk hallatára tagadta:
»Nem értem, mit beszélsz.« 71Amikor kifelé tartott a kapun, egy másik szolgáló is
észrevette: »Ez is a názáreti Jézussal volt« – mondta a többieknek. 72Megint tagadta, most már esküvel: »Nem ismerem azt az embert.« 73Röviddel ezután az ott
állók körülfogták Pétert és bizonygatták: »De bizony, közéjük tartozol te is, hiszen
beszéded is elárul.« 74Erre már esküdözni és átkozódni kezdett: »Nem ismerem
azt az embert!« Azon nyomban megszólalt a kakas. 75Péternek akkor eszébe jutott
Jézus szava: »Mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz.« Kiment, és keserves
sírásra fakadt.”
A Golgotán nincsenek jelen a szűk tanítványi kör tagjai, a lelkes férfiak: „Jézus
keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt,

32 Brown, Raymond E.: The Birth of the Messiah, Yale University Press, 1999.
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és Mária Magdolna. Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa,
így szólt anyjához: »Asszony, nézd, ő a te fiad!« János és Mária” (Jn 19, 25-26).
Húsvét reggelén, pedig csak az asszonyok mennek a sírhoz: „A hét első napján
kora hajnalban kimentek a sírhoz és magukkal vitték az előkészített illatszereket is.
A követ a sírtól elhengerítve találták” (Lk 24,1).
Az asszonyok is csak Jézus testének eltűnését jelentették: „»Elvitték az Urat
a sírból, s nem tudni, hova tették.« Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz
sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter,
és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal
később Péter is odaért, bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a
kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a
sírhoz. Látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett
támadnia a halálból. Ezután a tanítványok visszatértek övéikhez” (Jn 20,2-10).
Jézus tanítványai nem várják a feltámadást, és nem is hiszik el, az Emmauszi
tanítványok híradását sem a feltámadottal való találkozásról: „De néhány közülünk való asszony is megzavart bennünket, akik hajnalban a sírnál voltak, s mivel
nem találták a testét, visszajöttek azzal a hírrel, hogy angyalok jelenését is látták,
akik azt mondták, hogy él” (Lk 24,22-23).

Marginalizáció és feloldása az őskeresztény
közösségekben
A 2Korinthusi levél 7. fejezetében kifejezetten arra szólítja fel a híveket Pál, hogy
ne közösködjenek a hitetlenekkel, mert „Krisztus és Beliál” nem fér össze, mert
Isten temploma nem fér össze a bálványokkal. Ezért azt kéri Pál a követitől: „Ezért
távozzatok körükből, és különüljetek el tőlük – mondja az Úr –, s tisztátalant ne
illessetek” (2Kor 7,17). Az elkülönülés alapja az új vallás, amely a Krisztus követőket új közösséggé formálja. Azonban ennek a hatóságok által is azonosított új
közösségnek érték alapú az elkülönülés és az önkéntes marginalizácója. Érdemes
idézni egy kívülállót erről az elkülönülési gyakorlatról ifjabb Plinius (Kr. u. 61/
62–113k.) és Traianus (Kr. u. 53–117) római császár33 levélváltásának a keresztényekkel kapcsolatos bánásmódról szóló részletét. Plinius a Kr. u. 110-es években
legátus volt Bithüniában, így került az eddig ismeretlen szekta, a keresztények
ügye elé, mivel a keresztények nem akartak áldozatot bemutatni a császárszobor
előtt, ezért összeütközésbe kerültek az elvárt állami ideológiával. Traianusnak írt
leveléből kiderül, Plinius hogyan próbálta megoldani a kérdést, és az is, hogy kí33 A középkorban Trajanus császárt erényes pogányként tartották számon, főleg az éhség és szegénység és népfogyás elleni intézkedései miatt és ezért Dante Alighieri a paradicsomba helyezte el.
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vülállóként mit tudott meg a keresztények viselkedéséről. „Keresztények ügyében
folytatott törvényszéki eljárásokon még sohasem vettem részt; ezért nem is tudom,
mit és milyen mértékben büntessek vagy akár nyomoztassak… A jelentések szerint
azonban az a legnagyobb vétkük vagy eltévelyedésük, hogy bizonyos meghatározott napon hajnalhasadta előtt összegyülekeznek, és váltakozva karban énekelnek
az istennek hitt Krisztus tiszteletére, és esküvel kötelezik magukat, nem ám valami
gaztettre, hanem arra, hogy nem lopnak, nem rabolnak, nem követnek el házasságtörést, nem szegik meg esküjüket, a rájuk bízott letét kiadását felszólítás esetén
nem tagadják meg: ennek végeztével pedig rendszerint szétszélednek; majd ismét
összejönnek, hogy közösen fogyasszák el közönséges és ártatlan lakomájukat; ezt
azonban abbahagyták, miután parancsodra betiltottam a titkos társaságokat.”
Az őskeresztény mozgalmi egyház egy vonzó elkülönülési formát talált ki,
amely az érték alapú közösség sajátossága. Ebben a közösségben tudtak asszimilálódni a görög poliszokban élő különböző nyelvi, vallási és szociológiai csoportjai.34 Furcsa módon a szegények és gazdagok, a szabadok és a rabszolgák.
Feltehetően nem csak az ifjabb Pliniusban, hanem a hellén polisz nem keresztény
polgáraiban is ez az érték alapú közösség váltott ki tiszteletet. A görögök által is
tisztelt erények közösségi gyakorlása nagyobb tiszteletet váltott ki, mint egy-két
évszázaddal később a hitvallási formulákkal és rítussal összetartott közösség. A
Plinius által felsorolt értékek közösségi gyakorlása a legnagyobb missiós erőnek
bizonyult, míg ezek hiánya erőtlenné tette a közösséget. Amikor a bűnös világgal vagy politikai rendszerrel való megalkuvás langyossá tette a közösséget. Ezt
az értékvesző asszimilációt János is elítélte a Jelenések könyvében: „A laodiceai
egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg nem vagy. Bárcsak
hideg volnál, vagy meleg! De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a
számból” (3,14-16).

Zárszó
Egy közösség marginalizációja a társadalom belül általános nézet szerint a társadalmi, fontosság és társadalmat formáló szerep elvesztésével jár. Ha viszont egy
közösség érték képviseletét vizsgáljuk, akkor ez az állítás éppen fordítva igaz.
Minél jobban integrálódik egy közösség a társadalomba, annál inkább veszíti el
a képességét az értékek képviseletére. Ezért a zsidóság történetét a bibliai időktől
kezdve végigkísér a marginalizálódás és az integrálódás egymással ellentétes vágya. A zsidó monoteiumust és szövetségi törvényt képviselő közösség a politeista
34 Theissen Gerd: Erleben und Verhalten der ersten Christen. Gütersloher vlg. München, 2007. 403–
495. old.
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ókorban marginalizálódásra volt ítélve. A közösség társadalmi, politikai elfogadása érdekében kísérletek történtek az integrálódásra, többek között a királyság
intézményének bevezetésével. Majd az integrálódás és a marginalizáció attól függött, hogy a zsidóság önmagát vallási közösségként vagy politikai közösségként
értelmezte.
Jézus mozgalma ugyanazon kihívások előtt állt. A mozgalmi kereszténység
marginalizálódott, elkülönült a hellén társadalomból, sőt a zsidóságtól is. A Nagy
Konstantin után megjelenő intézményes kereszténység társadalmi homogenizációja létrehozta a sivatagi atyák segítségével a szerzetességet (eremiták), akik az
intézményes keresztény egyházra egészen sajátos hatást gyakoroltak. Augustinus
álma a Civitas Dei-ről,35 az 5. század elején intézményes egyház társadalmi szerepvállalásának ideológiájává is vált. Ugyanakkor újra és újra megjelent az igény,
hogy a hatékony evangéliumi közösséget csak a társadalomtól elkülönülve lehet
létrehozni.

35 Magyarul l. Szent Ágoston: Az Isten városáról írt XXII könyve, 1–3.; ford. a Pesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája; Boldini Ny.–Emich Ny., Pest, 1859–1861 Modern fordítást
magyarul l. Dér Katalin, Heidl György Kairosz, Budapest, 2009. Angol fordítás és kritikai kiadás
l. The City of God. Translation by William Babcock, notes by Boniface Ramsey. Hyde Park, NY:
New City Press, 2012.
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CZIRE Szabolcs
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
teológiai tanár, unitárius lelkész

TÁVGYÓGYÍTÁS AZ EVANGÉLIUMOKBAN.
A pogány-misszió jelképes történetei?
A mintegy kéttucatnyi1 gyógyításról és démonűzésről szóló evangéliumi elbeszélés között mindössze kettőt találunk, amelyeket Jézus kifejezetten „pogányokon”
és kifejezetten távolról végez. Az egyik a sziroföníciai/kánaáni asszony lányának (Mk 7,24–30; Mt 15,21–28), a másik a kapernaumi százados szolgájának a
meggyógyítása (Mt 8,5–13; Lk 7,1–10). Nehéz a két történet közt ne észrevenni
számos hasonlóságot. Mindkettőben a hangsúly nem a gyógyításon magán van,
hanem a párbeszéden, amelyben Jézus Izrael elsőbbségét hangsúlyozza; a kezdeményezés egy közvetítő részéről érkezik, aki egy harmadik személy gyógyulásáért
könyörög; Jézus kezdeti elutasító magatartását a pogány személyében tapasztalt
hit fordítja meg, és idézi elő – Jézus szerint – a gyógyulást, amely ezen túl nem kerül részletezésre. A két történetet a fenti hasonlóságok összetartozónak mutatják,
és sajátos helyet biztosítanak számukra mind a gyógyítási, mind a pogány missziói
evangéliumi elbeszélések között.
Két további gyógyítási történetben szerepel még nem-zsidó személy: a tíz
leprás történetében, legalábbis annak visszatérő tagja, aki „samáriai volt” (Lk
1
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A kutatók az általuk használt módszertan szerint nagy eltérést mutatnak az evangéliumi csodák
számának a megállapításában, ezen belül is a gyógyítás és démonűzés elbeszéléseinek a számszerűsítésében. A legalacsonyabb számot Gnilkánál találjuk, aki szerint „az evangéliumokban kereken
húsz, gyógyításról és démonűzésről szóló történetet találunk” (Joachim Gnilka: Jézus mint csodás
gyógyító. A történelem tanúságtétele. In: Benyik György (szerk.): Csoda–elbeszélések. Szegedi
Biblikus Konferencia 1998, JATEPressz Szeged 2000, 21.; Vö. Uő.: A Názáreti Jézus. Üzenet és
történelem. Szent István Társulat, Budapest 2001, 141.) Crossan az általa kialakított rendkívül
részletes és körültekintő leltárában 32 csodaelbeszélést jegyez (természetesen az összefoglalók és
természeti csodák nem részei ennek), amelyekből kilenc állja ki a többszörös igazolhatóság kritériumát (John D. Crossan: The Historical Jesus, 320, ill. 461/6. melléklet). A legmagasabb számot
Blackburn jegyzi, aki szerint „a négy evangéliumban legkevesebb 33 eltérő csodaeseményre találunk utalást (a párhuzamokat leszámítva), melyeket Jézusnak tulajdonítanak”, és „legkevesebb tíz
szöveg (újra leszámítva a párhuzamokat) utal Jézus csodatevő tetteire (szinte mindig gyógyítások
és démonűzések) összefoglaló formában.” (Barry L. Blackburn: The Miracles of Jesus. In: Bruce
Chilton – Craig A. Evans (szerk.): Studying the Historical Jesus. Evaluations of the State of the
Current Research. E. J. Breill, Leiden – New York – Köln 1994, 353–354.)

17,11–19). Negyedikként pedig ott van a tízvárosi gadarai megszállott története (Mk 5,1–20; Mt 8,28–34; Lk 8,26–39), ahol a megszabadított személy etnikai hovatartozása nincs ugyan konkrétan nevesítve, de a földrajzi térség alapján
nem-zsidó származása nagy valószínűséggel feltételezhető. E két történet hangsúlya azonban máshová esik. A tíz leprás esetén a hála kérdése kerül a középpontba,
a gadarai megszállott esetén a gyógyítás maga kap hangsúlyt, annak római megszállásra utaló „Légió” kifejezésével.2
Miközben Jézus gyógyításainak többségénél a pontos „módszer” nem felismerhető az elbeszélések alapján, azok túlnyomó részénél a szavak és az érintés
valamilyen arányú kapcsolata történik.3 A fenti, pogányokat érintő elbeszéléseknél
azonban fontos különbségeket figyelhetünk meg. Ezeket összefoglalhatjuk a távolság fogalmával. Távolságtartás abban az értelemben, hogy Jézus pogány területeken járva egyetlen esetben sem kezdeményezi a gyógyítást, a segítségnyújtást,
sőt az arra szorulók részéről érkező kérésnek csak vonakodva, kezdeti elutasítás
után tesz eleget. De távolság még inkább fizikai értelemben: a fenti gyógyítási
történetekben Jézus tartózkodik a testi érintéstől, sőt inkább távgyógyítást alkalmaz. Három elbeszélésben konkrétan is utalás van a testi távolság megőrzésére: a
kánaáni asszony esetében Jézus kezdetben nem is válaszol a kérésre (Mt 15,23),
a leprások távol álltak és onnan kiáltottak (Lk 17,12–13), illetve a meggyógyult
gadarai embernek nem engedi meg Jézus, hogy vele maradhasson (Mk 5,19; Lk
8,38).
Az evangéliumokban tehát a távgyógyítások egybeesnek a nem-zsidókra néző
gyógyításokkal4, és a távolság áthidalásának eszköze a hit lesz, amely az azt feltáró párbeszéddel együtt különleges hangsúlyt nyer ezekben ez elbeszélésekben
úgy, hogy a gyógyítás aktusa maga másodlagossá válik.
Az alábbiakban a pogányokra irányuló evangéliumi távgyógyítások kapcsán
felmerülő fontosabb kérdések áttekintésére a kánaáni/sziroföníciai asszonnyal
való találkozást a kategória ideáltipikus elbeszéléseként kezelve vonjuk vizsgálat
alá.

2
3

4

Vö. Czire Szabolcs: Wirtschaftlich-soziale (soziosomatische) Elemente in den evangelischen Heilungen. In: Benyik György (ed.): The Bible and Economics. International Biblical Conference
XXV. 22nd-24th August 2013, JATEPress, 2014, 91–104.
Kifejezetten érintés történik Simon anyósa (Mk 1,31 Mt 8,15), a leprás (Mk 1,41;Mt 8,3; Lk 5,13;
Jairus lánya (Mk 5,23.41; Mt 9,18b; Lk 8,54 ), a vérfolyásos asszony (Mk 5,27–28; Mt 9,20–21;
Lk 8,44; 45–47), a süketnéma (Mk 7,32–33), a bétsaidai vak (Mk 8,22–25), a kapernaumi két vak
(Mt 9,29), a jerikói vak (csak Mt-nál van érintés: 20,34), a naini ifjú (Lk 7,14), a görnyedt asszony
(Lk 13,13), a vízkóros (Lk 14,4) é s a főpap szolgája (Lk 22,51) esetében.
Elfogadjuk a kutatói többségi véleményt, amely szerint a Jn 4,46–54-ben szereplő kapernaumi
királyi tisztviselő gyermekének a meggyógyítási története adaptációja a kapernaumi százados szolgájának (Mt 8,5–13; Lk 7,1–10).
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1. Szövegvariánsok
Először tekintsük át egymás mellé szerkesztve a két szövegváltozatot, kiemelve a
Mt-i változatban a legfontosabb eltéréseket:
Mk 7,24–30
Onnan elindulva elment Tírusz vidékére. Bement egy házba, és nem akarta, hogy bárki is tudjon róla. De nem
maradhatott titokban, 25mert azonnal
tudomást szerzett róla egy asszony,
akinek a leányában tisztátalan lélek
volt, eljött hozzá, és a lába elé borult. 26Ez az asszony görög volt, sziroföníciai származású, és azt kérte, hogy
űzze ki az ördögöt a leányából.
27
Jézus ezt mondta az asszonynak:
Hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. 28Az pedig így válaszolt neki:
Uram, a kutyák is esznek az asztal
alatt a gyermekek morzsáiból. 29Jézus
ezt mondta neki: Ezért a szavadért,
mondom, menj el, leányodból kiment
az ördög. 30Amikor hazaért az asszony,
látta, hogy gyermeke az ágyon fekszik,
és az ördög már kiment belőle.
24

Mt 15,21–28
Jézus azután elment onnan, és vis�szavonult Tírusz és Szidón vidékére. 22És ekkor egy kánaáni asszony,
aki arról a környékről jött, így kiáltozott: Uram, Dávid Fia! Könyörülj
rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri
a gonosz lélek! 23Jézus azonban nem
válaszolt neki egy szót sem.
Erre odamentek hozzá a tanítványai,
és kérték: Bocsásd el, mert utánunk
kiáltozik. 24De ő így felelt: Én nem
küldettem máshoz, csak Izráel házának
elveszett juhaihoz. 25Az asszony pedig
odaérve leborult előtte, és ezt mondta:
Uram, segíts rajtam!
26
Jézus erre így válaszolt: Nem jó
elvenni a gyermekek kenyerét, és
odadobni a kutyáknak. 27Az asszony
azonban így felelt: Úgy van, Uram!
De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról
lehullanak. 28Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen
úgy, amint kívánod! És meggyógyult a
leánya még abban az órában.
21

A két-forrás elmélet alapján itt Márk változatát tekinthetjük Máté forrásának,
amelyet utóbbi számos ponton kibővített.5 A mintegy 400 szavas Mt-i változathoz
képest csak 40 mutat teljes egyezést, többnyire a gyermekekről és kutyákról szóló
5
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Így vélekedik pl. Ulrich Luz: Das Evangelium Nach Matthäus (Mt 8–17). EKK 1/2. Neukirchener Verlag, Benziger 1990, 430; W. D. Davies & Dale C. Jr. Allison: A Critical and Exegetical
Commentary on the Gospel According to Saint Matthew. Volume II. T&T Clark, Edinburgh 1991,
542–543; Gerd Lüdemann: Jesus after Two Thousand Years. What he really said and did. (ford.
John Bowden) SCM Press, London 2000, 50. és 193.

párbeszédi részben. A nagyobb eltérést a narratív rész képviseli, ahol az evangélisták inkább éltek szerkesztői szabadságukkal, kevésbé a párbeszéd esetén. Feltűnő,
hogy Mt nem csak hozzátesz, de fontos részeket el is hagy Mk változatából. Kerüli
például annak a kimondását, hogy Jézus magányra vágyva menekült északra, ahol
elrejtőzött egy házban, „és nem akarta, hogy bárki is tudjon róla”; ezt mindössze
annyival tolmácsolja, hogy visszavonult (ἀναχωρέω). Elhagyja ugyanakkor a jóllakás sorrendjére utaló, minden bizonnyal Mk által enyhítő szándékkal használt
„először” (πρῶτος) kifejezést.
Máté ugyanakkor számos kiegészítéssel él. A Mk által használt „Tírusz vidéke” földrajzi helymegjelölést kiegészíti „Tírusz és Szidón vidékére”. Ez szoros
kapcsolatban áll a nő származásának sziroföníciairól „kánaánira” való változtatásával. A földrajzi és származási utalás által Máté nagyobb hangsúlyt ad az áthangzásnak, hogy a segítségért forduló nőben Izrael ősi ellenségének képviselőjét
lássuk. A Tírusz és Szidón együttállás az ószövetségi ítéletpróféciákat idézi (pl.
Jer 47,4; Jóel 4,4; Zak 9,2). A Gen 10,15 szerint (vö. 1Krón 1,13) Kánaán Szidón
apja volt, a Szeptuaginta pedig következetesen Föníciának fordítja Kánaánt, föníciaiaknak a kánaánitákat.6 Tekintettel a honfoglaláskori szembenállásra, majd
a tényre, hogy Jézabel királynő szidóni származású volt (1Kir 16,31), a Második
Templom időszakának irodalmában Kánaán egyre inkább az izraeliták vallását
és gyakran fennmaradását veszélyeztető „pogány” jelentéssel vált azonossá.7 Feltételezhetően Máté is ebben az ellenséget idéző értelemben használja a kánaáni
származásra való utalást.8
Míg Mk-nál az asszony könyörgése inkább csak kellemetlen, hiszen megzavarja Jézus vágyott magányát, Mt-nál azonban összhangban az ellenségképpel, Jézus
egészen figyelmen kívül hagyja az asszony könyörgését. Hogy végül Jézus mégis
válaszol, azt a tanítványok közbenjárásának köszönheti az asszony, aki Mt-nár
ráadásul messiási titulussal szólítja meg Jézust: „Uram, Dávid fia!”.9 Ez utóbbit
tekinthetjük úgy, mint a Mk-i „lába elé borult” párbeszéddé formálását. Jézus első
6
7
8
9

Lásd bővebben Seán Freyne: Galilee From Alexander the Great to Hadrian 323 B.C.E. to 135 C.E.
A Study of Second Temple Judaism. Michael Glazier & University of Notre Dame Press, Indiana
1980, 299.
Példákért lásd Craig S. Keener: A Commentary on the Gospel of Matthew. Eerdmans, Michigan
1999, 414–415.
Luz felveti annak a lehetőségét, hogy a Szíriában alkotó Máté arámi nyelvű lehetett, és nem kedvelve a nyugati szóhasználat szerinti sziroföníciai megjelölést, ezért azt a saját kulturális használatához igazítva kánaánira módosította. (Luz: Das Evangelium, 433)
A „Dávid fia” kifejezés tíz alkalommal fordul elő Máté evangéliumában, ebből nyolc alkalommal
közvetlenül Jézusra utalva. Hengel szerint a Templom lerombolása előtti évtizedekben a Dávid fia
cím erős messianisztikus váradalmakhoz kapcsolódott (Martine Hengel: The Zealots. Investigations into the Jewish Freedom Movement in the Period From Herod I Until 70 A.D. T&T Clark,
Edinburgh, 1989, 297–299). Hasonlóan, az udvarias megszólításon túl krisztológiai vallomásként
értelmezhető az „Uram” is, így Gnilka: A Názáreti Jézus, 396.
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válasza azonban nem szerepel Mk-nál, így azt Mt saját kiegészítésének10 kell tekintenünk: „Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz”.
Ezzel Mt lényegében egyfajta belső ellentmondásba keveredik, hiszen sem Mk,
sem Mt nem említi egyetlen helyen sem, így ebben az elbeszélésben sem, hogy
Jézus Izrael elveszett törzseinek a felkutatására indult volna. Sőt, Mk világosan
jelzi Jézus szándékát: egy súlyos farizeusi vita után magányt keresett. Máténak
azonban sikerül e kiegészítő mondással a történetet a pogány-misszió értelmezések előtt megnyitni, mint az alább látni fogjuk.
Máté további részletekkel bővíti a párbeszédet. Jézus elutasító mondatára a kánaáni asszony térdre borulva a zsoltárok könyörgésének hangján folytatja: „Uram,
segíts rajtam!” (vö. Zsolt 43,27; 69,6; 78,9; 93,18; 108,28) Míg Mk-nál Jézust
végül az asszony lehulló morzsákra utaló „szavai” győzik meg, addig Máté – a
fentiekkel összhangban – az asszony nagy hite (μεγάλη σου ἡ πίστις) a gyógyulást
kiváltó tényező. Az asszony a hit jelképévé válik, akárcsak a kapernaumi százados (Mt 8,10.13), és a bővítésként használt kifejezésekkel Mt a történetet vis�szacsatolja a gyógyítási történetek közé: az asszony, akárcsak a vak Bartimeus
(Mt 20,29–34), kiáltani kezdett (κράζω), hogy segíts rajtam (βοήθει μοι, vö. Mk
10,48; Lk 18,38), és legfőképpen a Dávid fia megszólítás által (υἱὸς Δαυείδ, vö.
Mk 10,47; Lk 18,38).

2. Az elbeszélés egyedisége és történetisége
Lényegében minden gyógyítási elbeszélés hordoz sajátos jegyeket, itt azonban a
megszokottnál nagyobb mértékben vannak jelen az evangéliumi hagyományon
belüli egyéninek tekinthető jellemzők. Ezeket J. Marcus tömören foglalja össze:
„Nem csak az egyetlen olyan példát képviseli, amikor az evangéliumokban valaki legyőzi Jézust egy vitában, de ugyanakkor Jézusnak olyan bemutatására kerül
sor, amelyben szokatlanul érzékeny a vidéki zsidóság üdvtörténeti elsőbbségére,
és szokatlanul udvariatlan a pogányok helyzetét illetően.”11
Látszólag gyógyítási történettel van dolgunk, de a hangsúly a párbeszéden van.
A gyógyítás aktusára lényegében nem is kerül sor, csupán a gyógyult állapot deklarálására. E tény a fenti sajátosságokkal együtt az eredetiség elleni érvként jelenik
meg számos kutatónál (pl. Bultmann, Sanders, Meier, Lüdemann), de legalább
annyira tekinthető a történelmileg hiteles esemény melletti érvként is, legalábbis
ami a szinte szó szerint egyező párbeszéd részét illeti az elbeszélésnek (pl. Theissen, Bird, Twelftree, Davies–Allison, Dunn).
10 Bővebb tárgyalásához és irodalomhoz lásd Davies & Allison: A Critical and Exegetical Commentary (1991), 549–551.
11 Joel Marcus: Mark 1–8. A New Translation with Introduction and Commentary. The Anchor Bible.
Doubleday, New York 2000, 470.
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Az elbeszélés történeti megítélése a szakirodalomban annak rendelődik alá,
hogy ki milyen oldalról közelít hozzá. Aki elsődlegesen csodatörténetként viszonyul hozzá, mint például Bultmann – aki a természeti törvény modernkori racionális értelmezésével eleve elutasít minden csodatörténetet –, a sziroföníciai asszony
lányának meggyógyítását hellenista hatásra formálódott ősegyházi alkotásnak tekinti.12 Ellenpéldaként Graham Twelftree említhető, aki csodatörténet-monográfiájával maradandó érdemeket szerzett a gyógyítói tevékenység történeti Jézuskutatáson belüli revideálása terén, így a sziroföníciai asszonnyal való találkozás
megítélésében is.13 Több kommentár figyelmet fordított arra a tényre, hogy az
evangéliumi távgyógyítások kizárólag pogányokra irányultak.14
A szakirodalomban a sziroföníciai asszony történetét többnyire a pogány-mis�szió kontextusában értelmezte. Autenticitása annak rendelődött alá, hogy az adott
kutatók hogyan vélekedtek a pogány misszió fejlődéstörténetéről: annak előjeleit
már Jézus működése idején felismerhetőnek látták, vagy jellegzetesen ősegyházi
jelenségként kezelték. Jézus pogányokhoz való viszonyulásának első, és mindmáig leghivatkozottabb monográfiáját Joachim Jeremias publikálta 1956-ban Jézus
ígérete a nemzeteknek címen.15 Jeremias szerint Jézus ugyan tudott a Sion-teológia eszkatológikus ígéreteiről, amelyek teljesülését Isten országa majdani kibontakozásával együtt a váradalom részének tekintette, azonban ő maga nem
kezdeményezett rövid működése alatt semmiféle pogány-missziót. E. P. Sanders a
történeti Jézus-kutatás egyik mérföldköveként is emlegetett Jézus és a judaizmus
(1985) művében Jézus tanításának eszkatológikus jellegét látja bizonyíthatónak
az által, hogy az általa útjára indított mozgalom később pogány-misszióban teljesedett ki, és az ősegyházi befogadásra tekintő vitákat elemezve megállapítja,
hogy „nem kell azt gondolnunk, hogy Jézus felfogása elkülönült a tanítványaitól a
pogányokat vagy Isten országát illetően”.16
Minderről épp fordítva vélekedik John Meier.17 Érvelése szerint
„a pogánymisszió témája azért osztotta meg az ősegyházat, mert a pogányok felé való nyitás és az evangélium hirdetése számukra olyan témák
voltak, amelyeket nem tudtak szervesen kapcsolatba hozni a történeti Jézus
12 Rudolf Bultmann: The History of the Synoptic Tradition (német eredeti 1921, ford. John Marsh),
Basil Blackwell, Oxford 1963, 38–39.
13 Graham H. Twelftree: Jesus the Miracle Worker: A Historical and Theological Study. InterVarsity
Press, Downers Grove 1999, 295–296.
14 Pl. Eduard Schweitzer: The God News According to Matthew. SPCK, London 1976, 213; Robert
A. Guelich: Mark 1–8: 26. Word Books, Grand Rapids 1989, 382; Craig S. Keener: The Gospel of
Matthew: A Socio-Rhetorical Commentary. Eerdmans, Grand Rapids 2009, 263–270.
15 Joachim Jeremias: Jesu Verheissung für die Völker. SCM Press, Stuttgard, 1956.
16 E. P. Sanders: Jesus and Judaism. SCM Press, London 1985, 212 és 221.
17 John P. Meier: A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus. II. vol. Doubleday, London 1994,
718–724.
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működésével. (…) Ilyen kezdeményezésre ugyanis a történeti Jézusnak sem
a tettei, sem a tanítása nem adott világos és részletes utasítást.”18
Meier, aki minden csodaelbeszélést részletes elemzésnek vet alá, arra a következtetésre jut, hogy míg a százados szolgájának meggyógyítása a Q-forrásból
származhat, bár valószínnűleg az etnicitásra néző pontosítás nélkül, addig a sziroföníciai asszony története olyan szokatlan konkrétumokat tartalmaz, amelyek Pál
teológiai felfogását tükrözik (Róm 1,16: „először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek”, vö. Róm 2,9–10), így annak eredetét nem Jézus életében, sokkal inkább
az ősegyház első nemzedékében kell keresnünk.19
Hasonló gondolatmenetet képvisel Gerd Lüdeman is, aki szerint épp a húsvét
utáni ősegyházi heves vita (Mk 7,24–30; Mt 15,21–28) mutatja, hogy hol keresendő az elbeszélés eredete.20 A tanítványokat kiküldő beszéd pogányellenes hangja
(Mt 10,5–6; vö. 15,24) jelenik meg a sziroföníciai asszonnyal vagy a századossal
való találkozás elbeszélésében is. A részletek nélkül maradó távgyógyítás ténye
is mutatja, hogy Jézus lényegében soha nem érintkezett nem-zsidóval, hisz tevékenysége csak és kizárólag a zsidókra irányult, így pogány-gyógyításra működése
idején sem került sor.21
Véleményem szerint helyesen hívja fel a figyelmet Davies és Allison szerzőpáros arra, hogy „történelmi tényként kezelhetjük, hogy Jézus soha nem hagyta el a
zsidó nép határait”, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lépte volna át Galilea határait.22 Ezeken az említett területeken ugyanis vegyesen éltek zsidók és nem-zsidók. De az evangéliumok nem állítják, hogy Jézus pogány-misszió szándékával
kereste volna fel ezeket a területeket. Kétségtelen ugyanakkor, hogy itt még inkább lehetősége volt nem-zsidókkal találkozni, mint Galileában vagy Jeruzsálemben. Davies és Allison egyetért azzal, hogy sem a sziroföníciai asszony története,
sem a százados szolgájának a meggyógyítási elbeszélése nem alkalmas arra, hogy
abból az ősegyház pogány-misszióra néző kérdéseit tisztázni lehessen, vagy akárcsak parancsot lehessen kihallani azokból.23 Ugyanis még utalás sem történik az
ősegyházat oly nagyon foglalkoztató körülmetélkedésre, vagy arra, hogy milyen
helyük lehet a betért pogányoknak az új közösségben.24 Azonban épp ez lehet az
egyik érv az elbeszélések hitelessége mellett: miért alkotott volna az ősegyház
18
19
20
21
22
23
24
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Uo. 314–315.
Uo. 659–660.
Lüdemann: Jesus after Two Thousand Years, 600–601.
Uo. 50.
Davies & Allison, A Critical and Exegetical Commentary (1991), 546.
Uo. 544.
W. D. Davies & Dale C. Jr. Allison: A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew. Volume III. Commentary on Matthew XIX–XXVIII. T&T Clark, Edinburgh 1997, 112–113.

olyan történeteket, amelyben Jézus pogányellenes hangja ellentétben áll a későbbi
ősegyházi pogány-missziói törekvéseivel?
Látható, hogy míg a korábbi művek inkább a pogány-misszió kérdésével közelítettek ezen gyógyítási történetekhez, addig a történeti Jézus-kutatás ún. harmadik időszakában inkább Jézus zsidó származása, és kizárólag zsidókra irányuló
tevékenysége került előtérbe. Ennek a szemléletnek előszelét jelentette Vermes
Géza A zsidó Jézus (1973) műve, aki a két elbeszélésben a pogány ellenes tónust
Jézus általános viszonyulásaként értelmezi a nem-zsidók felé.25 Mintegy ellenhatásként jelent meg, kifejezetten a pogány-misszió kérdésének áttekintésére Michael F. Bird Jézus és a pogány misszió eredete (2006) műve.26 Bird az Ószövetség
eszkatológikus teológiájától indulva Jézus működésében Izrael restaurációjának
prófétáját látja, akinek ilyetén tevékenysége a pogány-misszió csíráit is magában
foglalja. hangsúlyozza, hogy mindkét pogány-gyógyítási történetet magán viseli
az evangélisták szerkesztői kéznyomait, de azok „lényegüket tekintve autentikusak”.27 Legfőbb érvként arra mutat, hogy a pogányok áttérése ezekben az elbeszélésekben nem jelentkezik elvárásként, az asztalról lehulló morzsából mégis, azaz
pogánynak megmaradva már részesülnek.28
Amikor a történeti Jézus működésének földrajzi behatárolásáról beszélünk,
tekintettel kell lenni arra a tényre, hogy az ősegyház a legkorábbi időtől kezdve
nyitott a pogányok felé. Számos kutató mintha nem számolna azzal, hogy valamilyen kontinuitásnak lennie kell Jézus működése és az ősegyház gyakorlata között.
Mindez nem mondható el Martin Hengelről, akinek következtetésével egyetértve
azt hosszabban idézem:
„Fontos megállapítani, hogy az ősegyház zsidó-messianisztikus mozgalma
nagyon gyorsan, mindössze néhány év alatt át tudta lépni Erez Jiszrael földrajzi
határait, illetve a szigorú értelemben vett judaizmus határait. Erre nem látunk
példát a palesztinai judaizmus történetében, és így annak gyökereit végsőfokon
magának Jézusnak a működésében kell keresnünk. A próféták által közvetített ígéretek a végidőkre nézve – amelyek beteljesülése a Messiás megjelenésével kapcsolódott össze –, magában hordozta annak a szemléletét, hogy az Isten népének
tagsága nyitva áll a pogányok számára is.”29
Láthatjuk, hogy a szakirodalom a sziroföníciai asszony történetének eredetiségét legtöbbször a pogány-misszió témájának összefüggésében értékeli. Ilyen25 Vermes Géza: A zsidó Jézus. Ahogy egy történész az evangéliumokat olvassa. Osiris, Budapest
1995, 30–33.
26 Michael F. Bird: Jesus and the Origins of the Gentile Mission. LNTS 331. T&T Clark, London
2006.
27 Uo. 95.
28 Uo. 116.
29 Martin Hengel: Saint Peter. The Underestimated Apostle. (Ford. Thomas H. Trapp), Eerdmans,
Michigan 2010, 53.
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kor jó emlékezni Theissen korábbi megállapítására, hogy nem lehet az elbeszélést kizárólag az ősegyház felölről visszafelé olvasni, mert abban „valami sokkal
konkrétabbról van szó”.30 E konkrétum felé fordulunk most az elbeszélés egyes
motívumainak a vizsgálatával.

3. A középpontban álló asszony
Az evangéliumokban gyakori a vitabeszéd, és Mk ezeket szívesen szerkeszti khiasztikus szerkezetbe, azaz két eseménysor „khí”-ben, azaz X alakzatban való rendezése által. Amy-Jill Ringe szemléletesen mutatja be, hogy míg az evangéliumi
vitabeszédek középpontjában mindig Jézus áll, itt kivétel erősíti a szabályt: az elbeszélés középpontjában a sziroföníciai asszony van.31 Ezt a khiasztikus szerkezet
jól mutatja az alábbi ábra:
Jézus Tírusz
vidékére megy
(24.)

Az asszony
megjelenése
(25.)
Jézus elutasító
válasza
(27.)

Az asszony
kérése
(26.)
Az asszony
válasza
(28.)

Az asszony
kérése teljesül
(29b.)
Az asszony
hazatér
(30.)

Jézus elismerő szavai
(29a.)
Jézus elhagyja Tírusz
vidékét
(31.)

30 Gerd Theissen: The Gospels in Context. Social and Political History in the Synoptic Tradition.
Fortress Press, Minneapolis 1991, 79.
31 Sharon H. Ringe: A Gentile Woman’s Story, Revisited: Rereading Mark 7:24–31a. In: Amy-Jill
Levine – Marianne Blickenstaff (szerk.): A Feminist Companion to Mark. Sheffield Academic,
Sheffield 2001. Vö. Cserháti Márta: Jézus és a sziroföníciai asszony találkozása. In: Szabó Lajos
(szerk.): Teológia és nemzetek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete. Luther Kiadó, Budapest 2016, 57–64.
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Az elbeszélés középpontjában álló, a vitában győzelmet arató nő Márknál kettős identifikációval bír: görög (Ἑλληνίς) és sziroföníciai (Συροφοινίκισσα). Theissen szerint bevett forma volt az antikvitásban a kettős megjelölés, ahol is az egyik
az etnikai/földrajzi származásra, a másik a társadalmi helyzetre utalt.32 Ha elfogadjuk ezt az érvelést, akkor ez esetben a sziroföníciai megfelelője a „pogány”,
a görögé a „tanult, előkelő”, azaz ahogy Freyne fogalmaz, „vallásilag pogány és
kulturálisan hellenizált, azaz magasabb társadalmi státussal bíró”.33 Érdemes szem
előtt tartani, hogy amikor az Újszövetségben a „görög” önmagában áll, akkor
többnyire „pogányt” jelent, mint például az 1Kor 1,22–24-ben.34
Hengel, aki hosszasan elidőz a palesztinai zsidóság és a Tírusz-Szidón vidékén
élő vegyes lakosság nyelvi jellemzőin, feltételezi, hogy a többnyelvűség tette lehetővé Jézus és a hellenizált asszony közti beszélgetést. Ezzel együtt Hengel azt
is megállapítja, hogy a „görög oktatás, a társadalmi felemelkedés és a Róma iránti
lojalitás kéz a kézben haladt”.35 Ennek tudható be, hogy Jézus ekkora figyelmet
szentel az asszony mondandójának, amivel az a szomszédos Galileából jött zsidó
szent ember etnocentrikus szemléletét korrigálja, és végül „ezért a szavadért” végzi el Jézus a gyógyítást. Fentebb érintettük, hogy Máté az asszony azonosítására a
„kánaáni” megnevezést használja.

4. A tisztátalanság kérdése
Az asszony, „akinek a lányában tisztátalan lélek (πνεῦμα ἀκάθαρτον) volt”, azt
kéri Jézustól, hogy „űzze ki az ördögöt (δαιμόνιον) a lányából” (Mk), illetve
hogy könyörüljön rajta, mert lányát „kegyetlenül gyötri a gonosz lélek (κακῶς
δαιμονίζεται)” (Mt).
A tisztátalan lélek kifejezés eleve feltételezi a zsidó tiszta-tisztátalansági vallási rendszert. Az elbeszélés közvetlen előzményét a tisztasági kérdésről folytatott
heves vita képezi, amely a Jeruzsálemből érkező farizeusok és írástudók vádja
indít, amely szerint Jézus „némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel
eszik”. (Mk 7,2; Mt 15,2)
A történet pozicionálása tehát megegyezik a két evangéliumban, így annál feltűnőbb, hogy nem csak a történet, hanem annak teljes kontextusa hiányzik Lukács
evangéliumából. A szakirodalom ezt nevezi a „nagy kihagyásnak”, azaz a Mk
32 Theissen: The Gospels in Context, 68–69 – számos példával Josephus és Philó műveiből.
33 Vö. Freyne: Galilee, 89.
34 „És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített
Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége.”
Hasonlóan a Róm 1,16-ban vagy a Róm 2,9–10-ben.
35 Hengel: The Zealots, 9–10.
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6,45–8,26 rész Lukács részéről való figyelmen kívül hagyásának.36 Márk és Mt
úgy mutatja be Jézust, mint aki tanításával újraértelmezte a kor tisztasági gyakorlatát, amely a zsidók és nem-zsidók közti érintkezés legnagyobb akadályát jelentette. A két változat közt azonban van egy igen lényeges különbség: míg Mk mint
narrátor konklúzióként kijelenti, hogy „Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden
ételt” (Mk 7,19), ezt Máté nem veszi át. A „megtisztítva minden ételt” (καθαρίζων
πάντα τὰ βρώματα) egyértelműen szemben állna a Tóra tisztasági rendelkezéseivel, márpedig Mt világosan leszögezi, hogy Jézus nem azért jött, hogy érvénytelenné tegye a törvényt, hanem hogy betöltse azt (Mt 5,17).
Burkill szerint ahol a Mk-i gondolathoz Lukács a legközelebb jut, az Péter látomása Kornéliusz házában: „Amit Isten megtisztított, azt te ne mondd
tisztátalannak!” (ApCsel 10,1–23)37 A párhuzam feltételezése már Aranyszájú
(Khrüszosztomosz) Szent Jánosnál megjelenik, de nem meggyőző, hiszen azon a
feltételezésen alapul, hogy a két újszövetségi elbeszélés alapja ugyanaz a téma, de
ezt a Mt-i változat nem igazolja: hiszen ott szó sem esik az ószövetségi tisztasági
törvény felülírásáról.38 A Lk-i párhuzamot sokkal inkább a Lk 11,37–41 képviseli,
ahol „a farizeus pedig elcsodálkozott, amikor látta, hogy ebéd előtt nem mosdott
meg”.39 A sziroföníciai/knaáni asszony történetének közvetlen előzményét jelentő
tisztasági vitának ugyanis a visszatérő vádja az, hogy „némelyik tanítványa tisztátalan (κοιναῖς χερσίν – közönséges kézzel), vagyis mosatlan (ἄνιπτος) kézzel
eszik” (Mk 7,2; Mt 15,2). Márpedig a kézmosás elmaradása és a nem-kóser étel
fogyasztása két nagyon különböző dolog. Ráadásul Sanders kutatásai nem igazolják, hogy a Templom lerombolása előtti időben már ennyire kidolgozott lett
volna a kézmosás szabályzása40, azonban a tiszta étel fogyasztása az alapvető parancsolatok közé tartozott (pl. Dán 1,8–16; Tób 1,10–11, 1Makk 1,62–63). A fent
említett ApCsel 10-ben is Péter épp azzal érvel, hogy „soha nem ettem semmi
szentségtelent vagy tisztátalant”. Az ősegyházi viták fényében kizártnak látszik,
hogy Jézus és tanítványai szakítottak volna az étkezési szabályokkal, és hogy
nem-kóser ételt fogyasztottak volna. Erre még a Mk 7,1–23 sem utal!41

36 Mindezt Lukács sajátos teológiai szemlélete magyarázza, amely szerint a Jézus földi működését
bemutató evangéliumban Jézus tevékenységét kizárólag a zsidókra korlátozza, mely csak a feltámadás után nyílik meg a pogányok felé, melynek bemutatására írj meg az ApCsel-t. Vö. Darell
Bock: Luke 1:1–9:50. Baker Exegetical Commentary on the New Testament. Baker, Michigan
1994, 387, 950.
37 T. A. Burkill: The Historical Development of the Story of the Syrophoenician Woman. Novum
Testamentum IX., Brill, Leiden 1967, kiemelten 174–175.
38 Kibontását lásd Davies & Allison, A Critical and Exegetical Commentary (1991), 542–543.
39 Vö. Marcus: Mark 1–8, 466.
40 Sanders: Jesus and Judaism, 185–186, 264–265.
41 Vö. Vermes, i. m. 25–26; Sanders, i. m. 266–288; részletesebben Dunn, i. m. 574–575.
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Márk tehát a külső és belső tisztaságról szóló vitát egy erős (és félrevezető)
konklúzióval zárja, majd a jézusi tanítás szemléltetésére helyezi el folytatásként
a pogány asszonnyal való találkozás történetét, amelynek középpontjában szintén
a tisztaság kérdése áll, annak immár testi vonatkozása. A pogány mivolt önmagában ugyan nem számított tisztátalannak, azonban a tisztasági rendszeren kívüli
állapotot jelentett.42 A beteg kislányt gyötrő tisztátalan lélek (πνεῦμα ἀκάθαρτον)
azonban félreérthetetlenné teszi a helyzetet, és konkrétan is összekapcsolja az elbeszélést a korábbi tisztasági vitával. Ahogy azonban ott a farizeusok és írástudók
képtelenek voltak a „tiszta gondolatokra”, úgy ez a pogány asszony képes rá, és
általa kislánya gyógyulását elő tudja segíteni. A teljes „határátlépés” azonban nem
történik meg, miként a nem-kóser ételek fogyasztására sincs lehetőség: Jézus részéről elmarad a testi érintés43, sőt a távgyógyítás részleteiről sem hallunk semmit,
csak annak a deklarálását, hogy „leányodból kiment az ördög (δαιμόνιον)”. E kijelentés azonban nem azonos azzal, hogy „megtisztult”.

5. Gyermekek és kutyák, kenyér és morzsa
A heves farizeusi vita után magányt kereső prófétára rátaláló idegen asszony beteg gyermeke számára kér segítséget, de Jézus az evangéliumok egyik leginkább
zavarba ejtő mondatával válaszol: „Hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert
nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak” (Mk 7,27). Nyilvánvaló, hogy itt a gyermekek (τέκνα) a zsidókat44, a (kis)kutyák (κυναρίοις) a
pogányokat jelölik. A disznók és kutyák tisztátalansági szempontból nagyjából
azonos kategóriába estek, ilyetén mélyen sértő és megalázó volt valakit ezekhez
az állatokhoz hasonlítani.45 Az Újszövetségben további pejoratív erkölcsi, jellembeli jelentések rakódtak a kutyára, az gyakran az eretnekség és bűnösség kifejezésévé vált.46 Ennek fényében még inkább döbbenetes, hogy Jézus egy gyermekének
42 Részletes tárgyalását lásd Christine E. Hayes: Gentile Impurities and Jewish Identities: Intermarriage and Conversion from the Bible to the Talmud. Oxford University Press, Oxford 2002, kiemelten 19–67.
43 Vö. Rebecca Harrocks: Jesus’ gentile healings: the absence of bodily contact and the requirement
of faith. In: Joan E. Taylor (szerk.): The Body in Biblical, Christian and Jewish Texts. Bloomsbury
T&T Clark, London–New-York 2014, 83–101, itt 94.
44 Lásd 2Móz 4,22; 5Móz 14,1; Ézs 1,2; Jer 31,9; Mt 17,25; Lk 15,31; Róm 9,4 stb.
45 Lásd pl. 1Sám 17,43 (Góliát így szidalmazza Dávidot); Ézs 56,10–11: „Mindannyian néma kutyák, nem
tudnak ugatni: álmosan heverésznek, szeretnek szunnyadozni, telhetetlen kutyák, nem tudnak jóllakni.”
46 Mt 7,6: „Ne adjátok azt, ami szent, a kutyáknak, gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé…; 2Pét
2,22 a hamis tanítókról: „De betelt rajtuk az igaz példabeszéd: »A kutya visszatér a maga okádására«, és »A megfürdött disznó sárban hempereg.«” Fil 3,2: „Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok
a gonosztevőktől, óvakodjatok a megmetéltektől!” A Jelenések könyvének végén pedig az üdvösségből kirekesztettek közt vannak az ebek, azaz a varázslók, paráznák, gyilkosok, bálványimádók
és igaztalanok (Jel 22,15).
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segítséget kereső anyát ezekkel a szavakkal illet. Ezen aligha változtat a kicsinyítő
formula, azaz a kiskutyák vagy kutyuskák (κυναρίοις) szóhasználat. Érthető, hogy
számos kommentár megpróbálta a mondást az ősegyház számlájára írni, de kön�nyű belátni, hogy ezzel több nehézség is van.47 Hogy csak kettőt említsünk: nem
belátható, hogy a pogány-missziót támogató ősegyház miért adott volna Jézus szájába egy ilyen súlyos elutasító mondást; ugyanakkor a teljes elbeszélés értelme sérülne e mondat nélkül, hisz az asszony szavai épp annak adnak olyan értelmezést,
amely Jézust új belátásra bírja.
Ha nem is oldható fel a zavar, de talán némileg enyhíthető, ha figyelembe ves�szük, hogy szigorú értelemben véve az asszony nem kenyeret kért, hanem gyógyítást. Az elbeszélésben tehát összekapcsolódik a betegség/tisztátalanság kérdése
a kenyér kérdésével. Márpedig ha az elbeszélés szűkebb kontextusát a tisztasági
vita képezi, akkor a tágabb kontextust a kenyér/megelégítés témája. Ez különösképpen felismerhetővé válik a χορτασθῆναι fogalmának a használata által, ami szó
szerint „jóllakásig etetni”. A kifejezés az ötezer (Mk 6,42; Mt 14,13–21), illetve
a négyezer (Mk 8,1–9; Mt 15,32–39) ember megvendégelésének történetét idézi,
amelyekben a jóllakottság ténye mint a messiási kor jele hangsúlyosan megállapítást nyer.48 A két megvendégelési történet mintegy tágabb keretként szolgál a
sziroföníciai/kánaáni asszony történetének, amelyben is az első megvendégelés a
Galileai-tenger zsidók lakta palesztinai oldalán történik, míg a másodikra a tenger
túlsó partján, a pogányokkal vegyes területen kerül sor. Talán túlzottan spekulatív
Bird felvetése, amely szerint az ötezer ember megvendégelésének hat kosárnyi
maradéka esetleg a tizenkét törzset, a négyezer ember megvendégelésének hét korárnyi maradéka a „nemzeteket” jelképezné49, azt azonban nem nehéz felismerni,
hogy mindkét evangélista érvényesíteni akar egy üdvtörténeti fokozatosságot az
elbeszélésében. Ez lényegében megfelel a Róm 1,16-ban lefektetett elvnek: „először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek” Talán innen érthető a Mk-nál szereplő „először” (πρῶτος) sorrendiségre utaló szócska használata, amelyet a mondat
élét is valamelyest enyhíti. Ezt azonban Máté már nem veszi át, és mint láttuk,
Lukács a teljes részt kihagyja.
Kérdés marad azonban, hogy az evangélistáknál már mint üdvtörténeti sorrendiséget jelölő πρῶτος vajon mit jelenthetett a történeti Jézus ajkán.50 Galilea és Szidón, illetve Tírusz vidéke kölcsönös egymásrautaltságban élt. A történelem folyamán e viszonyt leginkább a szomszédos jelzőben foglaltakkal lehet leírni. Számos
47
48
49
50
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Áttekintéséhez lásd Bird: i.m. 48–51.
Vö. Marcus: i.m. 465–466.
Bird: i.m. 111.
Bár a πρῶτον egyes számú, semleges alakú használata Márk evangéliumának kedvelt kifejezései
közé tartozik, amellyel az eszkatológikus idősík eseményeit jelöli, pl. 3,27; 9,11–12; 13,10 (vö.
Marcus: i.m. 463) Azonban nem lehetünk biztosak abban, hogy Jézus maga a kifejezést nem használta (vö. Guelich: Mark 1–8, 383).

ószövetségi elbeszélés mutat pozitív együttműködést, például Illés híres sareptai
tartózkodása Szidón területére esett (1Kir 17,8) A tíruszi sekel magas ezüsttartalma miatt a templomi adófizetés leginkább elfogadott pénznemét képviselte (2Móz
30,14–15) A görög-római korban Szidónban állt a gyógyítás istenének, Eshmunnak a temploma, megfelelője a görög Aszklépiosznak. A zsidók által is használt
pénzen pedig a főistennek, Melkártnak (megf. Herkules) a képmása állt.51 Freyne
szerint a föníciai fémpénzek mellett a cserépedények Palesztina egész területén a
napi kereskedelem eszköztárához tartoztak Jézus korában.52 Freyne korabeli gazdasági viszonyokra néző elemzését bővítve Theissen részletesen leírja a föníciai
görög „felsőbb kultúra” és a palesztinai zsidó kultúra közti feszültséget, amely
elsősorban a gazdasági egyenlőtlen viszonyból fakadt.53 A jóval tehetősebb Szidón
és Tírus volt a galileai termények legfőbb hasznosítója, aki azt is megengedhette
magának, hogy szűkebb esztendőkben is felvásárolja a gabona és más termények
nagyobb részét, ínségbe taszítva a helyi lakosságot. Theissen három évtizednyi
kutatás távlatából továbbra is plauzibilisnek tekinthető javaslata, hogy a gyermekekről és kutyákról szóló mondás mögött a galileai zsidóság és a föníciai lakosság
közös határterületén kialakult feszültséget kell látnunk, és az „először” kifejezés
arra vonatkozhat, hogy előbb a földet nehéz munkával termésre bíró Galilea gyermekeinek kell jóllaknia, és csak utána a terményt felvásárló görög területeknek.54
Azaz a kenyér először illeti meg a „gyermekeket, és csak utána a „kutyusokat”.
Theissen annak a sejtésének is hangot ad, hogy talán létezhetett a galileai parasztság körében egy ilyen gyermekekre és kutyákra vonatkozó mondás, de ezt egyelőre nem sikerült igazolni.
Ha helyes ez a gondolatmenet, akkor az elbeszélés az első századi palesztinai
társadalom valóságát tükrözi, amelyben a pogány asszony részéről érkező gyógyítási kérésre Jézus egy széles körben ismert mondással válaszol. Ennek értelme,
hogy nincs még itt az ideje a szellemi/gyógyító javak kiterjesztésének, hisz a próféták szülőföldjén is sok még a betegség és töröttség, először azt kell „megelégíteni”. Először a választott népet kell helyreállítani, és csak azt követően terjeszthető
ki az eszkatológikus jövő a pogányságra.
A kenyér-metaforát érti a görög kultúrán nevelkedett asszony, elfogadja az elsőbbség jogosságát: „Uram, a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból.” E
válasszal nem csak vitakészségét és elszántságát mutatja fel, de azt a hitet is, amellyel
a Jézus által képviselt spirituális hatalomból való részesedésre jogosulttá válik.
51 Gilbaltár szikláit Melkárt oszlopainak nevezték. Lásd Cholnoky Jenő: A Földközi-tenger. 65 képpel és 9 ábrával. Franklin-Társulat, Budapest 1940, 60.
52 Vö. Seán Freyne: The Geography of Restoration: Galilee-Jerusalem Relations in Early Jewish
and Christian Experience. NTS. 47/3., Cambridge University Press, Cambridge, 2001, 289–311,
kiemelten 303.
53 Theissen: i.m. 72–75.
54 Uo. 75.
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6. Szavadért, hitedért
Csak látszólag van különbség a Mk-i „ezért a szavadért” (τοῦτον τὸν λόγον) és a
Mt-i konkrétabb „nagy a te hited” (μεγάλη σου ἡ πίστις) között, hiszen Mk-nál is a
szavak lényegében az asszony hitéről tanúskodnak. A hit témájával pedig visszatér
az elbeszélés a gyógyítási történetek sorába. A gyógyulás megtörténte nélkül a
párbeszéd pesszimista kicsengése nem indokolta volna az elbeszélés megőrzését, a
gyógyulás bekövetkeztével viszont annak súlypontja az etnikai kérdésről máshova
került: a kezdeti elutasító szavak a hit próbájaként nyernek értelmet.55 Mindez
Mt-nál még hangsúlyosabb bemutatást nyer részint az asszonyt elbocsátani akaró
tanítványokra való utalással, részint Jézus közbeiktatott mondatával, amely szerint
nem küldetett máshoz, csak Izrael elveszett juhaihoz, részint pedig az által, hogy
itt az asszonynak kétszer is kérnie kell a gyógyítást, és kétszer kell hangot adnia
hitének. Ráadásul Mt-nál nem a gyermekek asztaláról hullnak le a morzsák, hanem a gazda (τῶν κυρίων – az uruk/uraik) asztaláról. A kiállt hitpróba által az idegen asszony (akárcsak a kapernaumi százados) pogány létére a Jézusba vetett hite
által lehetőséget nyer Isten népének áldásában részesülni, egyben a hit jelképévé
válni, nem csak Jézus halála és feltámadása után, de már Jézus földi tevékenysége
idején. Mindkét történetben Jézus csodálkozása ennek az Izraelben is párját ritkító
hitnek az elismerése (vö. Mt 8,10).56
A hitnek általában is kiemelt szerepe van Jézus gyógyításaiban, mondhatnák
példa nélküli az antik gyógyítók körében a hit hangsúlyozása57, de a pogányok
gyógyításában sajátos jelentőséget nyer: a zsidó Jézus és a pogány asszony lánya
(akárcsak a százados szolgája) közti fizikai távolságot hidalja át.58 Fordított esettel
nem találkozunk az evangéliumokban: egyetlen esetben sem hallunk arról, hogy
Jézus „zsidó testet” gyógyítana meg úgy, hogy az nincs jelen.59 Ami azonban kü55 A hit próbájaként értelmezi többek közt Keener, i.m. 262, Marcus 468–469; William Lane: The
Gospel According to Mark. Eerdmans, Grand Rapids 1974, 263.
56 Lásd Davies & Allison, A Critical and Exegetical Commentary (1991), 542–559; Vö. Keener: A
Commentary, 267–269;
57 Vö. Czire Szabolcs: Jézus helye az ókori csodatevők típusainak viszonylatában. In: Keresztény–
Zsidó Teológiai Évkönyv (szerk. Szécsi József), Keresztény–Zsidó Társaség, Budapest 2012, 62–
80, 79.
58 Számos magyarázat született arra nézve, hogy az evangéliumi elbeszélések szerint Jézus miért tartózkodott a nem-zsidók testének megérintésétől. A rituális tisztaság megőrzésének szándéka nem
áll meg magyarázatként, hiszen Jézus számos kultikus értelemben tisztátalan zsidó embert érint
meg (leprás, vérfolyásos asszony, testi fogyatékkal élők stb.) Jézus működése során a tisztasági
korlátozásokat számos alkalommal tüntetőleg is átlépte, főként asztalközösségek és gyógyítások
alkalmával. Technikai értelemben itt nem annyira gyógyításról, mint exorcizmusról van szó, amit
Jézus többnyire érintés nélkül, szavak által gyakorolt, de nem a beteg testének távollétében. Bővebben lásd: Harrock: i.m. 98.
59 Johnson párhuzamot próbál vonni Jézus távgyógyítása és egy talmudi elbeszélés között, amelyben
Hanina ben Dosza távolról gyógyítja meg Gamáliel fiát. Hanina gyógyító tevékenysége imád-
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lönbség testi vonatkozásban, azonosság a hit kérdésében. Mert ahogy a zsidók
közül is azok nyertek gyógyulást, akik rendelkeztek a gyógyulás feltételét jelentő
hittel, úgy a pogányok esetében is hasonló szellemi kvalitás felmutatásával válik csak lehetségessé a gyógyulás. A hosszan sorolható evangéliumi példák közül
e vonatkozásban a legszemléletesebb talán a vérfolyásos asszony története. (Mk
5,21–34; Mt 9,18–26; Lk 8,40–56) Jézust tömeg veszi körül, sokan hozzáérnek
mindenfelől, de az elbeszélés szerint csak egy ember van, aki meggyógyul: a vérfolyásos asszony, aki a gyógyulás hitével érintette meg. Sőt nem is Jézust magát,
csak a ruháját, hisz a kor felfogása szerint a ruha az ember testének meghosszabbítása. Jézus pedig érezte az erő kiáradását az irányába, aki hittel érintette meg,
pedig „nagy sokaság követte őt, és tolongott körülötte”.
A sziroföníciai/kánaáni asszony története egy konkrét személyről szól, de az
evangélium lapjain egy bizonyos pogány viszonyulás jelképévé emelkedik, akárcsak a kapernaumi százados. Mégpedig azoknak a pogányoknak a jelképévé, akik
bár mind társadalmi, mind kulturális, mind földrajzi távolságban vannak/lehetnek
Jézustól, a hit által mégis hasonlóképpen lehetséges számukra a gyógyulásban és
szabadításban való részesülés.

7. Tehát, miről szól a történet?
Talán arról szól a történet, amiről első olvasásra tűnik, hogy szól. Jézus egy nagyon
súlyos farizeusi vita után a határon túli északra menekül magányt keresve. Elrejtőzik egy házban, és nem akarja, hogy zavarják. Ottlétét felfedezi egy beteg gyermekének gyógyulást kereső előkelőbb asszony, aki könyörögve fordul Jézushoz.
A galileai zsidók és a sziroföníciaiak közti évszázados ellenségest az első századra
egyenetlen gazdasági viszony feszültsége súlyosbította. A magányt kereső Jézus e
feszültségre mutató kenyér-mondással próbálja lerázni az asszonyt, félreérthetetlenné téve, hogy maga is osztja szegénységbe taszított népe haragját. Az asszony
azonban olyan értelmezését kínálja a mondásnak, amely új távlatával, de főként
az abban megnyilvánuló hittel lenyűgözi Jézust, aki ezekért a „szavakért” megtörténtnek nyilvánítja a gyógyulást. Máté evangéliuma a történetet a pogány-misszió
irányába szélesíti mind földrajzilag, mind Jézus küldetési nyilatkozatával, mind
pedig a pogányok számára is hozzáférhető hit konkretizálásával. A történeti lényeg azonban felismerhető marad: az elbeszélés látszólag távgyógyításról szól, de
valójában a távolság gyógyításáról.

kozást jelent, míg Jézus esetében egy sokkal önállóbb jelenséggel van dolgunk. (Luke Timothy
Johnson: The Gospel of Luke. Liturgical Press, Collegeville 1991, 237–238.
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DÁVID Katalin
Széchenyi-díjas művészettörténész, akadémikus (MMA)

ÁLDOTT LEGYEN AZ EMLÉKÜK!
A Magyar Nemzeti Múzeum történeti
kiállítása
Egy fejezet Emlékirataim készülő második kötetéből
[Hidvégi Máté jegyzeteivel] 1

Tulajdonképpen megírtam mindent a Dokumentációs Központról, mindazt, amit
erről az intézményről és a bennünket körülvevő létről el kellett mondanom.1 Minden más, amit tudni kell a Dokumentációs Központról, tudománytörténet, és így
nem az emlékirat témája. Most befejezésül még röviden az eltávolításomról, ami
csak azért érdekes, mert jellemző volt arra a korszakra. Rómából történt hazajövetelem után, tehát 1964 derekától mutatkoztak olyan jelek, amelyek utaltak erre,
tehát hogy valami miatt megtámadott „figura” lettem. Egyik nap telefonszerelők
jöttek fel a lakásra, azzal, hogy ellenőrizni kell a vonalat. Csak a kilencéves fiam2
és az a néni volt otthon, aki vigyázott rá. Tőlük tudom, hogy szétszedték a telefont,
majd összerakták. Tudtam, hogy lehallgatót szereltek be. Erre még visszatérek.
Ezek után felkeresett egyik munkatársam lánya, aki egyetemi hallgató volt. Nevét
nem írom ide, mert ki tudja, hogy mivel vették rá erre a feladatra. Szóval az illető,
akit akkor láttam először, azzal állított be hozzám, adjak tanácsot, hogyan kell védekezni a marxizmus ellen, hogyan védekezzenek szervezetten ők, egyetemisták.
A kérdésnek a második része volt igazán fontos, mert ez az ifjúság és a pártideológia közti ellenséges szembenállást szolgálta volna, ami 1964-ben bizony főbenjáró
bűn volt. Ugye milyen primitív, ostoba próbálkozás. Biztos voltam, hogy lehallgatót adtak neki, természetes, hogy kiutasítottam a szobámból. De tudtam, hogy
a dolognak nincs vége, valakik komolyan gondolják a félreállításomat. Valóban
rövidesen meg is kaptam a behívómat a Gyorskocsi utcába, ahol a kihallgatásom
folyamán tapasztaltam, hogy valóban sok mindent tudnak rólam.
Akkoriban folyt Mócsy Imréék pere, s mivel Imre nálam dolgozott, természetes, hogy belekapcsoltak az ügybe.3 Nem féltem, bár akasztással is fenyegettek.
1
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A szerző fia, c. egyetemi tanár, Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetem

Végül azonban hazaengedtek. És az elkövetkező napokban tudtam meg, hogy tulajdonképpen mi volt a cél ezzel a hercehurcával. A Minisztériumban közölték
velem, hogy azonnali hatállyal elbocsátanak a Dokumentációs Központból, és a
Nemzeti Múzeumba kerülök, mint tudományos munkatárs, mert a Belügyminisztériumnak komoly kifogásai vannak ellenem. Meg is mutatták az átiratot, amelyben klerikális kapcsolataimat kifogásolták, enyhén szólva.
Csak közbevetőleg jegyzem meg, hogy amikor néhány év múlva – a katolikus egyház javaslatára – engem kívántak kinevezni az újonnan alakult Egyházi
Gyűjtemények Szakbizottságának élére, a Művelődésügyi Minisztériumban felvetették, hogy a Belügyminisztérium annakidején éppen klerikális kapcsolataim
miatt kívánta elbocsátásomat a Dokumentációs Központ éléről, ezért olyan igen
simán nem nevezhetnek ki. Úgy határoztak, hogy az egyházakkal kapcsolatos,
most felvetett kinevezésemhez írásban kérnek véleményt a belügytől. Ez megtörtént, vissza is jött a válasz, hogy Dávid Katalin ellen soha nem emeltek kifogást a
belügyi hatóságok. (sic!) Ott feküdt a két levél egymás mellett a Művelődésügyi
Minisztérium Személyzeti Főosztályán. Nem semmi!
Visszatérve elbocsátásomhoz, javasoltam, hogy helyettesemet, Németh Lajost4
nevezzék ki utódomként a Dokumentációs Központ vezetőjének, aki minden zökkenő nélkül folytathatja a Központban eddig folyó munkát. Ezt nem is tartották
rossz ötletnek, azonban a kinevezéshez szükséges „feddhetetlenség”-i igazolást
nem kapta meg Lajos. Ugyanakkor pár nap múlva megjelent a Központban Aradi
Nóra5, aki művészettörténész, de egyúttal a III/1, tehát a hírszerzés tisztje volt, és
bejelentette, hogy a Dokumentációs Központot átszervezik a Tudományos Akadémia művészettörténeti intézetévé, és ő lesz az új intézmény igazgatója. Erről
volt tehát szó. Az eljárás tipikus, hozzátartozik a diktatúrák természetrajzához. Azt
azonban már nem kellett volna tenni, amit tettek, hogy minden készülő, illetve a
nyomdát még el nem hagyó kiadványainkból törölték a nevemet. Így egy tollvonással munkásságom jelentős részét elvették. Ezt nagyon gusztustalannak tartottam, nem azért, mert engem érintett, hanem mert a kiadvány „életrajzát” hamisították meg, amit egy dokumentációval foglalkozó kutató nem visel el könnyen.
Nagyon naiv mondat, tudom, de engem akkor ez háborított fel. És ettől a perctől
kezdve megtapasztaltam, milyen dolog „leprásnak” lenni. Ilyenkor történik meg
az, hogy ha az embert meglátják az utcán, átmennek a másik oldalra. Persze azért
volt kivétel. Bernáthék6 például reprezentatívan mutatták ki barátságukat. Velem
voltak a legnehezebb napokban. És még néhányan.7 Például Kondor Béla, aki pontosan tudta, hogy ettől bizony nem fogja a hatalom a keblére ölelni. Felhívott másnap a következő egyszerű szöveggel: „Sz..ni bele!” Aztán folytattuk, mintha mi
sem történt volna, a már megszokott beszélgetéseinket változatlan intenzitással.
Féltettem, nehogy növeljem a bajait, de nem hagyta magát. A közvetlen munkatársaimról nem akarok beszélni, hiszen nekik az egzisztenciájuk függött attól, hogy
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tartanak-e velem kapcsolatot. Mert ennek az egyáltalán nem politikai eseménynek
politikai tartalmat adtak. Mint említettem, Mócsy Imrével kapcsoltak össze, mint
aki segítője voltam az „összeesküvésnek”.8 Az ügyről, és így rólam is megemlékezik Mócsy, Beadványom című könyvében (Magyar Egyházszociológiai Intézet,
Bécs, 1987). Férjemet9 elbocsátották azonnali hatállyal az ügyészségről, ahol revizorként dolgozott. Bekérette magához a budapesti főügyész, és lejátszotta neki
a Mócsy Imrével folytatott hosszasabb telefonbeszélgetését. Ez volt a lehallgatott
telefonbeszélgetések egyike. Imre, börtönből való szabadulása után meglátogatott,
beszélgettünk, meghánytuk-vetettük az életet. Még halála előtt nem sokkal felkeresett. Utólag úgy éltem meg ezt a találkozást, mint elbúcsúzását. Ezután kórházba
került, és meghalt. Nagyszerű ember volt.
Még valamit erről, mert szintén jellemző az ilyen esetekre. Közgyűlése volt
a Képzőművészeti Szövetségnek, ahova, mint tag, én is kaptam meghívót. Emlékszem, a helyszín az Új Városháza nagy tanácsterme volt, ahol én a jobb oldali
lejáró legfelső sorának szélére ültem, miután ez a rész üres maradt, gondoltam, így
senkit sem hozok zavarba azzal, hogy szomszédja vagyok, vagy közelében ülök.
Lassan indult a gyűlés, mivel Aczél Györgyre10 vártak. Végre megérkezett, és mit
ad Isten, pont ott lépett be a terembe, ahol én ültem. Elindult lefelé a lépcsőn,
elment mellettem, de csak két lépcsőfokot lépett lefelé, amikor hirtelen visszafordult, odajött hozzám, kezet nyújtott, és mindössze ennyit mondott: „Katalin,
örülök, hogy látom”. Ezeket a szavakat senki nem hallotta, csak a gesztust látták.
De ez is elég volt ahhoz, hogy megváltozzék a levegő körülöttem. Másnap már a
Minisztériumból hívtak telefonon etc. De ez már a következő fejezet témája lesz,
amikor, mint már említettem, áthelyeztek a Magyar Nemzeti Múzeumba, mint
tudományos kutatót. Balogh Jolán11 ekkor azt mondta nekem: „Örülj neki, most a
szakma legfontosabb intézményébe kerülsz”. Valóban, az a pár év, amit ott töltöttem, szakmai életem egyik leghasznosabb ideje volt. Rengeteget tanultam, mert
kapcsolatba kerültem a hazai régészet legjavával, akik mellett a Dokumentációs
Központból hozott kutatásaimat valóban hasznosíthattam. Sok szeretetet, megbecsülést adhattam és kaptam ott, mindannyiukra barátsággal emlékezem vissza.12
És a fogadtatásomat sem felejtem el. Fülep Ferencnek13, a Múzeum főigazgatójának ezek voltak az első szavai hozzám: „Tudom, hogy csak ideiglenesen van
nálunk, de akarom, hogy tudja, szeretettel fogadjuk magunk közé”.
*
Ott folytatom, ahol az előző fejezetet lezártam. Az általam alapított Művészettörténeti Dokumentációs Központból egy pillanat alatt történt eltávolításom, vagy
helyesebb kirúgást írni (?) után a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültem, ahol a
főigazgató azzal fogadott, hogy bár biztos benne, csak ideiglenesen vagyok itt,
de szeretettel fogadnak. Ez a szöveg nem volt semmi. Nem csak azért, mert Fü40

lep Ferenc főigazgató erős párttag volt, és mint ilyen, tudta az én eltávolításom
klerikális okait, amit meg kellett emésszen egy valamirevaló párttag, hanem azért
is, mert a Nemzeti Múzeum a hazai gyűjtemények koronázatlan királya volt. Ide
nem lehetett akárkinek bejutnia. Mint mondtam már, én mindig jól jártam az állásaimból való eltávolításaimmal, amelyeknek oka minden esetben vallásosságom
volt. Nem így hívták akkor, hanem klerikális reakciósnak, mert akiknek el kellett
küldenie engem, azoknak természetes volt elküldeni egy klerikális reakcióst, míg
egy vallásost, ez a kifejezés kínosabbá tette az eltávolítást. 1966. január 2-án léptem be a Múzeumba, és Fülepnek nemigen volt fogalma arról, hogy mit kezdjen
velem. Néhány napra a Történelmi Képcsarnok gyűjteményébe tett, mert ez volt
az egyetlen „par excellence” művészettörténeti gyűjteménye a Múzeumnak, és itt
dolgozott két művészettörténész, Rózsa György14 mint osztályvezető és Wilhelmb
Gizella15 mint kutató. Mindkettő rendszeresen publikált nálam a Dokumentációs
Központban16, tehát ismertük egymást. Mindenesetre helyem nem volt, ezért az
előtérbe ültettek, a hivatalsegéddel közös asztalhoz. Ez nem volt túl vigasztaló
helyzet, hiszen legfeljebb elmélkedhettem az életemről, de munkához nem jutottam. Azonban csak néhány napig volt így. Akkor hivatott Fülep, és közölte velem
a saját elképzeléseit, amelyek egyszerre megváltoztatták az életemet. Arról volt
szó, hogy a régi, már kissé elöregedett kiállítást, „Magyarország története a honfoglalástól 1849-ig” lebontották, nem csak azért, hogy felújítsák, hanem hogy tartalmában, látványában újat építsenek. Minden korszaknak megvolt a maga szakembere,17 az én dolgom pedig az a csodálatos feladat lett, hogy összefogjam az
egészet. Valamivel tovább tartott ez a munka, mint egy esztendő. Olyan anyaggal
találkoztam szemtől-szemben, kézben tartva, mindennap látva a tárgyakat, amelyeknek mindegyik darabja nem csak szépséget, művészetünk nagyszerű múltját
jelentette, hanem képviselte az egykor itt élt embereket, eseményeket, törekvéseket, szóval történelmünket.18
Csodálatos időszak kezdődött, olyan évek, amelyeket teljesen a tudományos
munkának szentelhettem. És tanultam, rengeteget tanultam mindenkitől. Átraktak
a Középkori Osztályba, amelynek vezetője, Esztergom akkori ásatója, az emberileg is kiemelkedő tudós régész, Nagy Emese19 volt. Logikus volt, hogy ehhez az
osztályhoz tartozzak, hiszen a készülő kiállítás nagyobbik része – a 10–17. század
közti idő – az itt dolgozó kutatókhoz tartozott, míg a fennmaradt másfél évszázad
illetékese az Újkori Osztály volt. Nem lehet soha elfelejteni a rendezés idejét.
Igaz, hogy kemény munka volt, számomra különösen az, hiszen a tárgyak zömével akkor találkoztam először, de minden ezzel töltött óra érezhetően gazdagított.
Nem tudom megmagyarázni, de azt kell mondanom, hogy az ilyen feladatoknál
a lelki-szellemi gazdagodás mellett, a test, a fizikum is gazdagabb lesz. Az egész
ember átéli a csodát, amit az ilyen munka jelent. Újszerű feladat ez egy művészettörténész számára. A művészettörténész szembesül egy alkotással, amely a
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szépség, esztétikum valóságát hordozza, s amelynek ábrázolásán keresztül, formai
megoldásain át el kell jutni eszmeiségéhez. Ez az, amit meg kell érteni benne, ezt
kell benne csodálni, továbbítani, ez adja értékét, ez sugározza felénk a korszakot,
amelyben született, és a művész lelkiségét, akaratát, amely az életet adta neki.
Minden más adat, vonatkozzék az alkotóra vagy a korszakra, a mű megértésének
eszköze. De nem így van a történeti kiállításnál. Ezért mondtam, hogy kemény
munka volt a rendezés ideje, mert a legtöbb kiállított tárggyal akkor találkoztam
először. A történelmi kiállításnál ugyanis nem a tárgy fizikai valósága az elsődleges, hanem amit ki tudok szedni belőle, hogy árulkodjék a korszakról, arról az időről, arról a történésekről, amit ő mint tárgy élt meg, amit tehát közvetíteni tud. Ezt
megmagyarázni nem túl egyszerű, de megpróbálom. Egy ilyen történelmi kiállításnál az ember művelődéstörténészként szemléli az anyagot. Nem csak egyetlen
összetevőjét kutatja a kornak, pl. a művészeteket vagy a néprajzot, irodalmat, építészetet, a társadalomtudomány vagy természettudomány valamelyik ágát, hanem
minden érdekli, mindenre vagy minél többre szüksége van ahhoz, hogy „korrektül” feltárja a történelmet. S mivel kiállítást csinál, tehát nem könyvet ír a múltról,
ezért a tárgyakon keresztül kell eljusson az „eltűnt” élethez. Ehhez mindenkinek
saját módszere van. Egyrészt mindenki magából indul ki, ami azt jelenti, hogy –
tájékozottsággal az adott korszakról – az őt érdeklő kérdéseket teszi fel az adott
tárgynak. Másrészt végigvizsgálja, átvilágítja „centiről centire” minden részletét,
technikáját, anyagát, készítőjét, tulajdonosát, betöltött szerepét, hadd ne soroljam
tovább, megvizsgálja és összeírja. Teljes példát nem mondok, csak néhány érdekesebb részlet-tapasztalatot, azzal a hangsúllyal, hogy olvasottnak, tájékozottnak, az
adott időszakot tudományos feldolgozottságában, emlékanyagában, korabeli írott
és tárgyi valóságában stb. alaposan ismerőnek kell lennie annak, aki erre vállalkozik. Erre szükség van a kérdésfeltevéseknél éppen úgy, mint az átvilágításnál. Sokszor igen mulatságos, hogy milyen kis részletek segítenek belelátni, rekonstruálni
a múlt kultúráját. Konkréten Apafi György, Küküllő vármegye főispánja, Bethlen
Gábor és I. Rákóczi György fejedelmi tanácsadója síremlékére gondolok, amely a
szarkofágra fektetve, egész alakban, alvóhelyzetben, díszes páncélöltözetben ábrázolja a halottat. A valóban impozáns mű a nagyszebeni szobrász, Nikolai Illyés
alkotása. A síremlék magas, így azután elmélyültebben tanulmányozni a melléje
állított lépcsőről sem könnyű. Ezért arra gondoltunk, hogy egy hatalmas tükröt
teszünk föléje, amelyen tökéletesen látszik a síremlék felső, legfontosabb része.
Számomra a legtöbbet mondó volt, hogy párnája egész felületére egy gyönyörű
úrihímzést faragott a művész. Váratlan szépség! Mintha valóságosan állnánk mellette, ez a pillanat alatt életre kelt, néven nevezhető csodálatos kézimunka enteriőrt
varázsolt a magányos faragvány köré, messze vezető utalást kaptunk általa egy
korabeli nemesi család hovatartozására, kultúrájára. A síremlék oldalfaragványai
a korabeli divat és szokások mellett a család kapcsolatrendszerére is következ42

tetni engednek, és a síremléket díszítő allegóriák az etikai világot, a személyeket
irányító eszmei, lelki nemességet közvetítik. Erényeket állítanak elénk, amelyek
követésében életprogramot láttak. Ekkor vettem észre és ez nekem kedves felfedezés volt, hogy Apafi György fia, Mihály, akit apja halála után huszonhat évvel
választottak Erdély fejedelmévé, fejedelemként ábrázolt ismert portréján mennyire hasonlított apjához. Váljék ez dicséretére az akkori arcképfestőknek és szobrászoknak.
Nem felejtem el a következőket sem. A kiállítás rendezése közben telefont kaptunk a Bizományi Áruháztól, hogy jöjjünk be hozzájuk, mert, emlékeim szerint,
a bíróságtól kaptak egy, a határon lefoglalt diadémot, amelyhez nem kapcsoltak
kiviteli engedélyt, pedig egy értékes korai ékszerről van szó. Már egyszer próbálkoztak kivinni, de visszaküldték őket azzal, hogy szerezzék meg a kivitelhez szükséges papírokat. Ketten mentünk a Bizományiba, a Múzeum főigazgató-helyettese, Korek József,20 és én. Sose felejtem el a pillanatot. Kicsomagolták a tárgyat, és
én rápillantottam, majd – komolyan mondom – kissé remegő kezekkel, de teljesen
meghatott lélekkel kézbe fogtam a „tárgyat”, ami bizony nem volt más, mint Bethlen Gábor fejedelem szépséges feleségének, Brandenburgi Katalinnak igazgyöngyökkel, ékkövekkel, meg minden szépséggel kialakított csodálatos reneszánsz
fejékje. Nagyon halványan emlékeztem rá, valamikor a háború előtt szerepelt kiállításon. Ott csak annyit tudtam mondani, mert ugye a készülő kiállítás volt az
érdeklődésem központjában, hogy ezzel a csodával teljes lesz a fejedelemasszony
öltözéke. Gyönyörű ruhája ugyanis a Múzeum birtokában van, de ezek után föléje rakhatjuk a diadémot is. Katalin adott magára, a megjelenésére, a pompára.
A kiállításon ott volt kis kézi hangszere is, amelynek csodálatos szekrénykéjében
ékszerfiókok voltak. Egykori ékszerei természetesen már sehol sincsenek, de mi
korabelieket, és kissé korábbiakat is – gondolva a hozományára, hiszen mégiscsak
a brandenburgi választófejedelem leánya volt – beleraktunk a fiókokba. Az hírlett
róla, hogy udvartartásában kedvelte a fiatalembereket. Nos, én semmiképpen nem
akartam, hogy rossz szó érje a háza táját, legyen kéznél ékszer, ha valamelyik
lovagot ki akarja tüntetni.
Szórakoztató, nemes játék volt ennek a kiállításnak készítése, de ugyanakkor
hihetetlen nagy munka.21 Hiszen ezer dologra kellett odafigyelni, mi az, ami az
adott korszakban a legtiszteletreméltóbb, mit kell kiemelnünk, hangsúlyoznunk,
és melyik tárgy, vagy milyen elrendezési módszer közelít leginkább az adott idő
megismeréséhez. Senki ne gondolja, hogy az könnyű dolog volt. Mert akkori
életünknek azok az évei, amelyben a kiállítás készült, az 1960-as évek legvége,
nem éppen a történelem valóságával néztek szembe. Ekkoriban bizony durván
követelte a politika a múlt átértékelését. Ideológiák kötötték meg a tudományos
gondolkodás szabadságát. Ezt a társadalomtudományok területén mindenütt érezni lehetett, de a történelem volt a legkényesebb pont, ha másért nem, akkor azért,
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mert a leginkább érintette az ifjúságot az iskolai oktatáson keresztül. Itt nem lehetett válogatni a korszakok között, mint a társadalomtudományok sok más területén
– ahogy tudományos munkámban én is tettem – elbújni a múltba, amivel esetleg
lemond az ember a publikálásról, de olyannal foglalkozik, amit lelkiismeretesen
tud vállalni.22 A történelemtudomány ezt nem teszi lehetővé, itt nincsenek kihagyható korszakok, és ha az ideológia ítéletet hozó hüvelykujja lefelé mutat, akkor ki
kell végezni az adott időt. Ezt talán sikerült kikerülnünk,23 és ma is úgy gondolom,
hogy tisztességes, vállalható munkát végzett a Múzeum tudományos gárdája. Persze ennek volt előzménye, hiszen a Nemzeti Múzeum akkorra már átlépte a másfél
évszázadot, amelyet kiváló tudósok alapoztak meg, s amire támaszkodhattak és
támaszkodtak is a kiállítást kidolgozó kutatók.
Volt néhány nagyon fontos újdonság a kiállításon. Az első ezek közül ahhoz a
vitrinhez kapcsolódott, amely közvetlenül a honfoglalást követte, és feladata volt
bevezetni a nézőt az Árpád-kori királyság valóban csodálatos történetébe, amit én
annyira szerettem, ami nekem, Dávid Katalinnak emberileg, lelkileg annyira nagyon szívügyem volt. A magyar kereszténység születésének ideje ez, a magyar királyság megalapításának, a megszülető törvényeken keresztül az ország erkölcsi,
szellemi, anyagi, társadalmi megalapozásának, az itt élők világszemlélete kibontakozásának korszaka indul ekkor. Csodálatos művészeti emlékek jeleníthették meg
a királysággá alakult Magyarország szellemiségét, jelentős emlékek utalhattak az
ország előtt álló célokra, az okos politikára, mindarra, ami a magyarságot itt a
Kárpát-medencében egy új európai ország méltó, nemes tagjává emelte.24
Mielőtt a vitrinekbe kerülő újdonságokra rátérek, valamit arról, miért volt nekem szívügyem ez a téma, maga az Árpád-kor, de különösen a királyság megalapítása, István kora. Bocsánatot kérek az olvasótól, hogy az emlékirat eddig követett
módszerét megszakítva, erről a kérdésről, bár nagyon szűkre szabottan, de felvázolom a magam által alakított véleményt. Fontosnak tartom, mert sajátos időszaka
volt ez az európai kereszténységnek, olyan korszak, amikor minden lépés, minden
igyekezet, egy ország törvényei éppen úgy, mint az emberek gondolkodása döntően befolyásolták Európa jövőjét. Ugyanis ekkor erősödik meg, válik a társadalom
formálódásának Európán belüli meghatározójává az egymástól önmagát tudatosan
megkülönböztető keleti és nyugati kereszténység, más szóval a görög Bizánc és a
latin Róma szellemisége, az ortodoxia és a külső hatások felé nyitottabb nyugati
szellemiség. Nagyon messziről kellene elinduljak, ha ennek a skizmának, szétválásnak okát keresném. Mert a „sokszínűség” a kereszténység által meghatározott
kultúra lényegéhez tartozik, mégpedig Alapítója szándéka szerint. Ezzel azt mondom, hogy a keresztény kultúra, annak társadalmi befolyása, mióta a világban
megjelent, szükségszerűen többértelmű, a kereszténység, a térítések alkalmából
beépülve a különböző pogány kultúrákba, egymással összehasonlítható, de az
adott nép történelmi sajátságaihoz alkalmazkodó helyi kultúrát teremtett. Itt erre
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azért térek ki kissé részletesebben, mert nem csupán a térítés kezdete érdekel, hiszen a magyar történelem ebbe a folyamatba csak a 10. század idején kapcsolódik
be, hanem a többértelműség állandósulása fontos, amely a 9. századtól, hozzávetőleg a 12. század végéig tart. Ekkor már folyamatában látjuk a kereszténység
alakulását Európában, amelynek záró momentuma lesz majd a 14. században a
kereszténységet Magyarország által felvevő Litvánia. Mert illik tudnunk, hogy
általunk válik teljessé a keresztény Európa, és ez az idő kitűnően dokumentálja,
hogy közös gyökerekből indulva, hogyan jön létre látványosan és máig érvényesen művelődésünk főáramlatát biztosító kétféle irányzat, a görög-bizánci, és a latin-római, amelyek különbsége megnyilvánult a kultúra legprofánabb területein is.
Ettől az időtől e folyamatban érintett lesz, nagyon is érintett, a Kárpát-medence, és
a Kárpát-medencét a 10. századtól uraló magyarság. Mire Kelet és Nyugat között
a szakadás teljessé válik, mintegy a 12. század végén, a történelmi Magyarország
lesz, Horvátországgal és Lengyelországgal együtt a nyugati kereszténység határa
Kelet felé. Havasalföld, Kijev, Szerbia a túloldalra esik. Ezzel létrejön egy hihetetlenül erős művelődéstörténeti határ. A művelődéstörténeti határoknak pedig az
a jellemzője, hogy bár semmiféle politikai erő nem védi, nincsenek aknamezői és
dróthálói, sem útlevélvizsgálat, sem vám, de nagyobb tiszteletet követel magának,
mint bármilyen erővel őrzött politikai határ. Láthatatlan erejét jól bizonyítja, hogy
létrejöttekor a nyugati kultúrkörben megszülető gótika, mintha falba ütközne, nem
tudja átlépni ezt a határt. A túloldalon nincs gótika. Az a néhány gótikus elem,
amellyel Erdélyen túl találkozunk, a Hunyadiak által importált emlék. Ha ezt a művelődéstörténeti határt erőszakkal megsértik, amihez politikai erőszak kell, akkor
rövid időn belül a helyi konfliktusok, tragédiák sora indul el. Alapvető kifogásom
Trianon ellen éppen ez. Az a műveletlenség, amely ott figyelembe sem vette ezt a
kilencszáz éves művelődéstörténeti határt, hihetetlen szegénységi bizonyítványról
tanúskodik. Következményeit láthattuk Jugoszlávia szétesésénél, és ugyanezt bizonyítja az a politikai erőszak, amely megsemmisíteni akarta a Rómával egyesült
erdélyi görögkatolikus egyházat. Ezt a keleti-nyugati művelődéstörténeti határt
tehát politikai határokkal nem lehet átrendezni, csak összekuszálni. Egyetlen bölcs
magatartás vele kapcsolatban, ha közeléből eltüntetünk minden politikai határt.
Abban a pillanatban megnyugszik a keresztény kultúra, mert nem érzi veszélyeztetve sokszínűségét, és akkor egymás értékeivel átjárja egyik a másikat.
Így működött együtt a két kultúra a korai Magyarországon. Akkoriban hazánkon ment át az egyik olyan útvonal, amely összekötötte egymással a keleti és a
nyugati keresztény világot. Több adat bizonyítja, hogy pl. a Mária-kultusz bizánci
formái ezen a területen át jutottak Nyugatra. Példaként hadd említsem meg Mária
templomban való bemutatásának ünnepét, amelyet a magyar Pray-kódex 1192-es
naptára november 21-hez jegyez fel piros betűs ünnepként. Ez az ünnep Bizáncban a 12. század derekától kötelező ünnep volt, míg nyugaton csak az 1370-es
45

évektől, XI. Gergelyhez kötötten előírás. Így tehát hazánk majd száz évvel megelőzte a Nyugatot a nap ünneppé emelésében, ami a Kárpát-medencének a két
kultúra közötti közvetítő szerepét bizonyítja. Ugyancsak hazánk kultúraközvetítő
szerepével szembesültem, amikor a kiszombori freskókkal kapcsolatban az ún.
szent rokonság ikonográfiáját vizsgáltam. Ez az ábrázolás a Szt. Anna-kultusszal
függ össze, amely nyugaton az Immaculata koncepció által teljesedett ki, hiszen
a szeplőtelenül fogantatott Mária édesanyjának különleges tisztelet jár. A művészetben a 15. századtól jelentkezik a téma. A bizánci kereszténységben azonban az
Anna-kultusz jóval korábbi, már a 6. század elején templomot emeltek tiszteletére.
Bizánci hatás nálunk, hogy Nyugatot megelőzve, már a korai időkben több templomunk patrónusa Anna. Ami pedig a szent rokonság ábrázolását illeti, Nyugatot
és Bizáncot is megelőzve, az ábrázolás első típusa magyarországi, 14. századi
emlék. Mindezeket publikáltam 1970-ben „Kirche von Kiszombor” címmel az
Acta Historia Artiumban.
A fenti példák arra utalnak, hogy a kereszténység e két kulturális központja milyen természetesen közvetíti egymás felé a maga kincseit. A Mária-ünnepek egész
sorát említhetjük, amikor a keleti indíttatású kultusz Nyugatra, illetve a nyugatiak
Keletre adják át értékeiket. Hogy Magyarország ebbe a kölcsönös kulturális mozgásba megértéssel és tisztelettel kapcsolódott be, hogy a nyugati kereszténység
tagjaként elfogadott, és átadott értékeket, amellyel biztosította a művelődéstörténeti határ átjárhatóságát, annak ellenére, hogy a bizánci kereszténységhez tartozó
országokkal sokszor volt politikai ellentéte, mindezt első királyunk, István zseniális egyházszervező munkája alapozta meg. Nem tudom szavakba önteni azt a
mélységes tiszteletet, amit iránta érzek. Egyetlen példát mondok, amelyben saját
kutatásaim is benne vannak, hiszen kandidátusi dolgozatom egyik fontos problémakörét jelentette. A Csanádi püspökség megszervezéséről legyen szó. Ezen
a területen már több évtizeddel István uralkodása előtt kiépült a bizánci térítést
követően a keleti kereszténység. István tudta, hogy az általa irányított nyugati irányultságú egyházszervezéskor a délvidék olyan főpapra vár, aki nem idegenként
érkezik ide, hanem érti a már itt gyökeret vert keleti kereszténységet, tehát nem
megszünteti, hanem csupán átmenti az új nyugati püspökség szervezetébe. Olyan
személyiségre volt szükség, aki Rómához és Bizánchoz egyformán kötődött. Ezzel István pontosan tisztában volt, és az előtte 1015 körül megjelent Gellértben
azonnal meglátta a terület alkalmas főpapját. Meg is tett mindent annak érdekében, hogy itt marasztalja. – Soha nem tudtam mentesülni attól a gondolattól, hogy
István keze benne volt abban, hogy Gellért ne tudjon tovább utazni a Szentföldre,
ami útjának állítólag célja lett volna. Emlékiratomban ezt megvallhatom, a kandidátusi dolgozat azonban nem viselte volna el. Nem hiszek én sem viharban,
sem más akadályban, ami az utazását állítólag akadályozta. Elképzelésem szerint
mi egy kissé feltartóztattuk, mert szükségünk volt rá. És nekünk volt igazunk. –
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De komolyra fordítva a szót, Gellértnél alkalmasabb főpapot találni ahhoz, hogy
egy bizánci érintettségtől alakult keresztény közösséget megtartva, Rómához
kapcsoljuk a területet mint egyházmegyét, elképzelni sem lehet. Gellért ugyanis
Velence szülötte volt, kultúrájának ez a város adta gyökerét, ahol szimbiózisban
élt együtt Bizánc és Róma. Foglalkoztam Gellért egyetlen megmaradt teológiai
munkájával, a Deliberatio-val, amely szentírás-magyarázat, Dániel könyvéből a
tüzes kemencébe vetett három ifjú énekét tárgyalja. Képei, ikonográfiája, analógiái, metaforái egybeolvasztják Keletet és Nyugatot. Magam is azok közé tartozom,
akik Gellértben látják István kőkoporsója ikonográfiai programjának megfogalmazóját, legalábbis az ő gondolatait veszi át a koporsó készítője. Erre nem abból
következtetek, hogy akkoriban nem ismerünk más, hozzá hasonló felkészültségű
személyiséget, hanem a Deliberatio képei engedik meg ezt a hipotézist. Gondolok
pl. a Deliberatio angyaltanára, az ég és az egek, az egek alatti és az egek feletti
vizek elemzésére stb. A koporsón ott vannak a paradicsomi életfához vezető utat
őrző kerubok, az életfa, a halott lelkét csecsemőként égbe vivő angyal szerepe és
alakja, az égi Jeruzsálem szentsége, az üdvözültek otthona. Mindezt csak olyan
személyiség fogalmazhatta meg, aki úgy írt, mint a Deliberatio szerzője, és aki
egyszerre látta Kelet és Nyugat misztériumait.
Nagyon fontos a fentiekből leszűrni a következtetést, hogy a keresztény kultúra
sokszínűsége nem ütközést jelent, hanem gazdagságot, aminek gyökere a krisztusi
üzenetből ered. Egyedül ennek köszönhető, hogy a különböző népekhez eljutva,
mindenütt tudott az adott nép karakterének megfelelő, sajátos kultúrát teremteni.
A vallás oltárán nem feláldozta, hanem megkeresztelte, tehát megszentelte a keresztény hitbe emelt nép múltját. Ehhez két példát még megemlítek, és ezzel be is
fejezem ezt a kitérést, visszatérve a kiállítás rendezéséhez. A két példa ikonográfiai jellegű. A Gellért-legendában olvassuk, hogy István király ellenfele, a délvidéket uraló Ajtony ellen harcba indult Csanád vezérnek éjjel álmában megjelenik
oroszlán alakjában Szent György, aki figyelmezteti Csanádot, hogy éjjel támadja
meg az ellenséget, mert az ellenség a sárkány, akinek erőt ad a Nap. Nem akarom
részletezni a történteket, mert ami most érdekel bennünket ennyi: Szent György
alakjának oroszlánhoz kapcsolódása. Ennek gyökere a magyar pogány mitológiában található, ahol a sárkány felett győzedelmeskedő hős az oroszlán alakját
ölti magára. Amikor a Gellért-legenda készült, a 11. század második felében, még
elevenen él a pogány képzeletvilág, és így természetes, hogy Szent György a keresztény sárkányölő vitéz magyar legendájában megörökli a pogány sárkányölő
oroszlán alakját. És ugyanez a sajátos magyar ikonográfiai forma ismétlődik meg
száz évvel később, a 12. század második felében, a Szent László-legendában. Ez
így van rendjén, hiszen a vitéz király a sárkány ellen harcol, amikor országát megvédi a rátámadó pogány kunoktól. Legendája a győztesen hazatérő hős királyról
meg is jegyzi, és ezt természetesnek találja, hogy arca oroszlánarc volt. Kis pél47

dák ezek, de nem jelentéktelenek, hiszen bizonyítani tudják, hogy a kereszténység
magába fogadja a megkeresztelt népnek múltjából hozott lelki értékeit, amelyek a
pogányságban gyökereznek, de a kereszténység által felértékelődnek a jövő számára. Milyen gyönyörű és egyedülálló nevet emeltünk ki például mi magyarok
pogány múltunkból, amikor Máriát egykori pogány Boldogasszonyunkról neveztük el, hogy ezzel tiszteljük meg Isten Anyját. Nekem nagyon fontos és kedves
ez a pogányságot megkeresztelő szakrális kontinuitás. Mert megmutatja, hogy
az örök isteni terv, a megváltás történelmi megvalósulása előtt, hogyan készítette
fel az emberiséget a hit és a remény ajándékával az érkező Fiúisten fogadására.
Számtalanszor tapasztalom, hogy az Isten képére teremtett ember mennyi csodálatos lelki-szellemi értéket adott örökségbe a kereszténységnek. Szakralitásunkat
ugyanis a teremtéskor kaptuk, s ki tudja megmondani, hogy azóta Istennek hány
gyermeke gyűjtötte és hagyatékozta ránk ezeket a lelki-szellemi kincseket, amelyeket a megváltás pillanata felértékelt. Isten gyermeke volt az ember előtte is, de
értékei ekkor válhattak egyetemessé.
Első királyunk és Árpád-házi utódai közül a kiemelkedők ennek jelentőségét
pontosan értették, és tudták azt is, hogy amit mi teszünk le a keresztény Európa
asztalára, azzal az egész kontinens, és a kontinens kultúráját meghatározó kereszténység gazdagabb lesz. Ezt hangsúlyozni, megjelentetni a kiállításon, magától
értetődő ambícióm volt.
Először is egy olyan szimbólumra volt szükség, amely egész történelmünket,
az akkor már – 1967-et írunk – az 1100. évhez közeledő európai ittlétünket hitelesen, tehát jogosan, köztudottan, sajátosan lefedni tudja, és egybefűzi a többi
országgal. Ma sem tudom megérteni, hogyan mertem arra gondolni, hogy ez csak
a Szent Korona lehet? Benne és általa adott volt a szimbólum, amit maga a magyar
történelem formált azzá, amikor törvény által a Szent Korona tulajdonává nyilvánította Magyarországot. Ezt tette úgy, hogy mindenestől, a királyt is beleértve,
a korona ural minket. Ez azt jelenti, és életemben ezt jelentette születésemtől 23
éves koromig, 1923-tól 1946-ig, hogy ő maga az alkotmányos főhatalom és e főhatalom eszmei birtokosa. Ilyen értelemben az ország területét is a Szent Korona
területének, a királyi javakat és a közjövedelmeket a Szent Korona jószágainak
tartotta az ország. Hatalmat ő adott, igazságot ő osztott. Én még emlékszem pl.
arra, hogy ifjú koromban a „Szent Korona nevében” hirdettek ítéletet. Ehhez analógiát ne keressünk sehol, ez a magyarok történelmének része, bár már lecsengett
része volt. Ezt tanultuk a harmincas években és a negyvenes évek elején a Szent
Koronáról. Ezek után lehetett volna egy történelmi kiállításon más szimbólumot
találni az ország számára, mint a koronánkat? Ott álltam a kereszténységet felvevő
magyarság és egyúttal a királyság megalapítását kifejezni hivatott kiállítási tárló
előtt, és találhattam volna az egész induló történelmünket kifejezni tudó más szimbólumot, mint a Szent Koronát? Nem a tárgyról magáról van szó, ami nem is volt
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az országban akkor, hiszen a háború óta, amióta kivitték az országból, Amerikában
őrizték, de a ráruházott eszmeiséget ő birtokolta. Ő kell legyen az Európában testet
öltött Magyarország jelképe. Lesz, ami lesz, elkészítjük a kópiáját.25 Komolyan
gondoltam ezt a „lesz, ami lesz”-t. A kiállításon munkálkodó sok tudós muzeológus, maga a főigazgató is, Fülep Ferenc, legyen áldott az emléke, egyetértettek a
gondolattal. Most mondok egy abszurdumot, de őszintén gondolom: ez a kiállítás
rehabilitálta a Szent Koronát, emelte újra jelképpé, és tette lehetővé, hogy mint
ilyent tekintsük és tiszteljük. Ez a gondolat, ez az elhatározás, tehát hogy a koronának visszaadtuk történelmi szerepét, egyszerre rendet teremtett a kiállításban,
értelmet adott a tárgyaknak, már nem csak önmagukat reprezentálták, hanem a
történelmünkben elfoglalt sajátos szerepüket. Ma is bennem él a hatás, amit a koronának ez a tartalmi ereje rám gyakorolt. Édes Istenem! Tudom, hogy boldog az
a nép, amely felismeri önmagát a szimbólumban, amellyel megajándékozta saját
történelme. És ami a legszebb volt, hogy tudom, tudtam akkor is, a szimbólum az
egyetlen egységet teremtő erő az országban élők között. Nem az azonos gondolkodás, dehogy is az! – hanem az a hit, hogy összeköt bennünket, a mi esetünkben
egy gyönyörű tárgy, amelyet mintegy ezer év igazol, és egyetlen feladata volt az
egység, az összetartozás, az önmeghatározás biztosítása.26

Jegyzetek
[Hidvégi Máté]
1

Lásd Dávid Katalin: Vasfüggönyös kereszténység. A Művészettörténeti Dokumentációs Központ.
Szent István Társulat, Budapest, 2017; Dávid Katalin: Emlékiratok. Szent István Társulat, Budapest, 2019. [A továbbiakban: Emlékiratok.]
A kor tanúi és a fiatal nemzedékek tagjai is megelőlegezett érdeklődéssel várják az Emlékiratok
folytatását. Az időközben elhunyt Rónay Lászlót idézzük: „Korjellemző, ahogy Dávid Katalint
eltávolították a Dokumentációs Központ éléről, s a nevét is törölték a különböző kiadványokból.
Aztán Aczél kezet fogott vele, és egyszerre megváltozott körülötte a levegő (ez a jelenség korról-korra ismétlődik). A Nemzeti Múzeumba került, ahol nagy szeretettel és a tekintélyéhez méltó
tisztelettel fogadták, s kedvező légkörben folytathatta kutatásait. Ezeknek az éveknek a története
már új kötetének tárgya lesz, amely nyilván ugyanilyen érdekes és tanulságos események felidézésével járul hozzá a korszakról való ismereteink gazdagításához.” (Lásd Rónay László: Vasfüggöny mögött. Vigilia 2018/4. pp. 311–313.)
Dávid Katalin (Szeged, 1923) Széchenyi-díjas művészettörténész, teológus, akadémikus. Történelmi jelentőségű erdélyi örmény családban született. Egyik felmenője Ákontz-Kövér István
OMech (1740–1824) velencei örmény katolikus érsek volt, aki I. Napóleon császárra is pozitív
hatást gyakorolt. Jezsuita lelkiségben nevelkedett Müller Lajos SJ, Kardas József SJ, Békési István
SJ és Hunya Dániel SJ irányításával. Lelki atyja P. Hunya Dániel volt. 1944. III. 5: Izay Géza
SJ szegedi egyetemi lelkésszel közösen megszervezte a Fiatalok őrállása című náciellenes demonstrációt Szegeden XII. Piusz pápa koronázásának (1939. III. 12.) 5. évfordulója tiszteletére. A
vészkorszak alatt Budapesten az ún. Izay-csoport tagjaként és a Collegium Marianum (VIII. ker.
József u. 11.) katolikus leánykollégium egyik vezetőjeként, P. Izay Géza, P. Raile Jakab, P. Reisz
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Elemér és P. Jánosi József jezsuiták munkatársaként, együttműködésben Robert (abbé) Johnnal
és Raoul Wallenberggel, húgát, Dávid Idát is bevonva, részt vett a zsidók mentésében. 1947–48:
a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ) országos alelnöke és a szegedi
egyetemi Mária Kongregáció egyik vezetője. 1948: a Szegedi Tudományegyetemen doktorált
esztétikából, művészettörténetből, középkori régészetből. Meghatározó mesterei: Kerényi Károly
(klasszika-filológia, antik görög kultúra), Sík Sándor (esztétika, magyar irodalom története), Bálint
Sándor (néprajz), Felvinczi Takács Zoltán (művészettörténet), Roska Márton (régészet). Rendkívüli hallgatóként elvégezte a szegedi katolikus teológiát. 1948: tanársegédi kinevezést kapott
a Szegedi Tudományegyetem művészettörténeti tanszékére, XI: egyetemi gyakornok a budapesti
Szépművészeti Múzeumban, 1950: klerikális magatartás miatt elbocsájtották. 1949: Rabinovszky
Máriusz kérésére a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének alapító tagja. 1951:
Rabinovszky Máriusz javaslatára és Redő Ferenc (Népművelési Minisztérium) támogatásával
megalapította a Magyar Művészettörténeti Munkaközösséget, és 1953-ban annak jogutódaként a
Művészettörténeti Dokumentációs Központot, melyeknek 1951–66: igazgatója volt. A P. Mócsy
Imre SJ és társai elleni koncepciós per ürügyén elbocsájtották. Kutatási eredményeitől megfosztották. 1966–69: muzeológus a Magyar Nemzeti Múzeumban, 1969–94: nyugdíjazásáig az Egyházi
Gyűjtemények Szakbizottságának vezetője. Munkássága révén sorban nyíltak, ill. újultak meg az
egyházi és felekezeti múzeumok. Tudományos tekintélyével elérte, hogy a műkincsek egyházi, ill.
felekezeti tulajdonban maradtak. 1978–99: Lékai László bíboros érsek felkérésére ikonográfiát és
tipológiát tanított a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia Nyíri Tamás vezette Levelező Tagozatán. 1997: a Magyar Művészeti Akadémia, 2003: a Szent István Tudományos Akadémia tagja.
Tel-Avivban egyik létrehozója a Nahum Goldmann Múzeum magyar kiállításának. (Forrás: Magyar Katolikus Lexikon. Főszerk. Diós István. Szent István Társulat, Budapest.) Derűje, okossága
és integráló személyisége a legkülönbözőbb világnézetű és hitű embereket volt képes nehéz időkben is nemes célokért mozgósítani. „[E]gész – társadalmi aktivitással is összefonódó – pályáját
egyetlen, ráadásul a tudományosság fölé helyezhető, mert annál általánosabb érvényű érték(rend)
határozza meg.” (Keserü Katalin: Megértés, tudás, elkötelezettség. Dávid Katalin: Emlékiratok.
Kortárs 2019/12. pp. 47–51.) A magyarországi művészetelméleti és történeti kutatások fellegvárának tartott Művészettörténeti Dokumentációs Központ élén „egy személyben is lehetségesnek
tartotta a középkori és a kortárs (értsd modern) művészet párhuzamos kutatását, másfelől a vallásos
világnézet és a modernizmus összehangolását, s végül az utóbbi stratégiának volt köszönhető az
is, hogy az Intézet munkát adott egy sereg fél-illegalitásban működő katolikus papnak és más »de
klasszált elemnek«.” (Beke László: A Művészettörténeti Kutatóintézet negyven éve. Ars Hungarica 37 (1), 2011. pp. 9–15.)
Rónay László (1937–2018) író, irodalomtörténész, egyetemi tanár, római ösztöndíjas. Dávid Katalinhoz barátság fűzte. Édesapja Rónay György (1913–1978) író, költő, műfordító, a Nyugat munkatársa, a Vigilia szerkesztője volt.
Müller Lajos SJ (1874–1945) a szegedi szeminárium rektora, az aszketika és misztika szentéletű tudósa és gyakorlója, a Szent István Tudományos Akadémia tagja volt. Ő volt Dávid Katalin
szüleinek lelki atyja. A hat- vagy hétéves Dávid Katalin nála gyónt először. A katolikus hívek
körében Páduai Szent Antal igen népszerű szent. Mindenfajta kéréssel hozzá fordulnak. E sorok
írója anyai nagyanyjának, a szentéletű és humorérzékkel is megáldott (Korodi és Csikarczfalvi)
Biró Szaniszlának (Száni) (1892–1978) ilyen szentje volt Müller Lajos. Ha valamiért imát kértünk
a nagyanyánktól, és ő azt mondta, „megbeszélem páter Müllerrel” (Müller Lajos már évtizedek óta
halott volt), megnyugodtunk: kérés teljesítve, ügy elintézve.
Kardas József SJ (1895–1983) orvos, jezsuita szerzetes, szegedi spirituális volt.
Békési István SJ (1912–2000) filozófia- és teológiaprofesszor volt Szegeden, 1948-tól a tengerentúlon, ill. Nyugat-Európában működött.
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Hunya Dániel SJ (1900–1957) a szegedi szeminárium spirituálisa, minden idők egyik legnagyobb
hatású nevelőegyénisége volt. Ismerte az emberi pszichét. Életszentség hírében hunyt el. Dávid
Katalin bátyjának, Dávid L. Szaniszlónak spirituálisa volt.
Dávid L. (Lajos) Szaniszló (Lala) (1920–1993) római katolikus pap, Dávid Katalin testvére. Jezsuita lelkiségben nevelkedett. A teológiát Szegeden végezte. Lelki vezetője Hunya Dániel SJ volt.
Hamvas Endre püspök szentelte pappá 1944-ben. Mezőhegyesen, Magyarbánhegyesen, 1955-től
Szeged-Alsóvároson és 1979-től Kisteleken volt káplán haláláig. Magasabb papi méltóságot soha
nem akart magának, ezért csak püspöke utasítására vállalta a plébánosi vizsga letételét. Mindent
támogatott, ami a liturgia modernizálására irányult. Azt mondta, hogyha az Egyház törvényei szerint nem teszünk meg mindent, amit csak lehet, szembe megyünk a Szentlélekkel. Minden erejét a gyermekek pasztorálására, az anyaországi és erdélyi hívek gyóntatására és az ágyhoz kötött
betegek lelki vigasztalására fordította. Nyaranta a gyerekeknek Hard-pusztán, UKONG néven,
családok nyaralásának álcázott lelkigyakorlatos tábort vezetett. Az év során miseintenciókkal ös�szegyűjtött pénzét erre költötte. (Külföldről is kapott miseintenciókat.) Szentmiséin a gyerekek
teljes szabadságot élveztek. Négykézláb mászkálhattak a szembemiséző oltár alatt, az úrfelmutatásig ráülhettek az oltárra is (utána már nem, nehogy felborítsák a kelyhet), járkálhattak a padsorok
között, és nem volt szabad rájuk szólni. Azt tartotta, ha egy gyerek jól érzi magát a templomban,
felnőttként is szívesen fog járni misére. Mindenki nála akart gyónni. Utóbb megjelent történeti
munkában olvastuk, hogy a belügy besúgókat küldött hozzá gyónni, hogy megtudják a népszerűsége titkát. Penitenciái: mosolygás valakire, valaki megdicsérése, imádkozás adott valakiért, puszi
a szülőknek, testvérnek, házastársnak, bocsánatkérés a Szűzanya és Jézus szívétől. Marosvásárhelyen gyermekbénulásban húsz éven át fekvő unokahúga (Vékony Klárika) egész betegségét a
nála gyónókért ajánlotta fel. Évente kétszer Erdélyben, blokklakások fürdőszobáiban tömegeket
gyóntatott. Rendkívüli pszichológiai-lélekelemző képességgel rendelkezett. Egyszerű ránézésből
mindent tudott az emberről. E sorok írójának mondta, hogy óvodás korában észrevette magán,
hogy belelát a társaiba. Azt is mondta, hogy Freudhoz képest ő egy semmi. Sokszor cselekedett a
Lélek ösztönzésére. Korán lefeküdt és kora hajnalban, 3 óra körül kelt. Átment a templomba, és
beült egy padba breviáriumozni. Azt mondta, hogy fiatalon mennyiségre törekedett, a „minél több
az ima, annál jobb” felfogás szerint. Ám egy ideje már – mondta – beülök a padba, kinyitom a
breviáriumot, elkezdem olvasni, aztán elalszom rajta. Azt kértem az Úr Jézustól, hogy fogadja el
ezt az alvást imának. Szentségi alvás – ezt a kifejezést használta. E sorok írójának mondta, hogy a
papnak egyetlen értéktárgya van, amire ügyelnie kell, a tiszta lelkiismerete. Ha elveszti, mindenét
elveszti, ha megőrzi, másra nincs szüksége. (Ezt arra föl mondta, hogy villamosra szálltunk – csak
két rövid megállóra – és mondtam neki, hogy kezelek számára jegyet. Amikor leszálltunk, mutattam a jegyet azzal, hogy ilyen rövid útra nem érvényesítettem. „Add csak ide!” – odaadtam, s ő
ketté tépte. „Nem gondolod, hogy kockáztatom a lelkiismeretem nyugalmát?!”) Megszerezte a villanyszerelői képesítést. Az országban számos templomi harang elektromos meghajtásának kiépítése neki volt köszönhető. Az eleki templom boltozatára felmászva e sorok írója segített a vezetékek
kiépítésében. Könyvtára nem volt. Rengeteg könyvet elolvasott, de utána rögtön elajándékozta.
(Karl Rahner és Gál Ferenc atyák neki dedikált könyveit megtartotta.) Azt mondta, a tudósoknak
van szükségük könyvekre, és ő nem az. Egyszer megkérdeztük, miért nem jezsuita lett. Azt felelte,
hogy már a kérdés is nevetséges, nem lett volna rá méltó, mert szellemileg a közelükbe sem ér. (E
sorok írója is tanúsítja, hogy az enciklopédisták egyike volt: mindent tudott. Értette a művészetet
is.) Életszentség hírében hunyt el. Enciklopédikus műveltsége, emberismerete, a lényéből sugárzó
krisztusi szabadság és önkéntesen vállalt nagy szegénysége – paptársai mellett – a nem hívők lelkét
is mélyen megérintette. P. Békési István írta róla, hogy „Isten szegénykéje” volt. Ha egy ruhadarabja elszakadt, megfoltozta és tovább hordta. Ha új kabátot kapott, pár nap múlva egy koldus viselte.
Konyhabútora a két fal közé erősített spárgán levő nylon zacskók, tükre egy spárgákkal átkötött
és a falra szegezett törött tükördarab volt. Paskai László bíboros mondta Lala életszentségéről és
önkéntesen vállalt szegénységéről, hogy a szemináriumban bakancsára vastalpat csináltatott, mert
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az sokáig, talán az élete végéig fog tartani. Keszthelyi Ferenc, váci megyéspüspök, Lala halála
után adott egyik interjújában elmondta, hogy nehéz helyzetekben hozzá imádkozik. Spányi András
atya Lala tabáni gyászmiséjén mondta, hogy számára ő volt a krisztusi szabadság példaképe, nem
ismert nála szabadabb embert. Egykori kisteleki plébánosa, Rostás Sándor SVD, élete egyik ajándékának nevezte, hogy a plébánián egy szent közelében élhetett. Emlékét a róla mintázott katolikus
papot szerepeltető szépirodalmi művek – egykori ministránsa, Ördögh Szilveszter (1948–2007)
regényei – és egy fővárosi templom freskóján látható alakja is őrzik. Amikor tehette, ünnepek
körül átment Gyulafehérvárra, kisegítő papként, ahol Isten Szolgája Márton Áron püspök, elébe
menve, nagy szeretettel fogadta. Nem egyszer ebédelhetett Márton Áronnal, és volt úgy is, hogy
kettesben. Ha beteghez ment, vagy Erdélybe utazott, vitte a miséző felszerelését: egy kis üveg talpaspoharat, kistányért, lenvászon kendőket, csavaros kupakú gyógyszeres üvegcsében bort, kopott
csavaros műanyag tégelyben ostyát, az egészet konyharuhába csomagolta és spárgával átkötötte,
hogy igazoltatáskor senkit ne érdekeljenek. Valamikor, nem sokkal a háború után bement a budai
országúti ferencesekhez, mert misézni szeretett volna. Nem volt nála igazolvány, ezért az ott levő
ferences atyák legnagyobb sajnálatukra azt mondták neki, hogy nem misézhet. Közben megérkezett a sekrestyés ferences testvér (aki az atyákhoz hasonlóan nem tudta róla, hogy kicsoda), ránézett, méregette és megszólalt: „Ez pap. Misézhet.” (E történetet úgy emlegette, mint a legnagyobb
kitüntetései egyikét.) Ministránsai közül ketten a papi hivatást választották. Kéziratban fennmaradt
több száz prédikációja, valamint gyermek-lelkigyakorlatos jegyzetei, kottái és egy ifjúsági regénye
(Muki és a többiek). (Válogatott szentbeszédeit, „Őáltala, Ővele és Őbenne” címmel, Puskely
Mária (1933) szerzetesnővér bevezetésével, egyik ministránsa 2011-ben megjelentette Szegeden.)
Elhunytát – s ez mindennél többet mond – a kisteleki templom kapujára rajzszegezett kézzel írott
papírlap adta tudtul: „A gyerekek Lala bácsija meghalt”. Végrendeletében azt kérte, hogy hamvasszák és a hamvait ne kérjék el (mert nem szeretné, hogy a neve alatt más hamvai legyenek
eltemetve). Szegeden nyugszik, szüleivel közös sírban. Temetésén több száz gyermek volt jelen
és koncentrikus körökben vették körül urnáját. A búcsúbeszédeket egykori ministránsai tartották.
Hiányát azóta sem pótolja senki. E sorok írója egyszer váratlanul benyitott a kisteleki templom
sekrestyéjébe. Hétköznap volt, iskolai időszak, a sekrestye tele volt az esti misére készülődő ministránsokkal – ezeken a miséken tíz-tizenöt gyermek ministrált és a padokban öt-hat néni volt.
A gyerekek beszélgettek, járkáltak, vidáman és zajosan. Lala az asztalnál ült és talán írt valamit.
Volt gyerek, amelyik a hátának dőlt, az egyik még rá is könyökölt, de nem szándékosan, láthatóan
észre sem vették. Úgy tekintették, mint egy nyugodt, nagydarab valamit, mint egy bútort. E sorok
írójának, továbbá e sorok írója feleségének és gyermekeinek is a keresztapja volt. Egy szegedi kórházban hunyt el, ahová sztrókkal vitték be. Temetésére eljött az egész osztály, orvosok, nővérek,
mindenki. Családi gyászjelentésére Dávid Katalin az alábbi idézetet szánta (testvérei végül mást
írtak rá): Isten színe előtt járt, aztán nem volt többé, mert Isten elvitte. (Ter 5,24).
Hamvas Endre (1890–1970) csanádi püspök, kalocsai érsek. 1944-ben lett püspök Szegeden. Nyilvános formában és titkosan is fellépett a zsidók deportálása ellen. Írásos kérvényben és a belügyi
államtitkárságnál személyesen is megpróbálkozott Löw Immánuel mentesítésével – sikertelenül.
Az 1950-es évek egyházüldözése idején letartóztatták. A második vatikáni zsinat résztvevője volt.
Löw Immánuel (1854–1944). „A szegedi zsidó hitközségnek 66 évig volt főrabbija, a magyarországi kongresszusi zsidóság felsőházi képviselője, a keleti nyelvészetnek és az egyetemes zsidó
tudománynak egyik legnagyobb búvára, legátfogóbb kutatója. Szellemben, jellemben, kiállásban, felfogásban kortársaitól elütő egyéniség volt. Mindenütt külön utat járó, saját elgondolását
érvényesítő. Bámulatos tekintély zsidó és nemzsidó tudományos körökben itthon és külföldön.”
(Scheiber Sándor). Dávid Lajosnak jó ismerőse volt. Dávid Katalin is találkozott vele.
Dávid Lajos (1889–1962) világhírű erdélyi örmény gyógyszerész, szegedi egyetemi tanár és orvoskari dékán, számos kémiai eljárás, reagens és gyógyszer (Dávid-reagens, Prodal, UD-3 stb.)
feltalálója, a biofarmácia előfutára volt. Klebelsberg Kuno kérésére a kolozsvári egyetemmel Sze-
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gedre repatriált, hogy az egyetemi gyógyszerészképzést megszervezze. Minden megnyilvánulását
mélyen megélt katolicizmusa vezérelte, az Actio Catholica világi elnökeként a holokauszt idején
részt vett a zsidómentésben. Róla nevezték el a klinikai gyógyszerészek életműdíját. Tíz gyermekéből Dávid Katalin a harmadik, és az első, aki már Szegeden született.
Gróf Klebelsberg Kuno (1875–1932) vallás- és közoktatásügyi miniszterként Magyarország valaha élt egyik legnagyobb művelődéspolitikusa volt. Dávid Lajoshoz szoros barátság fűzte. Az
ostrom után özvegye és a Dávid család együtt laktak a pesthidegkúti Klebelsberg villában.
Sigmund Freud (1856–1939) zsidó származású bécsi neurológus és pszichiáter, a pszichoanalízis
megalkotója, a lélektan legnagyobb alakja volt. Korának egész kultúrájára maradandó progresszív
hatást gyakorolt. Rajongói kivásárolták a náciktól, és 1938-ban családostól rákbetegen Londonba
emigrált. Szellemének hatóereje élete végéig megmaradt és úgy tűnik, a síron túlról is működik.
A Gestapo azzal a végső feltétellel adta át útlevelét, ha aláír egy a Gestapót jó színben feltüntető
nyilatkozatot. Elolvasta, aláírta, és a neve után odakörmölte az alábbi mondatot: „Mindenkinek
szívből tudom ajánlani a Gestapo szolgálatait”. 2013 szilveszter éjszakáján az észak-londoni Golders
Green temetőjének (itt történt Freud elhamvasztása, a búcsúztatókat biográfusai, Ernest Jones és
Stefan Zweig tartották) muzeális kolumbáriumából el akarták lopni a Freud és felesége hamvait
tartalmazó 2300 éves antik görög harangkratért (vizezett bor előállítására szolgáló, fekete alapon
vörösmázas figurális ábrázolással ellátott cserépedény), ami Freud több, mint 2000 tételt magában
foglaló antik tárgygyűjteményéből származott és attól a Bonaparte-házi nőbetegétől, később
munkatársától kapott, aki fő szerepet játszott a holokausztból történt kimentésében. Ebbe helyezték
hamvait 1939-ben és aztán a feleségéét 1951-ben. A lezárt váza egy aranyfeliratos fekete gránit
posztamensen állt, amit Freudék építész fia tervezett, akinek felesége Heinrich Wölfflin (1864–
1945) művészettörténész tanítványa, és gyermeke, Lucien Freud (1922–2011) festőművész volt. A
család többi tagjának urnáit a posztamenst félkörben ölelő, a sarokfalakhoz (Freud Corner) épített
kőpolcokra helyezték. Zárójelben: e kőpolcokon nyugszik hamvaiban Lévy Lajos (1875–1961),
Löw Immánuel unokaöccse, az egyik legnagyobb magyar belgyógyász, a budapesti Szabolcs utcai
Zsidó Kórház igazgatója, akinek Freud páciense volt, és felesége, Tószegi Freund Katinka (1883–
1969), a kőbányai sörgyár tulajdonosának húga, budapesti szegénygondozó, aki Freud lányának,
a gyermekpszichoanalízist kidolgozó Anna Freudnak (1895–1982) barátja és londoni klinikai
munkatársa volt. (Lásd még Hidvégi Máté: Freud Kőbányán. Dr. Tószegi Freund Antal emlékezete.
Liget 10 (12), 1997. pp. 9–19.) A tolvajok nem tudták elvinni a Freud-hamvakat, elejtették az antik
cserépedényt, ami darabokra tört, a Freud házaspár hamvai szétszóródtak, mert eltörtek a hamvakat
egyenként befogadó kisebb urnák is. Újév első napján az épületbe lépő személyzet elképzelhető
borzongással konstatálta a látványt, a hamvakat összesöpörték, a cserepeket összeszedték, és napjainkban Freud és felesége földi maradványai, egymással elvegyülve és a restaurált harangkratérbe
visszatéve várják a végítélet napját. Amiben egyébként a realista Freud – legalább is azok szerint,
akik ismerték (e sorok írója beszélt erről Freud egyik leányunokájával) – nem hitt.
Ernest Jones (1879–1958) walesi neurológus, pszichoanalitikus volt.
Stefan Zweig (1881–1942) zsidó származású világhírű osztrák író, kora egyik legolvasottabb
irodalmára volt. Legendás volt jószívűségéről. Posztumusz megjelent emlékiratait (magyarul: A
tegnap világa) az Osztrák-Magyar Monarchia leghíresebb könyvének tartják. Freudhoz szoros
barátság fűzte. A nácizmus európai terjeszkedése miatt menekülésre kényszerült, és 34 éves második feleségével a brazíliai Petrópolis zöldövezetében levő bérelt házukban barbiturát (Veronal)
túladagolással együttes öngyilkosságot követett el. Kézzel írt búcsúlevele és a közös ágyon fekvő
holttestükről készült fényképsorozat felkavarta a világot. A helyi katolikus temető díszsírhelyén
nyugszanak, temetésüket a riói főrabbi végezte.
Karl Rahner SJ (1904–1984) a 20. század egyik legfontosabb katolikus teológusa volt, Szent XXIII.
János pápa bizalmasaként a második vatikáni zsinat szellemi vezetői közé tartozott.
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Szent XXIII. János pápa, Angelo Giuseppe Roncalli (1881–1963) velencei pátriárka volt, amikor
1958-ban pápává választották. A nép a „jó pápának” nevezte és már életében szentnek tartották. A
holokauszt idején zsidókat mentett.
Gál Ferenc (1915–1998) aszketikus életet élő római katolikus pap volt. A Pázmány Péter Hittudományi Akadémia tudós professzoraként, azután a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektoraként
nagy hatást gyakorolt a felnövekvő papságra. A szocializmus idején a budapesti Egyetemi Templomban, szó szerint az utcára kiszoruló tömegek előtt tartott konferenciabeszédei a katolicizmus
melletti értelmiségi demonstrációk voltak.
Paskai László Pacifik OFM (1927–2015) ferences szerzetes, bíboros, prímás, esztergom-budapesti
érsek, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend magyarországi nagyperjele, a Szent István Tudományos
Akadémia fővédője, a Munkácsi (kárpátaljai) római katolikus egyházmegye létrehozója volt. Dávid Katalin egyházi munkásságát támogatta és nagyra értékelte. Jelmondata: In virtute Spiritus (A
Lélek erejében). Ő avatta lovaggá e sorok íróját.
Keszthelyi Ferenc Jeromos OCist (1928–2010) ciszterci szerzetes, váci megyéspüspök, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend főtisztje volt. Jelmondata: In Christo amici (Krisztusban barátok).
Felkérésére Dávid Katalin az országos papi lelki gyakorlatok alkalmával elmélkedéseket vezetett
a papság részére. E sorok írójának lovagrendi ajánlója volt.
Spányi András (1946–2018) római katolikus pap, Spányi Antal (1950) székesfehérvári megyéspüspöknek, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend főtisztjének testvére. Öniróniájával és értelmiségi
viselkedésével a hívek kedvence volt. Intellektuális humora még a legnagyobb betegek arcára is
mosolyt varázsolt. A Tabáni plébániatemplomban ő keresztelte e sorok írójának fiát és ugyanakkor
keresztelte és bérmálta e sorok írójának feleségét, majd évek múlva leányát.
Rostás Sándor SVD (megh. 2019) verbita szerzetes, argentínai misszionárius, kisteleki plébános, a
Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója volt.
Isten Szolgája Márton Áron (1896–1980) székely földművesek gyermeke, Erdély (a Gyulafehér
vári egyházmegye) római katolikus püspöke, a 20. század legnagyobb magyar főpapja volt. Az
észak-erdélyi zsidók deportálásakor szembefordult a hatóságokkal és a magyar kormánnyal, és
papjainak parancsba adta a zsidók mentését, még akkor is, ha ezért vértanúságot kell elszenvedniük. A pápához és a székely néphez való hűsége miatt a szocialista Romániában életfogytiglani
börtönbüntetésre ítélték. A börtönben és lágerben letöltött hat év rabság után, a Zsidó Világkongresszus közbenjárására, szabadon engedték. Egy év múlva, 1956-ban újra letartóztatták és tizenegy éven át háziőrizetben tartották. Ebből Franz König bécsi bíboros érsek, a bíborosi kollégium
legtekintélyesebb tagja személyes közbenjárására szabadult. VI. Pál pápa szentnek nevezte. A Jad
Vasem posztumusz Világ Igaza kitüntetésben részesítette. (Az eljárás jeruzsálemi megindításában
Dávid Katalinnak és Hidvégi Györgynek fontos szerepe volt.) Életszentségét bizonyítottnak találták. Boldoggá avatási eljárása szentszéki szinten van. Jelmondata: Non recuso laborem (Nem
futamodom meg a munkától). E sorok íróját karjában vitte. Titkára Dávid László volt.
Franz König (1905–2004) bíboros, bécsi érsek, az Egyház egyik legtekintélyesebb főpapja, az egyházi
modernizáció vezéregyénisége, a második vatikáni zsinat Nostra aetate nyilatkozatának egyik megalkotója, a Pax Christi mozgalom nemzetközi elnöke, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia
egyik alapítója volt. Elévülhetetlen érdemei voltak Szent II. János Pál pápa megválasztásában.
Szent II. János Pál pápa, Karol Józef Wojtyła (1920–2005) krakkói érsek volt, amikor 1978-ban
pápává választották. A holokauszt idején zsidókat mentett. A történelem legfontosabb lengyel személyisége volt. Dávid Katalint – aki az 1960-as évek végén a lengyel-magyar történeti kiállítás
krakkói és budapesti rendezésekor kapcsolatba került vele – 1993-ban Pro Ecclesia et Pontifice
pápai aranykereszttel tüntette ki, és 2003-ban, személyes audiencia során, amelyen e sorok írója is
részt vett, fogadta és autográf aláírású áldásával megajándékozta.
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Szent VI. Pál pápa, Giovanni Montini (1897–1978) milánói érsek volt, amikor 1963-ban pápává
választották.
Dávid László (1907–1992) kanonok, pápai prelátus, Dávid Katalin unokanagybátyja volt, aki derűjét a komor időkben is megőrizte. A teológiát a római Collegium Germanicum et Hungaricumban
végezte, többek között Julius Döpfner és Franz König későbbi bíborosokkal, akikkel barátságuk
életük végéig megmaradt. XI. Piusz pápa szentelte pappá Rómában. Kolozsváron egyetemi lelkész
volt, amikor őt bízta meg 1944-ben Márton Áron gyulafehérvári püspök, hogy Erdélynek Magyarországhoz visszakerült részén a zsidók mentését irányítsa. A háború után a csíksomlyói tanítóképző
igazgatója és püspöki titkár volt. Márton Áron letartóztatását követően, 1951-ben Marosvásárhelyen elfogták és tárgyalás megtartása nélkül, hazaárulásért 18 év börtönre ítélték. Tizennégy évet
raboskodott. Őrei közül néhányat megtérített. Csonttá-bőrré fogyva szabadult. Először fogarasi
plébános, utána a gyulafehérvári székesegyház plébánosa, kanonok és nagyprépost, majd a kolozsvári Szent Mihály-templom plébánosa és kolozs-dobokai főesperes volt. Kolozsvárra Hidvégi
György vitte neki a szertartásoknál használt tömjént fürdősónak álcázva. Sírja a Házsongárdi temetőben van. (Emlékiratok. p. 30.)
Julius Döpfner (1913–1976) bíboros, münchen-freisingi érsek, a nyugat-német katolikus püspöki
konferencia elnöke, Szent XXIII. János pápa bizalmasaként az egyházi és liturgikus modernizáció
egyik vezéregyénisége volt.
XI. Piusz pápa, Achille Ratti (1857–1939) milánói érsek volt, amikor 1922-ben pápává választották. Pápaként, 1922–1939 között, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend nagymestere volt.
Izay Géza SJ (1916–2008) szegedi egyetemi lelkész, a holokauszt idején a zsidómentés egyik
vezető alakja volt Budapesten. A háború után Franciaországban szolgált világi papként. Dávid
Katalinnal barátok voltak.
Isten Szolgája XII. Piusz pápa, Eugenio Pacelli (1876–1958), 1939–1958 között szolgált Róma püspökeként. Az 1938-as budapesti eucharisztikus világkongresszus legmagasabb rangú egyházi résztvevője volt. A holokauszt idején zsidókat mentett. Boldoggá avatási eljárása folyamatban van. Dávid Katalin Rómában minden nap a sírja felett imádkozik. „Amikor Rómában vagyok, és »alle ore
cinque« a San Pietróban hallgatok misét a katedraoltárnál, ott ülök annak a padnak a szélén, amelyik
mellett a márványpadozatba bele van süllyesztve a kis kereszt, rajta Piusz neve, és ez jelzi, hogy
alatta van a sírja.” (Emlékiratok. p. 94.) Pápasága elején, 1939–1940 között, a Jeruzsálemi Szent
Sír Lovagrend nagymestere volt. Utódául e posztra Nicola Canali (1874–1961) bíborost nevezte ki.
Raile Jakab SJ (1894–1949) angol műveltségű tudós pap volt, aki a holokauszt idején a budapesti
zsidókat mentette. Autóbalesetben halt meg Bostonban, ahol szerzetesként egyetemi tanár volt. A
jeruzsálemi Jad Vasem posztumusz Világ Igaza kitüntetésben részesítette.
Reisz Elemér SJ (1904–1983) teológiaprofesszor volt Szegeden. A vészkorszakban a budapesti zsidókat mentette. A háború után Kínában, majd New York államban, végül Ontario államban működött.
Jánosi József SJ (1898–1965) filozófus, egyetemi tanár, a zsidótörvények által érintett katolikusokat védelmező Magyar Szent Kereszt Egyesület elnöke volt 1944 előtt. A holokauszt idején, rendkívüli tekintélyét használva, a budapesti zsidókat mentette. A háború után őt is alkalmas jelöltnek
tartották az esztergomi érseki székre. (XII. Piusz pápának Nagy Töhötöm SJ végül Mindszenty
József kinevezését javasolta.) A modern kereszténydemokrácia egyik teoretikusa volt. 1949-ben
emigrált és Nyugat-Németországban (Schwarzwald) vonatból kizuhanva halt meg.
Nagy Töhötöm SJ (Töhi) (1908–1979) jezsuita szerzetes, kiemelkedő felkészültségű és bátorságú
pap, a Kerkai Jenő SJ alapította KALOT mozgalom egyik vezetője, XII. Piusz pápa bizalmasa
volt. Argentínában kilépett a rendből, megnősült és szabadkőműves főmester lett. A Tisztelendők
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című televíziós dokumentumsorozat szakértője volt. Anyai ágon Dávid Katalinnal unokatestvérek
voltak. E sorok írója ismerte és ott volt farkasréti temetésén.
Kerkai Jenő SJ (1904–1970) szent- és vértanú-életű jezsuita szerzetes, a KALOT mozgalom megalapítója, a katolikus keresztényszociális tanítás világviszonylatban is jelentős gyakorlati megvalósítója volt. Budapesten a holokauszt idején zsidókat mentett. Az államszocializmus alatti egyházüldözés idején börtönbüntetést, kínzásokat és fél szemére megvakítást kellett elszenvednie. Korai
halála kihallgatásai következménye volt.
Isten Szolgája Mindszenty József (1892–1975) bíboros, prímás, esztergomi érsek volt. A holokauszt idején veszprémi megyéspüspökként fellépett a zsidóüldözés ellen. A náci- és a kommunista
diktatúra is bebörtönözte, utóbbi kínvallatásnak is alá vetette. Boldoggá avatási eljárása szentszéki
szinten van.
Robert (abbé) John (1899–1981) katolikus pap, a német irodalom egyetemi tanára és Dante-kutató
volt Bécsben. A holokauszt idején Budapesten – Raoul Wallenberggel és Kasztner Rezsővel is
együttműködve – a zsidómentés egyik hőse volt. Dávid Katalinnal barátok voltak.
Raoul Wallenberg (1912–?) – a Világ Igaza – multimilliárdos svéd evangélikus család gyermeke,
aki 1944 júliusában svéd követségi titkári minőségben érkezett Budapestre, hogy a magyar zsidók
maradékát a holokausztból megmentse. Neve a zsidómentés emblémája lett. Sztálin a háború végén elraboltatta, és a Szovjetunióban rabként meghalt.
Kasztner Rezső (1906–1957) kolozsvári cionista vezető, aki 1940 decemberében Budapestre jött és
az „észak-erdélyi és budapesti cionisták összefogásának” (Szita Szabolcs kifejezése), a Budapesti
Segély és Mentőbizottságnak (Va’adat ‘Ezra v’Hatzala, elnök: Komoly Ottó – a nyilasok 1945. január 1-én valószínűleg a Dunába lőtték) ügyvezetője lett. Magyarországon „a holocaust borzalmai
ellen fellépők között ő volt talán a legnagyobb formátumú személyiség (...) az életét soha nem vette
számításba, amikor cselekednie kellett a többiekért”. (Emlékiratok. pp. 114–115.) „Izraelbe történt
kivándorlása után őt is meggyanúsították és bíróság elé állították a nácikkal való együttműködés
vádjával és 1955 júniusában bűnösnek találták, azon bizonyított tény ellenére, hogy döntő szerepe
volt 1684 [vagy 1690] magyar zsidó szabadsága (és ezáltal élete) megvásárlásában és az ehhez
vezető tárgyalásokban. 1958 januárjában az izraeli Legfelsőbb Bíróság megváltoztatta az ítéletet
és megállapította, hogy Kasztner valójában annyi zsidó életét próbálta megmenteni, amennyiét
csak lehetséges volt, és e közben a saját életét tette kockára.” (Raphael Patai: The Jews of Hungary.
Wayne State University Press, Detroit, 1996, p. 566.) Kasztner Rezső nem élhette meg a felmentés
miatti megnyugvást: 1957. március 3-ról 4-re virradó éjszakán, amikor Tel-Avivban az Új Kelet
szerkesztőségéből hazafelé tartott (a lap éjszakai szerkesztője volt), lakóháza előtt (Emanuel Haromi utca 6. sz.) egy (vagy két) merénylő – újabb adatok szerint esetleg a Shin Bet ügynöke – rálőtt.
Kórházba vitték, ahol március 15-én elhunyt. (Lásd Tom Segev: Did the Shin Bet seek to silence
Israel Kastner? Haaretz Dec 11, 2014.)
Kerényi Károly (1897–1973) posztumusz Széchenyi-díjas klasszika-filológus, az antik görög
kultúra világhírű tudósa, egyetemi tanár. C. G. Jung szerzőtársa volt. Thomas Mannal folytatott
levelezése szellemtörténeti forrásmű (magyarul lásd Kerényi Károly, Thomas Mann: Beszélgetések
levélben. Ford. Doromby Károly, Petrolay Margit, Soltész Gáspár, Szondi Béla. Gondolat Kiadó,
Budapest, 1989). Svájcban hunyt el. A „világhírű magyar ó-filológus és vallástörténész” – Waldheim Rudi – alakjában Szerb Antal Kerényi Károlyt szerepelteti Utas és holdvilág című regénye
római fejezetében.
Carl Gustav Jung (1875–1961) az analitikus pszichológia megalkotója, a szimbólumok téridőfüggetlen egyetemességének feltárója, Sigmund Freud tanítványa, a lélektan egyik legnagyobb
művelője volt. Svájcban élt.
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Thomas Mann (1875–1955) Nobel-díjas német író. Amikor a nácizmus elől menekülve Amerikába
érkezett, megkérdezték, hogyan tud majd meglenni a német kultúra nélkül. Ezt válaszolta: „Ahol
én vagyok, ott van a német kultúra.”
Szerb Antal (1901–1945) író és irodalomtörténész, regényei világszerte népszerűek. Zsidó származású volt, gyerekkorában katolizált (keresztapja Prohászka Ottokár), a budapesti Piarista Gimnáziumban mestere, Sík Sándor hatására komolyan fontolgatta a piarista rendbe való
belépését. A holokauszt végén a balfi lágerben lerongyolódva, elfagyott ujjakkal, depresszióba
süllyedve vegetált. Nyilas suhancok agyonverték.
Greskovits Pálné Dávid Ida (1926–2012) tanár, pszichológus. Dávid Katalin testvére volt. Szentesen élt. 1944-ben Budapesten legendás bátorsággal részt vett a zsidómentésben. A Brazíliában
élő, zsidó származású Lénárd Sándor (Alexander Lenard) (1910–1972) levelezőtársaként és bizalmasaként – Szerb Antalné Bálint Klára (1913–1992) mellett – hozzájárult e világhírű humanista
irodalmi életművének kiteljesedéséhez. Műveltsége, humora és emberismerete életre szóló emléket hagyott azokban, akik ismerték. Férje, Greskovits Pál (1918–1972), neves mezőgazda volt.
Kidolgozta a kiskunsági homoktalajon alkalmazható öntözési rendszert és a ma már agrártörténeti
jelentőségű nyárfaliget programot. Életnagyságúra nagyított fényképe, amelyen a homokot megkötő nyárfái előtt mosolyog, az Országos Mezőgazdasági Múzeum állandó kiállításán szerepelt.
Gyermekük, Greskovits Péter (1952–1985) gyógyszerész volt. A 2. magyar Himalája expedíció
tagjaként életét vesztette.
Prohászka Ottokár (1858–1927) egyetemi tanár, akadémikus, székesfehérvári megyéspüspök volt.
Kora kiemelkedő értelmiségiei közé tartozott, templomi konferenciabeszédei tömegeket vonzottak, írásai közkézen forogtak. Prédikációja közben a budapesti Egyetemi Templomban sztrókot kapott és a papi szeminárium épületében meghalt. Intellektusa nem védte meg az antiszemitizmustól,
amely jobbra érdemes életművét devalválta és boldoggáavatási eljárását ellehetetlenítette.
Sík Sándor SchP (1889–1963) zsidó származású piarista szerzetes, cserkészvezető, egyetemi tanár,
esztéta, költő, irodalomtörténész, akadémikus, Kossuth-díjas. Dávid Lajos közreműködésével Budapesten nála katolizált Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni. A Piarista Kápolnában tartott rekviemjén, ahol nyitott koporsóban feküdt, e sorok írója is részt vett.
Radnóti Miklós (1909–1944) költő, műfordító, katolizált zsidó, vértanú. A holokauszt idején írott
versei, amelyeket az abdai tömegsírból a testi maradványaival együtt exhumált viharkabátja zsebéből előkerült Bori noteszben találtak, a világirodalom legnagyobbjai közé emelték.
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni (1912–2014) élete végéig a férjével egykor közös kis lakásban
élt a budapesti Újlipótvárosban. Hivatalos ügyei intézésében e sorok írója is segítségére volt.
Bálint Sándor (1904–1980) egyetemi tanár, szegedi polihisztor, a szakrális (katolikus) néprajz
európai rangú tudósa volt. Dávid Katalinnal barátok voltak és megkérte a kezét. Az államszocia
lizmus ateista diktatúrája idején üldöztetést szenvedett. Már életében szentnek tartották. Boldoggáavatási eljárását megindították. Temetése a Szeged-Alsóvárosi templomból történt, ahol nevét
őrzi az új harang, és nevét rejti a márványlapba vésett Juhász Gyula vers (A fekete Mária) alatti
megjegyzés: „Ex voto 1974”. Legjobb barátja Scheiber Sándor főrabbi volt.
Juhász Gyula (1883–1937) legnagyobb költőink közé tartozott. Szegeden élt. Dávid Katalin
találkozott vele.
Scheiber Sándor (1913–1985) főrabbi, c. egyetemi tanár, az Országos Rabbiképző Intézet világhírű
igazgatója, a holokauszt utáni korszak legnagyobb magyar zsidó tudósa és személyisége volt. Általában magyar, német, angol és héber nyelven írt, de publikált franciául és olaszul is. A tudo
mányágak, amelyekkel behatóan foglalkozott: hebraisztika, judaisztika, orientalisztika, nyelvészet,
klasszika‑filológia, textológia, irodalomtörténet, irodalomtudomány, bibliográfia, néprajz, tárgy-
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történet, könyvtörténet, kézirattörténet, művészettörténet, ikonográfia, történelem, művelődés
történet, epigráfia, régészet. Könyvtára hebraica-judaica anyaga és levelezése az MTA Scheiber-
könyvtárában található. Kézikönyvei a róla elnevezett olvasóteremben kerültek elhelyezésre.
Nevét viseli az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem díszterme, a magyar kultúrkormányzat által
a zsidó tudományok művelőinek adományozott szakmai csúcsdíj és a budapesti zsidó általános
iskola és gimnázium. Születése centenáriumán a Főváros a Rabbiképző utcáját Scheiber Sándor
utcává nevezte át. A budapesti Kozma utcai neológ zsidó temető rabbiparcellájában nyugszik. Sírja
zarándokhely. Dávid Katalinhoz szakmai és emberi barátság fűzte. E sorok írójának egyik szellemi
mentora volt.
Felvinczi Takács Zoltán (1880–1964) örmény származású művészettörténész, egyetemi tanár
(Kolozsvár, Szeged), orientalista, a budapesti Kelet-Ázsiai Múzeum alapító igazgatója. A buddhizmus magyarországi meghonosítói közé sorolják. Munkásságának továbbvivője tanítványa, Miklós
Pál volt.
Miklós Pál, Mi Po (1927–2002) irodalomtörténész, szemiotikus, művészettörténész, sinológus,
strukturalista, az Eötvös Kollégiumban Kenéz Ernő, Keresztury Dezső, Pais Dezső, Gyergyai Albert és Fülep Lajos tanítványa volt. Pekingben az 1950-es évek első felében Wang Xun belső tanítványi köréhez tartozott és baráti kapcsolatba került a kortárs kínai festőkkel. Világhírű sinológus, a
nemzetközi szakirodalom a tunhuangi Ezer Buddha Barlangtemplomok európai újrafelfedezőjének
tartja. A Kelet-Ázsiai Múzeum igazgatója, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója, a muzeológia
megújítója volt. Tőle származott a „vizuális kultúra” kifejezés. Nemzetközi tekintélyével az államszocializmus idején védelmet, munka- és szereplési lehetőséget biztosított világnézeti okokból
nem támogatott művészeknek és kutatóknak. Tanítványai a sinológia és muzeológia nemzetközi rangú művelői lettek. Mesteréhez, Felvinczi Takács Zoltánhoz hasonlóan őt is a buddhizmus
magyarországi meghonosítói közé sorolják. Felmenői között európai hírű tudósok vannak. Dávid
Katalinnal barátok voltak. Leánya, Miklós Eszter (1956), e sorok írójának felesége.
Kenéz Ernő (1912–1984) könyvtáros, francia szakos irodalomtörténész volt.
Keresztury Dezső (1904–1996) Herder-, állami- és Széchenyi-díjas irodalomtörténész, író, műfordító, egyetemi tanár, akadémikus volt.
Pais Dezső (1886–1973) Kossuth-díjas nyelvész, egyetemi tanár, akadémikus, a régi magyar
szövegemlékek szakértője volt.
Gyergyai Albert (1893–1981) állami díjas irodalomtörténész (francia szakos), műfordító, író,
egyetemi tanár. Miklós Pállal levelezésben maradt.
Wang Xun (1915–1969) a 20. század legnagyobb formátumú kínai művészettörténésze volt. „Hegyen álló házból világító fénysugár a koromfekete éjszakában.” Korai halálát a kulturális forradalom idején elszenvedett üldöztetés okozta. Fő művének, a kínai művészet történetéről szóló
többkötetes tankönyvének átdolgozott és kibővített kéziratát a forradalmárok megsemmisítették.
Roska Márton (1880–1961) örmény származású régész, Debrecenben, Kolozsváron és Szegeden
volt egyetemi tanár.
Rabinovszky Máriusz (1895–1953) művészettörténész, a Képzőművészeti Főiskola professzora,
a modern képzőművészet európai rangú teoretikusa, Dávid Katalin barátja és mentora volt. Az
1951/52-es tanévtől Dávid Katalint kérte fel, hogy helyettesítse Főiskolai előadásain, mert beteg
volt. (Részletesen lásd Révész Emese: Művészek között egy művészettörténész. In: uő. (szerk.):
Alkotás, értelmezés, recepció. Tanulmányok Végvári Lajos (1919–2004) művészettörténész tiszteletére. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest. pp. 25–44, [p. 28.]) Felesége Szentpál Olga
(1895–1968) tánc- és mozgásművész, vejei Szilágyi János György (1918–2016) Kossuth-díjas
művészettörténész és Rákos Sándor (1921–1999) Kossuth-díjas költő voltak. Mindhárman Dá-
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vid Katalin támogatói, barátai. Amikor Dávid Katalint – huszonhét éves korában! – „klerikális
reakciósként” a Szépművészeti Múzeumból eltávolították, a Kerényi Károly-tanítvány ókortörténész, Szilágyi János György szólt apósának, hogy tegyen valamit. Tulajdonképpen ezért jött létre a
Magyar Művészettörténeti Munkaközösség és abból a Művészettörténeti Dokumentációs Központ.
Rabinovszky halála után tanulmányait Dávid Katalin jelentette meg Két korszak határán címmel.
Redő Ferenc (1913–2012) festőművész, 1949-től a kultuszminisztérium képzőművészeti osztályvezetője, később a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, végül az Iparművészeti Főiskola profes�szora volt. Feleségével, Vörös Rozália (1919–1992) festőművésszel gyönyörű kárpitokat szőttek.
Erkölcsi tisztaságuk fénysugár volt egy morálisan sötét korszakban. Dávid Katalin barátai voltak.
Lékai László (1910–1986) bíboros, prímás, esztergomi érsek, Szent VI. Pál pápa támogatottja volt.
Úgy nézett ki és úgy viselkedett, mint egy vidéki plébános, miközben nagyformátumú főpap volt,
aki túljárt a pöffeszkedő és rettegett ateista állami bürokraták eszén. Dávid Katalint meghívta a
Pázmány Péter Hittudományi Akadémia Levelező Tagozata professzorának.
Nyíri Tamás (1920–1994) római katolikus pap (eleinte állatorvosnak tanult), filozófus, Karl Rahner
barátja volt. Az Osservatore Romanoban megjelent interjúja olvastán Szent II. János Pál pápa kinevezte a szentszéki Nem Hívők Titkársága munkatársának. Műveltségével, bölcsességével és szimpatikus megjelenésével az államszocializmus idején nagy hatást gyakorolt a nem hívőkre, és írásaival maradandót alkotott a katolikusok és zsidók dialógusában. Dávid Katalinnal barátok voltak.
Nahum Goldmann (1895–1982), a Zsidó Világkongresszus társalapítója (1936), elnöke (1949–
1977); utóbbi minőségében, és Scheiber Sándor igazgató-főrabbi iránt érzett nagyrabecsülése kifejezéseként, részt vett a budapesti Rabbiképző centenáriumi ünnepségén (1977). Róla nevezték
el Izrael egyik jelentős múzeumát: Nahum Goldmann Museum of the Jewish Diaspora (Tel-Aviv).
2

Jelen sorok írója.
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Mócsy Imre SJ (1907–1980), nagyformátumú magyar jezsuita, a szentírástudomány egyetemi tanára volt a római Gregoriana Egyetemen. Dávid Katalinnal barátságban volt. Magyarországon
1949-ben a demokratikus államrend elleni folytatólagos gyűlöletre izgatás vádjával letartóztatták;
ettől kezdve hosszabb-rövidebb megszakításokkal börtönben volt. 1958–1964: Dávid Katalin „bújtatta” a Művészettörténeti Dokumentációs Központban, ahol főként latin nyelvű levéltári anyagok
fordítását végezte. 1965-ben újra letartóztatták és a néphatalommal szembeni összeesküvésben
való részvétel címén börtönbüntetésre ítélték. Mintegy tucatnyi, magyar, olasz, latin, német stb.
nyelven írt és kiadásra előkészített könyvkéziratát lefoglalták. Hollétük ismeretlen. Szabadulása
után a MÁV-nál dolgozott kétkezi munkásként, végül raktárosként. Soha nem tett mást, mint a
krisztusi derűt sugározta és az állapotbeli kötelességek egyenlőségét hirdette. E sorok írójának
mesélte, hogy a börtönben megkérdezték, tud-e itt valaki írni. „Jelentkeztem – mondta – de nem
kezdtem sorolni, hogy a magyar mellett hány nyelven tudok. Így lettem írnok a cipészműhelyben.”
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Németh Lajos (1929–1991) Széchenyi-díjas művészettörténész, akadémikus, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára, a kortárs képzőművészet iránt elkötelezetté vált művészettörténész-generáció nevelője volt. Kondor Bélához mély barátság fűzte. Dávid Katalinnal is barátok voltak. A Művészettörténeti Dokumentációs Központban Dávid Katalin helyettese volt. Lásd róla legbelsőbb
tanítványával folytatott művelődéstörténeti jelentőségű beszélgetéseit: Németh Lajos: „Szigetet és
mentőövet!” Életinterjú 1986. [Beszélgetőtárs: Beke László]. Szerk. Beke László, Németh Katalin, Pataki Gábor, Tímár Árpád. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Mission Art Galéria, Budapest, 2017. Nagydoktori értekezését Csontváry művészetéről írta
(Németh Lajos: Csontváry Tivadar. Doktori értekezés tézisei. Budapest, 1966). Egyik opponense
mestere, Fülep Lajos akadémikus volt. Fülep, szerinte érdemtelen akadémikustársai iránti megvetése jeleként, nem tette be a lábát a Magyar Tudományos Akadémia székházába. Azzal a feltétellel
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vállalta el Németh Lajos értekezése opponensi munkáját, ha bírálatát Dávid Katalin fogja felolvasni. A történetet, annak minden bájával, benne az elkésve érkező [és Bernáth Aurél mellé leülő, s
rácsodálkozó szavait neki mondó] Vekerdi Lászlóval, Fodor András naplófeljegyzése is megörökítette. „1967. XI. 20. Fülep csenget rám: holnapután meglesz Németh Lajos Csontváry-vitája. XI.
22. Telt ház az Akadémián. Éppen csak kapok helyet Steiger Kornél mellett. Előttem Varga Pista,
megkopogtatom a hátát. Fülep opponensi véleményét Dávid Kata olvassa föl. Nem lehet nem
figyelni a szövegre. – A régi akadémiai beszédek légkörét sejtette meg velünk... – mondja később
Pista. Vekerdi késve érkezett, s elcsodálkozott: – Ejnye, az istenit, de okos ez a nő!” (Lásd Fodor
András: Ezer este Fülep Lajossal. I-II. Második kötet. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1986. p.
529; Lásd még Fülep Lajos levelezése VII. 1961–1970. Szerk. F. Csanak Dóra. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Argumentum Kiadó, Budapest, 2007. pp. 314–315.)
Kondor Béla (Samu) (1931–1972) posztumusz Kossuth-díjas festő- és grafikusművész, költő és
fotográfus, egyes vélekedések szerint a valaha élt legnagyobb magyar képzőművész volt. Művészetét a Nobel-díjas író és egzisztencialista filozófus, Albert Camus (1913–1960) is nagyra tartotta.
Dávid Katalinnal barátok voltak. „Később Nagy László mondott Róla [t. i. Dávid Katalinról, H.
M.] néhány glóriás mondatot Kondor Béla kapcsán. A késekkel körbedobált Kondor elé szinte
egyedül mert védelmezőül odaállni, hogy a rosszul elhajított kivégző szerszámokat ő fogja föl. Ez
a cselekedete akkortájt a mi szemünkben nem csupán oltalmazói és humanista cselekedet volt, de
a modern művészet védelme s pártolása az elszürkített Magyarországon.” (Lásd Csoóri Sándor:
A megsértett remény alkalmazottja. In: „Ex invisibilibus visibilia...”. Emlékkönyv Dávid Katalin
professzorasszony 70. születésnapjára. Szerk. Dankó László, Széll Margit, Takács József. Pesti
Szalon, Ferenczy Kiadó, Budapest, 1993. pp. 375–376.) Esténként gyakran feljött Dávid Katalinékhoz. Egyidőben az újlipótvárosi Dunapark házsorban lakott.
Fülep Lajos (1885–1970) egykori zengővárkonyi református lelkész, Ady Endre barátja, filozófus-szellemtörténész, művészettörténész, egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas volt. A náci
időszak előtti európai értelmiségi elithez (Giovanni Papini, Lukács György, Johan Huizinga, Gilbert Keith Chesterton, Mannheim Károly stb.) tartozott. Univerzális műveltsége és bölcsessége
miatt már életében legendák övezték. Elismerő szavai a humán értelmiségiek számára minden
kitüntetésnél többet értek. Tudását beszélgetésekben szétszórta. Fennmaradt tanulmányai, amelyek
önmagukban remekművek, levelezése és tanítványai feljegyzései a vele sírba süllyedt szellemi
birodalom halvány visszfényei. Hozzá legjobban hasonlító tanítványa Vekerdi László volt.
Vekerdi László (1924–2009) belgyógyász szakorvos, matematikus, Széchenyi-díjas művelődéstörténész, az MTA polihisztor könyvbeszerzője volt. Művelődéstörténész kortársai maguk közül
őt tartották a legműveltebbnek. Puritán kálvinista plebejus volt, szókimondó és mentes bármiféle
szellemi felsőbbrendűségtől. Vekerdi László és legjobb barátja, Juhász-Nagy Pál e sorok írójának
meghatározó szellemi mentorai voltak.
Juhász-Nagy Pál (JNP) (1935–1993) Széchenyi-díjas biológus, ökológus, biomatematikus, polihisztor, egyetemi tanár, akadémikus, az antik görög drámairodalom és József Attila költészetének
szakértője, szabadgondolkodó filozófus volt. Univerzális tudása miatt már életében legendák övezték. Alig publikált. Tudását tanítványaival folytatott beszélgetésekben adta tovább, de leginkább
elvitte magával a sírba. Puritán református volt, szerénységét és jóságát nehéz szavakba foglalni. A
20. századi magyar ökológia legnagyobb alakjának tartják. Az államszocializmus idején világnézeti okokból háttérbe szorították, ám ennek ellenére ő volt az ELTE Természettudományi Karának
„egyik szellemi világítótornya” (idézet Bárdos Györgytől, Wikipédia).
József Attila (1905–1937) posztumusz Kossuth-díjas költő, az egyetemes magyar költészet egyik,
bizonyos vélemények szerint a legnagyobb alakja volt. A szegedi, a bécsi és a párizsi egyetemen
tanult. Borderline személyiségzavarban szenvedett és vonat elé vetette magát.
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Ady Endre (1877–1919) a szimbolizmus és szecesszió legnagyobb magyar költője, a modernizmus
előfutára. Mindkét kezén hat ujja volt, ezért táltosnak minősült. Mentorai és mecénásai zsidók
voltak, ő maga református. Éveken keresztül a budapesti Újlipótvárosban lakott. A szabadkőműves
Martinovics páholy tagja volt.
Giovanni Papini (1881–1956) olasz író és filozófus, a modernizmus és a modern katolicizmus
egyik előfutára volt.
Lukács György (1885–1971) világhírű magyar filozófus, egyetemi tanár, akadémikus, Kossuth-díjas. Budapest belvárosában, egy dunaparti modernista bérházban lakott.
Johan Huizinga (1872–1945) holland szellemtörténész, egyetemi tanár, az MTA tiszteleti tagja volt.
Gilbert Keith Chesterton (1874–1936) angol író, katolikus filozófus, moralista, a neotomista filozófus és filozófiatörténész, Étienne Gilson (1884–1978) szerint „minden idők legelmélyültebb
gondolkodói egyike” volt.
Mannheim Károly (1893–1947) világhírű szociológus, filozófus, egyetemi tanár volt (University
of London).
Fodor András (1929–1997) Kossuth-díjas költő, esszéista, naplóíró. Fülep Lajos tanítványa volt.
Steiger Kornél (1945) filozófus, ókortörténész, egyetemi tanár.
Cs. Varga István (1946) irodalomtörténész, egyetemi tanár.
Nagy László (1925–1978) Kossuth-díjas költő, műfordító, grafikus. Költői nagysága és etikai
tisztasága kortársai között óriási tekintéllyé emelték. Az Élet és Irodalom hetilap képszerkesztő
főmunkatársa volt. Kondor Béla belső baráti köréhez tartozott. Dávid Katalinnal barátok voltak.
Kondor halála után e sorok íróját kisbojtárjának fogadta. Lábon kihordott szívinfarktusban hunyt el.
5

Aradi Nóra (1924–2001) művészettörténész, a Katonapolitikai Osztály (Katpol) tisztje, a Marxizmus Leninizmus Esti Egyetem Esztétika Tanszékének tanára, az MSZMP KB Kulturális Elméleti
Munkaközösségének tagja, 1969–90 között a Dávid Katalintól elvett Művészettörténeti Dokumentációs Központ utódintézményének, a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató
Csoportjának „az MSZMP doktrínáit követő” igazgatója volt (az idézet Beke László kifejezése).

6

Bernáth Aurél (1895–1982) kétszeres Kossuth-díjas festőművész, a Gresham-kör vezető tagja.
Szabadkőműves volt. Az 1920-as, 1930-as években készített festményei és grafikái az európai
képzőművészet élvonalába emelték. Dávid Katalinnal egy háztömbben lakott és baráti kapcsolatot
tartott. E sorok írója sokszor kísérte Budapesten amikor már idős volt. Demonstratívan kiállt a
Dokumentációs Központból az egyházüldözés idején eltávolított Dávid Katalin mellett. A jelenleg
Képviselői Irodaházként működő volt Pártközpont csarnokában található monumentális secco-ját
(Munkásállam, 1970) a megsemmisítéstől Dávid Katalin mentette meg 2004-ben. Egykori lakóházán látható emléktáblája (Asszonyi Tamás alkotása) állításának szervező munkáját – Bernáth
Mária kérésére – e sorok írója végezte. Pártos Alice (1901–1966) orvos, Bernáth Aurél felesége
volt. Átvetette magát lakóházuk körfolyosójának korlátján. Bernáth (Marili) Mária (1935–2017),
a Bernáth házaspár leánya, művészettörténész, Dávid Katalin barátja és munkatársa volt a Művészettörténeti Dokumentációs Központban.
Asszonyi Tamás (1942) szobrász- és éremművész. Leánya, Asszonyi Zsófia (1972) könyvkötőmester, Szántó Tibor tanítványa.

7

Fülep Lajos baráti együttérzését küldte Dávid Katalinnak. (Lásd Fülep Lajos levelezése VII. 1961–
1970. Szerk. F. Csanak Dóra. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Argumentum Kiadó, Buda-
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pest, 2007. pp. 277–278.) Takács József felkereste Dávid Katalint a Magyar Nemzeti Múzeumban,
és elmondta, mennyire fel van háborodva.
8

„Volt lelkigyakorlat is nálam. P. Mócsy Imre nekem tartotta az elmélkedéseket otthon, én pedig
továbbvittem, mégpedig az Építészpincébe, ahol rendszeresen találkoztunk egyet-akaró barátaink
kal. Itt volt többek között a Vigilia szerkesztőinek egy törzsasztala, ahol megjelent Doromby Ká
roly, Pilinszky János, csatlakozva hozzájuk Németh Lajos, Vujicsics Sztoján és Tihamér, Kampis
Antal, Kondor Béla és még jó néhányan. Nekik mondtam el az elmélkedést. Az egyikre nagyon
emlékszem, mert különösen megragadta Pilinszkyt. Arról szólt, hogy az ember elképzeli a halálát.
Ott fekszik a ravatalán, és barátai, ismerősei bejönnek hozzá, búcsút venni. Az elmélkedés tartalma, hogy a belépők közül, ki hogyan gondol rá. Valójában ennek a jelenetnek végiggondolása
egy nagyon mély önvizsgálattal ér fel, és ami a legfontosabb, hogy nem valami előírás, törvény,
parancs alapján minősítem cselekedeteimet, illetve ezáltal magamat, hanem az emberekhez való
viszonyom alapján ítélem meg tetteimet. Meg nem szűnően kellett kitalálnunk az evangelizáció –
akkor és ott – aktuális formáit. És ebbe a munkába, anélkül, hogy ezt reprezentáltuk volna, segítségül bevontuk ateista, baloldali barátainkat, olyanokat, akikről tudtuk, hogy jó ügy mellett kiállnak.
Sok ilyen barátunk volt. Ilyen volt pl. Németh Lajos, amíg erre módja volt, mert a pártközpontban
dolgozott. 1956 után már ő szorult segítségre, és így akkor ő is a Dokumentációs Központba került.” (Emlékiratok. pp. 200–201.)
Doromby Károly (1912–2006) a modern német szépirodalom (pl. Heinrich Böll) magyar fordítója,
a Vigilia szerkesztője volt.
Pilinszky János (1921–1981) Kossuth-díjas katolikus költő és gondolkodó, római ösztöndíjas, a
20. század egyik legnagyobb magyar költője volt. Dávid Katalinhoz barátság fűzte.
Vujicsics D. Sztoján (1933–2002) magyar-szerb író, költő, műfordító, polihisztor, irodalomtör
ténész, szentendrei múzeumigazgató volt. Rómában halt meg, a szentendrei régi szerb temetőben nyugszik. Sírhelyét, özvegye kérésére, e sorok írója választotta és jelölte ki, és kitüntetéseit,
temetési menete élén, e sorok írójának fia vitte, akit unokájának tekintett. Dávid Katalinhoz és
Miklós Pálhoz szoros barátság fűzte.
Vujicsics Tihamér (1929–1975) magyar-szerb zeneszerző, zongoravirtuóz, népzenegyűjtő. A
Földközi-tenger felett lelőtt MALÉV 240-es számú bejrúti járatának utasaként vesztette életét.
Öccse állította jelképes sírtáblája a róla elnevezett téren álló szentendrei nagy szerb templom (Belgrád-székesegyház) külső falán látható. Dávid Katalinhoz baráti szálak fűzték, és feleségül kérte
tőle keleti szépségű húgát, a későbbi Domonkos Endrénét.
Kampis Antal (1903–1982) kiemelkedő jelentőségű művészettörténész, az Európai Iskola tagja volt. Dávid Katalinhoz barátság kapcsolta. Fia, Kampis Miklós (1935–2020) Kossuth-díjas
építész, akadémikus, antropozófus volt.

9
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Hidvégi György (1922–2016) könyvszakértő, Dávid Katalin férje. A budapesti V. ker. Csáky (ma
XIII. ker. Hegedűs Gyula) utcai zsinagóga közösségéhez tartozó, hagyományőrző zsidó családban született Hoffmann György néven. Felmenői között találjuk Hugo von Hofmannsthalt és családjához tartozott Szép Ernő. A holokauszt idején munkaszolgálatra vitték. A munkaszolgálatból
megszökött. Elfogták, a Margit körúti katonai börtönben raboskodott. Onnét is sikerült megszöknie. A cionistáktól megkapta egy halott erdélyi katona, Hidvégi György papírjait. Ezek a papírok
megmentették az életét. Az ismeretlen Hidvégi György iránti hálából tartotta meg a Hidvégi nevet
a vészkorszakot követően. 1944-ben aktívan részt vett a zsidómentésben a Budapest, Erzsébet
körút 26. sz. házban (korábban a Chevra Kadisa otthona) levő „IX. Szükségkórházban”, ahol sok
zsidó élte túl a holokausztot. Erre való megemlékezésül 70. születésnapja alkalmából a Cionista
Világszervezet 70 fát ültetett a tiszteletére a jeruzsálemi hegyekben. Szülei és szűkebb családjának

további 71 tagja a soában mártírhalált szenvedett. Igazi humanista volt, emberszeretete és önzetlen
segítőkészsége mindenkiben maradandó emléket hagyott. Mindig a közösséget kereste, a másik
ember öröme éltette. A biztosítási szakma doyenje, a Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi tagja,
az izraeli Rosh Ha’Ayin városa díszpolgára, a Magyar-Izraeli Baráti Társaság alapítója, a Magyar-Izraeli Baráti Társaságok Országos Szövetsége örökös tiszteletbeli elnöke, az MTK Baráti
Kör alapítója és örökös tiszteletbeli elnöke, a Budapest-Belvárosi Lengyel Önkormányzat képviselője volt. Magyarországon és Izraelben számos kitüntetést kapott. A zsidó újév első napján halt
meg. Az akkor elhunytakat a zsidó hagyomány szentnek (cádik, igaz) tartja, mert a zsoltár szerint
„azon a napon nyitva áll az Örökkévalóhoz vezető kapu, az igazak mennek be rajta”. A budapesti
Hegedűs Gyula utcai zsinagóga emlékfalára helyezett márványtáblája is cádikként örökíti meg.
Sírja a budapesti Kozma utcai neológ zsidó temetőben található (2. parcella, 39. sor, 12. sírhely).
Héber nyelvű sírfeliratát Schöner Alfréd főrabbi fogalmazta meg. Oláh János magyaros átírásában
és fordításában így hangzik: PÉ NUN / DEMUT MOFET SEL HÁJÁHÁDUT HÁNEOLOGIT BEHUNGARIJÁ / HÁCÁDIK / JICHÁK CVI BEN ÁHÁRON / ZÁJIN LÁMED / NIFTÁR ALEF TISRI
TÁV SIN ALEF ZÁJIN ROS HÁSÁNÁ / BESÉVÁ TOVÁ BEGIL 95 / TÁV NUN CÁDI BÉT HÉ. ITT
VAN ELREJTVE / CSODÁS ALAKJA A MAGYARORSZÁGI NEOLÓG ZSIDÓSÁGNAK / AZ
IGAZ / JICHÁK CVI BEN ÁCHÁRON (EMLÉKE LEGYEN ÁLDÁSSÁ) / ELHUNYT 5777
TISRI 1-JÉN ROS HÁSÁNAKOR / SZÉP ÖREGSÉGÉNEK 95. ÉLETKORÁBAN / LEGYEN
LELKE BEKÖTVE AZ ÉLET KÖTELÉKÉBE. [Lásd róla Deutsch Gábor: A kétnevű férfi. Remény 16 (2): 20–26, 2013; Várnai György: Az örökifjú Hidvégi György lipótvárosi élete. Hegedűs-Csáky Körzeti Hírmondó 2016 ősz/tél, 5777. pp. 4–8; Schöner Alfréd: Gyászbeszéd Hidvégi
György temetésén. Új Élet 71 (20): 6, 2016; Molát Ferenc: Búcsúztató Hidvégi György temetésén.
Múlt és Jövő 2016/4. pp. 41–44; Mindkét beszédet lásd még: Remény 19 (2): 7–13, 2016; Szécsi
József: Hidvégi György emlékezete. Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2017. pp. 327–350; Hidvégi Máté: A szentek közössége. In: Heller Ágnes – Ünnep 90. Szerk. Kőbányai János. Múlt és
Jövő Kiadó, Budapest, 2019. pp. 229–233; György Hidvégi, Jewish Survivor. Testimonial Interview
Outlined by Steven Spielberg. Interviewer: Ágnes Bársony. Budapest, October 11, 1999. Length:
03:29:18. Code: 50476. USC – University of Southern California – Shoah Foundation, Visual
History Collection, Los Angeles, CA.]
Hugo von Hofmannsthal (1874–1929) világhírű bécsi irodalmár, az expresszionizmus előfutára volt.
Szép Ernő (1884–1953) magyar-zsidó költő, író, szabadkőműves. A budapesti Kozma utcai neológ
zsidó temetőben nyugszik.
Schöner Alfréd (1948) Scheiber Sándor rabbitanítványa, művészettörténész (Dávid Katalint mesterének tartja), egyetemi tanár, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR–ZSE) első rektora,
Budapest-Újlipótváros szefárd rítust meghonosító neológ főrabbija. 1991–1996 között Izraelben élt.
Oláh János (1959) geológus, zsidó vallás- és művelődéstörténész, a judaisztika egyetemi tanára,
Schöner Alfréd tanítványa és az ő idejében az OR–ZSE rektorhelyettese. [Elhunyt, 2020. okt. 2.]
10 Aczél György (1917–1991) kultúrpolitikus, az MSZMP Politikai Bizottság tagja, az államszocializmus idején a magyar művészeti és kulturális élet legfőbb irányítója volt. Magyarország és
általában a szovjet blokk országai kultúrbürokratái közül intellektuálisan messze kiemelkedett.
Orvos felesége, Csató Zsuzsa (1923–1986) révén Kádár Jánosra is hatást gyakorolt. Budapesten a
holokauszt idején, a cionista ellenállási mozgalom tagjaként, hősies bátorságról tett bizonyságot.
Az újlipótvárosi Szent István park egyik nemzetközi modernista bérházában lakott.
Kádár János (1912–1989) kommunista politikus, 1956–1988 között Magyarország első számú vezetője. Élete utolsó évében, Nagy Imre (1896–1958) miniszterelnök megöletése feletti lelkiismeretfurdalása miatt, összeomlott. Kedvenc festőművésze Bernáth Aurél volt.
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11 Balogh Jolán (1900–1988) Herder-díjas művészettörténész, a magyarországi (és erdélyi) reneszánsz tudósa. Baráti kapcsolatban volt Dávid Katalinnal, aki az egyik legnagyobb magyar művészettörténésznek tartja.
12 Bökönyi Sándor, Dienes István, Fülep Ferenc, Korek József, Kovalovszki Júlia, Kovrig Ilona, Mo
zsolics Amália, Nagy Emese, Németh Annamária, Rózsa György, Vértes László, Wilhelmb Gizella.
Bökönyi Sándor (1926–1994) régész, világhírű archaeozoológus, egyetemi tanár, akadémikus, az
MTA Régészeti Intézetének igazgatója, a régészeti állattani kutatás magyarországi elindítója volt.
Kovalovszki Júlia (1931–2014) középkori régész volt. Falvakat és kerteket is rekonstruált. Dávid
Katalinnal barátok voltak.
Kovrig Ilona (1912–2007) erdélyi örmény származású régész, a népvándorláskor európai rangú
kutatója volt. Dávid Katalinnal barátok voltak.
Németh Annamária művészettörténész, a Nemzeti Múzeum Újkori Osztály tudományos főmunkatársa volt.
(A többieket lásd a jegyzetekben másutt.)
13 Fülep Ferenc (1919–1986) római-kori régész, a pécsi ókeresztény régészeti feltárások vezetője,
1951–1986 között a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója volt. Dávid Katalinnal barátok voltak. Pátyi nyaralójában, tavaszi kertészkedés közben halt meg. Dávid Katalin mondta, hogy Fülep
Ferenc holttestére helyezték annak a X (khi) P (rho) ötvösmunka Krisztus-monogramnak (krisztogram) másolatát, amelyet ő talált a pécsi ókeresztény sírkamrák ásatásakor. Így temették, bizonyságul a jövő korok régészeinek. Főigazgatói titkárságának vezetője Mágócsy-Dietz Kornélia volt.
Mágócsy-Dietz Kornélia (Nelly) (1903–1984) Mágócsy-Dietz Sándor angol műveltségű leánya,
a Nemzeti Múzeum megszemélyesítője volt. Dávid Katalinnal barátságban volt. Sokakat tanított
angolra, köztük e sorok íróját. Barátnőjével, Szilágyi Margit (Buskó) (1894–1982) világhírű ősállatszobrásszal és neves kanári tenyésztővel, aki anyai ágon a kolozsvári fényképész, Veress Ferenc
(1832–1916) unokája és Dávid Katalin édesanyjának, Biró Száninak gyermekkori játszótársa volt,
és egyidőben Budáról lóháton járt a Természettudományi Múzeumban levő munkahelyére, e sorok
írójának pótnagymamái voltak.
Mágócsy-Dietz Sándor (1855–1945) egyetemi tanár, a növényélettan úttörője, a Fűvészkert igazgatója, akadémikus, az evangélikus egyház presbitere volt. Móra Ferencet botanikára tanította.
Budapest ostromakor halt meg betegségben. Ideiglenes nyughelye Attila úti lakóházának udvarán
volt, ahová ruhásszekrényből ácsolt koporsóban temették.
Móra Ferenc (1879–1934) író, költő, muzeológus, régész, szegedi múzeumigazgató volt. Publicisztikája a magyar irodalom legértékesebb részéhez tartozik. Löw Immánuelhez barátság fűzte.
Szabadkőműves volt. Hasnyálmirigyrákban halt meg. Kiskunfélegyházán a Daru utcát, ahol született, a város már életében (1929 körül) róla nevezte el.
14 Rózsa György (1925–2008) művészettörténész, a magyar történeti arcképek, valamint Buda és
Pest látképei kutatója volt.
15 Cennerné Wilhelmb Gizella (1921–1995) művészettörténész, a magyar történeti ikonográfia kutatója volt.
16 Érdemes felsorolni az 1951–1966 között Dávid Katalin vezette Magyar Művészettörténeti
Munkaközösség, illetve Művészettörténeti Dokumentációs Központ munkaviszonyban foglalkoztatott munkatársait és azokat a személyiségeket, akik Dávid Katalin idején a kezdetben az Erzsébet
téren egykor álló Nemzeti Szalon épületében, aztán az Ernst Múzeumban, majd a Fővárosi Kép-
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tárban (Károlyi-palota), végül (e sorok írója gyermekkorának is emlékezetes helyszínén) a Szépművészeti Múzeum Dózsa György úti oldalának első emeletén (Budapest XIV. ker. Dózsa György
út 41.) működött intézmény szellemi köréhez tartoztak: a Dok. Központ munkájába besegítettek,
részfeladatot elláttak, a Dávid Katalin szervezte konferenciákon előadtak, a felelős szerkesztésében megjelent évkönyvekben publikáltak, bejártak beszélgetni, szellemileg feltöltődni, hiszen
az intézet „sziget volt az ellenséges világban” (idézet Takács Józseftől). „[A Művészettörténeti
Dokumentációs Központ] 1969-es átszervezéséig egyike volt azon kevés szellemi műhelyeknek,
amelyek sikeresen őrizték meg szakmai integritásukat az aktuális ideológiai kívánalmak ellenében.” (Pataki Gábor: A MTA Művészettörténeti Kutatóintézet és a modern/kortárs művészet. Ars
Hungarica 37 (1), 2011. pp. 61–66.) „Az az igazság, hogy ezt a korszakot nemcsak a felszínen
látható események alapján lehet megismerni és értékelni, volt egy másik, talán fontosabb – mert a
jövőbe mutató – »titkos története« is. Ennek egyik alfejezetét Dávid Katalinék írták a Művészettörténeti Dokumentációs Központban, »az ötvenes években csodaszámba menő téma-, vélemény-,
hit- és nézetgazdagság boldogító légkörében« (Supka Magdolna).” (Rónay László: Vasfüggöny
mögött. i. m.)
Beke László írja: „A Művészettörténeti Kutató Csoport közvetlen jogelődje a Művészettörténeti Dokumentációs Központ volt (alapítva: 1953), annak pedig a Magyar Művészettörténeti
Munkaközösség (1951). Vissza kell mennünk a második világháború utáni történelmi-társadalmi újrarendeződéshez, hogy elmondhassuk: szakmánk addig kereste a helyét a magyar kultúra,
a minisztériumi és később akadémiai, illetve marxista-kommunista pártirányítás erőterében,
míg a művészettörténet-tudomány az egyetemi kutatás, a múzeumi tudományos munka és az
építészet-műemlékvédelem területei között új pozíciót nem szerzett magának. A Művészettörténeti Munkaközösség érdeme volt, hogy évkönyveivel kijelölte a fő csapásirányt: a 19–20.
századi művészet kutatását. Rabinovszky Máriusz írja Önéletrajzában: »A Képzőművészek és
Iparművészek Szövetségének megalakulásakor megbíztak az írói szakosztály megszervezésével.
A szakosztály feladata volt, hogy összekötő kapocs legyen az élő művészet és az elmélet között.
A szakosztály terve alapján létesítette a Népművelési Minisztérium a Magyar Művészettörténeti
Munkaközösséget […].« Az igazgató Dávid Katalin lett, mint ahogy ő maradt a Dokumentációs
Központ alapításakor is, egészen 1966-ig.” (Lásd Beke László: A Művészettörténeti Kutatóintézet
negyven éve. i. m.) [A Magyar Művészettörténeti Munkaközösségből a Művészettörténeti Dokumentációs Központba történt intézményi átmenet tulajdonképpen csak névváltoztatás volt: a
munka dokumentációs jellegű lett. Részletesen lásd Dávid Katalin: A Művészettörténeti Dokumentációs Központ munkájáról. Magyar Könyvszemle 1960/1–4. pp. 201–203.]
A névsor forrása az Emlékiratok és Dávid Katalin ahhoz szóban tett kiegészítései, valamint a saját
emlékeim és gyűjtésem az Intézet kiadványaiból, főként a tartalomjegyzékekből, és nyilván, nem
teljes. Édesanyámat minden egyes névről megkérdeztem, és ő vagy megerősítette a nevet, vagy
levette az általam készített első listáról. Ezért az alábbi névsor az általa visszaigazolt személyek nevét tartalmazza. Ez fontos, mert hitelesíti a névsort, amelyből a mai olvasó számára megérezhetővé
válik a Dávid Katalin vezette intézet szellemi atmoszférája, amit Marosi Ernő tömören így fogalmazott meg a Dávid Katalin Emlékkönyvben megjelent, Levél Dávid Katának című írásában: „Ez
az élmény megerősített abban, amit akkoriban [az 1960-as évek elején (H. M.)] hallani, bibliográfiai adatokkal igazolni is lehetett, hogy a Dok. Központ, amelynek Maga volt a vezetője, »jó hely«.”
Az átszervezett intézmény későbbi korszakainak munkaviszonyban foglalkoztatott munkatársairól
készült teljességre törekvő lista. Lásd Kerny Terézia: Az MTA Művészettörténeti Kutató Csoportjának (1969–1990), majd Kutatóintézetének (1991–) munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozói,
1969–2011. Ars Hungarica 37 (1), 2011. pp. 83–146. A Dávid Katalin fémjelezte tizenöt évről, azt
hiszem, az alábbi névjegyzék az első kísérlet.
Az is kihangsúlyozandó, mert sokuknak ez volt az egyetlen megélhetési forrás, hogy az alábbiakban olvasható névsorban szereplők többsége az Intézettől fizetést vagy tiszteletdíjat kapott. Az az
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illető, akinél itt hiányzik a rövid életrajzi jellemzés, a jegyzetekben másutt is megtalálható, és az
olvasó, ha megkérhetem, képzeletben másolja ide az ottani leírást. Ha az illető hozzátartozójánál
(házastárs, gyermek stb.) külön nem említem az Intézettel való kapcsolatot, akkor ilyen nem volt.
A névsor leírásaiban szereplő, de a névsorhoz nem tartozó, ám a kontextus miatt fontos személyek
adatait az adott név után, csillagok között hozom.
Édesanyám nehezményezte, hogy megemlítettem, ha valaki szabadkőműves volt, mert egyházi
részről szükségtelenül és igazságtalanul ébresztek esetleges ellenérzést irántuk. Származást (zsidó,
örmény) csak abban az esetben jeleztem, ha a kontextus miatt szükségesnek gondoltam. A nevek
utáni zárójeles becenév az, ahogyan édesanyám az illetőt ma is nevezi. Némelyiküknél megemlítettem a hozzám fűződő kapcsolatot. Tudom, hogy művelődéstörténetileg ez teljesen érdektelen,
de nekem fontos, és az olvasó, remélem, megérti. Végezetül, ismételve magam, e névsor nem
Dávid Katalin barátainak listája, bár sokan vannak itt a barátai közül, hanem az általa vezetett intézmény szűkebb és tágabb értelemben vett munkatársainak felsorolása. Legtöbbjük már meghalt.
Nyerjék el az öröklét békéjének koszorúját! (H. M.)
Az 1951–1966 között Dávid Katalin vezette Magyar Művészettörténeti Munkaközösség, illetve
Művészettörténeti Dokumentációs Központ munkaviszonyban foglalkoztatott munkatársai:
Badál Ede Álmos OCist (1924–2009) ciszterci szerzetes, történész, muzeológus volt. A zirci
temető ciszterci sírkertjében nyugszik.
Bánrévy György (1905–1956) a levéltári kutatásokat irányította a Művészettörténeti Dokumentációs Központban.
Baranyai Béláné, Hildegard Dannenberg (1897–1986) német származású művészettörténész volt.
Építészettörténettel és egyházművészettel foglalkozott. Férje, Baranyai Béla (1881–1945) jogtörténész, levéltáros, debreceni egyetemi tanár volt. Légibomba ölte meg Berlinben.
Barlay Ödön Szabolcs OCist (1919–2018) ciszterci szerzetes, c. egyetemi tanár, 1952–56 között
dolgozott a Művészettörténeti Dokumentációs Központban. Az egyházüldözés idején bebörtönözték. Ő keresztelte e sorok íróját a Néphadsereg utcai lakásban.
Bernáth Mária (Marili)
Bíró Béla (1899–1982) művészettörténész volt, általános összefoglaló művészettörténeti könyveket írt. Amerikába disszidált.
Bónisné Wallon Emma (1889–1974) művészettörténész, levéltári kutató, a barokk építészet specialistája volt. Dávid Katalinnal barátok voltak.
H. Boros Vilma (1898–1991) művészettörténész, levéltáros. A holokauszt idején Budapesten részt
vett a zsidómentésben. Az egyházüldözéskor börtönbüntetést szenvedett. Jelen volt e sorok írója keresztelésén. Dávid Katalinnal barátok voltak. Férje, Harangi László (1897–1934) költő, Sík
Sándor köréhez tartozott. (Lásd Szabó Júlia: Haranginé Boros Vilma 1898–1991. Ars Hungarica
1992/2. pp. 91–93.)
Bottló Béla (1905–1964) könyvtáros, a Magyar Országos Levéltár főlevéltárosa. Dávid Katalinnal
barátságban volt. Éjjel, munka közben, Ostrom utcai lakásában halt meg. Felesége, Biró Margit
(1907–1984), Dávid Katalin elsőfokú unokatestvére volt.
Böhm Lipót Poldi (1916–1995) festőművész, Szőnyi István tanítványa, római ösztöndíjas, az Újhold művészcsoport tagja, a Művészettörténeti Dokumentációs Központ restaurátora volt. Szüleinek huszonegyedik gyermeke. Az 1960-as években Dávid Katalinnal beutazta Itáliát. Dávid
Katalinhoz, Hidvégi Györgyhöz, a Dávid családhoz, Reigl Judit, Hantai Simon, Bíró Antal, Zugor Sándor festőművészekhez, Tissa David rajzfilm-animátorhoz (akibe szerelmes volt és sokszor
megfestette), Jeszudián jógamesterhez és e sorok írójához is szoros barátság fűzte. Művésztársai,
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pl. Bálint Endre, Mácsai István szeretettel ábrázolták. Nagyon jóságos volt minden teremtett lény
iránt, fiatalon vágyódott a ferences szerzetesek közé, művészetét is a szentferenci világnézet ihlette. Fennmaradtak kiadatlan versei. Otthonában (Budapest IX. ker. Ráday utca 15.) halt meg.
Urnáját jelen sorok írója földelte el a lébényi temetőben. „Sok képet eladott Olaszországban, nem
egy festményét őrzik a nagy itáliai múzeumok, köztük az Uffizi híres önarckép-gyűjteményében is
ott van a képe.” (Dávid Katalin)
*
Szőnyi István (1894–1960) Kossuth-díjas festőművész, a Gresham-kör tagja, a Világ Igaza. Veje
Triznya Mátyás (1922–1991) római akvarellista volt.
Reigl Judit (1923–2020) Kossuth-díjas világhírű festőművész, Szőnyi István tanítványa, római
ösztöndíjas, André Breton felfedezettje. Festményei megtalálhatók a világ legfontosabb modern
gyűjteményeiben (Guggenheim, Pompidou, Metropolitan, MoMA, Tate Modern, MAM Paris).
Franciaországban élt. (E sorok írása idején hunyt el.) Barátsága Dávid Katalinnal 1942-ben kezdődött és élete végéig tartott. Utoljára kilencvenhetedik születésnapján, 2020. május 1-jén (e sorok
írója jelenlétében) beszéltek egymással. (Lásd Harry Bellet: La peintre abstraite Judit Reigl est
morte. Le Monde August 9, 2020; Dávid Katalin: Reigl Judit – 78 év barátság. Élet és Irodalom
2020. szeptember 18. p. 22.) Élete végéig megtartott egyik festménye címadására e sorok íróját
kérte meg.
André Breton (1896–1966) francia költő, író, filozófus, a szürrealista mozgalom megalapítója volt.
Nagy hatást gyakorolt a 20. századi kultúrára.
Hantai Simon (1922–2008) festőművész, római ösztöndíjas, André Breton felfedezettje, az absztrakt művészet világhírű képviselője. Dániel nevű gyermekének Tissa David volt a keresztanyja.
Bíró Antal (1907–1990) festőművész, Szőnyi István tanítványa, római ösztöndíjas. Franciaországban és Svédországban élt. Dávid Katalinnal barátok voltak.
Zugor Sándor (1923–2002) festőművész, Szőnyi István tanítványa, római ösztöndíjas. New Yorkban élt. Dávid Katalinnal barátok voltak.
Dávid Teréz (Tica), Tissa David (1921–2012) rajzfilmkészítő, Dávid Katalin testvére. A budapesti
Képzőművészeti Akadémia végzésével egy időben már a budapesti Magyar Filmiroda munkatársa
volt 1941-től 1945-ig, majd Macskássy Gyula (1912–1971) rajzfilmrendező Macskássy és Társai
Reklámfilm Produkciójánál dolgozott 1949-ig. Ezekben az években Dávid Katalinnal Macskássy
János (1910–1993) grafikusművész lakásában lakott (Budapest VII. ker. Rákóczi út 52.). Főiskolás barátnőjével, Reigl Judit festőművésszel 1950-ben Párizsba emigrált. 1953-ban a szintén magyar származású Jean Image-zsal együtt elkészítette a nagysikerű Bonjour Paris! című egész estés
rajzfilmet, melynek megvalósításában Jean Cocteau is részt vett. Orvos végzettségű vőlegénye
Lengyelországban politikai merénylet áldozata lett. 1955-ben New Yorkba költözött, ahol mentora
Grim Natwick („Grim papa”) volt, majd önálló animátorként dolgozott. Több száz reklámfilm és
rajzfilm készítésében vett részt. Szoros baráti és szakmai szálak fűzték a Hollandiában letelepedett Kozelka-Mocsáry házaspárhoz, akikkel számos közös rajzfilmet készített. 1975-ben a New
York-i Millimeter Magazine a világ egyik legjobb és leginkább foglalkoztatott rajzfilm-animátorának nevezte és azon nők egyikének, akik egy hagyományosan férfiak uralta területen a legmagasabb szintre jutottak. Fő műve az egész estés Raggedy Ann and Andy: A Musical Adventure
című rajzfilm, amelynek készítéséről könyv is született. A New York-i Manhattan Upper East Side
negyedében levő, Reigl Judit és Böhm Poldi festményeivel és növényekkel teli kis lakása, ahol a
rajzasztala is állt, a művészetkedvelők, különösen a rajzfilmes szakma zarándokhelye volt. Műveltsége, kifinomult ízlése és kulturáltsága szerénységgel, becsületességgel és jósággal párosult,
és ezek együtt eredményezték azt a rendkívül kedves személyiséget, amely mindenkit vonzott.
Naponta részt vett a lakásával szemközti jezsuita templom esti miséin. Szinte haláláig dolgozott
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az Edgar Allan Poeról készülő rajzfilmen. Lakásában hunyt el. Utolsó hónapjaiban Sheryl Sutton
(1950) ápolta, akiről Pilinszky János könyvet írt. Filmjei, animációi és rajzai még életében a New
York-i Museum of Modern Art állandó gyűjteményébe kerültek, és 2003-ban a MoMA egész estés
műsorral tisztelgett életműve előtt. A róla megjelent nekrológok New York animátor legendájaként
búcsúztatták. Az egyik nekrológ minden idők legnagyobb női rajzfilmkészítőjének nevezte. (Lásd
John Canemaker: Her animating spirit. Thérése „Tissa” David (1921–2012). Wall Street Journal
August 27, 2012.)
Jean Image, Hajdú Imre (1911–1989) francia filmrendező és rajzfilm-producer volt.
Jean Cocteau (1889–1963) világhírű francia költő, író, képzőművész, filmkészítő, az avantgarde
kiemelkedő képviselője, a francia újhullámos filmművészet előfutára volt.
Grim Natwick (1890–1990) neves amerikai rajzfilmkészítő és filmrendező, Tissa David amerikai
mestere volt.
Kozelka Kálmán és Mocsáry Ida Hollandiában élt és kimagasló szakmai minőséget képviselő
rajzfilmkészítő házaspár volt. (E sorok írója lakott náluk.) Rajzfilmes hagyatékuk a tilburgi Holland Animációs Filmintézetbe (NIAf) került. Dávid Katalinnal baráti kapcsolatban voltak.
Jeszudián, Selvarajan Yesudian (1916–1998) Budapesten működött jógi. 1948-ban Svájcba költözött. Böhm Lipót és felesége, Kaszás Mária sokszor vendégeskedett nála.
Kaszás Mária, Böhm Lipótné (Mara) (1926–2016) orvosnak tanult, végül műszaki rajzoló lett és
férje művészi munkáját támogatta. Dávid Katalin barátja volt. Özvegységében Dávid Katalin és
e sorok írója is segítették. Unokatestvérei: Pozsgay Imre (1933–2016) politikus és Bejczy Antal
(1930–2015) egyetemi tanár, a NASA neves űrkutatója.
Mácsai István (1922–2005) festőművész, Bernáth Aurél tanítványa, a hiperrealizmus kiemelkedő
képviselője volt. Újlipótvárosban lakott. Fia, Mácsai Pál (1961) Kossuth-díjas színművész.
Csernátony Zsuzsa művészettörténész.

*

Domonkos Endre (1925–1991) fotóművész, a dokumentarista fekete-fehér fotográfia, azon belül
a műszaki- és tárgyfotográfia kiemelkedő képviselője volt. A háború után újjáépült Budapest műszaki fejlesztéseit (metróépítés, hídrekonstrukciók, felüljárók, aluljárók) művészi fokon ábrázolta.
Fontosak festőművész ismerősei, barátai – Anna Margit, Böhm Lipót Poldi, Kondor Béla, Miháltz
Pál, Zilahy György – műtermeiről készített dokumentumfotói is. Dávid Katalinnal és Hidvégi
Györggyel barátok voltak. Felesége Dávid Ágnes.
*
Dávid Ágnes, Domonkos Endréné (1933–2013) gyógyszerész, Dávid Katalin testvére. Kortársai
közül kitűnt művészetek iránti fogékonysága, vidámsága, kedvessége és keleties vonásai miatt.
Rozgonyi Iván művészettörténész egyiptomi hercegnőnek nevezte. Vujicsics Tihamér többször is
megkérte a kezét. Az ORFI kórházi gyógyszertára steril laboratóriumát vezette, és Polcz Alaine-nel
a magyar hospice mozgalom önkénteseként dolgozott.
Polcz Alaine (1922–2007) pszichológus, tanatológus, a magyarországi hospice mozgalom elindítója. Férje Mészöly Miklós (1921–2001) Kossuth-díjas író, egyik legjobb barátja Nemes Nagy
Ágnes (1922–1991) Kossuth-díjas költő, a Világ Igaza volt.
*
Entz Géza (1913–1993) művészettörténész, építészettörténész, a műemlékvédelem világszínvonalú szakértője volt. Fia, Entz Géza Antal (1949) művészettörténész, politikus.
Farkas Zoltán (1880–1969) művészettörténész, a Nyugat munkatársa volt.
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M. Heil Olga (1927–1984) művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai osztályának
vezetője. Férje, Manga János (1906–1977) néprajztudós volt.
Henszlmann Lilla (1921–2008) művészettörténész. Első férje, Végvári Lajos (1919–2004) művészettörténész, egyetemi tanár, a Fővárosi Képtár igazgatója a Művészettörténeti Dokumentációs
Központ szellemi köréhez tartozott.
Horváth Tibor Antal (Horváth Antal Tibor) OPraem (1889–1964) premontrei szerzetes volt. A
szétszóratás után a nővérénél lakott és a Művészettörténeti Dokumentációs Központban levéltári
kutatást végzett.
Kampis Antal
Kapossy János (1894–1952) művészettörténész, egyetemi tanár, a Magyar Országos Levéltár igazgatója, Dávid Katalin idejében a Művészettörténeti Dokumentációs Központ csoportvezető beosztású munkatársa volt.
Kelecsényi Ákos OCist (megh. 1991) történész, tudós bibliográfus volt. Sírja a jászberényi temetőben van.
Kenéz Győző (1916–1990) a jezsuiták rendi főiskolájában tanult, az innsbrucki egyetemre is járt,
végül nem pap, hanem hitoktató lett. 1956 után börtönben volt. Szabadulása után szőlőmunkásként
dolgozott. 1958–1962 között a Művészettörténeti Dokumentációs Központban levéltári kutatásokat végzett és az ELTÉ-n egyetemi doktori fokozatot szerzett.
Kerekes Gézáné, Rózsi néni (Mamaka), erdélyi csángó asszony, a Művészettörténeti Dokumentációs Központ takarítónője és kézbesítője volt. Már korábban pótmamaként vigyázott e sorok
írójára (innét a beceneve). Férjével egy angyalföldi szuterénben lakott. Bernáthékhoz is járt. Végül
Marilit ápolta. Hamvai Dunába süllyesztésekor e sorok írója is jelen volt.
Klembala Ernő SJ (1915–1986), Szegeden végezte el a teológiát. 1946-ban szentelték pappá.
Szentbeszédeit államellenesnek minősítették. A Rákosi-korszakban álnéven bujkálni kényszerült
és favágásból élt. Bebörtönözték. Kiszabadulása után a Művészettörténeti Dokumentációs Központban jutott munkához és pénzkeresethez. E sorok íróját németre tanította. Alacsony termete
mellett sportos fizikummal rendelkezett, és jól tudott kézen járni. Moped motorkerékpárral közlekedett. Egyszerűség, nyíltság, egyenesség, szókimondás, becsületesség jellemezte. Semmi nem
volt benne a körmönfontságból, a csűrés-csavarásból, az igaz dolgok elbonyolításából. Olyan tisztaszívű volt, amilyennek Isten az embert teremtette. Az álnokság antitézisének megszemélyesítője
volt. Koppenhágában – ahol turistaként járt – váratlanul meghalt.
Koffán Károly (1909–1985) grafikus, ornitológus, fotóművész, Kondor Béla egyik mestere volt.
Dávid Katalinnal barátok voltak.
Kopp Jenő (1900–1977) művészettörténész, római ösztöndíjas, a Fővárosi Képtár igazgatója, kutatási területe a magyar egyházművészet volt. Leánya, Kopp Mária (1942–2012) orvos, pszichológus, aki férjével, Skrabski Árpád (1939–2009) mérnök-szociológussal a mentális egészségtudomány kiemelkedő művelője volt. A Stephanus-díjas Kopp Mária laudációját Dávid Katalin tartotta.
Kovács Ferenc fotóművész, a Művészettörténeti Dokumentációs Központ fotósa volt.
Z. Lányi Vera, Zolnay Lászlóné művészettörténész. Dávid Katalin barátja volt. Amerikában hunyt
el. Édesapja, Lányi Zsigmond (1878–1950) a Friss Újság tulajdonosa és főszerkesztője volt.
Mihalik Sándor (1900–1969) művészettörténész, római ösztöndíjas, az Iparművészeti Múzeum
főigazgatója volt. Dávid Katalinnal barátok voltak. Felesége, Dutka Mária (1906–1973) művészettörténész, Dutka Ákos (1881–1972) költő – Ady Endre közeli barátja – leánya a Művészettörténeti
Dokumentációs Központ köréhez tartozott.
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F. Mihály Ida (1920 vagy 1921–2003) művészettörténész, férje, Fehér Alajos (megh. 2001), a budapesti Bajcsy-Zsilinszky út és Népköztársaság útja (ma Andrássy út) kereszteződésénél működött
antikvárium vezetője, az antikváriusok doyenje volt.
Mócsy Imre SJ
S. Nagy Katalin (1944) művészettörténész, szociológus, egyetemi tanár. Dávid Katalinhoz barátság fűzi.
Németh Lajos
Oszvald Arisztid Ferenc OPraem (1890–1973) premontrei szerzetes, történész, levéltári kutatásokat végzett.
Pataki Vidor János OCist (1901–1973) ciszterci szerzetes, történész, levéltári kutatásokat végzett.
Pethes Sára, Szabó Józsefné (1922) a Művészettörténeti Dokumentációs Központ gazdasági vezetője volt.
Rozgonyi Iván (1926–1998) művészettörténész volt. Művészinterjúi és fotóművészeti írásai is maradandó értékek.
Sass Imre SJ (1911–1974) szegedi egyetemi lelkész, a Mária-kongregáció vezetője volt. A holokauszt idején Szegeden és környékén zsidókat bujtatott. Az egyházüldözéskor bebörtönözték.
Templomi állványszerkezetről lezuhanva halt meg. Dávid Katalinnal barátok voltak.
Sprenger Mária Mercedes (1899–1971) művészettörténész, műfordító. Jelen volt e sorok írója
keresztelésén. Dávid Katalinnal barátok voltak. „A két világháború között egy ideig tagja volt
a Szociális Testvérek Társaságának, majd a Katolikus Nőszövetség főtitkára volt. 1945 után a
Művészettörténeti Dokumentációs Központ keretében fejtette ki tudományos munkáját, a hazai
művészettörténet eddig feltáratlan levéltári anyagában búvárkodott. Életének ez a külső kerete
azonban semmit sem árul el arról a nagy lelki gazdagságról, amelyről mindenki tanúságot tehet,
aki személyes kapcsolatba került vele. Széles körű érdeklődése, nagy szellemi elevensége páratlan
szerénységgel és állandó segítőkészséggel párosult.” (Lásd d. [Doromby Károly]: Sprenger Mária
Mercedes halálára. Új Ember 1971. november 7. p. 2.)
B. Supka Magdolna (Manna) (1914–2005) Széchenyi-díjas művészettörténész, akadémikus. Ismerte az asztrológiát. Dávid Katalinhoz barátság fűzte. Lánykorában Zilahy Lajos (1891–1974)
író titkárnője volt. Első férje Féja Géza (1900–1978) író, második férje Bényi László (1909–2004)
festőművész, édesapja Supka Géza (1883–1956) régész, művészettörténész, akadémikus, lapszerkesztő, a könyvnapok kezdeményezője, szabadkőműves nagymester. Ők is Dávid Katalin barátai
voltak és a Művészettörténeti Dokumentációs Központ szellemi köréhez tartoztak.
D. Szemző Piroska (1907–1982) irodalomtörténész, művelődéstörténész. Dávid Katalinnal barátok voltak. Férje, Dezsényi Béla (1907–1972) sajtótörténész, az Országos Széchenyi Könyvtár
főosztályvezetője volt és a Művészettörténeti Dokumentációs Központ szellemi köréhez tartozott.
Tamás Lászlóné, Pomázi Margit (Pomi) (1935) a Művészettörténeti Dokumentációs Központ titkárnője, Pethes Sára munkatársa volt.
Valkó Arisztid (1905–1988) művészettörténész, régész, zenetörténész, levéltári kutató volt.
Voit Pál (1909–1988) művészettörténész, enteriőr- és műemléktörténész, római ösztöndíjas.
1944–45-ben az Iparművészeti Múzeum gyűjteményét megvédte a német-, és a szovjet katonai
rekvirálásoktól. 1946–48 között, Mihalik Sándor utódaként, a Múzeum főigazgatója volt. A kommunista hatalomátvétel után, 1949-ben letartóztatták. Az elítéléstől Ék Sándor mentette meg, aki az
Iparművészeti Múzeum élén utóda volt. A Művészettörténeti Dokumentációs Központban kapott
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munkát és fizetést. Megélhetésének biztosítása mellett szelleme, egész intellektusa így maradt élő
és termékeny. Az 1970-es években megkapta a tudományok doktora fokozatot.
Ybl Ervin (1890–1965) művészettörténész, c. egyetemi tanár, szabadkőműves. Dávid Katalinnal
barátok voltak.
Zolnay László (1916–1985) régész, a budavári gótikus szoborlelet felfedezője. Első felesége, akivel a zsidótörvények idején kötött házasságot, a zsidó származású Lányi Vera volt. A világháború
után elváltak. A kommunizmus idején a grófi családból származó Károlyi Máriát (megh. 1972)
vette feleségül. Szimpatizált a szabadkőművességgel. Ásatásai mellett művelődéstörténeti munkássága is maradandó érték. Dávid Katalinnal barátok voltak.
Az 1951–1966 között Dávid Katalin vezette Magyar Művészettörténeti Munkaközösség, illetve Művészettörténeti Dokumentációs Központ szellemi köréhez tartozók névsora:
Aggházy Mária, Gulácsi Lajosné (1913–1994) művészettörténész, mindkét szülői ágról festőművészek leszármazottja, a Szépművészeti Múzeumban a Régi Szoborgyűjtemény vezetője volt.
Anna Margit (1913–1991) festőművész, az Európai Iskola tagja. Dávid Katalinhoz barátság fűzte.
Első férje, Ámos Imre (1907–1945), haszid zsidó múltba gyökerező festő- és grafikusművész, a
holokauszt mára világhírű festője volt, akit az Ohrdruf-i haláltáborban pusztítottak el. Anna Margit
második házasságából született fia, Péter Vladimir (Wladis) (1947) ötvösművész, egyetemi tanár.
Baktay Ervin (Bölény) (1890–1963) művészettörténész, orientalista, asztrológus. Multikulturális
gyökerű és érdeklődésű tudós volt. Élete az életműve. Leginkább Indiában érezte otthon magát.
Jelen sorok írójának apósához, Miklós Pálhoz baráti szálak fűzték. Dávid Katalin nem engedte,
hogy e sorok írójának horoszkópját elkészítse, Miklós Pál tőle (is) tanulta a horoszkópkészítést.
Unokahúgát, Amrita Sher-Gilt (1913–1941) a legnagyobb indiai modern festőművésznek tartják.
Bálint Endre (1914–1986) Kossuth-díjas festőművész, az Európai Iskola tagja, Szerb Antal sógora
volt. Tüdőbaját Levendel László kezelte. Dávid Katalinhoz barátság fűzte.
Balogh Jolán
Bán Béla (1909–1972) Nordau-díjas festőművész, az 1930-as években a Szocialista Képzőművészek Csoportjának tagja, Kállai Ernő szellemi tanítványa, az Európai Iskola tagja, 1965-től a
Tel-Aviv-i Képzőművészeti Egyetem tanszékvezető professzora volt. Dávid Katalinról, akivel barátságban volt, számos portrét készített.
Barcsay Jenő (1900–1988) erdélyi fejedelmi és örmény származású, kétszeres Kossuth-díjas festőés grafikusprofesszor, Kondor Béla tanára és mentora, a konstruktivizmus kiemelkedő mestere, az
Európai Iskola tagja. Anyai ágon Dávid Katalin unokanagybátyja volt. A holokauszt idején részt
vett a zsidómentésben. E sorok íróját 1974-ben felkészítette a sorkatonai szolgálatra.
Beke László (1944) Széchenyi-díjas művészettörténész, egyetemi tanár, a Műcsarnok főigazgatója, 2000–2011: a Dokumentációs Központ utódjának, az MTA Művészettörténeti Kutatóintézetének igazgatója volt. Érdeklődése a modern magyar képzőművészet (avantgarde, új avantgarde,
kortárs) elméletére és történetére irányul. Kimagasló munkássága és a művészek melletti kiállása
miatt kortársai szemében példakép lett. A Dávid Katalin vezette Művészettörténeti Dokumentációs
Központban „nevelkedett”. „[A] folyosón olykor Genthon István járt fütyörészve, ha éppen dolga
volt arrafelé; mert szomorú és civilbe öltözött papok keresték föl a Központot, óriási tudásukat
szolgálatba állítva gazdagították a dokumentációt a sajtófigyelés mellett; [...] Az ambiciózusabb
fiatalok, Beke László például, itt alapozhatták meg masszív tudásukat.” (Takács József: Köszöntő.
In: „Ex invisibilibus visibilia...”. Emlékkönyv Dávid Katalin professzorasszony 70. születésnapjára. Szerk. Dankó László, Széll Margit, Takács József. Pesti Szalon, Ferenczy Kiadó, Budapest,
1993, pp. 16–17.)
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Bencze László (1907–1992) Kossuth-díjas festőművész volt.
Berda Ernő (1914–1961) festő- és grafikusművész, Berda József (1902–1966) költő testvére volt.
Dávid Katalinnal barátságban volt.
Berkovits Ilona (1904–1986) művészettörténész, a magyarországi középkori illuminált kéziratok
szakértője volt. Férje Tolnai Gábor (1910–1990) irodalomtörténész, egyetemi tanár, akadémikus volt.
Bernáth Aurél
Bodnár Éva (1922–1994) művészettörténész. A Magyar Nemzeti Galéria alapító munkatársa volt.
Boreczky László (1919–1999) belsőépítész, kiállítás- és látványtervező volt.
Bortnyik Sándor (1893–1976) Kossuth-díjas festő- és grafikusművész, a modern művészet origópontjának, a Bauhaus nevű németországi posztgraduális művészeti iskolának kiemelkedő tagja, a
budapesti Képzőművészeti Akadémia rektora, Dávid Katalin egyik fontos támogatója volt.
K. Czobor Ágnes (1914–1987) művészettörténész, az olasz barokk festészet specialistája. Férje
Katona Jenő (1905–1978) író volt.
Csatkai Endre (1896–1970) Kossuth-díjas művészettörténész, Sopron polihisztor mindenese. Katolizált zsidó volt, édesapja szabadkőműves. Zádor Annába szerelmes volt. E sorok írója és szülei
felejthetetlen napokat töltöttek vele Sopronban.
Csemegi József (1909–1963) építész, kiemelkedő műemlékvédelmi szakember volt. Dávid Katalinnal barátok voltak.
Csernyánszky Mária művészettörténész, a régi textilművészet kiemelkedő kutatója, az Iparművészeti Múzeum főmunkatársa volt. Koncepciós alapon, Voit Pállal együtt őt is meghurcolták.
Csohány Kálmán (1925–1980) grafikusművész volt.
Csók István (1865–1961) kétszeres Kossuth-díjas festőművész, életében utolsó kiállítását Dávid
Katalin nyitotta meg.
Dávid Károly (1903–1973) Kossuth-díjas építész, építődinasztia leszármazottja, CIAM-tag, a
Magyar Építészek Szövetsége elnöke, a Népstadion tervezője volt.
Dercsényi Dezső (1910–1987) Kossuth- és Herder-díjas művészettörténész, építészettörténész,
kiemelkedő kulturáltságú és tudású műemlékvédő volt. Fia, Dercsényi Balázs (1940–2003)
művészettörténész volt.
Devich Sándor (1894–1976) festőművész, a Szépművészeti Múzeum osztályvezető restaurátora
volt. Dávid Katalinnal barátok voltak.
Domanovszky Endre (1907–1974) kétszeres Kossuth-díjas festőművész, Domanovszky Sándor
(1977–1955) történész, egyetemi tanár, akadémikus fia.
Doromby Károly
Duray Tibor (1912–1988) festőművész, római ösztöndíjas volt.
Eszláry Éva, Szmodis Lorándné művészettörténész a Szépművészeti Múzeum Régi Szoborgyűjteményének vezetőjeként ment nyugdíjba. Balogh Jolán munkatársa és tudományának folytatója volt.
Ék Sándor (1902–1975) Kossuth-díjas grafikus- és festőművész, a Vörös Hadsereg tisztje, az Iparművészeti Múzeum igazgatója volt. Pályája a szovjet avantgarde-tól a szocreálig ívelt.
Fazekas Péterné, Weisz Katalin művészettörténész. A budapesti Történeti Múzeum Újkori osztályán dolgozott.
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Fejős Imre (1899–1965) muzeológus, litográfia- és fotótörténész volt.
Fenyő György (1904–1987 körül) festőművész, restaurátor. Angliában halt meg. (Lásd Búza Péter:
Életmű a toronyszobában. Budapest 2017/9. pp. 10–13.)
Fenyő Iván (1905–1979) művészettörténész, a Szépművészeti Múzeum Grafikai Osztályának
vezetője, Dávid Katalin barátja volt.
Fenyő Miksa (1877–1972) katolizált magyar-zsidó mecénás, szabadkőműves, a Nyugat alapító
főszerkesztője volt. Fiaival, Györggyel és Ivánnal együtt a Művészettörténeti Dokumentációs Központ köréhez tartozott. Dávid Katalint barátságába fogadta.
Ferenczy Béni (1890–1967) kétszeres Kossuth-díjas szobrászművész, a Gresham-kör tagja, Ferenczy Károly (1862–1917) festőművész gyermeke, Ferenczy Valér öccse, Ferenczy Noémi ikertestvére volt. Feleségével, Plop Mária Erzsébettel, aki szintén a Dokumentációs Központ szellemi-baráti köréhez tartozott, a holokauszt idején zsidókat mentettek, amiért a jeruzsálemi Jad Vasemtől
posztumusz Világ Igaza kitüntetést kaptak. Szabadkőműves volt.
Ferenczy Noémi (1890–1957) Kossuth-díjas gobelinművész és festőművész. Művészete az európai élvonalhoz tartozott. Számos kiállítását Dávid Katalin nyitotta meg. Közös bérházban (Budapest V. ker. Néphadsereg utca 18.) laktak és szoros barátságban voltak. 1956-ban Ferenczy Noémi
műtermét találat érte, ezért Dávid Katalinékhoz költözött. Dávid Katalinról és e sorok írójáról
gyönyörű rajzot készített.
Ferenczy Valér (1885–1954) festőművész volt. Otthonának érezte a Művészettörténeti Dokumentációs Központot. Dávid Katalinhoz barátság fűzte.
Feszty Masa (1894 vagy 1895–1979) festőművész, Feszty Árpád (1856–1914) festőművész leánya, a magyar art deco templomi festészet fontos művésze volt.
Fischer Ernő (1914–2002) festőművész, a tokaji nyári művésztelep egyik vezető művésztanára
volt. Több kiállítását Dávid Katalin nyitotta meg.
Fischer József (1901–1995) építész. Aktív szerepet vállalt a modern építészet két meghatározó
szerveződése, a CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) és annak nemzeti ágait
reprezentáló CIRPAC (Comité International pour la Résolution des Problèmes de l’Architecture
Contemporaine), különösen az utóbbi magyar szekciójának munkájában. Kortársai a „bauhaus-gondolat képviselőjének” tartották, és maga Walter Gropius (1883–1969), a Bauhaust alapító építész
is nagyra becsülte. A holokauszt idején zsidómentő munkát végzett. Dávid Katalin Fischer Józsefet is felkérte a Művészettörténeti Dokumentációs Központ külső munkatársának, különösen
a konstruktív művészeti mozgalmak történeti dokumentumainak összeállítását segítendő. Fischer
József Nagy Imre kormányának a Szociáldemokrata Párt részéről, államminiszteri rangban, 1956.
november 2-án tagja lett. Családját követve, 1965-ben ő is nyugatra emigrált, de levelezésben
maradt a Művészettörténeti Dokumentációs Központtal. Levelei viccesek is voltak, mert bennük
ironikusan pár mondatot írt az „ÁVO”-nak is, ugyanis biztos volt abban, hogy leveleit, kézbesítés
előtt, elolvassák. Felesége halála után visszaköltözött hazájába. Értékes irathagyatéka egy részét a
Művészettörténeti Dokumentációs Központ utódintézményében (ma MTA BTK Művészettörténeti
Intézet) őrzik. Felesége, Pécsi Eszter (1898–1975) a berlini (Charlottenburg) műegyetemen tanult,
és az 1920-as évek végén már európai szaktekintélynek számító vasbeton-szerkezettervező mérnök
volt. Budapesten a (mai) XIII. ker. Szent István park 16. sz. ház VI. emeletén laktak. A házon közös
emléktáblájuk van. Világszínvonalú munkásságukkal és szellemi tisztaságukkal ők ketten lehetnének az Újlipótváros Bauhaus-indíttatású építészeti kultúrájának emblémái.
Fónyi Géza (1899–1971) Kossuth-díjas festőművész, római ösztöndíjas volt. Hidvégi György rajz
tanára volt a budapesti Kölcsey Gimnáziumban.

73

Frank Frigyes (1890–1976) festőművész, kiemelkedő kolorista volt.
Frank János (1925–2004) Széchenyi-díjas művészettörténész. Abszolút minőségérzékkel mozgott
a modern (kortárs) művészetben. Az 1956-os forradalom idején Dávid Katalin férjével, Hidvégi
Györggyel Bécsben volt.
Fülep Lajos
Galyasi (Reisinger) Miklós (1903–1974) művészettörténész, költő, muzeológus, Hódmezővásárhely nagyformátumú szellemi mindenese volt.
Gellér Katalin, Ruzsa Györgyné (1946) művészettörténész, Keserü Katalinnal közös kutatásai
megismertették a világgal a gödöllői művésztelepet. Férje, Ruzsa György (1947) művészettörténész, egyetemi tanár.
*
Keserü Katalin (1946) Széchenyi-díjas művészettörténész, egyetemi tanár, akadémikus, 1992–
1995 között a Műcsarnok főigazgatója volt. Dávid Katalinhoz barátság fűzi. Testvére, Keserü Ilona
(1933) Kossuth-díjas festőművész.
*
Genthon István (1903–1969) művészettörténész, akadémikus, az 1940-es évek első felében a Római
Magyar Akadémia igazgatója, 1945–1949 között a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Gresham-kör tagja, Dercsényi Dezső szerint a modern magyar művészettörténet legnagyobb mestere volt.
Gerevich László (1911–1997) Kossuth-díjas régész, művészettörténész, akadémikus volt. A Budai
Vár régészeti feltárását irányította.
B. Gönczi Éva, Benkő Viktorné (megh. 2003) művészettörténész, a Szépművészeti Múzeum főmuzeológusa volt.
Gyarmathy Tihamér (1915–2005) Kossuth-díjas festőművész, akadémikus, az Európai Iskola tagja volt.
Herman Lipót (1884–1972) festőművész, szabadkőműves, a magyar-zsidó kultúrtörténet fontos
alakja volt.
Hincz Gyula (1904–1986) Kossuth-díjas festőművész volt, az 1920-as évek végén az európai élvonalhoz tartozott.
Imre István (1918–1983) Kossuth-díjas festőművész volt.
Kádár György (1912–2002) Kossuth-díjas festőművész, Dávid Katalin barátja volt.
Kádár Zoltán (1915–2003) polihisztor művészettörténész, régész, zoológus, bizantológus,
ikonográfus, természetbúvár, debreceni egyetemi tanár volt. „Egyik megteremtője és kiemelkedő
művelője volt a magyar földi, keresztény archeológiának.” (Tóth István, Műemlékvédelem 2003/3.
p. 233.) Jelentős a reáliák (különösen a biológia) művelődéstörténetével foglalkozó enciklopédikus
munkássága is. E sorok írója az 1990-es évek elején meglátogatta budapesti Szentkirályi utcai
lakásában. Még lépkedni is óvatosan kellett: a könyvek és kéziratok halmai között, a fotelekben,
székeken mindenütt fucsaságok, papírokba csomagolt különös növények, ásványok, megkövült,
vagy formalinban lebegő állatok voltak. Dávid Katalinnal a Művészettörténeti Dokumentációs
Központ után is igen jó kapcsolatban maradt, a Szent István Tudományos Akadémián ajánlója volt.
Kákay Szabó György (1903–1964) festőművész, a Szépművészeti Múzeum főrestaurátora, római
ösztöndíjas volt. Dávid Katalinnal barátok voltak.
Kállai Ernő (Ubul) (1890–1954) világhírű művészettörténész, művészetkritikus, az Európai Iskola
tagja, a Bauhaus munkatársa és az intézmény azonos nevű lapjának szerkesztője. Dávid Katalin
egyik mentora volt.
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Kassák Lajos (1887–1967) Kossuth-díjas író, költő, lapszerkesztő, képzőművész, az avantgarde
világszínvonalú mestere, az Európai Iskola tagja volt. Művészete, emberi és művészi kapcsolatai,
valamint világnézete alapján a Bauhaus szellemi köréhez tartozott. Szabadkőműves volt. Dávid
Katalin idején nagy kedvvel vett részt a Művészettörténeti Dokumentációs Központ munkájában.
Dávid Katalinnal barátok voltak.
Kiss Dezső művészettörténész.
Kiss Lajos (1881–1965) Kossuth-díjas néprajzkutató, Tornyai János (1869–1936) festőművész
munkatársa és barátja volt, a magyarság megértésében Ady Endre szelleméig magasodott. Vásárhelyi művészélet című könyve a szakma alapművének számít.
M. Kiss Pál (1911–2001) művészettörténész, festőművész.
Klaniczay Tibor (1923–1992) Kossuth-díjas irodalomtörténész (olasz szakos), akadémikus, tudományterülete európai jelentőségű tudósa volt.
Kmetty János (1889–1975) Kossuth-díjas festőművész, Kondor Béla egyik mestere volt. Dávid
Katalinnal barátok voltak.
Kondor Béla
Konecsni György (1908–1970) kétszeres Kossuth-díjas festő- és grafikusművész volt.
Korniss Dezső (1908–1984) festőművész, az Európai Iskola tagja volt. A kalligráfiára, amely életművének külön fejezete, Miklós Pál tanította.
Köpeczi Béla (1921–2010) állami díjas irodalomtörténész, egyetemi tanár, akadémikus, 1982–
1988 között művelődési miniszter volt.
Körner Éva (1929–2004) Széchenyi-díjas művészettörténész, Fülep Lajos tanítványa volt. Derkovits-monográfiája a szakma alapművének számít. Dávid Katalinnal barátok voltak.
Krisztinkovich Mária, Gyöngyössy Istvánné, Horváth Jenőné (1918–2008) művészettörténész, író,
műgyűjtő, az Iparművészeti Múzeumot megalapító Ráth György (1828–1905) egyenesági leszármazottja, a régi kerámiák kutatója volt. Kanadába disszidált.
Lajta Edit, Szegedi Sándorné, Bánó Endréné (1926–1970) művészettörténész, a négykötetes Művészeti lexikon felelős szerkesztője volt. Vicces önportréja a lexikon Alfred Leanque (ál)címszava.
(Lásd Hidvégi Máté: Leanque, azaz „Linkalfréd”. Irodalomismeret 1997/4. p. 70.) Nevelt fia Bánó
András (1949) újságíró.
Levendel László (1920–1994) orvos, tüdőgyógyász, botanikus, a bori láger és a cservenkai
mészárlás túlélője, a Levendel-módszerként ismert pszichoszomatikus orvoslás kidolgozója, c.
egyetemi tanár, a szocializmus idején a modern magyar képzőművészet legnagyobbjainak, köztük
az Európai Iskola tagjainak védelmezője és orvosa volt. Dávid Katalinnal szegedi egyetemista
koruktól kezdve barátok voltak. Festészeti gyűjteménye a Kiscelli Múzeumban található. Önmagát
a szikes pusztákon és száraz réteken a szél által görgetett mezei iringóhoz („ördögszekér”) hasonlította. E sorok írójának egyik szellemi mentora volt. Leánya, Levendel Júlia (1944) író és veje,
Horgas Béla (1937–2018) költő és festőművész a Liget folyóirat alapító szerkesztői.
Luzsicza Lajos (1920–2005) festőművész, a Tatabányai Képzőművészeti Szabadiskola alapítója,
a Műcsarnok igazgatója volt.
Lyka Károly (1869–1965) Kossuth-díjas és Kossuth Nagydíjas művészettörténész, szabadkőműves. Igazi szaktekintély, élő legenda volt. Könyveiben és tanulmányaiban megőrzött munkássága
maradandó értéknek bizonyult. Dávid Katalin idején a Művészettörténeti Dokumentációs Központ
szellemi köréhez tartozott. (Lásd A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve 1953.

75

Művészettörténeti tanulmányok [Lyka Károly születése 85. évfordulójára]. Képzőművészeti Alap
Kiadóvállalat, Budapest, 1954.)
Major Máté (1904–1986) Kossuth-díjas építész, egyetemi tanár, akadémikus. Dávid Katalinnal
baráti kapcsolatban volt. Szerepet vállalt a CIAM és a CIRPAC munkájában. Fia, Major Ádám
(1929) – a Nobel-díjas Oláh György (1927–2017) egykori kollégája – e sorok írójának szerves
kémia tanára volt.
Makrisz Agamemnon (1913–1993) Kossuth-díjas szobrászművész volt. Athénban nyugszik.
Mályusz Elemér (1898–1989) történész, akadémikus, a magyarországi középkorkutatás egyik legfontosabb személyisége volt.
Marosi Ernő (1940) Széchenyi-díjas művészettörténész, egyetemi tanár, akadémikus. Érdeklődési
területe a középkor művészettörténete. Kortársai a világ legjobbjai közé helyezik. Fiatal művészettörténészként a Művészettörténeti Dokumentációs Központ munkabeszámoló rendezvényén
szerepelt először. 1991–2000: a Dokumentációs Központ utódjának, az MTA Művészettörténeti
Kutatóintézetének igazgatója volt.
Martyn Ferenc (1899–1986) Kossuth-díjas szobrász- és festőművész, az Európai Iskola tagja volt.
Dávid Katalinnal barátok voltak.
Medgyessy Ferenc (1881–1958) kétszeres Kossuth-díjas szobrászművész volt.
Miháltz Pál (1899–1988) festőművész, a szentendrei művésztelepen alkotott.
Mihály (Mauthner) András (1917–1993) Kossuth-díjas zeneszerző, karmester, gordonkaművész,
egyetemi tanár, a Magyar Állami Operaház igazgatója volt.
Mihályfi Ernő (1898–1972) bölcsészdoktor, c. egyetemi tanár, szabadkőműves, 1947 után tájékoztatási miniszter, külügyminiszter, az országgyűlés alelnöke, az Elnöki Tanács tagja, a magyar
evangélikus egyház világi vezetője, a Magyar Nemzet főszerkesztője, művelődésügyi miniszterhelyettes, a Művészettörténeti Dokumentációs Központ, különösen Dávid Katalin és Németh Lajos
fontos támogatója volt.
Mikus Sándor (1903–1982) kétszeres Kossuth-díjas szobrászművész volt.
Mozsolics Amália (1910–1997) muzeológus, régész, a bronzkor világhírű tudósa, a Magyar Nemzeti Múzeum főmunkatársa volt. Újlipótvárosban lakott, és Dávid Katalinhoz szoros barátság kapcsolta.
Cs. Nagy Zsuzsa, Csengeryné (1919–1989) művészettörténész.
Németh Kálmán (1903–1979) szobrászművész, restaurátor.
Ország Lili (1926–1978) festőművész, az Európai Iskola tagja volt. E sorok írója, kamaszkorában,
Bernáth Marili mellett belé volt szerelmes. Dávid Katalinnal barátok voltak.
Pán Imre, Mezei Imre (1904–1972) művészetteoretikus, művészetszervező, a magyarországi
modern képzőművészet szellemi mecénása, az Európai Iskola nevű képzőművészeti csoport és
mozgalom egyik alapítója és teoretikusa, Dávid Katalin barátja volt. Felesége, Hauswirth Magda
(1903–1999) grafikusművész, karikaturista, és testvére, Mezei Árpád (1902–1998) pszichológus,
filozófus, művészettörténész, az Európai Iskola egyik alapítója – Levendel László tüdőgyógyász,
holisztikus szemléletű orvosprofesszor szerzőtársa – is a Művészettörténeti Dokumentációs Központ köréhez tartoztak és Dávid Katalin barátai voltak. Hauswirth Magda unokatestvére, Steinbach
Sándor (1935) hangmérnök felesége, Bottló Mária Magdolna (1937–1974) Dávid Katalin unokahúga volt. A Pán-Hauswirth házaspár gyermeke, Mezei Gábor (1935) – belsőépítész, festőművész,
akadémikus, Makovecz Imre alkotótársa – Dávid Katalin közeli barátai egyike.
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*
Makovecz Imre (1935–2011) Kossuth-díjas építész, grafikusművész, a Magyar Művészeti
Akadémia alapítója, antropozófus. Károly walesi herceg (1948) kedvenc építésze volt. „Egyike
volt a huszadik század legjelentősebb és mélyen politikus építészeinek.” (Edwin Heathcote, Financial Times 1 October 2011). Dávid Katalinnal közeli barátok voltak. (Lásd Dávid Katalin: „In
pace”. Kortárs 2011/12. pp. 3–10.) E sorok íróját és annak fiát barátságába fogadta.
*
Pap Gyula (1899–1983) világhírű iparművész, a Bauhaus nevű németországi posztgraduális művészeti iskola növendéke, a berlini Moderne Kunstschule tanára volt. Felesége, Haulisch Lenke
(1930) művészettörténész is a Művészettörténeti Dokumentációs Központ köréhez tartozott.
Pilinszky János
Pogány Frigyes (1908–1976) állami díjas építész, művészettörténész, egyetemi tanár, az Építészek
Nemzetközi Szövetsége (UIA) elnöke volt.
Pogány Ö. [Ödön] Gábor (PÖG) (1916–1998) művészettörténész, kortársaira jelentős hatást gyakorolt, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója volt. Felesége – neves jogászcsalád gyermeke – Balás Edit (1918–1994) művészettörténész is a Művészettörténeti Dokumentációs Központ köréhez
tartozott. Gyermekük Pogány Gábor (1944) művészettörténész. (Szüleim házasságkötésekor az
egyik tanú Pogány Ö. Gábor, a másik tanú Fehér Zsuzsa volt. H. M.)
*
D. Fehér Zsuzsa, Doroghy Miklósné (1925–2001) művészettörténész, a Magyar Televízió Képzőművészeti osztályvezetője volt. Dávid Katalinhoz és testvéreihez Szegedről keltezett baráti kapcsolat fűzte.
*
Pór Bertalan (1880–1964) kétszeres Kossuth-díjas festőművész volt.
Rabinovszky Máriusz
Radocsay Dénes (1918–1974) művészettörténész, a magyar középkori festészet tudósa, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója volt.
Reich Károly (1922–1988) Kossuth-díjas grafikusművész volt.
Révész-Alexander Magda (1885–1972) művészettörténész, Alexander Bernát (1850–1927) filozófus, akadémikus leánya, Révész Géza (1878–1955) pszichológus, az amszterdami Kísérleti Lélektani Intézet igazgatójának felesége volt.
Révhelyi Elemér (1889–1976) művészettörténész, építészettörténész, műegyetemi tanár.
Rózsa György
Sárközi Márta, szül. Molnár Márta, Horváth Zoltánné, Sárközi Györgyné (1907–1966) szerkesztő,
műfordító volt. Kultúrtörténeti jelentőségű családi hátterével, műveltségével, valamint rendkívüli
szakmai és emberi kötődéseivel a magyar kultúra külön fejezetét reprezentálta. Értett a vízerek
varázsvesszős kimutatásához. Felmérte a Dokumentációs Központ helységeit és a Hősök terét is,
ahol sok vízeret talált.
Scheiber Sándor
Schéner Mihály (1923–2009) Kossuth-díjas festő- és képzőművész volt. Dávid Katalinhoz és Hidvégi Györgyhöz barátság fűzte.
Soltész Zoltánné, Juhász Erzsébet (1921–1997) művészettörténész, az Országos Széchenyi
Könyvtár Régi nyomtatványok tárának munkatársa, az ősnyomtatványok európai hírű tudósa volt.

77

Somogyi József (1916–1993) Kossuth-díjas szobrászművész, a Képzőművészeti Főiskola rektora, református presbiter volt. Anya gyermekével című köztéri szobra (Budapest II. ker. Török utca 7–9. sz.,
1960-as évek első fele) Dávid Katalint és jelen sorok íróját ábrázolja. Dávid Katalinnal barátok voltak.
Soproni Olivér művészettörténész, a régi magyar kerámiák kutatója.
Z. Sternegg Mária (1927–2013) művészettörténész, férje, Zlinszky János (1928–2015) alkotmánybíró, a 20. század második felének kiemelkedő magyar jogásza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Karának alapító dékánja, a Szent István Tudományos Akadémia tagja volt.
Szabolcsi Miklós (1921–2000) állami díjas irodalomtörténész, egyetemi tanár, akadémikus, művelődéstörténeti jelentőségű magyar-zsidó család leszármazottja volt.
Szalatnyay József (1915–1994) festő- és grafikusművész volt. Felesége, Dénes Zsófia (Zsóka)
(1885–1987), Ady Endre egykori barátnője is a Művészettörténeti Dokumentációs Központ szellemi köréhez tartozott. Mindketten Dávid Katalin barátai voltak.
Szalay Lajos (1909–1995) Kossuth-díjas grafikusművész volt.
Szántó Piroska (1913–1998) Kossuth-díjas festőművész, az Európai Iskola tagja volt. Férje, Vas
István (1910–1991) Kossuth-díjas költő, műfordító is a Művészettörténeti Dokumentációs Központ szellemi köréhez tartozott. A katolizált zsidó Vas István életét a holokauszt idején Ottlik Géza
és felesége mentették meg.
*
Ottlik Géza (1912–1990) Kossuth-díjas író, műfordító, nagy hatást gyakorolt a fiatal magyar írónemzedékre. Feleségével, Debreczeni Gyöngyivel (1914–1979) együtt a jeruzsálemi Jad Vasem a
Világ Igaza kitüntetésben részesítette.
*
Szántó Tibor (1912–2001) Kossuth-díjas tipográfus, világhírű könyvművész, művészettörténész,
Bortnyik Sándor tanítványa volt a budapesti Bauhaus Műhelyben. Makovecz Imre 1995-ben
mondta e sorok írójának, hogy a mai tipográfusokat Szántó Tibor íróasztali székének lábához
láncolná, hogy megtanulják, mi a munka. Katolizált zsidóként a bori lágerben együtt mondta a
Miatyánkot Radnóti Miklóssal, akivel közeli barátok voltak. A Művészettörténeti Dokumentációs
Központ köréhez tartozott. Dávid Katalin barátja és számos könyvének, köztük az „Ex invisibilibus visibilia”-nak tervezője és tipográfusa volt. E sorok íróját barátságába fogadta és annak Áron
nevű fiából a tipográfiához és a design-hoz értő embert nevelt.
Székely György (1924–2016) történész, egyetemi tanár, akadémikus. Az ELTE rektora volt.
Székely Zoltán művészettörténész.
Szentiványi Lajos (Lulu) (1909–1973) Kossuth-díjas festőművész volt. Dávid Katalinnal barátok
voltak.
Szervánszky Endre (1911–1977) kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző volt. A holokauszt idején
zsidókat mentett. A jeruzsálemi Jad Vasemtől posztumusz Világ Igaza kitüntetésben részesült. Dávid Katalinnal barátok voltak.
Szigeti József (1921–2012) marxista filozófus, egyetemi tanár, kultúrpolitikus, az MTA Filozófiai
Intézetének igazgatója volt.
Szíj Rezső (1915–2006) református lelkész, művelődéstörténész, neves könyvgyűjtő volt. Gyűjteménye még életében a Borda Antikváriumba került.
*
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Borda Lajos (1950) és felesége, Somogyi Glória (1945) a magyarországi antikvárius szakma tudós
és legendás alakjai, a Kner-Haiman tipográfiai örökség hűséges ápolói. Dávid Katalinról portréfestményt készíttettek.
Kner Imre (1890–1944) az egyik legnagyobb magyar tipográfus, zsidó vértanú. Fülep Lajos barátja volt.
Haiman György (1914–1996) világszínvonalú tipográfus, a Magyar Iparművészeti Főiskola typo-grafikai tanszékének vezetője, Kner Imre unokaöccse volt. Vonat elé vetette magát.
*
Szilágyi Jolán, Szamuely Tiborné (1895–1971) festőművész, grafikus, öntudatos kommunista volt.
Pogány Ö. Gábor mondta viccesen, hogy Szilágyi Jolán azért írja cikkei alá az Sz. J.-t, mert ezzel
azt akarja üzenni, hogy Sztálin József. Az általa is tudottan katolikus Dávid Katalint nagyon szerette és fogadott leányának tekintette.
Szimonidesz Lajos (1884–1965) evangélikus lelkész, tábori püspök, művelődéstörténész, nyugalmazott vezérőrnagy. A holokauszt idején Valdemar Langlettel (Svéd Vöröskereszt) együttműködve zsidókat mentett. Gazdag magánkönyvtárát az Országos Széchenyi Könyvtár megvásárolta. E
sorok írójának Szimonidesz Lajos és felesége, Józsa néni (megh. 1996) a pótnagyszülei voltak.
Budapesten, az V. ker. Néphadsereg – ma Falk Miksa – utca 12. számú házban laktak.
Takács József (José) (1946–2012) művelődéstörténész, az ELTE Olasz Tanszékének nagyon szeretett tanára, Takács Zsuzsa (1938) Kossuth-díjas költő testvére, Lengyel Péter (1939) Kossuth-díjas
író sógora volt. A Művészettörténeti Dokumentációs Központban „nevelkedett”. Dávid Katalin 70.
születésnapja alkalmából megjelent hetvenszerzős Festschrift („Ex invisibilibus visibilia”) egyik
szerkesztője volt. Dávid Katalinnal barátok voltak.
H. Takács Mariann, Harasztiné, művészettörténész.
Tamás Ervin (1922–1996) festőművész, a tokaji nyári művésztelep egyik vezető művésztanára volt.
Tamás Henrik (1879–1960) műgyűjtő, a Singer és Wolfner könyvkiadó igazgatója, a modern (kortárs) művészet egyik központjának számító Tamás Galéria alapító igazgatója volt. Feleségével Dávid Katalint leányuknak tekintették és damaszt textíliákkal „kistafirozták”. Visszaemlékezéseinek
kézirata a Művészettörténeti Dokumentációs Központba került.
Tápay-Szabó Gabriella (1902–1961) művelődéstörténész, Mihályfi Ernő első felesége volt. A Magyar Nemzeti Múzeum Újkori Osztályát vezette. A holokauszt idején a Zsidó Múzeum anyagának jelentős részét ládákba csomagolva átvitette a Nemzeti Múzeumba, szőnyegekkel letakarta és
munkatársaival ezeken a ládákon ültek. Így menekültek meg a magyar-zsidó műkincsek. Édesapja,
Tápay-Szabó László (1874 vagy 1877–1941) író, publicista, művelődéstörténész, kiemelkedő katolikus értelmiségi, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Commendatora volt. „Neki igencsak igaza
szokott lenni mindenben.” (Móra Ferenc)
Tehel Péter művészettörténész, a Fészek Klub könyvtárosa volt, a historizmus korával foglalkozott.
Felesége Wellisch Judit (1931) festőművész. Ausztriába disszidáltak, később Norvégiába költöztek.
Tersánszky Józsi Jenő (1888–1969) Kossuth-díjas író, Dávid Katalin idején a Művészettörténeti
Dokumentációs Központ szellemi köréhez tartozott. Dávid Katalinnal barátok voltak.
Tomcsányi Tamás, a középkori levéltári regeszták szakértője volt.
Vajda (szül. Richter) Júlia (1913–1982) kiemelkedő kvalitású festő- és grafikusművész, az Európai Iskola tagja. Férje, Vajda Lajos (1908–1941), az egyik legnagyobb magyar képzőművész, az
Európai Iskola művészeinek példaképe volt. Második férje, Jakovits József (1909–1994) szobrászművész, az Európai Iskola tagja volt, és Vajda Júliával együtt a Művészettörténeti Dokumentációs
Központ köréhez tartozott. Dávid Katalinnal barátok voltak.
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Vayer Lajos (1913–2001) Széchenyi- és Herder-díjas művészettörténész, egyetemi tanár, akadémikus, római ösztöndíjas volt. Szerteágazó munkásságával a művészettörténet számos területén
maradandó értéket hozott létre. A páratlan szépművészeti gyűjteménnyel rendelkező Princeton
Universitynek is professzora volt.
Vértes László (1914–1968) világhírű ősrégész, a vértesszőlősi előember (Samu) felfedezője, a Magyar Nemzeti Múzeum főmunkatársa, holokauszt-túlélő volt. Dávid Katalinhoz szoros barátság
fűzte. A halála előtti napon még találkozót beszéltek meg másnapra. Felesége, Meller Ágnes műfordító Dávid Katalint kérte meg férje halálhírének bejelentésére.
Vilt Tibor (1905–1983) Kossuth-díjas szobrászművész, római ösztöndíjas, a Gresham-kör és az
Európai Iskola tagja volt. Házastársa, Schaár Erzsébet (1908–1975) volt, akit Dávid Katalin a
legeredetibb magyar szobrászművésznek tart. A Vilt-Schaár házaspár is a Művészettörténeti Dokumentációs Központ köréhez tartozott.
Vinkler László (1912–1980) kiemelkedő tudású festőművész, római ösztöndíjas volt. Szegeden
élt. Dávid Katalint ábrázoló nagyméretű portréja fontos művei közé tartozik. Dávid Katalinnal
barátok voltak.
Vujicsics D. Sztoján
Vujicsics Tihamér
Wilhelmb Gizella
Xantus Gyula (1919–1993) festőművész, egyetemi tanár, a tokaji nyári művésztelep egyik vezető
művésztanára volt. Dávid Katalinnal barátok voltak.
Zádor Anna (1904–1995) Kossuth-díjas művészettörténész, egyetemi tanár. A holokauszt idején
egyik tanítványa kimentette a halálmenetből. Könyvei mellett visszaemlékezései is a művelődéstörténet fontos forrásai.
Zakariás G. Sándor (1900–1981) város- és műemléktörténész, 1945-ben a Budapest folyóirat alapító szerkesztője és felelős kiadója volt.
Zilahy György (1929–1966) festőművész, Domanovszky Endre tanítványa, a tokaji nyári művésztelep egyik alapító tanára volt. A holokauszt után elhagyottá vált zsidó temetők és a sírköveknél
is némább csonka fák között járkáló lelkek és árnyak festője volt. Két napja született fiúikreit és
feleségét látogatta meg a kórházban és sietett Budapestre, ahol Dávid Katalinnal rendezte volna
első gyűjteményes kiállítását a Csók István Galériában. A Keleti pályaudvarra befutott vonaton
találták halálos álomba merülve, mert útközben valamikor örökre megállt a szíve. Dávid Katalinnal barátok voltak.
17 A történeti kiállítás honfoglaláskori anyagának felelőse Dienes István (1929–1995), László Gyula
(1910–1998) tanítványa, a honfoglalás kor régésze, a honfoglaló magyarok „lélekhiedelmeinek” tudós kutatója és tudója volt. Dávid Katalinhoz barátság fűzte. 1993-ban egyik tanulmánya nyomtatott
ajánlásába írta a következőt: „A szakrális művészettörténet tudós asszonyának, Dávid Katának ajánlom szeretettel ezt, a »pogány« szakralitásról írott dolgozatomat, emlékezve arra az időre, amikor
majdnem közös volt az íróasztalunk. Ajánlom azért is, hogy elmondhassuk együtt: pogányság nincs,
mert nincs ember hit nélkül.” (Lásd „Ex invisibilibus visibilia”. p. 294.) Újlipótvárosban lakott.
18 A kiállított „tárgyak és az általuk képviselt emberek” közül megemlítem azt a zongorát, amelyet
Liszt Ferenc Dávid Katalin anyai dédapjától, Ákontz Istvántól (1804–1884) vásárolt, aki Kolozsvárott „városi polgár és kereskedő” volt és ott hunyt el. (Gyászjelentését lásd Magyar Polgár
[Kolozsvár] 1884. március 19. pp. 5–6.) (H. M.)
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19 Nagy Emese (1926–2008) régész, a magyar középkor kutatója, Buda és Esztergom várnegyedeinek egyik feltárója, Zsigmond magyar király emlékezetének megörökítője volt.
20 Korek József (1920–1992) régész, a neolitikum európai rangú kutatója, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese volt. Dávid Katalinnal barátok voltak, és húga, Korek Ida, Dávid Katalin
iskoláskori barátnője volt Szegeden.
21 A kiállítás forgatókönyve 280 gépelt oldal terjedelmű volt. (Lásd Ruffy Péter: Tíz évszázad hét
teremben. Megnyílt a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása. Magyar Nemzet 1967. június 1. p. 4.)
22 Dávid Katalin – életre szóló – szakmai kutatási programját már egyetemi hallgatóként megfogalmazta önmagának, és azután nem is tért el tőle. „Itt, a Központban [a Magyar Művészettörténeti
Munkaközösségről, ill. jogutódjáról, a Művészettörténeti Dokumentációs Központról van szó,
H. M.] kezdődik az én sajátos, magamnak kitalált kutatási programom, ami természetesen kap
csolódott az itteni feladataimhoz. Ez azt jelentette, hogy olyan levéltári anyaggyűjtésbe kezdtem, ami megfelelt annak a tervemnek, ami még 1947-re, egyetemi hallgatói időszakomra megy
vissza. Ekkor ugyanis unokabátyám, a már említett Barcsay Jenő felvitt a szakma doyenjéhez, a
mindenkitől tisztelt Lyka Károlyhoz, aki a következőt mondta nekem: »Katalin, maguk még a
magyar művészet történetét sem tudják igazán megírni, hiszen nem utazhatnak, és így nem lesz
analógiájuk«. Úgy csodálkoztam azon, amit mondott. Honnan gondolja, hogy nem lesz módunk
utazni? Pedig igaza lett. Én mindenesetre akkor elhatároztam, hogy olyan témát választok ma
gamnak, amihez elegendő, ha csak repróról ismerem a műveket. Ezért döntöttem az ikonográfia,
ezen belül is hangsúlyosan a szimbólumkutatás mellett, és mivel keresztény ikonográfiával akartam foglalkozni, az egyetemmel párhuzamosan beiratkoztam a teológiára, levelező hallgatóként.
Kiváló jezsuiták tanítottak.” (Emlékiratok. pp. 275–276; Lásd még Faludy Judit: A tárgyaktól a
koncepcióig. Múlt és Jövő 2010/4, pp. 102–108.)
23 Mindez Glatz Ferencnek volt köszönhető. Dávid Katalin az Emlékiratokban így ír erről: „[...] emlékszem Glatz Ferencre, akit ekkor zártam a szívembe. 1966-ban történt, amikor már a Nemzeti
Múzeumban dolgoztam, és én kaptam a feladatot, hogy összefogjam a Magyarország történetét bemutató kiállításrendezés munkálatait. Az akkori hivatalos történeti felfogás ezt a munkát nem segítette. Így pl. minden eligazító feliratra vigyáznunk kellett, hogy tisztességes legyen, igaz legyen, ne
hamisítsa meg történelmünket, de mégis átcsússzon a cenzúrán. Emiatt néhány benti munkatárssal
már vitáim voltak. Aztán nyitás előtt zsűrit kaptunk, amelynek egyik vezető személyisége, az akkor
fiatal történész, Glatz Ferenc volt. Négyszemközt, de egyenesen megkértem őt, ne engedjen változtatni azon a felfogáson, amit igyekeztünk képviselni a kiállításon, s ami nem éppen felelt meg,
mondjuk pl. az „Andics”-féle szemléletnek. Nagyszerű volt. Glatz mindent kivédett, egyszerűen
azért, mert tudta, hogy ezzel a történelmi igazság mellé áll.” (p. 201.)
Glatz Ferenc (1941) Széchenyi- és Herder-díjas történész, egyetemi tanár, akadémikus, 1996–2002
között az MTA elnöke. Dávid Katalinnal közös munkája volt a magyarság történetét bemutató
televíziós sorozat (1990-es évek első fele).
Andics Erzsébet, Berei Andorné (1902–1986) Kossuth-díjas történész, egyetemi tanár, akadémikus, öntudatos kommunista volt. Magyarországon az 1950-es évek első felében a sztálinista elvárásokat érvényesíttette a történettudományban.
24 „A kiállítás jelentőségét emeli az is, hogy sok olyan tárgyi emléket bemutat, amely mindeddig nem
volt ismert; közülük néhányat még a szakemberek is most láthattak először. (Így a III. Bélának és
feleségének, Antiochiai Annának sírjából előkerült halotti ékszereket, és a visegrádi Anjou-kori
kutat.) Külön élményt jelent az a kincseskamra, ahol a magyar művelődéstörténet kiemelkedő
ötvösművészeti emlékei láthatók: a XI. századi ún. Monomachos korona, a XIII. századi margitszi-
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geti liliomos halotti korona, a Rákóczi kincsek, köztük II. Rákóczi Ferenc zománccal díszített kupája, a reneszánsz és barokk művészet nagyszerű ékszeranyaga stb.” Dávid Katalin: Magyarország
története a honfoglalástól 1849-ig. A Nemzeti Múzeum új kiállítása. Budapest 1967/8. p. 5. (Lásd
még Dávid Katalin: Történeti kiállítás a Nemzeti Múzeumban. Gink Károly fotóival. Budapest
1968/2. pp. 69–71.)
III. Béla (1148 k.–1196) magyar király, európai kortársai között kiemelkedő jelentőségű uralkodó.
Első felesége, Antiochiai Anna, Chatillon Anna (1153–1184) volt. Dávid Katalin engedélyt kért
és kapott a katolikus egyháztól (az esztergomi érsekségtől), hogy a budavári koronázótemplomban található királysírt, amely III. Béla király és felesége földi maradványait és halotti ékszereit tartalmazta, felnyittathassa, a király és királyné csontjait kiemeltethesse és a velük temetett
kincseket kiállíthassa. Az Egyház az engedélyt azzal a feltétellel adta meg, hogy a sír felnyitása
a látogatók kizárásával, éjszaka kell történjék. A tudományos irodalom erről így emlékezik. „A
budavári Nagyboldogasszony- (Mátyás-) templom újbóli helyreállítási munkálatai lehetővé tették,
hogy 1967. január 30-án és 31-én bizottság jelenlétében felnyithassák III. Béla király és felesége,
Chatillon Anna kőszarkofágját. A felnyitásnál jelen voltak: Fülep Ferenc, a Magyar Nemzeti
Múzeum főigazgatója, Korek József, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese, Dávid
Katalin művészettörténész, Kovalovszky (Kovalovszki) Júlia középkorral foglalkozó régész; a
Mátyás-templom részéről Gál István, a templom múzeumának igazgatója és Tóth János plébános,
valamint Tóth Tibor régész-antropológus és Regöly-Mérey Gyula orvospatológus. [A kőszarkofágból kiemelt rézkoporsókat is bizottság jelenlétében nyitották fel és az eseményt dokumentálták. (H.
M.) „Jegyzőkönyv: III. Béla király és hitvese Antiochiai Anna hamvait és sírmellékleteit tartalmazó rézkoporsók felnyitásáról. Jelent voltak: a múzeum részéről Fülep Ferenc, a MNM főigazgatója, Korek József a MNM főigazgató-helyettese, Dávid Katalin művészettörténész, Kovalovszky
(Kovalovszki) Júlia régész, Báthy Géza restaurátor” (MNM Adattár XIX. 506/1968), Fülep Ferenc főigazgató sajtótájékoztatója, MNM 1967. II. 16. (MNM Adattár XIX. 506/1968.) Lásd Hutai
Gábor közlését: Műtárgyvédelem 1996/25. szám. p. 70.] A királyi tetemeket 1967. február 9-én
újra visszatemették a Mátyás-templomi szarkofágokba, az eredeti királyi ékszereket azonban restaurálás után a Magyar Nemzeti Múzeumban kiállították; a koporsókba [az Egyház engedélyével
(H. M.)] másolatokat tettek.” (Hankó Ildikó: Királyaink tömegsírban. A magyar királysírok sorsa
Géza fejedelemtől Szapolyai Jánosig. Magyar Ház, Budapest, 2004. pp. 71–72.)
A visszatemetéskor Dávid Katalin ragaszkodott a szabályos egyházi gyászszertartáshoz: a királyi
pár maradványait a katolikus temetési liturgia szerint beszentelték és gyászmise keretében helyezték vissza a kőszarkofágba. A gyászmisén Dávid Katalin és Korek József vettek részt. Dávid Katalin közlése szerint a mise celebránsa azt a gyászmiseruhát viselte, amit Erzsébet (Sisi) (1837–1898)
magyar királyné készíttetett III. Béla és Antiochiai Anna maradványainak Mátyás-templomban
történt temetésére.
Gál István SchP (1913–2001) piarista szerzetes, gimnáziumi tanár volt. Szappanyos Béla (1930–
1964) áldozópap, szobrászművész kezdeményezése alapján, Tóth János plébánossal megalapította
a Mátyás-templom múzeumát.
Tóth János (1917–2002) áldozópap, a teológiát a bécsi Pázmáneumban végezte. A Mátyás-templom esperes-plébánosa volt.
Tóth Tibor (1929–1991) régész-antropológus, a keleti ősmagyarok kutatója és felfedezője volt.
Számos expedíciót vezetett Kazahsztánban.
Regöly-Mérey Gyula (1908–1974) orvostörténész, kórboncnok, sebész, c. egyetemi tanár. Szakvéleménye megerősítette a királyi pár földi maradványainak hitelességét: „Az általunk vizsgált
sírleletek azonosak az 1848-ban feltárt és 1898-ban újra eltemetett királyi hamvakkal. A sírmellék-
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leletek jellege és stílusa is azt bizonyítja, hogy valóban III. Béla és Antiochiai Anna sírleletéről van
szó. A királyi sír biztosan hiteles.” (Lásd Orvosi Hetilap 1968/7. szám. p. 427.)
Báthy Géza (1934–1995) restaurátor, a Magyar Nemzeti Galéria osztályvezetője volt.
Szent László (1040 k.–1095) magyar király, „Isten atlétája”, Magyarország autonómiájának megőrzője volt. Koponyaereklyéje az 1400-as években készített, és a magyar művészet egyik legnagyobb értékének tartott Szent László hermában lett elhelyezve. Dávid Katalin a történeti kiállítás
első két évére a hermát (a csontereklye nélkül) megkapta az Egyháztól. „Két évi fővárosi vendégeskedés után »hazautazott« Győrbe Szent László hermája. A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóhelyettese, dr. Korek József és Dávid Katalin főmunkatárs gépkocsin szállította vissza a győri
székesegyház kincstárába a mintegy 300 000 dollár értékű hermát, a magyar középkori ötvösművészet páratlan remekét. 1967. május 31-e óta több mint 250 000-en látták az ereklyetartót a Magyar
Nemzeti Múzeum »Magyarország története a honfoglalástól 1849-ig« című állandó kiállításán.”
(Vas Népe 1969. május 24. p. 8.)
25 Bartha Lajos (1930–2009) ötvösmester Dávid Katalin felkérésére a Nemzeti Múzeum történeti
kiállítása számára 1967-ben elkészítette a Szent Korona másolatát. Lásd pl. Népművelés 1967/7
(borítón).
26 A Magyarország története a honfoglalástól 1849-ig című kiállítást 1967. június 1-jén nyitotta meg
Trautmann Rezső (1907–1995) építész, építésügyi és városfejlesztési miniszter.
A Magyar Nemzeti Múzeum első emeleti folyosóján jelmondat fogadta a látogatót: „A múltat
tiszteld a jelenben s tartsd a jövőnek.” [Vörösmarty Mihály, 1840 k.]
A megnyitó előtt nyilatkozta Fülep Ferenc, hogy „[h]azánkban ez az első ilyen nagyarányú kiállítás, amelyhez hasonló nemcsak nálunk, de – leszámítva a moszkvai történeti múzeum komplex
nagy kiállítását – külföldön sem áll a nagyközönség rendelkezésére.” (Esti Hírlap 1967. május
29. p. 6.) „[O]lyan komplex kiállítást sikerült létrehozni, amilyet Magyarországon még eddig nem
rendeztek.” (Népművelés 1967. p. 14.)
A kiállítás revelációként hatott. Tömegek látogatták. „Megajándékozták a Nemzeti Múzeumban
a Magyarország története a honfoglalástól 1849-ig című kiállítás ötvenezredik látogatóját. Kiss
Lajos gyomai ipari tanuló dr. Dávid Katalintól, a kiállítás főrendezőjétől gazdagon díszített domborművű ötvösmunkát kapott: a Galgócon talált honfoglaláskori tarsoly-lemez ezüstből készített
másolatát.” (Magyar Nemzet 1967. szeptember 1. p. 4.)
Eljött Aczél György Kádár Jánossal, és felkereste a kiállítást Joseph Luns (1911–2002), a NATO
főtitkára is.
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Dávid Katalin a Művészettörténeti Dokumentációs Központban
(Domonkos Endre felv., 1960 k.)

Balról jobbra: Böhm Lipót Poldi, Dávid Katalin, Perhács László, Zugor Sándor (ülve),
1950 k. (Hidvégi-gyűjtemény)
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A tokaji nyári művésztelepen, 1960-as évek eleje. Balról Cséri Lajos (1928),
Dávid Katalin, F. Mihály Ida, Zilahy György (Hidvégi-gyűjtemény)

Z. Lányi Vera
(Hidvégi-gyűjtemény)

Rabinovszky Máriusz
(Domonkos Endre felv., 1950 k.)
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Bortnyik Sándor: Művészek bevonulása az Alapba (1959)
(© Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria)
Balról jobbra:
Bernáth Aurél,
Pátzay Pál,
Kádár György (ecsetdárdával, pajzzsal),
D. Fehér Zsuzsa (ülve),
Mikus Sándor („kétezrelékes” zászlóval),
Domanovszky Endre (elöl, ecsettel),
Pogány Ö. Gábor,
Ék Sándor (tógában, szemüveggel),
Barcsay Jenő (koponyával, pórázon vezetett festőállvánnyal),
Dávid Katalin (Hincz Gyula jobb karja mögül néz ki),
Hincz Gyula (lándzsával),
Aradi Nóra (dobbal), a fenti ló: Makrisz Agamemnon
(Bortnyik Sándornak a kép hátlapjára ragasztott magyarázó rajza alapján.
Lásd Horváth György: A művészek bevonulása. A képzőművészet politikai irányításának
és igazgatásának története 1945–1992. Corvina, Budapest, 2015.)
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Dávid Lajos (középen) szegedi jezsuitákkal, 1940 k. Jobbról, álló sorban ötödik
Izay Géza SJ, ülő sorban első Nagy Töhötöm SJ. (Hidvégi-gyűjtemény)

Sass Imre SJ, 1946 k.
(Hidvégi-gyűjtemény)
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Izay Géza SJ, 1944
(Hidvégi-gyűjtemény)

Mócsy Imre SJ

Balról jobbra: Dávid L. Szaniszló, Dávid Katalin, Hidvégi György.
Erdély, 1970-es évek (Hidvégi-gyűjtemény)
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Héber Egyetem, Jeruzsálem, 1984. augusztus 3.
Jobbról balra: Malachi Beit-Arié, Scheiber Sándor, Seifert Gézáné (takarva),
Dávid Katalin, Peretz Tishby, Benoschofsky Ilona. (Hidvégi-gyűjtemény)

Balról jobbra: Dávid Katalin, özv. Dávid Lajosné Biró Szaniszla, Hidvégi Máté,
Hidvégi György a Néphadsereg utcai lakásban (Domonkos Endre felv., 1962)
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Balról jobbra: Bernáth Mária, Németh Lajos, Dávid Katalin, Pethes Sára
a Szépművészeti Múzeum (Művészettörténeti Dokumentációs Központ) előtt, 1960-as
évek (Beke L. et al., „Szigetet és mentőövet!”. Budapest, 2017. p. 242.)

Dávid Katalin és Barcsay Jenő Molnár Edit fotókiállításán
a Műcsarnokban (Molnár Edit felv., 1977)
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Balról jobbra: Böhm Lipót Poldi, Kaszás Mária, Mocsáry Ida, Dávid Ágoston,
Macskássy Kati, Dávid Katalin, Kozelka Kálmán, Kenéz Mária, Dávid Ágnes,
Dávid Mária (lent), Tissa David, ismeretlen, Mocsáry Péter, Hidvégi György,
Domonkos Endre (Hidvégi Máté felv., 1986)

Esztergom, 1993. Balról jobbra: Dávid Ágoston, Hidvégi György, Kenéz Mária,
Miklós Eszter, Dávid Ágnes, Hidvégi Áron Arnold, Miklós Pál, Hidvégi Anna,
Hidvégi Máté, Dávid Katalin, Mozsolics Amália (Hidvégi-gyűjtemény)

91

Dávid Katalin
75. születésnapja,
1998.

Keszthelyi Ferenc OCist
és Dávid Katalin ...

Mezei Gábor
és Fekete György ...

Miklós Eszter
és Vujicsics D. Sztoján.
Háttérben
Ferkai Mercedes és
Horváth László
(Hidvégi-gyűjtemény)
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Balról jobbra: Vértes László és Gordon Childe a budapesti nemzetközi régészeti
kongresszuson (Ráth Károly felv., 1955). Gordon Childe (1892–1957) minden
idők egyik legjelentősebb őstörténésze, a londoni egyetem régészeti intézetének
igazgatója volt. Hegymászó-balesetben halt meg.

Balról jobbra: Mihail Artamonov, Vértes László, ismeretlen, P. P. Jefimenko akadémikus
és Fülep Ferenc a régészeti kongresszuson (Ráth Károly felv., 1955).
Mihail Artamonov (1898–1972) Lenin-renddel kitüntetett világhírű szovjet régész
és történész, az Ermitázs igazgatója volt. Munka közben íróasztalánál halt meg.
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Balról jobbra: Mozsolics Amália, Kovrig Ilona, Kutzián Ida és Jaroslav Böhm
a régészeti kongresszuson (Ráth Károly felv., 1955). Kutzián Ida (Bognár
Józsefné) (1918–2001) régész, a magyarországi neolitikum kutatója volt.
Jaroslav Böhm (1901–1962) akadémikus, bronzkoros régész,
a csehszlovák tudományos akadémia másodelnöke volt.

Balról Dienes István egyik munkatársával
(Révész László, Magyar Múzeumok 1995/2. p. 62.)
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Fülep Ferenc 60. születésnapjának múzeumi ünneplésén.
Balról jobbra: Wilhelmb Gizella, ismeretlen, Fülep Ferenc, Korek József.
(Magyar Nemzeti Múzeum, Központi Adattár és Digitális Képarchívum.
Debreczeni-Droppán Béla, MúzeumCafé 2019/1-2. p. 107.)

Fülep Ferenc posztumusz ex librise, amely
az általa felfedezett krisztogramot ábrázolja.
Fery Antal (1908–1994) fametszete, 1987.
(Debreczeni-Droppán Béla,
MúzeumCafé 2019/1-2. p. 116.)
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Dávid Katalin (Molnár Edit felv., 1993)
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DOBOS Károly Dániel
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem – egyetemi tanár

KULTÚRÁK KÖZÖTTI FORDÍTÁS
(CULTURAL TRANSLATION)
A VALLÁSOK KÖZÖTTI KÖZELEDÉS
MEGTEREMTÉSÉNEK ESZKÖZEKÉNT
Jehuda Arjeh Modena (1571–1648) rendhagyó javaslata
a vallási másság „demitologizálására”1
2000-ben az Egyesült Államokban napvilágot látott egy különleges esszégyűjtemény Christianity in Jewish Terms (A kereszténység [magyarázata] zsidó fogalmakkal) címmel.2 A kötet több mint harminc tanulmányt szedett csokorba, olyan
kiváló zsidó és keresztény filozófusok, teológusok és történészek tollából, mint
Irvin Greenberg, David Novak, George Lindbeck vagy Robert Chazan. A könyv
– ahogyan az David Novak bevezetőjéből kiderül – a szintén 2000-ben megjelent Dabru Emet (héb. „ דברו אמתSzóljatok igazat”) című, forradalmi hangvételű
nyilatkozat részletes magyarázataként és értelmezéseként született meg. A több
mint kétszáz, a zsidóság különböző vallási csoportjait reprezentáló rabbi aláírásával megjelent Dabru Emet című nyilatkozat új fejezetet nyitott a Holokauszt
utáni zsidó-keresztény párbeszéd történetében. A nyilatkozat aláírói, egyrészről
üdvözölték a keresztényeknek a párbeszéd érdekében tett korábbi erőfeszítéseit,
másrészről megerősítették a zsidóság egyes csoportjainak elköteleződését a párbeszédre. Emellett ismételten tudatosították a két vallás közös pontjait, megnyitva
ezzel az utat a párbeszéd újabb módjai, így egyfajta teológiai eszmecsere előtt is.3
1

2
3

Az alcím tudatosan idézi Talya Fishman tanulmányának címét. Lásd Talya Fishman, “Changing
Early Modern Jewish Discourse about Christianity: The Efforts of Leone Modena”, in The Lion
Shall Roar: Leon Modena and his Word, ed. by Robert Bonfil and David J. Malkiel (Jerusalem:
Magnes Press and Ben Zvi Institute, 2003), 159–194.
Tikva Frymer-Kensky et al (eds.), Christianity in Jewish Terms (Colorado, Westview Press, 2000).
A nyilatkozat szövege elérhető: „Amerikai Zsidó Tudóscsoport: Szóljatok igazat (Dabru Emet):
Egy zsidó nyilatkozat a keresztényekről és a kereszténységről” (Szalay Miklós fordítása), in Kizöldülő olajfa: Hivatalos megnyilatkozások a zsidó-keresztény párbeszédben, szerk. Dobos Károly
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Az említett kötet esszéi a modern zsidó-keresztény párbeszéd történetében is
egészen egyedülálló megközelítést választottak. A szerzők olyan problémákat tárgyalnak, mint a két vallás eltérő istenképe, a szenvedés, a megváltás vagy bűn és
bűnbocsánat különböző felfogásai a zsidóságon, illetőleg a kereszténységen belül.
Minden fejezet egy kísérlet a különböző teológiai vagy etikai koncepciók egyedi
hangsúlyeltolódásainak megvilágítására a két vallásban, s mindegyik egy rövid
zárszóval válik teljessé, ami megpróbálja felmutatni, hogy a két közösség tagjai
mivel gazdagodhatnak, ha megpróbálják a másik fél felfogását is elsajátítani. Az
egész kötetre jellemző a nagyfokú tolerancia a múltban következetesen tagadott
teológiai elgondolások elfogadása irányában, amelyeket nem csak megérteni próbál, de érthető módon kíván tolmácsolni modern olvasói számára is.
A szerzők által használt módszer újdonságának érzékeltetésére álljon itt egy
rövid idézet Steven Kepnes bűnről és bűnbocsánatról írt esszéjéből.4 Hogy az
eredendő bűn fogalmát zsidó olvasói előtt értelmezhetővé tegye, Kepnes a héber
galut (száműzetés, fogság) fogalmával hasonlítja össze a keresztény terminust. „A
fogság eszméje hasonló az eredendő bűnéhez” – állítja Kepnes – „mivel mindkettő olyan helyzetet vagy állapotot jelenít meg, amely az egész embert érinti, de
ugyanúgy a teljes emberi közösséget, sőt a világot, s amelynek kiigazítása csak
Isten segítségként gondolható el. Az eredendő bűnhöz hasonlóan, a fogságot sem
lehet pusztán emberi akarattal felszámolni, a száműzetés akkor ér véget, ha Isten
közbelép, hogy megszüntesse azt.”5 Kepnes azt állítja még, hogy a „a zsidóság is
rendelkezik egy héber fogalommal, ami – az eredendő bűn elgondolásához hasonlóan – arra a helyzetre vagy állapotra utal, amely korlátozza azt a lehetőséget,
hogy Istennel szabadon kapcsolatba léphessünk. Ez a fogalom a galut, fogság.”6
A Kepnes által használt módszer a kultúrák közötti fordítás (cultural translation) egy sajátos formájaként értelmezhető. Kultúrák közötti fordítás alatt most
egy olyan folyamatot értek, amelynek során egy kultúra sajátos szimbólumait
vagy fogalmait oly módon próbáljuk meg értelmezhetővé tenni egy másik kultúra
tagjai számára, hogy a befogadó kultúra egy-egy ismerős elemével azonosítjuk
őket.7 E módon próbálja meg Kepnes az eredendő bűn – a keresztény teológiai

4
5
6
7
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Dániel – Nagypál Szabolcs (Budapest, L’Harmattan – Békés Gellért Ökumenikus Intézet, 2011),
136–138. Lásd még Dobos Károly Dániel: „A római katolikus egyház párbeszéde a zsidósággal a
soá után”, in Dobos – Nagypál, Kizöldülő olajfa, 24.
“Sin and Repentance ’Turn Us to You and We Shall Return’: Original Sin, Atonement, and Redemption in Jewish Terms” in Frymer-Kensky, Christianity in Jewish Terms, 293–304.
Frymer-Kensky, Christianity in Jewish Terms, 296.
Frymer-Kensky, Christianity in Jewish Terms, 295.
A kultúrák közötti fordítás (cultural translation) terminus először antropológiai típusú leírásokban
bukkant fel Sir Edward Evan Evans-Pitchard (1902–1973) brit antropológus iskolájában. A fogalmat két kultúra találkozásának leírására alkalmazták, amikor az egyik fél megpróbálta a másik
cselekvéseit értelmezhetővé tenni a saját kulturális rendszerén belül. Lásd Peter Burke: “Cultures

gondolkodás egyik legtöbbet vitatott, s a korábbi zsidó hitvitázók szemében mindig is botránykőnek számító – fogalmát érthetővé tenni zsidó olvasóközönségnek,
oly módon, hogy egy, minden bibliaolvasó számára könnyen érthető terminussal
írja körül azt.8 Természetesen Kepnes módszere önmagában kevésnek bizonyulna a szerző szilárd elkötelezettsége nélkül, hogy a kereszténységről objektívabb,
megértőbb, egyszóval pozitívabb képet fessen, mint polemizáló elődei tették a
modern kor beköszönte előtt sok évszázadon át. Az általa választott hozzáállás
olyan jelzőkkel jellemezhető, mint intellektuális őszinteség, empátia és egyfajta
pozitív viszonyulás.
A következő rövid tanulmányban egy történelmi példa segítségével azt próbálom meg bemutatni, hogy Kepnes látszólagos újítása nem előzmények nélküli.
Amint az látni fogjuk, egy „felvilágosult” zsidó rabbi a velencei gettóból a kultúrák közötti fordítás módszerét alkalmazta a két szembenálló közösség közötti
szakadék csökkentésére már a 17. század derekán.
Önéletírása tanúsága szerint az ismert velencei rabbi, Jehuda Arjeh me-Modena (olaszosa: Leone Modena 1571–1648) három évvel a halála előtt, 1645-ben
kezdett bele korábbi terve megvalósításába: egy, a kereszténység hitelveit cáfoló
átfogó munka megírásába, mely a későbbiekben a Magén va-herev (Pajzs és kard)
cím alatt vált híressé.9 A befejezetlenül maradt értekezés jelen formájában öt fejezetből áll, amelyek mindegyikét „harci tábornak” nevezte el a szerző.10 A fejezetek
mindegyike olyan keresztény hittételeket igyekszik cáfolni, mint az eredendő bűn
(Ádám bűne), a Szentháromság, a megtestesülés, Mária szülése és szüzessége, és

of translation in early modern Europe”, in Cultural Translation in Early Modern Europe, ed. by
Peter Burke – R. Po-Chia Hsia (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 8.
8 Az eredendő bűn zsidó kritikájának történetét jól summázza: Joel E. Rembaum, “Medieval Jewish
Criticism of the Christian Doctrine of Original Sin”, in AJS Review 7/8 (1982/1983), 353–382.
9 A szerzőhöz lásd Modena angol fordításban is megjelent életrajzát, illetőleg az életrajz elé írt tanulmányokat Leon Modena, The Autobiography of a Seventeenth-Century Venetian Rabbi – Leon
Modena’s Life of Judah, translated and edited by Mark R. Cohen (Princeton: Princeton University
Press, 1989). Bár nehezen hozzáférhető, de Modenával kapcsolatban nem kerülhető meg Howard
Ernest Adelman: Success and Failure in the Seventeenth Century Ghetto of Venice: The Life and
Thought of Leon Modena, 1571–1648 (Brandeis University: unpublished PhD, 1985) című máig
publikálatlan PhD disszertációja. Magyarul lásd még: Dobos Károly Dániel – Montskó Georgina,
„Polémia különös felhangokkal. A zsidó–keresztény polémia egy különös fejezete: Jehuda Arjeh
me-Modena Magén va-Herev (Pajzs és vért) című alkotása”, in Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2015, szerk. Szécsi József (Budapest: Keresztény–Zsidó Társaság, 2015), 60–88, illetve
Dobos Károly Dániel „Zsidó Jézus a 17. századból? Jehuda Arjeh me-Modena (1571–1648) Jézus
portréja” in Keresztény – Zsidó Teológiai Évkönyv 2017, szerk. Szécsi József (Budapest, Keresztény – Zsidó Társaság, 2017), 13–63.
10 Lásd részletesebben Dobos – Montskó, „Polémia különös felhangokkal”, 69.
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végül a Messiás és [eljövetelének] feltételei, vagyis, hogy eljött-e már vagy még
nem.11
A mű első fejezetében szerzőnk a kereszténység eredendő bűn koncepciójának
és a rabbinikus judaizmus gonosz ösztönről ( יצר הרעjecer ha-ra) szóló tanításának
hasonlóságát tételezi, és a két felfogás összhangba hozására tesz kísérletet, úgy,
hogy a két koncepció közötti eltérő részleteket sem tagadja meg.
Ahhoz, hogy teljes mélységében felmérhessük Modena módszerének újszerűségét, tudnunk kell, hogy a Modena előtti középkori zsidó hitvitázók milyen nagy
fontosságot tulajdonítottak kereszténység eredendő bűnről szóló tanítása cáfolatának.
Joel E. Rembaum mesteri módon foglalja össze az eredendő bűn zsidó kritikájának történetét alábbi mondataival. „Az idő múlásával az eredendő bűn tanítása
egyre fontosabbá vált a kereszténység zsidó kritikusai számára. E kritikai tevékenység alapját a korai hitvitázóknál leljük fel, különösképpen azoknál, akik a
12. század második fele és a 14. század eleje közötti időszakban tevékenykedtek.
A későbbi, a 14. század második felétől a 17. század közepéig terjedő időszakban
tevékeny szerzők, elődeik minden érvét felhasználták, melyekhez számos újat is
hozzá tudtak adni a keresztény tanítás és irodalom növekvő ismeretének köszönhetően.”12
Ugyanakkor Rembaum azt is megjegyzi, hogy a 14. század folyamán, Profiat Duran (Izsák Mózes ha-Lévi, kb. 1350–1415) és Haszdáj Crescas (kb. 1340–
1410/1411) idején, mélyreható változás következett be. „Az egyik legfontosabb
felismerés, ami a kései íróknál már világosan megfogalmazódik, korábban viszont
még hiányzott, az eredendő bűn súlyának elismerése a keresztény tanítás rendszerén belül.”13 Példaképpen, az előbb említett „Profiat Duran az eredendő bűnt
[Jézus] megtestesülése végső okaként definiálja a keresztény hagyományban.”14
Hasonlóképp, három középkori vagy kor újkori zsidó hitvitázó, Haszdáj Crescas,
’Elijah Genazzano (15. és a 16. század fordulóján), valamint tanulmányunk tárgya, Jehuda Modena, értekezését az eredendő bűn tanításának analízisével kezdi,
jól rávilágítva ezzel a cáfolat fontosságára a zsidó hitvitázó tradíció számára.

11 Az értekezés héber szövegét Simonsohn adta ki. Lásd: Leon Modena, Magen va-Herev: Hibur
neged ha-Natsrut, ed. Shlomo Simonsohn (Jerusalem: Mekize Nirdamim, 1960). A szöveg elérhető angol fordításban is: Leon Modena, A Translation of the Magen wa-Hereb by Leone Modena
1571–1648, transl. by Allen Howard Podet (Lewiston: The Edwin Mellett Press, 2001). A Modena
által felvázolt témák a zsidó hitvitázó irodalom alapvető témái: Lásd Daniel J. Lasker, Jewish
Philosophical Polemics against Christianity in the Middle Ages (Oxford: The Littman Library of
Jewish Civilization, 20072).
12 Rembaum, „Medieval Jewish Criticism,” 353–355.
13 Rembaum, „Medieval Jewish Criticism”, 355.
14 Rembaum, „Medieval Jewish Criticism”, 356
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Felvezetve az eredendő bűn tanításának fontosságát, Modena nekilát az elgondolás részleteinek cáfolatához. Elsőként azt állítja, hogy „Ádám vétke nem
volt olyan súlyos, ami Isten megtestesülését kívánta volna.”15 Másodszor, hogy a
bibliai grammatika bevett szabálya szerint két eltérő formában használt igealak16
a Teremtés könyvének következő mondatában: „De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalván halsz.
(héb.  מות תמותmot tamut)” (1Móz 2:17.) nem jelent kétszeres halált, a test és a
lélek együttes pusztulását, amint azt a keresztény egzegetikai hagyomány hosszú
ideig állította.17
Harmadszor, általánoságban is elvitatja az eredendő bűn katolikus definícióját,
amint azt a Tridentben 1545 és 1563 között megtartott, tizenkilencedik egyetemes zsinaton megfogalmazódott, mondván, hogy Ádám bűnének következményei
egyaránt érintik a testet és a lelket is. A Tridenti zsinaton az eredendő bűnről kihirdetett dekrétum ugyanis elítélte azokat, akik vitatják az eredendő bűnnek, mint
a lélek halálának (mors animae) definícióját.18 Modena ezzel szemben azt állítja,
„hogy Ádám bűnének a fizikai következményei ugyan átszármaztak utódaira, de a
lelkiek semmiképpen sem.”19
Az eddigiekben hősünk híven követi a középkori zsidó polemikus hagyomány
megszokott érvelését. Ehhez szervesen hozzá tartozik az is, hogy a 17. századi
Itáliában élve, a legújabb fejleményekre is reflektál, mint például a Tridenti Zsinat
előbb idézett megállapításaira. Az első meglepetés a könyv 1. fejeztének ötödik
alfejezetében éri az olvasót, amikor szerzőnk azt állítja, hogy „valójában, ha a
keresztényeknek Ádám bűnéről [vagyis az eredendő bűnről] szóló tanítását úgy
értjük, hogy az az ember rosszra való hajlandóságának és a testi szenvedéseinek
s egyéb bajainak oka, ahogyan azt fentebb vázoltuk, akkor ezt könnyen megmagyarázhatjuk.”20
A fenti idézetben olvasható utalás a könyv egy korábbi helyére, az 1. könyv
negyedik alfejezetére utal vissza. Szerzőnk azon a helyen így fogalmaz:
15 Modena, Magen va-herev (Simonsohn), 7–9, Modena, A Translation of the Magen wa-Hereb, 2–7.
16 Ezt a lexikai-szintaktikai szerkezetet, amelyben azonos tövű szavak társulnak (pl. éneket énekel) a
latin eredetű figura etymologica terminussal szokták megnevezni.
17 A bibliai idézet Károli Gáspár revideált fordításából származik. A fordítás végét megváltoztattam,
hogy az eredeti bibliai alakzat jelenléte érzékelhető legyen. Kiemelés tőlem. A modenai gondolatmenethez lásd Modena, Magen va-herev (Simonsohn), 9–10, Modena, A Translation of the Magen
wa-Hereb, 7–9.
18 Heinrich Denzinger – Peter Hühnerman (eds.), Enchiridion symbolorum definitionum et declarartionum de rebus fidei et morum. Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen (Freiburg: Herder, 2009), 604–605, (1512. kánon).
19 Modena, Magen va-herev (Simonsohn), 9-10, Modena, A Translation of the Magen wa-Hereb, 7–9.
20 Modena, Magen va-herev (Simonsohn), 11, Modena, A Translation of the Magen wa-Hereb, 12.
Kiemelés tőlem.
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„Alapvető tanításuk [mármint a keresztényeké] célja, hogy kitágítsák a bűn
egyszerű fogalmát és Ádám, az első ember, vétkét felnagyítsák, mondván: mivel ő
minden emberi lény ősatyja, [úgy kell tartanunk, hogy] bűnének következményei
minden leszármazottjának lelkébe átplántálódnak az összes következő nemzedéken át, és ott megmaradnak. Ezért nevezik azt eredendő bűnnek, [ezzel jelezvén],
hogy az az eredettől, vagyis a kezdetektől fogva jelen van, s az egész emberi nem
kezdeteitől fogva létezik, s így az egész emberiség beleszületik a bűnbe, s a parancsszegésbe, még ha ő maga [az egyén] egész életében nem vétkezett. Ez a dolog valóban létezik, ám ez egy lelki tulajdonság, ami miatt az ember hajlamos
rosszat cselekedni, és ez viszi valójában bűnbe az egyént. Ezt hívják betegségnek
vagy hibának, rosszra való hajlandóságnak, a természet ferdeségének, a hús
lealacsonyító [erejének] és sok más névvel [is illetik].”21
Hogy az érvelés további menetét sikerrel kövessük, érdemes e ponton röviden
összefoglalnunk az eredendő bűnről szóló keresztény tanítás lényegét.22 A tan célkitűzése, hogy megpróbálja értelmezni az emberiségnek a mindenkori világban
elfoglalt helyzetét, a sajátos emberi egzisztencia alapfeltételeit, a bűn, mindan�nyiunk által napról-napra megtapasztalt, kitörölhetetlen jelenlétét a világban. A
keresztény exegetikai hagyomány szerint e tapasztalat lényegi eleme sűrűsödik
össze az Ádám és Éva bukásáról szóló etiológiai (okfeltáró) elbeszélésben (1Móz
3. fejezet). A Szentírás első oldalain a szerző a mindenkori, bűnnel terhelt jelent
állítja éles kontrasztba egy idealizált (és a történelem keretein kívülre helyezett)
múlt képével, amikor az emberi nem még e meghasonlás nélkül, Istennel tökéletes
és megbonthatatlan szellemi harmóniában élt – erre utal a gyakran használt és
szerzőnk által is ismert iustitia originalis (eredeti igazság) latin kifejezés. Ezt az
állapotot a teológia Isten szabad ajándékaként vagy kegyelmeként értelmezi, amiben az ember mentes a rendezetlen vágyaktól és a haláltól.
Mindezek fényében az emberiség Ádám bukása utáni állapota (vagyis a teljes
emberi történelem) e kezdeti egyensúly felborulásával, a bűn állandó jelenlétével
21 Modena, Magen va-herev (Simonsohn), 10, Modena, A Translation of the Magen wa-Hereb, 10.
Kiemelés tőlem.
22 Az eredendő bűn dogmájának történeti fejlődéséhez lásd: “Erbsünde” in Herbert Vorgrimler:
Neues Theologisches Wörterbuch (Freiburg: Herder, 2008), 157–159. A tan fejlődésének megértéséhez érdemes a Handbuch der Dogmengeschichte sorozat megfelelő köteteit konzultálni. Leo
Scheffczyk, Urstand, Fall und Erbsünde: von der Schrift bis Augustinus (Freiburg: Herder, 1981);
Manfred Hauke, Urstand, Fall und Erbsünde: in der nachaugustinischen Ära bis zum Beginn der
Scholastik. Die griechische Theologie (Freibug: Herder, 2007); Michael Stickelbroeck, Urstand,
Fall und Erbsünde: in der nachaugustinischen Ära bis zum Beginn der Scholastik. Die lateinische
Theologie (Freiburg, Herder, 2007); Heinrich Köstner, Urstand, Fall und Erbsünde in der Scholastik (Freiburg: Herder 1979); Heinrich Köstner, Urstand, Fall und Erbsünde: von der Reformation
bis zur Gegenwart (Freiburg: Herder, 1982). Lásd még Julius Gross négykötetes munkáját: Geschichte des Erbsündendogmas: Ein Beitrag zur Geschichte des Problems vom Ursprung des Übels 4
Bde. (München–Basel: Reinhardt, 1960–72).
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jellemezhető. E bűnnel terhelt állapotában az emberi nem már nem részesül e kezdeti isteni kegyelemben, s nem is képes önmagától Istennel szabadon kapcsolatba
lépni. Valami végérvényesen megszakadt. A keresztény tanítás továbbá hozzáfűzi
még, hogy az ideális állapot megszűnése után senki nem lesz képes a Teremtő és
a teremtmény közötti sérült viszony helyreállítására önmaga erejéből. Ezért szorul
az emberi nem egy megváltóra, aki kiszabadítja őt az Istentől való elidegenedés
(vö. Kepnes galut-szinonimája) kötelékeiből.
E tételsor első látásra távol áll a zsidó gondolkodás alapvető premisszáitól.
Amint Kepnes megjegyzi, „a zsidók úgy vélik, hogy a zsidóságban nem lelhető
fel a bűn keresztény értelmezéséhez, mint örökletes állapothoz fogható elképzelés, sem a bűnbocsánat vagy megváltás isteni ajándékként történő megjelenítése.
Az emberek nincsenek a bűn ‛állapotába végérvényesen belegyökerezve’, hiszen
[mindig] rendelkeznek azzal a képességgel, hogy a jót válasszák (5Móz 30:14),
ami nem ‛elérhetetlenül’ áll előttük (5Móz 30: 11). Épp ezért nincs is szükségük
kiengesztelő megváltóra.”23 Az emberi akarat, a rossz elleni harc fontos eszközeként, a gonosz ösztön rabbinikus definíciójában is súlyozottan helyet kap, amint
azt Jeremy Cohen alábbi definíciója értésünkre adja. A gonosz ösztön az ő megfogalmazásában: „az emberi természet Isten által teremtett aspektusa, amellyel mindenki rendelkezik. A [gonosz ösztönnek] hatalmában áll az emberi racionalitást
irracionális vágyakkal legyőzni, s így az embert a leggonoszabb cselekedetekre
ösztönözni. Ezért mindannyiunknak az a feladata, hogy az Isten által kinyilatkoztatott törvénnyel megzabolázzuk – de ne irtsuk ki! – azt, hogy e módon helyes
célok szolgálatába állítsuk. Hiszen ez az ösztön az ember és az egész világ fontos
alkotóeleme, ami nélkül az emberek nem alapítanának családot, alakítanának közösségeket, és nem munkálkodnának a megélhetésükért; egyszóval, ami nélkül
nem létezne civilizált társadalom.”24
A fentebb elmondottak fényében a Modena által szorgalmazott azonosítás még
furcsábbnak tűnhet, mint első látásra. Rögvest szembetűnik az emberi akarat vagy
az isteni iniciatíva szerepének eltérő megítélése a két hagyományon belül, ugyanakkor az is elsőre nyilvánvaló, hogy egyetlen keresztény teológus sem állítaná,
hogy az eredendő bűn Istentől ered, és nem tulajdonítana neki pozitív értéket.
Ugyanakkor, ha alaposabban górcső alá vesszük a két hagyományt, megmutatkozik, hogy e polarizált nézőpontot nem kizárólagos, s egyik hagyománytól sem
idegen teljes mértékben a másikban központi jelentőségűvé növekvő elem.
A bűnbocsánat és megváltás valójában nagyon is dinamikus fogalmak a keresztény teológiai gondolkodásban is. A bűnös megbánása nélkül Jézus megváltó
halála az egyén számára mindörökre hatástalan marad.
23 Frymer-Kensky, Christianity in Jewish Terms, 294.
24 Jeremy Cohen, “Original Sin as the Evil Inclination: A Polemicist’s Appreciation of Human Nature,” The Harvard Theological Review 73(1980/3–4), 501.
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Ugyanígy, jegyzi meg Kepnes, „a héber tsuva (תשובה, megtérés, megfordulás)
terminus analízise is egy dinamikus folyamatot tár elénk. [...] A megtérés egyrészről feltételezi a zsidó aktív, akaratlagos odafordulását a Tórához és Istenhez,
ugyanakkor visszatérés valami előzetesen elfogadott ajándékhoz. [...] A modern
zsidó gondolkodás egyik legnagyobb teoretikusa, Abraham Joshua Heschel [e
gondolatot így] fogalmazta meg, a megtérés az én válaszom25 az engem már előzetesen megszólító Istennek.”26
Hasonlóképpen a gonosz ösztön fogalma sem kizárólag aktív, akarati elemeket
rejt magába. Már a késő antikvitásban szerkesztett Babiloni Talmud lapjain (Szukka traktátus 52b) így nyilatkozik, a híres amóra, Rés Lákis27: „A gonosz ösztön
mindenkit rászed minden nap, és meg akarja ölni [tulajdonosát], amint írva van:
‚Leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi azt.’ (Zsoltárok 37:32) A gonosz
itt a szívben lakozó gonoszságra utal. S ha nem lenne az Örökkévaló – áldassék
a neve! –, aki segíti őt a jó ösztönnel, nem lenne képes ellenállni neki, amint írva
van: ‚De az Úr nem hagyja azt annak kezében, sem nem kárhoztatja, mikor megítéltetik’ (Zsoltárok 37:33).”28
Ugyanígy az Énekek éneke rabba című rabbinikus szentírásmagyarázatban29
rabbi Nehemija úgy nyilatkozik, hogy a gonosz ösztönt Isten eltávolította a zsidók
szívéből abban az ünnepélyes pillanatban, amikor az Örökkévaló következő szavait hallották a Sínai-hegyénél: „Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem”
(2Mózes 20:3).30 A történelem kevésbé ünnepélyes pillanataiban viszont (s ez az
átlagember ideje, a történelem menete) a zsidók ki voltak, és [mindig is] ki lesznek
szolgáltatva a gonosz ösztön hatalmának. Ekképpen értelmezve, az eredendő bűn
katolikus felfogásához hasonlóan, a gonosz ösztön is egyfajta örökletes, hosszan
tartó, velünk élő állapotként jellemezhető, mely bármikor hajlandóvá teszi a személyt tényleges bűnök elkövetésére.
Arra nézve csak találgatásokba bonyolódhatunk, hogy Modenának is ilyen
vagy ehhez hasonló gondolatok jártak-e a fejében a fejezet megírásakor. Egy dolog azonban biztos, szerzőnk nemcsak sosem tagadta meg a két eltérő koncepció,
az eredendő bűn és a gonosz ösztön azonosítását a könyv további fejezeteiben,
25 A héber szó alapja, nyelvtani gyöke a visszafordul, megfordul, válaszol (a kommunikáció irányát
mintegy megfordítja) jelentésű ige.
26 Heschel szavait Steven Kepnes idézi, in Frymer-Kensky, Christianity in Jewish Terms, 303.
Heschel eredeti szavai a God in Search of Man című művében olvashatóak.
27 Személyéhez lásd: Stemberger, Einleitung, Einleitung in Talmud und Midrasch (München: Beck,
19928), 301. Amórának hívjuk a zsidóság talmudi korszakának idején élt bölcseket (3-5. század).
Lásd Stemberger, Einleitung, 66–106.
28 Idézi Ephraim E. Urbach, The Sages. Their Concepts and Beliefs (Cambridge /Mass./: Harvard
University Press, 1994), 471–483., itt 476.
29 I:2. A műhöz lásd: Stemberger, Einleitung, 309–310.
30 Idézi Urbach, The Sages, 473.
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de – ahogyan Howard Zwi Adelman – fogalmazott: „gyakran tett [más] jelentős
engedményeket is a keresztényeknek.”31
Miután röviden bemutattuk Jehuda Modena, enyhén szólva is szokatlannak
mondható kísérletét a keresztény és a zsidó álláspontok közötti közvetítésre, cikkünk második részében megpróbáljuk szerzőnk rejtett motivációját feltérképezni.
Mi késztethette Modenát egy ilyen, kompromisszumos javaslat kialakítására, ráadásul egy hitvitázó írás keretein belül?
Tudomásom szerint eddig négyféle magyarázat látott napvilágot szerzőnk, a
tradicionális vallási polémián belül értelmezhetetlen álláspontjának magyarázatára.
Alessandro Guetta szerint Modena „apológiája [azaz a Pajzs és kard] vagy a
kereszténység elleni támadásként, vagy egy racionális vallás melletti kiáltványként értelmezhető.”32 Guetta szerint Modena könyvében egy, minden, a logikával ellenkező teológiai prekoncepciótól mentes, idealizált, racionális keresztény
vallás portréját rajzolta volna meg, amely ily módon a korabeli zsidó hallgatóság
számára is elfogadható lehetett volna.
Modena motivációjának részletesebb vizsgálatát Talya Fishmannek köszönhetjük. Fishman egy korábbi cikkében három lehetséges magyarázatot sorakoztat fel
ezen egyedülálló érvelés indoklásaképp. Elsőként felveti, hogy a könyv tulajdonképpen a korabeli, egyre gyarapodó számú keresztény hebraista kör igényeinek
kielégítésére íródott volna. Ezt a lehetőséget azonban Fishman maga is gyorsan
elveti.33
Másodjára a Pajzs és kard című írást az Itáliában Modena idejére már nagy
számban letelepedett konverzók34 „teológiai orientálására íródott kézikönyvként”
mutatja be.35 Fishman szerint Modena, egyrészről megpróbálta volna a korabeli
rabbinikus elitet meggyőzni, akik gyanús elemekként kezelték az újonnan felbukkanó konverzókat, hogy az általuk felvett új hit, a kereszténység, nem esik a bál31 Adelman, Success and Failure, 843.
32 Alessandro Guetta, “Leone Modena’s Magen wa-Herev as an Anti-Catholic Apologia”, in Jewish
Studies Quarterly 7 (2000), 296–318, itt 318.
33 Fishman, Changing Early Modern, 176.
34 Konverzónak nevezzük az a 14. századtól kezdődően felerősödő erőszakos térítések során kereszténnyé lett ibériai (Spanyolország, Portugália) zsidókat. A konverzók problematikájához hasznos
bevezető: David M. Gitlitz, Secrecy and Deceit: The Religion of the Crypto-Jews (Albuquerque:
University of New Mexico Press, 1996); Renéé Levine Melammed, A Question of Identity: Iberian
Conversos in Historical Perspective (Oxford: Oxford University Press, 2004); Yirmiyahu Yovel,
The Other Within: The Marranos: Split Identity and Emerging Modernity (Princeton: Princeton
University Press, 2009).
35 Fishman, Changing Early Modern, 176–178. E tétel cáfolatához lásd még Dobos Károly Dániel,
“The Impact of the Conversos on Jewish Polemical Activity in Baroque Italy – Was Yehuda Aryeh
me-Modena’s Magen wa-Herev destined for a Converso audience?” Annali di Storia dell’ Esegesi
33 (2016/2), 413–434.
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ványimádás fogalma alá. Másik oldalról viszont az Itáliában élő művelt konverzó
réteget kívánta megszólítani racionális érvelésével, amelyet kizárólag a tiszta logikára és a bibliai hagyományra (a konverzók által nem ismert rabbinikus hagyomány ignorálásával) épített fel.36
Harmadik lehetőségként felvetette, hogy Modena valódi célja az volt a Pajzs
és kard megalkotásával, hogy az itáliai zsidó közösségek akkulturációs folyamatát
megkönnyítse. Fishmant idézve „néhány kora újkori zsidó szerző őszintén hitte,
hogy a zsidóság és kereszténység teológiailag közelebb áll egymáshoz, mint azt
a legtöbb zsidó feltételezte. A két vallás között tátongó szakadék csökkentésével
az volt a céljuk, hogy zsidó olvasóikat meggyőzék arról, hogy a kereszténység
megváltozott.”37 Ugyanakkor Modena meg volt győződve arról is, „hogy a zsidók számára a befogadó társadalom néhány sajátosságának átvétele [...] az isteni
akarat igénye volt. Azért, hogy a környező népek megszabaduljanak azoktól az
sztereotípiáktól, amelyek visszatartják őket az igaz hit [azaz a judaizmus] elismerésétől és elfogadásától, a zsidóknak [is] tanulni kell e népektől.”38
A kora újkori zsidóság akkulturációjára és modernizációjára irányuló kutatások
során számos hasonló példára bukkanhatunk, melyek – bármilyen furcsán hangozzék is nekünk – megerősítik Fishman utóbbi értelmezésének plauzibilitását.39
A David B. Ruderman, Robert Bonfil és mások által publikált esettanulmányok,
illetve a máig kéziratban maradt szövegek jól rávilágítanak a zsidóknak a korabeli itáliai katolikus kultúrába történő, az élet számos pontján megfigyelhető akkulturációjára, amely talán – ahogy Bonfil alábbi esete szemlélteti – nem is volt
minden elemében tudatos tevékenység.40 Bonfil szavait idézve Juda Assael del
Bene’ (1615–1678), Jehuda Modena egy kortársának, ránk maradt prédikációi
bizonyítják, hogy a szerző „bizonyos fokú elméleti hasonlóságot vélt felfedezni
a zsidó vallás és a kereszténység között. S e módon, meglehetősen szofisztikált
módszerekkel, s részben nem is egészen tudatosan, Del Bene a szószékről járult
hozzá, ahhoz, hogy a zsidóság és a kereszténység azonos fogalmi körbe kerülhessen.”41 Feltehetjük, hogy Modena szándéka is hasonló volt, ám ő, Del Benénél
36
37
38
39

Fishman, „Changing Early Modern,” 191.
Fishman, „Changing Early Modern,” 178.
Fishman, „Changing Early Modern,” 191.
A témához lásd Acculturation and its Discontents: The Italian Jewish Experience Between Exclusion and Inclusion, ed. by David N. Myers et al. (Toronto: University of Toronto Press, 2008).
40 Robert Bonfil, “Preaching as Mediation Between Elite and Popular Cultures: The Case of Judah
Del Bene” in Preachers of the Italian Ghetto, ed. by David Rudermann (Berkeley: University of
California Press, 1992), 67–88, és David Ruderman, “Between High and Low Cultures: Echoes of
the New Science in the Writings of Judah del Bene and Azariah Figo”, in David Ruderman, Jewish
Thought and Scientific Discovery in Early Modern Europe (New Haven: Yale University Press,
1995), 185–212
41 Bonfil, “Preaching as Mediation”, 74. Lásd még Robert Bonfil, “Change in the Cultural Patterns
of a Jewish Society in Crisis; Italian Jewry at the Close of the Sixteenth Century,” Jewish History
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merészebb módon, ezt a célt a hagyományos hitvitázó irodalom keretei között is
megvalósíthatónak vélte.
Bár ennek a cikknek nem e tétel bizonyítása a célja, még egy pontot hadd
említsek meg, amely sejtetni engedni az itáliai akkulturáció mértéket és egyben
az itáliai tapasztalat egyedülállóságát. A 16. század utolsó évtizedében a Monselicéből származó zsidó orvos és kabbalista Ábrahám ben Hananja Yagel (1553 – kb.
1623) kiadott egy egészen különleges könyvecskét. A Lekah Tov („Jó tanítás”)
címen 1595-ben Velencében napvilágot látott írásmű nem más, mint egy dialógus
formájában megfogalmazott zsidó katekizmus. A mű modelljéül Canisius Szent
Péter (1521–1597) Parvus Catechismus Catholicorum („Kis katolikus katekizmus”) című írása szolgált. Jagael a hit, remény és szeretet hármasságát jelöli meg
a vallásos élet alapjául, katolikus mintára hét kardinális bűnt és hét erényt különböztet meg. A hit tartalmát viszont Maimonidész (1138–1204) alapelvei alapján
definiálja.42
Az utolsó oldalakon, pusztán Modena történeti kontextusának jobb megértése miatt röviden bemutatott egyedi kulturális konstelláció megértése még mes�sze nem teljeskörű, a történész számos problémával kerül szembe napról napra,
s mondhatjuk, hogy a fent vázolt szcenárió értelmezése nem több merész hipotézisek konvergenciájánál, ugyanakkor a belőle levonható következtetések nagyon
is megszívlelendők, itt és most a 21. század elején. Az előző oldalakon néhány
történelmi példa felvillantásával kívántam ábrázolni, hogy a kultúrák közötti fordítás a szükséges empátiával és a sajátunktól eltérő koncepciók iránti nyitottsággal
kiegészülve alkalmas eszköznek bizonyult az eltérő vallási hagyományok közötti
közeledés lehetőségi feltételeinek megteremtésére, legalábbis e folyamat első lépéseinek megtételére, már a tizenhetedik században is. Modena példája azonban
többre is rávilágít! Modena önéletrajzából tudjuk, hogy ő maga jó kapcsolatot
ápolt a kereszténység különféle ágait reprezentáló csoportokkal és személyekkel
Velencében. Zsinagógai prédikációt olykor keresztények is meghallgatták, hiszen
olaszul prédikált.43 Ugyanakkor ő maga is érezte, hogy az egyéni eszmecserék és
a vallási határokon átnyúló személyes szimpátiák nem elégségesek a hosszú ide3 (1988), 11–30. and Giuseppe Sermoneta, “Aspetti del pesiero nell’ ebaismo italian tra Rinascimento e età baroca”, in Italia Judaica II: Gli ebrei in Italia tra Rinascmento e età barocca, atti del
II convegno internazionale, Genova 10–15 giugno 1984 (Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, 1986), 17–35.
42 Lásd részletesebben: Siegmund Maybaum, Abraham Jagel’s Katechismus Lekach-tob (Berlin:
Lehranstalt für die Wissenschaft des Judenthums zu Berlin, 1892). Jagaelhez lásd még David B.
Ruderman: A Valley of Vision: The Heavenly Journey of Abraham Ben Hananiah Yagel (Philadelphia: University of Pennsylvania Press,1990) és uő., Kabbalah, Magic and Science: The Cultural
Universe of a Sixteenth-Century Jewish Physician (Cambridge /Mass. /: Harvard University Press,
1988).
43 Lásd részletesebben Dobos–Montskó, „Polémia különös felhangokkal”, 62–68.
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je kijegecesedett lövészárkok betemetéséhez. Ehhez többre van szükség, egymás
teológiájának megértése és értő közvetítése sem maradhat el.
A helyzet, mutatis mutandis, ma is hasonló: örvendetes az egyre gyarapodó
közösségi és egyéni kapcsolatkeresések sora, helyeselhetőek a morális tartalmú
közös állásfoglalások, a szociális nehézségek enyhítésére szervezett közös karitatív akciók, ugyanakkor a teológiai „mélymunka” sem maradhat el. Szerencsére,
ma sokkal kedvezőbb helyzetben vagyunk, mint velencei főhősünk volt. Ma a két
közösség egyenrangú félként nézhet szembe egymással, s az eszmecserék célja
sem a másik fél meggyőzése, pusztán a megértése kell, hogy legyen.
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MENEKÜLÉSRE KÉNYSZERÜLVE,
MIKÉNT JÉZUS…
Befogadni, megvédeni, támogatni és integrálni
a belső menekülteket!1
Az idei év elején a Szentszékhez akkreditált diplomáciai testület tagjaihoz intézett beszédemben a mai világ egyik kihívásának neveztem a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek drámáját: „A konfliktushelyzetek és a humanitárius
vészhelyzetek, amelyek hatását a klímaváltozás okozta elsivatagosodás is tovább
erősíti, növeli az elűzöttek számát és különösen is sújtja azokat, akik már súlyos
szegénységben élnek. Az ilyen csapások által sújtott országok közül soknak nincs
megfelelő intézményrendszere, amely lehetővé tenné, hogy kielégítsék a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek szükségleteit.” (2020. január 9.)
Az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma elvándorlókkal
és úton levőkkel foglalkozó osztálya kiadta A belső menekültek pasztorációjának
irányelveit (Vatikán, 2020. május 5.), egy olyan dokumentumot, amelynek e sajátos területen az Egyház lelkipásztori munkáját ösztönöznie és inspirálnia kell.
Ezen okok miatt úgy döntöttem, hogy ezt az üzenetet a belső menekültek –
gyakran láthatatlanul zajló – drámájának szentelem, amelyet csak súlyosbított a
Covid-19 világjárvány által kiváltott globális válság. A járvány okozta válság súlyossága, gyors mélyülése és földrajzi kiterjedtsége mellett sok más, akár több
millió embert érintő humanitárius vészhelyzetet jelentéktelenebbnek láttunk, és
az életmentéshez nélkülözhetetlen, sürgős nemzetközi kezdeményezések és segélyakciók a nemzeti politika napirendjén az utolsó helyre szorultak. De „ez nem
a megfeledkezés ideje. Az előttünk álló válság ne feledtesse el velünk azt a sok
egyéb szükséghelyzetet, amely számos ember szenvedését okozza” (Urbi et Orbi
húsvéti üzenet, 2020. április 12.).
A 2020-as év tragikus eseményeinek fényében kiterjesztem a belső menekülteknek szentelt üzenet témáját mindazokra is, akik a koronavírus miatt a bizonytalanság, az elhagyatottság, a kirekesztés és az elutasítás áldozataivá váltak és válnak.
1

Ferenc pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 106. világnapjára – 2020. szeptember 27.

126

Abból a képből szeretnék kiindulni, amely XII. Pius pápa Exsul Familia (1952.
augusztus 1.) apostoli konstitúciójának megírását motiválta. Az Egyiptomba való
menekülés során a kisded Jézus szüleivel együtt átéli az elüldözöttek és a menekültek drámai helyzetét, „amelyet a félelem, a bizonytalanság és a nélkülözés
jellemez (vö. Mt 2,13–15.19–23). Sajnos napjainkban családok milliói találják
magukat ugyanebben a szomorú valóságban. A televízió és a sajtó szinte minden
nap hírt ad menekültekről, akik az éhezés, a háborúk és más súlyos veszélyek elől
menekülnek, biztonságot és emberhez méltó életet keresve maguk és családjuk
számára” (Úrangyala imádság, 2013. december 29.).
Mindegyikükben jelen van az a Jézus, aki Heródes idejében menekülni kényszerült, hogy életét mentse. Arra vagyunk meghívva, hogy arcukban felismerjük
az éhes, szomjas, ruhátlan, beteg, idegen és fogságban lévő Krisztus arcát, aki
kérdőn tekint reánk (vö. Mt 25,31–46).
Amikor felismerjük őt, mi magunk leszünk azok, akik köszönetet mondanak,
hogy találkozhattak vele, szerethették őt és szolgálhattak neki.
Az elűzöttek lehetőséget adnak nekünk arra, hogy találkozzunk az Úrral, „még
akkor is, ha a szemünknek nehezére esik felismerni őt: szakadt ruhában, piszkos
lábakkal, eltorzult arccal, sebesült testtel, képtelenül arra, hogy a mi nyelvünkön
szóljon” (Homília, 2019. február 15.). Meghívást kapunk, hogy erre a lelkipásztori
kihívásra azzal a négy tettel válaszoljunk, amelyet a menekültek 2018-as világnapjára írt üzenetben tártam elétek: befogadni, védelmezni, előmozdítani és integrálni. Most szeretném ezt hat szópárral kiegészíteni, amelyek egészen konkrét és
egymással ok-okozati összefüggésben álló cselekvéseket fejeznek ki.
Az embernek először ismernie kell, hogy megértsen. Az ismeret szükséges
lépés a másik ember megértéséhez. Maga Jézus tanítja ezt az emmauszi tanítványokkal való találkozás során: „Ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak
maga Jézus közeledett, és csatlakozott hozzájuk. De szemük képtelen volt felismerni” (Lk 24,15–16).
Amikor az úton lévőkről és a menekültekről beszélünk, túl gyakran megrekedünk a számok szintjén. De itt nem számokról, hanem emberekről van szó! Amikor találkozunk velük, megismerjük őket. És ha megismerjük történetüket, akkor
meg is fogjuk érteni őket.
Például megértjük, hogy a bizonytalanság, amelyet a világjárvány következtében fájdalmasan tapasztaltunk, az elűzött emberek életének állandó velejárója.
Felebaráttá kell válni ahhoz, hogy szolgálhassunk. Ez nyilvánvalónak tűnik, de
gyakran mégsem egyértelmű. „Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor
meglátta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajt és bort öntött a sebeire és
bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta” (Lk 10,33–34). A félelmek és az előítéletek – számtalan előítélet
– arra késztetnek minket, hogy távolságot tartsunk másoktól, és gyakran megaka127

dályoznak abban, hogy „felebaráttá váljunk” számukra és szeretettel szolgáljunk
nekik. Másokhoz közeledni gyakran kockázatvállalást jelent, amint azt az elmúlt
hónapokban sok orvos és ápoló példáján láthattuk. Ez a közelség, amely lehetővé
teszi mások szolgálatát, meghaladja a kötelességteljesítés szintjét; ennek a legjobb
példáját Jézus adta nekünk, amikor megmosta tanítványainak lábát: levetette ruháját, letérdelt és bepiszkolta a kezét (vö. Jn 13,1–15).
A megbékéléshez szükséges a meghallgatás. Ezt maga Isten tanítja nekünk, aki
elküldte Fiát a világba, mert az emberiség sóhaját emberi fülekkel akarta hallani:
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta [...], hogy üdvösséget szerezzen a világnak” (Jn 3,16–17).
A szeretet, amely kibékít és üdvözít, a meghallgatással kezdődik. A mai világban egyre több üzenetet kapunk, de a meghallgatás magatartása kiveszőben
van. Valódi megbékélést azonban csak alázatos és figyelmes hallgatással érhetünk
el. Utcáinkon 2020-ban hetekig csend uralkodott. Drámai és nyugtalanító csend
volt, de lehetőséget adott arra, hogy meghalljuk a leggyengébbek hangját, az elűzöttek jajkiáltását éppúgy, mint súlyosan beteg bolygónkét. És ha meghallgatjuk
őket, akkor lehetőségünk van megbékélni velük – felebarátainkkal, a számtalan
kirekesztett emberrel, önmagunkkal és Istennel, aki soha nem fárad bele, hogy
irgalmát kínálja nekünk.
A növekedéshez kell, hogy megosszunk. A megosztás volt az első keresztény
közösség egyik alapvető sajátossága. „A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt.
Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös volt” (ApCsel 4,32).
Isten nem akarta, hogy bolygónk erőforrásai csak kevesek javát szolgálják. Nem,
ezt nem akarta az Úr! Meg kell tanulnunk megosztani javainkat, hogy együtt gyarapodjunk. Nem szabad senkit sem magára hagynunk. A világjárvány emlékeztetett rá, hogy mindannyian egy hajóban evezünk. Az, hogy valamennyien nagyon
hasonló aggodalmakkal és félelmekkel szembesültünk, megint megmutatta, hogy
egyikünk sem mentheti meg maga önmagát. Ahhoz, hogy valóban növekedjünk,
együtt kell növekednünk, és meg kell osztanunk azt, amink van, mint az a fiú, aki
Jézusnak felajánlott öt árpakenyeret és két halat... ami elegendő lett ötezer embernek (vö. Jn 6,1–15)!
A segítségnyújtáshoz az kell, hogy a másikat is bevonjuk. Ezt tette Jézus is a
szamariai asszonnyal (vö. Jn 4,1–30). Az evangéliumi leírás szerint az Úr közeledik felé, meghallgatja és a szívére beszél, azért, hogy elvezesse az igazsághoz és
az Örömhír hirdetőjévé alakítsa: „Gyertek, van itt egy ember, aki mindent elsorolt,
amit csak tettem. Ő volna a Messiás?” (29. vers). Időnként lelkes segíteni akarásunkban figyelmen kívül hagyjuk embertársaink gazdag erőforrásait.
Ha valóban támogatni akarjuk azokat az embereket, akiknek segítséget nyújtunk, be kell vonódniuk, és őket kell a megváltás főszereplőivé tennünk.
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A világjárvány emlékeztetett a felelősség megosztásának fontosságára, illetve arra, hogy a válságot csak minden egyes ember közreműködésével tudjuk legyűrni, ideértve azokat is, akiket gyakran lebecsülnek. Bátorságot kell találnunk
„olyan helyek felleléséhez, ahol mindannyian megérezhetik: meghívást nyertek;
és amelyek lehetővé teszik a vendégszeretet, a testvéri érzület és a szolidaritás új
formáinak a megélését” (Beszéd a Szent Péter téren, 2020. március 27.).
Az építéshez szükséges, hogy tudjunk együttműködni. Erre hívja Pál apostol
a korinthusi közösséget: „Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket,
éljetek mindnyájan egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban” (1Kor 1,10). Isten Országának
építése minden keresztény közös feladata, és ezért meg kell tanulnunk együtt dolgozni anélkül, hogy féltékenység, viszály és megosztottság elválasztana minket
egymástól. A jelen helyzetben azt is szükséges hangsúlyozni, hogy „ez az időszak
nem az önzések ideje, mivel a kihívás, amely előttünk áll, mindannyiunkat egyformán érint, és nem tesz különbséget senki között” (Urbi et Orbi húsvéti üzenet,
2020. április 12.)
Annak érdekében, hogy megőrizzük közös otthonunkat és egyre inkább megfeleljünk Isten eredeti tervének, el kell köteleznünk magunkat a nemzetközi együttműködés, a globális szolidaritás és a helyi felelősségvállalás garantálása mellett,
senkit sem hagyva magára.
Szent József példáján felbuzdulva, akinek Egyiptomba kellett menekülnie, hogy
a kisded Jézust megmentse, a következő imával szeretném zárni az üzenetemet:
Atyánk, te Szent Józsefre bíztad a legdrágábbat, a kisded Jézust és édesanyját,
hogy megvédje őket a gonoszok fenyegetéseitől és üldözésétől.
Add, hogy megtapasztaljuk mi is az ő oltalmát és segítségét. Ő, aki átélte a
szenvedést, hogy a hatalmasok gyűlölete miatt menekülnie kellett, vigasztalja és
védelmezze azokat a testvéreinket, akik háború, szegénység és ínség miatt elhagyják szülőföldjüket és hazájukat, hogy menekültként útnak induljanak biztonságosabb helyek felé.
Az ő közbenjárására adj nekik erőt a vándorláshoz, vigasztald őket bánatukban
és bátorítsd minden bajukban.
Add meg mindazoknak, akik őket befogadják, az igazságos és bölcs apa szelídségét, aki Jézust, mint a saját fiát szerette és Máriának egész életében támasza volt.
Ő, aki saját keze munkájával kereste meg kenyerét, vigyázzon azokra, akiket az
élet mindentől megfosztott, hogy nyerjenek emberhez méltó munkát és békés otthont.
Ezt kérjük a Te Fiad, Jézus Krisztus által, akit Szent József Egyiptomba menekülve megmentett, és Szűz Mária közbenjárására, akit ő a Te akaratod szerint
hűséges jegyesként szeretett. Ámen.
Kelt Rómában, a Lateráni Keresztelő Szent János-bazilikában, 2020. május
13-án, a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapján.
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HODOSSY-TAKÁCS Előd
tanszékvezető egyetemi tanár,
Debreceni Református Hittudományi Egyetem

KINEK SZÓL JEREMIÁS LEVELE?
Megjegyzések Jeremiás 29 kapcsán
A Szentírásban olvasunk zavarba ejtő szakaszokat. Egyes fejezetek vagy rövid kiszólások feszélyeznek bennünket. Tényleg komolyan gondolta Jézus, hogy tartsuk
oda a másik orcánkat is? Valóban öröm és boldogság, ha üldöznek bennünket? A
csapást csapás után elszenvedő Jóbnak a köntös megszaggatása és a megnyiratkozás után csakugyan mindössze annyi hozzáfűznivalója volt az eseményekhez,
hogy „áldott legyen az Úr neve”?1 A prófétai korpuszban is találunk hasonló megnyilatkozásokat. Berzenkedünk Ezékiel tettein, különösen az ostrom kiábrázolásán, és csodáljuk a feleségét hűtlensége ellenére tovább szeretni képes Hóseást.2
Jeremiás próféta személyében egy olyan próféta rajza bontakozik ki előttünk, aki
hosszú időn át ragaszkodott üzenetéhez. Könyvében megszólal ugyan pozitív üzenet, például a jövőbeli szövetséges viszonyról, a szívbe írt törvényről,3 de igehirdetését alapvetően panasz és ítélethirdetés szövi át. Épp ezért meghökkentő megnyilatkozás részéről, hogy a 29. fejezetben az exilium végét meghirdető ígéretet
megelőzően eligazítja azokat az elhurcoltakat, akiken beteljesedett Isten ítélete.
Szavai minden bizonnyal megütközést keltettek. Ezt olvassuk:
„Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene valamennyi fogolyhoz, akiket fogságba
vitettem Jeruzsálemből Babilóniába: Építsetek házakat, és lakjatok bennük!
Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét! Házasodjatok, szülessenek
fiaitok és leányaitok! Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat! Szüljenek azok fiúkat és lányokat! Szaporodjatok azon a helyen, és
ne fogyjatok! Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba
vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ
a ti jólétetek is!” (Jer 29,4-7).
1
2
3

Mt 5,39; 5,11-12; Jób 1,20-21. Idézetek: új protestáns bibliafordítás (RÚF2014), kivéve, ha más
jelölést adunk meg.
Ez 4; Hós 3.
Jer 31,31-34. A jeremiási új szövetség koncepciójával kapcsolatban látnunk kell, hogy ez nem a
partner, hanem a szövetség minősége szempontjából minősíthető újnak. Részletesebben lásd Hodossy-Takács 2020,317-18.

130

Ez komoly? Beletörődni az idegenek uralmába? Jó képet vágni hozzá? Úgy
tenni, élni, gyarapodni, házasodni, mintha a templomot nem gyalázták volna meg?
Sőt: imádkozni az elnyomók városáért?!
Jelen írásunk ezt az abszurdumot járja körül.
Szándékosan beszélek abszurdumról. A hétköznapi ember fejében nem foganhat meg a másik orca odatartásának gondolata, és nyomorúságba jutva nem az istendicséret az első gondolata. Normális ember nem teszi ki magát gúnynak-kacajnak-gyötrelemnek hónapokon át, és a legtöbb férfi nem vásárolná vissza feleségét.
Jézus, Jób, Ezékiel, Hóseás példája azonban más dimenziót tár fel. Jeremiás neve
alatt pedig fennmaradtak az idézett sorok. Zsidó és keresztyén szemmel olvasva
a szöveget az is megmozdul bennünk, hogy vajon mennyire tekinthetők ezek a
mondatok általános, elvi útmutatásnak? Azoknak a magyarázóknak van igazuk,
akik szeretnék ezt a szöveget a diaszpóralét alapvetésének láttatni? Ezek persze
régi kérdések. De fogalmazhatunk így is: Jeremiás arra tanít, hogy álljunk be a
fősodorba? Elvtelenül, meghunyászkodva, cinikus vállrándítással?

Viták és levelek
A vonatkozó fejezet a viták kereszttüzében álló prófétákat szólaltatja meg. Ez értelmezésünk legfontosabb kiindulópontja. Jeremiás 29-ben voltaképp a történelmi
helyzetre adható lehetséges válaszok közül ütközik össze kettő.
A Kr. e. 6. század legelején járunk. A babiloni hadak könyörtelenül, megállíthatatlanul nyomultak előre, egymás után foglalták el az útjukba kerülő kisebb
királyságokat.4 Nebukadneccár király hadserege feltartóztathatatlannak tűnt, és
ha meg is kímélt ideig-óráig néhány várost, a leigázottak közül sokakat akkor
is rabszíjra fűzött, és a birodalom távoli területeire deportált. Így történt ez Júda
és Jeruzsálem esetében is.5 A Királyok második könyvéből tudjuk, hogy a mindössze tizennyolc esztendős Jójákín király a babiloni ostrom szorítása közepette
jobbnak látta megadni magát. Gesztusa elérte a kívánt célt: ő maga megmenekült
kíséretével együtt, viszont a deportálást nem kerülhette el.6 Hosszú évtizedekig
élt idegen földön.7 Az ország népének és legfontosabb városának ugyanakkor különösebb baja még nem esett. Előkelőségek, mesteremberek, papok elhurcolása
kísérte ezt az „első” fogságot (Kr. e. 597), tekintélyes férfiak és nők kényszerültek
szülőföldjük elhagyására, de ez mégsem volt megsemmisítő csapás. Az elhurcolt
4
5
6
7

A Babiloni Birodalom a 605-ben Karkemis mellett vívott ütközetnek köszönhetően biztosította be
magát Asszíria örököseként. Bácskay 2006, 129.
A fogságravitel körülményeiről számtalan mű született, az újabbak közül Júda bukásáról átfogó,
mégis tömör képet ad: Becking 2017, 508-514.
Ahlström 1993, 786. A folyamathoz lásd 2Kir 24 (célszerű az egész fejezetet áttekinteni).
2Kir 25, 27-30. A király sorsának alakulásáról lásd Komoróczy 1995, 228-230.
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király helyére tettek új uralkodót, a régi papok szolgálatát elvégezte más, valahogy
a hiányzó mesteremberek is pótlásra kerültek; viszont lassan formálódni kezdett
Babilóniában egy új közösség is.8 Nagy megrázkódtatás volt ez Júdára nézve,
amire valamiképp reagálni kellett. Jeremiás könyvének egy része ezeket a vitákat
világítja meg. Az egyik oldalon állt egy viszonylag könnyen eladható vélemény: a
babiloni uralom nem fog két esztendőnél tovább tartani.9 Optimista vélekedés, de
emberileg érthető. Krízis idején ki ne hallaná örömmel, hogy az idegenek elbuknak, az elhurcoltak hazatérnek, minden visszazökken a régi kerékvágásba… Jeremiás pontosan tudta, hogy ez tévedés. Az ő szemei előtt egy szinte kimondhatatlan
szám lebegett: hetven! Hetven év, mondta, ennyinek kell eltelni, míg Júda sorsa
jobbra fordul.10 Azzal, hogy két emberöltő után várható sorsának jobbra fordulása,
senki nem akar szembesülni. Jeremiás véleménye szíven kellett, hogy üsse hallgatóságát: ez azt jelenti, hogy hallgatóságából senkinek nincs reménye megélni az
újrakezdést. Mostani szövegünk közvetlen kontextusa, vagyis a 29. fejezet hangot
ad Jeremiás ellenfeleinek, néhányat meg is nevez közülük.11 Ezek az emberek nem
voltak sikertelenek, az általuk támogatott remények a foglyok között is elterjedtek,12 de kommunikációs klisékkel még senki nem nyert háborút. Jeremiás szerint
(29, 8-9) az ellenség gyors bukásában reménykedni valahol az álom és a hazugság
mezsgyéjén mozog. A próféta ebben a helyzetben Júdában közvetlen konfliktust
vállalt vitapartnereivel13, az elhurcoltakhoz pedig levél útján szólt.
A 29. fejezetben több levélről, üzenetváltásról is szó esik (25. vers).14 Ebből
arra következtetünk, hogy ezekben az években az elhurcoltak és Jeruzsálem otthon maradt népe között volt a kapcsolattartás. Kérdés, hogy lehetséges volt-e ez?
Elképzelhető, hogy a babiloni hódítás korszakában leveleztek egymással a deportáltak közül a legfontosabb személyiségek és szülőföldön maradók? Rövid válasz:
az elektronikus kommunikációhoz szokott modern ember szemében talán merész
feltételezés, de erre a kérdésre mégis felelhetünk igennel. A levél, a harmadik vers
szerint, egy királyi küldöttség segítségével jutott el a címzettekhez: „Elászá, Sáfán fia és Gemarjá, Hilkijjá fia által küldte el [a levelet Jeremiás], akiket Cidkijjá,
Júda királya küldött Nebukadneccar babilóniai királyhoz Babilonba”.15 Királyi
8
9
10
11
12
13
14
15

Dániel könyve (1. fej.), valamint utalás szintjén 2Krón 36, 6-7 hagyománya őrzi annak emlékét,
hogy már korábban is kerültek júdaiak Babilóniába.
Jer 28 ír Jeremiás és Hananjá heves konfliktusáról, a kétéves intervallum: Jer 28,11.
Ez a szám több alkalommal előkerül: 25, 8-12; 29, 10. Albertz véleménye szerint (2003, 14.41) a
hetvenéves fogság-tradíciót joggal tekintjük jeremiási eredetűnek.
Itt említett ellenfelek: Aháb, Kólájá fia és Cidkijjá, Maaszéjá fia – ők 29, 21-22 szerint kegyetlen
halált haltak; valamint a nehelámi Semajá (29, 24-32). Ők a 28. fejezet kapcsán említett Hananjához hasonló üzenetet fogalmaztak meg.
Dearman 2002, 262.
Jer 28, 15-17.
Clements 1988, 170.
Elászá, Gemarjá: ők az elhurcoltak között kellő ismertséggel rendelkeztek. Dearman 2002, 261.
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küldöttség a meghódított Júda vazallus státuszú királyától a nagykirály udvarába:
ebben semmi rendkívüli nem volt, az efféle követlátogatások rendszeresen ismétlődtek.16 Sáfán és Hilkijjá családjának tagjai a királyi udvar meghatározó szereplői
voltak több nemzedéken át17, az, hogy ők szerepet kaptak egy királyi küldöttségben, könnyen elképzelhető. Ugyanakkor a Sáfán-család tagjait Jeremiás próféta
közismert pártfogóinak ábrázolja a könyv18, így az sem meglepő, hogy a próféta
rájuk bízta üzenetét. Ezek az érvek azt mutatják, hogy nem zárhatjuk ki Jer 29
alapvető állítását: Jeremiás valóban küldhetett levelet az elhurcoltaknak. Ehhez
a feltételek adottak voltak. Azt is érdemes megfontolni, hogy egy jeremiási levél
célba juttatása, az ismert mondanivaló fényében, a júdai udvar és a babiloni hatóságok érdekével is maximálisan megegyezett.19 Ellenkező tartalom kézbesítése
ezen a csatornán elképzelhetetlen, tehát az igazi fejtörést a jeremiási üzenettel ellentétes, lázadásra biztató mondanivaló postázása jelenti, amiről a fejezet második
fele szól. Ezzel kapcsolatban viszont reálisnak tűnik 29, 21-22, ami kimondja: az
ellenálláspárti próféták kínhalállal lakoltak meg. Jeremiás mindenesetre szó szerint azt tárta a foglyok közössége elé, amit Babilon el akart érni: arról írt, hogy ne
lázongjanak, építkezzenek, gyarapodjanak. Ahogy Komoróczy Géza fogalmazta:
nem az identitás feladását, hanem stratégiaváltást szorgalmazott.20
Ennek a problémakörnek egyik lehetséges kritikai megoldása, ha a fejezet
alapállítását kérdőjelezzük meg, vagyis azt, hogy egy jeruzsálemi próféta írásban
kapcsolatot létesíthetett az elhurcoltakkal. Az exegézisben ez a vélemény is megjelent. Ennek az elképzelésnek az a lényege, hogy a levél eredetileg nem az elhurcoltakat, hanem a palesztinai, ostromot szenvedett közösséget próbálta a helyzet
elfogadására bírni, és csak a szöveg redakciója nyomán kapott a szakasz új keretet,
ami nem a tartalmi mondanivalót, hanem a címzettek körét változtatta meg.21
A kortárs héber levelezéssel azért nehéz összehasonlítani ezt a szövegrészt,
mert a vaskor végéről nagyon kevés ilyen dokumentum van a birtokunkban. Palesztinából nem kerültek elő több száz, vagy több ezer agyagtáblát tartalmazó
archívumok: a nagyvonalúan levéltárnak nevezett két régészeti lelőhely, a lákisi
és az aradi összesen alig több, mint harminc, ténylegesen levélként azonosítható

16 Brueggemann 1998, 257.
17 Lásd például szerepüket Jer 36 konfliktusa idején (36, 11-12.25); de a legfontosabb epizód ebből a
szempontból 2Kir 22 történetéhez vezet vissza. Dearman 1990, 408-417; Lundbom 2004 (vol. 2.),
350.
18 Jer 26, 24; 39, 14.
19 van der Toorn 2007, 181. Maga az elhurcoltak és otthon maradók közötti kapcsolat fenntartása is
a babiloni udvar érdekében állt, a foglyokkal zsarolni lehetett Jeruzsálemet (Clements 1988, 17172).
20 Komoróczy 1995, 224.
21 Magyarul erről lásd: Hausmann 2004, 13-15.
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szöveget tartalmazott.22 Egy archívumban persze nem csak levelek vannak, gazdasági jegyzékeket, listákat is találunk ezeken a helyeken. Samária archívumát
az ott talált osztrakonok jellege miatt nehéz rekonstruálni, de mindenesetre ezek
létező dokumentumok, szállítási jegyzékek – igaz egyes kutatók szerint valójában
nem igazi raktárlistákról, hanem ideiglenesnek szánt feljegyzésekről, afféle jegyzetlapokról van szó.23 Megemlíthetjük még a Mesad Hasavyahu osztrakont, és tíz
olyan lákisi dokumentumot, mely egyes magyarázók szerint talán levél lehet.24
Néhány osztrakon rövid és töredékes (pl. Ófel-osztrakon), másokról bebizonyosodott, hogy hamisítványok. Mintegy három tucat levél – ez a vaskori Palesztina írnokainak ténylegesen ránk maradt mérlege.25 A többi találgatás. Találgatjuk,
hogy Jeruzsálem egykori királyi archívumának nyomait rejti-e az a híres kamra,
ahonnan Y. Shiloh ásatásai során levélzáró pecsétek tucatjai kerültek elő.26 Ennek a gyűjteménynek az értéke felbecsülhetetlen, különösen a pecséteken megőrzött nevek szempontjából,27 de mivel maguk a levelek nincsenek meg, ezért ez az
anyag tárgyunk szempontjából indifferens.28
A kezünkben lévő héber levelek tömören fogalmazottak, nincsenek bennük a
keleti archívumokban megszokott hosszú, néha szószátyár protokolláris üdvözlések és lezárások. Ismeretlen a bekezdésekre tagolás is. De mindezt csekély számú
osztrakon alapján állítjuk29, nincs a kezünkben egyetlen királyi levél sem. Ennek
ellenére egyes magyarázók megpróbálták összevetni Jeremiás feltételezett levelét
a kortárs levelezéssel. Holladay szerint a levél vége mindenben megfelel a megkövetelt formának, az eleje viszont (4. vers) eltér tőle: a levél elején üdvözlésnek,
békekívánásnak kellene állni. Ehelyett ez a levél udvariatlanul az imperatívuszok22 Szíria-Palesztina fontosabb archívumai (Alalakh, Ebla, Mari, Ugarit) bronzkoriak; a vaskori komparatív anyag mezopotámiai lelőhelyekről származik (Assúr, Babilon, Kalhu, Ninive, Nippur
egyes szövegei). Sparks 2005, 27. 33-41.
23 Sparks 2005, 453; A.F. Rainey egy tanulmányában többek között a Samária-osztrakonok segítségével kísérelte meg bizonyítani, hogy az ókori Izrael gazdálkodási rendszerében a korona szolgálatában állók jövedelmükhöz birtokokon keresztül jutottak hozzá (Rainey 1967).
24 Sparks 2005, 456-57. A 22 db Lákisból előkerült osztrakon közül csak 12-ről állítható egyértelműen, hogy levél. Pardee 1978, 344-46.
25 Wadi Murabbat lelőhelyein a Kr.u. 2. századi Bar Kochba felkelés idejéből kerültek elő levelek, ez
viszont az idői távolság miatt tárgyunk szempontjából mellékes (Pardee 1978, 325; a szövegek a
Discoveries in the Judean Desert 2. kötetében jelentek meg, Benoit – Milik – de Vaux 1961).
26 Ezt inkább magánarchívum maradványának (private household archive) tekinti Sparks 2005, 458;
R. Reich pedig még óvatosabban fogalmaz: valamiféle archívum lehetett szerinte (some sort of
archive); lelőhely: Dávid városa feltárások során a „G”-vel jelölt feltárási mező (Area G, City of
David). Reich 2011, 129.
27 Shiloh 1986, 25-29. Újabban a pecsétnyomók és személyek azonosításához konkrét példával lásd
van der Veen 2012.
28 A nevek esetében van némi összecsengés Jer 29, 3 és a gyűjtemény egyes darabjai között, Shiloh
1986, 33.
29 Pardee 1978, 343-344.
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kal kezdődik (építs, ültess, házasodj stb.), és csak ezek után kerül elő a békesség
témája. Szintén a levél formájával kapcsolatos megjegyzés, hogy a 23. vers „(én)
tanúsítom ezt” kijelentése ismert ellenjegyzési formula, tehát a szöveg szerzője
igyekezett ragaszkodni a kortárs levelezési protokollhoz, ettől csak tudatosan tért
el.30 Összefoglalásul tehát azt mondhatjuk, hogy a levelezés ténye nem feltétlenül
fiktív, a fejezet mögött ténylegesen meghúzódhat néhány levélváltás. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy rekonstruálni tudnánk a próféta eredeti levelét – ennek
rögzítése a fejezet nyitó verse miatt szükséges, amit RÚF 2014 egyenesen így
fordít: „ez szó szerint az a levél...”. Ez a fordítás túlzottan erőteljes31, a héber Bibliában levélként megőrzött szövegek leginkább tartalmi összefoglalások32, ennek
szép példája 2Sám 11, 25.33

Mit mondott Jeremiás? Kinek mondta?
A körülmények tisztázása után szembesülünk az igazán komoly kérdéssel: ha a
próféta tényleg levelet írt, mi volt mondanivalójának lényege?
Az ilyen típusú kérdések Jeremiás próféta könyvével kapcsolatban mindig
beleütköznek a kritikai bibliatudomány évszázados kutatási eredményeibe. A Jeremiás neve alatt fennmaradt mű szerkesztettsége, redakciója oly mértékű, hogy
talán teljesen le kell mondanunk a próféta szavainak és szándékainak felgöngyölítéséről34, a könyvben leginkább a prófétához köthető tradíciók gyűjteményével
találkozunk.35 Ennél a fejezetnél az átdolgozás egyértelmű bizonyítékát őrzi a
maszoréta szöveg (MT 29. fejezet) és a Septuaginta (LXX 36. fejezet) különbö30 Holladay 1983.
31 Az itt szereplő héber szófordulat Mózes ötödik könyvének nyitó szavait, valamint 5Móz 28, 69-et
juttathatja eszünkbe. Értelemszerűen ez a párhuzam igazolhatja az erőteljes „Ez szó szerint…” fordítást, hisz a Tóra nyilván a pontosság igényével tárja fel a Mózesre hivatkozva rögzített szavakat,
ugyanakkor szigorúan a szöveghez ragaszkodva ez a fordítás kissé erőltetett. Károli („ezek ama
levél szavai”) régies ugyan, de közelebb áll a héber szöveghez.
32 Már a mára klasszikusnak számító, másfél évszázados Keil-Delitzsch kommentár (Keil-Delitzsch
1873, 409) is kiemeli, hogy a bibliai szöveg nem tükrözheti szó szerint a levelet, hanem egyszerűen
a fő témákat veszi elő, és a tartalmat ismerteti. Lásd még: Clements 1988, 171.
33 Pardee 1978, 330-331.
34 A könyvvel kapcsolatos fontosabb kérdésekről magyarul is tájékozódhatunk, lásd Soggin 1999,
306.309; Karasszon 2008.
35 A 20. század elejétől kezdve legalább három rétegről beszélünk a könyv kapcsán, megkülönböztetve a ténylegesen a prófétára visszavezetett (jellemzően költői) anyagot, a róla szóló (prózai)
életrajzi részeket, és egy deuteronomista redakciót. Azóta természetesen az elméletek egymást
váltják, valamint nyomon követhetjük a vitát az egyes részek egymáshoz fűződő viszonyáról és
legfőképp koráról. Évszázados (Duhm-ig visszavezethető) nézet az is, hogy a szöveg utolsó redakciója formálta át Jeremiás képét a nagy ítélethirdetővé. Childs 1979, 342. E. Tov, a LXX-kutatás és
a modern szövegkritika egyik legmeghatározóbb alakja számára Jeremiás könyve az egyik példa
arra, hogy a bibliai könyvek legtöbbje redakcionális rétegekből épül fel, Tov 1992, 169.
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zősége. Ebben a részben LXX lényegesen rövidebb, számunkra a legfontosabb
különbség az, hogy a 14. vers LXX szövegében csak a vers legelejét tartalmazza:
„és megjelenek nektek”.36 Kénytelenek vagyunk arra gondolni, hogy a LXX rövidebb verziója egy, a mai héber szövegnél ősibb szövegen alapul,37 régi és megbízható olvasatot őriz. Ráadásul ez a példa a szöveg értelmének változását is hűen
szemlélteti, a későbbi (MT) olvasat új értelmet ad, vagy ha úgy tetszik, itt Jeremiás
feltételezhető mondanivalójának átértelmezését követhetjük nyomon.38
A könnyű áttekintés érdekében álljon itt Jer 29, 1-14 a görög szövegben nem
szereplő részek megjelenítésével.39
1 Ez szó szerint az a levél40, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött
a foglyok közt megmaradt41 véneknek és papoknak, prófétáknak42 és az egész
népnek, akiket fogságba vitt Nebukadneccar Jeruzsálemből Babilóniába, 2
miután Jekonjá király, az anyakirálynő, a főemberek, Júda és Jeruzsálem
vezetői, a mesteremberek és a várépítők elkerültek Jeruzsálemből. 3 Elászá,
Sáfán fia és Gemarjá, Hilkijjá fia által küldte el, akiket Cidkijjá, Júda királya küldött Nebukadneccar babilóniai királyhoz Babilonba: 4 Így szól a
Seregek Ura43, Izráel Istene valamennyi fogolyhoz, akiket fogságba vitettem
Jeruzsálemből Babilóniába: 5 Építsetek házakat, és lakjatok bennük! Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét! 6 Házasodjatok, szülessenek
fiaitok és leányaitok! Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat! Szüljenek azok fiúkat és lányokat! Szaporodjatok azon a helyen, és
ne fogyjatok! 7 Fáradozzatok annak a városnak a jólétén44, ahová fogságba
vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ

36 RÚF2014: „Megengedem majd, hogy megtaláljatok”; Károli: „És megtaláltok engem”; NIV: „I
will be found by you”. Az újabb bibliafordításoknak itt a Ni alak fordításán kéresztül azt próbálják
érzékeltetni, hogy alapvetően Istentől függ, népe megtalálja-e?
37 Részletesen: Tov 1992, 321-32. Két „kiadást” (edition) feltételez a szövegkorpuszok alapján, egy
első, rövid, és egy második, bővített szöveghagyományt tár fel. A meghatározó Jeremiás-kutatók
között Lundbom képviseli azt a (jelenleg) kisebbséginek tűnő nézetet, hogy MT szövege a jeremiási könyv egészére tekintettel általában preferálandó LXX-val szemben (Lundbom 2010, 1-9). A
teljes problémakörről lásd Shead 2018.
38 A LXX legalább annyira az interpretációs hagyomány tükre, mint amennyire a szöveg alakulásáé,
mondta ki Bertram már 1936-ban (idézi: Würthwein 1979, 68), igaz, nem jelen perikópánk alapján
és elsősorban a fordítói megoldásokra tekintettel.
39 BHS kritikai apparátusa nem jelöli az összes feltüntetett különbséget.
40 A RÚF2014 fordításához lásd a fentebbi megjegyzést, Károli: „Ezek ama levél szavai”.
41 A „maradékot” jelölő héber kifejezés a görögből hiányzik, az első vers szerint (LXX) a levél címzettjei a foglyok közösségének vénei.
42 LXX: hamis prófétáknak.
43 LXX: Úr.
44 LXX: keressétek a föld békességét.
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a ti jólétetek is! 8 Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene:45 Ne engedjétek,
hogy rászedjenek benneteket a próféták46 és a jósok, akik köztetek vannak,
és ne hallgassatok az álomlátók álmaira! 9 Mert hazugságot prófétálnak
nektek az én nevemben. Nem én küldtem őket! – így szól az Úr. 10 Ezt mondja az Úr: Majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, akkor gondom lesz
rátok, és valóra váltom azt a jót, amelyet megígértem47, és visszahozlak benneteket erre a helyre. 11 Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól
az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet
nektek szánok. 12 Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám,
akkor meghallgatlak benneteket. 13 Ha kerestek majd, megtaláltok engem,
ha teljes szívből kutattok utánam. 14 Megengedem majd, hogy megtaláljatok48 – így szól az Úr –, és jóra fordítom sorsotokat: összegyűjtelek titeket
minden nép közül; mindenhonnan, ahová csak szétszórtalak – így szól az Úr
–, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek titeket.
Jól látható, hogy itt egy hosszabb bevezetés vázolja a körülményeket, ad felvilágosítást a címzettekről és a levél kézbesítőiről (1-3). Ezt követi a foglyoknak
szóló, felszólításokat tartalmazó rész, ebben mindössze a hatodik versben látunk
különbséget MT és LXX között („Szüljenek azok fiúkat és lányokat!”; „azon a
helyen”). A nyolcadik verssel kezdődő harmadik elem, az ígéret-rész, ami új bevezetést kapott, viszont alapvetően más. A rövid szöveg az első verstől kezdve azt
hangsúlyozza, hogy a próféta szavai a babiloni foglyoknak szólnak, ezért különösen feltűnő 8-14. MT bővítése. LXX szavai következetesek, a próféta megszólította a babiloni foglyokat, levelet küldött nekik, eligazította őket legégetőbb aktuális
kérdésük kapcsán, majd a távoli jövőre vonatkozóan fogalmazott meg ígéretet. A
LXX-ban nem szereplő, a MT szövegben viszont meghatározó szerepet betöltő
záróegység, a 14. vers kitágítja az egész perikópát. Ebben az esetben egyetlen
mondat egy egész szakaszt átértékel: a bővítésnek köszönhetően a babiloni közösségnek szóló távlati vigasztalás helyébe a minden nép közül és minden helyről
történő egybegyűjtés ígérete lép. Ez az MT szövegrész a mindenütt, bárhol a diaszpórában élő embereket szólítja meg. LXX, és a mögötte álló ősi héber olvasat
kimondottan a babiloni foglyokat biztatja – MT verziója viszont mindenkit, éljen
bárhol a szétszórattatásban.
Ez a bővítés tudatosnak és meglehetősen későinek látszik; kiterjesztő értelmű
átértelmezésként fogható fel, a szakaszban (és Jeremiás könyvében más helyeken
is) felbukkanó fogság-időkeret miatt érdekes. Az ígéret-rész teljes mértékben ös�45
46
47
48

LXX: Úr.
LXX: hamis próféták.
MT: jó szavamat; LXX: szavamat; ígéret értelemben (NRSV: my promise).
A fordításhoz lásd a fenti megjegyzést.
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szecseng a felszólításokkal, és mindennek kulcsa a 10. versben megfogalmazott
hetven év (vö. 25,12). Ahogy már fentebb jeleztük, ez a kortársak olvasatában azt
jelenti, hogy senki sem fogja megélni közülük a fogság végét. Viszont a próféta
ígérete konkrét: a népét kereső Isten majd rátalál Urára. Hogyan lehetséges ez?
Csak úgy, ha akkor még lesz, aki figyel a nemzedékekkel korábban megfogalmazott ígéretekre, és ennek legfontosabb előfeltétele a túlélés. Csak akkor válhat
valóra az ígéret, ha Izrael fogságba kényszerített közössége túlél. A felszólításnak
engedve (házépítés, gyermekvállalás stb.) ez válik lehetővé, ha viszont ellenfeleire
hallgatnak, Isten ígérete is szertefoszlik. Az ellenállás, lázadás biztos megtorlást
eredményez, aminek vége a teljes megsemmisülés.
A próféta tehát nem megannyi kollaboránst szeretne látni, hanem olyan embereket, akik reálisan felmérik tetteik következményeit, és felfogják, hogy túl kell
élniük – nem elvárás, hogy ünnepeljék elhurcolóikat, nem kell helyzetüket ajándéknak tekinteni. A fogságot, a kényszerű száműzetést elszenvedni kell. És meg
kell maradni, mindenáron. Ezért célszerű ezt a néhány verset két további igehel�lyel párhuzamosan olvasni. Az első Jer 27, 6-7 megjegyzése, ami kijelenti, hogy
a babiloni uralom Isten döntése nyomán tölti be küldetését. Ennél erőteljesebb
51, 59-64, ami a Jeremiás által Babilonba küldött, a város pusztulását meghirdető jövendöléseket tartalmazó tekercs Eufráteszbe süllyesztéséről szól. Babilon
az ítélet eszköze, de Babilonnak majd pusztulni kell. Ráadásul: ez utóbbi tekercs
Babilonba juttatása legfeljebb néhány évvel követte az írásunk tárgyát képező jeremiási levél elküldését; a legtöbb kutató ezeket a levélváltásokat 597 és 593 közé
helyezi.49

A következmény
Az ígéret tehát, MT szerint, mindenkinek szól, aki Izrael földjétől messze sodródva
kényszerül élni. Ebből viszont újabb kérdés fakad: a felszólításokat tartalmazó 4-7
is általános diaszpóra-utasítás lenne? Mindenki sokasodjon, és mindenki imádkozzon azért a városért, ahol él, függetlenül a helyzettől? Vagy ragaszkodjunk a
vélelmezhető ősi értelemhez: Jeremiás a 6. század elejének foglyait szólította meg,
tőlük várta el a pozitív hozzáállást? Történeti szempontból ez utóbbi nézet tűnik
valószínűnek, és ezért állunk szemben itt egy tényleges teológiai problémával:
szabad-e egy rekonstruálhatóan konkrét élethelyzetre tett prófétai utalást általános
utasításként értelmezni? Erre a kérdésre keresztyén írásmagyarázók sora válaszol

49 Általában 597 környékére datálják Jer 29 leveléhez kapcsolódó követlátogatást, és pár évvel későbbre az 51. fejezetben említett diplomáciai küldetést. Lundbom 2004 (vol. 2.), 360., és (vol. 3.)
503. 506.; Allen 2008, 323. 533.; Komoróczy Jer 29 levelét 594-re helyezi (1995, 223).
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igennel.50 Ebben az értelmezési keretben már-már természetes, hogy napjainkban
különös hangsúlyt kapott az erőszakos ellenállás elutasítása mellett51 a város jelensége is. Jeremiás szavai így meghatározzák a jelen városi életével foglalkozó
egyházi szolgálatot, Villafañe (1992) például így ír:
„aggódom, mert az egyháznak nincs holisztikus víziója a városról. … Jeremiás válasza – amit a városról szóló Jeremiás-paradigmának (The Jeremiah Paradigm for the City) nevezek – átfogó és holisztikus vízió, ami
inspirálja városi szolgálatunkat a kilencvenes években… Ez szembeszáll
a hamis prófétákkal, akik asszimilációra, forradalomra vagy menekülésre
szólítanak fel. Jeremiás kritikus összekapcsolódásra, jelenlétre hív”.52
Természetesen minden teológusnak lehetősége van szabadon választani a lehetséges alapigék, iránymutató textusok közül. A „keressétek a város békességét”,
vagy RÚF 2014 szerinti fordításban: „fáradozzatok a város jólétén” felszólítás
kétségkívül tálcán kínálja magát, ha az egyház városi missziójához keresünk útmutatást. De ez a szakasz értelmezési szempontból ennél sokkal összetettebb. Azt
pedig csak óvatosan említjük, amire fentebb lábjegyzetben történt hivatkozás: a
LXX szövegében a „város” szó nem is szerepel…
Érdekes tendencia: valamikor a Kr. e. 6. században egy jeruzsálemi héber próféta levelet írt elhurcolt honfitársainak. Ebben a levélben igyekezett rávenni őket,
hogy tartózkodjanak a nyílt szembefordulástól, és igyekezzenek boldogulni ott,
ahol vannak, mindaddig, amíg utódaik haza nem térhetnek. Aztán, néhány száz
évvel később, az írnokok keze alatt fejlődő és még alakuló könyvben, ami ugyanennek a prófétának nevét viseli, ez a levél kicsit hosszabbá vált. Belekerült egy
mondat a 14. versbe, ami a figyelmet nem a próféta kortársaira és Babilonra szegezi, hanem saját kora realitására: a széles diaszpórára. Bő kétezer évvel később,
egyes keresztyén teológusok olvasatában eltűnik minden Babilonra tett negatív
utalás, ez már csak a város, a hely, aminek javát kell munkálni, és ahol munkálkodni kell. Meglepő átértékelés, különösen annak fényében, hogy végső soron a
próféta ugyanazt hirdette, mint ellenfelei. Éppúgy hirdette Babilon bukását, mint
vitapartnerei, csakhogy ő látta, ez a bukás nem a közeljövőben, hanem majd évtizedekkel később esedékes. Tehát az igazi véleménykülönbség idői természetű –
ebből fakad Jeremiás üzenetének másik újdonsága: foglalkozik, mert foglalkozni

50 Magyar nyelven szép példája ennek Jutta Hausmann 2004-ben, a Pannonhalmi Szemlében megjelent tanulmánya (Hausmann 2004).
51 Smith 1989, 103-104.
52 Villafañe 1992, 374. Átfogó műve a kérdésről már címében jelzi, hogy megközelítésében a jeremiási szakasz kulcsfontosságú: Seek the Peace of the City: Reflections on Urban Ministry (Villafañe
1995).

139

kénytelen azzal, hogy a gólá népe mit tegyen Babilon bukásának bekövetkeztéig.
Válasza: építkezzen, megéri, aztán majd jön a visszatérés.
Csakhogy a történelem ismét meglepetéssel szolgált: elmúlt a hetven év, Júda
foglyai berendezkedtek idegenben, megmaradtak, voltak, akik szépen gyarapodtak is – és aztán a leszármazottak közül sokan nem tértek vissza az ősök földjére
akkor sem, amikor lehetett. A diaszpóra nem megszűnt, hanem kiszélesedett. Ez
viszont már egy másik történet.
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KAMARÁS István, OJD
MTA doktora, író, szocilógus

IMAKOMMANDÓ, IMÁDKOZÓ SÁSKA,
IMÁDKOZÓ ISTENBOHÓCA
Cirip a mennyekben,
ciripeltessék a Te neved,
ciripeljen a Te Országod,
ciripeljen a Te akaratod,
cirip a mennyben, cirip a földön is.
Mindennapi ciripünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg ciriptelenségünket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk ciripelőknek,
és Te vigy’ minket a ciriplésbe,
Te szabadíts meg a ciriptelenségtől,
mert tiéd a dal, a zene és a ciriplés.
Bár sokakkal együtt mi is érezhetjük úgy, hogy a teremtett világ szépségével, numinozitásával dicséri teremtőjét, bár a Jelenések könyve szerint az egész teremtés
imádásban részesít a küriosz Jézust, vagyis a királyok királyát, bár Aquniói Szent
Tamás szerint van növényi és állati lélek is, mégis megkockáztatom: a neuron nem
tud imádkozni. Még az imádkozó sáska sem. Imádkozni (vagyis Istennel kommunikálni) szerintem csak a hozzá hasonlítható, az istenképmás ember képes. A
cirip-Miatyánkot sem a tücsök mondja, hanem a mi Ordo Joculatorum Dei (vagyis
az istenbohócai) rendünkben imádkozunk így.
Eliade (1987) szerint az ember (tehát még a nem vallásos ember is) lényegénél
fogva homo religiosus, akinek imádás-szükséglete van, amit a mai nem vallásos
ember fétisek és celebek imádásával és kultuszával elégít ki. Imádja menő cuccait,
Puskás öcsit, Ciccolinit vagy Zámbó Jimmyt. Mindennapi tapasztalat, hogy nagy
szükségében olykor még az istentagadó is Istenhez, istenekhez vagy egyéb természetfölöttihez fohászkodik. Így az „Isten nem”-ből akár még „Istenem” is kijöhet.
A törzsi társadalom mágusának a természetfeletti erőket, hatalmakat, majd
szellemeket, isteneket és Istent befolyásoló imája jó termésért, sikeres vadászatért, termékenységért, gyógyulásért különböző formákban és intenzitással máig
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tovább él a fejlettebbnek tartott vallásokban, még legpuritánabbakban és legracionalistábbakban is, hiszen ezekben is imádkoznak gyógyulásért, megbocsátásért
vagy a hazáért. De a mágia, tapasztalhatjuk, a mindennapi életben is tovább él.
Az internetes ezoterikus rovatok csordultig tele vannak mágikus praktikákkal és
mágikus imákkal. Például a Női portál ezotéria rovata így segíti a bajba jutottakat:
„Ha huncut voltál és − akár a párod engedélyével vagy anélkül − összerittyentettél
egy szerelmi kötést, és mostanra kiszerettél belőle, de úgy érzed nem tudsz tőle
elszakadni, akkor jobban jársz, ha elvágod a kötést és mind a ketten szabadok
lehettek!”. A ceremónia kellékei: 2 vudubaba, vörös fonal vagy szalag, 2 piros
gyertya, hervadt rózsaszirmok, egy olló (http://www.noiportal.hu/magia/szerelmi-kotes-feloldasa-igy-vond-vissza-a-koteleket-ha-szukseget-latod/). De meddig
az újpogány mágia imája, és honnan az istenes, vagy éppen a keresztény ima?
Ebben a Hagiosz honlap, úgy tűnik, egyértelműen eligazít: „Mind a hit, mind a
mágia kapcsolatban áll valamilyen numinózummal, vallási értékkel. A keresztény
hívő számára minden numinózum kizárólagos forrása az egyetlen, transzcendens
és abszolút Szentség, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, aki Jézus Krisztusban, az
örök Igében nyilvánítja ki magát. (…) A mágia, éppen megfordítva, manipulálni
akarja a numinózumot.” (Mágia és hit 2019). A Hagiosz portál eligazítása alapján
számomra a napnál is világosabb, hogy Hudák, hetedik bé-s osztálytársam (akiről
úgy hírlett, hogy elsőáldozáskor, mily borzalom, összerágta a szentostyát, és ezzel
megsebezte az Édesjézust) a matematika dolgozat előtt virtigli manipulatív mágikus praktikát és imát művelt. A farzsebéből elővett egy Szent Antal-szobrocskát,
a pad közepén lévő tintatartó fölé helyezte, majd ekképpen fohászkodott: „Szent
Antal, ha nem segítesz, belemártalak a tintatartóba!” De talán mégsem ennyire
egyszerű a helyzet. Például a Hit Gyülekezetének imakommandóit a felvilágosult
racionalisták és a „rendes keresztények” egyaránt mágiának tartják. Ezzel szemben Flaisz Endre és Ruff Tibor (2001) hites teológusok szerint „Isten jelenlététől
elszakadt bolygónkon, olyan eset is előfordulhat, amikor Isten uralmának, akaratának a megvalósulását egyének, közösségek, nemzetek életében gonosz szellemi
lények vagy velük szorosan és tudatosan együttműködő emberek tartósan akadályozzák. Ebben az esetben a Szentírás tanítása szerint az imának olyan speciális
formái kerülnek előtérbe, mint a szellemi harc, a démonűzés, az ellenség ellen
mondott imák, vagy végletes esetekben az átok. (…) Az imának ezeket a módjait
manapság némelyek kriminalizálni igyekeznek, és a fekete mágia kategóriájába
sorolják. A fenti imatípusok azonban Isten Igéje alapján a Szent Szellem vezetése alatt álló biblikus tevékenységek, a fekete mágia ezzel szemben olyan okkult
gyakorlat, melynek során a Sátán szolgái ártó szándékkal gonosz természetfeletti
erők, szellemek aktivizálásával negatív változásokat (betegségeket, baleseteket,
összeomlást, halált stb.) igyekeznek kikényszeríteni célszemélyeik vagy közösségek állapotában, életrendjében.” Ez így rendjén is lenne, de hogyan vélekedjünk a
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Júda oroszlánja apostoli–prófétai szolgálat honlapján meghirdetett imakommandóról (Suchné 2019), mely szerint „A Babilon szelleme felett a hatalmat Isten a
prófétáknak és az apostoloknak a kezébe adja! Ezért ők fogják Magyarországot
felszabadítani Babilon hatalma alól! Erővel és hatalommal kivezetik a Magyarországot az ezeréves átok alól!”? Vagy mit kezdjünk a Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben Katolikus hitvédelem és megújulás által meghirdetett,
kifejezetten antiferencpápista imahadjárattal (Antikrisztus 2018)? Ezeket, persze,
el lehetne intézni azzal, hogy a Hit Gyülekezete a negyedik legnagyobb egyház
hazánkban, elismert teológusokkal, ezzel szemben ez utóbbiak merőben periférikus jelenségek.
Jóval inkább zavarba ejtő az hivatalos egyházon belül működő magyar katolikus karizmatikus mozgalom egyik honlapján található imahadjárati felhívás, mely
a „támadó harc” szükségességét hirdeti. A támadás célja pedig „a kommunizmus
lelke (antikrisztus), a liberalizmus lelke (Hit Gyülekezete), a tikos hálózatok
(szabadkőművesség, boszorkányság), az okkult lelkek (szcientológia, Tudásvár,
agykontroll, jóslás, Waldorf iskola, jógaiskolák), a szegénység uralma (csövesek,
cigányok)” (Imahadjárat 2011). Hogy milyen nehéz a mágiát és a keresztény imát
szétválasztani, azt az „imakereskedelem” is bizonyítja, amiről a hivatalos evangélikus honlapon ez olvasható: „Az emberek sokféle módon állnak nyomás alatt az
életben, és ezért mindenre gyors választ akarnak. Ezért használnak egyes keresztények Afrikában például különböző eszközöket arra, hogy imáikat »megtámogasssák«. Néhány esetben valódi „imakereskedelem” gyökerezett meg, és ennek
során szent olajat, szent vizet árusítanak azzal az ígérettel, hogy használatuk hatékonyabbá teszi az imát, és többé-kevésbé »garantálja« annak meghallgatását. Az
imát kísérő külső jelek vagy tárgyak olykor segíthetnek, de rendkívül óvatosnak
kell lenni, hogy ne lépjük át a bálványimádás határát” (Moyo 2019). Úgy vélem,
hogy a farizeus és a vámos imáját összevetve Jézus egyszer és mindenkorra helyre
eligazított minket ima-ügyben, megszagoltatta velünk a farizeus öndicsérő, önistenítő imateljesítményének büdösségét, és a bűnös vámos alázatos vallomásának
mennyei illatát.
Pál szerint (a Zsidókhoz írt levélben) Isten imádása az egybegyűlt közösségben
történik, János szerint pedig „eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói
lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres
magának. Az Isten Lélek, és akik imádják Őt, azoknak lélekben és igazságban kell
imádniuk (János 4:23,24). A vallástudomány és a teológia odáig egyetért abbab,
hogy az imádság Istennel folytatott belső kommunikáció, és persze innen a különböző teológiák különféleképpen folytatják. A katolikus Herbert Vorgrimler (2002)
például ekképpen: „ha az ember ráhagyatkozik önnön mélységdimenziójára és
transzcendenciájára − hozzátehetnénk istenképmásságára −, és ezáltal énjének
teljességét megszólítottként érzékeli, a megszólítottságának egész létével igent
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mond, szubjektíve is átadva magát a megkerülhetetlen, isteni, személyes titoknak”. Abból, hogy Isten valami egészen más és teljességgel kimeríthetetlen titok, a
titok lehetséges megfejtéseinek sokféle (de mindig csak töredékes, még csak nem
is elégséges) útja és módja adódik. Az igazságos és irgalmas Isten nyitott ezekre a
gyarló megközelítésekre, lekerítésekre, dadogásokra, fantáziálásokra. Akkor is, ha
ezt Pilinszky, de még akkor is, ha Mari néni műveli.
Mégis újra és újra felvetődik az a kérdés, hogy melyik a megfelelő, melyik
a szentesíthető ima? Ugyanígy kérdezhetjük, persze, hogy melyik a megfelelő
szentírás-értelmezés, vagy, hogy mi tekinthető ekvivalens szentírási parafrázisnak. Egyáltalán mi minden lehet parafrázis? Mi minden lehet ima? Mi minden
lehet szent kép, szent ének? Erről kérdeztem nemrégen többeket egy keresztény
civil rádió, a Sola rádió Agóra című műsorában, köztük Szigeti Jenő adventista
és Steinbach József református teológusokat. Hiteles bibliai parafrázis-e például
az istenes vers és dal, a házi áldás a falvédőn, a spirituálé, Szilas Imre 1968-ban
világelső rock miséje, Pilinszky Harmadnapon-ja, József Attila Betlehemi királyok-ja, Lázár Ervin Dömdödöm-je, Jean Effel Jóistenkéje, Bulgakov Jesuája, Pasolini Máté evangélium-a? Ők ketten mindegyikre igent mondtak. Fabinyi Tamás
(2019) szerint a Biblia és irodalom egymásba fonódik, „A szerzők újra és újra merítenek a Szentírásból. Tegyünk említést a reformátusok himnuszáról, a 90. zsoltárról is: »Tebenned bíztunk eleitől fogva«. Ezt pedig a maga lázadó módján
József Attila fordítja ki a Kész a leltár első sorában: »Magamban bíztam eleitől
fogva«. Nagy Gáspár aztán még ezen is csavar egyet, amikor így ír: »Magamtól féltem eleitől fogva«”.
Gyermekkori lelki tükrömben a szentségtörés (Istennek szentelt személyek,
tárgyak és helyek meggyalázása vagy méltatlan kezelése) mellett szerepelt a hátborzongató „szent dolgokkal tréfát űztem” kifejezés. Ehhez kapcsolódó kérdés,
hogy min lehet vagy éppen min kell nevetni a vallás világában. A Biblia szerint
Isten is nevet (Zsolt 2:37,13, Bölcs 4,18). Az emberi nevetés talán éppen istenképmásságunkból fakad. Az abszolútumon kívül mindenem lehet nevetni, tanította
Nyíri Tamás. Peter Berger (1997) szerint ami részleges, nem csak kinevethető,
hanem kinevetendő is, méghozzá az Abszolútum nevében, mert az ilyen nevetés
megóvhat a bálványimádástól. Éppen ezért mi, istenbohócai kifejezetten istenes
dolognak tartjuk Waigand József atya oltár mögüli bábozását, a népi betlehemes
játékok vaskos kiszólásait, a risus paschalist, és ezekben Heródes, Kajafás és a
sátán kiröhögését. A mi templomunkban G. atya, egy tündökletes ifjú szeráf éppen egy családi misén szólott imígyen: „Kedves hívek, a mennyország olyan lesz,
mint egy örökké tartó szentmise.” A hívősereg lehajtott fővel, szomorúan vette
tudomásul a dögunalmasnak ígérkező üdvösséget, öt és hét éves unokáim pedig
döbbenten tekintettek rám, ugyanis én egészen másképpen képzeltem el számukra
a mennyországot: mint egy permanens, de egy pillanatra sem unalmas, hanem íz145

lésesen harsány örömünnepet. Megnyugtattam őket: nem mi vagyunk a bolondok,
hanem az, aki halálosan komolyan veszi az üdvösséget. H. Thielicke prédikációját
egy falusi templomban a második világháború egy váratlan légitámadás szakította
meg. „Lehasalni! Ének! Jézus az én örömöm!”, harsogta a lelkész. Mindenki követte utasítását, és Thielicke hirtelen senkit sem látott a pulpitusról, mert mindenki
a padok alatt kucorgott, miközben zengett az ének. Thielicke kifejezettek mulatságosnak tartotta a helyzetet, teli torokból nevetni kezdett, és szentül hitte, hogy ez
a nevetés igazándiból Isten kedvére való.
Az ima tükrözi az Istenképet. A mai hittankönyvekben a fenséges Teremtő
Atyaistent egyre inkább felváltja a hozzánk hasonló Jézus, aki a mi barátunk, vagy
az „abba”, melynek jelentése „apácska”. Másképpen imádkozunk a vizek felett
lebegő Isten lelkéhez, másképpen az alkudozásba belemenő Jahvéhez, másképpen
a minket Miatyánkra tanító és másképpen a kánai menyegzőn táncra perdülő Jézushoz. A hazánkban a magukat vallásosnak mondók háromnegyedét kitevő maguk módján vallásosok imáit is megértőn fogadja a Bábel után poliglott Isten, aki
perfektül érti az őt akármelyik vagy akármiféle nyelven megszólító imádkozókat.
Derűs lélekkel hallgatja még az újguineai katujumajamila-varázsimát is: „Erőtlenné váljon bulubvalata-varázslatom, erőssé váljon katujumajamila-varázslatom!
Kő-határsáncokról visszahozom, páfránysűrűből visszahozom, visszahozom a
menta-varázslat szagával, asszony, visszahozom a lelked! Gyere vissza hozzánk
– anya voltál, megint anya legyél, gyere vissza hozzánk – apa voltam, megint apa
legyek! Csapj le házamra, cibáld meg a hajam, tépd meg a hajam! Taposd házam
földjét, feküdj ágyamba! Gyere, lépd át a küszöböt, gyere, kerüld meg a szemétdombot! Lakjunk tovább is együtt a házamban!” Ámen, feleli rá Isten, aki jól érti
a csillagász imáját: ”Uram, én innen, a távcső egyik végétől mindenségedet látom.
Te meg onnan, a másik végéről engem, fekete lyukat. Irgalmazz, kegyelmezz!”,
vagy a súlyemelő imáját: „Uram, kérlek, ne rakj rám többet! Nem szeretnék már
több világcsúcsot! Már nem emelni, hanem emelkedni akarok. De ha te másként
akarod, akkor erősítsd meg gyengeségem!”, vagy a popsztár imáját: „Jézus, te
vagy a Szupersztár, én vagyok a mikrofon. Kiabálj belém, hadd halljanak!”, vagy
a szépségkirálynő imáját: „Méreteim, vonalaim, idomaim tökéletesre szabtad. A
férfiak bennem is Téged bámulnak. De te látod nincseimet is. Takard be őket irgalmaddal! Add, hogy ne csak csillagod, hanem istállód is lehessek!”, vagy az enyhén
fogyatékos imáját: „Jöjj, Szentlélek Úristen! Hajtsd el ezt a legyet szépen, mert
nem hagy imádkozni!”, vagy a közepesen súlyos értelmi fogyatékosét: „Uramistenem, hála neked, mert megint beléd csavarodtam! Kérlek, engedj el szépen! Hogy
újra belédcsavarodhassak!”, és még a súlyosan értelmi fogyatékosét is: „Bla, bla,
eble, abla, blabla, bleble. Ebbe! Abba! Amabba! Hadd mennyek be!” Ámen, mondogatja Isten, isteni türelemmel és derűvel.
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Az istenbohócai rend különböző vallású, felekezetű, sőt világnézetű, de az isteni, a jézusi, a szentferenci és a ferencpápai derü szellemében egyesülő tagjai pedig
így is imádkoznak: „Uram, ne birizgálj, végy tenyeredbe, ringass el! Aztán egy
kicsit pihenj le Te is. Amen.”, „Uram, ma nekem minden sikerült!!!! Vagy mégis
inkább Neked? Általad? Veled? Benned? Csak ez a hálaadás nem sikeredik. Uram,
irgalmazz!”, „Uram, jaj, ne! Már megint? Ugye, csak bomolsz? Vagy tényleg akarod?”, „Uram, miért kell neked mindenütt itt lenned?”, „Szentlélek Úristen, mit
szólsz ehhez? Szépen összehoztuk, mi?”, „Uram, ne szeress engem ennyire, mert
megint megfájdul a fejem!”, „Uram irgalmazz! Uram irgalmazz! Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz! Uram irgalmazz! Uram irgalmazz! És most, kérlek,
mondj egy jó viccet!”, „Atya, Fiú, Szentlélek, nem hiába beszélek! Hit, remény és
szeretet: rólam ez mind lepereg, de ha Isten akarja, senki le nem vakarja! Ámen!!”
(Kamarás 2017).
Visszatérve a neuronok imájára megemlítem, hogy valahol Szatmárban egy
idős hölgy a házi áldás szövege helyett annak QR kódját hímezte ki a falvédőre. Bizton hihetjük, hogy odaát hibátlanul dekódolták. Mi pedig, istenbohócai,
akik bevezetőül elciripeltük a Cirip-Miatyánkot, végezetül elbégetjük a bárány
Miatyánkját:
Miatyánk, ki vagy a mennyekbeeeeee!
Béééééégettesék meg a Te neved!
Jöjjön el a Te jászolod,
Egyem meg a te abrakod,
amint a mennyben, úgy most földön is.
A mindennapi abrakomat add megennem ma,
és bocsásd meg bééééégetésem,
Miképpen én is megbocsátok
az ellenem béééééégetőknek!
Adj írt minden kis sértésre,
szabadíts meg a farkastól,
mert Tiéd a jószág, az abrak és a minőség.
Mindörökké, amen.
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KAMARÁS István OJD
MTA doktora, író, szocilógus

VALLÁSOSSÁG-TÉRKÉP
A térkép síkrajza
Másféle térképet kapunk, ha a vallásosságot valamiféle vallási hagyományhoz,
szokásokhoz és hitekhez kötjük, és másfajtát, ha a vallást a végső kérdésekre adható és kapható válasznak tekintjük. Előző esetben a modernizáció hatásaként
azt tapasztalhatjuk, hogy a vallás a hagyományos egyházi keretektől elszakadva
individualizálódik, ám ez nem azonos az elvallástalanodással, hanem az elvilágiasodással, melyben a vallás szemben a felvilágosodott racionalisták magabiztos
jóslataival nem veszett el, csak átalakult: hazánkban is főképpen maga módján
vallásossággá, összebarkácsolt vallásossággá, ami a magyar társadalom felére jellemző.
A modernitás vallásra gyakorolt hatásának egyik fő iránya a vallás individualizálódása, a szigorú egyházi keretektől történő elszakadása, s ehelyett egyéni hitvilágok barkácsolása, amelyekben megfér egymás mellett a horoszkóp és az istenhit
is. Ennek a folyamatnak a jele ez a bizonyos „maga módján” vallásosság, ami a
magyar társadalom mintegy felére jellemző. Az ötvenes évek diktatúrája idején
meglepően magas volt a hívők száma, ami a Kádár-korszakban csökkent, majd a
hetvenes években bekövetkezett mélypont után lassan emelkedett rendszerváltás
utánig, majd az ezredfordulóig tartó stagnálás után enyhe csökkenés mutatkozik.
A saját magukat vallásosnak tartók ma is a társadalom mintegy kétharmadát teszik
ki, de közöttük az egyház tanítását követők a teljes ötödét, a rendszeresen templomba járók pedig csak hetedét teszik ki (Tomka 2010, 2011, Rosta 2009, 2010).
Mindenféle vallásosság kisebb mértékű a fiatalok körében, a 15-29 éveseknek csak
fele mondja magát vallásosnak, és csak egyháziasan. Egyharmadukat egyáltalán
nem foglalkoztatják világnézeti kérdések, de csak tizedük tudatosan vallásellenes.
Utóbbiak leginkább az értelmiségi hátterűek, ugyanakkor a legvallásosabbak körében is felülreprezentáltak (Földvári, Rosta 2014, Hámori Rosta 2013).
Az elszektásosodás rémképével riogatókkal szemben ma még rendszeresen
vallásgyakorlók döntő többsége a hazánkban hagyományos katolikus, református
és evangélikus felekezetek hívei, de még a nem vallásosok többsége is ezekhez
kötődik valamiképpen. Bő évszázad óta lassan, de folyamatosan csökken a protestánsok, és nő a katolikusok számaránya. Az 1992-ben végzett felekezetkutatás 100
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protestánsra 357,7 katolikust talált (Kozma et al. 1994). Az nálunk hagyományos
felekezetek közül az ortodoxok úgyszólván eltűntek, evangélikusság is csökken,
az izraeliták létszámát pedig mára már a Hit Gyülekezete és a baptisták is megelőzhetik. Így aztán a magyar társadalom sajátos kétfelekezetűsége megszűnőben
van. Helyébe lép egy szubkulturális katolikus többség, a nem vallásosok, egy kevésbé mereven elhatárolt protestáns csoport és a kisebb egyházak. A neoprotestáns
szekták jelentős része egyházzá alakult, néhányan (baptisták, Jehova tanúk, Hit
Gyülekezete) nagyegyházias egyházzá (Tomka 1994).
Már domborzati elemeket is tartalmaznak a térkép síkrajzát tovább árnyaló
tipológiák. P. Zulehner (1995) tipológiája alapján hazánk egész népességében
vannak (A) kultúrvallásosak, akik valamilyen felsőbb lényben hisznek, de nincs
pontos istenképük (34%), (B) a vallásosak, akik a megtestesült Istenben hisznek,
de nem járnak minden vasárnap templomban (26%), (C) egyháziasan vallásosak,
akik hisznek az emberré vált istenben és hetente járnak templomba (13%), (D)
nem vallásosak (26!%).Tomka Miklós 1989-es tipológiájában Tomka a vallásosokon belül a következő kategóriákat különbözteti meg: (A) maguk módján vallásosak, akik válogatnak a keresztény tanokból, ritkán járnak templomba, egyházzal
nem azonosulnak (50%), (B) átlagosan egyháziasak, a fogyasztó keresztények,
akik egyházuk tagjának tartják magukat, hisznek a hagyományos tanokban, rendszeresen járnak templomba, de személytelenül és passzívan vesznek részt az egyházközség életében (10-15%), (C) keresztény mag, akik egyháziasak és aktívak,
tudatosabb és személyesebb istenkapcsolat jellemzi őket (2-3%). 1996-os tipológiájában Tomka már ilyen típusokat különböztet meg: (A) neofita, konvertita,
párbeszédre képtelen hívők (főképpen az új vallások és egyházak, valamint
a szekták tagjai), (B) hagyományos vallás mellett elkötelezett egyháziasan
vallásos (kb. 15 százalékot kitevő katolikus, református, zsidó, baptista) hívők,
(C) Vallási fogódzót igénylő és általában a hagyományos vallásokból válogató
(kb. 50 százalékot kitevő) «maguk módján vallásos» emberek), (D) azok, akik
vallástól és egyháztól egyaránt távol vannak, de a vallásos alapfelfogásból valamit
elfogadnak. Szántó János (1998) a vallásosokon belül megkülönböztet: (A) személyes és intézményes vallásgyakorlatot folytató, személyes istenben hívőket, (B)
kulturálisan vallásosokat, (C) esetleg Istenben sem hívő nem gyakorló, de a zsidó-keresztény hagyományokat kultúraként használva, egyes tanokat elfogadókat.
Ami a nem vallásosakat illeti, többségben vannak közöttük az Istenben vagy
másféle transzcendenciában hívők, akiknek aránya az elmúlt negyedszázadban fokozatosan növekszik,de az emberségben és a szeretetben hívők is többen vannak,
mint az agnosztikusok és az ateisták. Ugyanakkor a magukat nem vallásosnak tekintők között eléggé nagyarányú az Istenben vagy más transzcendens jelenségben
hívők aránya, mely az utóbbi negyedszázadban fokozatosan növekszik (Kamarás
1991, Rosta 2012).
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A térkép domborzata
Makró méretben számolni kell a kulturális hatásokkal. Például eléggé eltérően
alakul a különböző felekezetek vallásossága aszerint, hogy monopol-, hegemón-,
verseny- vagy kisebbségi helyzetben vannak-e. Németországban és Hollandiában
a katolikusok sok tekintetben közelebb állnak a protestánsokhoz, mint más országok katolikusaihoz. Bár Magyarországon nem nagyon jelentősek az eltérések
(katolikusok gyakrabban járnak templomba, a protestánsok többet imádkoznak),
de például habitusát tekintve másféleképpen református valaki Debrecenben, a
„kálvinista Rómában, és másképpen Pápán, egy katolikus vidék református szigetén, és megint másképpen Kiskunhalason, ahol már kisebbségben vannak, de
mindig ők voltak a gazdák és a katolikusok a cselédek, a kálvinisták máig felülreprezentáltak a vezető pozíciókban. Ma is előfordul, amit a pártállami időben
tapasztalhatott a szociográfus egy kiegyenlített felekezetű kisvárosban, melynek
pártbizottságában rendre heves viták voltak a vallásukat nem gyakorló katolikus
és református hátterű elvtársak között.
A domborzati vallástérkép egyéni és közösségi különbségekkel számol. Jóval
többről van szó, mint a templomba, istentiszteletre járás gyakoriságáról, de még a
vasárnapi és a mindennapi vallásosság sem eléggé árnyalt megkülönböztetés, mert
mindkettőben lehet valaki individuális jámbor, fogyasztó hívő, a vallási közösségi életben részt vevő is lehet fogyasztó, egyénileg vagy közösségileg résztvevő,
lehet lelkes aktíva, lehet a közösségi élet animátora, és lehet vallási életközösség
tagja. Különbözőképpen funkcionálhat a résztvevők habitusa szerint egy imakör,
egy lelkigyakorlat, egy csendes nap vagy egy zarándoklat. Legutóbbi lehet csupán
társasutazás, de lehet spirituális esemény vagy megtérés-élmény.
A gyülekezeteknek is van vallási irányultsága, habitusa, mely kölcsönhatásban
van tagjaikéival. Kutatásaimban a katolikus egyházközségek közösségiesedését
is vizsgáltam, és a hitélet szociológiai mutatókkal mérhető mineműségét tekintve
öt szintet különböztettem meg. Nem kevés helyen találtam gyenge, stagnáló vagy
romló hitéletet, ahol kong a templom, ahol a vallásosság eléggé üres forma, ahol
változásra nem is lehet számítani; elsősorban elhaló falvak általában papok nélküli
gyülekezeteiben. Bár a protestáns egyházban lényegét tekintve nincsen paphiány,
mégis akad eléggé sok ilyen szórványgyülekezet. A második szintet az átlagosról
leromló hitélet jellemzi, ahol, ha továbbra is mindent a plébános csinál, és csak
az egyre fogyó rózsafüzér-társulat képviseli a buzgóságot és a közösségiességet, a
lelkiélet hamarosan elszárad. Ezek többsége is olyan kisebb településen működik,
ahol már elfáradt a hagyományos vallásosság. Ilyen is akad nem egy a református és evangélikus szomszédok rétjein. Mindkettőnél jóval gyakoribb mindhárom
„mezőn” az átlagos, viszonylag stabil hitélettel jellemezhető egyházközség, falun
és városon. Ennek egyik altípusa a rutinszerűn, megbízhatóan működő „egyház150

község-üzemek” (mindhárom „mezőn” inkább városokban és nagyobb községekben), a másik az élő népi vallásossággal jellemezhető gyülekezet, főleg kisebb
falvakban, a harmadik altípus az olyan kisebb helyen működő filiák (reformátusoknál és evangélikusoknál társegyházközségek), amelyek fejlődő, életképes vagy
fejlődésnek induló egyházközséghez tartoznak, és onnan nekik is csurran-csöppen
valami. Ezeknél ritkábbak a negyedik szintre sorolható egyházközségek mindhárom „mezőn”: azok a „mozgásban lévő” egyházközségek, amelyekben a hívek egy
vagy több csoportja aktívan részt vesz a közösségépítésben és a hitélet „intenzifikálásában”. Az ötödik szintre sorolható gyülekezettel mindhárom „mezőn” eléggé
keveset találkozhatunk. A katolikus „mezőn” ezek többségében fontos szerepet
kapnak a plébániai és a lelkiségi mozgalmakhoz tartozó kisközösségek, papjaik
többsége lelkiségi mozgalomhoz tartozó és/vagy karizmatikus, kreatív, animáló
személyiség. A reformátusok és evangélikusok esetében is olyan közösségeket és
papokat találtunk, akiknek habitusa, lelkisége erősen emlékeztet a katolikus elitére.
Egyre gyakrabban megjelenő jelek a domborzati térképen a kettős tagok: a
más vallású vagy felekezetű házastárs vallási életében is résztvevők, valamint a
más vallású vagy felekezetűeket is befogadó vallások, elsősorban a szinkretikus
kultuszok, melyek nem féltékenyisteneket imádnak.
Kiemelkedően fontos jelek a domborzati térképen az egyházakon belüli vallási mozgalmak és ezek közösségei: a lelkiségi/kegyességi mozgalmak és ezek
bázisközösségei, a karizmatikus személyek (például Pál Feri) körüli rendszeresen
születő mozgalmak.

Földtani térkép
Az evangéliumi példázat jól érzékelteti, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen
földbe jut a mag, még a tudása legjavát nyújtó szántóvető esetében, mert a szél
bárhová fújhatja.
A keresztény értelmiség térképezésekor – még a rendszerváltás idején – az
alábbi típusokat találtam: a) hétfőtől péntekig szakember, szombaton telkén kapálgató kispolgár, vasárnap misét „hallgató” és „szentségi szolgáltatásokat” igénybe
vevő, b) a testileg-lelkileg fáradt, ideges, akinek mind egészségük, mind egész-ségük rossz állapotban van, c) akiknek a rendszerváltás előtti kisebbségi érzésük
nem csökkent, azért a közélettől, a politikától és mindenfajta szerepléstől tartózkodók, d) az identitásukban gyengék, és ezért állandóan azt bizonygatók, hogy
ők azért, mert vallásosak, még normális emberek, sőt még rá is téve egy lapáttal
olykor még ők botránkoztatják meg környezetüket felvett „lezser” modorukkal,
szabados stílusukkal, gusztustalan vicceikkel, e) akik kultúrfölényüket érzékeltetik, ám hamar kiderül, hogy Babitsnak, Adynak és József Attilának csak istenes
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verseit ismerik, ezzel szemben istentelen vagy legalábbis nem keresztényeknek
való olvasmánynak minősítik Marquez, Böll, Esterházy, Weöres és József Attila műveit, f) a nehézkesen, csikorogva becsületes, szögletes keresztények, akik
minduntalan felhorzsolják felebarátaikat, g) akik visszasírják a nem is olyan régi
szép időket, amikor még istenigazából mártíromkodhattak, h) akik úgy érzik, most
végre eljött az ő idejük, és újra kezdhetik, valahonnan az eucharisztikus kongres�szustól, i) akik tilalomfa-ültetéssel foglalkoznak, kijelölik, mit szabad, mit nem
egy jó katolikusnak, és akik másképpen viselkednek, hamar megkapják a „nem
katolikus”, az „eretnek”, a „liberális” vagy a „szabadkőműves” címkét, j) azok,
akikre ráillik Tarkovszkij Stalkerének megállapítása: „És még ezek nevezik magukat értelmiségieknek?! Nem hisznek semmiben. A hit szerve elsorvadt bennük,
mert nem használták” (Kamarás 1998).
Miként Zsolnai József (2002) pedagógiájának fontos fejezete a pedagógiai patológia, miként a valláslélektanoknak is fontos fejezete a valláspatológia (Süle
1997), egyes egyháztanok is foglalkoznak eklezológiai (vagyis az egyházi intézmények és ágenseik által okozott) ártalmakkal. Magam szélesebb értelemben
használom a valláspatológiát, mint Süle Ferenc, mert részben legalább annyira
vallásszociológiai jelenségnek is tartom, melyekkel bőven találkoztam vallásszociográfiai kutatásaim során. Amikor patologikus vallásosságról beszélek,
nem gondolok egészükben patologikus vallásokra, de még patologikusan vallásos egyénekre sem, hanem vallásokon, vallási közösségeken és egyéneken belül
diagnosztizálható patologikus tünetekre, amelyek a „rendes” hívők, gyülekezetek és vallások körében is rendre előfordulnak. Ezek bizonyos társadalmi-kulturális kontextusokban járványként működnek, ugyanakkor lelki higiéniával
sikeresen gyógyíthatók. Ezeknek a vallási vírusoknak bárki ki van téve, hiszen
tapasztalhattuk, hogy a nagy szenteknek az árnyékuk is nagy. A következő tüneteket úgynevezett rendes hívők körében regisztráltam: a) az ítélkező vallásossággal megfertőzött hívők, akik Zákeust büntetésül fennhagyják a fügefán, akik úgy
vélik, hogy a megszálló százados szolgáját azért hagyják szenvedni, hogy hadd
szenvedjen ezért a zsidókat elnyomó gazdája is; b) okos vallásosság vírusával
megfertőzött hívő, aki azt javasolja, hogy Zebedeus fiait helyezzék a presbitérium
élére, abban a reményben, hogy Zebedeus majd megkétszerezi az egyházközségi óvoda fejkvótáját, valamint – ismerve az evangéliumot – önként ajánlja föl
öt kenyerét és hét halát, hogy a tizenkét kosárnyi maradékból bőven juthasson
neki; c) a politikai vallásosság tüneteit felmutató hívő, aki üdvösnek tartja feljelenteni Pilátusnál a zélótákat, Heródesnél a Keresztelőt, a Keresztelőnél Mária
Magdolnát, Mária Magdolnánál a szamáriai asszonyt, Tibériusnál Pilátust, és az
imakommandós, aki beépül a napkeleti bölcsek közé tartaléknak, ha visszafelé el
akarnák kerülni Heródest; d) a bálványimádással kacérkodó hívő, aki párhuzamosan a Teremtővel keresztény-nemzeti kisisteneket is imád, és ezért még ha nem is
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nagyon vallásos, erkölcstan helyett hit- és erkölcstanra íratja be gyerekeit; vagy
aki a nemzeti mellé, légyen az dohánybolt, lovarda, írószövetség vagy alaptanterv,
mindig gondosan hozzábiggyeszti a keresztényt vagy a keresztyént is.
Meg kell szoknunk, tanulnunk, hogy az iránytű változatlansága mellett a térképeink állandóan változnak, és ezek az üdvös navigáláshoz ugyanúgy szükségesek,
mint a bölcseket vezető csillag.
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SEPHARDI – ASHKENAZI SLASH GAP
IN THE ISRAELI SOCIETY
It is a commonplace to say that the modern state of Israel, similarly to other immigrant states, is a melting pot of ethnic groups, cultures and traditions. In certain
aspects it is very much so: the Israeli cuisine is an elegant mixture of the different
cuisines of East and West, where oriental dishes compete with traditional Eastern
European Jewish favourites. The Israeli folklore is also based on both traditions
of the Middle East, North Africa and Andalusia, as well as the tunes, dances and
costums that bring back ancient memories from Poland, Romania, Hungary, Moldavia and so on. During the past one and a half centuries Jews immigrated to the
Holy Land from among more than hundred nations taking their own religious,
cultural and social traditions with them. No wonder that the modern Israeli society
holds the marks of several different ethnic and cultural traits. At the same time,
when an average Israeli is asked about his or her ethnic background, the general
answer would be that he or she is an Israeli regardless of origin. The Israeli identity overwrites any differences between cultures, traditions, religious views. At
least, this is what the official narrative suggests.
In reality the Israeli society is a multi-faceted entity, burdened with manifold
tensions. The real miracle is that with all these break lines the society is fairly
stable. Even life threatening dangers cannot shake it into pieces, on the contrary:
the common threat stabilizes and unites the society even more. In peaceful times,
however, the differences sometimes lead to total segregations along religious, ethnic lines and also along the differences between political views.
In this brief essay the author intends to sum up the customary misinterpretations of the two major groups of the Jewish people, and gives a short overview of
the historical background of the social gap between them in the modern age.

Terminological Gaps
The word ‘Ashkenaz’ first appears in Gen 10:3 and in 1 Chronicles 1:6, referring
to a people and a country bordering on Armenia and the upper Euphrates. Later
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it became a designation of the first compact area of settlement of Jews in North
Western Europe, on the banks of the Rhine.
In a narrower sense the ‘Ashkenazi’ term referred to German Jews and their descendants in other countries. In today’s terminology the word ‘Ashkenazi’ means
a cultural complex, its ideas, views, way of life, folklore, legal concepts, social
institutions emanating from the centre of northern France and Germany, which
later spread to the Eastern part of Europe, from the river Elbe in Germany up to
the gates of the Russian Empire passing through the territories in between, i.e. territories of the modern states of the Czech Republic, Poland, Hungary, the Ukraine,
Lithuania, Latvia, etc. In the modern era the concept of ‘Ashkenaz’ embraces
those Jewish settlements all over the world where the members share and activate
the culture of the European Jewry of the past centuries.
The term ‘Ashkenazi’ is used in clear contradiction to Sephardi, the other Jewish cultural complex originating in Spain.
The word ‘Sepharad’ originally was the name of a colony of exiles from Jerusalem, mentioned in Obadiah 20. From the end of the 8th Century, Sepharad became
the usual Hebrew appellation for the Iberian Peninsula. Thus the ‘Sephardim’ are
descendants of Jews who lived in Spain and Portugal before the expulsion of 1492
and 1498 respectively.
The term ‘Sephardim’ is often erroneously used for other Jews of non-Ashkenazi origin. This error derives from a historical fact: during the British Mandatory period, after 1917, the establishment of a dual Ashkenazi – Sephardi chief
rabbinate caused all non-Ashkenazi, Oriental (Mizrachi in Hebrew) communities
to affiliate with the Sephardi rabbinical authorities, thus creating the semantic
confusion around the term ‘Sephardim’ both in Israel and in the Diaspora.1 The
other reason for possible confusion is the following: after the expulsion from the
Iberian Peninsula, Jews arrived in great numbers to the Jewish communities of
North Africa and the Middle East. They came from sophisticated religious, cultural background, with a higher standard of qualifications than members of the local
communities. No wonder that soon after their arrival they took over the leadership
of the different local Jewish communities, and thus their Sephardic religious rites
and traditions became prevalent all over the places where they had settled.
The relationship between Ashkenazim and Sephardim varied from time to time
from one cultural region to another. In the Land of Israel the two communities
have existed side by side, each maintaining its own institutions. This division established itself in the religious life of the present Jewish community in Israel, too.
1

Sachar, H. M.: The Course of Modern Jewish History, First Vintage Books Edition, 1990; Jacobson, A., Naor, M.: Oriental Neighbors. Middle Eastern Jews and Arabs in Mandatory Palestine,
Brandeis University Press, Waltham, Mass. 2016
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Jews of Arab Lands
Jews had been living in the Arabian Peninsula centuries before the birth of the
Prophet of Islam. Their communities date back to Biblical times. The legendary
encounter between Solomon and the Queen of Sheba indicates the antiquity of
Israelite – Arabian contacts. Jewish settlers established themselves in the oasis
of northern Arabia by the latter part of the Second Temple period. By the time
Muhammad was born, sometime around 571 C.E., Jews were not only be found in
considerate numbers in Arabia, but were well integrated into the life and culture of
the peninsula. Despite their high degree of assimilation into Arabian society, Jews
were still viewed as a separate group with their own customs and characteristics.2
“Jews and Arabs did have harmonious relations: words of praise regarding the
noble virtues of the Jews may be found in ancient Arab literature.” – argues Joan
Peters an investigative journalist.3
It was the Prophet Muhammad who attempted to win the favour of the Jews,
when the Jewish community rejected the Prophet’s religion.
Three years after the start of Muhammad’s rule in Yatrib (later called Medina)
in 622, Arab hostility against the Jews became prevalent. From among the three
Jewish tribes that allied with the Arab tribes of Yatrib the Muslim army exterminated the entire tribe of Qurayza. As a result of Muhammad’s disappointment
with the Jews, the Quran contains many hostile denunciations of Jews, which undoubtedly have influenced the views and opinions of religious Muslims up to the
present era.4
Despite all these negative words against the Jews, one thing is clear in the text
of the Quran: Jews and Christians, the People of the Book (ahlu-‘l-Kitab) or the
Protected People (ahlu-‘l-dhimma) were not to be forced to convert to Islam until
they were willing to pay the so-called jizya, a poll tax and until they accepted being in a lower status than Muslims, according to the Sura at-Taiba.
In the seventh century a special document was issued to the Christian Patriarch
of Jerusalem, to Sophronius that was called the Pact of Omar (referring to the first
caliph of the Ummayyad Dynasty of Damascus), according to which certain rights
were granted to the Christians and the Jews of the Arab Caliphate as long as they
accepted and kept the restrictions imposed upon them by the rulers. However these
regulations were far not as rigorous as the discriminating laws in Christian Europe.

2
3
4

Stillman, N. A.: The Jews of Arab Lands: A History and Sourcebook. Philadelphia, 1979. and BenZvi, Y.: The Exiled and the Redeemed (transl. by Abbady, I.) Jerusalem, 1976,
Peters, Joan: From Time Immemorial. The Origins of the Arab-Jewish Conflict over Palestine.
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For example: there were no occupational restrictions for Christians and Jews.
Neither were the Jews compelled to live in their own quarters; in fact in Aleppo,
Baghdad, Cairo, etc. Jews lived in mixed neighbourhoods for many centuries. In
Alexandria the Jewish part of the town had been established by Alexander the
Great not as a “ghetto” but rather as a legally granted place for the Jews of the
empire to live undisturbed. The so-called hara or mellah, the generally miserable
Jewish quarters belonged to the picture of North African towns in general and of
Morocco in particular. The other Middle Eastern group that suffered considerably
under Muslim rule were the Yemenite Jews whose persecutions by the fanatic
Zaydi imams almost never ceased for centuries.
The growing economic, political and cultural invasion of the Western world in
the Arab lands during the 19th–20th centuries was considered by the Muslim community as a serious threat. On the other hand, the Jews and most native Christians
welcomed this Western influence as liberation from their humiliating, subordinate
dhimmi status.5 Christians and Jews began to take advantage of the benefits of
modern European education brought to their countries by different cultural and
religious representatives of the West who flocked into the Middle East and North
Africa. For the Jews, the Alliance Israélite Universelle became the chief provider
of modern education in the major towns of most Arab countries from the 1860s
onwards.6
French became the primary language of high culture for thousands of Jews.
The Alliance provided its students far more than just with an education. It gave
them a new self-image, self-identification, created new expectations in their minds
and aroused a sense of international Jewish solidarity.
In Europe the emancipation and modernization of the Jews resulted in greater
assimilation into the surrounding culture. At the same time, in the Islamic world,
as a result of the Western influence Jews became further alienated from the society
around them.7
However during the rise of Arab nationalism in the 1920s the Jews of Iraq,
Egypt and Syria eagerly contributed to the cause of unified Arab identity that is
independent of religious affiliations. Jews supported this movement by their contributions to the establishing of the Arab press, Arab theatre and movie industry.
Jewish musician were sent as representatives of Iraq to a pan-Arab music festival
in Cairo in the 1930s. At the same time during this period, Arab nationalism started
5

6
7

Stillman: Frenchmen, Jews or Arabs? The Jews of the Arab World between European Colonialism,
Zionism, and Arab Nationalism IN: Hary, B. H., Hayes, J. L., Astren, F. (ed.s) , Brill Series in
Jewish Studies, Katz, D. S. (gen. ed.) Vol. 27, Judaism and Islam Boundaries, Communication and
Interaction. Essays in Honor of William M. Brinner, Brill, 2000, p. 124
Stillman, N. A.: The Jews of Arab Lands in Modern Times, Philadelphia, 1991
idem
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to become burdened with Nazi terminology, increasingly anti-Jewish, anti-Zionist in character that alienated the formerly enthusiastic Jews from the movement.
Later it became obvious that no Jews would find their place in the Arab nationalist
camp and in the society that it had created.8
Shortly after the Second World War several tragic events started to occur that
totally undermined the existence of the Jewish communities in the Arab world. In
a short period of time the sole option that remained for the Jews in Arab countries
was to flee from the lands of their birth. This was the time when the mass exodus
set on sail.

Mass Aliya of Oriental Jews
One of the first acts of the State of Israel when it came into existence on May 14,
1948 was to throw open its gates to all Jews who intended to find a secure place
in the ancient homeland. “As a result, the country’s population, 650,000 in 1949
doubled within three years and tripled within nine years. By 1957 some 500,000
– mainly Eastern European Jews had managed to find refuge in Israel. The fate of
700,000 Jews living in Arab lands was a matter of even graver urgency as these
Jews suddenly became scapegoats for awakening and frustrated nationalism.”9 …
Within few years almost the entire Yemenite Jewish community, some 500,000
people, 120,000 terrorized Iraqi Jews, 50,000 Tunisian Jews made aliyah to Israel.
“Even before 1948 half of the Syrian Jewish community of 30,000 sought refuge
in Palestine. After the War of Independence another 7,000 Syrian Jews were driven into illegal exodus for Israel for obvious reasons.”10
The largest Jewish community of the Arab lands lived in Morocco, some
250,000 people. Most of them were rather poor, living in miserable circumstances,
way below the standards of the Jewish upper class in Algeria or in Tunisia. They
felt threatened by the religious fanaticism and anti-Jewish sentiments of the newly
established Moroccan theocratic rule. “Within few years some 70,000 departed for
Israel, and they continued to arrive at Haifa harbour at the rate of 3,000 to 5,000
a month.”11
The result of the Mass Aliyah from Europe and the Arab lands, Israel’s Jewish
population reached 1,620,000 by May 1957. Unfortunately almost all the olim
(new immigrants), arrived basically with nothing except their clothes on, and
many of them were uneducated without considerable skills or profession.12
8
9
10
11
12

Sachar, H.M.: The Course of Modern Jewish History, First Vintage Books Edition, 1990
idem pp. 736 – 740
idem
idem.
idem.
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Not only the problem of absorbing such a large number of newcomers on the
job market was overwhelming, but also providing proper shelters for them. Until
1952 nearly 150,000 immigrants were at one time or another living in the huts and
tents of maabarot, i.e. comfortless, very simple transition camps.13
Unfortunately as a result of having to live in such circumstances for months
or even years, many of the newcomers, mostly the Mizrahi Jews, could not cope
with their frustrations and became unmanageable. “There were frequent disorders, crimes, even killings. From time to time epidemics broke out, and they were
contained only by the most strenuous emergency measures. Many parents feared
that their children would be contaminated by diseases brought in by the Orientals.
Worst of all, many of immigrants lost confidence in the possibility of self-improvement, even after being settled in more decent quarters.”14
Time to time, those who settled down in the Land of Israel earlier, lost their
patience with the newcomers, and protested against the chaotic immigration policy of the government. As a result of this, in 1951 the government introduced
a prevention policy called ‘Selective Immigration (Selektzia) in Morocco. Only
families accompanied by a breadwinner aged 18 to 45 and in good health were
accepted by the Jewish Agency.”15
The reasons for this rather cruel policy – exclusively applied to North Africans,
mainly to Moroccans – were the following: first the sudden influx of penniless immigrants in huge numbers resulted in economic crisis and social tension in Israel; on
the other hand the Moroccan Jews were not in imminent danger and thus they were
not granted priority. “The selection policy may also have been influenced by a growing prejudice among veteran Ashkenazim in Israel against Oriental Jews in general
and North Africans in particular as primitive and violent individuals. They were considered to be – to use a popular expression of the time – ‘poor human material’.”16

Problems of Adjustment
The Mass Aliya from Arab Lands caused a considerable cultural and social dilemma, as well. The Orientals Jews elevated the concept of Zion in a higher religious
– romantic level, and thus they entrusted the fate of the Land and State of Israel
13
14
15
16

idem.
idem
Stillman, N. A.: The Jews of Arab Lands in Modern Times, Philadelphia, 1991 p. 167-168
idem.; The negative attitude of Jews of European origin towards Mizrachi Jews was not a new
phenomenon in the Land of Israel. It was rather prevalent from the first aliyot of the Yemenite Jews
onwards as written sources testify it, presented by Jacobson et. Naor and by Ahroni in their remarkable books. See: Jacobson, A., Naor, M.: Oriental Neighbors. Middle Eastern Jews and Arabs in
Mandatory Palestine, Brandeis University Press, Waltham, Mass. 2016; Ahroni, Reuven: Yemenite
Jewry. Origins, Culture and Literature, Indiana University Press, Bloomington, 1986
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to the mercy of the Almighty. This attitude largely contradicted with the modern
concept of political Zionism that elevated the idea of pioneering (halutziut) above
religious beliefs, i.e. cultivating the land by physical labour and defending it with
military methods.17
On one hand, it can be understandable that the intensity of life in the modern
society frightened those Jews from Arab Lands who were not accustomed to the
accelerated pace of modernity, and who felt existentially threatened by the possible destruction of the ancient values of Judaism and of the contentment of their
former eventless lives. On the other hand, the reaction of those Israelis with European background, who worked hard to create a model society in Israel, must be
considered, as well.
They felt that their pioneering achievements were threatened by “the primitiveness, the disease and illiteracy of a large group of Orientals, and their inability to
integrate” into the modern Israeli society. It is needless to say that in some cases
this discriminative attitude originated from a European colonialist type of snobbery, i.e. the contempt of white people for those who had darker skin.18
“By reproduction as well as immigration the Oriental population was growing
at a rate the Ashkenazim could not begin to match. By 1957 Israel was already
equally divided between the two.”19 Despite the efforts of public education, which
was the most powerful force in assisting integration into the modern society, children from Mizrahi immigrant families experienced hardships in adjustment: traditional family values, home environment gave them a different message. “The
army, however, produced its integration magic.” All in all modernization among
Oriental youth was a story of success: the new generation, especially those who
were born in Israel, aspired to the modern ways of life and were willing to adapt
new values in all areas.20
The problem, however, just partly has been solved. Despite their effective political representation in the parliament and their share in the Israeli cultural life
(for example: the Israeli Prize winner Andalusian Orchestra in Ashkelon), the dissatisfaction of the Mizrachim remains. Time to time it still finds different channels
of expression: in forms of political activities – ‘Black Panthers’ of the 1970s, a
new Keshet coalition or the movement to find the “Captured children of Yemen”.
The more intensive form of rejecting Western values appears in religious-political
mantle manifested in different religious movements.

17
18
19
20

Sachar, H.M.: The Course of Modern Jewish History, First Vintage Books Edition, 1990
idem
idem. p.744
idem
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Oriental Jews living outside of Israel (mainly in the US and in Canada), also
make their voice be heard through different media.21 Unfortunately they often side
with representatives of extremist ideas.

Personal Evaluations
The author had several opportunities in Israel to conduct personal interviews with
a group of people, mostly with local friends and good acquaintances Although a
small – or rather micro – scale survey has no significance whatsoever but perhaps
it can provide some points for further discussions.
The main focus of the survey was on the attitude of the interviewed to the
subject of the Ashkenazi – Sephardi slash gap in the light of their age, family
background, religious status, level of education.
Almost seventy percent of the interviewed were middle or upper middle class
people with Ashkenazi background with academic degrees. The range of the agegroups was somewhat wider: it varies from people in their 30s to those in their 60s.
Their religious status was different, as well.
Approximately sixty percent of those with openly negative attitude towards
Orientals were the descendants of Eastern European families (Ukraine, Poland,
Romania), forty percent of which immigrated to Israel from the United States and
Canada.
Most people with Hungarian background were definitely positive in their attitude toward the Orientals, and expressed their willingness to serve as bridge builders between Ashkenazim and Sephardim. Their conviction was that the possible
solution of the problem is education.
Two Sabras (Israeli born) with Ashkenazi background in their 30s, did not consider the question as a real problem; for them the Orientals were equally Israelis.
They also believed in education as a helpful tool in abridging certain gaps in the
society.
As far as the Israelis with Oriental background are concerned, with whom the
interviews were conducted, were Middle class people, most of them with academic degrees, including university professors, between the ages of thirty to eighty.
Some of them urged political activities in order to eliminate the slash gap. Others
were convinced that fostering ancient traditions could be a problem-solving action
beside education. Some of them – including religious young people – expressed
their concerns about intermarriages between Ashkenazim and Sepharadim, although most of the interviewed thought that the “mixed” marriages help to put an
end to this disturbing problem. Some expressed their doubts about the slash gap
21 Ella Shohat: Reflections by an Arab Jew http://www.bintjbeil.com/E/occupation/arab_jew.html
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by saying that the problem was not existent. Mostly the elderly generation fostered
negatives views against Ashkenazim based on their humiliating experiences that
their families had to go through during their immigration process.

Conclusions
A conclusion with scientific precision cannot be drawn based on the aforementioned personal survey of a microscopic scale, however, it can be definitely stated the
Ashkenazi – Sepharadi slash gap in the society of the modern State of Israel still
exists and needs a solution.
There should be a healthy balance between integration into the modern society
of the 21st century and preserving valuable ancient traditions of each ethnic entities
of Israel.
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KOZMA György
rabbijelölt, PhD hallgató (OR-ZSE)

A PENTAGON WEIMARI ÖRÖKSÉGE
(Hogyan kerültek freudisták
az Oval Office tanácsadói közé?)
A dolgozat első részében Prof. Dr. Austin Long-ot, egy korábbi RAND (= az US
Air Force kutatási-fejlesztési, azaz R and D osztályának függetlenített alapítványa) kutatót idézek arról, hogy milyen fontos volt az amerikai stratégia-tudományban Karl Mannheim egyrészt már 1944-ben, illetve az UNESCO alapítása során,
valamint pár évtizeddel a halála után az 50-es 60-as években, amikor megalapozták Reagan Star Wars projektjét, amelynek hála összeomlott a fő veszélyforrás, a
szovjet gyarmatibirodalom.1
A cikk végén be fogom mutatni azt a Generational War Game-et vagyis Generációs Hadijátékot, amit Mannheim tizenéves korában képzelt el és ennek jelei néhány akkori kéziratos drámatöredékben (amelyek a PIM-ben, illetve az OSZK-ban
vannak) megtalálhatók a szükséges kártyákkal és board game-mmel (táblajátékkal).
Itt néhány innovatív aspektusra is felhívom a figyelmet a Mannheim-et ért anti-freudista kritikák ellenérveivel kapcsolatosan. Először felsorolom a Mannheim-tanítványokat a Pentagon „think tank”-jában (a Rand Corp-ban, amelynek ma minden
akkori adata – a cikkek, s könyvek – fent van a rand.org honlapon.)
Hans Speier (1905–1990) egyike volt azoknak az európai emigránsoknak, akik
a kialakítói voltak a hidegháború amerikai külpolitikájának és gyakorlatának. A
Heidelbergi Egyetemen volt az első doktori hallgatója Karl Mannheim-nak, aki a
tudás-szociológia megalkotója volt.
1

Az 1960-as években a politikai játék széles körben használt eszköz volt, amellyel a magas rangú
polgári és katonai tisztviselők megkíséreltek „kipróbálni” a politikai javaslatokat, és a folyamat
során fejleszteni diplomáciai képességeiket. A játék Henry Rowen útján került a JWGA-ra. (Joint
War Games Agency) Rowen, a Védelmi Minisztérium egyik helyettese és a RAND Corporation
(RAND) volt közgazdásza, valamint Lincoln Bloomfield által, aki az M.I.T. politológia professzora és korábban külügyminisztériumi tisztviselő volt. Rowen és Bloomfield értesültek a játékról a
RAND Társadalomtudományi Osztályához fűződő kapcsolataik révén, ahol két szociológus, Hans
Speier és Herbert Goldhamer és munkatársaik fejlesztették ki ezt az ötvenes évek közepén. Speier
1944-ben a FBIS-tól az Office of War Information-hoz került (a németek felé irányított PR osztály). (Nevelési programok a németeknek.) 1947-ben visszatért a New School-hoz majd a RANDhoz került a Szociális Tudományok Ügyosztályához.
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Szembe kerülve azzal a problémával, hogy hogyan kell a RAND elemzőit megtanítani az újonnan kialakult nukleáris geopolitikai helyzet fontosságának felmérésére, Speier és Goldhamer felhívta a figyelmet Mannheim pedagógiájára, aki hasonló problémával szembesült amikor a hallgatókat arra tanította, hogyan kell navigálni
az újonnan létrejött demokratikus politikai környezetben Németországban.
Mannheim ezt a problémát egy szimulációs pedagógia kidolgozásával kezeli,
amely reprodukálja a demokratikus politika „légkörét”, vagyis az interakció struktúráit.
Ez a szimulakrum (vagy pszichodráma – K. Gy.) – úgy gondolta – politikai
empátiára és hatásos politikai cselekvés képességének felkeltésére ösztönözte a
hallgatókat. Speier és Goldhamer politikai játékának célja ennek megfelelően a
nemzetközi kapcsolatok légkörének modellezése volt, valamint az elemzők képességeinek, a döntéshozók tehetségeinek és mindkét csoport képességének javítása
az ellenségeik megértése érdekében. Speier és Goldhamer játékának módszerei és
céljai Mannheim pedagógiáját tükrözték.
Mannheim (és rajta keresztül Freud, akiről egy Bevezetést jelentetett meg
1942-ben Walter Hollitschertől a Routledge szerkesztőjeként és akinek londoni
emigrációs utolsó évében közeli barátja volt – K. Gy.) mély hatással volt Speierre.
Speier volt Mannheim első nem hivatalos doktori hallgatója – mint nem megbízott
előadó (Privatdozent), Mannheim nem tudott hivatalosan tanácsot adni a végzős
hallgatók számára – a Heidelbergi Egyetemen. Bár Speier szándéka szerint PhD
hallgató volt a közgazdaságtanban, amikor az egyetemen beiratkozott, Mannheimnek a németországi szociológia jelenlegi állapotáról szóló nyitó előadását hallva,
inkább kettős diplomát szerzett a szociológiában és a közgazdaságtanban.
Speier a Mannheim Kreis (Kör) alapító tagja lett, melynek tagjai végül Norbert
Elias, Werner Falk, Hans Gerth, Gerhard Münzer és Svend Riemer voltak. Szellemi hírnevét emellett Mannheim kritikusaként is fokozta. Először Németországban, majd az Egyesült Államokban Speier kemény kritikával illette Mannheim
nem-empirikus kiindulópontjait (de Mannheim halála előtt kibékültek).
Goldhamer szintén Mannheim-hez kapcsolódott. A kettő az 1930-as évek elején találkozott, amikor Goldhamer legalább egy kurzust tanult Mannheim-el a londoni közgazdaságtudományi iskolában (LSE), ahol ez utóbbi elfogadta tézisét a
frankfurti egyetemen való elbocsátás 1933 áprilisában való következményeként.
Egyetemi doktori jelöltként a chicagói Goldhamer továbbra is nagy érdeklődést
mutatott a német szociológia iránt, és egy szellemi kör tagja volt, amelybe beletartoztak az európai szociológiai, például Alexander von Schelting, aki maga is
Mannheim kiemelkedő kritikusa volt.
Minden War Game vagy hadijáték-szimuláció volt, feltételezve, hogy az egy
olyan környezet szimulakrumának, modelljének a megtapasztalása, amelynek nem
volt történelmi precedense – egyrészt a német demokratikus politika, másrészt a
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nukleáris világ –, volt a leghatékonyabb eszköz arra, hogy megtanítsák a résztvevőket, hogyan kell interakcióba lépni benne. Mindkét szimuláció másik fő célja egy
dinamikus politikai légkör megszelídítése volt, amely – ha hagynák, hogy rendezetlenné váljon – katasztrofális következményekkel járhat az emberiség számára.
Mannheim, Speier és Goldhamer is egyetértettek azzal a gondolattal, hogy a szimulációik lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy a politikai folyamat teljesebb nézete felbukkanjon. Ezenkívül a szimulációk egyaránt válaszok voltak a
társadalomtudományi számszerűsítés növekedésére, és mint ilyenek, minimálisan
formalizáltak. A Mannheim pedagógiája, valamint Speier és Goldhamer játékának
szembetűnő hasonlóságai, valamint a három értelmiségit egyesítő személyes és
szakmai kapcsolatok, azt sugallják, hogy Speier és Goldhamer Mannheim munkájára támaszkodott, amikor olyan problémákkal szembesültek, amelyek bizonyos
értelemben tükrözték az 1920-as éveket.2 (Daniel Bessner, Weimar etc 2014.)
David Kettler, azt írja „Mannheim Károly figyelemre méltó felemelkedésének
titka” c cikkében: „Mannheim amellett érvel, hogy a lassanként elmeszesedő tudományok megfiatalítása szempontjából a nevelési funkció drámai irányváltozása
elengedhetetlen. Az egyetemi szakokon úgy kell tanítani, hogy lehetővé váljon a
fiatalságtól is tanulni. A tulajdonképpeni probléma azonosítása céljából Mannheim
három történetet mesél el; mind a három történet olyan elsőéves diákok tapasztalatainak a vázlata, akik égető, a kor mozgalmaival való elkötelezettségük által inspirált kérdésekkel érkeznek az egyetemre, hogy aztán a túlzottan szakirányú tanrend
által hirtelen arra kényszerüljenek, hogy eredeti kérdéseiket egyszerűen elfeledjék
vagy mindenkori tudományszakjaik kérdéseinek és módszereinek alárendeljék.
Az első diák aktív politikai mozgalomból érkezik, a második vallási-misztikus
közösségből, a harmadik belülről ismeri a művészetet és össze van fonódva vele.
Tanulmányaikat tehát mind a hárman alapos tapasztalatok és belátások megszerzését követően kezdik meg. De amit most tőlük a társadalomtudományokban, a
filozófiában és művészettörténetben megkövetelnek, tulajdonképpen pontosan azt
hagyja figyelmen kívül vagy becsüli le, amit már magukkal hoztak. Mannheim
úgy találja, hogy ez borzalmas pazarlás, de nem ereszkedik le addig, hogy pusztán
2

1957-ben és 1958-ban W. Phillips Davison, (aki 1918-ban szóletett, és ma is él 101 évesen) Speier
kollégája a II. Világháborúból, akit az SSD-hez toborzott, távozott a RAND-tól, hogy vendégprofesszor legyen politológia tanszéken a M.I.T.-nél. Cambridge-ben Davison egy politikai játékot
rendezett egy diplomás szemináriumán, amelyre Lincoln Bloomfield, a politológia professzora és a
korábbi külügyminisztériumi hivatalnok figyelmét felhívta az M.I.T Nemzetközi Tanulmányi Központjára (amely szervezetben Speier is részt vett.) Az 1958–1959-es tanévben a Bloomfield több
RAND elemzővel megvitatta a szimulációt, és Paul Kecskeméti (1901–1980) segítségével – egy
másik tag Speier SSD újonc tagjai közül és egyike az európai zsidó száműzötteknek is – új szimulációt rendezett, amit az „Endicott Ház játék” elnevezéssel illettek a helyszíne miatt.(Ugyanebben
az évben említi Michael Amrine K. P.-t, amikor Eisenhwoer elnöknek kell megvédenie a RAnd-ot
egy hamis vádakon alapuló kongresszusi támadásban, ennek részletei azonban nem tartoznak a
tárgyra. Lásd M. Amrine, Strategic Surrender, 1958)
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romantikus gesztust tegyen a fiatalság és annak állítólag vitális összetartozása javára, amely az alapigazságokra, végső misztériumokra és értelmes életfeladatokra
irányuló közösségi törekvésben nyilvánul meg. Éppen ellenkezőleg: minden észlelésen kívüli nem-tudományos formációval ambivalensen áll szemben. Arra int,
hogy az ilyen eszmék talán már nem többek, mint elavult elképzelések elhalványult árnyainál, de mindenesetre elkerülhetetlenül homályosak és elmosódottak.
Ezenkívül a fiatalság sorsa az, hogy érettebbé váljon, és így feladja azokat a lelki-szellemi beállítódásokat, amelyek az ilyen intenzív kötöttségekkel adekvátak.
Teljesen helyes, hogy az egyetemek a tudományokat közel hozzák a diákokhoz,
következtet Mannheim, de a tudományoknak is nyitottnak kell lenniük a fiatalság
sürgetésével szemben. A tanításnak a tudományos munka regenerációjához kellene vezetnie.” (MANNHEIM 2004) (David Kettler, Világosság, 7/8-2007)
Paul Kecskemétit a RAND és az M.I.T. kutatásaiban résztvevők közül említi
egy mai cikkben Austin Long (1960): („Az elhárítás feltétel nélküli elkötelezettségekre alapul… William Kaufmann „intenciói” Bernard Brodie szerint „irreálisak”
és P. Kecskeméti „ment el a legmesszebb” (mondja Long) „…a feltétlen elkötelezettség (hogyan reagálunk támadásra és milyen a szövetségi hűségünk) nem-racionális. Mondjuk azt, hogy ezek a politikai viselkedés nem-ésszerű elemei. (Austin
Long, 2008). (p. 14)
Kecskeméti Pál3 1945-ben megjelent könyvében a Hypotheses on Nazi Germany-ban (melyet N. Leites-szel közösen jegyzett és aztán 1973-ban Argentínában spanyolul is megjelent) azt írja, hogy 1944-ben az Oval Office számára
(vagyis Roosevelt elnöknek) írtak jelentéseket a napi náci sajtót freudista nyelven
elemezve. Ki volt N. Leites? – nézzük meg a lexikonokban
Nathan Constantin Leites (1912. július 10.–1987. június 5.)
Egyetemre járt: Berlin és Heidelberg (1929–1933) és University of Lausanne
(1933–1934), ahol diplomázott, majd az University of Fribourg (1934–1935), ahol
doktorátust csinált. Kivándorolt az USA-ba 1936-ban és 1941. november 1-én kapott állampolgárságot. Harold D. Lasswell kutatói asszisztense volt (University
of Chicago, 1937), 1938-ban Leites a Politikai Tudományok fakultásba lépett be.
(Laswell-re nagy hatást tett Freud filozófiája, amely meghatározta elemzéseit.
A II. világháború alatt Laswell wolt a Kísérleti Alosztály Vezetője (Chief of the
Experimental Division) a Kongresszusi Könyvtár Háborús Kommunikáció Tanul3

Kecskeméti Pál örököse különben egy bizonyos Judit Bretan-Lebovits lett (aki 2019-ben halt meg
90-en túl). Feltehető, hogy apja, Nicolai Bretan Löw leszármazott volt, mert a prágai (gólemes)
Löw rabbiról írta operáját (s a Kecskeméti örökséget ennek németországi bemutatására költötte az
örökség kurátora, a Bretan Fundation-on keresztül). Itt kell megjegyezni, hogy Kecskeméti 1971ben Rómában találkozott régi barátjával, Lengyel Menyhérttel (akinek családneve Lebovics volt
eredetileg).
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mányok Osztályán. [Study of War Time Communications at the Library of Congress.] Univ. of Chicago Library: Biographical Note, N. Leites)4
Nyilvánvaló, hogy ahhoz a Külügyminisztérium felelős helyettes államtitkárának (miniszterének) is kellett az engedélye, hogy megszervezzék a napi freudista
jelentést Roosevelt elnök számára. Meg kell néznünk tehát, ki volt akkor a külügyminiszter illetékes helyettese.
Gardiner Howland Shaw (1893–1965) külügyminiszter-helyettes
Assistant Secretary of State. Appointed: 1941. február 21. Entry on Duty: 1941.
március 4. Termination of Appointment: 1944. december 14.
Az ő esetében lényeges megemlíteni, hogy Roosevelt unokatestvére volt.5
Itt kell megjegyezni, hogy egyáltalán nem lehetett problémamentes, hogy két
zsidó menekült freudi elemzéseket küldjön az elnöknek. A komputeres statisztikai megközelítés hívei (köztük John von Neumann, szintén budapesti menekült)
automatikusan megkérdőjelezték a szociálpszichológiai esszéista megközelítést.
Egy jellemző kritika a Pentagonról 2001-ből:
4

5

Leites 1941-től a szövetségi kormánynak dolgozott, s 1944-ben a professzorságról is lemondott.
A Speciális Háborús Tevékenységek –policies – Egységnél volt 1941-42-ben. Aztán a francia külföldi Rádió Hírszerzésnél dolgozott. 1943-ban (45-ig) a Hadi Információs Iroda Regionális specialistája volt az Office of War Information-ban majd a New School szociális kutatásaiban dolgozott
43-44-ben. /Ekkoriban a Kongresszusi Könyvtár igazgatója egyben Külügyminiszter-helyettes is
volt: Archibald MacLeish (1892. május 7.– 1982. április 20.), aki T. S. Eliot-ot szerette volna a
könyvtárba meghívni egy évre szakértőnek (ösztöndíjjal, de Eliot ezt elutasította). Ez azért lényeges elem, mert Eliot „Moot” körének tagja volt baráti köréből Karl Mannheim, Kecskeméti sógora,
a 39-ben elhunyt Freud londoni barátja. Tehát nem véletlen, hogy végül Kecskeméti Pál (Kecskeméti Ármin főrabbi fia) – aki mellesleg jó baráti viszonyban volt sok művésszel, Bartókkal, József
Attilával és Nóti Károllyal is – jelentéseket írhatott az Oval Office számára. Roosevelt, Truman és
Eisenhower elnökök idején dolgozott itt, egyetemi tanársága mellett, nyugdíjazásáig.)
1946-ban: Leites a párizsi UNESCO törzskarához ment át (amelynek vezetésére Mannheimet
kérték fel) és létrehozta a kutatást: A Békére veszélyes feszültégek” címmel. 1947–62 közt a
RAND-nál dolgozott.
1962–74 közt a Chicagói Egyetem Politika Tudományok fakultásán dolgozott.
Fő területe a freudi analízis alkalmazása volt a politikai tudományokban – különös tekintettel Sztálinra és politbürőjára. Könyvei: The Language of Politics (with Harold D. Lasswell, 1949), The
Operational Code of the Politburo (1951), A Study of Bolshevism (1954), and On the Game of
Politics in France (1959).
(Univ. of Chicago Library: Biographical Note, N. Leites)
Gardiner Greene Howland (1787. szeptember 4.–1851. november 9.) alapítója a Howland &
Aspinwall és a Pacific Mail Steamship Company-nak.
Első özvegysége után, 1826-ban elvette Louisa Sophia Meredith-et (1810–1888) 1829. július 7-én,
aki Jonathan Meredith lánya. Gyermekeik: Rebecca Brien Howland (1831–1876), aki hozzáment
másodunokatestvéréhez, James Roosevelt Sr.-hez, 1853-ban. De a halála után elvette James Sara
Ann Delano-t, és így apja lett Franklin D. Rooseveltnek.

167

„Ron Robin könyve hozzájárult a hidegháborúbeli ellenség rendkívül problematikus portréjának elkészítéséhez, és hozzájárult a megkérdőjelezhető, sőt
sokak szerint „katasztrofális” amerikai külpolitikához Koreától Vietnamig.
(Bár a kommunizmus a gyakorlatban megszűnt ezekben az országokban az
USA kivonulása után, tehát a „katasztrófa” kicsit sommás jelző, de általános
Amerikában.) Egyes helyeken Robin azt mondja, hogy a viselkedéstudósok
„ötletes és intellektuálisan stimuláló” munkát készítettek (5. oldal), de elemzésének súlya inkább azt mutatja, hogy módszertani preferenciáik mennyire
voltak elégtelenek és mennyire szegényezték elméleti perspektívájukat.
Robin szerint a fő probléma az volt, hogy… a viselkedéstudósok kvantitatív
módszertant alkalmaztak, (?) prediktív modelleket építettek és egyszerűsített
elemzéseket készítettek, amelyek figyelmen kívül hagyták a fontos kulturális
különbségeket és hiányoztak a történelmi perspektívák. Akár a katonákat, a
katonai vezetőket, a politikai hivatalnokokat, akár a koreai, vietnami vagy
az Egyesült Államok lakosságát tanulmányozták, az amerikai viselkedéstudósok (= antifreudista behavioristák) egy mindent átfogó modellt állítottak
fel, azon a feltevésen alapulva, hogy a tudományos elemzés egyetemes általánosításokat igényel.” (Ron Robin, 2001)
A szemléző R. Robin tehát semmilyen értesüléssel nem rendelkezik (talán az
említettek lexikon-bejegyzéseit sem nézte meg) arról, hogy milyen belső viták
voltak ezek közt a kutatók közt – a freudisták és a behavioristák között. Valamint
egyszerűen figyelmen kívül hagyja azt a szimpla tényt, hogy végül is Amerika
győzött a hidegháborúban, és a fiaskókat is kreatívan tudták kezelni, amikor –
részben épp e kutatók segítségével – felismerték őket a kemény nyilvános versenyben edződött (s emiatt különösen tehetséges) fő döntéshozók és vezetőik.
1944. január 16-án (Wikipedia és Encyclopediák) a Pénzügyben (Morgenthau
miniszter Treasury-jében) megtudták, hogy a Külügy (Hull külügyminiszter) akadályokat gördít a zsidómentés elé, ezért jelentést írtak „A Kormány Egyetért a
Zsidógyilkosságokkal” címmel a Pénzügy jogászai: John Pehle és Josiah E. DuBois, Jr. (Dubois 1947-ben kommunista szimpatizánsággal lett vádolva). (Wikipedia) és Ansel Luxford, a Világbank (World Bank) és az IMF atyja.
John W. Pehle (1909–1999)
A War Refugee Board igazgatója lett (és Wallenberget küldte Budapestre).
1944. november 30-án Hull külügyminiszter lemondott, betegségre hivatkozva, de
részt vett az UN alapításában, amiért Nobel-díjat kapott (ENSZ). 1955-ben halt meg.6
6

„Hull feleségének apja zsidó volt, és az államtitkár úgy gondolta, hogy elnök-törekvéseit elfojtják,
ha ez megjelenik – tehát nagyon szigorúan tartotta be a szabályokat, amikor a zsidók megpróbálták
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Itt érdemes megjegyezni, hogy Julian Huxley-t orosz-barátsággal, szovjet-barátsággal, kommunista hajlamokkal vádolták – ahogy a II. VH után ez egy jó ideig
gyakorlat volt a karrier-harcokban és a sajtóbeli karakter-merényletek során, úgy
mint ma is. (Érdemes a geopolitikai orosz-barátság eseteit zárójelben megemlíteni: Rákóczi felajánlotta I. Péter cárnak a koronát, ahogy Kossuth is a maga korában – de Ferencz József ajánlata sikeresebb volt.)
Ugyanakkor világos, hogy az ellentábor, akik Mannheimet szerették volna az
UNESCO élén látni, szintén elég sok szovjetista vagy kommunista, oroszbarát –
netán, mint az USA-ban született és tudatosan Angliába kivándorolt barátja, T. S.
Eliot „anti-amerikanista” – „elemet” találtak Mannheim körül, és végül esetleg
ez döntött. Huxley könnyen megemlíthette, hogy őt gyakorlatilag „persona non
grata”-nak nyilvánította Sztálin, amikor fellépett a Liszenko-féle hamis öröklődési
elmélet ellen.
Mannheim viszont fiatalkorában szinte kizárólag orosz-barát és effektív kommunista ismerősökkel bírt (néhány esetben nácik is voltak az őt nagyrabecsülők
között, mint Heidegger). Vagy egyszerűen szólva: liberális baloldaliakkal. A kör
sokáig sorolható ebből a szempontból: Lukács György és Jászi Oszkár a budapesti
körökből, majd Némethonban Hannah Arendt, Adorno, Marcuse, Horkheimer és
aztán Londonban Hollitscher, illetve Freud körül H. G. Wells (akit lehetett Huxley köréhez tartozónak is látni), valamint (rajongó látogatóként) Dalí.7 Magyar
dzsentri baráti köre is volt – mint Ritoók Emma és Tormay Cécile –, de ők a

7

kijátszani a szigorú kvótákat, mint 1939-ben, amikor Kuba nem fogadott el egy hajót 937 osztrák
és német zsidóval, de visszajuttatta őket Belgiumba, amelyet végül a németek foglaltak el.” (R.
Medoff, 2009)
„Roosevelt-nek nagyon korlátozott lehetőségei voltak. (A szavazók hatalmas része támogatta a
semlegességet, és sokan a német ügyet képviselték, Lindbergh, a hős légi navigátor vezetésével.
A semlegességről szóló törvényt nem vonhatnák vissza, ha határozottabb lett volna a menekültek
menekítésében.” (Breitman, Leitmann, 2013)
„Roosevelt eldönti 1944-ben, hogy megváltoztatja semleges álláspontját (miután két szlovák menekült elmenekült és Auschwitzból az USA-ba érkezett) és az elnök ekkor létrehozta a Háborús
Menekültügyi Bizottságot. Henry Morgenthau, a pénzügyminiszter sürgette (aki két napig küzdött
azzal a dilemmával, hogy megpróbálja meggyőzni az elnököt a kérdésről) Roosevelt egyetértésének elérésére az egyetlen mód, hogy elnyerje vele a beosztottjai beleegyezését, ezért az érvet
inkább politikai, mint erkölcsi szükségletként fogalmazták meg. Egy elnökválasztási évben Rooseveltnek legkevésbé egy botrányra volt szüksége a zsidók megmentésének megakadályozására irányuló kormányzati erőfeszítésekkel kapcsolatban. Morgenthau érve megerősítésére rámutathatott
a mentési ügynökség kongresszusi támogatásának közelmúltbeli megalapozására – ez egy zsidó
aktivisták által szponzorált intenzív PR-kampány eredménye volt” (Jay Winik, 1985)
„Lukács idős korában írt önéletírásában – 1969-ben, „az emberi arcú szocializmus” idején – antisztálinista műként értékeli saját korábbi művét, „Az ész trónfosztását”, mivel abban, mint mondja,
a fasizmus és az irracionalizmus ellen a zsdanovista szellemmel ellenkező módon lépett fel, azaz
immanens kritikát gyakorolt. Azonban nem revideálja a Mannheimról és a többi német gondolkodóról kifejtett igazságtalan ítéleteit, miszerint a fasizmus szálláscsinálói voltak, és a megbánás
semmi jelét sem mutatja.” (Roth, Endre, Világosság 7)
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nemzetközi viszonylatban nem voltak ismertek. (Kivétel épp Tormay, akit maga
Anatole France támogatott D’Annunzio mellett a mindig hosszadalmas Nobel-díjra javaslás folyamatában.)
„Mannheim Marxot helyettesítő nagy történetfilozófiai szintézisében Hegel
lett volna az, aki ontológiájában, a konkrét meghatározottságában az ideológiai konzervativizmust, és Marx, aki a maga ontológiájában, a konkrét
meghatározottságában az ideológiai szocializmust képviselte volna. A totálisan megragadott konkrét e két nagy irányzata között teljesedett volna ki
egy nem-totalitárus, emancipatív és relativista liberalizmus.” (Kiss Endre,
Világosság, 2007)
Edward Hallett CARR (1892. június 28.–1982. november 5.)
Mannheim közeli barátja, E. H. Carr a híresen baloldali autoritér-párti (sztálinista)
történész.
„Hayek szerint E. H. Carr könyve a két háború közti »20 év krízis« »ragyogó munka« volt. De óvta E. H. Carr-tól az olvasót, »korunk legfőbb totalitáriusának« nevezte. (Leonard Woolf leírta, hogy fogalmai bizonytalanok – az
utópiának két jelentése van nála: »lehetetlen« és »remélt«, más esetekben
»irreális, hamis«.” (Leonard Woolf, 1940)
Richard Crossman munkaügyi miniszter azt mondta:
„Carr… pillangóként elkapta Zimmernt és Toynbee-t, és csapdába emeli őket. Carr »bete noir« (fekete bárány). Norman Angell állítása szerint:
»kifinomult nihilizmusa gazdag… (s ez) vigaszt ad Marxnak és Hitlernek«. »Zimmern azt mondta, hogy« Carr-nál »a jó és a rossz ephemerek
(átmenetiek)… és ettől mi csak frusztráltak maradunk«, miközben Toynbee
»áradónak« tartja, de E. H. Carr egy »teljes értékű debunker/leomlasztó«
(az értékek terén). (p. 5) Carr utópiaként (humanista utasítások önkénteseiként, anti-realistaként) elítéli Wilsont, Taftot, Rooseveltet, Edent, Rhodest,
Balfourt, Churchillt, még Marxot is (bár ezt később nem engedi újranyomni)
és a történészek körében ellenfeleit: mint Zimmern, Toynbee és Norman Angell.” (Peter Wilson, 1998)
(E. H. Carr szerint Zimmern /Oxford 30-44/ – a „jóléti állam” és a „hatalmi
állam” dichotómia feltalálója – „utópista”. – David Edgerton, 2006.)
R. W. Davies szerint Isaac Deutscher, A. J. P. Taylor, Harold Laski és Karl
Mannheim voltak E. H. Carr legközelebbi barátai, de Carr nagyon zárkózott ember volt. Két fő hatás érte a 30-as években: Niebuhr és Mannheim.
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E. H. Carr jogosnak ítélt Hitler harcát a „nem-birtokos” államok élén, beleértve
a Lebensraum követelést Kelet-Európában és elítélte a Ligát, az ENSZ elődjét.
1937-ben E. H. Carr (aki korábban – 36-ig – diplomata volt) másodszor is
meglátogatta a Szovjetuniót, és lenyűgözte az általa látott látvány. A Szovjetunióba tett látogatása során Carr véletlenül maga okozhatta barátja, D. S. Mirsky herceg halálát. Carr belebotlik Mirsky hercegbe a Leningrád (modern Szentpétervár,
Oroszország) utcáin, és annak ellenére, hogy Mirsky herceg minden erőfeszítéssel
úgy tett, mintha nem ismerné őt, Carr rábeszélte régi barátját, hogy menjen vele
ebédelni. Mivel ez a Yezhovshchina (Jezsov Cseka-NKVD-/KGB-FSZB/-vezető)
csúcsidejében volt, amikor minden olyan szovjet állampolgárt, aki bármilyen módon „jogosulatlanul kapcsolatba lépett” egy idegennel, kémnek tekintene, és az
NKVD Mirsky herceget brit kémként letartóztatta; két évvel később meghalt egy
gulag-táborban Magadan közelében. Ugyanezen utazás részeként, amely Carr-t
1937-ben a Szovjetunióba vitte, volt Németországban is. A Chatham házban 1937.
október 12-én tartott beszédében, amelyben összefoglalta e két országról alkotott
benyomásait, Carr arról számolt be, hogy Németország „szinte szabad ország”.
Carr, nem volt tudatában régi barátja sorsának, és Mirsky herceg „furcsa viselkedéséről” beszélt, aki kezdetben nagyon hosszan küzdött, hogy megpróbálja elhitetni Carr-ral, hogy nem ismeri meg a véletlen találkozójuk során Leningrádban.
Az 1930-as években Carr az Appeasement (a Hitlerrel való megbékélés) egyik fő
támogatója volt (R. W. Davies, 2000, p. 95).
Laski és Deutscher egyértelműen sztálinisták voltak ebben az időben, Deutscher Sztálin életrajz-szerző volt (és Trockijról is írt) Laski pedig a Churchill és
Attlee kormányok ellenzéki vezére, a Munkáspárt akkor oroszbarát sztálinista vezetője volt (de őket részletesebben nem tárgyalom, hiszen ők a Mannheim UNESCO-beli megbízatása ellenfelének E. H. Carr-nak a barátai, noha Mannheimmel
együtt vannak felsorolva Davies-nél.)
J. P. Taylor, E. H. Carr másik barátja 1979-ben egy szovjet kémbotrány idején
ezt mondta: „Tudósként nem dolgunk ilyesmit (hogy valaki szovjet kém) megítélni, csak a tudósi hitelesség számít.8
Egy másik Carr nevű ismerőse is volt Mannheimnek (az USA-beli 50 államot tömörítő National Educational Association ekkor még helyettes vezetője,
később 67-ig elnöke). Ezekben az időkben kulcs-szerepet vitt Mannheim UNESCO-beli Európai vezetővé való megválasztatásában (majd Huxley 2 év után történt megbuktatásában és Mannheim általános vezetővé (Director General) való
jelölésében.

8

J. P. Taylor azzal érvelt, hogy Hitlernek (aki 1939-ben nem akarta háborút) nem volt programja, és
külpolitikája csak megragadta a lehetőségeket, ahogy adódtak. Még Hitler antiszemitizmusát sem
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William CARR (1921. április 1.–1991. június 20.)
W. Carr önéletrajzából az idevágó részeket röviden összefoglalom.
W. Carr 1945 májusában lobbizott mindkét nagy párt szenátorával: J. W.
Fulbright, R. Taft – a szenátusnak az oktatásról szóló határozatának előterjesztése – és Mundt (a Nemzetközi Oktatási Közgyűlés előadója) kongresszusán. Mezőgazdasági üzleti munkaügyi és oktatási csoport. Carr leírja, hogy magánkézbeszéd útján rábeszélte Archibald McLeash oktatási titkárt, hogy fogadja el az
„oktatás” (és később a „tudomány”) kínai javaslatát az ENSZ Alapokmányának a
jövőbeli intézményre vonatkozó állásfoglalás-tervezetébe, amelyben először csak
a „kultúra” került említésre. Aztán Carr-t Londonba küldték, hogy ott készítsék az
UNESCO alapszabályát, Sir Alfred Zimmern elnökletével – és Carr-t Zimmern
helyettesévé nevezték ki. (105. o.)
1946-ban felkérték William Carr-t, hogy vigye Julian Huxleyt New York-i városnézésre. „Világossá vált, hogy egészen más nézeteink vannak. „A béke a magas
szintű tudományos, oktatási és kulturális együttműködés mellékterméke lenne”.
Mint a Galapagos-szigetek állat- és növényvilágának újbóli vizsgálata.
„Az iskolai tankönyvek értékelése számára kevésbé ígéretes módszernek
tűnt. Carr 1952-ig szolgált a Végrehajtó Bizottságban, mint amerikai küldött. »1946-ban arra törekedtem, hogy Howard Wilsont megbízott főigazgatóvá tegyem.« (De Julian Huxley nyerte a szavazatokat.) »Nem kell növelnünk az emberi ismereteket – a meglévő ismereteket kell alkalmaznunk
a béke jobb megőrzése érdekében.«” (Mondta 1946-ban Párizsban az első
általános konferencián, mely a szabályokról döntött.)
1947 után soha többé nem hívták Carr-t hivatalos képviselőnek az UNESCO-ba. Carr gyakran „spekulált ezen, de következtetés nélkül” – hogy miért. (Az
nem merül fel benne, hogy Mannheim meghat 47-ben és ez lehet az egyik ok.
Nem maradt senki, aki meghívja, lévén Huxley-val szembeálló „mannheimista”,
az ellenpárt vezetőjének Sir Zimmern-nek a korábbi helyettese.
Mint az NEA vezetője, a 70-es évekig számos programban vett részt. (115. oldalán „elfelejti” megemlíteni, hogy a Nemzetek Ligája kulturális együttműködési
szárnnyal rendelkezik, és állítása szerint ez egy új éra kezdete volt – köszönhetően
neki magának az UNESCO-ban.)

tartotta egyedinek: hiszen a németek milliói ugyanolyan antiszemitisták, mint Hitler, és nem volt
oka különválasztani Hitlert tőlük. 1945 után Taylor csalódott, amikor látta, hogy Nagy-Britannia
az Egyesült Államokot választja, nem pedig a Szovjetuniót, mint fő szövetségest. Szocialistaként
Taylor a kapitalista rendszert gyakorlati és erkölcsi okokból hibásnak látta, bár elutasította a marxista nézetet, mely szerint a kapitalizmus felelős a háborúk és konfliktusokért. Szerinte a status quo
instabil és megakadályozza az igazságos és erkölcsi nemzetközi rendszer kialakulását.
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Carr mint vezérigazgató-helyettes, majd a NAE vezetője (az Egyesült Államokban 50 államból) megszervezte a tanári szakma Word Szervezetét, hogy így
befolyásolja az UNESCO-t. Az AFL-CIO amerikai tanárszövetség ellenezte ezt (a
kommunista telek kapitalistájaként jellemezve).
Az oroszok „rejtélybe titkolt enigma” (Churchill) az UNESCO-t és a WOTP-t
is elkerülték 1954-ig. (Sztálin haláláig.) (Más zsarnokok – Carr említi Trujillo-t és
Perónt – szintén feloszlatták a tanárok szervezeteit.)
John Toye9 on UNESCO.org-on kicsit eltérően beszéli el ugyanezt az korszakot:
A főszereplő, Sir Alfred Zimmern, az UNESCO Előkészítő Bizottságának
első ügyvezető titkára, akit Julian Huxleynek sikerült leváltania, majd végül eltávolítani a főigazgatóságról. Zimmern Gilbert Murray professzorral
segített megalapítani a Nemzetek Ligája Társaságát, a Liga oktatási karját.
Úgy vélte, hogy megjelenik egy „nemzetközi szellem” a helyi, nemzeti és
állami gondolkodás felületén – ez az ideológia ötvözi az idealizmust és a
liberális kor előtti értékeket.
Amikor Zimmern az előkészítő bizottság munkájának közepén megbetegedett, Huxley vette át az ügyvezető titkárság rangját. Felépülése után Zimmern az UNESCO előkészítő bizottságának tanácsadója lett, de Huxley-vel
a kapcsolat soha nem működött, és így a tanácsadói poszt 1946 végén megszűnt. Huxley azt állította, hogy Zimmern a pozíciója kihasználásával rágalmazó kampányt folytatott azt állítva, hogy ő (Huxley) kommunista volt.
Ez a hamis állítás valószínűleg oka volt, hogy az Egyesült Államok kormánya ragaszkodott ahhoz, hogy Huxley csak két évig járjon el a törvényben
előírt öt helyett.
A személyiségek összecsapása mögött sokkal jelentősebb ideológiai küzdelem zajlott. Zimmern egy oxfordi klasszicista volt, aki a háborúközi években
egy nagyon kiterjedt nemzetközi történészhálózatot, a nemzetközi kapcsolatok szakembereit és oktatóit építette fel. Szorosan kapcsolódott mind a keresztény, mind a Brit Nemzetközösség idealizmusához. Jelölése a holokauszt
kiderülése után az „erkölcsi átalakulást” támogató nyilvános hangulatra
reagált.
Ezzel szemben Huxley, a kiemelkedő biológus egy fiatalabb generációból
származott, amely sokkal kevésbé volt antagonista a szekuláris és a szocia9

John Toye – Senior Research Associate of Queen Elizabeth House, University of Oxford. Egyetemi: Cambridge, Harvard University and the School of Oriental and African Studies of London
University. Miután tanított közgazdaságtant a Cambridge University-n az 1970-es években, a
Wales-i, Sussex-i majd az Oxford-i Egyetemen tanított. Dolgozott itt: United Nations (Director of
UNCTAD 1998–2000). 7 könyvet írt: Keynes and Population (Oxford UP 2000), and with Richard
Toye The UN and Global Political Economy (Indiana UP 2004).
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lizmus felé. Ez jó helyzetbe hozta Ellen Wilkinsont, Attlee munkapárti kormányának oktatási miniszterét. Bernal J. D.-vel együtt sikerült beilleszteni
a „tudományos” (science) szót az UNESCO címébe. Kifejezte az UNESCO-val kapcsolatos látomását a „tudományos humanizmus” vonatkozásában, de nem volt sikeres abban, hogy az UNESCO felvegye ezt a filozófiát,
mint szervezetialaptételt.
(J. Toye, unesco.org)
Mannheimnak természetesen nem kizárólag baloldali barátai voltak. (Mint
az Appendix 1-ben látni fogjuk Charlotte Franklin magán-jegyzeteiben megírja,
hogy gyakran járt az ő (Ch.F) rokonaihoz, Mannheimékhez T. S. Eliot, akivel a
konzervatív „Moot” Körben is találkoztak és Temple canterbury érsek tanácsadói
is voltak nevelési ügyekben mindketten. Feltehető, hogy Eliot és a külügyminiszter-helyettes McLeash volt a közvetítő, aki által – min említettem – Kecskeméti
bekerült a Pentagon-intellektuel professzorok körébe (a többi Mannheim-tanítvány is segíthetett.)10
Az elbeszélők pártállásuk szerint mást és mást mondanak (Huxley-t vagy Butler minisztert) nevezik meg a Science-et jelentő „S” betű beiktatása forrásaként.
1942. október 28. Richard A Butler (angol oktatási miniszter) levelet küldött a
szövetséges miniszterelnököknek, hogy tartsanak egy értekezletet. És 1944 április
6-án egy amerikai küldöttség vezette J. William Fulbright kongresszusi képviselőt, majd erőfeszítéseik az 1945 áprilisában tartott San Francisco Konferencián
tetőztek. (20. o.) Butler módosítása volt: „beleértve a tudományos kutatást” (science) (Carr, 1978).
Sir Alfred Zimmern, aki a Szellemi Együttműködés Nemzetközi Intézetének
igazgatóhelyettese volt, az UNESCO Előkészítő Bizottságának első végrehajtó titkára volt. (22. o.) John Needham és Julian Huxley kezdeményezésére… harmadik
ülésen november 6-án hozzáadtak egy „s”-t (Valderrama, 1995).
Az első UNESCO Közgyűlés: (First General Conference) 1946. november 20.
Kinevezése után Sir Alfred Zimmern beteg lett és a helyére Dr. Julian Huxley-t
hívták mint Executive Secretary-t már márciusban, Mannheim, az európai igazgató lett volna alá beosztva, azonban ő 47-ben elhunyt. (Carr, 1978)
10 T. S. Eliot ezt írta Mannheimről: „Mannheim mindig az eredeti gondolatot inspirálta.” (gyász-beszéd, idézi David Kettler, 2017) Aron, Horkheimer Marcuse és Tillich „lenyűgözve” beszéltek
az „Ideology és Utopia” könyvről. (Magyarul a kilencvenes években jelent meg Mannheim több
műve az Atlantisz és az oriórisz gondozásában, német eredetiből lefordítva. – K. Gy.) Érdekelte
John Dewey-t és inspirálta K. Popper-t és Friedrich Hayek-et. – Az ész szerepe foglalkoztatta a
politikai világban – lehetséges-e tudományosan a politika – szerinte a gondolkodás azonos a tervezéssel... Mannheim csodálója, R. A. Butler, az angol nevelésügyi miniszter 1941–1945 között (D.
Kettler uo.).

174

Appendix 1.
Mannheim mai recepciójában élő Mannheim-kép kiegészítéseképpen néhány
megjegyzést idézek mai cikkekből.
A tapasztalati terek példájaként a társadalmi-gazdasági miliő szolgál: így
például a városi tapasztalati tér, de „az ember egzisztenciálisan” „a gyermekkortól az öregkorig tartó mozgásban” ugyancsak különböző tapasztalati tereken halad keresztül” (Mannheim 1980, 277).
A KONJUNKTÍV TAPASZTALATI KÖZÖSSÉGTŐL A DISZTINKTÍV GENERÁCIÓFOGALOMHOZ A generáció-tanulmány előtt a konzervativizmusról 1925-ben készített habilitációs írás-ban Mannheim továbbfejleszti a
generációtematikát (MANNHEIM 1984). A liberális és konzervatív gondolkodás közötti feszültségi mező hozza magával az impulzust a „politikai-társadalmi konstellációk” tanulmányozásához (Mannheim 1984, 51).
…Mannheim a generációs tematikára utal:
„[...a tudattalanul teremtő erőket] azonban csak az látja és éli át, mint ahogyan a forradalmi pozitívum is csak annak számára válik láthatóvá, aki
álláshelyszerűen, generációszerűen a történelmi történés megfelelő pontján
áll, ahol ezek az erők keletkezőben vannak.” (Mannheim 1984, 214.)
Ez a kapcsolódás a tudásszociológiáról 1931-ben készített tanulmányban
hasonló módon jelenik meg. A generációs elhelyezkedés itt is egyfajta „kollektív összekötöttség”, amelyen különböző „világértelmezés- és tudás-fajták” alapulnak (Mannheim 1985, 232).
Arra a kérdésre, hogyan következnek be változások a gondolkodás struktúráiban, Mannheim ezt válaszolja: „Nem immanens elméleti utakon, hanem
a kollektív sors révén – nem azáltal, hogy valaki már nem akar relativisztikusan gondolkodni, hanem azáltal, hogy új megvilágításba kerülnek az
újonnan keletkező tartalmak.” (…)
„A generáció-probléma újabban kiváltképp a francia szociológiát foglalkoztatja, mivel Franciaország a Dreyfus-ügy körüli időben olyan lelki változást élt át, melynek struktúrája közelről volt megfigyelhető” (Mannheim,
1984, 215).
Egyidejűleg a „kollektív sors” fogalma azt is megmutatja, hogy Mannheim
itt a közösségi tapasztalat eszméjét viszi tovább…ami a „lelki és szellemi
tartalmak különös együvétartozására” vonatkozik (Mannheim, 1984, 95).
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…Mannheim később az elhelyezkedés – konstelláció – fogalmát teszi a generációösszefüggés fogalma elé. (…) Az ellentmondásos generációs egységek maguk bizonyítják a közös generációs összefüggés egzisztenciáját.
„A progresszív a mindenkori jelent a jövő kezdeteként éli át, miközben a
konzervatív a jelent a múlt utolsó szakaszaként” (Mannheim, 1984, 121).
„[...] Ha a tapasztalati életben ezeket az aktusokat végrehajtjuk, ténylegesen őseink sorsát éljük meg, és ezt azzal kell folytatnunk, hogy a generációk magatartásának eredményét elsajátítjuk, és talán mi magunk vagyunk
az utolsó fázis. Csak azért élünk ebből a beállítódásból kiindulva, mert a
válsághelyzet minden további nélkül belénk folyik, csakis ezért probléma a
számunkra” (Mannheim, 2000, 61–62).
A szociológiának a mi generációnkat és az utánunk következő generációkat
arra kell nevelnie, hogy igazságban tudjunk élni és képesek legyünk elviselni a valóságot” – ez már terápiás elv (Mannheim, 1932).
A generációs elhelyezkedés teljesen az elméletek és világlátások polarizációjának az okává válik, és első sorban disztinktív ismertetőjegyként tart
számot érdeklődésre. Az „elméletek és látásmódok” nem vezethetők le egyedül a gazdasági „alépítményből”: „Azt, hogy ilyen társadalmi egységeknél
egyáltalán nem csak osztályokról lehet szó, hanem emellett például generációkról… stb. is, a dogmatikus marxizmussal szemben akarjuk hangsúlyozni” (Mannheim, 1985, 237).
Ekkoriban Mannheim úgy értékeli a helyzetet, hogy „a totalitárius és demokratikus életformák közötti harc legalább a következő generációk életében még tartani fog” (Mannheim, 1952, 78). Olyan társadalommodell
kidolgozását javasolja, amely elavulttá teszi ezt a harcot.
A nemzedékileg polarizált ellentétek kérdése… tematizálja a növekvő
távolodást az elmúlt korok életformáitól és gondolkodási modelljeitől, és
ezzel a halmozódó idegenség és elidegenülés problémáját teszi tárgyává.
A generációk kölcsönös egymást meg nem értése ebbe a fejlődésbe
fonódik bele. (Vera Sparschuh: (2007/7-8) Mannheim Károly tanulmánya
a generációk problémájáról. Világosság, 7-8.)
Tanulságos Pilcher, Riley és Miller általmegalkotott kohorsz-generáció fogalma (PILCHER 2000; RILEY 1998). Az e fogalmat kidolgozó szociológusok két strukturális változó – (a) életpálya intézményesült szakaszai és
a (b) sajátos történelmi korszak – összekapcsolásával empirikus határokat
vontak a generációk között. Ez a megközelítés megfordította a háromgeneráció-teóriát, mely feltételezte, hogy a generációk közötti elhatárolásokat
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azok a radikális társadalmi és politikai változások befolyásolják, melyek
a másodlagos szocializáció időszakában következnek be (MILLER 2000).
Ezen nézet szerint az első generáció (az ’előzetes’ kohorsz-generáció) olyan
egyénekből áll, akik a felnőtt kort a nagy társadalmi változások bekövetkezése előtt érik el. A második generáció tagjai (az ’átmeneti’ kohorsz-generáció) ezeket az átalakulásokat serdülőkoruk vagy fiatal felnőtt koruk idején
éli meg, azaz a másodlagos szocializáció időszakában, amikor általában
a legintenzívebb tanulás és az első munkapiaci tapasztalatok megszerzése
történik.
Az emberek legkritikusabb társadalmi tapasztalatait legnagyobb valószínűséggel az ebben az életszakaszban lejátszódó történelmi események hozzák
létre. (…) A harmadik generáció (az ’utólagos’ kohorsz-generáció) olyan
egyénekből áll, akik az átalakulások után születtek és akik élettapasztalataikat az új társadalmi valóságból szerzik. E generáció számára ismeretlenek
és irrelevánsak a korábbi csoportok kollektív tapasztalatai. (…) A litván
önéletrajzok első tanulmányozása során empirikus alapon három generációt különítettek el: olyan egyéneket, akik 1910–1922 közötti időszakban születtek, olyanokat, akik 1923–1944 és olyanokat, akik 1945–1957 között. A
fiatalabb generációkat kizárták a végső elemzésekből, mivel az átlagos élettartam társadalmi kontextusa élettörténeteikben túl bizonytalanul jelentkezet. (Sigita Kraniauskiene Generációk: Practical Use of the Generational
Concept a fogalom gyakorlati alkalmazása VILÁGOSSÁG2007/7–8.123)
Charlotte Franklin, Mannheim kiadójának, a Routledge-nek a rokona és unokatestvére Kecskeméti sógornőjének (Keller Ágota).
„A Park Öt Szám furcsa kapcsolatok lenyűgöző háza volt. A Juli/Juliska
szobalánynő és szerető intrikák folytatódtak, és homályosan és összességében gyanítottam valami leszbikus dolgot. Mindig is megértettem, hogy
Juliskának szerencséjük van. Károlynak viszont másrészt állítólag egy egyszerű házból kellett jönnie. (Kecskeméti Pálról viszont ugyanezek a rokonok azt suttogták, hogy „plátói vonzalmat” érez sógora, Mannheim Károly
iránt, hiszen gyakorlatilag ingyen fordítja. – K. Gy.)
Azt mondják, hogy T. S. Eliot Juli főzéséhez jött. Emlékszem, hogy a Golders
Green krematóriumában hamuinak egyszerű fekete urnája volt, amelyet úgy
helyeztek el, hogy egyensúlyba hozzák Freud valódi ókori görög temetkezési
urnájával szemben vele, (utalva barátságukra – K. Gy.) (Franklin, p. 56.)
Feltételezem, hogy Károly egyik legbefolyásosabb eredménye a Routledge
és a Kegan Paul szociológiai sorozata volt (Amelyben Freud-ról is megjelent egy kötet Hollotschertől. (Ez utóbbi később az NDK-ba emigrált – K.
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Gy.) Ez szinte hátrányosan befolyásolta az életem. Amikor eljegyeztük egymást Colin Franklinnal a Routledge-től (Colin az alapító kiadó unokaöc�cse), Juliska, akkoriban figyelmeztette a szüleimet, hogy ne csatlakozzanak
egy ilyen tisztességtelen családhoz. Cecil Routledge ugyanis soha nem fizette meg a jogdíjat a sorozatért. Noha Colin osztotta Juliska Mannheim
nagybátyjával kapcsolatos gyanúját, de szerencsére ezt a kifogást végül figyelmen kívül hagytuk.” (Franklin, p. 58.)
„Azt mondtam, hogy nem voltunk vérrokoni kapcsolatban a Mannheimékkkel – de családi kapcsolatban álltunk egymással. Langocska (Juliska nővére) Paul Kecskeméti felesége lett (ő az angol fordítója, aki elmenekült
az USA-ba – szerk.) Kecskeméti Gyuri (1944-ben meggyilkolták – szerk.)
Palinak a testvére, neki a felesége, az unokatestvérem, Keller Ágota. (58.
o.)… Büszkék voltunk Mandi/Manó bácsira, nagybátyámra, Immanuel Löw
rabbira, aki Szeged fő rabbija volt, és négy kötetben a Die Flore der Juden
szerzője, és aki megtervezte a csodálatos zsinagógát ( az ablakokat- szerk.),
tele növényekkel az ólomüveg ablakokban.” (Franklin, p. 64, 1985)
Charlotte Franklin, Mosaic, Edited by D. F,
printed in 90 copies, 2019, London)

Appendix 2
A Generációs Hadijáték (War Game)
Ebben a Függelékben fogom bemutatni azt a Generational War Game-et vagyis Generációs Hadijátékot, amit Mannheim tizenéves korában képzelt el és ennek jelei néhány akkori kéziratos drámatöredékben (amelyek a PIM-ben illetve
az OSZK-ban vannak) megtalálhatók a szükséges kártyákkal és board game-mel
(táblajátékkal). Itt néhány innovatív aspektusra is felhívom a figyelmet a Mannheim-et ért kritikák ellenérveivel kapcsolatosan.
„Például az első csapat a Szovjetunióként játszott, míg a második csapat Franciaországként játszott. A ábrázolt nemzetek mindegyikének megvan a saját sajátossága, például a katonai képességek, amelyek a többi csapat számára ismeretlenek voltak. A játék megkezdése előtt a játékosok kaptak egy forgatókönyvet,
amely leírja egy konkrét geopolitikai problémát vagy eseményt, amelyre reagálniuk kellett.61 A játékosok írásbeli lépéseiket bemutatták a játékvezetőnek vagy a
játékvezetők csoportjának, akik úgy viselkedtek, mint Mannheim tanára, útmutatással és a szimuláció irányítása.62 A játékvezető volt a játék végső döntőbírója.
A nukleáris világban élő döntéshozók nyomásgyakorlásának ösztönzése mellett Speier és Goldhamer – akárcsak Mannheim – úgy vélték, hogy a játék javítja
a résztvevők képességeit. A szerzők azt állították, hogy a szimuláció tapasztalata
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arra ösztönözte a szereplőket, hogy „szerezzenek egy áttekintést a politikai helyzetről”, amely lehetővé tette számukra, hogy felismerjék a nemzetközi kapcsolatok különböző szféráinak összekapcsolódását. Speier és Goldhamer kijelentették,
hogy a geopolitika birodalmának teljes egészében – a Mannheim társadalmi elképzelését tükröző keretrendszerben – a játékosok hatékonyabban működhetnek
benne. Sőt, a játék lehetővé tette a játékosok számára, hogy részt vegyenek „a
politikai és katonai feltételezések széles körű és explicit áttekintéseiben, amelyek
alapján vitatkoztak”, és ez arra ösztönözte őket, hogy újraértékeljék a hiedelmeiket társaik és a játékvezetők kritikájának fényében. Összegezve, a játék növekedett az elemzők és a döntéshozók „képesek jobban megbirkózni a sürgető feladatokkal munkájukban.” Céljai és módszerei szerint Speier és Goldhamer politikai
játékának megismétlődött Mannheim pedagógiája.”
A Kecskeméti Pál professzor által tervezett „Endicott House”-beli játék, amelyet L. Bloomfield professzor felkérésére készített 1958-ban a játék „egy hipotetikus nemzetközi válság köré fordult:
A lengyel kormányfő (elképzelt) megöléséből fakadt a válság, amelyet a M.I.T.,
a Harvard, a Yale és a Columbia vezető karjai játszottak. Bloomfield nagyon hasznos pedagógiai eszköznek találta a játékot. Amint ő és egy kolléga beszámolt,
a valóság természetesen csak egy játékban szimulálható. Egyetlen tudós vagy
elemző igyekszik kiváltani a valóságot; de a csoport-optimalizálás két fő értéket
hoz a külpolitikai problémák elemzéséhez: a több elme közötti interakció egyszerű előnyeit és az ilyen interakció dinamikájának köszönhetően a bonyolultabb
előnyöket... Ennek a folyamatnak a velejárója a kiszámíthatatlanság és a teljesen
eltérő feltevésekből származó másik ember antagonista akaratának való kitettség
ugyanolyan erőteljes kihívása. Ezen tényezők egyikét sem lehet származtatni magányos meditációból vagy együttműködő megbeszélésből. Ebben az értelemben
a „játék hasznos?” kérdésre lehet pozitív választ adni. Speier, Goldhamerre és
Bloomfield úgy vélte, hogy a játék a nemzetközi politika realitásainak tette ki a játékosokat, és megtanította őket a döntéshozókhoz hasonló gondolkodásra. Austin
Long: Deterrence, 2008)

Kiegészítés:
A popperi falszifikáció esete Mannheim esetében
Mint tudjuk, Karl Popper szerint csak az a tézis tudományos, amelyiket független
statisztikák is igazolnak. Például Freud álomfejtését nem lehet független statisztikákkal igazolni (mert minden álom egyedi és a közös motívumokat nem lehet
kimutatni statisztikákkal.) Viszont Adolf Grünbaum, aki ezt megfogalmazva lett
híres (és sokan kényelmesen azt hiszik, minden freudi tézist cáfolt, pedig nem) azt
mondja, hogy a freudi paranoia és fóbia definíció vagy diagnózis (etiológia) igenis
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bizonyítható statisztikákkal is. Mert az a tézis, hogy az apa-fiú elidegenedés, a
hideg szülői, apai viselkedés az, ami miatt a szülő elleni haragot a kisebbségekre
vetítjük, vizsgálható a paranoia megbetegedések kórházi statisztikáiban. És meredek csökkenés tapasztalható, amióta a törvény a korábban szigorúan üldözött
titkos kapcsolati zavarokat, vagy szexuális normaszegéseket nem bünteti. (Más
kérdés, hogy elég meredeken és folyamatosan csökken-é a paranoiások száma. K.
Gy.) Mannheim Generációs Teóriájának egyik fő tétele, hogy a nemzedékek éppen
az apa-fiú szembenállásokon (és az ezt ellensúlyozó nagyapa-unoka közelségen)
alapulnak. Egy másik statisztika, a literáris kolor-úzus-frekvencia (azaz irodalmi
szín-használat-gyakorisági grafikon) alapján pedig kiderül, hogy igenis vannak
húszéves színhasználat-korszakok az irodalmi művek nagyszámú komputeres statisztikája alapján, melyet Suzanne Mpouli dolgozott ki a Sorbone-on Ph. D-jében.
(Noha sokan vitatták Mannheim húszéves nemzedéki hipotézist és 15 és 30 év
közt változó nemzedékeket tételeztek) (Suzanne Mpouli, 2017)
Ez alapvetően átalakítja a Karl Mannheim utó-hatásáról alkotott képet: ha kevésbé áll esszéisztikus lélektani fantázia-alapon, ha tényleges eltérések is kimutathatók egy-egy duo-dekád színhasználatában az irodalom terén, tehát a hangulati
eltéréseket bizonyítva látjuk, akkor nem olyan meglepő, ha a mannheimi inspirációjú és ezért freudi alapokon álló iskola máig érvényesen – a realista, kissingeri
hagyományt követő trumpizmus váratlan felbukkanása révén – történelmi befolyásra tett szert a 40-es években a Hitler elleni győzelem során, majd az 50-es
60-as évek hidegháborújában, egészen a reagan-i döntő Star Wars áttörésig a 80-as
években, és ma újra döntő hatása van akár kormányon, akár ellenzékben.
Kecskeméti Pál (Mannheim sógora és fordítója, anyai nagybátyám) 1944-es
freudi sajtóelemzés-könyvét és későbbi, szintén RAND-jelentések alapján írt
1956-ról szóló könyvét sajnos még nem lehet magyarul olvasni, de PDF-ben megtalálhatóak angolul, és spanyolul (Argentínában) is kiadták 74-ben az elsőt. Külön
köszönöm az említett Mannheim-közeli londoni családtagok, elsősorban Daniel
Franklin támogatását a kutatásom során.
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MÁTÉ-TÓTH András
egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem

NYUGTALAN MAGYARORSZÁG
Állapotok
Identitáskeresés
Esszémet hadd kezdjem egy olyan magyar emberre tett utalással, aki életének végén Berlinben találta meg hazáját: Kertész Imre, aki eddig az egyetlen irodalmi
Nobel-díjas magyar.11
Kertész Imre az „Egy sorstalan regénye” címet adta annak a regényének (utóbb
hivatalosan: „Sorstalanság”), amelyért később megkapta a Nobel-díjat.12 Saját
auschwitzi tapasztalatai alapján föltette a saját ifjúságára vonatkozó kérdést, tulajdonképpen ki is ő, tulajdonképpen mi történt, és végül, hogy mindez „tulajdonképpen” létezik-e még. Egész életében, későbbi regényeiben a maga elvesztett történetével küszködött, és élete végén arra jutott, hogy ott, Auschwitzban nem csupán
a gyermek Kertész, nem csupán magyar és nem-magyar sorstársai vesztették el a
sorsukat, hanem valamiképpen az egész európai kultúra is. Ezzel az állítással nem
áll egyedül, és a hitelességével sem, de úgy érzékelte, hogy azzal a következtetéssel, amelyet ebből a sorsszerű sorstalanságból levont, meglehetősen egyedül maradt. Ő ugyanis, ellentétben Adornóval, nem gondolta, hogy „Auschwitz után verset írni barbár dolog...”, és nem osztotta más zsidó és nem-zsidó gondolkodók ama
véleményét sem, hogy Auschwitzt nem lehet megérteni és nem lehet értelmezni.
Nem; noha Kertész azon a véleményen volt, hogy Auschwitz a keresztény-európai
történelem vége:
„A holokausztban az ember helyzetét ismertem fel, ama nagy kaland végállomását, amelyhez kétezer év etikai és morális kultúrája után az európai
ember megérkezett”,

11 Ünnepi beszéd a berlini Katholische Akademie munkaévének lezárása alkalmából, Péter és Pál
ünnepén, 2017. június 29-én.
12 A könyv 1975-ben jelent megelőször, Budapesten, a Magvető Kiadónál. A német változat 1990ben jelent meg „Mensch ohne Schicksal” címmel; magyarból Jörg Buschmann fordította (Berlin:
Rütten&Loening).
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de egy lépéssel tovább ment, és azt képviselte, hogy éppen emiatt kell ezt a történelmet, ezt a kalandot újraindítani és megformálni. Ennek az újrakezdésnek az
alapjait véleménye szerint a görög és latin klasszikusoknál, valamint a Bibliában
kell keresni. A holokauszt tapasztalata nemcsak a zsidók sorsa, és nem is csak Európa akkori polgáraié, hanem az valamiképpen közös, kényelmetlen és provokatív
örökségünk. „Népirtás utáni” kultúrában élünk, ami nem egyszerűen azt jelenti,
hogy időben e tragédia után élünk, hanem sokkal inkább azt, hogy európai kultúránk paradigmáját kell megpillantanunk és felismernünk benne:
„Aki magáévá teszi saját sorsát, s annak minden idegenségével elfogadja
azt, csak az szabad, és ez felemelő érzés.”
Tehát ahogyan ebből a rövid idézetből megérthető, Kertész úgy gondolja, hogy
idegennek, elidegenítőnek és megdöbbentőnek éljük meg a sorsunkat, és ezzel a
valóság iránti érzékkel együtt kell azt saját sorsunknak megvallanunk. Továbbá
azt is gondolja, hogy ez, vagyis a megdöbbentő sorssal szembeni egzisztenciális
gesztus felszabadítóan hat, felemelő érzést közvetít. Kultúránknak népirtás utáni
kultúraként történő azonosítása esélyt kínál arra, hogy minden elidegenedés után
ismét felismerjük önmagunkat.

Magyarország
Manapság sokan megkérdezik, mi történik Magyarországon. Mindenekelőtt olyanok, akik a keleti blokk legvidámabb barakkjaként tanulták meg megismerni és
megbecsülni országunkat, és saját tapasztalatukból tudták, hogy a nagy kommunista vörös tengerben létezik egy sziget, a Gulyás-szigetcsoport (Archipel Gulasch13) – utalva a szovjetunióbeli Gulág-szigetcsoportra (Archipel Gulag14). Az
1989-es fordulat után Magyarország egy ideig még a piacgazdasággá, demokráciává átalakulás – röviden a szabadság irányába tett lépések éllovasa volt. És
a gazdasági adatok most azt mutatják, hogy nem éllovas többé, hanem inkább
lecsúszott. A kormány politikáját „illiberálisként”15 bélyegzik meg, és az egész
Európában megfigyelhető, egyre több hasonló opció ellenére még mindig az idegengyűlölet éllovasainak számítunk. A vendégbarátság országa a vendégellenesség
országa lett. Értelmezési támpontokra van szükség, mégpedig sürgősen.
Antipolitika c. művében16 Konrád György magyar író – akit Németországban
nem utolsósorban a berlini Akademie der Künste elnökeként ismernek (199713 Vö. Dalos György azonos című könyvét. (Bréma: Donat & Temmen Verlag 1986)
14 Vö. Alexander Szolzsenyicin azonos című regényét, amely először Párizsban jelent meg orosz
nyelven 1973-ban.
15 Orbán Viktor miniszterelnök fogalomválasztása Tusnádfürdőn, Romániában, 2014. július 26-án.
16 Antipolitik. Mitteleuropäische Meditationen. Magyarból fordította Hans-Henning Paeztke (1984).
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2003) – írta a mára vonatkozóan is útmutató mondatokat: „Mi a széthúzást hozzásegítjük a kiengesztelődéshez, mi profanizáljuk a militáns szélsőséget, mi a
paradox középet gyakoroljuk, mi páratlan dolgot végzünk el magunkban”, továbbá: „én feloldom a háborús szélsőségeket”. Más közép-európai országok mellett
még a fordulat előtti Magyarországot nevezi paradox középnek, és ez a paradoxon
továbbra is Magyarország egyik ismertetőjegye maradt: Európa közepe pusztán
földrajzilag nézve, és paradoxon Németország és a Szovjetunió közötti, akkori
köztes státusa miatt. Az utóbbi évek pillanatfelvételei e metafora alapján több mint
egyértelműnek mutathatják ezt a paradoxont, és csak remélni lehet, hogy a radikalitás, a „háborús szélsőségek” nem válnak normalitássá Magyarországon és
a régió többi országában, amelyeket V4-országoknak neveznek. A fordulat utáni
átalakulás nem történt egyenes vonalúan – ez már általánosan ismert. Az utóbbi
25 év időszakát én magam két alszakaszra osztom, és a szabadság első és második
hullámának nevezem őket. Az első hullámot a szabadság és a jólét jobbára naiv
reménye jellemzi, a másodikat a kijózanodás, valamint a szabadság és a jólét ambivalens tapasztalatai. Ám sok minden utal arra, hogy a szabadság ezen első és
második hulláma után egy harmadik hullám indul el, amelyet a politika radikalizálódása és a társadalom széthasadása jellemez. Amit Konrád 30 évvel ezelőtt paradox középnek nevezhetett, az sok megfigyelő számára már nem paradoxonnak
tűnik, hanem gyógyíthatatlan és áthidalhatatlan dichotómiának, bármiféle közép
nélkül.
Életünkbe és kedélyvilágunkba visszatért valami, ami ellen tulajdonképpen
harcoltunk mi Magyarországon, és sok kelet-közép-európai barátunk is: a fekete-fehér politika által irányított miliő. A médiumok szüntelenül politikai indoktrinációkat harsognak, a hangulat felkorbácsolódik, mindent úgy érzékelünk, mint
utolsó cseppet a pohárban. Úgy tűnik, valósággá vált a visszatérő démonok bibliai
metaforája:
„Amikor visszatér, tisztán és rendben, de üresen találja korábbi lakását.
Akkor keres még magának hét másik démont, akik rosszabbak, mint ő maga.
Együttesen birtokba veszik az embert, akinek az állapota most rosszabb,
mint előzőleg” (Lk 11,25-26).
Magyarországon kiépültek a demokrácia és a piacgazdaság strukturális alapelemei, de a szabadság és mások elismerésének kultúrája, mindenekelőtt pedig a
polgári felelősségvállalás még nem tudott igazán kifejlődni. Ezt a nyugat-európai
színvonaltól való lemaradást azonban nem lehet csupán a kommunista időszakra
visszavezetni. Franciaországgal vagy Nagy-Britanniával összevetve az egész régió 100-150 éves késésben van – vélik történészek, többek között például Szűcs
Jenő vagy Bibó István. Az egyházak vegyes szerepet játszanak a szabadság kultúrájának pótlásában. Egyfelől nem dolgozták fel igazán a szabadsággal és a demok184

ráciával kapcsolatos saját történetüket, másfelől támogatják a vallásszabadság jogi
keretfeltételeit, hogy saját maguk, állami ellenőrzés nélkül intézhessék lelkipásztori szolgálatukat és egyéb ügyeiket. Az egyházak számára biztosított szabadság
kívánatos, az egyházon belüli szabadság ellenben problematikus. Országaink nagy
egyházai lényegében nem különböznek a társadalomtól, amint így van ez mindenütt a nagy egyházakkal. Amint a politikai elitek ritkán képesek megtalálni a
partneri szót a lakossággal, úgy az egyházi vezetéseknek is problémáik vannak az
alulról jövő kezdeményezésekkel, a lelkipásztori stílusra vonatkozó kritikus kommentárokkal vagy a pénzügyi támogatás preferenciáira irányuló tudakozódással.
A magyar társadalom és a magyar egyházak képe azonban nem két színnel
készült, hanem színes, egyre színesebb – csak valamivel higgadtabb nézőpontot
kell elfoglalni, és meg kell törni a populista két részre osztás leegyszerűsítő látásmódját. Akkor kiderül, hogy jóllehet sok fiatal Magyarországon kívül képzeli el
a jövőjét, de a többség marad, akkor is, ha mehetne. Noha az egészségügyi és az
iskolai rendszer állandó reformjai sok mindent felforgatnak, léteznek nemzetközi
elismeréssel bíró, kiemelkedő iskolák, és olyan diákok, aki átlagon felüli eredményeket képesek felmutatni bel- és külföldön egyaránt. Bár sokan kritikátlanul
igazat adnak a politikai jelszavaknak, sokan mégis kritikusak, és európai mércékkel mérik a belpolitikát. És hogy egy utolsó példát említsek: jóllehet egyes
főpapok a kormány politikai szlogenjeit visszhangozzák, mások az evangélium
tükrét tartják a kormány elé, amely kereszténynek szokta nevezni magát. Egyáltalán nem akarom tagadni a komoly problémákat, a radikalizálódásokat és a riasztó
válságokat, de merek annyira közel lépni a magyar valósághoz, hogy észrevegyem
annak többszínű sokféleségét. Az éles képek sosem egyszerűek, egyszerűen csak
részletesebbek!

Borderline társadalmi zavarok
Ha készek vagyunk valóban közelebb lépni ehhez az országhoz, akkor nem csupán a szenzációhajhász médiumok által közvetített napi politika felszínével fogunk találkozni. Több türelemmel ki fogjuk hallani a hiszterizált nyilvánosság
hangjai mögül a szabadságra, autonómiára és önmeghatározásra irányuló, évszázadokon át be nem teljesedett álmok sóhajait. Kelet-Közép-Európa népei mindig
is a nagy hegemóniák közti csatatéren éltek, társadalmi fejlődésük ismételten kívülről kapott sebeket szenvedett el, és 40 vagy 70 évnyi totalitárius diktatúra miatt
nem voltak képesek megvitatni és feldolgozni ezt az egész történelmi örökséget
– mintha a holokauszttal, a gulággal, a kemény és a puha diktatúrával kapcsolatos,
tartós történészi vitában élnénk. Az egykori és a mai ingatagság kölcsönösen erősíti egymást; ezek egyfelől társadalmi tünetek, ugyanakkor táptalajai a populista
politikának.
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Ezért nem egészen igazságtalan azt mondani: ez a régió borderline társadalmi
zavarban szenved. A borderline fogalma a „határvidék” szóval függ össze. A borderline-tünetegyüttes a személyiséglélektanban olyan zavarokat ír le, amelyeket
itt a kollektív identitásra alkalmazok. Az érintett országok államközi kapcsolatait egyidejű intenzitással ingatagság – idealizálás, értékmegfosztás, manipuláció
jellemzi. Gyakori dühkitörés, tartós ingerültség, a bosszúság hiányos kontrollja
olyan helyzetekben, amelyek nem igazolják ezeknek az érzelmeknek a hevességét.
Az érintett társadalom bizonytalan a maga kollektív identitásának kérdéseiben, pl.
„Kik vagyunk mi?” … Hangulati ingadozások, amelyben feltűnően váltakozik a
levertség, az ingerlékenység, a szorongás és a normális hangulat. Terhelések által
kiváltott paranoid elképzelések.

Távolítások
Lassúság
Kertész Imrét választottuk vezetőül azon a zarándoklaton, amely a magyar és az
európai mélypontok megértésének alapkövéhez vezet. Neki az egész életére volt
szüksége ahhoz, hogy eljusson ehhez a ponthoz, annak a szükséges kulturális újrakezdésnek a belátásához, amely a klasszikus ókori irodalom szikláira és a Bibliára épül. Az íróknak van idejük: utcákon, koncerttermekben, szállodai előcsarnokokban csatangolnak, cigarettára gyújtanak, egyikre a másik után, félig nyitott
szemmel néznek egy olyan világra, amelyet csak ők ismernek, és ahol csak ők
tudnak tévelyegni. A repülőgépek és a mobiltelefonok korában ezek a ködös egzisztenciák teljesen elidegenedettek, de éppen ez az elidegenedés, ez a távolság a
feltétele annak, hogy meghívják asztalukhoz a saját sorsukat, és megigyanak vele
egy abszintet.
Milan Kundera Lassúság c. művét említhetjük meg itt17, ezt a rövid regényt, amely talán nem tartozik a szerző legjobb művei közé, mint például A lét
elviselhetetlen könnyűsége vagy A tréfa. Ennek a rövid könyvnek az alakjai hol
összetett, hol éppenséggel primitív történetekbe bonyolódnak egy 18. században
épült várban. A konfliktusok, a csalódások és a jelenetek mind meglehetősen gyors
tempóban zajlanak, mintha a szerző elfelejtette volna, hogy éppen a lassúságról
akart írni. Egészen addig, amíg a főszereplő, mielőtt beindítaná az autót, egy időre
egy másik sebességbe, a szemlélődés sebességébe kapcsol, és így szól:
„Szeretném még szemügyre venni a lovagomat, aki lassan a kocsijához
megy. Szeretném élvezni lépéseinek ritmusát: minél tovább halad, annál
17 Eredetileg franciául jelent meg La Lenteur címmel (1995), aztán ugyanabban az évben franciából
németre fordította Susanna Roth.
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lassúbbá válnak e lépések. Azt hiszem a boldogság jelét ismerem föl ebben
a lassúságban.”
Nyomasztóak a mostani forrongások Magyarországon, Közép-Európában és
másutt, joggal ébresztenek félelmet, és azt a kérdést szegezik nekünk, hogy hová
vezet majd mindez. Nagy hatással van rám az, ahogyan tudós kollégáim és barátaim egy szempillantás alatt belemerülnek közéleti kérdésekkel kapcsolatos vitákba, és a napi sajtóból vett belátásokkal, érvekkel és megoldási javaslatokkal
operálnak – miközben előadásaikban és írásaikban leginkább ők tanítják, hogy
rendkívül komplex világunkat csak az intellektuális becsületességet veszélyeztető
leegyszerűsítések révén lehet érthetőnek tekinteni. Réges rég elértük, és messze
túlhaladtuk az animal rationale intellektuális kapacitásának, de biológiai kapacitásának a határait is. Igazat kell adnunk Armin Nassehinek, amikor azt írja, hogy
világunk ma már annyira komplex, hogy az igazság utolsó órájában élünk.18 Többé
egyáltalán nem filozófiai onánia azt állítani, hogy a mai világ folyamatait már nem
lehet áttekinteni; ellenkezőleg, ez a makacs valóság, amellyel számolni kell. Nem
a gondolkodás abbahagyása kötelez a gondolkodás végső határainak elismerésére,
hanem éppen a következetes és bátor gondolkodás. Szép lenne arról álmodozni, és
önzetlenül és áldozatkészen azért küzdeni, hogy előbb-utóbb igazságos és teherbíró megoldást lehessen találni Magyarország és Európa számára. Reményteljes
lenne, ha a demokráciát, a piacgazdaságot, az emberi jogokat és a Jézus Krisztus
Istenébe vetett hitet olyan világos dolgokként gondolhatnánk el, amelyek útmutató fáklyákként a helyes nyomra vezetik fáradozásainkat. Éppen Európa, vagy
másképpen kifejezve a keresztény világ alapértékeit és alapstruktúráit illetően tapasztaljuk a leginkább drámai fejleményeket. Éppen a háború utáni kor jól begyakorolt logikája, amely a berlini fal leomlása után is lelkesítette gondolkodásunkat,
vagyis az, hogy a Nyugat képes a posztkommunista államok számára bár nem
problémátlan, de működő utat felkínálni, éppen ez a logika bizonyult hamisnak.
Ezt a demokráciát, ezt a piacgazdaságot, ezeket az emberi jogokat és ezt a hitet
ezek a társadalmak nem akarják, valami mást akarnak. És a háború utáni kor ezen
oszlopai egyre inkább inognak, a beléjük vetett hit egyre gyengébbnek látszik.
A magyar közélet reménytelen megosztottsága, amely mélyen behatol a családok életébe, a munka világának és a baráti köröknek az életébe, nem csupán
problematikus természetű – inkább egy „emberirtás utáni kultúra” olyan túlterheltségeként értelmezhető, amely az egykori keleti blokk országaiban kevésbé
sminkelten mutatkozik meg, jóllehet nyomai egyre határozottabban kerülnek napvilágra Nyugat-Európában és általában az észak-atlanti világban. Biztosan nehéz,
ha nem éppen lehetetlen felelősséget vállalni a passzív rezisztenciába vonulásért
18 Die letzte Stunde der Wahrheit: Warum gut und böse, rechts und links, progressiv und konservativ
keine Alternativen mehr sind. (2015)
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és a világmegvetés lakonikus álláspontjának elfoglalásáért, úgyszólván kívülről
tekintve a világra. Nem hagyhatjuk el forrongó és kusza világunkat, mint Kundera
Lassúság c. művének főszereplője, de nekünk – mindenekelőtt keresztényekként

és keresztény értelmiségként – lehetőségünk van arra, hogy e kavalkád
közepette belsőleg távolságot tartsunk, belemerüljünk a klasszikusok és
a Biblia útmutató forrásaiba, és elmélyüljünk ezekben. Nem mondhatunk le arról a reményről, hogy eközben nem maradunk magunkra, és
eljuthatunk a megajándékozottság meglepő tapasztalatára.
Közelítések

Pált, akinek a kereszténység elterjedését köszönhetjük, a római hatóság lassúságra
és távolságtartásra kényszerítette. Két éven át börtönben volt, amit ma inkább házi
őrizetnek neveznénk, mivel szabad volt prédikálnia és tanítania, valamint korlátlanul fogadhatott vendégeket. Missziójának ezen intenziválásában, sok évi extenziválás után, lényeges leveleket írt, amelyek komoly megfontolásokat tartalmaznak
a mi fésületlen helyzeteink számára is. Vissza a forrásokhoz – intett Kertész Imre
–, és most követjük nagyon hiteles útmutatását.

Onezimusz: illegális migránsból testvér Krisztusban
Pál visszaküld egy rabszolgát – Onezimusz a neve – a tulajdonosához, Filemonhoz. A rabszolga megszökött urától, Pálnál a barátjává lett. Pál kéri Filemont, irgalmasan fogadja be ismét Onezimuszt, de teljesen új minőségben: testvérként.
„Jótetted ne kényszerből fakadjon, hanem önkéntes legyen. Mert talán azért
távozott el tőled egy időre, hogy örökre visszakapd őt, már nem mint rabszolgát, hanem mint sokkal többet: mint szeretett testvért” (Filem 1,14-16).
És mielőtt az asszociációnkal a nemzetiszocializmus korában vagy korunk muszlim világában életmentő megkeresztelkedésekhez terelve úgy vélnénk, hogy itt
pusztán egy kereszténységen belüli ügyről van szó, a levél következő mondata
megnevez egy másik okot:
„Mindenesetre számomra ő az, akkor mennyivel inkább számodra, emberként és az Úr előtt is” (16. v.).
Az ún. menekültválság drámai módon fölerősíti azt a kívánalmat, hogy minden
embert alapvetően és visszavonhatatlanul embernek ismerjünk el. Egyre kevésbé
kérdés, hogy világunk csak erre a bázisra épülve állhat fenn továbbra is. Nyomasztó kérdés viszont, hogy a társadalmak a maguk különböző emlékeivel és jelenlegi
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körülményeik között mennyire képesek és készek is ezen elv szerint cselekedni.
Német emberek, ahogyan osztrákok, svédek, hollandok is ragyogó jelét adták ennek az ember melletti opciónak. Magyarországon és más országokban is léteznek
a szolidaritásnak Kelet-Európai jellegű, szórványosan előforduló gesztusai – erős
politikai ellenszélben.
Azt, hogy az embereket – minden embert – hogyan kell emberként elismerni
és elfogadni, nem mindig tudjuk, de remélhetőleg egyre világosabbá válik, hogy
az egyházaknak és a keresztényeknek kezeskedniük kell ezért. A keresztényeknek
és a főpapoknak ebbe az irányba mutató, gyökeres gondolkodás-átalakításra van
szükségük, hogy ne kényszerből, hanem a legmélyebb meggyőződésből váljanak
késszé magán- és társadalmi komfortzónájuk tágítására.

Válaszfal: akkoriban zsidók és keresztények,
ma a világok között
Pálnak Krisztus jut eszébe, és paradigmatikus fordulatot lát benne, a személyében
és a művében, pontosan arra vonatkozóan, ami szétválaszt. Az Efezusiaknak írt
levelében mélyére hatol egy filozófiai szempontból is figyelemre méltó tételnek.
Krisztus a maga személyében, a testében ledöntötte az ellenségesség válaszfalát,
és ezáltal új emberekké tett embereket az egyik és a másik oldalon is.
„Mert ő a mi békénk. (…) Halálával ledöntötte az ellenségesség válaszfalát.
(…) Személyében megölte az ellenségességet.” (Ef 2,14-15)
Éppen Berlinben, ahol bizonyos történelmi folyamatok ledöntötték a válaszfalat,
a Falat, amely Európa minden válaszfalát jelképezi, az elkülönülések politikai,
vallási, gazdagsági jellegűek. Éppen innen kiindulva tudnak a keresztények és az
egyházak ismét tanúskodni arról, hogy soha nem nyugodhatunk bele az emberek
semmiféle szétválasztásába. Nem gazdasági, politikai vagy humanitárius forrásokra támaszkodva, hanem vallásuk legbelső forrásából és Krisztushoz fűződő,
mindig újra létrehozandó kapcsolatukból következően.

Vallási vallás
Ez az egzisztenciális és spirituális összpontosítás Krisztus személyére ismét vallási vallássá teszi, teheti a keresztény vallást. A kereszténység, mint metafizika,
mint a hatalom megosztásának kultúrája, mint nyitottság a világ tágasságának és
mélységének felfedezésére, mint művészet és kultúra – ez a kereszténység lényegi
alkotóeleme Európának és a világnak. De úgy tűnik, ezt a kereszténységet fenyegeti, vagy legalábbis megkísérti, hogy elveszíti ezt az eredeti értelmét. Politikai
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vallásként mindenekelőtt Kelet-Közép-Európában eszközévé válik olyan célok
elérésére, amelyek idegenek vallási lényegétől, és a nacionalizmus meg az idegengyűlölet megalapozására használódik fel. A kereszténység effajta vallási kiüresítésével szemben szóval és tettel rá kell mutatni őseredeti értelmére. Ismét Pál
mondja, a Filippiekhez írt börtönlevelében:
„Az az érzület legyen bennetek, amely megfelel a Jézus Krisztusban való
életnek: (…) ő kiüresítette önmagát, és olyan lett, mint egy rabszolga, és
hasonlóvá az emberekhez” (Fil 2,5-7).
A keresztények és az egyházak Magyarországon – és másutt is – ma forrongó, sok bizonytalansággal teli világot élnek meg, és olyan kulturális és politikai
modellekhez nyúlnak vagy nyúlnak vissza, amelyek a legnagyobb autonómiát és
a legbiztosabb stabilitást ígérik számukra. De a börtön lassúságából íródott páli
levelek által megintve készek – és magam is kész vagyok – kockáztatni a kereszténység hagyományos formáival és tartalmaival szembeni elidegenedést is,
és készek vagyunk arra, hogy átadjuk magunkat a kereszténység eredeti üzenete
kalandos keresésének.
Ebből a nézőpontból szemlélve egy „nyugtalan Magyarország” éppen nem
olyasmi, amit szívesen elkerülnék, hanem ellenkezőleg olyasmi, amibe legmélyebb reményemet szeretném vetni – együtt keresztény embertársaimmal Magyarországon, Kelet-Közép-Európában és itt Németországban is.
(Fordította németből Gromon András)
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A FOGYATÉKOSSÁG
AZ ISZLÁM SZEMSZÖGÉBŐL
Az iszlám szerint az Isten teremtette az emberiséget, de nem csak erővel ruházta
fel és egészséggel áldotta meg, hanem gyengeséget és betegségeket is állított az
útjába. Isten mindent, jót és rosszat, életet és halált, épséget és betegséget próbatétel gyanánt teremtett. A Szent Koránban a következőket olvashatjuk: „És próbára
teszünk titeket a rosszal és a jóval kísértésként, És Hozzánk lesztek visszavitetve”.
(Korán 21:35); „Bizony próbára lesztek téve vagyonotokat és személyeteket illetően” (Korán 3:186).
Az iszlám szent könyvében, a Koránban az áll, hogy a betegség nem büntetés,
hanem isteni próbatétel, és egy újabb lehetőség arra, hogy a muszlim ember bűnei
megbocsátást nyerjenek. Aki ugyanis türelmet tanúsít próbatétele, így betegsége
esetén, könyörületben és megbocsátásban részesül Istentől: „És bizony próbára
teszünk titeket valamennyi félelemmel és éhséggel, és a vagyon, és a lelkek és a
termések fogyatkozásával, ám adj örömhírt a türelmeseknek. Akik, ha valamilyen
csapás sújtja őket, azt mondják: bizony mi Allahé vagyunk, és bizony mi Hozzá
térünk vissza! Ők azok, akiken Uruktól való áldások lesznek és könyörület, és ők
azok, akik [az igaz] útra lettek vezetve” (Korán 2: 155-157).
Mohamed Próféta egy alkalommal rámutatott arra, hogy a betegség egy próbatétel, a türelmes hívő ember bűnei pedig úgy hullnak le ilyenkor, ahogyan a fa
hullajtja le a leveleit, az pedig illető fokozatokkal magasabb rangra emelkedik
Istennél. (Al-Bukhári, 5647).
Mohamed Próféta azt is mondta: „Sohasem szenvedhet el egy muszlim úgy
erőfeszítést, betegséget, bánatot, gondot, szomorúságot, bajt, kárt, ártalmat, még
egy tüske (tövis) szúrását sem, anélkül, hogy azt Allah az ő bűneiért való megbocsátásnak ne számítaná.” (Al-Bukhári, 5640)
Továbbá, az iszlám szerint, ahogy a betegség, úgy a fogyatékosság is egy próbatétel. A betegség és a fogyatékosság minőségileg ugyan különbözik egymástól,
ezen a ponton bizonyos szempontból azonosak, hiszen mindkettő megpróbáltatás.
Mint az ismeretes, egy tartós, krónikus betegség valójában igen hasonló a biológiai, genetikai sérülés okozta állandó állapothoz, amely nem gyógyítható, nem
szűnik meg, és a személy élete végéig fennáll. A különbség a kettő között, hogy
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míg egy súlyos betegség esetében van remény arra, hogy megszűnjenek a tünetek,
és hogy eredményes legyen a kezelés a betegség valamely fázisában, mivel az
orvostudomány fejlődésével adódhat lehetőség a sikeres kezelésre, addig a fogyatékossággal élőknél ez nincs így.
A biológiai sérülésekre, testi és értelmi fejlődési rendellenességekre, vagy akár
a balesetek okozta fizikai/szellemi rokkantságra az orvostudománynak nincs, vagy
alig van gyógymódja, orvossága. A fogyatékosság tehát egy olyan tartós állapot,
amelynél csupán enyhíthetőek a tünetek, illetve megelőzhető az állapotromlás,
vagyis a további károsodások.
A fogyatékosságból adódó állapot jó esetben javítható, a meglévő képességek
fejleszthetőek illetve új képességek elsajátíthatóak. Azonban a biológiai sérülés
nem szüntethető meg. Az iszlámban a fogyatékosságnak gyakorlatilag ugyanaz a
jelentése, mint egy súlyos, komoly betegségnek (Müller, 2002; Sohn, 2004).
A fogyatékosság tehát próbatétel, azonban nem csak az érintettek, hanem minden velük foglalkozó, kapcsolatban lévő, illetve érintkező ember is próbára van
téve. Minél szorosabb, közelibb kapcsolatról van szó, annál nagyobb próbatételt
jelent, így a szülőket, a testvéreket, családot érinti ez a legerősebben, utánuk következnek a beteg vagy sérült emberekkel foglalkozó, az őket gondozó személyek,
majd a közvetlen környezetükben élők, a velük állandó kapcsolatban lévő személyek.
A Korán és a prófétai hagyományok (hadíszok) szerint minden dolognak, minden betegségnek és fogyatékosságnak, túlvilági célja van. Az evilági életben egy
súlyos betegség vagy egy fogyatékosság rendkívül nagy próbatételt jelent, azonban annak türelemmel és hittel való viselése a túlvilágon a Paradicsom, az örökké
tartó boldogság a jutalma.
A testi fogyatékosságot illetően például azt olvashatjuk egy szent hadíszban,
hogy ha valaki megvakul, de hittel és türelemmel viseli azt, akkor a Paradicsomba
jut: „Allah, a Legmagasztosabb, azt mondja: Nem más lesz a jutalma annak a hívő
szolgámnak, akitől elveszem a látását ezen a világon, majd utána türelmes és jutalmat remél, mint a Paradicsom” (Szahih al-Dzsámi, 8139; Rijád asz-Szálihín, 34)
Ami pedig a neurológiai betegségeket illeti, létezik egy hadísz az epilepsziával
kapcsolatban, amely a Paradicsom lakói közé sorolja azt, aki türelmet tanúsít efféle betegségével kapcsolatban. A hadísz szerint egy hölgy felkereste a Prófétát, és
azt kérte tőle, hogy fohászkodjon Istenhez, segítsen rajta, mivel epilepsziás.
„A Próféta azt válaszolta neki: »Ha türelmes maradsz, akkor beléphetsz a
Paradicsomba, de ha akarod, akkor kérem Allah segítségét, hogy gyógyítson
meg téged.« A hölgy azt mondta: »Türelmes maradok«, de hozzátette: »A testem
azonban fedetlenné válik a roham közben, ezért kérlek, kérd Allah segítségét a
számomra, hogy ne váljon fedetlenné.« A Próféta ekkor segítségül hívta Allahot
ezért.” (Al-Bukhári, 7:555; Rijád asz-Szálihín, 35)
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A fenti hagyomány üzenete az, hogy ha valaki epilepsziában szenved, de mégis
türelemmel viseli azt, akkor bejut a Paradicsomba. Ez persze nem jelenti azt, hogy
nem szabad vagy nem kell kezelni ezt a betegséget. Természetesen kell, az iszlám
előírja, hogy a beteg ember kezeltesse magát, az orvosnak pedig kötelessége segítenie rajta. Ez a hadísz igazolja Jób Próféta történetéhez hasonlóan azt az értelmezést, miszerint a komoly, súlyos betegségek a türelem próbatételei.

A fogyatékossággal élőkkel való bánásmód az iszlámban
Az iszlám vallás határozottan előírja, hogy nem szabad a fogyatékossággal élő embereket alacsonyabb értékűnek tekinteni másoknál, becsmérelni vagy kigúnyolni.
Ugyanolyan tisztelettel és megbecsüléssel kell tekinteni rájuk, mint az ép emberekre is. A Korán ekképpen figyelmeztet: „Ó ti, akik hisztek! Ne gúnyolódjon egy
nép sem egy másik népen, [akik] talán jobbak őnáluk! És a nők se [gúnyolódjanak] más nőkön, [akik] talán jobbak őnáluk. És ne becsméreljétek egymást, és ne
szólítsátok egymást gúnyneveken!” (49. fejezet, 11. vers)
A sérült, fogyatékossággal élő embereknek is megvan a maga erősségük,
erős oldaluk. Ha valaki testi vagy értelmi fogyatékossággal él, Isten más téren,
egy másik képességben egészen biztosan erősséget ad neki. Ha valakinek egyik
érzékszerve sérült, akkor egy másik érzékszerve sokkal kifinomultabban működik,
például a vak ember bár nem lát, de az erősebb belső, intuitív látása segítheti őt az
életében való boldoguláshoz.
Egy másik szempont az iszlám vallásban, hogy a hit oldaláról nézve, egy fogyatékkal élő ember valójában sokkal közelebb állhat Istenhez, sokkal többet foghatnak fel a szívükkel az isteni bölcsességből, mint az ép emberek. Éppen ezért
egyes nagy tudású muszlim emberek szerint a betegséget vagy fogyatékosságot
ajándékként is fel lehet fogni, értelmezni. A török nyelvben az értelmileg sérült
gyermekeket úgy nevezik, a „boldog gyermekek” (Müller, 1990).
A Szent Korán emlékeztette Mohamed Prófétát arra, hogy egy fogyatékkal élő
személy fontosabb lehet Isten előtt, mint egy előkelő vezető: „[Mohamed] ös�szevonta szemöldökét, és hátat fordított, amiatt, hogy eljött hozzá a vak [hogy az
iszlámról kérdezzen]. És honnan tudnád? Talán megtisztítja magát [a bűnöktől],
vagy emlékeztetést kap, és hasznára válik az emlékeztetés. És [az előkelő pogány]
aki úgy gondolja, hogy nincs szűksége [az intésre], te annak figyelmet szentelsz.
Ám nem téged terhel, ha ő nem tisztítja magát. Aki viszont igyekezve jön hozzád,
és féli [Urát], attól te elvonod a figyelmedet.” (Korán 80:1-12)
A Szent Korán védelmére kel az értelmi vagy testi fogyatékossággal élőknek,
és tanításaiban megvédi emberi jogaikat, és előírja, hogy biztosítani kell részükre
azokat a pénzügyi és egyéb lehetőségeket, amelyeket az ép elméjű és testű emberek vesznek igénybe: „És ne adjátok oda a korlátolt értelműeknek [a rátok bízott]
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vagyonukat, amelyeket Allah nektek fenntartás gyanánt adott. Tápláljátok és ruházzátok abból őket, és mondjatok nekik helyénvaló szavakat”. (Korán 4: 5)
„Ó, ti, akik hisztek [Allah egyedülvalóságában és Mohamed Próféta
küldetésében]! Amikor megszabott határidejű kölcsönről szerződtök, akkor írjátok
le! … Ám ha az, akit a kölcsön terhel, korlátolt értelmű vagy gyenge, vagy nincs
módja arra, hogy tollba mondjon, akkor a pártfogója (gyámja) mondjon tollba
igazságosan…” (Korán 2: 282)
A Korán ugyanakkor a fogyatékossággal élők társadalmi integrációjára
ösztönzi a muszlim közösséget: „Nem terheli feszélyezettség a vakot, sem a sántát, sem a beteget, sem titeket, ha [velük együtt] esztek házaitokban, vagy atyáitok
házában… vagy olyanban, amelynek rendelkeztek kulcsaival, vagy barátotokéban.
Nem terhel titeket vétség, ha együtt esztek, vagy külön...” (Korán 24:61)
A Korán mindemellett számos esetben felmenti a fogyatékossággal élőket
vallási kötelezettségeik alól, mint amilyen például a honvédelem: „Nem terheli
feszélyezettség [az otthonmaradás miatt] a gyengéket, sem a betegeket, sem azokat, akik nem találnak semmit, amit költhetnének, ha őszintén engedelmeskednek
Allahnak és az Ő küldöttének. A helyesen cselekvőkkel szemben nincs mód [a
szemrehányásra]. És Allah Megbocsátó, Irgalmas”. (Korán 9:91); „Nem terheli
feszélyezettség a vakot, sem a sántát, sem a beteget [ha nem vesznek részt a harcban]…” (Korán 48:19).
A vallási kötelezettségek alóli mentesség kiterjedhet az olyan rendszeres vallási cselekményekre is, mint a napi öt imádkozás, vagy a Ramadán havi böjt. Mohamed Próféta azt mondta: „Háromféle emberről emeltetett fel a toll (nem jegyzik
fel az angyalok a cselekedeteiket): Az alvó, amíg fel nem ébred; a gyermek, amíg
nem éri el a pubertáskort; és az őrült, amíg vissza nem tér az esze” (at-Tirmidhi).
A hadísz azt jelenti, hogy az iszlám szerint a Feltámadás Napján minden embernek el kell majd számolnia a tetteiről Isten előtt, a Próféta által itt felsorolt
embereknek azonban nem, vagyis ők isteni elszámoltatás nélkül juthatnak be majd
a Paradicsomba a túlvilágon. Az „alvó ember, amíg fel nem ébred” a kómában
fekvő, illetve az eszméletlenség állapotában lévő emberre is vonatkozik. Nem
vonható felelősségre az alvó ember alvása közben történt vallási mulasztásaiért,
ahogyan a bolond sem számoltatható el cselekedeteiért, sem evilágon, sem a Feltámadás Napján.
Ennél a pontnál érdemes kitérni arra, hogy az arab nyelvben az őrült személy
elnevezése a madzsnún (elborult [elméjű]), a kifejezés azonban az iszlám előtti
időkben dzsinn, azaz démon által érintett, megszállott személyt is jelentett. A pogánykori arab költők múzsáinak tekintették a dzsinneket, akiknek természetfeletti
erőt tulajdonítottak.
Az iszlám szóhasználatában azonban megkülönböztetünk dzsinneket és sátánokat, utóbbiak a dzsinnek közül rossz útra tért, eltévelyedett gonosz démonok,
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akiknek hatására, a velük „érintkező” emberek rossz gondolatokat, téveszméket
vallanak. A Korán szerint a sátán érintése abban nyilvánul meg valójában, hogy a
sátán igyekszik minden erejével hamis gondolatokat, ígéreteket sugdosni az embereknek, hogy letérítse őket az igaz útról. Isten hatalmazta fel ezekkel a képességekkel, hogy próbára tegye általa az emberiséget: „És hergeld fel hangoddal
(sugdosásoddal), akit csak bírsz közülük, és támadj rájuk a lovasságoddal és a
gyalogságoddal, és társulj velük a vagyonukban és a gyermekeikben, és ígérgess
nekik! Ám a sátán nem ígér nekik mást, csupán megtévesztést. Bizony, a szolgáim
felett nem rendelkezel hatalommal. És a te Urad [ó Mohamed] elegendő védelmezőnek!” (Korán 17:64-65)
A Korán bemutatja, hogy a kamatszedők a sátánok által érintett emberekhez
hasonlóan viselkednek majd a Feltámadás napján: „Akik felfalják (szedik és felhasználják) a kamatot, azok nem támadnak fel (az Ítélet napon), csak úgy, mint
az, akit a sátán össze-vissza rángat az érintésével…” (Korán 2: 275.), vagyis
az ilyen személy ellentmondásosan viselkedik, döntései és tettei következetlenek.
Ugyanakkor a Korán szól a sátánok által diktált gonosz gondolatok ellenszeréről is: „És ha gonosz sugallat sugalltatik neked a sátán részéről, akkor kérj
menedéket Allahtól! Bizony, Ő mindent Halló és Mindentudó. Bizony, azok, akik
istenfélelmet tanúsítanak, amikor egy megkörnyékezés éri őket a sátántól, emlékeznek, és íme, ők [tisztán] látnak.” (Korán 7: 200-201)
Ennek kapcsán Mohamed Próféta azt mondta: „Nincs olyan ember, akit születésénél ne érintene meg a sátán, kivéve Máriát és a fiát”. Mária és Jézus védettségének oka, hogy a Mindenható Allah meghallgatta Mária édesanyjának kérését:
„[Emlékezz arra] amikor Imrán felesége azt mondta: »Uram! Én bizony felajánlom neked azt, ami a hasamban van, neked szentelve, fogadd hát el tőlem! Bizony
te vagy a Mindent halló, a Mindentudó.« Majd miután világra hozta őt, azt mondta: »Uram, én bizony leányt hoztam világra« – Allah pedig tudja, hogy mit hozott
világra – »és a fiú nem olyan, mint a lány! Bizony én őt Máriának neveztem el,
és menedéket kérek Nálad számára és leszármazottai számára a kitaszított sátán
elől«.” (Korán 3:35-36).
A fenti hadíszban szereplő „vissza nem tér az esze” kifejezésből arra lehet következtetni, hogy már a korai muszlimok is felismerték, hogy a dzsunún vagyis
az elmeháborodottság az iszlámmal immár nem a sátáni gondolatok követését
jelentette. Utóbbit Korán-ráolvasással, az Istenre való emlékeztetéssel elegendő
kiiktatni. Sajnálatos tény, hogy vannak az iszlám világban még a mai napig is
olyan helyek, ahol összemossák a mentális problémákat a vélt „sátáni megszállottsággal” (a népi vallásosság körében elterjedtek, különböző, nem éppen fájdalommentes „ördögűző” szertartások). A madzsnún kifejezés azonban a tébolyodott,
súlyos mentális állapotban lévő, zavart elméjű személyekre vonatkozik, akiket az
iszlám szerint védeni, kezelni és nem kizárni kell. A védelem és kezelés ugyanak195

kor megilleti a súlyos értelmi fogyatékossággal élőket is, akik nem gyógyíthatók,
ahogyan nagy valószínűséggel a súlyos pszichiátriai betegek, elmeháborodott emberek sem, akiknek csupán állapotuk tüneteinek enyhítésére lehet számítani.
Fontos azonban megemlíteni, hogy az értelmi fogyatékosságnak is különböző
szintjei vannak. Egy enyhébb értelmi sérülés inkább a tanulásban okoz akadályozottságot, míg az illető képes lehet felfogni a körülette zajló eseményeket, és az
életét érintő döntéseivel kapcsolatban képes lehet arra is, hogy tudatosan megítélje, hogy mi a jó és mi a rossz, ezért az ő esetében Isten el fogja számoltatni arra
vonatkozóan, amit képes felfogni illetve helyesen megítélni.
Az iszlám tanítása szerint az ember cselekedeteit annak szándéka szerint ítéli
meg az Isten, és csak annyit vár el minden egyes személytől, amire képes, amire
lehetősége van, és ugyanez vonatkozik a fogyatékkal élő, sérült emberekre is.
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református lelkész, főiskolai tanár

ZSIDÓ VAGY KERESZTYÉN VOLT-E
ALI IBN RABBAN AT-TABARI (3/9. SZ.)
AZ ISZLÁM FELVÉTELE ELŐTT?
Abu-’lHaszan ‛Alíju’bnu Szahl, ismertebb nevén Ibn Rabban at-Tabaríj korának
kiemelkedő orvosa volt, de nemcsak az orvostudomány és a gyógyszerészet területén születtek figyelemre méltó alkotásai, hanem a vallástörténet és vallásfilozófia
problémáit is nagy hozzáértéssel világította meg. Valószínűleg nem írt önéletrajzot, hisz életrajzírói nemcsak a születésének és halálának dátumát nem ismerik,
hanem még nevének pontos leírásában sincs egység közöttük. Származásáról
szinte semmit sem tudnak, az a kevés is, amit leírnak, majdnem mind tévedés.
‛Alíju’bnu Júszuf al-Qiftíjnek az orvosok életrajzát megörökítő művében azt olvassuk, hogy ‛Alíj atyja, Szahl zsidó rabbinus volt, amint ez a „rabban” elnevezésből kiviláglik. (Lippert 1903: 187, 231) Még Carl Brockelmann is beleesik abba
a hibába, hogy Ibn al-Qiftíj nyomán írja meg Ibn Rabban at-Tabaríj életrajzát, és
arab irodalomtörténetének első kiadásában kritikai vizsgálódás nélkül átveszi alQiftíj tévedéseit. (Brockelmann 1898: 231) Pedig, ha megismerkedett volna Ibn
Rabban at-Tabaríj két művének (ad-Dín wa’d-Daula, Firdausz al-Hikma) akkor
még csak kéziratban fellelhető példányaival, tőle magától tudhatta volna meg a
szerző vallási hovatartozását.
Vallás és állam c. művének hatodik fejezetében, amikor arról a kérdésről értekezik, hogy a Korán utolérhetetlen ékesszólása volna az az isteni jel és csoda,
amely igazolja Mohammed prófétaságát, ezt olvassuk:
„Abban az időben, amikor még keresztyén voltam, egyik nagybátyámhoz
hasonlóan, aki népének tudósai és jeles szónokai közül való volt, az volt a
véleményem, hogy az ékes beszéd nem jele a prófétaságnak, mert az egyaránt előfordulhat minden nép körében. Míg csak nem szakítottam a hagyománnyal és a szokással, és szét nem téptem a megszokás és neveltetés
kötelékét, és jártasságot nem szereztem a Korán értelmezésében, és akkor
megtudtam, hogy a valóság az, amit a hívei állítanak.”
Művének Bevezetésében ezt írja:
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„Dicsőség és hála Istennek az iszlám vallásért, amelyhez, ha valaki igazodik, az győzedelmeskedik, aki gyakorolja, a helyes úton halad, aki kiáll
mellette, az megszabadul, aki ellene szegül, az elvész. Általa ismerszik meg
a Teremtő, feléje törekednek a nemzetek, reá vágyakoznak a lelkek, általa
nyerik el a reménységet előbb vagy utóbb, mert ez a világot betöltő világosság, a tökéletesség és örökkévalóság honába átvezető híd, ahol nincs
homály vagy ámítás. Isten a szunniták közé rendelt minket, hogy kerüljük a
hamisságot, és mindazt, ami követőire hárul…”
Egyebütt ezt írja:
„Ha azzal állna elő valaki, amivel egyik nagybátyám érvelt, aki híres és rátermett vitatkozó volt; Iraq és Khorászán szerte Abú Zakarijá Jahjá ibn anNo‛mán néven ismerték. Egyik könyvében, amelyet a különféle vallások hívei
cáfolatára írt, elmondja, hogy vizsgálatnak vetette alá annak okait, hogy a
Medinába kivándorlók és az őket megelőző korábbiak, valamint azok az
asszonyok és férfiak, akik velük együtt csatlakoztak az iszlámhoz, ezt miért
tették, de nem talált senkit sem, aki azért csatlakozott volna hozzá, mert
látott valamiféle csodát vagy valami nyilvánvaló jelet. Ez megdönthetetlen
bizonyíték volt számomra, amely elbizakodottá és vakká tett egészen addig,
míg el nem szakadtam az ő vallásától, mert akkor már könnyűnek találtam
a választ, és kényelmesnek a kiutat.”
Az idézett vallomásokból nyilvánvaló. Hogy Ibn Rabban at-Tabaríj felmenői
nem zsidók voltak. Előkelő keresztyén családból származott, amelynek több tagja
is a tudományok (köztük a vallástudomány) elismert művelője és képviselője volt.
Így vall atyjáról és őseiről a Firdausz al-hikma bevezetésében:
„Atyám Merw városának írástudóitól származott, tekintélyes, képzett
emberektől. Fő törekvése volt a kegyesség gyakorlása, a kiválóság elérése
és az elmélyülés az orvosi és filozófiai művekben. Az orvostudományt atyái
gyakorlata szerint művelte. Nem dicsőség- vagy nyereségvágy irányította,
hanem az Isten közelsége és a megelégedettség. Ezért nevezték őt ’rabban’-nak, ami azt teszi: Urunk és Mesterünk.” (Siddiqi 1928: 1)

*
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A VALLÁS ÉS AZ ÁLLAM – Mohammed próféta prófétai
küldetésének elfogadásáról (at-Tabari 1973: 31-36)
A könyörülő Irgalmas Isten nevében. Segítségért hozzá fohászkodunk.
Alíj ibn Rabban at-Tabaríj, a hívők fejedelmének embere így szólt: Dicsőség és
hála Istennek az iszlám vallásért, amelyhez, ha valaki igazodik, az győzedelmeskedik, aki gyakorolja, a helyes úton halad, aki kiáll mellette, az megszabadul, aki
ellene szegül, az elvész. Általa ismerszik meg a Teremtő, feléje törekednek a nemzetek, reá vágyakoznak a lelkek, általa nyerik el a reménységet előbb vagy utóbb,
mert ez a világot betöltő világosság, a tökéletesség és örökkévalóság honába átvezető híd, ahol nincs homály vagy ámítás. Isten a szunniták közé rendelt minket,
hogy kerüljük a hamisságot, és mindazt, ami követőire hárul. Isten, akit megillet
minden dicsőség és hála, akinek uralma határtalan, szavait senki sem képes másra cserélni. Minden jónak bölcs adományozója, aki kijelentette az igazságot és
világossá tette; megteremtette szolgáit, elküldte küldöttjét, szeretettjét, barátját a
benne kételkedőkhöz, hogy maradandó győzelemre, ragyogó világosságra hívja
őket, míg el nem közelített és meg nem érkezett az óra, midőn elbocsátotta a Magasságos Isten a mi prófétánkat, Mohammedet – Isten áldja meg őt és adjon neki
üdvösséget! – minden teremtményhez örömmondónak, figyelmeztetőnek, világító
lámpásnak. (Vö. Korán 33,45–46) Kinyilvánította Urának parancsát, buzdította
ellenségeit – csábítással és elrettentéssel, oktatással és megjobbítással – a men�nyországnak és boldogságának elnyerésére és hogy visszatartson az örök tűztől és
veszedelmétől. És hirdesse Istenről azt, amit Gábriel arkangyal hozott le neki abból a kijelentésből, amelyhez „nem férkőzhet hamisság sem elölről, sem hátulról”
(Korán 41,42), és amely nem hagy el semmi igazságot, melyet őelőtte a próféták
hoztak, hanem megerősítette, támogatta, sőt megparancsolta a hitet mindnyájukban. Legyen áldás közülük az elsőkön és az utolsókon.
Így szól az Isten az ő kijelentett Könyvében: „Mondd! Hiszünk Istenben és
abban, ami nekünk kijelentetett, és ami kijelentetett Ábrahámnak, Iszmáelnek,
Izsáknak, Jákóbnak és a törzseknek, és amit Mózes, Jézus és a próféták Uruktól kaptak, nem teszünk különbséget közöttük. Mi Isten előtt hódolunk.” (Korán
2,136) Így szólt: „A Küldött hitt abban, ami neki Urától kijelentetett és a hívek
mind ővele hisznek Istenben, angyalaiban, kijelentett könyveiben és küldötteiben.
Egyáltalán nem teszünk különbséget küldöttei között…” – a vers végéig (Korán
2,285). Ezt mondja azokról, akik a hatalmas és erős Istenen kívül mást is istenként
tisztelnek, vagy neki fiút vagy társat tulajdonítanak: „Mondd! Ő, az Isten egyedüli
Egyetlen. Az Isten örökkévaló. Nem nemzett és nem nemzették. És nincs senki
hozzá fogható.” (Korán 112) Majd így szól: „Mondd! Ó, szentírás népe! Rajta!
Keressünk olyan szót, amely egyezik nálunk és nálatok! Csak Istent imádjuk,
semmit ne állítsunk társként melléje! Egyikünk se fogadja el a másikat urának
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Isten helyett! Ám ha elfordulnak, mondjátok: Tanúsítsátok, hogy mi muzulmánok
vagyunk.” (Korán 3,64) Aztán ezt mondja: „Vajon az jobb-e, aki Isten félelmére
és megelégedésére alapozta építményét, vagy pedig az, aki egy vízmosta, omlásra
kész homokpad szélére alapozta építményét, amely vele együtt a gyehenna tüzébe
omlik? Isten nem vezérli a bűnösök népét.” (Korán 9,109) Erre nézve hangzott
el az ő felhívása, erre alapozta missziói munkájának épületét, vele indította vallásának rendelkezéseit és igazságának feltételeit, amelyet megtagadtak a pogány
arabok és a Szentírás birtokosai, mert ők eltitkolták nevét, megváltoztatták a reá
vonatkozó jövendölést prófétáik – Békesség velük! – könyveiben. Én azonban
ezt napvilágra hozom, felfedem a titkát, lerántom róla a leplet, hogy az olvasó
tulajdon szemével lássa és növekedjék iszlámhitének ereje és öröme. Eközben
alkalmasabb és célszerűbb utat követek, mint amin mások jártak azok közül, akik
ebben a műfajban könyveket írtak. Van közöttük olyan, aki hanyagul kezeli, megcsonkítja, egyszerűsíti bizonyítását és nem magyarázza meg, van olyan is, aki a
költészetből hoz bizonyítékot a Könyv népe ellenében, olyat, amit nem ismerhetnek szent irataik alapján, aztán olyan is van, aki oly megjegyzésekkel tölti meg
könyvének lapjait, melyekben a muzulmánokat szólítja meg a több istenben hívők
helyett, aztán bizonyítékait csiszolatlan beszéddel értelmezi, s így akadályozza
a megértést. És ha az ellenfele azt akarja mondani, hogy ő ebben olyan, mint az
éjszakai fagyűjtő, vagy a folyam hordaléka, beszédében mindenfélét összehord,
legyen az tövis, fa, vékony vagy vastag, mert hiszen az, amit bizonyítékul felhoz,
nem megvilágít, hanem elfed, nem segíti, hanem akadályozza a tisztánlátást, nem
megkönnyíti, hanem megnehezíti a megértést, akkor jól teszi.
Mert aki egy ilyen hatalmas, eligazító, megértést segítő, minden vallásos
ember számára általános haszonnal járó könyvet ír hasonló tárgyban, illő, hogy
könnyen érthetővé tegye, és úgy vitatkozzon […] és tárgyaljon ellenfelével, hogy
közben ne hatalmaskodjon és fölényeskedjen vele szemben, hanem érthetőségre törekedjék, és ne homályosságra, világosságot, s ne sötétséget támasszon. A
szelídséget alkalmazza, javítsa eljárását […] azáltal, hogy világossá teszi, olyan
bizonyítékokat és ellenérveket sorakoztasson fel, amelyek, ha velük cáfol […],
kívül essenek az ő irányzatán és vallásán. Mert ha ezt teszi, akkor üldözőbe veszi
és meglövi nyilával és pórázán vezeti őt. A Magasságos Isten segedelmével erre
törekedetem, könnyen érthető kifejezésekkel éltem, hogy megértse őket az olvasó és ne legyenek kétségei. Nem hoztam elő az oltalom alatt állók számára sem
bizonyítékot, sem nehéz kérdéskört, sem hivatkozást, amit részletekbe menően
ne taglaltam volna, Isten támogatásával és segedelmével, és Dzsa‛farnak, az ő kalifájának, Mutawakkil ‛alAlláh imámnak, a hívők fejedelmének áldásával – Isten
tegye hosszúvá az ő életét! – aki vezetett engem, hasznomra volt és hallhattam
szavait. Mert hiszen ő rajongva lelkesedik egy ehhez fogható könyv terjesztéséért
és fennmaradásáért, amely megszilárdítja a vallás alapjait, taglalja bizonyítékait,
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felkelti az érdeklődést abban, aki nem ismeri annak áldását, és milyen próbatétel
elé állítja Isten az iszlámot és híveit a maga korában, hogy megújuljanak számukra
csodálatos cselekedetei, és megismerjék a fejlődést, növekedést és tekintélyt kormányzásának kegyessége által.
Azt találtam, hogy mindazok, akik ellene szegültek az iszlámnak, négyféle okból tették. Először a Prófétáról – Isten áldja meg őt és adjon neki üdvösséget!
– szóló történetben való kételkedés miatt. A második: a kevélység és a hatalom,
a harmadik a hagyomány és a megszokás, a negyedik a butaság és az ostobaság.
Életemre! Ha elkülönítenék a történetet és megértenék, akkor elfogadnák, és nem
utasítanák el. Mert amikor azt keresik, ami az Istennél van, s közben szembe szegülnek Isten parancsával, akkor nekünk arra kell törekednünk, hogy a történetről
meggyőződjenek, és távol maradjon tőlük minden kétség. Továbbá tegyük világossá számukra a történetek kezdeteit, elágazásait, okait és lefolyását; azokat a
szempontokat, melyek által kiderül az igazságuk szemben a hamissággal, és azokat az okokat, amelyek kedvéért a nemzetek elfogadták prófétáikat, és amik miatt hittek hithirdetőinek. Azután összevetjük történeteinket történeteikkel, azokat,
akik nekünk továbbadták azokkal, akik nekik továbbadták. És ha a mi bizonyítékunk és az ő bizonyítékuk arra nézve, hogy minek alapján hisznek valakinek a
prófétáik közül, egy és ugyanaz, akkor nincs bizonyítékuk Isten és önmaguk előtt
arra nézve, hogy nem hisznek a mi prófétánknak, az ő prófétáiknak meg hisznek.
Mert, hogy ha két egymással vitatkozó ugyanazon bizonyítékkal igazol valamely
állítást, akkor abban mindketten egyformán részesek, ezért kétségtelenül ugyanúgy érvényes az egyikére, mint a másikára.

*
IRODALOM
Brockelmann, C. (1898) Geschichte der Arabischen Litteratur, I. kötet, Weimar.
Lippert, J. (szerk.) (1903) Ibn al-Qiftí’s Ta’ríh al-Hukamá’, Leipzig.
MINGANA, A. (translated by) (1922) The Book Of Religion And Empire by ʻAli Ṭabari, Manchester.
at-Tabari, ʽAli ibn Rabban (1973) Ad-Dín wa’d-Daula, Bejrút.
SIDDIQI, M. Z. (edited by) (1928) Firdausu’l-Hikmat or Paradiese of Wisdom of ʽAlí b. Rabban-al-Tabarí, Berlin.

201

Oberlander Báruch rabbi
a Budapesti Ortodox Rabbinátus vezetője
és a magyarországi Chábád Lubavics mozgalom alapítója

A 2020. ÉVI SCHEIBER SÁNDOR-DÍJAS
LEIBOVICH ABRAHAM BENJAMINOVICH
KÖSZÖNTÉSE
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Barátaim!
		
A történelmi Magyarország, és ennek részeként hazánk mai területe, a viszonylag
késői neológ hitéletet messze megelőzően, illetve azzal egyidőben, hosszú időn
keresztül kiemelkedő jelentőségű színtere volt a hagyományos, ortodox zsidóság
virágzásának is. Azonban sajnos, amint az köztudomású, a Vészkorszak Magyarországon kiemelten sújtotta a vallási identitásában különösen erős vidéki zsidóság
tömegeit. A világégések pusztítását követően, majd a kommunista rezsim vallásellenességét érzékelve a túlélők legnagyobb része külföldre költözött, ezért a
zsidó közösségi élet általában véve is, de az egykori jelentős vidéki helyszíneken
különösképpen meggyengült, illetve teljességgel megsemmisült a rendszerváltás
időszakára. Ennek megfelelően a valaha virágzó vidéki, illetve ma már határon
túli vallási infrastruktúra, így az egykori közösségi épületek, zsinagógák, illetve a
temetők egyaránt erőteljesen lepusztultak.
A nehézségek ellenére az elmúlt évtizedekben a zsidóság valóságos újjászületésének lehettünk tanúi nem csupán Magyarországon, hanem a határon túl eső,
magyar ajkú zsidó közösségekben is. A Chábád Lubavics mozgalom és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) meggyőződése szerint meghatározó jelentőséggel bír az egykor virágzó zsidó közösségi élet helyreállítása e
területeken. Ennek megfelelően nem csupán a nagy múltú vidéki hitközségek újjáélesztésére, megerősítésére fordítunk fokozott figyelmet, hanem a határon túli
zsidóság szellemi és anyagi megsegítésére is. Az ezekben a közösségekben gyakran évtizedek óta folyó önzetlen munkát ugyanígy elismerni, támogatni szükséges.
Az egykori dicsőséges közösségek között is hosszú időn keresztül kiemelkedő
jelentőséggel bírt a munkácsi. Munkácson a hitközség 1741-ben alakult meg, és
ekkor épült az első zsinagóga is. A következő mintegy két évszázad során a város202

ban nem csupán jesiva létesült (1851-ben), majd zsidó nyomda (1871-ben), illetve
héber nyelvű elemi iskola (1920-ban) és zsidó gimnázium (1925-ben), hanem
jiddis nyelvű újsággal is gazdagodott a város, ahol 1930-ban már 11 ezer zsidó
élt (számarányuk az összlakosság 43-48 százalékát tette ki). Az újságot személyeskötődés okán is ismerem, hisz a feleségem nagyapja, Steinmetz Hermann, a
későbbi héber költő, ott kezdte a pályafutását, mint cikkíró. Ekkorra Munkácson
30 zsinagógában gyűltek össze rendszeresen a közösségek tagjai. A holokauszt
rettenetének, majd a kommunista vallásüldözésnek „köszönhetően” az 1960-as
évek végére alig kétezer zsidó maradt Munkácson, ahol ebben az időben már
egyetlen zsinagóga sem működött, összesen egy lakás-zsinagógájuk működött,
amire jól emlékszem. Mára Munkácson mintegy 300 zsidó maradt.
Ilyen körülmények között különös jelentőséggel bír azon kevesek áldozatkész, kompromisszumot nem ismerő munkája, akik életüket a sokat szenvedett
közösség megerősítésének, helyreállításának szentelik. Közöttük is kiemelkedő
fontosságú Leibovich Abraham Benjaminovich hosszú ideje folytatott, sokrétű tevékenysége, amellyel mindenkor a közösség újbóli magára találását, önérzetének
megerősítését és lehetőségeinek folyamatos bővítését szolgálja.
Leibovich úr 1946. május 12-én született Ukrajna kárpátaljai régiójának Uzhgorod körzetében, Gaidosh faluban. 1953 óta él Mukachevo (Munkács) városában, ahol az egyes számú középiskolában tanult, majd a Lviv Politechnikai
Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol gépészmérnökként végzett. 1970-ig munkásként dolgozott, később, már diplomás mérnökként a Mukachevpribor üzemben
tevékenykedett. Két évig, 1970 és 1972 között a szovjet hadsereg tisztjeként is
szolgált, ezután egészen 2000-ig mérnökként állt a Mukachevo Szerszámgépgyár
alkalmazásában.
1994-ben választották a munkácsi zsidó vallási közösség elnökévé. E kitüntetett tisztségét azóta is megszakítás nélkül, és a közösség legteljesebb elismerése
mellett és megelégedésére látja el. Mojshe Jehuda Léjb Rabinovics rabbi, a New
Yorkban székelő munkácsi haszid közösség vezetője 2005-ben alapította meg a
Mukachevo Jewish Heritage jótékonysági alapot, amelynek igazgatójává a rebbe
Leibovich Abraham Benjaminovich urat nevezte ki.
Az 1994-ben megkezdett, sikerekben gazdag tevékenysége alatt az állam nem
kevesebb, mint négy zsinagógát adott vissza a sokat szenvedett közösségnek. Áldozatos munkájának eredményeként ma Munkácson az ismét működő zsinagóga
mellett kóser szeretetkonyha, mikve, zsidó temető és a közösség mártírhalált halt
tagjai előtt tisztelgő emlékmű is található.
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Hölgyeim és Uraim!
Barátaim!
A zsidó hagyomány számos formában hangsúlyozza a közösség érdekében végzett önzetlen munka fontosságát. „…nem az elmélet a fontos, hanem a gyakorlat”
(Atyáink Bölcs Tanításai 1:17) – szól a Misna tanítása. A hagyományos zsidóság
e felhívást követve, a nemes szándéktól vezérelt cselekvést szorgalmazza az élet
valamennyi területét. A tettvágy leglátványosabban a segítségnyújtásban juthat
kifejezésre, ezért a Chábád Lubavics mozgalom és az EMIH a zsidóság lényegét
morális természetű parancsként felfogva, úgy gondolja, hogy a Scheiber Sándordíjjal az idei évben is olyasvalakit érdemes kitüntetni, aki nem csak szóban, hanem
konkrét cselekedetekkel is közössége javát keresi, szellemi és anyagi gyarapodását szolgálja.
Jómagam 1992-ben látogattam először Munkácsra. Akkor találkoztam első
alkalommal Leibovich úrral is. Jól emlékszem, milyen elhivatottan támogatta a
helyi zsidóság felvirágoztatásának ügyét. Rögtön jó viszony alakult ki közöttünk,
ami azóta csak mélyült, barátsággá nemesedett.
Meggyőződésem, hogy keresve sem igen találni olyan, Leibovich Abraham
Benjaminovich-hoz hasonló közösségi vezetőt, aki annyit, és olyan változatos
formában tett volna a helyi zsidóságért, mint a munkácsi hitközség idén 74 éves
elnöke. Ennek megfelelően nagy örömmel tölt el, hogy idén Leibovich úr kapja a
Scheiber Sándor-díjat, aki személyes és szakmai kvalitásával, illetve példamutató
és fáradhatatlan igyekezetével egyaránt méltó e kitüntetésre.
Szívből gratulálok!
És ahogy Munkácson szoktak mondani: skajech és mázl tov!
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SZÉCSI József
egyetemi docens, Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetem

A MAGYARORSZÁGI KERESZTÉNY VALLÁSI
IRÁNYZATOK JELENE ÉS JÖVŐJE1
Babits Mihály versében a jövő képét idézte meg: „Ó te Jövő, aki jössz és senki
se sejti, hogy itt vagy; jössz és senki se lát; jössz sűrű fátyol alatt…”2 A magyar
kereszténység csöndesen él, igazából senkit sem zavar, érdemben nem szólal meg
sem vallási sem társadalmi kérdésekben. Végezheti hitéleti munkáját, felújíthatja
templomait, gyülekezeti otthonait és elvan, mint a befőtt… Van katolikus, van protestáns és ortodox kereszténység-keresztyénség. A katolikus, református és evangélikus egyházak, bennük a plébániák, gyülekezetek szépen lassan lepusztulnak,
leépülnek, elfogynak. Pontosabban: csak az emberek, a falak megmaradnak. Katolikus részen sok helyen pozitívum, hogy még van kit temetni… Másutt, a fővárosban, nagyobb településeken látható és érzékelhető módon ritkulnak a padokban
ülők, és egyre több üresé válik. Sok olyan plébánia van Magyarországon, ahol a
lelkész öt falu templomát látja el. Ismert a pécsi egyházmegye 25 templomot ellátó
papja is. Jelenleg ő a csúcstartó. Hihetetlen mennyiségű hivatalos adminisztrációt kell elvégezni a papságnak, ami mellett temet, misézik, keresztel, gyóntat.
Vagyis rohangál és nem pasztorál. A Szeged-Csanádi egyházmegyében néhány
hónapja a plébános beleőrülve az adminisztráció tengerébe felment a templomtoronyba és kiugrott. Lassan életbe lépnek egyik-másik egyházmegyében az új
egyházstruktúra elemei. Van, ahol konkrétan tervbe vették az egyes településeken
a vasárnapi istentiszteletek, misék megszüntetését és helyette évente fogják megtartani a templom búcsúját, a híveket pedig egy nagyobb település templomaiba
szállítják buszokkal misére. Az öregek meghalnak, középgeneráció alig van és fiatalság sincs érdemben. Vannak katolikus iskolák, különböző lelkiségi mozgalmak,
melyek a jövőbe mutatnak, de korántsem olyan mértékben, hogy ez megtarthatná
a jelenlegi egyházstruktúrát. A vidéki szemináriumokba évente néhány kispap jelentkezik, jelentős a fiatalon felszentelt papok kilépése is, az öregeket pedig, az
idős papokat több egyházmegyében kivonják a forgalomból, nyugdíjazzák akkor
is, ha még tudna működni. Minden a püspöktől függ.
1
2

Elhangzott a Keresztény–Zsidó Társaság konferenciáján 2020. febr. 19-án Budapesten a Gellért-Szállóban.
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A magyarországi katolikus egyház vasárnapi szentmiséin elhangzó prédikációk nagy része, a döntő része hihetetlenül silány, unalmas moralizálás, általában
készületlen ömlengés. Vagyis – kivételektől eltekintve – nem más folyik, mint a
butítás, a meglévőből is a lebutítás. Pedig a teológián általában jó és ütőképes képzést adnak, de kikerülve a pasztorációba, a kezdeti lelkesedés után a szociológia
törvényszerűsége szerint a fiatalok is beállnak a fölöslegességet prédikálók közé.
A szentmise sajnos általában egy passzív terület, végigülnek, néznek, hallgatnak
valamit, aztán hazamennek. Vagyis nincs közösség. Protestáns részen, elsődlegesen a kisegyházaknál más helyzet, ott a struktúra és hagyomány miatt létező közősségek vannak. A zsidóság a péntek esti istentisztelet után kidduson asztal köré
ül, beszélget, tanít, imádkozik. Ez sajnos katolikus részen jelenleg nem létezik.
Nemsokára Eucharisztikus Világkongresszus lesz Budapesten. Eltelt kétezer
év és tisztázatlan a katolikus eucharisztia és a protestáns úrvacsora tan. Ez egész
egyszerűen abszurdum és nonszensz. A világegyházban pl. németországi egyházmegyében megvalósították a közös szentségvételt katolikus és evangélikus részen,
és másutt is vannak kezdeményezések a világban. Pannonhalmán ökumenikus találkozón katolikusok és protestánsok együtt áldoznak, de ez helyi gyakorlat, nem
országos. Az újszövetségi iratok filológiai, exegetikai vizsgálata nem tesz lehetővé
olyan kijelentést, amely teljes egészében rekonstruálni tudná Jézus utolsó vacsorájának leírását, ti. egy széderestének és egy korai keresztény gyülekezeti gyakorlata
áll előttünk, illetve e kettőnek egybeforrasztása.
Sok szó esik a papi nőtlenség kérdésköréről is, ti, hogy a latinszertartású katolikus világi papság számára mért nem választható a családos életforma is, mint a
magyarországi – szintén Róma alá tartozó – görögkatolikus papságnál? A helyzet
fonákja, hogy a görögkatolikus egyházi világ is leépülőben van, annak ellenéré, hogy lehet nősülni. Egy neves budapesti plébános, néhány évvel ezelőtt egy
papi találkozón, ahol előjött a világi papság esetleges nősülésének lehetősége, felállt, széttárta karjait és reszketeg hangon így szólt: Csak kötelezővé ne tegyék! A
nősülési probléma egyébiránt nem azonos a földgolyón. Indiában pl. természetes dolog a távol-keleti szerzetesek életformája. A zsidó-keresztény kultúrkörben
azonban korántsem. És itt vannak még a nők is. Mindent csinálhatnak: mosnak,
vasalnak, főznek, tikárok, tanárok, csak éppen papok nem lehetnek. Ez pedig egy
sima kulturális beidegződés. Vagyis ugyanott állunk ezen a téren, mint az ókori
zsidóság kétezer évvel ezelőtt.
Vannak persze napi problémák is, így pl. a Gyulafehérvári Római Katolikus
Egyházmegye sajtóközleménye, melyben a gyergyóditrói eseményekre reagált
Jakubinyi György érsek január 31-én.3 A levél háttere az, hogy felvettek a gyergyóditrói pékségbe két Sri Lanka-it, az egyik ráadásul katolikus. A helyben lakók
3
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panaszkodnak bizonyos munkakörülményekre. Korábban a faluban lakó cigányok
zavarták a falu lakosságát, lopások, atrocitások napirenden voltak és egy gyilkosság kapcsán a falu egy éjjel kikergette az összes cigányt és felgyújtotta a házaikat.
Az érsek világosan kifejtette az evangélium, az egyház, az általános emberi jogok,
valamint Románia jogrendjét illetően a helyes emberi hozzáállást. Természetes
módon figyelmeztetett a befogadottak kötelezettségeire is a befogadó társadalommal szemben. Az érsek elítélte a bevándorlás-ellenes helyi katolikus lelkipásztort:
„Sajnálatos módon Bíró Károly gyergyóditrói segédlelkész egy olyan konfliktus
középpontjába keveredett, ami meghaladja kompetenciáit és ami Egyházunk álláspontjával nem egyezik.”
Az eset azért is fontos, mert mindennapjaink egyik megoldatlan emberi és társadalmi és így vallási kérdéséről van szó, az elvándorlásról, a migrációról. Nos, az
elmúlt percekben csak felvillantani akartuk a napi problémák sűrűjéről a leplet és
vetni egy pillantást a jövőbe. Fejezzük be Babits Mihállyal:4
„Néma falun lakom én, hol még az ebek sem ugatnak,
nem bőgnek tehenek, még a malac se visít.
Nádas eresznek alatta topázszemü tengericső csügg.
Hószínű fal, kék árny. Csend, csak a fecske csicserg.
Csak ha a villanyos átrohan itt (és mint a tehén bőg)
sejteni a város szörnyeteges közelét.”

4
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SZÉKELY János
szombathelyi megyéspüspök

AZ UTOLSÓ ÓRÁBAN VAGYUNK
AZ ÚJ TRIANON FELÉ5
Tegnap emlékeztünk arra, hogy 100 éve írták alá a trianoni békediktátumot. A
jövőbe tekintve újrapublikáljuk a Székely János szombathelyi megyéspüspökkel,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottsága
elnökével tavaly készített interjúnkat, hogy felhívjuk olvasóink figyelmét az általa
elmondottak aktualitására.
– Tavaly egy konferencián a cigányság helyzetével összefüggésben egy újabb
Trianonról beszélt. Ennyire nagynak látja a veszélyt?
– Az első világháború előtti időszakban a magyar társadalom és az állami vezetés sokszor érzéketlenül és talán nagyképűen is viszonyult a nemzetiségekhez
– gondolok itt a szlovákok, a románok és a szerbek egyesületeire, oktatási intézményeire, szervezeteire. Mintha nem érzékeltük volna azt a veszélyt, ami később
Trianonban valósággá vált. Természetesen ezzel nem azt szeretném állítani, hogy
a trianoni békediktátum igazságos volt.
Úgy tűnik, most is egy hasonló helyzettel állunk szemben. Északkelet-Magyarországon és az ország déli részén teljes egészében romák lakta régiók vannak
kialakulóban. Ezeken a településeken óriási a nyomor, a kilátástalanság, a munkanélküliség, és többnyire az oktatás is gyenge minőségű.
Mintha a magyar társadalom magára hagyta volna ezeket az embereket. Fennáll a veszélye annak, hogy kialakul egy roma ország, vagy ennek a vágya, mondván, ha ez az ország ennyire keveset tesz értünk, akkor jobb lesz külön.
A helyzet jellemzésére szeretnék néhány adatot is megemlíteni. A roma lakosság több mint fele (52%) túlzsúfolt, majdnem fele (46%) pedig komfort nélküli
lakásokban lakik (ezek az arányok a többségi társadalomhoz tartozók esetében
13% és 3%). Aki nem járt még kis falvaink szélén vagy a szegregátumokban,
az el sem tudja képzelni, milyen körülmények között élnek ezek az emberek. A
karácsony előtti napokban felkerestem Szombathely néhány nagyon szegény családját. Az egyik négygyerekes család egy egyetlen szobából és egy kis előtérből
álló „lakásban” lakott. A falak penészesek voltak, nem volt bent sem WC, sem
5
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fürdőszoba, csak egy csap. Négy kicsi gyermek ilyen körülmények között nő fel
a mai Magyarországon.
A korai iskolaelhagyás a roma fiatalok esetében 60 százalékos, ugyanez a szám
a többségi társadalomnál 9 százalék. A 15 és 24 év közötti romák 41 százaléka nem
tanul, és nem is dolgozik. A nem romák esetében ez a mutató 9,8 százalék. Annak
ellenére, hogy az utóbbi tíz évben csökkent Magyarországon a munkanélküliség
és a szegénység – ezek persze örömteli tények –, nem szabad elfelejtenünk, hogy
van egy olyan társadalmi réteg, amelynek óriási hátrányt kell leküzdenie. Harrach
Péter mondta, hogy a magyar társadalom előtt két nagy sorskérdés áll: a demográfiai krízis és a romák helyzete. A magyar államnak és a társadalomnak nagyon
nagy energiákat kellene fordítania ezeknek az embereknek a felemelésére.
– Mit lehetne tenni értük?
– Hatékony programokra volna szükség. Jó példa erre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tarnabodi kezdeményezése. Tarnabod néhány évvel ezelőtt még nagyon szegény zsákfalu volt. Aztán egy fiatalember életvitelszerűen beköltözött a
faluba – ő lett minden kezdeményezés motorja. Felmérte a falu reális helyzetét: ki
akar dolgozni, mitől adósodnak el az emberek, milyen veszélye van az uzsorások
tevékenységének. Az első lépése az volt, hogy kért egy buszt a munkába járáshoz.
Ezt követően több lakosnál is előfizetéses elektromos fogyasztásmérőt szereltettek fel. Így mindenki annyi áramot fogyasztott, amennyit előre kifizetett. Ennek
hatására az áramfogyasztás a 60 százalékára csökkent, és szinte teljesen megszűnt
az eladósodottság. Néhány hónap alatt nagyot változott a falu légköre. A harmadik
lépés egy – nem piaci alapon tevékenykedő – veszélyeshulladék-szétszerelő üzem
létrehozása volt. Mivel arra nem volt esély, hogy versenyhelyzetben működtessenek egy ilyen céget, körbejárták a környéket, és baráti alapon kértek megrendeléseket a vállalatok vezetőitől. Ez azt is bizonyítja, hogy az a gazdasági logika, amit
az Európai Unió szabályai ránk kényszerítenek, egyáltalán nem segíti a hátrányos
helyzetű régiók munkahely-teremtési programjait. Sok ilyen, társadalmilag és államilag támogatott kezdeményezésre volna szükség.
– A munka mellett az iskolát is említette. Ön miként látja a romák beiskolázásának, képzésének kérdését?
– Magyarországnak számos olyan kistérsége van, ahol a roma gyerekek száma
megnőtt. A szabad iskolaválasztás – nagyon helyesen – lehetőséget ad arra, hogy
a szülő ott taníttassa a gyermekét, ahol azt a legjobbnak látja. Az állam feladata
az lenne ezen a területen, hogy minőségi oktatást, vagyis a lehető legjobb iskolát
biztosítsa ezekben a leszakadó kistérségekben is. A tanárok számára kiegészítő
juttatásokat kellene adni, így vonzóvá válhatna a hátrányos helyzetű gyermekek
tanítása. Az is fontos volna, hogy új (nem frontális) tanításai módszerek segítségével emeljék az oktatás színvonalát.
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– Napjainkban még azok a fiatalok is nehezen jutnak lakáshoz, akik nem nevezhetők szegénynek. Hogyan lehetne megfelelő lakáshoz juttatni a hátrányos
helyzetű embereket?
– Nagy szükség volna olcsó, alacsony rezsijű önkormányzati bérlakásokra. Így
azok, akik nyomorban élnek, tehetnének egy kicsi, mégis jelentős lépést felfelé.
Sajnos a legtöbb önkormányzat nem épít és nem ad ki ilyen lakásokat.
– Visszatérve a tarnabodi példához: Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke egyszer azt mondta, hogy bár természetesen az anyagiakra is
nagy szükség van ezen a területen, de talán még ennél is fontosabb az elkötelezett
emberek munkája.
– Egyetértek, én is úgy gondolom, hogy nagyon sok cigány családnak mindenekelőtt egy segítő emberre volna szüksége. Aki például a hivatalos ügyeiket
intézi. Az átlagos cigányember sokszor nem is érti a hivatalos levelek nyelvezetét. Munkakeresésnél, szerződéskötésnél, vagy akár egy kórház felkeresésénél is
szükségük lenne egy mentorra. Esztergomban volt egy hatgyerekes roma édesanya, aki dolgozott, mégis állandóan adóságokkal küzdött. Egyszer valaki leült
vele, hogy írják össze a kiadásait és a bevételeit. Kiderült, hogy ez az asszony a
hétköznapokban sokkal több kiadást tervezett, mint bevételt. Ezt az aránytalanságot csak úgy tudta megoldani, hogy egy új kölcsönből kifizette az előzőt. Ez
az édesanya életében először ekkor szembesült azzal, hogy másképpen kellene
megterveznie a család havi költségvetését. A magam részéről mindig azt szoktam
javasolni, ha van a környezetünkben hátrányos helyzetű család, akkor keressük fel
őket, ismerkedjünk meg velük, alakítsunk ki velük jó kapcsolatot. Ha egy kicsit
rálátunk az életükre, akkor már sokkal hatékonyabban tudunk nekik segíteni.
– Az említett tanácskozáson a droghasználatról is szó volt. Miért érintettek ebben a romák különleges módon?
– Ennek fő oka az lehet, hogy a roma családok nagy részét nem védi kultúrából,
hagyományokból, értékekből, hitből, emberi kapcsolatokból szőtt erős védőháló. Ezért a modern társadalmat veszélyeztető negatív jelenségek is fokozottabban
érintik őket. Ezzel rokon jelenség, hogy a tárgyak esetében is a leggiccsesebbre
esik a választásuk, mert nem volt lehetőségük tájékozódni a művészeti kérdésekben. A vallásnál is ezt látjuk: ha szép a zene, jó a hangulat, az már elég a számukra;
nem fontos nekik, hogy az adott vallás milyen tartalmú, van-e mélyebb történelmi
gyökere. A keresztnevekkel is ez a helyzet: nincsenek példaképeik vagy bibliai
eszményeik, ezért választanak nevet a legutóbbi filmsorozatból. A gyenge kulturális háló miatt könnyebb befolyásolni őket.
– Mi lehet itt a megoldás?
– A hit szerepe nagyon fontos lehet. Esztergomban volt egy fiatalember, aki
hatodikos általános iskolásként hagyta abba a tanulást. Szegénységben élt, de nagyon vágyott arra, hogy neki is jó holmija legyen, ezért ruhákat, cipőket lopott.
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Hamar rátalált a kábítószerre, fogyasztó és díler is lett. Rövidebb időszakokra börtönbe is került, a házassága szétesett, az egészsége is megroppant, úgy lefogyott,
hogy szinte csont és bőr lett. Édesapja egy jószívű, mélyen vallásos ember volt.
Egyszer a fiú arra ért haza, hogy az apja térden állva imádkozott érte. Ez annyira
megrendítette, hogy hajlandó volt elmenni az apjával a templomba. Később egy
cursillós hétvégén is részt vett, bár mint később elmondta, nem is tudott a szövegekre figyelni. Akkor sem értett sok mindent, amikor a csoport bement a kápolnába. Ő is letérdelt, nézte az oltár fölött függő feszületet, és úgy hallotta, hogy Krisztus azt mondja neki: szeretlek téged és fel akarlak emelni. Úgy érezte, hogy Jézus
lelép a keresztről, odamegy hozzá és megöleli. Ettől kezdve nem kábítószerezett,
és még csak rá sem gyújtott. Ez négy éve történt. Azóta elvégezte a nyolc osztályt,
jogosítványt szerzett, esti iskolába jár, lett új családja, és elkezdett dolgozni. A szabadulás lényege az ember szívében történik. Ha a szívünk megtelik, akkor nincs
szükségünk pótszerre ahhoz, hogy boldogok legyünk.
– A szakértők szerint manapság a dizájnerdrogok jelentik a legfőbb veszélyt.
Mi ennek az oka?
– Ezeket a szereket nem azért használják a fiatalok, hogy „fölpörögjenek”. Sok
roma fiatalnak nincs jövőképe, nem látják, hogy a jelenlegi rossz helyzetükből
hogyan tudnának kikerülni. A drog számukra pusztán arra kell, hogy legalább egy
rövid időre megfeledkezhessenek mindarról, amiben élnek. Nyugodtan nevezhetjük ezt nyomordrognak is. Kassa környékén, de hazánkban is sokfelé szörnyű
pusztítást végeznek ezek a szerek.
– Mit tehet az Egyház, a hívő ember azért, hogy az imént említett új Trianont
elkerüljük?
– Az Egyház és a hívő emberek is nagyon lomhák, nehezen nyitnak a romák
felé. Nagy a szakadék a romák és a nem romák között, mégis alig vagy túlságosan
lassan teszünk ennek áthidalásáért. Pedig ezt a szakadékot a nem romák sokkal
könnyebben átlépik, mint a romák. A papok, a hitoktatók és a hívő emberek még
könnyebb helyzetben vannak. A papokat szívesen, tisztelettel fogadják a cigány
családok, nyitottak az imádságra, az áldásra. A kapu tehát nyitva van. Nem úgy
kell a romák evangelizációjához hozzáállni, hogy bent ülünk a plébánián, és várjuk, hogy eljöjjenek. A többségi társadalom évszázadok óta kötődik a templomhoz, de a romák hagyományaiban soha nem szerepelt a templomba járás. Meg kell
teremtenünk az Egyház cigányok számára is vonzó arcát.
Az utolsó órában vagyunk, most még van lehetőség arra, hogy változtassunk
a helyzeten. Ha nem tesszük meg, akkor ketté fog szakadni ez az ország, amely
közös hazánk.
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SZITA Szabolcs
emeritus professzor, az MTA doktora

AZ APOSTOLI SZENTSZÉK ÉLETMENTÉSEI
BUDAPESTEN
A második világháború éveiben az üldözött magyarországi zsidók mentéséért
az Apostoli Szentszék budapesti képviselete következetesen kiállt. A mentesítés
kérelmi ügyekben a döntést Angelo ROTTA címzetes érsek, apostoli nuncius1
(1872–1965) hozta. Vatikán Állam követének rezidenciája 1930 óta a budai várban, a Dísz téren volt. Budapest szovjet ostromakor bomba sújtotta. 1945. március
21-én – a szovjet hatósági engedély hetekig húzódott – a pesti oldalra, az Angolkisasszonyok belvárosi zárdájába költözött át.2 Április 6-i kiutasításáig hivatala a
pesti oldalon, a Váci utcai rendházban működött.
Msgr. Rotta a Vatikán képviselőjeként maga mögött tudhatta XII. PIUS és a
római katolikus egyház tekintélyét.3 A Magyarországon – 1944-ig alig tapasztalt
– antiszemita uszítással és üldöztetéssel szemben következetesen fellépett. Példát
mutatott, a hajszolt zsidók pártjára állt. Ez a magatartás a magyar főpapok körében
– kivételes alkalmak és személyek is voltak – elmaradt.
A nuncius Magyarország 1944. március 19-i német megszállása, a kollaboráns Sztójay-kormány4 hivatalba lépese utáni napokban sürgős kihallgatást kért.
Március 23-án látogatást tett SZTÓJAY Döme miniszterelnöknél.5 Tudta, hogy
hamarosan zsidóellenes intézkedések következnek, a pápa nevében a rendelkezések megfogalmazásában mérsékletet ajánlott. Április 27-én felkereste ARNÓTHY
JUNGERTH Mihály rendkívüli követet, a külügyminiszter állandó helyettesét.6
1
2
3
4
5
6

ROTTA, Angelo (1872–1965) olasz katolikus pap, 1930 és 1945 között magyarországi apostoli
nuncius.
NAGY Töhötöm: Jezsuiták és szabadkőművesek, Universum Kiadó, Szeged, 1990. 179.
Máig sajnálatos, hogy a fajüldözők csapataival, a nyilasok kegyetlen terrorjával történt következetes szembenállásainak a Vatikáni Levéltárban őrzött dokumentumai – több kérés történt – máig
nem publikusak, nem kutathatók.
Magyar Quisling-kormány.
A volt berlini magyar követ (1883–1946) a külügyminiszteri posztot is ellátta, a nemzetiszocializmus meggyőződéses híve volt.
ARNÓTHY JUNGERTH Mihály (1883–1957) diplomata, 1934 é 1939 között moszkvai követ.
A Sztójay-kormányban a külügyminiszter állandó helyettese, rendkívüli követ és meghatalmazott
miniszter.
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Közölte, hogy XII. PIUSZ mélységesen fájlalja Magyar Királyság kormányának
az Evangélium tanításaival ellentétes magatartását.
A továbbiakban a miniszterelnöknél sűrűn interveniált. Esetenként írásban,
erélyes hangvételben. A vidéki zsidóság tömeges deportálásának első napján, május 15-én azonnal tiltakozott a Külügyminisztériumnál. A jegyzékben leszögezte,
hogy „mint a Nunciatúra értesült, százezrek (esetleg burkolt formában történő)
deportációjához akarnak eljutni. Mindenki tudja, mit jelent a deportálás a gyakorlatban”.7 Kérte a kormányt, hogy ne folytasson hadjáratot a zsidók ellen, mert ez
már átlépi a természeti törvény és az isteni parancsolatok határait.
A tiltakozások a kormányra, a deportálás elkötelezett híveire semmiféle hatást
nem gyakoroltak. A május 4-5-i – német–magyar–szlovák vasúti szállítási egyeztetés Bécsben sikerrel járt. A folytatás gördülékeny volt, a vidéki zsidókkal tömött
tehervonatok terv szerint indultak Auschwitz – Birkenauba.
Alig ismert, hogy június 19-én MINDSZENTY József veszprémi püspök8 is
szót emelt. HORTHY Miklós kormányzótól9 levélben kérte, hogy legalább a megkeresztelt zsidó származású gyermekek elszállítását akadályozza meg.10 A levél
fogadtatásáról, következményeiről nincsen adat.
Az üldöztetés ellen küzdők között kiemelkedett az Országos Szociálpolitikai
Intézet tevékenysége. Elnöke ERŐDY-HARRACH Béla egyetemi tanár,11 főtitkára dr. CAVALLIER József12 volt. Az intézet négy könyvtárat, orvosi rendelőket,
napközi otthont tartott fenn, meghatározóan a munkásság testi és lelki gondozásával foglalkozott. Cavalliert lelkes, bátor emberként ismerték, a Magyar Szentkereszt Egyesület13 elnöki posztját is betöltötte. A vezető személyiségek között volt

7

8
9
10
11
12
13

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL) Külügyminisztérium Be. res. 90-24.
(16/a/3) Közli Vádirat a nácizmus ellen 1. Budapest, 1958, 319. Horthy emlékirataiban azt állította, hogy csak augusztusban tudta meg, titkos hírhozó útján, a szörnyű valóságot a megsemmisítő
táborok működéséről. HORTHY Miklós: Emlékirataim, Buenos Aires 1953, 259. Állítását a szakirodalomban többször cáfolták.
MINDSZENTY József (1892–1975) Esztergom érseke, Magyarország utolsó hercegprímása, bíboros. A nyilasok és a kommunisták egyaránt üldözték.
HORTHY Miklós (1868–1957) az Osztrák-Magyar Monarchia Haditengerészetének tengerész
tisztje, altengernagy. 1920. március 1-jétől 1944. október 16-ig a Magyar Királyság kormányzója.
Portugáliában, emigrációban halt meg.
BALOGH Margit: Mindszenty József (1892–1975) Elektra Kiadóház Budapest, 2002, 63. A gyermekeknek sem irgalmaztak.
A nyilas érában letartóztatták, a sopronkőhidai börtönben raboskodott.
CAVALLIER József (1891–1970) a katolikus műveltség, a katolikus újságírás kiemelkedő alakja,
1944 második felében bujkálásra kényszerült. Hol a Gestapo, hol a nyilasok keresték.
A Magyar Szentkereszt Egyesület az első zsidótörvényben érintett zsidó származású, de keresztény
állampolgárok védelmére létesült. Arra is, hogy a keresztelkedést igénylő zsidó vallásúakat – még
a kereszténység felvétele előtt – megfelelő oktatásban részesítse.
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báró APOR Vilmos14 győri püspök, ALMÁSSY József, a központi szeminárium
vicerektora és mások, akik a háború után azonnal külföldre távoztak.
HITLER magyarországi helytartója, Edmund VEESENMAYER15 május 20-án
magyar besúgásról jelentett Berlinnek. A Kds Budapesthez16 feljelentés futott be
arról, hogy a Múzeum krt. 10. számú ház egyik helyiségében zsidógyűlés tartanak. Megállapították, hogy ebben a helyiségben van a Magyar Katolikus Kereszt
Egyesület, melyet 1941-ben zsidó pénzek segítségével Cavallier József dr. alapított. Az egyesület célja, hogy megtérítse a zsidókat, s keresztény hitre vezesse.
Az anyagi támogatás főképp WEISS bárótól17 és CHORIN Ferenctől,18a felsőház
tagjától származott. A kereszténységre való előkészítés nyolc héten át, heti két órát
vett igénybe.
A magyar titkosrendőrség beavatkozásakor 37 zsidó volt a helyiségben. HORVÁTH Miklós káplán oktatta őket, őt a krisztinavárosi plébános, dr. SABA Imre19
bízta meg ezzel.
A vidéki deportálások, a mind gyakoribb légitámadások, a szüntelen gerjesztett
gyűlölet légkörében a felelősség kérdése mind élesebben vetődött fel. Lépéseit
SERÉDI Jusztinián hercegprímás20 „sok és küzdelmes tárgyalásnak” minősítette, egyben leszögezte, „hogy az adott viszonyok között többet nem tehettünk”.
Végül május 17-i, Esztergomban kibocsátott levelének közzététele, „hogy a m.
kir. kormány helyzetét ne nehezítsük, és hivatalos tárgyalásainkkal párhuzamosan
senkinek ürügyet ne szolgáltassunk” – érveléssel elmaradt. Ugyanakkor minden
hivatalos megbeszélésen a kormány oldaláról „emberséges magatartást” követelt.
A hercegprímás magatartását emiatt is sokan – köztük báró APOR Vilmos
győri püspök – látszólagos részvétlenségnek minősítették. Angelo Rotta visszatérően a cselekvést sürgette. Június 5-én – alig három hét elteltével – a zsidók
embertelen üldöztetése miatt ismét tiltakozó jegyzéket adott át a magyar kormánynak. A június 24-én Lisszabonba érkezett levélből kitűnik, hogy a deportálás ellen
küzdő, esetenként reménykedő nuncius Veesenmayer birodalmi megbízotthoz is
14 Báró APOR Vilmos (1892–1945) 1941-től győri püspök. Felekezetre és etnikumra tekintet nélkül
kiállt az üldözöttekért.
15 Edmund VEESENMAYER (1904–1977) vezető német közgazdász, diplomata, az NSDAP és az
SS magas beosztású tagja.
16 Kommandos; KdS rövidítés a Gestapo kirendeltségét takarta.
17 Helyesen WEISS Edit (1899–1967) bárónő, a csepeli Weiss iparmágnás család tagja.
18 CHORIN Ferenc (1879–1964) ügyvéd, gyár-és bányatulajdonos. 1927-től felsőházi tag, 1928-tól
1942-ig a Magyar Gyáriparosok Szövetségének elnöke. 1944-ben a német megszállók zsarolására
lemondott vagyonáról, családostól külföldre szállították.
19 Helyesen SZABÓ Imre. A német nyelvű jelentés szövege The Destruction of Hungarian Yewry by
Randolph L. BRAHAM Pro Arte for the World Federation on Hungarian Jews New York, 1963,
581–582.
20 SERÉDI Jusztinián György (1884–1945) jogász, bencés szerzetes, egyházjogász, bíboros hercegprímás. A magyar katolikus egyház vezetője.
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bejelentkezett, mert „államfőhöz hasonló jogosítványokkal érkezett ide, és véleménye szerint az országot vezeti”.21
Június 8-án újra Rotta személyesen erélyesebb fellépést sürgetett a jogfosztó,
vazallus magyar kormánnyal szemben. Közrejátszhatott, hogy a nyomás is nőtt.
A vatikáni képviselet magatartását a magyar katolikus egyház és hívei oldaláról
bírálatok, kifogások érték. Többen azon voltak, mire való Budapesten az Apostoli Nunciatúra, ha senki sem tudja, hogy tett-e valamit, s megtévesztő, hogy az
Apostoli Szentszék fenntartja a német kormánnyal a diplomáciai viszonyt, azzal a
német kormánnyal, amely az atrocitásokat végrehajtja.22
A vidéki deportálás nyomasztó heteiben a Szentszék képviselete a Vatikánt gyakran tájékoztatta. A nuncius július 6-án ismét felkereste Sztójayt. 14 kikeresztelkedett
zsidónak (5 személyt családjával együtt) a zsidókat sújtó intézkedések alóli mentesítését kérte. Négy nappal később névsorukat is megküldte, ezt a miniszterelnök rövid
úton, személyesen JAROSS Andor23 belügyminiszternek adta át.24
Rotta kérésének indoklása a magyar kormányhoz érkezett külföldi tiltakozások hatását bizonyítja. A mielőbbi maradéktalan intézkedés a nuncius, „valamint a
Szentszék hangulatára kedvező befolyással volna, ami a jelen helyzetben mindenképpen kívánatosnak látszik”.
A vidéki zsidóságot sújtó kegyetlenkedések és a deportálások elleni tiltakozások
okán Sztójay – élén Serédi Jusztinián hercegprímással – június 17-én „kormányebédre” invitálta a püspöki kart. A gerinces főpap a meghívást elutasította. Nem volt
hajlandó olyan kormány asztalánál helyet foglalni, amelyik nemcsak teljesítetlenül
hagyja jogos kéréseinek legfontosabbjait, de még választ sem adott rájuk.
Lehetséges, hogy döntésében közrejátszott ugyanazon a napon a győri püspök
Serédihez érkezett, a fajiságon alapult üldöztetést elítélő levele. Apor határozottan
fogalmazott. „Tudniuk kell, hogy a bűnt nem szabad elősegíteni, vagy helyeselni,
még ha azt állami hatóság is követi el”.25
A deportálás rémségei azonban gyors ütemben folytatódtak. Az eredménytelenség egyre aggasztóbb lett. Június 25-én XII. Piusz a magyar zsidók érdekében
táviratot küldött Horthy államfőnek,26 a kormányzó „nemes érzelmeire” hivatkozott. Bizalmát fejezte ki, hogy mindent meg fog tenni, ami hatalmában áll, hogy
annyi szerencsétlen ember újabb gyásztól és fájdalomból megkíméltessék”.
21 BRANQUITO budapesti portugál ügyvivő számjel távirata a lisszaboni Külügyminisztériumnak.
22 LÉVAI Jenő: Szürke Könyv magyar zsidók megmentéséről Officina, é. n, 41.
23 JAROSS Andor (1896–1946) szlovákiai magyar politikus.1936-tól az Egyesült Magyar Párt országos elnöke, majd Budapesten a Törvényhozók Nemzeti Szövetségének szélsőjobboldali társelnöke. Háborús bűnösként elítélték, kivégezték.
24 A személynevek mellékletben szerepeltek, nem maradtak fenn. A július 12-i minisztertanácsi ülésen JAROSS amiatt panaszkodott, hogy neki „semmiféle lehetősége sincs mentesíteni”.
25 Szürke Könyv, 44.
26 Uott, 21.
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Június 27-én Rotta – a kormányhoz intézett tiltakozásain felül – Genarro VEROLINOVAL27 átiratot küldött a hercegprímáshoz is. XII. Piusz pápa kívánságát
tartalmazta, „hogy a magyar püspöki kar nyilvánosan is szálljon síkra a keresztény
elvek, valamint a faji rendeletekkel igazságtalanul sújtott honfitársaik, különösen
pedig a keresztények védelmében”.28
A püspöki kar nevében a jogfosztásért, az üldöztetésért minden felelősséget
elhárító főpásztori körlevél június 29-ére elkészült, de ANTAL István igazságügy
miniszter29 a postai továbbítást letiltotta. Hetekbe nyúló egyezkedés következett,
mialatt a halálvonatok naponta szállították a vidéki zsidókat az auschwitz-birkenaui halálgyárba.
Sztójay és társai soknak tartották, amit a kormánynak engedni (nyújtani) kellett
volna. Ugyanakkor Serédi és a püspöki kar kevesellte az eredményt. A püspöki kar
körlevelét július 8-án este és 9-én reggel beolvasták a rádióban, a szószéki közlés
16-án történt meg. A gesztus csekély eredménnyel járt.
A Vatikán budapesti követsége napok alatt újabb kezdeményezést tett. A nuncius és Sztójay levélváltása Rotta július 6-i látogatása kapcsán fennmaradt. Ebből
ismert, hogy a legfőbb kérdés ismét a magyarországi zsidókérdés kezelése volt. A
nuncius Magyarországra nézve kemény szavakat használt: a történéseket „utálatosnak és becstelennek” minősítette. Kijelentette, láthatóvá vált, hová vezetett a
faji elmélet alkalmazása. Különösen kifogásolta a magyar csendőrség eljárását,
amely „sokszor kegyetlen és megalázó”. Észrevételei között helyet kapott, hogy
a zsidóktól megkövetelt okmányok beszerzése „bizonyos nehézségekbe és akadályokba” ütközik.30
Rotta a sárga csillag viselése alóli mentességet kért a keresztény papok szüleinek, az egyházi (pápai) kitüntetések tulajdonosainak és a Szent Sír-rend tagjainak.
(Utóbbiak hárman-négyen voltak.) Szlovák példára (államelnök jogosultsága) hivatkozva a tárgyalás végén javasolta, hogy Magyarország kormányzójának meg
kellene adni a jogot, hogy egyes zsidókkal kivételt tehessen.31
10-én a nuncius 14 kikeresztelkedett zsidó névsorát és adatait küldte el Sztójaynak. Kivételezésüket (köztük öt személyét családostól) kérte. A levelet a mi-

27 Genarro VEROLINO (1906–2005) ROTTA titkára, a vatikáni oltalomlevelek, útlevelek budapesti
kezelője. A budapesti életvédelemben – nagy odaadással – meghatározó feladatokat látott el.
28 Szürke Könyv, 45.
29 ANTAL István (1896–1975) igazságügyi államtitkár, 1942-től nemzetvédelmi propaganda miniszter, a Sztójay – kormányban igazságügyi, valamint közoktatásügyi miniszter.
30 A miniszterelnök a visszásságokról személyesen kívánt tájékozódni, ezekről a belügyminiszternek
és az illetékes csendőr alezredesnek nem volt tudomása. A mentességek megítéléséhez írásban
személyneveket kért, amennyiben azok száma nem túl nagy, a teljesítésről intézkedést ígért.
31 A kormányzói mentesítésről a m. kir. Minisztérium 2040/1944. M. E. számú rendelete REMÉNYI
– SCHNELLER Lajos aláírásával a Budapesti Közlönyben 1944. augusztus 22-én jelent meg.
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niszterelnök a belügyminiszternek továbbította, hogy a felsorolt személyek32 kivételezését minél előbb rendelje el.
A kormány július 15-én kelt, 346/Res. Pol – 1944 sz. levelében újabb ígéretekkel élt. Több ezer zsidó, köztük tíz éven aluli zsidó gyermekek semleges vagy
ellenséges területre kivándorlását vetette fel. A Nemzetközi Vöröskereszt útján
anyagi segély nyújtását is engedélyezte, mindezzel „a magyar kormány emberséges és lovagias érzését”, valamint a Nuncius Úr „legteljesebb megnyugtatását”
kívánta bizonyítani.33
Angelo Rotta július 28-i válasza az enyhítések reális értékét szkeptikusan ítélte
meg. Felpanaszolta a hivatali obstrukciót, s hogy elgáncsolják a kivételezettségi
kérvények elintézését. Elfektetik a vonatkozó okiratokat, az ígéretek csupán illuzórikusak.
A Nunciatúra 1495/1944. sz. jegyzékében (július 13.) a magyar Külügyminisztériumtól a koncentrációs táborokba internált személyek élelmiszercsomagokkal
támogatásának engedélyezését kérte. A Sztójay-kormány a Vöröskereszt közvetítésével „készségesen” megengedte. Külön figyelmet, buzgóságot tanúsított, válasza idején „az illetékes hatóságokat már tájékoztatta is”.
A bizalom viszont folyamatosan csökkent. Ekkor már sem Rotta nuncius, sem
a püspökök nem tudtak hinni a kormány ígéreteinek jóhiszeműségében.34
Sztójay július 22-i, a nunciushoz küldött levelében – bizonygatásul, mintegy érdemként – megerősítette a deportálások (fogalmazásában külföldi kötelező munkaszolgálatra küldés) felfüggesztését, a kikeresztelkedett zsidók35 jövőbeni mentesítését, magyarországi elkülönítését, s hogy az új feltételek között „lehetőségük lesz
arra, hogy egyházuk szabályainak megfelelő vallásos életet éljenek”. Közölte, hogy
a zsidónak minősült keresztény papok, lelkészek és szüleik, rokonaik mentesülnek a
sárga csillag viselése és az ezzel járó minden egyéb következmény alól. 36

32 A névsor nem maradt fenn. Ha az időpontra tekintünk, valószínű, hogy fővárosi zsidók lehettek.
Sztójay Rotta kérését „aránylag szerénynek” minősítette. Úgy vélte, teljesítése a nuncius, közvetve
a Szentszék hangulatára kedvező befolyással volna”. Vádirat a nácizmus ellen 3. Szerk. KARSAI
Elek, MIOK kiadása, Budapest, 1967. 171.
33 Szürke Könyv, 68. Július 6-án Veesenmayer a birodalmi külügyminiszternek jelentette, hogy a
zsidókérdés miatt a svéd király és a pápa ismételten táviratozott a kormányzónak és magyar kormánynak.
34 LÁSZLÓ T. László: Szellemi honvédelem Katolikus demokrata mozgalmak és az egyházak ellenállása a második világháború idején Magyarországon Katolikus Szemle, Róma, 1980, 84.
35 Az 1944. július 12-i 2540/1944. M. E. számú rendeletnek megfelelően megalakult a Magyarországi Kikeresztelkedett Zsidók Egyesülete. Feladatát a kikeresztelkedett zsidók érdekeinek védelmében határozták meg. A továbbiakban a kikeresztelkedett zsidók nem voltak a Magyarországi
Zsidók Egyesületének tagjai.
36 Vádirat a nácizmus ellen 3, 253.
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Kilátásba helyezte, s hogy a magyarországi koncentrációs táborok internáltjai
a Nemzetközi Vöröskereszt közvetítésével segélyezésben részesülnek. (Soha nem
valósult meg.)
Megjegyezzük, hogy itt a magyarországi – internáló – táborok őrizeteseiről van
szó. A nagyobbak Kistarcsa, Nagykanizsa, Sárvár, időlegesen Komárom voltak.
Kisebb táborokat időlegesen Észak-Magyarországon tartottak fenn. Ezek őrségét
a rendőrség vagy a honvédség adta. Szállítások idején biztosítás, ellenőrzés, útlezárás céljából csendőröket is kirendeltek. (A többféle elnevezésű német koncentrációs táborokban az illetékes hatóságok az SS, a Sicherheitspolizei (Biztonsági
Rendőrség) különféle tábori fegyveres őregységei voltak. Tevékenységükbe a
magyar hatóságoknak a legcsekélyebb beleszólásuk nem volt. A koncentrációs táborokba ritkán, a németeknek kedvező propagandával érkezhettek vöröskeresztes
élelmiszercsomagok, ezeket a foglyok nem is láthatták. A tábori őrség, a kiszolgáló fogolyfunkcionáriusok prédálták fel.)
Rotta mind bizalmatlanabbá vált, a magyar miniszterelnök ígéreteit szkeptikusan kezelte. A már említett július 28-i levelében megállapította, hogy „a nyújtott
engedmények távolról sem tekinthetők kielégítőknek”. Leszögezte, hogy a magyar végrehajtó közegek annyi rosszindulatot és ellenállást tanúsítottak mindazzal
szemben, ami a zsidók (köztük a kikeresztelkedettek) helyzetének megkönnyítését
jelenthette volna, hogy „az igen alapos kétely teljesen indokolt”.
A zsidóktól érkezett mentesítési kérelmek elutasítása, az ilyen igazolványok
kiadása ügyében a nuncius „valóságos szervezett ellenállást” tapasztalt. Joggal attól tartott, hogy a hivatalos dokumentumokban is rögzített ígéretek illuzórikusak,
puszta ígéretek maradnak.37
A fogós kérdésben július 29-én a hercegprímási iroda szigorú közleményt
adott ki. „A mostanában gyakori megkeresztelkedési kívánságokkal kapcsolatban
illetékes egyházi helyről ezúton is figyelmeztetik a plébániákat és lelkészségek
vezetőit, hogy e kérdésben az egyházi álláspontot a leglelkiismeretesebben kötelesek megtartani. (…) Azokkal szemben tehát, akik a keresztség szentségének
felvételére jelentkeznek, a kellő óvatossággal járjanak el az oktatás idejének szigorú megtartását illetőleg is. Az előírt hittanulásai terminust, (…) addig kell meghosszabbítani, amíg a megkeresztelésre illetékes plébános vagy annak törvényes
meghatalmazottja meggyőződik a jelentkezőnek nemcsak a szükséges hittani ismereteiről, hanem Krisztus egyháza iránti vágyáról és komoly szándékáról.”38
37 Uott, 255. Rotta valószínűleg nem tudott a Birodalmi Külügyminisztérium 27-i, Budapestre küldött táviratáról, melyben sürgette a magyarországi zsidók deportálásának folytatását. Az ún. keresztény zsidók kiválogatása, összeírása befejezés körül járt. TÖRÖK Sándor alelnök július 25-i
levele szerint „sok kínlódás és félreértés után” megalakult a Magyarországi Keresztény Zsidók
Szövetsége. Uott, 265.
38 FENYŐ Miksa: Az elsodort ország Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1986, 143-144.
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A Budapestről július 29-én, a 2266. számú távirati rendeletre „titkos birodalmi
ügyként” kezelt, a birodalmi külügyminiszterhez intézett levél 50 000 zsidónak
„azonnali hatállyal” a fővároson kívülre szállítását sürgette. A levélíró, Veesenmayer az intézkedést fontosnak tartotta, „mert a zsidók Budapesten ismét elszemtelenedtek és a zsidók kiszállításának leállítása nagyon sokat ártott a magyar kormány tekintélyének”.39
A magyar viszonyokat jól ismerő, elkötelezett nunciust nehezen lehetett megállítani. 31-én „nagy megdöbbenést és élénk felindulást” kiváltó információját
továbbította ANTAL István igazságügyi miniszterhez. Arról értesült, hogy megközelítőleg 3 000 politikai foglyot rövidesen a komáromi erődbe gyűjtenek egybe,
hogy a határon túlra deportálják őket.40 Az állítást Antal igazságügyi miniszter
augusztus 9-én megcáfolta, ám októberben valósággá vált.
Augusztusban folytatódott a találgatás, mi lesz a kikeresztelkedett zsidók sorsa.41 A magyar tárgyalófél a budapesti zsidóság létszámának mielőbbi csökkentése
érdekében vidéki gyűjtőhelyeket emlegetett (német találmány volt, hogy „a vidékre „terelt” zsidókat – Sárvár és Kenyérmező42) könnyen kiszállíthassa az országból. Jaross belügyminiszter ötlötte ki, hogy a 20 000-nyi kikeresztelkedett zsidó
„kímélésével lehetne a többi zsidót kiszállítani”.43 Ugyanakkor kijelentette, hogy
a németek csak akkor járulnak hozzá egyes zsidók Svájcba vagy Németországba
kiengedéséhez, ha a zsidók kiszállítása Budapestről újra megkezdődnék.
A közelgő deportálások okán Sztójay miniszterelnök – „nehogy az egész világ
közvéleménye a magyar kormánnyal szemben támadólag lépjen fel” augusztus
2-án álságos intelmeket sorolt. „Mindennemű brutalitás, egyéni akciók mellőztessenek, a humanitás és a hygénia szempontjai érvényesüljenek, a zsidóknak a
szállító vagonokba való elhelyezése is kifogástalan legyen”.
5-én délután a londoni rádió magyar adásában hivatalos jelentést tett közzé. A
Magyar Külügyminisztérium értesítette a budapesti svájci követséget, hogy „a zsidókkal való bánásmód több szempontból enyhítették. A közleményből az angolok
arra következtettek, hogy a magyarországi zsidók deportálását, kényszermunkára
szorítását ideiglenesen felfüggesztették.”44
39 Uott, 281.
40 A deportálás története SZITA Szabolcs: A komáromi deportálás 1944 őszén Magyar Auschwitz
Alapítvány –- Holocaust Dokumentációs Központ Budapest, 2002. 3 –17.
41 Az esztergomi Prímási Levéltárban három oldalas, aláírás nélküli feljegyzés maradt fenn. 8. pontja
„Aggodalmak a jövőre” címet viseli. A levélíró közölte, „Széltében el van terjedve a hír, hogy
összeszedik külföldre szállításra a fiatal lányokat, ugyanerre a célra összeszedik a férfi és női munkaerőket, sőt az uszítás félelmetes mértéke még a pogromból való félelmet is jogosulttá teszi.”
HETÉNYI VARGA Károly: Akiket üldöztek az igazságért Ecclesia, Budapest, 1983,152.
42 Kitalált név, ilyen település nem létezik.
43 Auschwitz-Birkenauba irányuló újabb kiszállításról volt szó.
44 Vádirat a nácizmus ellen 3, 365.
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Arnóthy Jungerth Mihály a zsidókérdés „nyugvópontra hozatala” érdekében
augusztus 10-én előterjesztést készített Minisztertanácshoz. Számos kérdés között
a németeknek teendő gesztusok között – utalás nélkül – az I. pontban helyet kapott, hogy a galíciai és beszivárgott zsidók 50 000-60 000-et tehetnek ki. „Ezeknek
kiküldése felajánlható lenne”. A III. pontban visszatartásra javasolta a kivételezetteket és a kormányzói mentesítetteket „egy globális szám erejéig”.
A kiélezett külpolitikai helyzetben Arnóthy Jungerth „precírozott kormányzói
nyilatkozatot” sürgetett, melynek ellenében a németek feltehetőleg több gesztust
tennének. El kellene ismerniük, hogy „a magyarországi zsidókérdés megelégedésükre és véglegesen rendeztetett, és így legalább a zsidóügyekkel foglalkozó
SD-szervek az országot elhagyják”.45 Úgy vélte, a németek engedélyeznék a kivándorlási akciókat, biztosítanák, hogy a kiszállítottak életben maradnak.46
A tervezet egyre formálódott. Az augusztus 12-i fogalmazványban a birodalomnak átadandó zsidó munkaerőket „elsősorban az országba beszivárgott, nem
magyar illetőségű, keleti zsidókban” határozta meg. Ilyennek számított valamen�nyi zsidó, aki nem tudja bizonyítani, hogy maga vagy felmenője 1867. január 1.
óta a magyar Szent Korona országainak területén született vagy ottani illetékességű volt. Egy vasúti kocsiban 50-nél több ember (nem zsidó vagy zsidófajú!) nem
utazhat, az út folyamán magyar részről (és magyar területen) megfelelő ellátásban
részesülnek. Nem maradt el az egészségügyi szolgálat és a frissítők küldése (!),
ezek „nyújtásáról a Magyar Vöröskereszt fog gondoskodni”. (Utóbbi megismételt,
hazug ígéret volt.)
Az 1941. augusztus 1-jéig megkeresztelt zsidókkal kivételeztek, ők „Magyarországon maradnak”. Később lakhelyüket is meghatározták, „Budapesten elkülönített területen fognak lakni”.47
A német birodalmi követség – hamis, fondorlatos ígéretekkel – a deportálás folytatásán, további magyar munkaerő megszerzésén mesterkedett. Az augusztus 21-i
képmutató német jegyzék a jövendő szállítmányoknak (a magyar zsidóknak) az utazás időtartamára magyar féltől „különösen kívánatos” ellátására hívott fel. Kérte,
hogy a birodalom területére érkező zsidókat szereljék fel elegendő ruhával, háztartási eszközökkel, takarókkal stb., különösen cipővel és lehetőleg szalmazsákokkal is.
A „német birodalmi jóindulat” szinte a tetőpontjára érkezett. A követségi jegyzékben – a fajiság mellőzésével, a „jövendő kedvező körülmények között” – immár
magyar zsidó munkacsapatokról, végül zsidó munkaszolgálatosokról volt szó.48
45 Uott, 374-375.
46 Augusztus 11-én a budapesti Külügyminisztériumban a német (válasz) kormánynyilatkozat tervezetét is elkészítették (!), és azzal számoltak, augusztus 28-ától „kizárólag munka- és segédszolgálatra” magyar zsidókat adnak át. Uott, 375-376.
47 Uott, 380.
48 Uott, 384.
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A helyzet komolyságát bizonyítja, hogy 21-én a nuncius értekezletet tartott. Az
augusztus 25-ére kitűzött újabb deportálás miatt aggódása a magyar kormányhoz
intézendő közös tiltakozó jegyzék összeállításához vezetett. Az egyeztetésre hivatalos volt a svéd követ, a svájci, a spanyol és a portugál ügyvivő. (A török követet
nem hívták meg.) A jegyzék a keresztény civilizáció nevében – erélyes hangnemben – a címzettet felszólította, hogy ne legyen több deportálás.
A megjelentek elfogadták Angelo Rotta helyzetképét, javaslatait. Kijelentette, hogy az illetékes kormányokkal nincs idő konzultálni. Azonnal helyi aláírást
kért, s hogy a jegyzéket nem a kormányok, hanem a követségek nevében adják át.
A megoldással valamennyien egyetértettek. Az aláírt jegyzéket a nuncius fél óra
múlva továbbította a magyar kormánynak.
Carlos de Liz-Texeira BRANQUINHO49 portugál ügyvivő táviratából tudjuk,
hogy a jegyzék másolatát este benyújtották Horthy kormányzónak, „aki a jelenlévők szavahihető információi szerint nagyra fogja értékelni”.
A közös tiltakozó jegyzék a budapesti zsidók tervezett sorsfordulójában feltehetően fékezőként számított. Ugyanakkor a nemzetközi tényezők, német szempontból a hadi helyzet kedvezőtlen változása, Románia gyors átállása (augusztus
23.) bizonyára közrejátszott. Olyannyira, hogy az SS vezére, HIMMLER50 parancsban tiltotta meg magyar zsidók „bárminő deportálását a birodalomba”!51 Az
augusztus 25-ére tervezett „koncentrálás és kitelepítés” elmaradt.
Az ősz kezdetekor a Lakatos–kormány hivatalba lépése, a balkáni összeomlás,
a frontok állása, a kiszivárgó hírek szerint közelgő magyar „kiugrás”52 sokakban
reményeket ébresztett. A budapesti zsidóság köreiben, a belföldön dolgoztatott munkaszolgálatos századokban mind többen hitték, a háborúnak hamarosan vége lesz.
Mint az előzőkben bemutattuk, a megszállók a magyar zsidó munkaerő kihasználásában több (látszat) engedményt tettek. Szeptemberben a német-magyar
„lovagiasság” jegyében még fokozták is. 8-án a Magyarországi Zsidók Lapja közzétette, a Magyar Nemzeti Bank engedélyével harminc márka küldhető bármely
bankok keresztül „olyan határon túl tartózkodó hozzátartozónak, akinek pontos
postai címe ismeretes”. (Élelmiszer csomagot nem lehetett küldeni.)
49 Carlos de Liz Texeira BRANQOINHO (1902-?) portugál diplomata. Budapesten 1944-ben ügyvivő. A portugál követségen segítségképpen megnyitotta Portugál Vöröskereszt irodáját. 1995-ben
Lisszabonban posztumusz a magyar köztársasági elnök aranyérmével ismerték el, 1996. január
4-én Mário SOARES, a Portugál Köztársaság elnöke az Ordem de Libertate nagy tiszti keresztjét,
ill. parancsnoki fokozatát adományozta számára.
50 Heinrich HIMMLER (1900-1945) az NSDAP magas rangú vezére, az SS vezetője, Hitler után a
legbefolyásosabb náci vezető.
51 A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933 – 1944. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1968, 900.
52 A magyar politikai vezető körök vágyálma ebben az időben a háborúból veszteség nélküli kiválás
volt. A kormányzó ingadozása, a német fegyveres beavatkozás 1944. október 15-én nem „kiugráshoz”, hanem kormányváltáshoz vezetett.
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A mind derűsebb képet árnyalja, hogy Veesenmayer birodalmi megbízott Adolf
Eichmann és különítménye aggodalmát fejezte ki, mikor a Szlovákiába és Romániába menekülő magyar zsidók számának jelentős emelkedését jelentette. (A nagyságrendet a magyar Belügyminisztérium – erős túlzással – 100 000-re (!) becsülte.)
Eichmann a saját és a különítménye fontosságát hangsúlyozta, mikor feltételezte,
hogy „felfegyverzett zsidók részéről esetleges incidensekre kerülhet sor”.53
A hadi helyzet változásai, a magyar kormányzati vágyálmok a német ármánykodásra alig voltak hatással. A felállást némileg módosította, hogy a szélsőjobboldal kipróbált bajnokait, a zsidók kiirtásának elkötelezett híveit háttérbe
szorították. A leváltott államtitkárok a zsidóság elleni küzdelmet nem adták fel.
Veesenmayer háttérbeli támogatásával, a német ügynökökkel újabb lecsapásra,
ismét deportálásra készültek.
A félelem a semleges államok követségei táján is munkált. A Szovjetuniót
diplomáciailag el nem ismert államok követségi személyzete szeptember elején
– hozzátehetjük joggal – a szovjet csapatok gyors közeledésétől tartott. A nuncius védelmébe kapaszkodtak, aki a teendőkre utasításokat Rómától nem kapott. A
diplomatákat azzal nyugtatta – ha a megszálló orosz hatóságok ezzel egyetértenek
–, a posztján marad, „mivel a katolikus egyház Magyarországon nagy erkölcsi és
anyagi érdekekkel bír”.54
A gyakorlott német megszállók a prést tovább szorították. Tevékenységük
valós fenyegetés volt. Az embervédelem eszközeként a budapesti semleges követségek példáján az Apostoli Nunciatúra a védelme alá helyezett személyeket
igazolásként oltalomlevéllel látta el. A néhány soros, egy lapnyi NUNCIATURE
APOSTOLIQUE EN HONGRIE fejlécet viselő, gépelt irat tetején Második
példány55 felirat volt olvasható. A védett személy adatai, lakhelye mellett Angelo
Rotta vatikáni követ aláírása, a Nunciatúra bélyegzőjének lenyomata, a kiállítás
időpontja kapott helyet.
A Nunciatúra védleveleit tekintve az elsők kibocsátásának időpontja ismeretlen. Annyi bizonyos, hogy használatuk a főváros területére korlátozódott. Fennmaradtak nyomtatott, magyar szöveggel, Vatikán állam címerével sárga színnel
felülnyomott példányok is. Ezek novemberben készültek.
A pápai követ személyes aláírásával ellátott oltalomlevelek száma november elején
meghaladta az ezret. A cionista ellenállás tagjai – ismeretlen úton – módon ugyancsak

53 Vádirat a nácizmus ellen 3, 391.
54 Branquinho 1944. szeptember 8-i számjel távirata. Valóság, 1992. július, 98. A szeptember 9-i,
Lisszabonból küldött táviratban a budapesti portugál követségen tartózkodó menekültek is említésre kerültek. „Az oroszok bevonulása valószínűleg megváltoztatja helyzetüket”. Uo.
55 Az első példányt valószínűleg a Nunciatúrán őrizték.
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hozzájutottak. Izraeli emlékezésben szerepel, hogy KATZ Imre, a Hánoár Hácioni56
tagja a Nunciatúrától kapott iratokat, a központi gettóból mentett zsidókat.57
Az Operation Eisenfaust, azaz Vasököl hadművelet következtében új helyzet
alakult ki. HORTHY MIKLÓS kormányzó Miklós fiát október 15-én reggel Otto
SKORZENY SS-Obersturmbannführer58 kommandója csellel elrabolta, Bécsen át
a Linzhez közeli Mauthausen koncentrációs táborba hurcolta. HORTHY Miklós
felesége, menye és unokája kisebb csetepaté, a budai Várpalota német fegyveres
elfoglalása után 16-án a közeli nunciatúrán kapott menedéket.
Monsignore Rotta és tanácsadója vidéken tartózkodtak. Visszaérkezésükkor a
nunciatúrán a kapuban német tiszt fogadta őket. Veesenmayertól tudták meg, hogy
a kormányzó és családja „elfogadták a Führer meghívását, védelme alá helyezték
magukat, és ma útra kelnek Bajorországba”.59 A kormányzó – kényszer hatása
alatt – minden tisztségéről lemondott.
SZÁLASI Ferenc60 és szélsőjobboldali követői október 15-i hatalomátvétele
szinte órák alatt lezajlott. A portugál ügyvivő jelentéséből tudjuk, hogy a diplomáciai körökben „nem hisznek sem a Kormányzó lemondásában, sem abban, hogy az
ország vezetése ezzel a gesztussal szállt volna Szálasi úrra. A valóságban azonban
ő kormányoz.”61
A Nunciatúra budapesti apparátusának összetétele – iratok hiányában – ismeretlen. Néhány személy tevékenységét azonban fel tudjuk idézni. A vatikáni oltalomlevelek kezelése Rotta legbizalmasabb embereinek, Verolino asszisztensnek,
dr. SCHWARTZ Elemér egyetemi tanárnak, a továbbításban is tevékeny Cavallier
Józsefnek felelőssége volt.62
A gyors kormányváltást követően Rotta haladéktalanul cselekedett. 18-án a
magyarországi helyzetről jelentést küldött a vatikáni államtitkárságnak. Beszámolt Horthy kormányzó sorsáról, s hogy családja az apostoli nunciatúrára menekült. A hungaristák „nagy kegyetlenséggel újra felvették a zsidók elleni harcot, és
az elmúlt napok zűrzavarában jó néhányat megöltek”. A nuncius úgy ítélte meg,
a rendőrség a németek oldalára állt, ahogy a magyar hadseregnek az országban
állomásozó nagyobb része is.63
56 Hanoár Hacioni cionista zsidó nacionalista mozgalom.
57 GUR Dávid: Együtt az ár ellen Pesti Kalligram Kft, Budapest, 2015, 101.
58 Otto SKORZENY (1908-1975) Waffen SS-tiszt, a második világháború alatt több kommandós
akciót teljesített. Utolsó rendfokozata SS-Standantenführer volt.
59 A családot a Weilheim melletti Schloss Hirschberg kastélyban, SS-őrséggel helyezték el.
60 SZÁLASI Ferenc (1897-1946) volt vezérkari őrnagy, szélsőjobboldali pártvezető. 1944. október 15én német fegyveres támogatással hatalomra jutott, az országot hadszíntérré tette. Németországba meneküléséig a „Hungarista Állam nemzetvezetője”. A Népbíróság 1946-ban halálra ítélte, kivégezték.
61 Brauquinho 1944. október 19-i, No L./177 számjel táviratából. Valóság, 1992. július, 99.
62 SAÁD Béla: Tíz arckép Ecclesia, 1983, 95.
63 Vádirat a nácizmus ellen 4, Szerk. KARSAI Elek–KARSAI László, Balassi Kiadó, Budapest,
2014, 87.
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A diplomáciai protokollt és más előírásokat mellőzve – felkereste báró KEMÉNY Gábort,64 az új „hungarista” kormány alig 34 éves külügyminiszterét. A találkozón a több mint kétszer idősebb tapasztalt, aggódó vatikáni diplomata „nagy
mérsékletet ajánlott”.65 Sajnos fölöslegesen. Az intelem azonnal elenyészett, a
gyűlölet tobzódása folytatódott. A terror napok alatt hétköznapi jelenséggé, mind
kegyetlenebbé vált.
A Nunciatúra tekintélyét bizonyítja, hogy ezekben a hetekben Washingtonban
mind több rabbi, zsidó bizottságok képviselői keresték meg az apostoli követséget, hogy segítséget kérjenek. Elgondolásuk szerint a Szentatya közbelépésére van
szükség, hogy a Vatikáni Rádión keresztül forduljon a magyar néphez. Hívjon fel
minden magyar állampolgárt, akinek lehetősége van, fogadja be és védje meg a
zsidókat. A magyar zsidók helyzetének súlyosbodása, az üldöztetés újabb hulláma
mind Washingtonban,66 mind Rómában már ismert volt.
A Szentszéktől utasítás érkezett Budapestre. Következményként Rotta nuncius
energikusan fellépett a gyűlöletes intézkedések ellen. A nyilaskeresztes hatalomátvétel után alig egy héttel, október 23-án teljes mentességet kért a vegyes házasságban élő zsidó nőknek, valamint, hogy mentsék fel az elrendelt munkaszolgálat
(inkább kényszermunka) alól a zsidó nőket, a családanyákat, áldott állapotban lévőket. A kisgyermekeseket pedig mentesítsék a munkaszolgálat alól.67 A korábban
mentesített zsidók68 esetében javasolta, ha ezeket dolgoztatni akarják, lakhelyükön
kapjanak munkát, befejezése után otthonukba térhessenek vissza.
A püspöki kar is erőteljes aktivitást fejtett ki. A hercegprímás október 29-ére
imádkozó és adakozó napot tűzött ki a menekültek javára. XII. Piusz személyesen nyílt táviratot küldött Serédinek, melyben kinyilvánította együttérzését „a vallásuk, származásuk vagy politikai okok miatt üldöztetésnek és erőszaknak kitett
személyek” iránt.69
A nuncius október 21-én hosszan tárgyalt Szálasi miniszterelnökkel. Több kérdés foglalkoztatta; az egyházhoz való viszony, a felekezeti oktatás jövője és a
„zsidókérdés” további kezelése. Hamar kiderült, az álláspontok igencsak eltértek
egymástól. Még akkor is, amikor a kormányfő buzgó katolikusnak vallotta magát.

64 Báró KEMÉNY Gábor (1910–1946) jogi doktor, szolgabíró, szélsőjobboldali lapok cikkírója.
1941-től a Nyilaskeresztes Párt külügyi vezetője, 1944. október 16-tól a Szálasi-kormány külügyminisztere. Háborús bűnösként Budapesten 1946-ban elítélik, kivégzik.
65 NAPOLITANO Matteo Luigi: Budapest igazai. A Soá és a vatikáni diplomaták Szent István Társulat, Budapest, 2014, 98. Kemény Gábor október 21. és november 11. között öt-hat alkalommal
tárgyalt Rottával.
66 Több fővárosi zsidó családnak keresztény egyházak az USA-ból védlevelet küldtek.
67 MNL OL K 63 1944- 43 –12.998
68 Az első dörgedelmek után a kormány megígérte, hogy a mentesítéseket újból életbe lépteti.
69 Vádirat a nácizmus ellen 4, 109 –110.
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Az oktatást állami feladatnak sorolta, a zsidóság társadalmi kirekesztését pedig
tényként, legmagasabb rendű nemzeti érdekként.
Rotta, mint a budapesti diplomáciai kar doyenje ismét – a Sztójay-kormánynál
is többször megtette – a meggyötört, deportálással megcsonkított magyar zsidóság
érdekében emelt szót.70 Négy kérése volt: az eddig engedélyezett mentesítések
fenntartása, a kivándorláshoz adott iratok tiszteletben tartása, a vegyes (zsidókeresztény) házasságok érvényességének elismerése, a Dávid-csillaggal megjelölt
épületek lakóinak bizonyos mozgási szabadság engedélyezése.
A tárgyalás 19 oldalnyi jegyzőkönyve Verolino archivumában fennmaradt. Ebből ismert, hogy a Szentszék a magyar miniszterelnöktől kérte, hogy „a) tartsák
meg az eddig biztosított kivételeket, b) tartsák tiszteletben a semleges országok
által a zsidóknak kiállított útleveleket, c) azokat, akik zsidókkal kötöttek vegyes
házasságot, ne válasszák el egymástól, d) adják meg a biztos mozgás lehetőségét
a zsidó házakban lakóknak.”71A javaslatokat Szálasi miniszterelnök elvetette. Közölte, a kormány feladata, hogy a nemzetet megszabadítsa a zsidóktól.
Verolino asszisztens vitatta a miniszterelnök kijelentéseit, aki válaszként – többek között – kijelentette, hogy „a zsidó a keresztség felvételével sem változik
meg.” A Nunciatúra javaslatait sorra elutasította, mikor Rotta energikus hangra
váltott. Kijelentette, a magyar helyzetet „nem kíséri Isten áldása”. Szálasi úgy
reagált ”jobban szereti vallását annál, mint sem hogy ebbe a kérdésbe belekeverje
Isten nevét”. A külföldi útlevelek elismerését pedig attól tette függővé, hogy a
kibocsátó országok ismerjék el Magyarországot.
A tárgyalás alig ért többet a süketek párbeszédénél. Kitűnt, hogy a buzgó katolikus miniszterelnök álságos elfogultsága, zsidógyűlölete a Nunciatúra szándékát,
a maradék magyar zsidóság megkímélését szinte lehetetlenné tette.
A Vatikán képviselete nem adta fel, újabb fontos lépeseket tett. A magyar kormányhoz fordult, hogy Budapestet nyílt várossá nyilvánítsák. Ez a javaslat – mint
valamennyi józan érvelés – Szálasi körében elutasításra talált. A „nemzetvezető” meg
akarta védeni a fővárost. Hősi kitartásról, közelgő végső győzelemről szónokolt.
Rotta nem késlekedett, nem várakozott. Megindította a Nunciatúra védelmébe
vett budapesti házak, intézmények láncolatának megszervezését.
A dermesztő valóságban a szovjet haderő gépesített egységeket vetett be, szinte
folyamatos előrenyomulásban volt. Eközben a polgári lakosság újabb szenvedéseket viselt el. Tulajdonát elrabolták, a védtelen családok sérelmére sok erőszakos
cselekményt követtek el. Munkaképes nők és férfiak ezreit hurcolták fogságba,
nem kímélték az egyházi intézményeket sem.
A Sondereinsatzkommando Eichmann Budapesten a gazdag zsidók villáiba
telepedett. Változatos manipulációval a magyar zsidó munkaerő megszerzésén
70 MNL OL K 64, 1944, 100.cs, 43. t.
71 Napolitano, 100.
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dolgozott. Ezekben a hetekben a semleges követségek védelme alá sorolt magyar
zsidó munkaszolgálatos századok még zömmel fővárosi munkahelyeiken robotoltak. A tehervagonok a katonai szállításokhoz kellettek, emiatt Budapestről magyar
nyilasok, honvédségi közegek bevonásával november elejétől gyalogos deportálást szervezett. A menetek megrendítő látványt nyújtottak, a Bécsi úti téglagyári
gyűjtőhelyről indultak.
Szálasi uralmának egyik következménye volt, hogy – korábbi, eltagadott terv
alapján – október 22-24. között a komáromi erődökben katonai „letartóztatási intézetet” állítottak fel. A megszállók mind több munkaerőt igényeltek, Komáromot
novemberben már „átmenő tábornak” nevezték, annak is használták. A politikai
és köztörvényes foglyokat, letartóztatott egyházi személyeket,72 razziákon elfogott cigánycsaládokat, hűtlenség címén elítélt nők és férfiak százait, tatabányai és
dorogi bányászokat, a partizángyanús szerbeket magyar katonai őrség vigyázta.
Az SS az erődöket fegyverraktárnak és fogadótábornak használta. Falai között a foglyok munkaképességének elbírálása a koncentrációs táborokban bevett
eljárás volt. Komáromban novemberben dolgoztatásra nem került sor. Fogolykategóriákat viszont felállítottak, ezek alapján német fogolykartonokat állítottak ki.
A hivatalos szóhasználat szerint „a társadalom söpredékével” zsúfolt teherszerelvényeket Komáromból hetente indították Buchenwald, Flossenbürg, Dachau,
Ravensbrück és Spandau koncentrációs táborba. A női foglyokat is (üzemekbe,
fafeldolgozásra, romeltakarításra) kényszermunkára küldték. Nagyrészük – félholtra fagyva – Bergen-Belsen koncentrációs táborban kötött ki.
Rotta nuncius korábbi aggodalma, levele tehát beigazolódott. Közben a belpolitikai helyzet tovább romlott. A tömeges elhurcolás, az ország „megtisztítása”
ellen immár senki sem emelt szót. A deportálás veszélye, iszonyata inkább újabb
félelmeket gerjesztett. Voltak keresztény papok, nővérek, akik a budapesti köztéri,
Duna-parti gyilkosságok hatására megrendültek, azonnal megnyitották a menekülés folyosóját. Nem követelték meg az egyházi előírásokat, a keresztelés előtti hat
vagy három hónapos felkészülést, de sok esetben még a három napot sem.
ANTAL János, a rákospalotai szalézi kollégium rektora számos zsidót rejtett el.
Feljelentették, letartóztatták, de mons. Rotta közbelépésére azonnal el is engedték.
BADY Ferenc katolikus pap a menlevelek bátor futára volt. A Nunciatúra
megbízásából IZAY Géza ugyancsak a védleveleket továbbította a rászorulóknak.
Báró APOR Gizella bárónő a Vöröskereszt önkénteseként számos üldözött életét
mentette meg.73

72 A Csillagerődbe hurcolt foglyok között tizenhat pap személyét sikerült megállapítani. Fogvatartásukról a Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei u. d. SD in Ungarn und Chef der Einsatzgruppe 6
rendelkezett. A komáromi deportálás 1944 őszén, 10.
73 Napolitano, 113-114.
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Az életmentés is változott, nem egyszer csoportossá fejlődött. UJVÁRY Sándor74 és társai előrelátók voltak, a csoportos mentés megoldásait október végétől kipróbálták, begyakorolták. Kapcsolatokat építettek ki, az elhurcolásra szánt
budapesti zsidók, munkaszolgálatosok gyülekeztetési helyeit, körleteit, a gyalogmenetek útvonalait felderítették. November 19-én Ujváry a Pápai Követségtől
(Nunciatura Apostolica di Budapest) megbízólevelet kapott, hogy a Nyugatnak
elhurcolt, a Nunciatúra védelme alatti zsidókat felkutassa és hazahozza.
Személyes biztonságát kockáztatta, mikor Ferenczy csendőr alezredestől75
szerzett megbízást76 (a csendőrtiszt régi ismerőse volt, számításból már a jövőjére gondolt), ezzel együtt a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága és a Nunciatúra
megbízásával is rendelkezett. Biztos fellépésével képes volt elfogott munkatársait
kiszabadítani. Jelentős siker volt, hogy a budapesti Józsefvárosi pályaudvaron bevagonírozás elől sikerrel kimentette a gettó számára dolgozó szállítási csoport (T
Gruppe) 25 tagját.77
A Józsefvárosi pályaudvarról a kényszermunkára összegyűjtött zsidó nőket és
férfiakat tehervagonokban nagyrészt a nyugati határra, erődítési kényszermunkára
szállították. A hosszan húzódó földerődítmények, az árokrendszer építése értelmetlen volt. A hóban, fagyban hajszolt robot nagyszámú áldozatot követelt. 1944
tele dermesztő volt, a községek határában kiásott „tankárkok” a szovjet páncélosok ellen korszerűtlennek, használhatatlannak bizonyultak.
A jól szervezett életmentők a Friedrich BORN78 delegátustól érkezett anyagi
támogatásból teherautókat béreltek, ezekre a vöröskeresztes szervezetek jelvényeit szerelték. (Mentő felvonulásaikat ekképp hitelesítették.) Az óbudai Bécsi úti
téglagyárból kimentett idős, beteg zsidóknak hamis keresztény iratokat adtak, a
74 UJVÁRY Sándor (1904-1988) író, hírlapíró, könyvkiadó. 1944-ben a Gestapo letartóztatta, fogságba vetette. A deportálás alatt megszökött. A Nemzetközi Vöröskereszt keretében bátor embermentő volt. A szükségben hamis okmányokkal is mentett, erről Angelo Rotta is tudott. A nuncius
megáldotta, feloldotta minden hamis és illegális cselekedetéből, mondván, hogy életeket mentett,
Isten akaratából cselekedett. A háború után Ujváry Hans WEYERMANN vöröskeresztes delegátus
előterjesztésére elnyerte a genfi Vöröskereszt érdemérmét.
75 FERENCZY László (1898 –1946) csendőr alezredes 1920 után került a csendőrség állományába.
Kassán nyomozó volt, a határon átszökött zsidók elfogását végezte. 1944 nyarán a vidéki zsidóság
deportálását személyesen irányította, majd a nyilasok aktív támogatója volt. A Népbíróság halálos
ítélete alapján 1946-ban kivégezték.
76 Ferenczy elfogadta Ujvárytól a VKNB megbízó levelét, sőt újabbat állított ki. Eszerint Ujváry
„összekötő” lett a csendőrség és a VKNB között, ezzel nagyszerűen tudott operálni a nyilasoknál.
Az igazolványra hivatkozva megzavarta a nyilasokat. Utasításokat, parancsokat adott ki, melyeket
sok esetben teljesítettek is. Szürke Könyv, 191.
77 Uott, 188, 200. A T Gruppe (Transzport, Szállító Csoport) kisegítő munkaszolgálatosok szállítási
munkákat teljesítő, budapesti csoportja volt.
78 BORN, Friedrich (1903–1963) svájci gazdasági diplomata. 1944 májusa és 1945 júniusa között
a VKNB delegátusa volt Magyarországon. A Világ Népeinek Igaza, tiszteletére a budai várban és
Pannonhalmán emléktáblát állítottak.
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Vöröskeresztre és a Nunciatúrára hivatkozással kórházakban helyezték el őket.
Közbenjárásukra nagy számban vettek fel ilyeneket az Irgalmasok kórházába és
a Szent Erzsébet kórházba, bár a személyzet nagyobb része tudta, hogy hamis
papírokkal bujkálnak.79
1944 utolsó hónapjaiban a vöröskeresztes megbízottak, a fiatal zsidó ellenállók
nagy érdemeket szereztek a gyermekotthonok kis lakóinak csoportos kimentésével, élelmezésük megszervezésével. Az áldozatos, sokszor kockázatos munkában
SZTEHLO Gábor80 volt segítségükre. Az evangélikus lelkész részt vállalt KOMOLY Ottó cionista vezetőnek81 és a nyilasok által elfogott társainak a budai Kapás utcai nyilasházból82 történt kiszabadításában is.
Voltak gerinctelen, gyűlölködő emberek, ezek az üldözők, zsarolók és a vagyongyűjtők pártjára álltak. Az ilyeneket az életmentő engedmény, egyesek megrendülése, a megszerzett keresztlevél együttérzés helyett tiltakozásra indított. Ez a
csoport 1944 végén Zsidókeresztelést Ellenőrző Bizottságot alakított. Felhívásukban meghirdették, hogy a Budapesten gettókba zárt zsidókat a legnagyobb ellenségüknek nyilvánították.
A tömeges mészárlások 1945 januárjában folytatódtak. Nem zárható ki, hogy a
magyar nyilaskeresztes banditák a gettókba zárt zsidókat irgalom nélkül legyilkolták volna. A rémtettet a Vörös Hadsereg csapatai akadályozták meg. Január 8-án
a pesti városrészből kiűzték a Wehrmacht csapatait és magyar szövetségeseiket.
Összefoglalás. A Vatikáni Szentszék budapesti képviselete Magyarország német megszállása után az életveszélybe jutott magyar zsidóság segítségére volt. A
Nunciatúra életmentő tevékenysége az elmúlt évtizedekben Magyarországon alig
kapott figyelmet. A tanulmány számos eddig ismeretlen adattal és ténnyel bizonyítja, hogy magyar egyházi és polgári személyek önzetlen segítségével – felekezetre való tekintet nélkül – oltalomlevelekkel üldözöttek ezreit mentette meg.
A szentszéki képviselet keretében történt életmentést Angelo Rotta és Genarro
Verolino irányította. Évtizedekkel később Jeruzsálemben mindketten a Világ Népeinek Igaza kitüntetést kapták.

79 76 Szürke Könyv, 193.
80 SZTEHLO Gábor (1909–1974) evangélikus lelkész, kétezer életet mentett meg. A megmentett
gyerekek egyike OLÁH György, később Nobel-díjas volt. A lelkésznek Budapesten szobrot állítottak, 1972-ben Jeruzsálemben a Világ Népeinek Igaza címmel ismerték el.
81 KOMOLY Ottó (1892–1945) mérnök, kiemelkedő magyar cionista politikus. 1943-tól a budapesti
Segélyező és Mentő Bizottság elnöke. 1945. január 1-jén a nyilasok meggyilkolták.
82 A fővárosban a nyilaskeresztes párt különböző célokra (székház, gyűléstermek, rablott holmi gyűjtőhelye, fogda) kerületenként több épületet lefoglalt. Ezeket nevezték „nyilas háznak”. Az utcán
elfogott KOMOLY Ottó, TISZA Kálmán, és FÖLDES István VKNB munkatársak kiszabadításáról
Szürke Könyv, 199.
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TOKICS Imre
egyetemi tanár, Adventista Teológiai Főiskola

A ’PARÚZIA’ ÉRTELMEZÉSE
JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVÉBEN
Jeremiás próféta
Jeremiás próféta életéről többet tudunk, mint az Ószövetség más prófétáiéról. A
könyvében található életrajzi adatok nagy segítséget jelentenek a próféta munkásságának megértéséhez. Jeremiás a történelemre olyan hatást gyakorolt, hogy
még Jézus idejében is működtek azok az irodalmi műhelyek, tanítványi iskolák,
amelyek a munkássága nyomán alakultak meg.
Jeremiás elhívása Jósiás király uralkodásának tizenharmadik évében történt,
Kr. e. 627–626 körül. Az Örökkévaló a fogantatás pillanatában elkülönítette Jeremiást a különleges prófétai szolgálatra.
A próféta tevékenysége emberi mértékkel mérve csekély látható eredményt
mutat. Több évtized buzgó figyelmeztetései és könyörgései ellenére az emberek
nem hallgattak az üzeneteire, amelyeket az Úrtól kapott és népének tolmácsolt.
Szembenállásuk ellenére Jeremiás nem volt eladható, sem megvásárolható: „erősített városként, vasoszlopként és ércbástyaként” állt (Jeremiás 1,18), nem a saját,
hanem az Úr erejével.
Jeremiás szolgálata sok tekintetben boldogtalannak bizonyult. Elhívása szenvedést, keserűséget, elutasítást és még börtönt is jelentett számára. Sőt még ennél
is elkeserítőbb volt az, hogy a bajok és problémák kizárólag olyan emberektől
származtak, akiken segíteni próbált, és megmutatta számukra a helyes irányt. Így
Jeremiás élete előre vetítette azt a sorsot, amivel Jézus is találkozott évszázadokkal később ugyanazon a földön.83
Az Örökkévaló Jeremiáson keresztül küldött üzenetének lényege abban állt,
hogy felfedje, mennyire elterjedt a bűn és a hitehagyás a népe között. Tévedésük
és megcsalatásuk mélysége Jeremiás 7,4 versében látható, ahol az emberek hamis
vigaszt kerestek ezekben a szavakban:

`hM’he( hw”ßhy> lk;îyhe hw”ëhy> lk;äyhe ‘hw”hy> lk;Ûyhe
„HEKAL JHVH HEKAL JHVH HEKAL JHVH HEMMA!”84
83 Tokics Imre: Jeremiás próféta. Hetednapi Adventista Egyház, Pécel, 2015. 6. o.
84 „Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez!”
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Mintha a templom birtoklására lenne szükségük, hogy ezáltal biztosítsák: minden rendben van az életükben. Megtörténik, hogy válságban vagyunk, de amikor
krízisben élünk és ezt nem ismerjük fel, az még reménytelenebb helyzet.1
„Minden attól függ az életünkben, hogy mennyire fogadjuk el Isten feltételeit.”2

A ’parúzia’ kifejezés meghatározása
A görög parousi,a, aj, h` ’parouszia’ kifejezés (pareimi) igen gazdag jelentéssel
rendelkezik.3
’Parúzia’ kifejezés Ószövetségi vonatkozása
• elsősorban a fizikai jelenlét kifejezésére alkalmazták
• a megjelenés a kifejezés második legfontosabb jelentésárnyalata
• az eljövetel, megérkezés, jövőre utaló jelentéssel bír, tehát a hw”ëhy> ~Ayæ a héber
Bibliában mintegy tizenöt alkalommal fordul elő, amitől elválaszthatatlan
az eljövendő Messiásról szóló gondolat.
’Parúzia’ kifejezés Újszövetségi kontextusa
• Jelenlét, ottlét, 1Kor 16,7; Fil 2,12;
• Megérkezés, „valakinek a jelenlétében” – pozitív értelemben 2Kor 7,6 és
köv.; Fil 1,26
• ’Terminus technikus’ ismert a királyok, a császárok méltóságteljes megjelenése, látogatása, (’adventus’) amelynek ünnepélyes meghirdetése volt az
’evangelion’. Az ’adventus’ és az ’evangelion’ kifejezések sajátosan keresztény értelmezése Krisztusra vonatkozik, sőt a megdicsőült Jézus ítéletre való megérkezését jelenti a ’parúzia’ kifejezés, lásd Mt 24,3; 1Kor
1,8; 2Thess 2,8. Ezzel egészen közeli összefüggésben jelenik meg „az Úr
napjának eljövetele” kifejezés is4.
Érdekességként említjük meg, hogy Jézus Urunk második eljövetele a muszlim
világban igen nagy érdeklődést váltott ki. Néhány évvel ezelőtt muszlim hittudósok bejelentkeztek az angliai Newbold-i adventista felsőoktatási központba, hogy
1
2
3
4

i. m. 19. o.
Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 1. köt. Advent Kiadó, Budapest, 1999. 118. o.
LIDDELL and SCOTT’S: Greek–Englisch Lexicon, Clarendon Press, Oxford, 1945, 611. o. Továbbá: VARGA Zsigmond: Görög–Magyar Szótár az Újszövetség Iratokhoz. Református Zsinati
Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1992, 747. columna.
th.n parousi,an th/j tou/ qeou/ h`me,raj 2Pét 3,12. Továbbá: „Akinek eljövetele a sátán ereje által van,
a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival”. 2Thess 2,9.
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biblikus választ kapjanak Jézus második eljöveteléről, amely a Korán szövegei
között is megtalálható.5

Parúzia kifejezés Jeremiás könyvében
A szociális állapotok alapvető megromlása – gazdasági és vallási vonatkozásban
– hozzájárultak, hogy a Messiás eljöveteléről ítéletes próféciák szerint szóljanak.
Jeremiás próféta írásában nem túl gyakori az ítéletes próféciák megjelenése, de
a szakirodalomban híressé vált, ún. „templomi beszédben”6 igen jelentős erővel
szólal meg e téren.7
A próféták – és közöttük Jeremiás is – a bűn sokirányú megtapasztalása jegyében indították el a Messiás várásának fokozottabb hitét és reményét. Jeremiás
„templomi beszédben” a Dekalógus világában gondolkozik, prófétál és várja az
eljövendő Messiást.
Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene:
Jobbítsátok meg a ti útjaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom e helyen!

~k,Þyker>d: Wbyjiîyhe laeêr”f.yI yheäl{a/ ‘tAab’c. hw”Ühy> rm;úa’-hKo)
`hZ<)h; ~AqïM’B; ~k,êt.a, hn”åK.v;a]w: ~k,_ylel.[;m;(W
This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says:
Reform your ways and your actions, and I will let you live in this place.
Jer 7,3
Amikor a Tízparancsolat rendelkezései a mindennapokban hatályát veszítették,
Jeremiás próféta Isten ősi jogrendjét kívánta érvényesíteni, és ezt kérte számon
saját korának vezetőitől és a Jeruzsálemi Szentély vezető papságától. Mint próféta
– a küldetését abban látta –, hogy a törvény helyes betartása valósuljon meg saját
népének életében.8

5

6
7
8

A muszlimok Jézust a Koránban megjövendölt egyik prófétájának tartják. Az iszlám szerint Jézus
(arabul: Íszá,  )ىسيعvolt az egyetlen bűntelen próféta és maga a Messiás, de a csodákat Jézuson
keresztül Isten maga vitte végbe. Ők a Jézus istenségébe vetett minden hitet az iszlám egyistenhitével összeegyeztethetetlen eretnekségnek tartanak. Nézetük szerint nem volt Isten fia, hanem
csupán Isten küldöttje és nem szabad imádni őt. Az utolsó idők végén visszatér a földre és a Korán
szerint ítéletet fog tartani az emberek felett.
Jeremiás 7,1-15
WESTERMANN, Claus: Az Ószövetség theológiájának vázlata. Budapesti Református Theológiai
Akadémia, Bibliai és Judaisztikai Kutatócsoportjának kiadványa, Budapest, 1993, 129. o.
WESTERMANN, Claus: i. m. 129. o.
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Amennyiben a törvényt nem tartják be, akkor a ’jóm Jahve’9 ítéletként fog
ráhullani a választott népre.
Jeremiás híres templomi beszédének következménye: a papok és a jelenlevő
próféták lefogták az anatóti származású nábit és közölték vele, ’mót támút’ halálnak halálával halsz meg, mivel Jahve nevében jelentetted ki, hogy Isten meglátogatja a Jeruzsálemi Szentélyt és elpusztítja azt. Így tehát jogosan állíthatjuk,
hogy Jeremiás és ellenfeleinek a „templomi teológiája”10 erősen eltérő jelleget
mutatott. Isten meglátogatása – ’parúziája’ – mindig valamilyen formában büntetést, pusztulást, megsemmisülést jelent a prófétai kontextusban. ’Mispat mavet’,
vagyis halálos ítélet legyen Jeremiáson, ugyanis Istenre hivatkozva bátorkodott
prófétálni (’nibbá’) rosszat hirdetni a templom ellen. A Szentély meggyalázása,
Isten meggyalázásaként hatott… Emlékezzünk, hogy hasonló vád éri majd Jézust
is (Mt 24,1), később Istvánt ApCsel 6,13 sk.) és Pál apostolt is. Ahikám a Sáfán fia
pártját fogta Jeremiásnak és ezért nem végezték ki.11
Az ’ókori részleges parúzia’ – nevezzük így – Isten igazságosságával függ ös�sze, amikor szorongatással, romlással állítja meg a gonoszt. Pusztító ítélete olykor átmeneti, ideiglenes jellegű, mert a bűnös megjobbításáért munkálkodik. Az
egyiptomi fáraóra mért tizedik csapást Isten ’parúziá’-jában egyetlen pusztító angyallal vitette végbe (Exodus 12,12.23), azt megelőzőleg különböző természeti
csapásokkal okozott pusztulást a fáraó országának.
A Biblia nem ismeri a balsors kifejezést, de ismeri a nemzet, a közösség bűneit,
amelyről említést tesz. Nem hízeleg a jelenkornak, nem szépíti a történelmet, nem
ad felmentést a múlt alapján, nem hárítja a felelősséget a sorsra, a fátumra, vagy
a kedvezőtlen politikai, katonai körülményekre. A történelem Jeremiás próféciáiban: szembenézés a jelennel.12
Amikor a jogrend13 egyensúlya felborul, mind az igazságszolgáltatás, mind a
vallási- és a társadalmi életben, akkor a próféták erősen hangoztatták Isten ’parúziá’-ját, amely egyrészt ítélet formájában, másrészt üdvösség vonatkozásában
válik reálissá. Még a jogrend valóságos megsértésének hiánya esetén is a próféták
hangoztatták a „jóm Jahve” mielőbbi fontosságát.
Jeremiás próféta azért emelte fel szavát a Jeruzsálemi Szentély ellen, mert magának az épületnek már-már nagyobb jelentőséget tulajdonítottak, mint Teremtőjüknek. A templom ilyen jellegű „abszolút hatalmát” nem Izrael Istenétől kapta,
hanem a pap-politikusok valamint a királyok adták meg e tekintélyt az épületnek,
9 Jelentése az ÚR napja.
10 RYKEN, Philip Graham: Jeremiah and Lamentations. Crossway, 2001, Wheaton, Illinois, 121és
köv. o.
11 KOMORÓCZY Géza: Történelem a próféták kezében. Ab Ovo Kiadó, Budapest, 2019, 157–158. o.
12 KOMORÓCZY Géza: i.m. 2019, 10–11. o.
13 Vagyis a ’mispát’.
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amelynek a tisztelete generációról generációra növekedett. Később a templomi
tekintélyt nagyon hamar applikálták magára a városra, Jeruzsálemre, és mint valami Isten általi, megdönthetetlen hatalmat, továbbá erőt és tekintélyt ruháztak rá.14
Az „Isten házát” (Bét Jahve) rendszeresen karbantartották, szépítették és a hozzá kapcsolódó népies legendákat tovább szőtték, amely ellentételezésül biztosította a város boldogulását és az ellenség általi bevehetetlenségének vélelmét, amit
Isten jelenléte szavatolt.
Jeremiás ez ellen lépett fel, amikor meghirdette a Szentély pusztulását, a város
lerombolását és a nép leigázását. Ez viszont elindította a messianisztikus reményeket. A templomi áldozatok bemutatásával, úgy vélték, hogy megadták Adonájnak mindazt, ami a Tórában elő van írva, tehát viszonzásképpen az Örökkévaló
megvédi a várost, a népet, a Szentélyt az idegen hódítóktól. Ez a megfontolás
alapvetően pogány eredetű, Izrael úgy vette át e gondolkodást, hogy a prófétákon
kívül senki sem tudatosította azt. Amikor Jeremiás felemelte szavát az effajta gondolkodás ellen, az életét akarták elvenni. Figyeljük meg, hogy Jézus – a Messiás
– halálának is egyik fontos szempontja ebben keresendő, mivel Ő mert és tudott
másképp gondolkodni, mint a statikus papi szervezet.
Jeremiás próféta életében az izraeli gondolkodású „nemzeti teológia” mély válságba jutott, és ezzel együtt az egész ország. Ma is vannak keresztény „nemzeti
teológiai” gondolatok, amelyek teljes mértékben alkalmatlanok a krízis kezelésre.
Ennek a „nemzeti teológiá”-nak az alapelve a Sión-teológián nyugodott, a másik pillére pedig Dávid-házának uralkodóira vonatkoztatták, akik majd legyőzik
a pogány ellenségeiket. Minél nagyobb volt a reménytelenség, annál erősebben
kapaszkodtak a Dávidi ígéretekbe. A Szentélyt Jahve trónjaként látták és értelmezték.
Istennek vannak olyan kijelentései, amelyek egy adott eseményhez kapcsolódnak, Izrael ezt kiemelte az eredeti kontextusából, és teljes mértékben abszolutizálta.15
Jeremiás jelen-jövő időben (’praesens-futurum’) fogalmazott: ha megszegjük
Isten elvárását, akkor elveszítünk mindent!16
Az ún. 597. évi katasztrófa idején, Júda korábban még soha nem tapasztalt
mélységet élt át: Jeruzsálemet feldúlták, a templom kincseinek jelentős részét
Babilon városába vitték győzelmi trófeaként, Dávid törvényes utódját, a királyt
14 A templom alapvető szerepe a közösség oldaláról abban állt, hogy összekapcsolta Istent és a várost,
mintegy állandó tartózkodási helyet nyújtott az ősök Istenének. Bővebben:
OPPENHEIM, Alfred Leo: Az ókori Mezopotámia. Gondolat, Budapest, 1982, 147. o.
15 Jeremiás próféta ellenfelei olyan vallásos közegből kerültek ki, akik Ézsaiás tanítványai voltak: Jer
26,7-19, azonban sem Istennel való kapcsolatukban, sem az általános vallási intelligenciájukban
meg sem közelítették a nagy prófétát, Ézsaiást. Bővebben: BRIGHT, John: Izrael története. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1977, 319–320. o.
16 KOMORÓCZY Géza: Történelem a próféták kezében. Ab Ovo Kiadó, Budapest, 2019, 10–11. o.
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messze földre hurcolták fogságba17… A megoldás kézenfekvő lett volna, ha hallgattak volna Jeremiásra. Bíztak abban, hogy az utolsó szabadságharcukban Jahve
meg fogja őket segíteni, mivel ők ezt így látták. A történelem reflexív funkciójában, eszköz a próféták kezében, így Jeremiásnál is a történelem keretei között
Isten ítéletének bevezetője a ’parúzia’ gondolata. A ’parúzia’ Jeremiás könyvében
mindig abban az időben kerül hangsúlyozottan a próféta igehirdetésébe, amikor
vallási vonatkozásban nemzeti krízis volt kialakulóban.18
A Jósiás király által kezdeményezett reform utáni időszakban, teljes mértékben
a nacionalizmus útvesztőjébe jutottak a vallási vezetők és a nép, aminek következtében nem értették sem a prófétai üzenetet, sem magát Istent. Félig voltak jók
és igazak, amely valójában egy teljes hamis teológiát eredményezett. A másik fele
pedig az életüknek az abszolút aggodalomból állt.
És megoltalmazom e várost, hogy megtartsam azt
én magamért és szolgámért, Dávidért.

`yDI(b.[; dwIïD” ![;m;Þl.W ynIë[]m;(l. H[‚_yviAh)l. taZOàh; ry[iîh’-l[; yti²ANg:w>
Ézs 37,35
A vidékről és a diaszpórából érkezett ’am háárec’19 tömeg hatalmas erővel
énekelte az ünnepek alkalmával, minden évben a Jeruzsálem templománál:20
Mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül:
Ez lesz nyugovóhelyem örökre; itt lakozom, mert ezt szeretem.

`Al* bv’îAml. HW”©ai÷ !AY=ciB. hw”åhy> rx:åb’-yKi(
`h’yti(WIai yKiä bveªae÷-hPo) d[;_-ydE[] ytiîx’Wnm.-tazO
Zsolt 132,13-14
Vallási előírások betartása, erkölcsi engedelmesség hiányában nem fog megőrizni semmilyen bajtól bennünket. Nem tudatosították azt, hogy az erkölcsi értékek integritása fontosabb Isten számára, mint a szombatnapon az Istentiszteleti
házában való megjelenés.21
Jeremiás tulajdonképpeni prófétai szolgálata a híres templomi beszéddel veszi
kezdetét, amelynek a fogadtatása előre vetítette árnyékát. A könyv olvasója szá17 i. m. 320. o.
18 RYKEN, Philip Graham: Jeremiah and Lamentations, Crossway. 2001, Wheaton, Illinois, 120–
121. o.
19 A föld népe.
20 i. m. 122. o.
21 i. m. 123. o.
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mára Jeremiás beszéde teljesen egyértelmű és világos. Saját népének közfelfogását bírálta, a nép vallásos életét és magatartását valamint Istenhez való viszonyát,
másutt pedig a királyt és a jeruzsálemi papságot. Kritikailag szól az erkölcsről,
amely a hétköznapok rendjét szabályozza, a vallást, amely keretet formál Istennel
való viszonyuknak, ugyanakkor a politika, amely a legkisebb emberre is előbbutóbb hatással lesz. Jeremiás kemény hangon lép fel a megtapasztalt közállapotok
ellen. Az első komolyabb beszéde után bíróság elé kerül, amely tanácskozik ügyéről, s vannak, akik harsányan kiáltják tele torokból: halál Jeremiásra, a prófétára.22
Jeremiás prófétának egyetlen érve maradt ellenfeleivel szemben, mégpedig az,
hogy az Örökkévaló ’parúziá’-ja nagyon közel van. Isten ’parúziá’-ja a babiloni
hadseregen keresztül fogja meggyőzni mindazokat, akik, nem hittek Jeremiásnak,
az Úr nábijának. Jeremiás „értelmiségi kritikus”-ként lépett fel, mely mindig veszélyes foglalkozás volt, akár az Ó- akár az Újszövetségi időben, éppúgy a középkorban, ám ma sem veszélytelen hivatás…
Hogy Jeremiás mennyire értelmiségi próféta volt, azt Jojákim király 4. évében
történt események igazolják. Jeremiás lediktálta beszédeit Báruknak, aki szolga és
titkár is volt egy személyben. Ez az első információ arról, hogy az ókori Keleten,
hogyan és miként készül el egy könyv, miként kap tárgyi formát. A könyv, tekercskönyv – megillat széfer elkészült, de Jeremiás még vár egy egész évet. Majd
Jojákim király 5. évének 9. hónapjában határozza el, hogy felolvastatja könyvét.
Kr. e. 604 decemberében történt mindez, a híres karkemisi csatát követően, a babilóniaiak tengerparti hadjáratának első hónapjában, vagyis az Engesztelési ünnep
böjtjének idején Jeremiás felolvastatja Bárukkal a tekercset, az összegyülekezett
hatalmas tömeg előtt. A próféta ki van tiltva a Szentélyből (36,5) az évekkel korábban elmondott templomi beszédének következményeként.
Az értelmiség Jeremiásnál két vonatkozásban érhető utol: foglalkozás és befolyás. A foglalkozást nem Jeremiás választotta, mivel Isten hívta el őt erre a feladatra, a befolyást viszont ő választotta ki. Az értelmiségi szerep magatartási és
gondolkodási mintát kínál fel, amelyeket Jeremiás végig vitt, még akkor is, ha ez
életveszélyes helyzetet alakított ki önmagára nézve. Úgy, mint próféta, és mint
értelmiségi nem halkul el, még akkor sem, ha az életével fizetne ezért.
Mint már említettük a halálos ítélettől Ahikám, Sáfán fia mentette meg Jeremiást, aki a királyi udvar legmagasabb rangú tagja és egyben a legbefolyásosabb
személyiség volt. Ahikám kancellár (írnok, vagyis szófér) feladata az volt, hogy
a Tóra előírásait a királyra vonatkozólag a legteljesebb mértékben valósítsa meg.
Húsz évvel volt idősebb, mint Jeremiás. Ahikám fia lesz majd Gedalja, akit Nabukodonozor – talán Jeremiás tanácsára – később kormányzónak nevez ki Júda

22 KOMORÓCZY Géza: Történelem a próféták kezében. Ab Ovo Kiadó, Budapest, 2019, 160. o.
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fölé. Ahikámnak három fia volt, akik igen jelentős tisztséget töltöttek be Jeruzsálemben.
• Gemarja, akinek külön irodája volt a templomban, az új kapuban. Báruk
éppen Gemarja irodájából olvassa fel a tekercs tartalmát. Jóindulattal
viseltetett Jeremiás iránt. Gemarja fia Míkhajehu, aki fontos szerephez
jutott a tekercs felolvasását követően.
• Sáfán második fia Ahikám, szimpatizált Jeremiással.
• Sáfán harmadik fia Elásza, aki Cidkijáhu követeként ment el Babilonba,
és e hivatalos útja során elvitte magával Jeremiás levelét (Jer 29. fejezet) a
júdai foglyokhoz.
• Sáfán egy további, negyedik fiát említi Ezékiel könyve 8. fejezet 11. versében, Izrael vénei között.
Tehát konklúzióként levonhatjuk azt, hogy Jósiás korától egészen az 587-es
katasztrófáig, vagyis – Jeremiás egész szolgálata alatt –, egy család három generációjának tagjai rendre kiálltak a hivatalos politikát nyíltan bíráló Jeremiás próféta
mellett. Tették ezt úgy, hogy észrevehető konfliktust jelentett volna saját szolgálatukra nézve, vagy a hivatali kötelességüket korrupt módon áthágták volna. A
király Cidkijáhu, többször megkérdezte Jeremiáson keresztül Jahve tanácsát, és
voltak mások is, akik ki mertek állni Jeremiás pártjára akár nyíltan vagy titokban.
Ebed-Melek mellett olyanokra is gondolok, mint Elnátán ben Akbór (Jer 36,12),
aki Jehojákin apósa volt. Elnátán a Jehojákim-rendszer egyik legerősebb ökle lehetett, aki lecsapott mindazokra, akik másképp tudtak gondolkozni, de Jeremiásra
nem sújtott le, mivel őt tisztelte. A befolyásos emberek egy része, sokszor titokban, de támogatták Jeremiást. Valószínűleg nem intézhetjük el a kérdést egyszerűen azzal, hogy szimpatikus volt számukra Jeremiás, az anatóti próféta. A közös
hagyomány, a közös teológiai látás és gondolkodás fűzte össze ezeket a különböző
helyzetekben lévő embereket.
Jeremiás a deuteronómiumi reformok szellemében gondolkodó próféta volt,
nem a liberális modern teológiai iskolát képviselte, hanem az évszázados tradíciók
útját járta, hol egyedül, hol segítséggel…23
„Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban
szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak”
(Ján 3,19 – RÚF).
Jeremiás történetének szomorú fejezete az, hogy olyan emberek fordultak
szembe vele, akiket az Úr rajta keresztül megpróbált megmenteni. Isten a bekövet23 KOMORÓCZY Géza: Történelem a próféták kezében. Ab Ovo Kiadó, Budapest, 2019, 163–165. o.
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kezett katasztrófától akarta megóvni őket. Az a baj, hogy az emberek nem akarják
meghallani, amire szükségük van, mivel az az önző, bűnös és romlott kívánságaiknak vetne véget.
Bár az ókori Izraelben mindazok, akik hamisan prófétáltak az Úr nevében, halált érdemeltek, nincs konkrét utalás arra, hogy az anatótbeliek Jeremiást hamis
prófétának tartották volna. Úgy tűnik, véglegesen el akarták hallgattatni. Nem
akarták, hogy üzenetét továbbra is hirdesse. Habár a szöveg nem említi, hogyan
akarták megölni, a kutatók úgy tanítják, hogy mérgezéssel.
Amint tudjuk, Anatót Jeremiás szülővárosa volt, és az ott élők visszautasították
az üzenetét, sőt még meg is akarták őt gyilkolni.
Természetesen mindez Jézus áldozatát vetíti előre, ami a „megöletett Bárány”
képe. Bizonyos értelemben Jeremiás előképe volt Krisztusnak, nem, mint áldozati bárány, hanem abban, hogy határozott ellenállást tapasztalt azoktól, akiken
segíteni szándékozott. Jeremiás életéből ez arra emlékeztet, hogy Jézus minden
nehézségeken keresztül ment a szolgálata kezdetén. Lásd Lukács 4,14-30!
Az egész Ószövetségben a megváltási terv legrészletesebb kinyilatkoztatási
formája a földi Szentély szolgálata volt. Valójában a Szentély szolgálatán keresztül nemcsak Jézus halálának szimbólumát láthatjuk, hanem mennyei főpapi szolgálatát, a ’parusia’ (advent) előtti ítéletét és végül az idők végén a bűn eltörlését is.
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TÖRÖK Emőke – BIRÓ Emese24
Károli Gáspár Református Egyetem – Szociológiai Tanszék25

KUTATÁS KÖZBEN:
LELKÉSZNŐK A PROTESTÁNS
EGYHÁZAKBAN26
Magyarországon a legnagyobb létszámú protestáns felekezetekben a lelkésznők
jelenléte mára a túlnyomó többség számára magától értetődő. Lelkészként való
jelenlétük az egyházban mégis évszázados tradíciókkal megy szembe, és így folytonos reflexióra késztet nők és férfiak helyzetéről és egymáshoz való viszonyáról
az egyházban és a társadalomban. Olyan kulcsfontosságú kérdéseket helyez fókuszba, mint a nők egyenjogú és ténylegesen egyenrangú részvétele, a lelkészi
hivatás és a lelkészi szerep változásai a 21. századi körülmények között, a hivatás
és a magánélet összehangolásának lehetőségei és problémái vagy a változó női és
férfi szerepek a munkában és a családban.
A második világháború óta fokozatosan Magyarországon is egyre több nő végez lelkészi feladatokat. Az Evangélikus Egyház 1972-ben szentelte fel első női
lelkészét. A Magyarországi Református Egyházban a nők a hatvanas évektől segédlelkészek lehettek, 1981-től kiszolgáltatathatták a szentségeket, végül 1985-től
vált lehetővé, hogy nőket minden megkötés és megkülönböztetés nélkül lelkésszé
szenteljenek. Ebben a két egyházban ma a lelkészek nagyjából harmada, és a teológushallgatók mintegy fele nő. Ezen kívül néhány kisebb protestáns felekezetben
(unitáriusok, metodisták, adventisták) is találunk női lelkészeket. Kutatásunk27 közülük elsősorban a gyülekezeti lelkészként szolgáló nőkkel foglalkozik. Kutatási
kérdéseink arra irányulnak, hogyan értelmezik és élik meg a protestáns lelkésznők
24 A szerzők a Károli Gáspár Református Egyetem szociológia tanszékének oktatói. Elérhetőség:
torok.emoke@kre.hu
25 Török Emőke, egyetemi docens, Biró Emese, egyetemi adjunktus
26 Jelen tanulmány a Keresztény-Zsidó Társaság 2020. február 19-én megrendezett konferenciáján
elhangzott hasonló című előadás átdolgozott változata.
27 A kutatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Támogatásával valósul meg („Nők
a lelkészi pályán” K-128313). A kutatás első hullámában 20 félig strukturált interjúra és két fókuszcsoportos beszélgetésre került eddig sor. A további tervezett interjúkat a járvány miatt elhalasztottuk, így az ebben a cikkben foglaltak egyfajta „kutatás közbeni” állapotnak, első következtetéseknek tekinthetők.
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lelkészi és női szerepüket az egyházban, a gyülekezetben és a családban, illetve
mennyire jelennek meg náluk „modern” és tradicionális elemek a női és családi
szerepek, valamint a munkához való viszony vonatkozásában.
Azt feltételeztük, hogy bár a nők lelkészi szerepe egyértelműen a nők egyenrangú társadalmi szerepvállalása irányába tartó változás része, a lelkésznők mégis
egymásnak részben ellentmondó elvárásokkal szembesülhetnek, méghozzá két
okból. Egyrészt mert nőként vezető szerepben vannak egy tradicionális vallásos
értékrendet képviselő közösségben, másrészt mert nőként vezető szerepben vannak egy hagyományosan férfiak által dominált munkahelyi környezetben. Arra vagyunk kíváncsiak, adódnak-e ebből az ellentmondásos helyzetből feszültségek, és
ha igen, milyen megküzdési stratégiákat alkalmaznak a lelkésznők. Ki a lelkésznő? Egy modern nő, aki tudatában van annak, hogy olyan szerepet tölt be, amely
évszázadokon keresztül a férfiaknak volt fenntartva, amelyet a legtöbb egyházban
ma is csak férfiak tölthetnek be, és aki ennek megfelelően lelkészi szerepvállalását
a női egyenjogúság és a nők egyenrangú társadalmi részvétele felől is értelmezi?
Vagy a hagyományos nemi szerepekben gondolkodó, a közösség hagyományos
elvárásainak megfelelni kívánó anya és feleség? Esetleg egyszerre mind a kettő?
És hogyan valósítható meg mindez a mindennapokban?
A nők lelkésszé szentelését támogató protestáns egyházakat egyfajta kettősség jellemzi. Egyfelől egy óriási emancipatorikus lépés megvalósítói, másfelől
egy, a teljes társadalomhoz képest konzervatívabb értékrend hordozói: az értékvizsgálatok szerint az egyházi keretek között gyakorolt vallásosság jellemzően
összekapcsolódik a hagyományok őrzésének fontosságával, a múlt értékeire való
támaszkodással, a kulturális vagy politikai értelemben vett konzervativizmussal
(Kamarás 2010), és ez megjelenhet a női és családi szerepekben is (Offenberger
2013, Wagner-Rau 2010). A magyarországi egyházak nemi szerepekhez való hozzáállása ráadásul egy eleve ebben a tekintetben konzervatívabb közgondolkodásba
illeszkedik: hagyományos nemi szerepek vonzereje a rendszerváltás után megnövekedett (Tóth 1995), és bár a 2000-es években a nemi szerepekkel kapcsolatos
általános vélekedések egalitariánus irányba mozdultak el, az otthoni szerepekkel,
családi munkamegosztással kapcsolatos vélemények csak keveset változtak, és
még a legfiatalabb korosztályokban is inkább tradicionálisak maradtak (Pongrácz-S.Molnár 2011, Gregor 2016).
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a magyarországi egyházak a rendszerváltás után egyszerre két egymásnak némileg ellentmondó kihívással szembesültek:
egyszerre próbálták meg helyreállítani a szocialista időszak előtti állapotokat és
megfelelni a „mai kor kihívásainak” (Huszár 2011). Ennek is betudható, hogy a
mindennapi egyházi működés szintjén a nyugati protestáns egyházakhoz képest
helyenként hagyományosabb gyakorlatok jellemzőek, ami az egyenrangú női szerepvállalás ellen hat. Másfelől azonban a lelkészhiány (különösen a rendszerváltás
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előtt, de részben azóta is) elősegítette a női lelkészek elfogadását: „Kellettünk, ha
tetszik, ha nem.”- fogalmazta meg a női fókuszcsoportunk egyik résztvevője.
Ezeknek az ellentétes hatásoknak az erőterében végzik és végezték az elmúlt
évtizedekben munkájukat, elhívásukat követve, a lelkésznők. Nyolc evangélikus
és tizenkét református lelkésznővel készült interjú, volt köztük kistelepülésen
és nagyvárosban dolgozó, fiatalabb és idősebb, önállóan gyülekezetet vezető és
beosztottként dolgozó lelkész. Ezen túlmenően két fókuszcsoportban a Károli
Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara lelkésznek készülő hallgatóival
beszélgettünk, külön csoportban a nőkkel és a férfiakkal. Az alábbiakban az általuk elmondottak alapján fogalmazunk meg egyes kutatási kérdéseinkre néhány,
hangsúlyozottan nem végleges, „kutatás közbeni” választ. Az interjúkban érintett
témák közül először a lelkésznőknek az elfogadottsággal kapcsolatos tapasztalatairól lesz szó, majd ehhez kapcsolódóan a lelkésznők karrieraspirációiról és ennek
esetleges akadályairól, végül pedig a munka-magánélet egyensúly lehetőségeiről
és a lelkésznők ezzel kapcsolatos stratégiáiról.

A női lelkészség elfogadottsága
Közel fél évszázaddal az első magyar lelkésznő felszentelése után a lelkésznők
általános (bár, mint látni fogjuk, messze nem kizárólagos) tapasztalata az elfogadottság. Mind az egyházak vallási és világi vezetői, mind a férfi lelkészkollégák,
mind a gyülekezetek számára mára többé-kevésbé magától értetődő a lelkésznők
jelenléte. Az elfogadást tapasztaló lelkésznők ezt jellemzően egy időben előrehaladó folyamatnak látják, amelyben a legnehezebb szakaszon már túl vannak
az egyházak: erre utalnak az olyan megfogalmazások, mint „szerintem az régen
elavult, hogy a férfi jobban vezet gyülekezetet” vagy „szerintem az evangélikus
egyház már túl van ezen a problémán” 1.
Ezzel együtt a lelkészi hivatáshoz máig hozzátapad valamelyest a „férfias pálya” képzete. Ez kétféleképpen fogalmazódott meg. Egyrészt „gyakorlati” szempontból: vannak, akik úgy látják, hogy azért tekinthető férfias pályának, mert egy
nőnek nehezebb összeegyeztetni a lelkészi hivatást az otthoni feladatokkal.
„amikor rám halmozódik a vasalni való és küzdök, hogy istenem mennyi
vasalni való van, de közben már ott a gyászoló család. Akkor hittanóra van,
de az a kupac az gyűlik.” (ref. lelkésznő 5.)
Más vélemények szerint viszont azért férfias pálya, mert „férfias karaktert”
kíván:
1

A dőlt betűvel és idézőjelben szedett szövegrészek mindenütt az egyéni vagy a fókuszcsoportos
interjúkból interjúkból vett szó szerinti idézetek.
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„Inkább azt mondom, hogy én egy erősebb karakterű nő voltam, és azért
tudtam önálló gyülekezeti lelkészként szolgálni. De aki nem ennyire erős karakterű nő annak a számára ez szerintem egy túlzott kihívás. Vagy maximum
beosztott lelkészként vagy egy ilyen részterületért felelősként helyezkedtek
el vagy tudnak elhelyezkedni, vagy szívesebben, vagy közelebb áll hozzá,
egy nőhöz (…)” (ref. lelkésznő 1.)
Míg az első esetben a társadalmi szerepelvárások különbözősége okozza a nehézséget, addig a második típusú vélemény esetében a férfiak és nők eltérő alkati
sajátosságaival magyarázzák. Ez utóbbi esetekben jellemző, hogy az interjúalanyok magukat kivételnek tekintik.
Eddigi vizsgálódásaink talán legfontosabb tanulsága, hogy nem lehet „lelkésznőkről általában” beszélni. Bár a lelkésznők sok mindenben különbözhetnek, és
természetesen különböznek is, van egy tulajdonság, ami mentén egészen világosan
két típus különíthető el, és ez a két típus a karrieraspirációkban, munka-magánélet összehangolásában és határainak menedzselésében, az otthoni feladatok
megosztásában, összességében a nemi és családi szerepek modern és tradicionális
elemeinek arányában, valamint nem utolsósorban az elfogadottság tekintetében
is különbözik. A szóban forgó tulajdonság nem más, mint hogy lelkészházaspár
tagjaként vagy önálló lelkésznőként végzik a hivatásukat.
A lelkészházaspár tagjaként dolgozó lelkésznő tökéletesen és zökkenőmentesen illeszkedik be a gyülekezetek hagyományos rendjébe, lelkészi szerepvállalásával nem, vagy csak kevéssé lép ki a hagyományos női szerepelvárások által
meghatározott keretekből. Majdnem mindig a férj a vezető lelkész (igazgató lelkész), a házaspár női tagja pedig az ő beosztottja, és ezzel a helyzettel jellemzően mindketten elégedettek. Feladataik megosztásában is gyakran fedezhetők fel a
hagyományos nemi szerepekhez illeszkedő viszonyok, például a feleség inkább a
gyerekmunkát és a beteglátogatást végzi. Mivel feladataikban helyettesíteni tudják egymást, ez a helyzet általában munkaszervezési-gyakorlati szempontból is
nagy könnyebbséget jelent. Az önálló gyülekezeti lelkésznő azonban, akinek a
férje nem lelkész, vagy aki esetleg egyedülálló, részben nagyobb kihívásokkal
szembesül a lelkészi munka és a családi feladatok összeegyeztetésénél, részben
sokkal nagyobb mértékben megy szembe a hagyományos szerepelvárásokkal, a
„lelkészcsaládról” alkotott, néha talán kicsit idealizált képpel.
Ennek fényében nem meglepő, hogy a teológák számára fontos kérdés, és akár
a hivatásuk szempontjából is stratégiai döntés lehet a párválasztás, mint az alábbi
interjúrészletben megszólaló lelkésznő esetében is.
„A makacsságomból, mert hát ugye na azokban az években mindenki barátkozik, ismerkedik, én módszeresen, tudatosan eltoltam magamtól a teológus fiúkat, mondjuk így. Mai eszemmel azt mondom, hogy jobb lett volna,
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hogyha egy lelkész férjem van, és úgy vagyok lelkészfeleség, hogy lelkész
is vagyok mert két embernek egészen más a szolgálatot vinni. És bosszant,
mérgelődök, amikor idealizálják a lelkész házaspárokat, de mégis azt kell
mondanom, hogy egy lelkész házaspár még mindig a női oldalról megnézve,
még mindig kényelmesebb vagy élhetőbb, mint az hogy valaki lelkész nő és
vagy egyedül van, vagy van egy világi társa, aki nem lelkész, tehát nagyon
nehéz, nagyon nehéz. […] Biztos azért, tehát tudattalanul azért [bosszant],
merthogy beláttam mostanra, hogy tényleg nekik könnyebb. […] Én nem
lelkészné, mindig ezt mondtam, hogy én nem lelkészné akarok lenni, én lelkésznő akarok lenni. Ez számtalanszor elhangzott az ajkamról.” (ref. lelkésznő 5.)
A teológákkal folytatott fókuszcsoportos beszélgetésben világosan látszott,
hogy ebben a kérdésben a női hallgatók ma is egyértelmű nyomást érzékelnek
abba az irányba, hogy lelkész férjet válasszanak: „Lányok, akkor most van öt évük,
hogy férjet találjanak…” – idézte fel egyikük egy oktatója szavait. Ők is sokszor
találkoznak azzal a véleménnyel, hogy a családanya és az önálló lelkésznő a gyakorlatban nem összeegyeztethető szerepek:
„Én azt tudnám felhozni, amit én is hallottam legációban, a fejemhez vágták, és szándékosan használom ezt a szót, hogy a fejemhez vágták, hogy
családanyaként a dolog nem működik, és hogy ezért kell a lelkész férj, mert
gyerek mellett ezt nőként nem lehet csinálni. És én értem, azt is értem, hogy
férfiként miért gondolkodnak erről így, de azért lássuk be, hogy a világi
szférában sem könnyű anyának lenni, napi nyolc órás munka mellett […]
változik a világ, lássuk be.” (fókuszcsoport, teológák)
Bár – ahogy korábban említettük – a lelkésznők általános tapasztalata az elfogadottság, nem lehet említés nélkül hagyni az ezzel ellentétes tapasztalatokat sem.
A református egyházban van egy jól érzékelhető kisebbség, amely egyértelműen
ellenzi és a bibliai előírásokkal ellentétesnek, sőt bűnnek tartja a női lelkészséget.
A teológák fókuszcsoportjában érezhető volt, hogy igyekeznek a helyén kezelni
ezeket a megnyilvánulásokat, bár azok azért okoznak fájdalmat.
„Azt mondta [egy lelkész], hogy milyen kár, hogy most már teológushallgató vagyok, mert így már nem tud velem közösséget vállalni a szolgálatban,
mert hogy így bűnös életet élek. […] fontos látni, hogy ilyen közegben készülünk szolgálatra. […] Én belefáradtam abba, hogy én megvédjem az elhívásomat. Ahová nem hívnak, oda nem megyek.” (fókuszcsoport, teológák)
Ha pedig az egyházi vezetők képviselnek olyan álláspontot, amely a nőket az
önálló lelkészi szolgálatra alkalmatlannak tartja (az interjúban felidézett érvelés
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szerint ezúttel nem bibliai, hanem biológiai alapon), az nem csak elbizonytalanít,
hanem ténylegesen akadályozhatja is a hivatásban való előrehaladást.
„Majd aztán amikor …-ban másfél éve szolgáltam és kimondottan éreztem
a késztetést hogy most már saját gyülekezetbe alkalmas vagyok, akkor megkerestem egy esperest hogy tudna-e adni gyülekezetet. És ő feketén-fehéren
megmondta, hogy a neked sosem. És megkérdeztem, hogy miért? S akkor
azt mondta, hogy női lelkészeknek én nem adok gyülekezetet. […] Hát azt
inkább nem részletezném az ő magyarázatát, mert nagyon megalázó volt.
[…] merthogy a nők havonta hány napot otthon nyögnek és szenvednek és
alkalmatlanok a szolgálatra meg ... Nem tudom, hogy milyen tapasztalatai
voltak, de ő azt gondolta hogy egy női lelkésznek az életéből minden hónapban van x nap amikor nem lelkész. […] Hát persze akkor ugye fiatalként egy
világ összeomlik az emberben, na most már akkor énrám ezek szerint sehol
nincs szükség” (ref. lelkésznő 5.)
A nők alkalmasságának megkérdőjelezésére és az ezzel kapcsolatos előítéletekre való rácáfolás büszkeség, az identitás megerősítésének a forrása is lehet a
lelkésznők számára:
„Az inkább nekem egy ilyen, ilyen plusz vagy pozitívum volt, hogy végül
mégiscsak volt egy kép rólam, és valószínűleg nemcsak neki volt képe rólam, hanem azért a professzoroknál általában ez volt, hogy hát igen, a lányok miért jönnek [a teológiára], hogy mégiscsak egy lelkész azért talán
egy jó parti és akkor majd úgy kimegyünk, hogy akkor az ő kabátja alatt
azért valamit majd gyülekezeti munkát végzünk. És hát nálam ez nem így
volt. Önállóan jöttem ki, önállóan csináltam a lelkészi munkámat, meg csinálom a mai napig is.” (ev. lelkésznő 4.)
A nők alkalmasságának megkérdőjelezésére egy gyakran tapasztalható reakció,
hogy a lelkésznők igyekeznek erőt mutatni, megfelelni a „férfias” elvárásoknak.
„Én azt próbáltam megvalósítani, hogy ne érezzék, akartam azt, hogy most
én azért mert nő vagyok, gyengébb vagyok, hogy én nem merek oda állni
olyan helyzetekbe, ahova általában a férfiakat állítják, hogy ne tudnám a
szervezésben meg mindenben, tényleg a vezetési feladatokban megvalósítani azt, ami a klasszikus férfi lelkész szerephez köthető.” (ev. lelkésznő 1.)
Összességében az interjúkban gyakran felmerült, hogy nőként önálló lelkészi
pozícióban, vagy arra pályázva, sokszor a férfiaknál többet kell nyújtaniuk, bizonyítaniuk kell a feljebbvalóik vagy a presbitérium és gyülekezet előtt. Ilyen
jellegű nehézségekkel a lelkészpár tagjaként érkező lelkésznőnek sokkal kevésbé
kell számolnia, illetve sokkal inkább számíthat rá, hogy lelkészként való jelenlé254

tét akár a hagyományosabb gondolkodású presbitériumok vagy gyülekezetek is
elfogadják.

Üvegplafon és női karrierutak az egyházban
Bár a protestáns egyházakban (is) a hívek többsége nő, és a nők lelkészként is
növekvő arányban vannak jelen, továbbra is jelentős akadályok állnak a nők egyházi karrierjének útjában. Ahogyan ez számos világi foglalkozási hierarchiában
is jellemző, az egyházi hierarchiában is minél feljebb lépünk, annál kevesebb nőt
találunk, a döntéshozatali folyamatokban a nők aránytalanul kis szerepet játszanak
(Nesbitt 2013, Sullins 2000). Magyarországon nincs nő egyetlen érintett felekezet
püspökei között sem, és nagyon ritkán fordulnak elő nők további vezető pozíciókban (püspökhelyettes, esperes) is.2 Ha női és férfi lelkész is van egy gyülekezetben, kivételnek számít, ha nem a férfi a vezető lelkész, házaspárok esetében
pedig szinte mindig ez a helyzet. Ennek a helyzetnek az okai sokrétűek, a nehezen
változó egyházi működésmódoktól kezdve a kifejezett diszkrimináción keresztül a
hagyományos nemi szerepek változatlanul erős cselekvésorientáló hatásáig. Interjúinkban különösen az utóbbi tényező hatása látszik erősnek. A jövőbeni tervekről, a hivatásban elképzelt további életpályáról érdeklődve azt tapasztaltuk, hogy
interjúalanyaink többségének nincsenek, vagy nagyon szerények a karriercéljai:
lelkészházaspár női tagja esetében a beosztott lelkészi pozíció, egyedülálló vagy
nem lelkész férjjel élő lelkésznők esetében a vezető lelkészi pozíció a maximális
törekvés. Sőt, a karrierre, előrelépésre való törekvésnek érezhetően negatív konnotációja van: többször tapasztaltuk, hogy úgy érzik, a múltban vagy a jelenben
betöltött pozíció, előléptetés magyarázatot, akár „mentegetőzést” igényel. Hangsúlyozzák, hogy nem ők akarták, nem ők kezdeményezték az előrelépést.
„Ezt is úgy döntöttem el, hónapokig gondolkodtam rajta, hogy elvállaljam
és nemet mondtam először. És akkor megkeresett a püspök, hogy ne csináljam már, mégiscsak vállaljam, tehát engem meg kell győzni azért.” (ev.
lelkésznő 3.)
„Én nem pályáztam. […] Én akkor olyan mélyen voltam, hogy … játéknak
tekintettem, hogy jelöltek, és elfogadtam, de nem gondoltam, hogy ebből a
játékból egy ilyen történet lesz.” (ev. lelkésznő 5.)
2

Fontos megjegyezni, hogy egyházi kontextusban a „vezető pozíció” kétféleképpen érthető, és a
lelkésznők is kétféleképpen használták az interjúkban. Egyrészt úgy, ahogyan a fenti mondatban is
szerepel, és ekkor az egyházmegyék, egyházkerületek vezetőit vagy esetleg a zsinati képviselőket
jelenti. Másrészt azonban a gyülekezetet vezető lelkészé – ahogyan egyik interjúalanyunk fogalmaz – egy „klasszikus vezetői szerep”, tehát ebben az értelemben a lelkésznők egy része természetesen már most is vezető szerepben van, és a pozíciójukat maguk is ilyenként értelmezik.
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A nemek közötti hagyományos, alá-fölé rendelődésen alapuló viszonyból való
kilépés, annak esetleges megfordítása még azoknak is diszkomfort érzést okozhat,
akik egyébként hívei a nők egyenjogú és egyenrangú egyházi részvételének. Ezt
jól mutatja ez a rövid párbeszéd, amely a férfi teológushallgatók fókuszcsoportjában zajlott le: „[El tudja képzelni, hogy nő legyen a főnöke?] Én alapesetben
azt mondanám, hogy nem. [Miért?] Zsigerileg. Zsigerileg ezt mondanám.” Ez a
„zsigeri” idegenkedés a szocializáció során elsajátított társadalmi szerepelvárások
következménye. Ezek a nők által is interiorizált, sokszor reflektálatlanul jelen lévő
elvárások eredményezik azt, hogy a lelkésznők úgy érzik, magyarázkodniuk kell
egy előrelépés, vezetői kinevezés miatt.

Munka-magánélet egyensúly az „üvegkalitkában”
Abban, hogy régi beidegződésekből, interiorizált hagyományos szerepelvárásokból, esetleg a nőkkel szembeni bizalmatlanságból és előítéletekből épülő „üvegplafon” állítja meg egy ponton a magyarországi protestáns egyházakban a lelkésznők karrierjét, minden bizonnyal nagy szerepe van annak, hogy a hagyományos
női-férfi szerepeken alapuló otthoni munkamegosztás a családi és háztartási feladatokat jellemzően a nők feladatkörébe utalja. Így a sajátos időbeosztással és
teljes körű személyes bevonódással járó lelkészi munka jelentős kihívás elé állítja
a lelkésznőket a munka-magánélet egyensúly és a határok meghúzása terén.
Mint láttuk, a helyzet megoldásának a gyülekezeti hagyományokba legjobban
illeszkedő módja a lelkész házaspár tagjaként való szolgálatvégzés: ez egyszerre
teszi lehetővé a nők számára a lelkészi szerepvállalást, és egy hagyományos családmodell megvalósítását. Ez utóbbit a fókuszcsoportos interjú tanúsága szerint a
teológák egyértelműen feléjük irányuló elvárásként érzékelik: „Legalább 25 éves
korra férj, és 30 éves korral bezárólag három gyerek”, ahogyan az egyik résztvevő fogalmazott.
Ami az otthoni feladatok megosztását illeti, jellemzően a lelkészházaspár tagjaként élő lelkésznők is az egyenlő munkamegosztást támogatják, de a gyakorlatban, úgy tűnik, gyakran alkalmazkodnak a hagyományos nemi szerepeken alapuló
munkamegosztáshoz. Azoknál, akik nem lelkész férjjel élnek, inkább jellemző a
ténylegesen egalitariánius vagy a hagyományostól eltérő otthoni feladatmegosztás
– ezt a lelkészi munka időbeosztása gyakran ki is kényszeríti. A lelkésznő jelentős
munkaterhelése, és a világi foglalkozásoktól eltérő időbeosztás ilyenkor esetenként jelentős kihívások elé is állíthatja a családot. Olyan helyzetre, ami fordított
esetben – még ha megterhelő is az egyik félnek – belesimulna a hagyományos
szerepelvárásokba, és így meglennének rá a viselkedési mintáink, itt egyedileg
kell kidolgozni a megoldásokat. Ez, mint az alábbi interjúrészlet is mutatja, feszültséget is okozhat a családban.
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„Az okozza a nehézséget, vagy a férjemnek a túlterheltségét, hogy ilyenkor
sokszor elmegyek valamilyen délutáni-esti programra, ami hattól, fél héttől kezdődik, és akkor vannak az ilyen csoportfoglalkozások, hétfőn például
pont nincsen, de keddenként bibliaóra, szerdánként gyülekezeti vacsora,
csütörtökönként két bibliaóra egymás után, pénteken semmi, szombaton
semmi, és vasárnap meg az esti istentisztelet. És akkor ez azt jelenti, hogy a
hét estéből négyen nem vagyok itt. És akkor ő a két gyerek, meg a fürdetés,
meg kisgyerek, meg hisztik, meg nem tudom, fennforgás, azt egyedül kell
megoldja és ez neki sok.” (ev. lelkésznő 2.)
Munka és magánélet viszonya tekintetében a lelkészcsaládok sajátos helyzetben vannak: magánéletük kisebb-nagyobb mértékben a gyülekezet figyelő szeme
előtt zajlik (Hildenbrand 2013), és ehhez a figyelemhez gyakran elvárások is kapcsolódnak.
„Picit a lelkészi élet az egy kicsit ilyen üvegkalitka abból a szempontból,
hogy az emberek belelátnak valamennyire és szeretnek is belelátni. És szerintem […] valamilyen fajta elvárás a gyerekektől, hogy a lelkész gyereke
mindig jól viselkedik, hogy nem tesz rossz fát a tűzre és a többi. Szerintem
a másik, hogy mindig elvárják az embertől hogy üde legyen meg mosolygós
meg friss, és tök mindegy, hogy lelkész-e az ember, ezt nyilván nem tudja megcsinálni és a családja sem. Tehát hogy mindenkinek lehet rosszabb
napja, bal lábbal kelt, satöbbi, és olyan, ezek nehéz dolgok. Tehát a család
működése ilyen szempontból biztos hogy nehezebb vagy másabb mondjuk
hogy túl sokan figyelik.” (ev. lelkésznő 3.)
Miközben a lelkésznők ezt a kitüntetett figyelmet részben természetesnek veszik és elfogadják, az is nyilvánvaló, hogy a lelkészi munkának ez a sajátossága
munka és magánélet határainak menedzselésében (Clark 2000) és az ezzel kapcsolatos stratégiák kialakításában a világi foglalkozásokhoz képest eltérő helyzeteket
eredményez. A határok kezelésének a különbözőségei megint csak összefüggni
látszanak a lelkésznők családi állapotával, illetve azzal, hogy a férjük is lelkész-e.
Ha a pár mindkét tagja lelkész, jellemzően inkább a két szféra integrációjára mint
a szétválasztására törekszenek. Ehhez természetesen az egész család részvételére
szükség van, a gyerekeket is beleértve:
„Hát a kisgyerek, az ugye csak a mintát látja, tehát a kisgyerek követi azt
amit a család csinál, tehát ott annyira nem volt gond. Később, amikor már
nincs kedve gyerekórára menni, de akkor azt kell mondani, de van kedved,
akkor azért el kell beszélgetni arról, hogy igen, mert hogy nekünk itt ez a
feladatunk. És hát mi megmondtuk a gyerekeknek teljesen őszintén, hogy
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itt ez az elvárás, és egyszerűen segítenek ők is azzal, hogyha nem csapnak
hisztit, és nem lesz ebből nem tudom milyen probléma.” (ev. lelkésznő 1.)
A határok kezelésének egy másik, bizonyos értelemben talán szélsőségesnek
nevezhető típusa, amikor a lelkészi hivatás teljesen beszippantja a magánéletet. Ez
könnyen előfordul egyedülálló lelkésznőkkel, de ha ez az állapot sokáig fennáll,
akkor az minden szempontból túlzott megterhelést jelenthet.
„Tehát hogy otthon nem várt senki, nem sírtak a gyerekek, meg nem kellett
a férjemnek főznöm, úgyhogy ezért nagyon sok energiát meg időt tudtam
bele tenni abba, amit éppen csináltam a gyülekezetben: programokba, az
emberekkel való foglalkozásba, a kapcsolatépítésbe, készülésbe, hogy amikor készültem a különböző igei alkalmakra, igehirdetésekre. De hogy ennek
van egy hátulütője is, hogy így nem is lesz az embernek soha senkije, hogyha
minden idejét és erejét csak a munkájába vagy a hivatásába öli bele. Viszont
mivel ennyi időt, energiát tettem oda ezért meg is volt a gyümölcse, úgyhogy
azon a területen mondhatni így sikereket, áldásokat láttam, de egy idő után
már ez fájt, fárasztó is volt ez az állandó jelenlét, az állandó pörgés.” (ref.
lelkésznő 1.)
Bár a lelkésznők jellemzően elfogadják, hogy magánéletük kicsit a gyülekezet
ügye is, azért a túlzottnak tartott beavatkozási kísérleteket (például a pártalálás
terén) igyekeznek elhárítani:
„Nekem volt beszélgetésem idősekkel, hogy elmentem és megkértem, hogy
ezt ne csinálja többet, kérem szépen, mert hogy én el tudom dönteni, meg
tudok választani, szóval nem kell. És értékelem a segítséget, tehát megköszöntem meg minden, de szépen megpróbáltam így félretenni ezt.” (ev. lelkésznő 3.)
A határmenedzsment kérdése jellemzően akkor válik fontosabbá, ha a lelkésznő világi foglalkozású férjjel él együtt. Ekkor munka és magánélet integrációja
helyett gyakran a határok megerősítésének, világossá tételének a stratégiája kerül előtérbe, hiszen a család élete ezekben az esetekben nem lehet olyan magától
értetődően azonos a gyülekezet életével, mint a lelkészpárok családja esetében.
Egyértelműbben előkerül a privát szféra, a magánélet védelme, időbeli és térbeli
elválasztása a lelkészi munkától.
„Tehát hogy azt kértük, egy kérésem volt a presbitérium felé, amikor megválasztottak, hogy itt van két bejárat, és ezen közlekedett mindig a lelkész a
családjával. És itt zajlanak a bibliaórák, az ifjúsági órák. Tehát hogy mindig
tudtam, láttam, hogy mikor jött a lelkész lánya haza, mikor ment a lelkész fia
haza, mit vásároltak a boltban, és mit nem. És azt kértem a presbiterektől,
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hogy szeretnék egy külön bejáratot a lelkészlakáshoz. És akkor így oldották
meg, hogy ott van kint egy lépcső, és ott. Tehát nem kell itt ezeket a..., ezt a
családom védelmében.” (ref. lelkésznő 4.)
Olyan példával is találkoztunk, amikor a világi foglalkozású férj került egyfajta
„határőr” szerepe, azaz ő segített megteremteni vagy láthatóvá tenni a határokat a
gyülekezeti és privát terek, és ezzel a lelkészi munka és a magánélet között.
„Nincs külön irodánk, ott [a gyülekezeti teremben] van egy iroda sarok kialakítva és nem az, hogy az egész gyülekezeté a házam. Érdekes módon,
amíg hajadon voltam, addig úgy érezték, hogy ez jár nekik. És azzal, amikor
férjhez mentem, akkor ott le egy sorompó. […] Amikor jött valaki, a férjem
kinyitotta az ajtót és mondta, hogy máris szólok feleségemnek, tessék várni.
Ez egy nagy … ez, ebben ő segített nekem, hogy nem az, hogy most bejárjuk
az egész házat, mert keressük a lelkészt, hanem tessék várni, ez kialakult.”
(ref. lelkésznő 5.)
Az összes eddig vizsgált területet áttekintve egyértelműnek tűnik, hogy alapvetően két lelkésznő-típust különíthetünk el. Egyrészt a hivatását lelkészházaspár tagjaként, másrészt önálló (egyedülálló vagy világi foglalkozású férjjel élő)
lelkésznőként gyakorlókat. Ezek jellemzően különböznek az otthoni feladatok
megosztásában, a karrieraspirációikban, a határok menedzselésében és összességében a nemi és családi szerepek modern és tradicionális elemeinek arányában. A
„hagyományos” lelkésznő (akinek a férje is lelkész) elvben támogatja az egyenlő
otthoni munkamegosztást illetve általában a nemi szerepek egyenlőségen alapuló
felfogását, a gyakorlatban azonban gyakran alkalmazkodik a hagyományos nemi
szerepeken alapuló munkamegosztáshoz otthon és a lelkészi munkában egyaránt,
hagyományos családmodellben él, helye és szerepe az egyházban és a gyülekezetben egyértelmű, széles körben elfogadott, konfliktusmentes. Jellemzően a férje beosztottja, és nincsenek is az előrelépésre vonatkozó tervei. Családjaikban a munka
és magánélet határa gyakran elmosódott, de ez ritkán okoz jelentős problémát.
Az önálló lelkésznő helyzete az egyházban és a gyülekezetben kevésbé egyértelmű, a hagyományok által kevésbé megtámogatott, jellemzően – az általános
elfogadottság ellenére is – egyedileg kiküzdendő feladat. Ha nem lelkész férjjel
él, jellemzően ténylegesen egalitariánius vagy a hagyományostól eltérő otthoni
feladatmegosztást valósít meg. Az egyedülálló lelkésznők számára gyakran okoz
gondot a magánszféra megteremtése, és nehéz lehet a párkeresés. Sokszor erős a
kényszer a rátermettségüknek a bizonyítására, és előfordulhat, hogy meg kell(ett)
küzdenie a szakmai lehetőségekért, elismerésért az egyházi vezetéssel, presbitériummal vagy a gyülekezettel . Esetükben karrierambíciót jelenthet egy nagyobb
gyülekezet vezetése, vagy intézményalapítás (pl. iskola), ezek megvalósulását
személyes sikerként is élik meg. A határok menedzselésére irányuló stratégiák
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jelentősen különböznek a családi állapot mentén, az egyedülállóknál gyakori a
hivatás túlhatalma a magánélet felett, a világi foglalkozású férjjel élőknél viszont
erősebben jelentkezhet a törekvés a határok meghúzására.
Véleményünk szerint ennek a két típusnak az elkülönítése segíteni fog megérteni a lelkésznők helyzetét a protestáns egyházakban. Mindazonáltal hangsúlyozzuk, hogy ezek analitikusan elkülönített típusok, azaz az egyes lelkésznők
élethelyzete, szerepmegvalósításai és stratégiái valószínűleg gyakran ennek a
kettőnek valamilyen kombinációját valósítják meg. Sőt, a további elemzések és
interjúk minden bizonnyal gazdagítják és árnyalják is majd még ezt a képet.

Hivatkozott irodalom
Clark, Sue Campbell (2000) Work/family border theory: A new theory of work/family balance. Human Relations, 53. (6): 747–770. DOI: 10.1177/0018726700536001
Gregor Anikó (2016) A nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök a 2000-es években Magyarországon.
Socio.hu: Társadalomtudományi Szemle (1), 89–111. http://socio.hu/uploads/files/2016_1/
gregor.pdf
Hildenbrand, Katrin (2013) „…dass ich die treue Gehilfin meines lieben Mannes bin.“ Geschlechterkonstruktionen im Pfarrhaus, in: Mantei, Simone – Regina Sommer – Ulrike Wagner-Rau
(Hrsg.): Geschlechterverhältnisse und Pfarrberuf im Wandel: Irritationen, Analysen und Forschungsperspektiven, Stuttgart, Kohlhammer, 115–134.
Offenberger, Ursula (2013) Stellenteilende Ehepaare im Pfarrberuf. Empirische Befunde zum Verhältniss von Profession und Geschlecht, in: Mantei, Simone – Regina Sommer – Ulrike Wagner-Rau (Hrsg.): Geschlechterverhältnisse und Pfarrberuf im Wandel: Irritationen, Analysen
und Forschungsperspektiven, Stuttgart, Kohlhammer, 201–206.
Huszár Ágnes (2011) Református lelkésznők, in: A nő terei, L’Harmattan, Budapest, 111–123.
Kamarás István (2010) Érték, értékelés és értékrend (szociológiai és szociálpszichológiai szempontból), http://www.metaelmelet.hu/pdfek/tanulmanyok/ertek_ertekeles.pdf.
Nesbitt, Paula (2013) Clergy and Gender in US-American Sociology of Religion Research and Debatte, in: Mantei, Simone – Regina Sommer – Ulrike Wagner-Rau (Hrsg.): Geschlechterverhältnisse und Pfarrberuf im Wandel: Irritationen, Analysen und Forschungsperspektiven, Stuttgart, Kohlhammer, 149-164.
Pongrácz Tiborné – S. Molnár Edit (2011) Nemi szerepek és a közvélemény változásának kölcsönhatása, in Nagy Ildikó – Pongrácz Tiborné (eds.): Szerepváltozások, Jelentés a nők és férfiak
helyzetéről, 2011, Budapest, TÁRKI – Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 192–206.
Sullins, Paul (2000) The stained glass ceiling: Career attainment for women clergy. Sociology of Religion, 61(3), 243–266.
Tóth Olga (1995) Attitűdváltozások a női munkavállalás megítélésében, Szociológiai Szemle, 1995/1.
71–86.
Wagner-Rau, Ulrike (2010) Gender – (kein) Thema? Erwägungen zur Geschlechterfrage in Kirche
und Pfarrberuf: In: Haese, Bernd-Michael – Uta Pohl-Patalong (Hrsg.): Volkskirche weiter
denken, Stuttgart 119–132.

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

UJHÁZI Lóránd
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, tudományos főmunkatárs

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS
A „KATOLIKUS EGYHÁZ” SZERVEZETEINEK
„DIPLOMÁCIAI” KAPCSOLATA1
Az elmúlt évtizedekben a katolikus egyház szervezeteinek nemzetközi- jogban
és közösségben elfoglalt helyét nemcsak általánosságban,2 illetve a szuverenitás
elméletek,3 vagy a legfontosabb nemzetközi politikai aktor, az Egyesült Nemzetek
Szervezete szempontjából4 elemezték, hanem az európai integráció és az európai
intézményeken keresztül is vizsgálták.5
1
2

3
4
5

„A kutatás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „A fenntartható biztonság és társadalmi környezet”
Tématerületi Kiválósági Program, a „Biztonság és honvédelem kutatócsoport” (Hadtudományi és
Honvédtisztképző Kar) támogatásával készült”
Duchesne, Louis: The Beginnings of the Temporal Sovereignty of the Popes. New York: Benziger.
1908; Graham, Robert: Vatican Diplomacy: A Study of Church and State on the International
Plane. Princeton University Press: Princeton, NJ. 1959; Hanson, Eric: The Catholic Church in
World Politics. Princeton: NJ: Princeton University Press. 1987; Arangio-Ruiz, Gaetano: On the
Nature of the International Personality of the Holy See. In. Revue Belge de Droit International.
1996. 2. évf. – pp. 355–369; Araujo, R. John: The International Personality and Sovereignty of the
Holy See. In. The Catholic University Law Review. 2001. 50. évf. 2. sz. – pp. 292–336; Barbato,
Mariano: A State, a Diplomat, and a Transnational Church. In. Perspectives. 2013. 21. évf. 2. sz.
– pp. 27–48; Bathon, Matthew: The Atypical International Status of the Holy See. In. Vanderbilt
Journal of Transitional Law. 2001. 34. évf. 3. sz. – pp. 597–632; Morss, R. John: The International
Legal Status of the Vatican/Holy See Complex. In. European Journal of International Law. 2015.
26. évf. 4 sz. – pp. 927–946.
Cumbo, F. Horace: The Holy See and International Law. In. The International Law Quarterly.
1948/49. 2. évf. 4. sz. – pp. 603–620; Kunz, L. Josef: The Status of the Holy See in International
Law. In. The American Journal of International Law. 1952. 46. évf. 2. sz. – pp. 308–314.
Gratsch J. Edward: The Holy See and the United Nations 1945–1995. New York: Vantage press.
1997.
Vorbeck, Michael: Perceptions of the Churches by the European Institutions. In. James Barnett
szerk.: A Theology for Europe: The Churches and the European Institutions. Bern: Peter Lang.
2005. – pp. 197–211; Mudrov, A. Sergei: Christian Churches in European Integration. London,
New-York: Routledge. 2016; Mudrov, A. Sergei: The Christian Churches as Special. Participants
in European Integration. In. Journal of Contemporary European Research. 7. évf. 3. sz. – pp.
363–379; O’Mahony, Anthony: The Vatican and Europe: Political Theology and Ecclesiology in
Papal Statements from Pius XII to Benedict XVI. In. International Journal for the Study of the
Christian Church. 2009. 9. évf. 3. sz. – pp. 177 –194; Venneri, Giulio – Ferrara, Paolo: Alcide De
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A pápák figyelemmel kisérték és értékelték az integrációs folyamatokat. A katolikus egyház összetett, az integrációs folyamat kezdetére visszavezethető kapcsolatot alakított ki az európai szervezetekkel. Ugyanakkor, más nemzetközi intézményekhez képest ez a kapcsolat bonyolultabb.6 Ez egyrészt adódik magának
az európai szervezeteknek a nemzetközi jogban elfoglalt sok szempontból atipikus
jellegéből. Másrészt abból, hogy a többi nemzetközi szereplővel szemben az európai intézményekkel kapcsolatban fokozottabban jelent meg a Szentszéken kívül,
más katolikus szervezetek igénye az intézményes kapcsolat kialakítására. Ezek a
katolikus szervezetek számszerűleg sokan voltak, és egymástól is jelentősen eltérő
egyházjogi státusszal rendelkeztek. Végül, de nem utolsósorban az európai integrációs folyamatok időszakára tehető a világegyház szempontjából legmeghatározóbb huszadik századi esemény, a II. Vatikáni Zsinat (1962-1965), amelynek sok
szempontból újszerű egyházképe és társadalomelmélete az egyház és az integráció
szervezeteinek a kapcsolatrendszerében is tetten érhető.
A katolikus egyház és az integráció intézményeinek kapcsolata több szinten
vizsgálható. Ebben a tanulmányban kitérek a két entitás sajátos természetéből adódó összehasonlításra. Vizsgálom a pápák és a szentszéki dikasztériumok vezetőinek megnyilatkozásait az integrációs folyamatokra és a kapcsolódó közpolitikákra
vonatkozóan. Bemutatom az intézményes kapcsolat alakulását mind a Szentszék,
mind más katolikus szervezetek és az európai integráció intézményei között. Az
említett kérdéseket pedig a II. Vatikáni Zsinat teológiai koncepciójához és az azt
követő egyházi jogalkotáshoz viszonyítom.

6

Gasperi and Antonio Messineo: A Spiritual Conception of Politics and a Pragmatic Idea of Religion? In. Religion, State and Society. 2009. 37. évf. 1–2. sz. – pp. 115–129. Részben Philpott, Daniel
– Shah, Timothy: Faith, Freedom and Federation: The Role of Religious Ideas and Institutions in
European Political Convergence. In. Byrnes, A. Timonthy – Katsenstein J. Peter szerk.: Religion
in an Expanding Europe. New York: Cambridge University Press. 2006. – pp. 34–65; Leustean,
Lucian: What is the European Union? Religion between Neofunctionalism and Intergovernmentalism. In. International Journal for the Study of the Christian Church. 2009. 9. évf. 3. sz. 165–176.
Átfogóbb, de inkább politikai elméleti és szekuláris megközelítésű monográf munka: Kratochvíl,
Petr – Doležal, Tomáš: The European Union and the Catholic Church. Hampshire: Palgrave.
Macmillan. 2015. Címével ellentétben jelentősebb részben a katolikus egyház és az európai szervezetek kapcsolatával foglalkozik Leuștean, Lucian: The Ecumenical Movement and the Making
of the European Community. Oxford-New York: OUP. 2014.
Akár csak a Szentszék szempontjából vizsgálva (részletesen lásd alább): Seyersted, Finn: Jurisdiction over Organs and Officials of States, the Holy See and Intergovernmental Organisations.
In. The International and Comparative Law Quarterly. 14. évf. 1. sz. – pp. 31–82; Chong, Alan
–Troy, Jodok: A Universal Sacred Mission and the Universal Secular Organization: The Holy
See and the United Nations. In. Politics, Religion, and Ideology. 2011. 12. évf. 3. sz. – pp. 335–
354
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I. Kiindulópont a Szentszék és az Európai Unió egymáshoz
való viszonyának megértéséhez
Mind a Szentszék, mind az EU sajátos, hangzatosan „sui generis” szereplője a
nemzetközi kapcsolatoknak. Nemzetközi jogalanyiságuk, struktúrájuk és természetük miatt csak hasonlíthatók a területi államokhoz. Az Európai Unió történetével és működésével foglalkozó szakirodalom nem hagy kétséget, hogy az EU
„szuverén államok között, nemzetközi szerződéssel létrehozott konstrukció.”7 Sajátosságai miatt – költségvetés, közösségi jogrendszer, döntéshozatali módszerek,
„uniós polgárság”8 – túlmutat az ismert nemzetközi szervezeteken, de ettől még
nemzetközi szervezet: Jelentős részben a tagállamok által felruházott jogosítványokkal rendelkezik.9 Az EU és elődszervezetei kapcsán kialakult kormányköziség contra szupranacionalitás, illetve föderalitás contra konföderalitás véget nem
érő vitája ellenére is látható, hogy az EU a területi államokhoz képest „szekundér”
és létezése a tagállamok akaratán múlik. Attól függetlenül, hogy a Lisszaboni
szerződéssel, sőt egyes szerzők szerint de facto már azt megelőzően is az Európai
Unió nemzetközi jogi személyiséggel rendelkezett,10 a kontinens történelméből és
etnikai sokszínűségéből kiindulva nem elképzelhetetlen az EU dezintegrációs folyamata, a jelenlegi struktúra átalakulása vagy megszűnése sem.11 Ehhez jön még,
hogy számos területen az EU tagállamai konzekvensen maguknál tartanak olyan
kompetenciákat, amelyek a föderatív szervezetek esetében egyértelműen a föderatív szinthez tartozik. Az egyes válságkezelések, mint a migráció vagy legutóbb
a koronavírus kapcsán is számos kritika érte az Európai Unió szervezeteit, akár a
tagállamok részéről.
Az Apostoli Szentszék szuverenitása szemben az EU-val, mint nemzetközi
szervezet – nem a tagállamok közös vagy többségi akaratán múlik. Szuverenitásának alapját nem a 19. századtól erőteljesen hangoztatott államszuverenitás –
conditio sine qua non-jai: a terület, a lakosság, az állam lakosság, illetve terület
7

Arató Krisztina-Koller Boglárka: Európa utazása. Integrációtörténet. Budapest: Gondolat. 2015.
– p. 16. Erről átfogó képet ad Király Miklós: Európa keresztény gyökerei és az alkotmányos szerződés. In. Iustum Aequum Salutare. 2006. 2. évf. 3/4. sz. – pp. 67–72.
8 Szabó Marcel: Az alkotmányos szerződés nemzetközi jogi kérdései. In. Iustum Aequum Salutare,
2006. 1–2 – p. 72.
9 Arató Krisztina – Koller Boglárka: Európa utazása. Integrációtörténet. i. m. – p. 16.
10 „Az Alkotmányos Szerződéssel életre hívott Európai Unió az Európai Közösségek és a Maastrichti
Szerződéssel létrehozott Európai Unió jogutódja. A jogutódlás tényéből alappal feltételezhetjük,
hogy az Európai Unió a Maastrichti Szerződés óta ténylegesen rendelkezett jogi személyiséggel.
Azt is mondhatnánk, hogy olyan ez mintha valakinek a végrendeletből következtethetnénk arra,
hogy létezett.” Szabó Marcel: Az alkotmányos szerződés nemzetközi jogi kérdései. i. m. – p. 69.
11 Erre épp a brit kiválási folyamat a legjobb példa. De Grauwe, Paul: What Future for the EU After
Brexit? In. Leibniz Information Centre for Economics. 2016. 51. évf. 5. sz. – pp. 249–251.
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fölött gyakorolt főhatalma12 – majd az 1933-as montevideói egyezmény által még
kiegészített „más államokkal való kapcsolatba lépés képessége” adja.13 Téves az a
„pszeudopozitivista” megközelítés, amely abból indul ki, hogy 1870-től, a Pápai
Állam megszűnésétől a Lateráni Egyezmény 1929-es aláírásáig és ezzel a Vatikán Állam (Stato della Cittá del Vaticano) „létrehozásáig”, nem volt olyan entitás,
amely hordozta volna a katolikus egyház legfőbb vezetés-irányításának nemzetközi jogalanyiságát. Ennek ma már az is ellentmond, hogy a Második Világháborút
követően a területtel nem rendelkező entitások is a nemzetközi jog alanyaivá váltak. De a Szentszék szuverenitása ennél messzebbre megy vissza. A középkorban
a „communitas Christianát” az európai keresztény államok és a Szentszék – mint
lelki hatalom – képezte.14 Vagyis a Szentszék a nemzetközi szokásjog alapján eleve ennek a nemzetközi közösségnek a tagja volt.15 Követküldési és követfogadási
joggal rendelkezett, konkordátumokat kötött, és „nemzetközi” szövetségek tagja
lehetett.16 Az 1815-ös Bécsi Kongresszus erre a már meglévő hagyományra alapozva jelentette ki: „a szerződés semmiféle újítást nem vezet be a pápai követek
vonatkozásában” – akik számára a katolikus államok biztosíthatják, hogy a diplomáciai testület tiszteletbeli vezetői, „doyenjei” legyenek. Ezt az elsőbbségi jogot
nem a Pápai Állam politikai vagy katonai jelentősége, hanem a Szentszék legfőbb
lelki szuverenitása miatt kapták a pápai követek.17
A Szentszék különleges nemzetközi jogi státuszának megértéséhez nem lehet
eltekinteni a római pápa katolikus egyházban elfoglalt sajátos szerepétől sem.
Mint „állami vezető” feje a Vatikán Államnak, vallási vezetőként pedig a Szentszéknek. Ez a két „szolgálat” azonban nem vállhat el egymástól az egyház sajátos hierarchikus felépítése miatt. A pápa személyéhez kötött szuverenitás felfogás
részben megfelel a szuverenitás klasszikus megközelítésének, amely alatt konkrét
személyt és nem az államra és annak hatalmára használt absztrakt fogalmat értettek. Az állam szuverenitás elvont fogalma csak fokozatosan vette át a megszemélyesített szuverén helyét. A szuverén pedig az a személy volt, akinek mindenki
12 „Staatsgebit, Staatsvolk, Staatsgewalt”. Jelinek „Drei-Elemente Lehre – lásd még Takács Péter:
Államelmélet a XIX-XX. században Georg Jellinek elmélete. In. Pro publico bono. 2011. 2. évf. 2.
sz 1–7.
13 A Katolikus Egyház mindig következetesen ellenállat a szuverenitás túlzottan területi alapon való
felfogásának. Cumbo F. Horace: The Holy See and International Law. i. m. – p. 603.
14 Knubben, Rolf: Die Subjekte des Völkerrechts. Stuttgart: Kohlhammer. 1928. – pp. 424–438.
15 Átfogó bemutatást ad Morris, Colin: The Papal Monarchy. The Western Church from 1050 to 1250.
Oxford: Clarendon Press. 1989.
16 A konkordátum természetét a nemzetközi jog szempontjából néhány szerző vitatja, de a konkordátumok tulajdonságai – ratifikáció szükségessége, csak kölcsönös egyetértés mellett változtatható,
saját jogba való átvezetés szükségessége – rávilágítanak, hogy a konkordátumok ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a nemzetközi szerződések.
17 A pápai követekről bővebben: Longhitano, Adolfo: Il diritto nel mistero della chiesa. Roma: Pontificia Universitá Lateranense. 2001. – pp. 549–551.
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engedelmességgel tartozott.18 Mindemellett többről is szó van ez esetben, hiszen
a pápa legfőbb kormányzati hatalma nem, vagy nem elsősorban álamelméleti, hanem teológiai kérdés. Az egyház reflexiója szerint a pápai primátus, mely szerint
Szent Péter utódja végzi a legfőbb megszentelő, tanító és kormányzati tevékenységet, Krisztusnak, az alapítónak az akaratára vezethető vissza.19 Ezért emberi hatalomnak nem áll módjában ezen változtatni. Az 1983-as Egyházi Törvénykönyv
a 331. kánon summás megfogalmazása szerint a római pápa is „hivatalánál fogva
a legfőbb, teljes, közvetlen és egyetemes rendes hatalma van az egyházban, és ezt
a hatalmát mindig szabadon gyakorolja.”20 A kánon általános megfogalmazása a
konkrét egyházkormányzati kérdéseknél nyer értelmet, legyenek azok közvetlen
lelkipásztori természetűek vagy az egyház természetfeletti küldetését közvetve
érintő kül-, biztonságpolitikai, államokkal és nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos vagy akár vagyonjogi területek.
Bár a Szentszék és a Vatikán Állam feje egy és ugyanaz a személy, de nem szabad arra a téves következtetésre jutni, hogy a két entitás ugyanannak a nemzetközi
jogalanynak a különböző megnyilvánulási formája.21 Mind 1870 előtt, mind 1929
18 Shaw N. Malcolm: Nemzetközi jog. Budapest: Osiris. 2002. – p. 432.
19 Primátus: In. Diós István szerk.: Magyar Katolikus Lexikon. http://lexikon.katolikus.hu/P/
prim%C3%A1tus.html (letöltés ideje: 2020. április 27.). A pápa főhatalmának krisztusi eredetét
domborítja ki Errázuriz, J. Carlos: Il diritto e la giustizia nella chiesa. Per una teoria fondamentale
del diritto canonico. Milano: Giuffrè. 2000. – p. 158. „Il primato papale di giurisdizione significa
che nella Chiesa l’istanza ultima di decisione è legata alla persona di chi succede a Pietro (...)”
Ezzel szemben Hermann Pottmeyer úgy látja, hogy a pápai primátus teológiai eszméjének túlzott
megerősítése a 19. században a történelmi körülményeknek, a gallikanizmussal, a nemzetállamok
helyi egyházakkal való túlkapásaival, az állam egyház fölötti uralmának kiterjesztésével, szellemi irányzatokkal („nacionalizmus, a materializmus, az ateizmus és a liberalizmus”, amelyek a
keresztény hit alapjait kérdőjelezték meg) szemben fogalmazódott meg. Az egyház egységéért,
önállóságáért, önálló hitéért aggódók, különösen az ultramontanisták a pápai tekintély megerősítésében látták a megoldást. Pottmeyer J., Hermann: A pápai primátus az I. Vatikánumtól XVI.
Benedekig. Vigília. 2008. 73. évf. 3. sz. – pp. 171–182. A szerző az I. Vatikáni Zsinat (1867–1869)
kritikájaként fogalmazza meg, hogy a pápai primátus megfogalmazásakor „a monarchikus szuverenitás koncepciójából indultak ki.” A történelmi nehézségek miatt idő előtt feloszlatott a zsinati
szövegeibe már nem került be, és csak a kommentárokból lehet tudni, hogy a „zsinat nem akarta a
püspökök istenileg megalapozott jogait korlátozni, és így a primátust sem akarta a pápa monarchikus szuverenitásaként definiálni.” A szerző szerint a „dogma egyoldalú megfogalmazása és az erre
támaszkodó maximalista értelmezés a nyilvánosság előtt mégiscsak azt a benyomást keltik, hogy a
zsinat valóban az egyház abszolút és szuverén monarchájává nyilvánította a pápát.” A II. Vatikáni
Zsinat szubszidiaritás elméletéhez, vagyis a pápa és a helyi püspökök kapcsolatához lásd: Mosiek
Ulrich: Verfassungsrecht der Lateinischen Kirche. Grundfragen. Freiburg: Verlag Rombach.1975.
– pp. 59–73.
20 A római pápa hatalmáról a Katolikus Egyházban: Molano, Eduardo: The Supreme Authority of the
Church. In. Marzoa, Ángel – Miras, Jorge – Rodríguez-Ocaňa, Rafael szerk.: Exegetical Commentary on the Code of Canon Law. Montreal: Wilson and Lafleur. II/1. 2004. – pp. 581–603.
21 Duursma C. Jorri: Fragmentation and the International Relations of Micro-states: Self-determination and Statehood. Cambridge: Cambridge University Press. 1996. – pp. 400–403; Cismas, Ioana:
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után a nemzetközi jog két alanyáról beszélünk.22 1870 előtt a Szentszéket és a Pápai Államot, 1929 után pedig a Szentszéket és a Vatikán Államot (Stato della Cittá
del Vaticano) tekintjük a nemzetközi jog két szereplőjének. A Pápai Állam, mint
területileg körülhatárolt, lakossággal és ezt igazgató legfőbb állami hatalommal
rendelkező formáció, 1870-ben valóban megszűnt. A Szentszék azonban továbbra
is a nemzetközi jog alanya maradt. Ezt bizonyítja az a kilenc konkordátum, amelyet a Szentszék 1920 és 1930 között kötött. Az Első Világháború után több állam
létesített diplomáciai kapcsolatot a Szentszékkel. Ezzel – különösen az újonnan
létrejött államok – elismerték, hogy a Szentszék különleges diplomáciai orientációs pontot jelent a nemzetközi életben.23 A Szentszék nemzetközi és területtől
független karakterét és jelentőségét jelzi, hogy a pápák 1870 és 1929 között is több
nemzetközi konfliktus békés megoldásához járultak hozzá.24
A Pápai Állam és a Szentszék közötti különbséget, illetve a pápa személyéhez kapcsolódó különleges jogokat a fiatal Olasz Királyság is ismerte. II. Viktor
Emmanuel IX. Pius pápának írt levelében kijelentette, hogy a „Szentszék minden emberi hatalomtól független.”25 1871. május 13-i ún. Garancia Törvényekben pedig deklarálta: elismeri, „hogy a pápa személye szent és sérthetetlen”, a
pápának megadja az Olasz Királyság területén „szuverén” tiszteletnyilvánításokat
és azokat a tiszteletbeli elsőbbségeket és rangelsőbbséget, amelyek a katolikus
uralkodó számára elismertek. Továbbá megadja, hogy a külföldi kormányoknak
a Szentszékhez delegált képviselői az Olasz Királyság területén mindazokat a kiváltságokat és mentességeket élvezzék, amelyek a nemzetközi jogi értelemben
a diplomáciai ügyvivőket megilletik.26 A pápák sem a Garancia Törvényt, sem
a pénzbeli juttatásokat nem fogadták el. Úgy gondolták, hogy ezzel elismerték
volna az Olasz Királyság hatalmát a Szentszék szuverenitásának deklarálására.
Ugyanakkor az olasz felajánlások is azt bizonyították, hogy a Szentszék a Pápai
Államtól független, nem territoriális jogalanya a nemzetközi viszonyoknak, illetve
hogy a pápa szent és sérthetetlen szuverén.

22
23
24
25
26

Religious Actors and International Law. Oxford, New York: Oxford University Press. 2014. – pp.
212–213.
Sajnálatos, hogy a magyar nyelven is megjelent Malcon N. Shaw Nemzetközi jog című monográfiájában teljes fogalomzavar és tárgyi pontatlanságok szerepelnek ebben a kérdésben. Shaw N. Malcolm: Nemzetközi jog. i. m. – p. 161.
Ezek között az országok között protestáns vagy legalábbis protestáns többségű – Németország,
Hollandia, Nagy-Britannia, Svájc és ortodox országok – Görögország, Montenegró, Bulgária, Románia és Jugoszlávia – is voltak.
Pl. Spanyolország és Németország között a Karolin-szigetek kapcsán kirobbant vita békés rendezésében XIII. Leó működött közre.
Cumbo F. Horace: The Holy See and International Law. i. m. – p. 607.
Szeredy József: Egyházjog. Különös tekintettel a magyar szent korona területének egyházi viszonyaira. Pécs: Madarász E. Könyvnyomda. 1883. – p. 281.
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A Garancia Törvény, akárcsak a későbbi, az 1929-es Lateráni egyezmény,27
amely véglegesen rendezi a római kérdést, nem konstituálja, hanem mindössze
deklarálja a Szentszék szuverenitását és a szuverenitásból származó jogokat. Nem
a törvény és a nemzetközi megállapodás hozta létre a Szentszék nemzetközi jogalanyiságát. Mindössze lehetővé tette azokat a körülményeket, amelyek alapján
létrejöhetett a városállam, amely a Szentszék látható és megkérdőjelezhetetlen
szuverenitása érdekében létezik. Így a Szentszék tökéletesebben képviselheti az
egész egyetemes egyház értékeit és érdekeit. Területileg és politikailag biztosítja
a Római Pápa – „legfőbb, teljes, közvetlen és egyetemes hatalmának gyakorlásához” szükséges feltételeket (331. k., 333. k.).
A Szentszék szuverenitása ószövetségi, újszövetségi és teológiai szempontokból is megközelíthető. Az ószövetségi választott nép más népektől elkülönült
„szuverén” népeként aposztrofálta magát, jól lehet a független államiság nagyon
rövid ideig valósult meg. Az újszövetség népe pedig alapvetően nem területhez és
nemzetiséghez kötötte, hogy ki tartozik a teológiai értelembe vett Isten népéhez.28
A nép fogalom nem etnikai alapokra, hanem a keresztségre vagy az egyházba
való felvételre megy vissza. Ezek a teológiai szempontok különösen a Pápai Állam megszűnése után váltak dominánssá, akárcsak a pápai primátus már említett
teológiai és kánonjogi szempontjai.29 Terjedelmi okokból ebben a tanulmányban
nincs mód az összes szempont átfogó bemutatására, inkább csak érzékeltetni szerettük volna, hogy a területi államokkal összehasonlítva a Szentszék és az EU is
sajátos szereplője a nemzetközi kapcsolatoknak, de a két entitás sajátosságának
természete, eredete, hagyománya és önreflexiója jelentősen eltér. Amíg az EU léte
de facto a nemzetállamok akaratára megy vissza, addig a Szentszék szuverenitása
mind az államok akaratától, mind az „állam szuverenitás” újkori megközelítésétől
és említett fokmérőitől független.
Nyilván nemcsak ellentétek, hanem hasonlóságok is találhatóak a két entitás
között. Erdő Péter például a Szentszék és a Vatikán kapcsolatát az Európai Unió
és a tagállamok egymással való viszonyával érzékelteti. Eszerint az „Európai
Unióhoz csatlakozó államok olyan jogosítványokat adnak át az EU-nak, amelyek
27 Trattato fra la Santa Sede e l’Italia, 1929. február 11. Art. 2–3. Acta Apostolicae Sedis, 1929. 21.
évf. – pp. 209–221. 2. cikkely: „L’Italia riconosce la sovranitá della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformitá alla sua tradizione ed alle esigenze
della sua missione nel mondo.” 3. cikkely: „L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e
la esclusiva ed assolutá potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano.”
28 Ujházi Lóránd: A szentszéki migrációs politika a realista biztonságelmélet tükrében. In. Gőcze István (szerk.): Keresztény teoretikusok, államférfiak és katonák háborúelméletei. Budapest, Nemzeti
Közszolgálati Egyetem. 2019. – pp. 35–50.
29 Ehhez lásd: Neller, Georg Christoph: Principia iuris publici ecclesiastici catholicorum ad statum
Germaniae. Francforti: Knochii-Eslinger. 1746; Tarquini, Camillo: Institutiones iuris publici ecclesiastici. Romae: Congr. Propaganda Fidei. 1860; Cavagnis, Felice: Institutiones iuris publici ecclesiastici. Romae: Descleé.1882–1883.
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(…) a szuverenitás körébe tartozik.”30 A Vatikán Állam ebben a megközelítésben
a Szentszéktől „származtatott” szuverenitással rendelkezik. Ugyancsak a hasonlóságot domborítja ki az a megközelítés is, amely a jogi hierarchia vonatkozásában vizsgálja a két entitást, minthogy az egyetemes egyházi törvények ugyanúgy
elsőbbséget élveznek a részleges egyházi jogszabályokkal szemben, mint az EU
törvényerejű rendelkezései a tagállamok ugyanabban a kérdésben adott jogszabályaihoz képest.31

II. Pápai reflexiók az európai integrációs folyamatokra
Általánosságban elmondható, hogy a nemzeteket összekötő, nemzetközi formációk
nem állnak távol a katolikus mentalitástól. Az egyház a „multietnicitású” Római
Birodalomban született. A különböző népek felé való nyitottsága már az apostoli korban megjelent (Ap.csel 2, 1-12), majd a missziók folyamán megerősödött.
A katolikus univerzalizmus napjainkig érezteti hatását a nemzetközi szervezetek
vonatkozásában. Igaz ugyan, hogy az elmúlt években ez a jelenség csökkenő tendenciát mutat, de a katolikus többségű országokban a szorosabb európai integrációt mindig erősebben támogatták, mint a szekularizált vagy a protestáns többségű
európai országokban.32 Az utóbbiak inkább az erős nemzetállamok lazább kapcsolódásában voltak érdekeltek. Sajnos méltatlanul elhallgatott tény, hogy az európai
integrációs folyamatokért milyen sokat tettek a huszadik század római pápái. XV.
Benedek (1914-1922), majd XI. Piusz (1922-1939) mind deklaratív, mind diplomáciai szinten sokat tett az Első Világháború után az európai megbékélés előmozdításáért. XV. Benedek 1914-ben az Ad Beatissimi-, 1920-ban pedig a Pacem Dei
Munus kezdetű enciklikákat jelentette meg. Mindkettő a pápa béke politikájának
a szolgálatában állt, amelyek érthető okokból jelentős mértékben az európai viszonyokra összpontosítottak.33 Minden nemzeti és nemzetközi törekvést támogattak, amelyben esélyt láttak az újabb háború elkerülésére. A két pápánál azonban
még nem alakult ki az a pozitív attitűd az európai egységtörekvési folyamatok

30 Erdő Péter: Állam, Egyház, Szuverenitás. In. Uő. (szerk.): Jog az egyház hagyományában és életében. Budapest: Szent István Társulat. 2016. – p. 60.
31 Az egyházi törvényekhez lásd García Martín, Julio: Le norme generali del Codex Iuris Canonici.
Roma: Ediurcla. 2002. – pp. 100–102. EU jogalkotásához lásd Simon Zoltán: Döntéshozatal és
jogalkotás az Európai Unióban – Elmélet és gyakorlat. Budapest: L’ Harmattan Kft. 2013.
32 Kratochvíl, Petr – Doležal, Tomáš: The European Union and the Catholic Church. i. m. 24. Lásd
még Wolffe, John: Protestant-Catholic divisions in Europe and the United States: an Historical and
Comparative Perspective. In. Politics, Religion & Ideology. 2011. 12. évf. 3. sz. – p. 244.
33 XV. Benedek: Enc. Ad Beatissimi Apostolorum. 1914. X. 1. In. Acta Apostolicae Sedis. 1914. 6.
évf. 18. sz. – pp. 585–599. Uő. Enc. Pacem Dei Munus. 1920. V. 23. In. Acta Apostolicae Sedis,
1920. 12. évf. 6. sz. – pp. 209–218.
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irányába, mint amely XII. Piusz (1939–1958) időszakát jellemezte.34 A Második
Világháború vége és az európai jobboldali totalitárius rendszerek bukása bátorítóan hatott a katolikus gondolkodókra és egyházi vezetőkre, hogy megalkossák,
illetve támogassák az új európai egységtörekvési mozgalmak katolikus koncepcióját. A pápai megnyilatkozások, már nemcsak arra összpontosítottak, hogy meg
kell őrizni a békét az öreg kontinensen. Az európai föderalizmust és a formálódó
Európa politikai és gazdasági szerkezetét értékelték, és támogatták a katolikus
tanítás szempontjából. Nyilvánvalóvá tették, hogy „nem a katolikus birodalom”
restaurálásáról van szó, hanem a különböző európai népek hagyományait és keresztény alapértékeket tiszteletben tartó egységes alapokon álló Európáról.35
Mind Alcide De Gasperi olasz, és Robert Schuman francia, mind Konrad
Adenauer német politikusok komoly katolikus szocializációval rendelkeztek. A
Második Világháború éveit katolikus közegben vészelték át, ahol mélyebben megismerkedtek a Katolikus Egyház társadalmi tanításával. Mindhárman sokat merítettek az egyház társadalmi tanítását megalapozó szociális enciklikákból, különösen XIII. Leó pápa Rerum novarum- és XI. Pius pápa Quadragesimo anno kezdetű
enciklikáiból. Bár nyilvánvalóvá tették, hogy politikai kezdeményezésük „laikus”
alapú, de számos tekintetben az egyház társadalmi tanítását kívánták megvalósítani az európai politikai életben és társadalomban.36 Koncepciójukat jól szemlélteti Alcide De Gasperi 1954-ben mondott beszédje, amelyben Európa keresztény
gyökerei, az evangéliumi testvériség és az emberi személy tisztelete úgy jelennek
meg, mint az „új Európa” alapjai. Eközben hitet tett amellett, hogy a sérelmeket hordozó európai népek összebékítéséhez az első lépés a keresztény értékek
restaurációja.37 A kor törekvéseit Robert Schuman szavaival lehet összefoglalni:
„Isten által meghatározott rendet kell megvalósítani a modern társadalmi szférában is.”38 Illetve Európáért című könyvében: „A demokrácia vagy keresztény
34 Chelini-Pont, Blandini: Papal Thought on Europe and the European Union in the Twentieth Century. In. Religion and Society. 2009. 37. évf. – pp. 131–132.
35 Messina, Adele, Zannoni: Chiesa a Communitá Europee. In. Asociazione Canonistica szerk.: La
Chiesa e Communitá Politica dai Concordati alle nuove forme di intesa. Roma: Asociazione Canonistica. 1978. – pp. 258–259.
36 Prélot, Marcel: Storia del pensiero politico. Milano: Mondadori (Oscar Studio). 1975.
37 „(…) io affermo che all’origine di questa civiltà europea si trova il cristianesimo, non intendo
con ciò introdurre alcun criterio confessionale esclusivo nell’apprezzamento della nostra storia.
Soltanto voglio parlare del retaggio europeo comune, di quella morale unitaria che esalta la figura
e la responsabilità della persona umana col suo fermento di fraternità evangelica, col suo colto
del diritto ereditato degli antichi, col suo culto della bellezza affinatesi attraverso i secoli, con la
sua volontà di verità e di giustizia acuita da un’esperienza millenaria.” De Gasperi Discorso alla
Conferenza Parlamentare Europea, Parigii. 1954.
38 Vatikáni Rádió: „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz” – 60 éve írták alá a római szerződést. http://www.magyarkurir.hu/hirek/-europa-vagy-kereszteny-lesz-vagy-nem-lesz–60-eve-irtak-ala-romai-szerzodest. (letöltés ideje: 2018. november 10.).
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lesz, vagy nem is lesz.” Amíg az egységes Európa „tervet” a Katolikus Egyházhoz
közeli szempontok határozták meg, addig a pápák is erőteljesebben támogatták
az integrációs folyamatokat.39 Amikor ezek a szempontok a gazdasági érdekekkel, illetve egyéb a keresztény és katolikus tanítással már nem összeegyeztethető
szempontokkal szemben (lásd alább) háttérbe szorultak, a pápák is kritikusabb
hangot ütöttek meg.40
XII. Piusz már a háború alatt 1943. február 1-én kiadott-, majd karácsonyi üzenetében, illetve 1945. május 2-án mondott beszédjében amellett, hogy elítélte háborút és a népek közötti erőszakot, szorgalmazta a megbékélést, a sérelmeken való
felülemelkedést, és figyelmeztetett a bosszú veszélyeire. XII. Piusz jól ismerte az
Első Világháborút lezáró körülményeket. Azt is tudta, hogy az Olasz Királyságnak köszönhetően a Szentszék nem vehetett részt sem a béketárgyalásokon, sem
közvetítő szerepet nem vállalhatott. A pápai és a szentszéki üzenetekben már az
Első Világháborút követően megjelent a figyelmeztetés, hogy vigyázni kell, mert
az igazságtalan békeszerződések magukban hordják az újabb európai fegyveres
konfliktus csiráit.41 Az 1945-ös és az 1947-es karácsonyi üzenetében ezért utalt arra
a pápa, hogy csak a nemzetek közötti igazi megbékélés lehet a tartós béke záloga.
A pápa számára, akárcsak a későbbi integrációs folyamatok támogatói számára a
német és a francia fél kibékítése kulcskérdés volt. Ezt a koncepciót képviselte a
nemzetközi szervezetek és konferenciák előtt. 1948. november 11-én az Európai
Föderalisták Uniója által szervezett konferencián azt mondta: „semmi sem okozna
nagyobb kárt, minthogy valamelyik ország arra használná fel a politikai hatalmát,
hogy eltörölje a gazdasági versenytársait.” 1948-ban a hágai Európa-kongres�szuson, amelyen az „Európai Egyesült Államok” gondolatát több szempontból is
körüljárták,42 a pápát rendkívüli követ, Msgr Paolo Giobbe képviselte.43 1948-as
karácsonyi rádióüzenetben pedig ugyancsak a nyugat-európai országok közötti
szolidaritás szükségességéről beszélt. 1949 tavaszán pedig a két újonnan létreho39 Pasture Patrick: Catholic and Christian Democratic Views on Europe Before and After World War
II: Continuities and Discontinuities. In. Kosicki Piotr H. – Łukasiewicz Sławomir (szerk.): Christian Democracy Across the Iron Curtain: Europe Redefined. Piotr Palgrave. MacMillan, 2018.
25–57; Di Maio Tizianao: Alcide De Gasperi and Konrad Adenauer: A New Approach. In. Kosicki
Piotr H. – Łukasiewicz Sławomir szerk.: Christian Democracy Across the Iron Curtain: Europe
Redefined. Piotr Palgrave. MacMillan, 2018. 57–91.
40 Chenaux, Philippe: Le Vatican et l’Europe (1947–1957). Storia delle relazioni internazionali, 1. sz.
1988. – pp. 48–83.
41 Péterffy Gedeon: A Vatikán békepolitikája. Esztergom: Ardói könyvkiadó. 1943. – pp. 145–185.
42 Bóka Éva: A hágai Európa-kongresszus 1948. május 7–10. Múltunk Politikatörténeti folyóirat.
2018. 2. sz. http://www.multunk.hu/wp-content/uploads/2018/07/haga1948_18_2.pdf (letöltés ideje: 2020. április 27.).
43 Valente, Massimiliano: La Santa Sede e l’Europa unita, dalla Conferenza dell’Aja al Trattato di
Maastricht (1948–1992). In. Leonardis De Massimo szerk.: Fede e diplomazia le relazioni internazionali della Santa Sede nell’età contemporanea. Milano: EDUCAT. 2014. – p. 385.
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zott nemzetközi szervezetet – a NATO-t, és az Európai Tanácsot – XII. Piusz úgy
fogadta, mint amelyek a keresztény civilizáció védelmét hívatottak megvalósítani.
A pápa diszkréten, de kitartóan buzdította az olasz kormányt a NATO-hoz való
csatlakozásra.44 1950-ben nagy lelkesedéssel fogadta a Schuman nyilatkozatot, és
a Szentszék aktív szerepet vállalt az 1950-es Európai Emberi jogi Egyezmény
elkészítésében.45 1957-ben, amikor március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony
(Annuntiatio Beatae Mariae Virginis) napján aláírták az Európai Gazdasági Közösséget (EGK) és az Európai Atomenergia Közösséget létrehozó egyezményeket,46 azt mondta: „ez a legjelentősebb esemény, amelyre a modern történelem
folyamán az örök város falai között sor került.”47 A „L’Osservatore Romano”, a
Vatikáni Rádió és a „La Civiltà Cattolica” konzekvensen pozitívan nyilatkoztak
az európai egységről. (Kár hogy az integrációs folyamatokat bemutató szakirodalom erről semmit nem szól). Az Európai Mozgalom olasz szekciója által 1957.
június 13-ra összehívott Európa-kongresszuson a pápa kifejezte lelkesedését az
eddigi eredményekkel kapcsolatban. Ugyanakkor sajnálatát is, hogy az Európai
Védelmi Közösség végül nem valósult meg.48 Ezekben az években rendkívül sokat köszönhetnek az integráció hívei az Apostoli Szentszéknek és személy szerint a pápának. Amikor úgy tűnt, hogy az integrációs folyamotok elakadtak, és
a globális biztonsági és politikai helyzet nem kedvezett (kelet-európai országok
sztálini diktatúra alá kerülése, a koreai háború időszaka), a pápa nem fáradt bele
az európai integrációs folyamatok jelentőségének a hangsúlyozásába.49 XII. Pius
számára ugyanis az európai egység a béke garanciája is volt, és ezt számos fórumon – például a Pax Christi mozgalom tagja számára 1952-ben,50 vagy az Európai

44 Lecomte, Bernard: The Popes and the European Integration. In. The Popes and Sixty Years of
European Integration. Vatican City: L’Osservatore Romano. 2017. – p. 12.
45 Korpics Márta – Wildmann János: Vallások és Egyházak az Egyesült Európában. Tudomány és
vallás. Budapest: Typotek, 2010. – p. 10.
46 Tarján M. Tamás: 1957. március 25. A római szerződés aláírása. In: Rubicon. http://www.rubicon.
hu/magyar/oldalak/1957_marcius_25_a_romai_szerzodes_alairasa/ (letöltés ideje:2018. november 11.)
47 XII. Pius: Alloc., 1957. X. 24 In. Acta Apostolicae Sedis. 1957. 49. évf. 10. sz. – p. 629.
48 Lecomte, Bernard: The Popes and the European Integration. i. m. – p. 12. Az Európai Védelmi Közösségről lásd Molnár Anna: Az Európai Unió külkapcsolati rendszere és eszközei. A külkapcsolatoktól a kül-, a biztonság- és védelempolitikáig. Budapest: Dialóg Campus. 2018. – pp. 50–53.
49 „Il tempo sembra dunque maturo a che l’idea divenga realtà. Pertanto Noi esortiamo all’azione
innanzi tutto gli nomini politici cristiani, ai quali basterà ricordare che ogni sorta d’unione pacifica
di popoli fu sempre un impegno del Cristianesimo. Perchè ancora esitare? Il fine è chiaro; i bisogni
dei popoli sono sotto gli occhi di tutti. A chi chiedesse in anticipazione l’assoluta garanzia del felice
successo, dovrebbe rispondersi che si tratta, bensì, di un’alea, ma necessaria; di un’alea, ma adatta
alle possibilità presenti; di un’alea ragionevole.” XII. Pius: Nuntius Radiophonicus. 1953. XII. 24.
In. Acta Apostolicae Sedis, 1954. 46.évf. 1. sz. – p. 14.
50 XII. Pius: Alloc., 1952. IX. 13. In. Acta Apostolicae Sedis, 1952. 44. évf. – pp. 818–823.
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Kollégium diákjai és tanárai számára 1953-ban51 mondott beszédjében kiemelte.
XII. Pius számára azonban az európai egység kérdése nemcsak politikai és gazdasági kérdés volt, hanem vallási, erkölcsi és kulturális aspektussal is rendelkezett. 52
A korszak elismert katolikus teoretikusai is felsorakoztak a pápa mellé. A katolikus egyház társadalomi tanításának a tükrében elemezték az integrációs folyamatokat. Kiemelkedő Angelo Brucculeri munkássága az európai integrációs
folyamatok katolikus értékelése szempontjából.53 Több tanulmányában kifejtette,
hogy nagy tisztelettel adózik az integrációs folyamatoknak. Azonban az európai
integrációs folyamatokat véleménye szerint csak fokozatosan lehet végrehajtani.
Az európai országok jelentősen eltérő kulturális, politikai, gazdasági háttérrel
rendelkeznek. Nem lehet radikálisan átalakítani az rendszereket. Az integráció
hosszú folyamat. Sőt történelmi példákon keresztül felhívta a figyelmet a túlzott
központosítás veszélyeire is. Építő és dinamikus föderalizmus, amely a keresztény
értékeket tiszteletben tartó európai államok együttműködésére épül, állt
elméletének a középpontjában. Mint a korszak más nagy katolikus teoretikusainak
is, akik a katolikus társadalmi tanításon keresztül reflektáltak az intézményesülő
európai egységtörekvésekre.54
XII. Piusz 1958 októberében elhunyt. Méltatlanul elhallgatott tény, hogy milyen jelentős szerepe volt a pápának és rajta keresztül az egész katolikus egyháznak
az integrációs folyamatok elindításában. A pápa jelentős befolyást gyakorolt az
alapító országok katolikusaira – akik sem Németországban, sem Olaszországban,
sem Franciaországban, illetve a Benelux államokban nem kis erőt képviseltek. A
pápa ugyanis ténylegesen érdekelt volt, hogy az európai kommunista terjeszkedést
visszafogják, amelyben az integrációs folyamatoknak, illetve a születendő szupranacionális és centrális erőnek kulcsszerepet tulajdonított.55 Mindemellett úgy fogalmazta meg az integrációs folyamatok melletti elkötelezettségét, hogy sohasem
51 XII. Pius: Alloc., Ad Docentes et Alumnos Collegii Brugensis, vulgo «Collège d’Europe» nuncupati. 1953. III. 15. In. Acta Apostolicae Sedis. 1953. 45. évf. – pp. 181–184.
52 „Mais, bien plus pressante encore, s’affirme l’exigence de ce qu’on appelle l’esprit européen, la
conscience de l’unité interne, fondée non point sur la satisfaction de nécessités économiques, mais
sur la perception de valeurs spirituelles communes, perception assez nette pour justifier et maintenir vivace la volonté ferme de vivre unis.” XII. Pius: Alloc., Ad Docentes et Alumnos Collegii
Brugensis, vulgo «Collège d’Europe» nuncupati. i. m. – p. 181.
53 Brucculeri, Angelo: Cronaca Contemporanea. In. La Civiltà Cattolica. 1948. 99. évf. 3. sz. – pp.
552–553; Uő. Per un miglior domani dell’Europa. In. La Civiltà Cattolica. 1948. 99. évf. 3. sz. – p.
602.
54 Ehhez lásd Delétraz, Hugues: Il Consiglio d’Europa nel quadro istituzionale europeo. In. La Civiltà
Cattolica. 1996. 147. évf. 1. sz. – pp. 460–469; Sodano, Angelo: La Santa Sede nel quadro istituzionale Europeo. Roma: 2007; Sodano, Angelo: Per una nuova Europa. Il contributo dei cristiani.
Città del Vaticano, 2009. – p. 28.
55 Valente, Massimiliano: La Santa Sede e l’Europa unita, dalla Conferenza dell’Aja al Trattato di
Maastricht (1948–1992). i. m. 388.
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avatkozott bele a politikai pártok között folyó vitákba.56 XII. Piusz utódja XXIII.
János (1958–1963) lett, aki jól ismerte az európai viszonyokat. Apostoli vizitátorként szolgált Bulgáriában.57 1934-ben Törökország és Görögország apostoli delegátusa volt.58 1944 decemberében Franciaország apostoli nunciusává nevezték
ki. Majd 1945 és 1953 között Franciaországban volt nuncius. Ez idő alatt, beutazta
Itáliát, Belgiumot, Hollandiát, Spanyolországot és Észak-Afrikát. Mindez jó alkalom volt az európia kérdésekben való elmélyülésre. 1952-től a Szentszék állandó
megfigyelője lett az UNESCO-nál. Nemcsak az európai, hanem a keleti kereszténységet is ismerte. Bár 1963-ban a német és a francia fél formálisan is kiengesztelődött egymással, de a hidegháborús viszonyok miatt a béke továbbra is törékeny lábakon állt. Adele Zannoni Messina tanulmányában, amelyben az egyház
és az európai integrációs folyamtok ma már első szakaszának nevezhető időszakát
dolgozza fel, XXIII. János kapcsán óriási jelentőséget tulajdonít a pápa jól ismert
Pacem in terris kezdetű enciklikájának az európai egységtörekvések szempontjából is.59 A pápa aggodalommal tekintett a Kelet-Európában élő keresztényekre is,
ezért minden alkalmat megragadott, hogy a nemzetközi békét előmozdítsa.60
XXIII. János örökébe VI. Pál lépett. Kezdettől úgy gondolta, hogy az egységtörekvéseknek kulcsszerepe van az európai béke megőrzésben. Mintegy hetven beszédjében fejtette ki elkötelezettségét az európai egységgel szemben. Bensőséges
kapcsolatot ápolt az olaszországi keresztény demokrata körökkel. Rögtön megválasztása után 1963. szeptember 2-án az olasz katolikus egyetemek képviselői előtt
„az európai egységet”, olyan kérdésnek nevezte, amelyet kötelesség megvalósítani. Hasonló szavakkal bátorította az európai parlament keresztény demokrata
képviselőit, akiket 1964. október 14-én fogadott. A jövő Európájának – azokon az
emberi, erkölcsi és vallási alapokon kell felépülni, – mondta – amelyek jelentős
részben az Evangéliumból származnak, és amelyek az európai civilizációt egyedülállóan befolyásolták.
VI. Pál – akárcsak XII. Pius és XXIII. János – figyelmét nem kerülte el mindaz a szenvedés, amelyen az európai országok a Második Világháborúban keresz56 Mizzi, P. Fortunato: L’unione europea nei documenti pontif ci da Benedetto XV a Giovanni Paolo
II (Introduzione storica di Giovanni Rulli). Roma: Studia,1979. VIII.
57 Kartaloff, Kril Plamen: La missione diplomatica di Mons. Roncalli in Bulgaria (1925–1934). In.
Leonardis De Massimo Szerk.: Fede e diplomazia le relazioni internazionali della Santa Sede
nell’età contemporanea. Milano: EDUCAT, 2014. – pp. 113–133.
58 Botrugno, Lorenzo: La diplomazia pastorale di Mons. Roncalli tra Soﬁa e Istanbul. In. Leonardis
De Massimo (szerk.): Fede e diplomazia le relazioni internazionali della Santa Sede nell’età contemporanea. Milano: EDUCAT. 2014. – pp. 133–153.
59 Messina, Adele, Zannoni: Chiesa a Communitá Europee. i. m. – p. 265.
Prélot, Marcel: Storia del pensiero politico. Milano: Mondadori (Oscar Studio). 1975.
60 Parolin, Pietro: Dialogue for the Dignity of the Human Person and Peace. In. The Popes and Sixty
Years of European Integration. Vatican City: L’Osservatore Romano. 2017. – pp. 7–8.
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tül mentek.61 Pápasága idejére azonban megváltoztak az európai egységtörekvés
szempontjai. Azok közül a nagyformátumú európai politikusok közül, akik a
keresztény demokráciát tekintették az integráció alapjának De Gasperi 1954-ben
meghalt, Jean Monnet 1955-ben lemondott, Robert Schuman 1963-ban ugyancsak
elhunyt. Adenauer pedig ugyanabban az évben visszavonult a politikai élettől.
Úgy látszott, hogy a háború utáni szempontokat – a béke útján való egyesülés
– a gazdasági érdekek és a partikularizmus váltotta fel. Az egységtörekvési folyamatok lelassultak és bonyolulttá váltak. Az egységesülés álmát az egyik oldalról De Gaulle politikája, a másik oldalról a kommunista utópia veszélyeztette.
VI. Pál több alkalommal is figyelmeztetett, hogy milyen célkitűzésekkel indultak
el az egységesítési törekvések. Figyelemreméltó a pápa 1964. augusztus 26-án a
háborúban megrongálódott montecassinói apátság felszentelése alkalmával mondott beszédje, amelyben a keresztény alapokon álló egységes Európa jelentőségét
hangsúlyozta.62 Hasonló szempontokat emelt ki Szent Benedek apát Európa fővédőszentjeként való kihirdetése alkalmából.63 VI. Pál 1973 és 1978 között egyéb
alkalmakkor személyesen vagy képviselői útján is hangsúlyozta az európai értékek jelentőségét: „a szabadság, az igazságosság, az emberi személy méltósága, a
szolidaritás és az egyetemes szeretet,” amelyek elválaszthatatlanok az európai hagyományoktól. Ezeket a szempontokat hangsúlyozta 1975. május 5-én az Európai
Tanács tagjai előtt, 1975. július 25-én a Helsinki Konferencia számára írt levelében, az 1975. október 8-án az európai püspökök gyűlésén mondott beszédjében és
különösen az Európai Tanácsnak küldött 1977. január 26-ai üzenetében, amelyet
VI. Pál „európai végrendeletének” is tekintenek.

61 Perrini, Matteo: Paolo VI e l’Europa. https://www.ccdc.it/wp-content/uploads/2018/07/Paolo-VI-Europa.pdf (letöltés ideje: 2019. február 11.).
62 (…) ora tutt’altro volto dànno alla nostra società i suoi centri culturali, industriali, sociali e sportivi;
ma per due capi che fanno tuttora desiderare la austera e soave presenza di S. Benedetto fra noi: per
la fede, ch’egli e l’ordine suo predicarono nella famiglia dei popoli, in quella specialmente che si
chiama Europa; la fede cristiana, la religione della nostra civiltà, quella della santa Chiesa, madre
e maestra delle genti; e per l’unità, a cui il grande Monaco solitario e sociale ci educò fratelli, e per
cui l’Europa fu la cristianità. Fede ed unità: che cosa di meglio potremmo desiderare ed invocare
per il mondo intero, e in modo particolare per la cospicua ed eletta porzione, che, ripetiamo, si
chiama Europa? Che cosa di più moderno e di più urgente? e che cosa di più difficile e contrastato?
che cosa di più necessario e di più utile per la pace?
Ed è perché agli uomini di oggi, a quelli che possono operare e a quelli che solo possono desiderare
sia ormai intangibile e sacro l’ideale dell’unità spirituale dell’Europa, e non manchi loro l’aiuto
dall’alto per realizzarlo in pratici e provvidi ordinamenti che abbiamo voluto proclamare San
Benedetto Patrono e protettore dell’Europa.” VI. Pál: Omelia di Consacrazione della Chiesa
Dell’archicenobio di Montecassino. 1964. X. 24. Https://W2.Vatican.Va/Content/Paul-Vi/It/
Homilies/1964/Documents/Hf_P-Vi_Hom_19641024_Montecassino.Html. (letöltés Ideje: 2019.
február 11.).
63 VI. Pál: Lit. Ap.: 1964. X. 24. In. Acta Apostolicae Sedis. 1964. 56. évf. 16. sz. – pp. 965–967.
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Az említett szempontok miatt azonban XXIII. János és VI. Pál idejében a szentszéki diplomácia számára háttérbe szorult az „Európai Unió” kérdése, és inkább
a béke világviszonylatban való előmozdításán munkálkodtak. Ennek megfelelően
a Szentszék az ENSZ nemzetközi szervezeteivel erősítette a kapcsolatait. (ILO,
WHO, UNHCR, IAEA, UNCTAD, UNIDO, UNESCO, FAO). Ebben a viszonyrendszerben a Szentszék sokkal inkább, mint az egész emberiség lelki és vallási kérdésiben illetékes szuverén és egyetemes erő jelent meg, semmit a földrajzi
szempontból Európa integráns részét képező Vatikán Város. Ez az egyetemesség,
mind VI. Pál Ecclesiam suam-, Populorum progressio kezdetű enciklikáiban és
végül mind az Evangelii nuntiandi kezdetű apostoli buzdításában64 érzékelhető.
II. János Pál megválasztásával ismét új fordulatot vett a két entitás kapcsolata.
A pápa megközelítőleg hétszáz különböző megnyilatkozásában beszélt általánosságban Európáról.65 Számítani is lehetett arra, hogy a kelet-európai gyökerekkel
rendelkező pápa elképzeléseiben az európai egység gondolata, nem korlátozódik
a nyugat-európai országok közötti gazdasági és politikai integrációra. Elődjeihez
képest is erőteljesebben hangsúlyozta, hogy Európa sokszínűsége ellenére kulturális egységet képez, amelynek a kelet-európai országok is részét képezik. Ezt a
gondolatot mélyítette el már pápaságának kezdetén, amikor 1980. december 31-én
kiadta az Egregiae virtutis kezdetű enciklikát. Az enciklikát Szent Metódot halálának 1100. évfordulója alkalmából adta ki, és Szent Cirillt és Metódot Európa társvédőszentjének nyilvánította.66 1982. november 9-én Santiago de Compostelaban
mondott ún. európai deklarációban ugyancsak az európai kereszténység egységére
figyelmeztetett. A kereszténységet pedig az európai országokat és nemzeteket átszövő kohéziós erőként mutatta be.67 Meghatározó, hogy nemcsak az európai integráció pozitívumaira, hanem már az európai közösség hibáira és hiányosságaira
is rámutatott: a szekularizációból táplálkozó ideológiák, amelyek Isten-, a vallásszabadság elutasításán, a gazdasági siker túlzott hangsúlyozásán alapulnak. Ebben
a deklarációban a pápa, akárcsak a későbbiekben több alkalommal, kijelentette:
„Európa találj vissza a gyökereidhez és légy önmagad.”
Az európai integráció hiányosságaira más alkalommal is felhívta a figyelmet.
1979. március 22-én az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság előtt például
arról beszélt, hogy amellett, hogy a nyugat-európai országok gazdasági, kulturális
64 VI. Pál: Ex. Apos., Evangelii nuntiandi. 1975. XII. 08. In. Acta Apostolicae Sedis. 1976. 68. évf. –
pp. 5–76.
65 Spezzibottiani, Mario szerk.: Europa. Un magistero tra storia e profezia. Piemme: Roma. 1999. A
szerző több, mint ezer oldalas műben gyűjtötte össze II. János Pál európai vonatkozású munkáit.
66 II. János Pál: Enc. Egregiae virtutis. 1980. XII. 31. In. Acta Apostolicae Sedis. 1981. 73. évf. 4.
sz. – pp. 258–262.
67 II. János Pál: Alloc., Atto europeistico a Santiago de Compostela. 1982. X. 9. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1982/november/documents/hf_jp-ii_spe_19821109_atto-europeistico.html (letöltés ideje: 2020. április 22.).
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szociális, jogi és politikai intézményeik összehangolására törekszenek, nem szabad elfelejteni a társadalmi igazságosságot, a családot és az emberi és lelki fejlődés
szempontjait sem.68 Jelentős diplomáciai lépésnek számítottak II. János Pál látogatásai és ehhez kapcsolódó beszédjei. 1985. május 15-én az európai szervezeteket,
1988. október 11-én pedig az Európai Parlamentet kereste fel.69 Az 1989-es események után minden alkalmat megragadott Európa földrajzi, gazdasági és kulturális
egységének hangsúlyozására. Ez alkalommal elmondott beszédjében az integráció
egyes területeit teológiai aspektussal és az egyház társadalmi tanításának sarokpontjaival kapcsolta össze. Az integrációban az európai nemzetek között az igazságon alapuló béke megteremtése, az emberi kultúra és társadalom megőrzése, és
különösen a közös lelki és morális örökség jelentőségét emelte ki. Továbbá a pápa
a szabadság, a tolerancia és a törvények tiszteletére hívta fel a figyelmet. Felidézte
az alapító atyák emlékét – Jean Monnet, Konrad Adenauert, Alcide De Gasperit,
különösen Robert Schumant, akiknek keresztény testvériségről és demokráciáról
szóló gondolatait emelte ki. Eszerint a demokrácia a „nép szolgálatában áll, s annak egyetértésével működik”, létét pedig a kereszténységnek köszönheti. II. János
Pál pápa kiemelte a közös értékeket, amelyekre lényegében a két entitás együttműködése épül, amelyeket az egyház a teremtő Isten szándékára vezet vissza, aki
az embert képére és hasonlatosságára teremtette. Ez a bibliai emberkép tette lehetővé az európaiak számára, hogy a szabadság, a lelkiismeret eszméjét, az emberi személy méltóságát ilyen magaslatokba emelje. A demokrácia és a jogállam
ugyanis bizonyos jogon túli alapértékek elfogadásán nyugszik, amelyek viszont
jelentős mértékben éppen a kereszténységben gyökereznek. II. János Pál 1999. október 1-én kiadott Spes Aedificandi kezdetű motu propriójával a svédországi Szent
Brigittát, Szienai Szent Katalint és Edith Stein Keresztes Szent Teréz Benediktát
Európa társvédőszentjének nyilvánította. A pápa tudatosan választotta a három női
szentet Európa társvédőszentjének. A motu proprio mindhárom szenttel kapcsolatban kiemelte azokat a szempontokat, amelyek mintha háttérbe kerültek volna, bár
Európa szempontjából kulcsfontosságúak: a család, a szerzetesi élet, az egyház
és a klérus reformja, a nemzetek közötti konfliktus megoldása, ökumenikus és
a vallások közötti párbeszéd, a társadalmi problémák kezelése. Bár II. János Pál
vitathatatlanul rávilágított az integrációs folyamatoknak azokra az elemeire, amelyek nem találkoztak a Katolikus Egyház tanításával, de emellett olyan érdemei
is voltak különösen a kelet-európai országok tekintetében, amelynek elismeréséül
2004. március 24-én megkapta a Károly-díjat. II. János Pál összegző, Európáról
68 II. János Pál: Udienza al Comitato economico e sociale delle Comunità Europee, in L’attività della
Santa Sede nel 1979. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. 1980. – pp. 197–198.
69 II. János Pál: Discorso all’assemblea parlamentare del Consiglio Europeo. L’Osservatore Romano.
9. 10. 1988 p.5. https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1988/october/documents/
hf_jp-ii_spe_19881008_european-council.html. (letöltés ideje: 2018. november 10.).
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szóló munkája az Ecclesia in Europa kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítás. A
buzdítás utolsó részében (113-115. pont) tárgyal a pápa kifejezetten az európai
szervezetekről: alapvetően ezeknek a szervezeteknek a biztonságra, nemzetközi
politikára, a gazdaságra, a nemzetek közötti megbékélésre való jótékony hatását
emeli ki.70 Név szerint említi az Európai Biztonság és Együttműködés Szervezetet,
az Európa Tanácsot, az Emberi Jogok Európai Bíróságát, az Európai Uniót, annak
Parlamentjét, a Miniszterek Tanácsát és a Bizottságot. A pápa igyekezett mindegyik
vonatkozásában egy-két specifikus pozitív elemet kiemelni. Ugyanakkor felhívta
a figyelmet, hogy a vallás és az egyház, illetve a felekezetek a maguk etikai és
erkölcsi értékeivel mindig komoly szerepet játszottak Európa életében. A pápa
igény tart arra, hogy a keresztény alapokra való hivatkozás és a keresztény értékek
egyértelműen jelenjenek meg a mindenkori alapokmányokban – a formálódó európai alkotmányban. Ennek különös jelentősége van, ha figyelembe vesszük, hogy
a pápa által említett európai szervezetek szinte kivétel nélkül keresték a helyüket
a turbulens politikai, gazdasági és biztonsági változásokat hozó új évezred küszöbén. Ilyen értelemben a dokumentum egyfajta itinerként is szolgál: az egyház által
tanított teológiai, etikai alapelvek és társadalomelmélet bemutatása és sajátos európai kontextusba helyezése, majd mindennek „kiajánlása” az európai integráció
szervezeteinek.
XVI. Benedek sok tekintetben II. János Pál örökösének tekintette magát. Tekintve azonban, hogy az Európai Unió által hangoztatott és a tagállamok elé – akár
jogalkotási – normaként állított tételek a katolikus egyház tanításával összeegyeztethetetlenek voltak, minden alkalmat megragadott, hogy az egyház értékrendjére
figyelmeztessen. Az Európai Néppárt tagjai előtt mondott beszédjében felhívta a
figyelmet: a családra, a házasságra, amely egy férfinak és egy nőnek a felbonthatatlan életszövetsége, az élet védelmére, amely a fogantatás pillanatától kezdődik, a
szülők jogaira gyermekeik védelmére.71 A pápának egyébként is az egyik központi
gondolata volt, hogy meg kell állítani azt a liberális jogalkotási hullámot, amely
ellentétes a házasság egyház által vallott definíciójával. Azt a folyamatot, amely
az együttélési formáknak a házasság számára biztosított jogokhoz, vagy akár azzal
megegyező jogi kedvezményt biztosít.72 Más alkalommal az európai demográfiai
krízisre, Európa saját jövőjével szembeni kilátástalanságra, Európa népeinek saját
kulturális örökségének a jelentőségére, a kulturális, a morális történelmi gyökerekre utalt. A pápa úgy látta, hogy eltűnőben vannak az „öreg kontinensről” ezek
70 II. János Pál: Exort. post. synod. Ecclesia in Europa. 2003. VI. 28. In. Acta Apostolicae Sedis, 92.
évf. 10. sz. 2003. – pp. 711–713.
71 XVI. Benedek: To the Members of European People’s Party. In. The Popes and Sixty Years of
European Integration. Vatican City: L’Osservatore Romano. 2017. – pp. 63–65.
72 Ujházi Lóránd: A házasság által stabilizált család és az élettársi kapcsolatok kérdése, Jel: Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Lapja, 20. évf. 4. sz. 2008. – pp. 102–105.
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az értékek.73 A német törvényhozásban, a Bundestagban mondott 2011-es beszédjében a pápa még cizelláltabban fogalmazott. A jogalkotás veszélyeire utalt, amely
elszakad a keresztény és természetjogi alapoktól, a keresztény antropológiai hagyományoktól és amelyet csak a pozitivizmus és a pragmatizmus határoz meg. Ez
a mentalítás egy idő után szembe kerül a józan ésszel. Olyan jelenségek kialakulásához járul hozzá, mint a radikális és szélsőséges csoportok, amelyek az identitás nélküli európai társadalmakban benyomulnak a megüresedett térbe. Beszélt
a környezetszennyezésről, arról a mentalitásról, amely a földet csak szükséges
nyersanyagnak tekinti, amelyet saját kedve szerint formálhat, ahelyett hogy Isten
ajándékaként értékelné, amelyet őrizni és gondozni kell.74 XVI. Benedek Európa-vízióját egyébként eminensen tükrözi az első könyve, amely „Benedek Európája a kultúrák válságában” címet viseli.75 Itt a pápa nagyrészt kritikai észrevételeket
fogalmazott meg a kétezres évek elejére kialakult európai állapotokra vonatkozóan. A pápa figyelmeztetett, hogy a keresztény gyökerekkel szemben olyan másik
kultúra és szellemi áramlat van kibontakozóban, amely a legradikálisabban áll
szemben a kereszténységgel, és az egész emberiség vallási, erkölcsi hagyományával. XVI. Benedek névválasztása sem volt véletlen. Utalásként szánta Szent Benedekre (480–543/47) és utódaira, akik a „keresztény kontinens” alapjait a maihoz
hasonló kulturális válság, a megszűnő Római Birodalom idején megteremtették.76
Látható, hogy II. János Pál pápaságának második felére, illetve XVI. Benedek
pápasága idejére a Szentszék és az Európai Unió (vagy elődszervezetei) számos
kérdésben ellentétes ideológiai platformra kerültek. Amíg a Szentszék és a pápák
hűségesen őrizték azokat a keresztény alapparadigmákat, amelyek az integrációs
törekvések kezdetén közös alapot jelentettek, addig az EU olyan elveket tűzött a
zászlójára, amelyek mindezzel összeegyeztethetetlenekké váltak. Ez nem jelenti
azt, hogy a diplomáciai kapcsolatok nem maradtak meg, sőt bizonyos intézményes
előrelépések is történtek (lásd alább), de a két entitás számos kulcsfontosságú
területen eltérő álláspontot képviselt. Ez a tény pedig alapjaiban határozta meg
ekkor a két entitás kapcsolatait.77
73 XVI. Benedek: To the Comission of the Bishops’ Conference of the European Community. In. The
Popes and Sixty Years of European Integration. Vatican City: L’Osservatore Romano. – pp. 2017. 67–69.
74 XVI. Benedek: Visit to the Bundestag. In. The Popes and Sixty Years of European Integration.
Vatican City: L’Osservatore Romano. 2017. – pp. 71–73.
75 XVI. Benedek: Benedek Európája a kultúrák válságában. Budapest: Szent István Társulat. 2005.
76 VI. Pál ebből a megfontolásból nyilvánított a Szent Benedeket Európa védőszentjévé. Eszmetörténeti jelentőségét jelzi, hogy Nagy Szent Gergely pápa (Dialogi de vita et miraculis patrum
Italicorum című) négy részből álló művének második könyvében csak Szent Benedek életéről ír,
kifejezve, hogy őt tartja a legjelentősebbnek.
77 Corral, Salvador, Carlos: Le relazioni tra la chiesa cattolica e Europa. La Civiltà cattolica. 2002. 3.
sz. – pp. 143–144. Kifejezetten az ökumenikus szempontokhoz, felekezetek közötti együttműködéshez az egységes Európa kialakításához lásd Leustean, Lucian: The Ecumenical Movement and
the Making of European Community. Oxford: Oxford University Press. 2014.
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Ferenc pápa megválasztásával új stílus jelent meg a Szentszék vezetés-irányításában. A pápa nagy szerepet szán a katolikus egyház és a szentszék erkölcsi tekintélyének a nemzetközi válságkezelésben és békeépítésben. Sok esetben inkább
a közös elemek és érdekek, mintsem az ellentétek hangsúlyozására összpontosít.
Ez a politikai és diplomáciai hozzáállás az Európai Unió és a Szentszék viszonylatában is érzékelhető. Ferenc pápa 2014. november 25-én rövid látogatást tett az
Európai Parlamentben és az Európai Tanácsban.78
A parlamentben mondott beszéd elején a pápa a személy méltóságára utalt.
Ferenc pápa „biztonságelméletének” középpontjában a személy áll. Ez számtalan
fórumon mondott beszédjéből nyilvánvalóvá vált. Ez olyan közös kiindulópont a
liberális ideológiák alapján szerveződő nemzetközi szervezetekkel, amely jó alapot biztosít a párbeszéd kialakítására. Új kommunikációs fordulat a pápánál az is,
hogy úgy utal az európai kontinens és az Európai Unió valós problémáira, hogy
egyben hangsúlyozza: a gyengeségeinket erőre lehet váltani. Mindezen pozitív
gesztusok után a pápa könnyebben kommunikálja a katolikus szempontrendszert,
amely az emberi személy természetfeletti méltóságát, a személy természetes közösségi dimenzióját és az ebből fakadó közjót illeti. Emellett rámutat a kontinensen jelentkező társadalmi, politikai és különösen szociális hiányosságokra. A
szegények-, az elhagyott öregek-, a nők kizsákmányolásának, a kontroll nélküli
fogyasztás beláthatatlan következményeire. Az emberi méltóság alapparadigmájából kiindulva a pápa felhívja a figyelmet az üldözött vallási kisebbségek, különösen az üldözött keresztény közösségek szenvedéseire. A szolidaritás, a szubszidiaritás, a környezetvédelem számos aspektusa, a munka méltósága, ennek kapcsán
a munkanélküliség felszámolása, amely stabilitást és biztonságot eredményez, a
család és a nevelés is említésre került a beszédjeiben. A pápa ez alkalommal sem
akarta megkerülni az Európát leginkább érintő és egyben megosztó biztonsági kihívást, a migráció kérdését.79 A strasbourgi grémium előtt mondott beszéd egy
bekezdése foglalkozik csak a bevándorlással, de ez a néhány sor jól összefoglalja a pápa migrációs politikáját. Az emberi és személyi méltóságból indul ki. Ez
megköveteli, hogy elfogadjuk és segítsük a hazájukat elhagyó menekülteket vagy
elvándorlókat.80 Az Európai Unió tagállamai azonban csak úgy lesznek képesek
ennek a feladatnak a végrehajtására, ammenyiben saját identitásukat is megerősítik. Megfelelő jogalkotás szükséges, amely egyszerre védi a befogadó országok

78 Magyar Kurír: A pápa felkereste az európai intézményeket Strasbourgban. https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-papa-felkereste-az-europai-intezmenyeket-strasbourgban (letöltés ideje: 2019.
november 2.).
79 Erről bővebben Ujházi Lóránd: A szentszéki migrációs politika a realista biztonságelmélet tükrében. i. m. 35–50.
80 Nem terminus technikusként használom a politikai értelemben terhelt kifejezéseket.
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jogait és lehetővé teszi a bevándorlók befogadását. Végül pedig felhívja a figyelmet a pápa, hogy a kibocsátó országok belső viszonyait kell elsősorban rendezni.81
A pápa más érzékeny kérdésekben, mint a halálbüntetés vagy a homoszexualitás is úgy nyilatkozik, mint amely elfogadhatóbb az Európai Unió számára.
A környezetvédelem a jelenlegi pápa számára kulcskérdés. Kifejezetten környezetvédelmi kérdésekről az Európai Unió környezetvédelmi minisztereinek 2015.
szeptember 16-án külön beszédet mondott, ahol a társadalmi igazságosság irányadó elveit emelte ki. Szólt a nem megújuló erőforrásokkal való takarékosságról
és a hulladék csökkentés jelentőségéről. Ismételten kijelentette, hogy a Szentszék
elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett. A teremtett világ védelme a katolikus
egyház számára nemcsak praktikus kérdés, amelyet az emberiség életben maradása miatt meg kell oldani, hanem mély teológiai alapjai vannak: A teremtés teológiája, amely manifesztálódik az egyház társadalmi tanításában. Talán mindennek
az összebenyomásnak köszönhető, hogy Ferenc pápa 2016. május 6-án átvehette
a Nagy Károly-díjat. Ez alkalommal a pápa beszédet mondott az Európai Unió
Rómában tanácskozó vezetői előtt. A beszéd eminens példája volt a klasszikus
„befogadás és a nyitott társadalmak filozófiájának”. A pápa ugyanis Európa sokszínűségét és nyitottságát emelte ki az uniformalizmussal és az elszigetelődéssel
szemben. Dinamikus és sok kultúrájú Európa, amely megtanulta tisztelni és integrálni a legkülönbözőbb népeket. A pápa egyik kulcskoncepciója a társadalmi igazságosság helyreállítása: A szolidaritáson alapuló integráció, amely nem könyöradomány, hanem lehetőségteremtés. Emellett a pápa a párbeszédnek is egy sajátos
dimenzióját emelte ki: Nemcsak katonai- vagy gazdasági, hanem kulturális, oktatási, filozófiai és vallási koalíciókát kell kötni. Olyan szövetségeket, amelyek rávilágítanak, hogy számos konfliktus hátterében gazdasági csoportok hatalmi harca
áll. Ezek olyan szövetségek lennének a pápa szerint, amelyek képesek megvédeni
a népet attól, hogy helytelen célokra használják fel őket. Kiemelte a korrupció elleni harcot, a gazdasági változások szükségességét és a szociális piacgazdaságot.82

III. „Diplomáciai kapcsolatok” a Szentszék és Európai Unió
– illetve előd szervezetei között
Az Apostoli Szentszék nemcsak az egyes nemzetállamokkal, hanem a nemzetközi
szervezetekkel is diplomáciai kapcsolatot tart fenn. A nemzetközi szervezetekkel
való kapcsolat – annak újszerűsége és a Szentszék politikai semlegessége okán
81 Ferenc pápa: Visit to the Europian Parlament in Strasburg. In. The Popes and Sixty Years of
European Integration. Vatican City: L’Osservatore Romano. 2017. – pp. 79–89.
82 Ferenc pápa: Beszéd a Nagy Károly-díj átvételekor: „Olyan Európáról álmodom…” https://www.
magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-beszede-nagy-karoly-dij-atvetelekor-olyan-europarol-almodom#lightbox[‚g69512’]/1/ (letöltés ideje: 2019. február 18.).
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– azonban sokszínű. A diplomáciai kapcsolatok intézményesülése a II. Vatikáni
Zsinat „a világ és az egyház kapcsolatáról” szóló tanításának fényében VI. Pál
időszakában gyorsult fel. Előtte a katolikus egyház és az integráció intézményei
közötti kapcsolatot inkább a helyi egyház és az alapvetően alulról szerveződő Európai Problémák Katolikus Titkársága, majd az Európai Katolikus Tanulmányi és
Tájékoztatási Központ töltötte be. Már XXIII. János is nyitott lett volna, hogy a
Szentszék „rendezett” diplomáciai kapcsolatot alakítson ki az európai integráció
intézményeivel.83 Ennek előszobájának tekinthető, hogy a Szentszék 1962-ben
csatlakozott az Európa Tanács Európai Kulturális Egyezményéhez. Az Európai
Szén és Acélközösség Főhatósága már 1962 előtt is informális kapcsolatban állt a
katolikus egyházi vezetőkkel, illetve az Államtitkársággal.84 Mind az Európai Szén
és Acélközösséggel, mind az Európai Gazdasági Közösséggel az említett Titkárság, majd Tájékoztatási Központ állt kapcsolatban és nem a Szentszék. 1962-ben
a Szentszék Silvio Oddi nunciuson keresztül jelezte, hogy az Európai Gazdasági
Közösséggel is diplomáciai kapcsolatra szeretne lépni. Tekintve, hogy a Szentszék eddig országokkal és nem nemzetközi szervezetekkel létesített diplomáciai
kapcsolatot, új helyzet állt elő. Ezért a külügyekért felelős Jean Rey egyetértésben Walter Hallstein elnökkel jobbnak látta, ha ebben a kérdésben a tagállamok
együtt döntenek. Az Európai Bizottság pedig a brüsszeli állandó képviseletnek
adta át a döntés jogát. Technikai kérdésként merült fel az esetleges pápai követ
rangelsőbbsége is. A hagyomány alapján, amelyet a diplomáciai kapcsolatokról
szóló Bécsi Egyezmény is megerősített, a legtöbb tagállamban a pápai követet
rangelsőbbség illette meg.85 Hollandiában azonban – amely az egyezményt nem is
írta alá – a pápai követ ilyen rangelsőbbséggel nem rendelkezett. A pápát internuncius képviselte. Végül, XXIII. János halála miatt a diplomáciai kapcsolat kérdése
lekerült a napirendről.86 1964-ben a Szentszék a bonni apostoli nunciuson keresztül kereste fel Karl Carstenst a Német Szövetségi Köztársaság külügyminisztéri83 Azione per la pace e per lo sviluppo. In. La Cviltà Cattolica. 1970. 121. évf. – p. 477.
84 Különösen Piero Malvestiti idejében, akinek jó kapcsolatai voltak az olasz az olasz politikusokkal.
Leuștean, Lucian: The Ecumenical Movement and the Making of the European Community. – p.
99.
85 „1. A képviseletek vezetőit az egyes osztályokon belül a rangsorelsőbbség annak a napnak és órának megfelelően illeti meg, amikor működésüket a 13. Cikknek megfelelően megkezdték.
2. A képviselet vezetője megbízólevelének a rangosztályt meg nem változtató módosítása a rangsorelsőbbségre nem hat ki.
3. Ez a cikk nem érinti a fogadó államban a Szentszék képviselőjének rangsorelsőbbsége tekintetében elfogadott gyakorlatot.”
16. cikk. Konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=96500022.TVR (letöltés ideje: 2020. április 24.).
86 A kapcsolatok erősítése érdekében egyébként VI. Pál pápai beiktatására mind az Európai Bizottság, mind a Főhatóság külügyi ügyekért felelős hivatala delegációt küldött. Leuștean, Lucian: The
Ecumenical Movement and the Making of the European Community. – p. 100.
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umának államtitkárát,87 hogy ismételten feltegyék a diplomáciai kapcsolat kiépítésének a kérdését. Ismét hangsúlyozták, hogy az Európai Gazdasági Közösség
lenne az első nemzetközi szervezet, amelyhez a Szentszék követet akkreditál. Ezt
követően a brüsszeli olasz, francia és belga képviselet irányába is történt puhatolódzás. Később a francia ellenkezés, majd az EGK belső problémái akadályozták
az eredményes tárgyalásokat.88 Bár Franciaország először támogatólag nyilatkozott, de 1964-re a francia kormányzat mégis arra az álláspontra helyezkedett, hogy
a Szentszék Európában elsősorban kulturális és vallási küldetéssel rendelkezik.89
Ezért 1969-ig, De Gaulle visszavonulásáig a diplomáciai kapcsolatok mélyítésére nem került sor.90 Így érthető, hogy az említett Európai Katolikus Tanulmányi
és Tájékoztatási Központ, amely a hatvanas évek közepére a strasbourgi irodája
mellett a brüsszelit is megnyitotta a katolikus egyház és az integráció intézményei
közötti kapcsolat szempontjából kulcsszerepet töltött be.
Igino Eugenio Cardinale érsek, Belgium és Luxemburg apostoli nunciusa
1970-ben újra benyújtotta az Európai Közösséghez a kérelmet, ezúttal sikerrel.91
Ő lett az Európai Közösséghez kinevezett nuncius és az Európai Tanácshoz megbízott különleges követ és állandó megfigyelő. Ezzel az Európai Tanács összes
szakértő bizottságához és az Európai Fejlesztési Alaphoz is megnyílt a kapcsolat.
Az említett Igino Eugenio Cardinale érsek már ekkor megragadta a lehetőséget,
hogy bemutassa az egyház társadalmi tanítását a házasság és a család területén,
vagy akár az 1983-as Egyházi Törvénykönyv kodifikációjának folyamatát.92 Az
állandó megfigyelő felhatalmazást kapott, hogy részt vegyen az Európai Tanács
ülésein, később hogy a miniszterek tanácsának majd a parlamentnek az ülésein is
jelen legyen. A képviselők leginkább az egyház társadalmi tanítását érintő kérdésekben: az oktatás, a kultúra, a család, a menedékkérők kapcsán fejtették ki a véleményüket, illetve adott esetben együttműködtek az érintett bizottsággal. Különös
87 Ekkor az állandó bizottságnak is német vezetése volt.
88 Szabó Marcel: Az európai unió nemzetközi jogalanyisága és jogi természete. In. Iustum Aequum
Salutare. 2006. 2. évf. 1–2. sz. – pp. 67–84; Nagy Károly: A jogalanyok körének bővülése a nemzetközi jogban. In. Acta Universitatis Szegediensis: acta juridica et politica. 1996. 49. évf. – pp.
399–426.
89 Érdekes azonban, hogy a holland álláspont pont ellenkezőleg változott: Hollandia először ellenezte
a Szentszékkel való diplomáciai kapcsolatok kiépítését, majd arra az álláspontra helyezkedett, ha
a többi tagállam nem ellenkezik, ő sem gördít akadályt. Bővebben a Szentszék ilyen jellegű megközelítéséhez: Jaeger, M. David: The Holy See Understanding of Religious Freedom. In. Evans,
Malcolm – Petkoff, Peter – Rivers, Hulian szerk.: The Changing Nature of Religious Rights Under
International Law. Oxford: University Press. – 2015. – pp. 235–237.
90 Mindamellett, hogy De Gaulle elkötelezett katolikus volt. Mahan, R. Erin: Kennedy, de Gaulle,
and Western Europe. Hampshire: Palgrave. 2002 – p. 14.
91 Leustean, Lucian: The Ecumenical Movement and the Making of European Community. i. m. – p.
151.
92 Messina, Adele, Zannoni: Chiesa a Communitá Europee. i. m. – p. 266.
Prélot, Marcel: Storia del pensiero politico. Milano: Mondadori (Oscar Studio). 1975.
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hangsúlyt kaptak az egyház kommunikációjában az emberi jogok. Már akkor rámutattak az ökológiai kérdések és a kulturális örökség védelmének, a demográfiai
problémák és a szociális háló jelentőségére. Igino Eugenio Cardinale haláláig az
említett négy pozíció egy kézben összpontosult. Az 1970-es diplomáciai kapcsolatok megalapozásáról rövid beszámoló jelent meg a L’osservatore Romanoban. A
beszámoló felhívta a figyelmet, hogy a katolikus egyház érdekelt olyan intézmények támogatásában, amelyek elkötelezettek a béke és a fejlődés regionális szintű
előmozdításában.93 Cardinale érsek átfogó monografikus munkát is írt a szentszéki
diplomácia történetéről, amelyhez saját tapasztalatait is felhasználta. A munka sajátos színfoltját adja az európai integráció és a Szentszék kapcsolatának.94 A nuncius 1983-ban bekövetkezett halála után az Európai Közösség és az Európai Tanács
irányába való képviselet szétvált és jelenleg már két különböző személy tölti be a
szentszéki képviseletet. Az Európai Uniónál a Szentszék nunciusi – nagyköveti –,
az Európai Tanácsnál pedig különleges követi és állandó megfigyelői minőségben
van jelen. Cardinale érsek halála után az EG-hez kinevezett szám szerint a második nuncius még mindig a Szentszék Belgiumhoz és Luxemburghoz delegált követe is volt. Csak 1999-ben, a harmadik követ kinevezésével vált el a két nunciusi
beosztás. Azóta ezt a gyakorlatot követi a Szentszék. Az Európai Tanácsnál pedig
különleges követi és állandó megfigyelői státuszban van jelen. Ez nem egyedülálló, hiszen több nem tagállam is mint az Egyesült Államok (1996), Japán (1996)
vagy Mexikó (1999) is ilyen minőségben képviselteti magát. A státusz szavazati
joggal nem jár, de konzultációs jogosítványai vannak, így különösen az emberi
jogok, a demokrácia és a jogállamiság kapcsán észrevételeket tehet.95 A Szentszék az Európai Tanácshoz delegált állandó megfigyelői státuszt komolyan vette.
Rendszerint prominens egyházi diplomatákat nevezett ki erre a posztra, akik a
későbbiekben még komolyabb diplomáciai karriert futottak be. Ferenc pápa pedig 2019-ben az állandó megfigyelői státuszban lévő Paolo Rudellit püspökké
szentelte, címzetes érseknek és nunciusnak nevezte ki. A Szentszék az Európa
Tanács mellett „misszióval” rendelkezik, számos „uniós” bizottság munkájában
akár, mint megfigyelő, akár mint aktív résztvevő szerepet vállal.96 Mindemellett
93 Átvéve: New York Times: Vatican Establishes Ties With the Common Market. https://www.nytimes.com/1970/11/11/archives/vatican-establishes-ties-with-the-common-market.html (letöltés
ideje: 2019. november 2.).
94 Cardinale, Eugenio Igino: Le Saint-Siège et la diplomatie: Aperçu historique, juridique et pratique
de la diplomatie pontificale. Paris, Rome: Tournai: Desclée & Cie. 1962.
95 Holy See// Observer State. https://www.coe.int/en/web/portal/holy-see (letöltés ideje: 2019. november 3.).
96 Az egyes bizottságokban elfoglalt státuszára vonatkozó kimerítő összefoglaló: Directorate Of External Relations: Participation of Non-Member States in Council of Europe Bodies. https://rm.coe.
int/participation-of-non-member-states-in-council-of-europe-bodies/168077d725#page=17 (letöltés ideje: 2018. október 30.).
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egyes szerzők így is azon az állásponton vannak, hogy a Szentszék képviselete az
Európai Uniónál korlátozottnak tekinthető.97
Ami az EU Szentszéknél való képviseletét illeti, az lassabban alakult ki. Az
EU 2006-ban akkreditálta első képviseletét a Szentszékhez Luis Ritto vezetése
alatt. A döntés José Manuel Barosso az Európai Bizottság elnökének XVI. Benedeknél 2006. május 5-én tett látogatása után született meg. Barosso kijelentette,
hogy nyitott a Szentszék és az EU közötti teljes és kétoldalú diplomáciai kapcsolat
kiépítésére.98 Ezzel a Szentszék részéről addig egyoldalú kapcsolat a „kölcsönösség” szintjére lépett. Jelenleg az EU Szentszékhez akkreditált képviselője egyben
az ENSZ római székhelyű szervezeteinél is képviseli az uniót.
Laurence Argimon-Pistret, aki 2012 és 2016 között töltötte be a követi posztot
még XVI. Benedeknek mutatta be a megbízó levelét, de követi tevékenységének
nagyrésze Ferenc pápa idejére esett. Több alkalommal találkozott a pápával, ahol
a közös érdeklődésre igényt tartó kérdéseket tárgyalták meg. A pápa kezdeményezéseiről számos fórumokon elismerően nyilatkozott. Így, amikor a „Laudato
si” kezdetű enciklikát az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete előtt
bemutatták, kiemelte az egyház környezetvédelmi iránymutatásainak, a teremtett
világ védelmének, illetve a szegények iránti elkötelezettségnek a jelentőségét.99
Úgy tűnik a diplomáciai kapcsolat elmélyítése és az együttműködés újfent az
EU-nak is érdekében áll. A Szentszék ugyanis számos területen sokkal kiépültebb
intézményrendszerrel és diplomáciai kapcsolatokkal rendelkezik, mint az EU.
Így két entitás együttműködik olyan kül- és biztonságpolitikai kérdésekben, mint
a Közép-Afrikai Köztársaság, Dél-Szudán kapcsán jelentkező feszültségek-, az
Izraeli-Palesztin vagy a Szíriai menekültválság enyhítése. Együttműködés folyik a közös érdeklődésre igényt tartó területeken, mint a vallásközipárbeszéd,
a szegénység és az éhezés leküzdése, illetve a környezetvédelem előmozdítása.
Jan Tombinskit az EU 2016-ban nevezte ki az Apostoli Szentszékhez akkreditált
delegáció vezetőjének.100 Első riportjai egyikében utalt az EU és a Szentszék szorosabb „értékalapú” együttműködésére. Az EU – az új nagykövet szerint – politikai eszközeivel és kezdeményezéseivel az egész világban igyekszik az alapvető
emberi jogokat védeni. Ezeknek a közös céloknak a megvalósításában számít a
Szentszékkel való együttműködésre: Pl. a halálbüntetés egyetemes visszautasítá97 Corral, Salvador, Carlos: Le relazioni tra la chiesa cattolica e Europa. i. m. – pp. 143–144.
98 The Holy See and the EU: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/2355/
The%20Holy%20See%20and%20the%20EU. (letöltés ideje: 2018. október 30.).
99 Argimon Pistre, Laurence: Responsibility towards the environmental crisis, the poor and the future
generations. In. Food and Agriculture Organization of the United Nations szerk.: Laudato si’. On
care for our Common Home. Rome: Fao Dialogues. 2016. – pp. 21–28.
100 Kowalewska T. Anna: “Close relations between Europe and the Holy See” for Jan Tombinski, new
EU envoy to the Vatican. https://agensir.it/europa/2016/11/10/close-relations-between-europe-andthe-holy-see-for-jan-tombinski-new-eu-envoy-to-the-vatican/ (letöltés ideje: 2018. november 10.).
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sára vagy nemzetközi szintű felfüggesztésére tett közös erőfeszítések. A nagykövet
megbeszéléseket folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Peter Turkson
bíborossal akkor még a Iustitia et Pax Pápai tanács elnökével101 a közös fellépésről
olyan konfliktusok kapcsán, mint a közép-afrikai köztársaságbeli, a venezuelai102
vagy a szudáni.103 De felértékelődtek az EU számára a Szentszék iráni diplomáciai
kapcsolatai is.104
Jan Tombinski véleménye szerint, mivel az Európai Unió a Szentszékhez
hasonlóan igyekszik a válságkezelés – béke megszilárdítás – békés eszközeit
alkalmazni,105 az EU-nak szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a Szentszékkel.
Továbbá az EU szándékában áll azokkal a katolikus nemzetközi szervezetekkel
is kiépíteni az együttműködést – mint a Szent Egyed közösség – amelyek részt
vesznek különböző válságkezelésben, illetve a társadalmi problémák megoldásában. Jan Tombinski szerint a prevencióban – vagyis a válságkezelés – legkorábbi
stádiumában való együttműködésben is számít az EU a Szentszékre.
Ugyanakkor mára számos olyan törésvonal alakult ki – főleg morális kérdésekben – az elmúlt években, amelyek a biztonságpolitika területén is megnehezíthetik a két entitás közötti együttműködést. Ilyen a már említett Európa keresztény
gyökereire való utalás, homoszexualitás kérdése, abortusz, őssejt kutatás, azonos
neműek együttélésének jogi formációi.

101 Azóta a pápai tanácsot, három másik pápai tanáccsal együtt beillesztették az ugyancsak Turkson
bíboros vezetése alatt álló Dikasztérium az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatában szentszéki hivatal alá. Ehhez Lásd: Ujházi Lóránd: A szentszéki strukturális és jogszabályi módosítások az európai
migrációs válság fényében. In. Acta Humana: Hungarian Centre for Human Rights Publications.
2017. 5. évf. 2. sz. – pp. 19–41.
102 De Souza, Raymond J.: The curious Vatican diplomacy in Venezuela.
https://cruxnow.com/commentary/2017/06/24/curious-vatican-diplomacy-venezuela/.
(letöltés
ideje: 2018. november 11.) Ehhez lásd Marsai Viktor: Válságok Közép-Afrikában: a dél-szudáni
és a közép-afrikai polgárháború. In. Nemzet és biztonság. 2014. 1. sz. – pp. 26–47.
Pope Francis to open Holy See’s first embassy in South Sudan.
https://www.thetablet.co.uk/news/9216/pope-francis-to-open-holy-see-s-first-embassy-in-southsudan (letöltés ideje: 2018. november 11.).
103 Pope Francis to open Holy See’s first embassy in South Sudan.
https://www.thetablet.co.uk/news/9216/pope-francis-to-open-holy-see-s-first-embassy-in-southsudan (letöltés ideje: 2018. november 11.).
104 Wargas, Robert: Why Iran is really cosying up to the Vatican. http://catholicherald.co.uk/issues/
january–29th–2016/why-iran-is-really-cosying-up-to-the-vatican/ (letöltés ideje: 2018. november
11.).
105 Resperger István: A válságkezelés új megközelítése. In. Hadtudományi Szemle. 2016. 9. évf. 3.
sz. – pp. 30–56.
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IV. A Szentszék és az Európai Unió
tényleges együttműködése
A Vatikán „enklávéként” a meghatározó Európai Uniós tagállam, Olaszország
fővárosának közepén található. „Fizikálisan” kapcsolódik az EU-hoz, határai az
EU-ra nyitott határok.106 Vatikán Állam területén az Euró a hivatalos és egyetlen fizetőeszköz. Az Európai Unió 2000-ben felhatalmazta Olaszországot, hogy
a Szentszékkel megállapodást kössön, melynek eredményeképpen a Vatikán saját euró érméket adhat ki. Először évente 670 ezer, majd 2010-ben egy millió
– rendkívüli esetekben még 300 ezer – eurónyi érme kiadását engedélyezték. A
Vatikán nem tagja az Európai Unió vámuniójának (Eu’s customs unions). Az olasz
állammal 1930-ban kötött kétoldalú megállapodás értelmében azonban a Szentszék egyfajta adómentességet élvez: a kismennyiségű áruért, amit kivisznek az
„országból” nem kell adót fizetni. A Vatikán 2018 november 30-án csatlakozott az
egységes eurófizetési térséghez (Single Euro Payments Area (SEPA)107
Az Európai Unióhoz való tartozás ugyanakkor nemcsak földrajzi,108 vagy fizetőeszköz kérdése. A Szentszék ENSZ és más nemzetközi szervezetekben való
tagságával szemben sohasem merült fel komolyan, hogy az Apostoli Szentszék
az Európai Unió tagja legyen. A Szentszék kapcsán is szokás az ún. koppenhágai
kritériumokat emlegetni, amelyek arra lennének hívatottak, hogy jelezzék, hogy
az adott állam hányadán áll a csatlakozási feltételekkel. A Szentszék tényszerűen
nem felel meg az Európai Tanács 1993-as koppenhágai ülésén megállapított, majd
az 1995-ös madridi ülésén megerősített alapelveknek. Az Apostoli Szentszék a
demokratikus értékeket számos fórumon intézményesen is és megnyilatkozásaiban is támogatja, de „államformája” abszolút monarchia, élén a bíborosi konklávé
által választott római pápával. A koppenhágai kritériumok másik pontja a piacgazdaság sem érvényesül, tekintve az egyetlen gazdasági tényező maga az állam.
Az már végképp csak fikció, hogy a tagsággal járó kötelezettségek teljesítésére,
az uniós jogot képező szabályok, standardok és szakpolitikák (a „közösségi vív106 Neal, Larry: The Economics of Europe and the European Union. Cambridge: Cambridge University Press. 2007. – p. 150.
107 Ferenc pápa: Address of his Holiness Pope Francis to the Members of the Diplomatic Corps accredited to the Holy See for the Traditional Exchange of New Year Greetings. http://w2.vatican.va/
content/francesco/en/speeches/2019/january/documents/papa-francesco_20190107_corpo-diplomatico.html (letöltés ideje: 2019. november 7.). „SEPA, az Európai Gazdasági Térség területén
az euróban történő fizetések küldését és fogadását szolgáló, a fizetéseket egységes szabványok és
szabályok alkalmazásával lebonyolító, közös európai fizetési eszköztár.” Magyar Nemzeti Bank:
Mi az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA)? https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/bankszamlak/szolgaltatasok/mi-az-egyseges-euro-fizetesi-ovezet-sepa . (letöltés ideje: 2019. november 09.).
108 Kapellari, Egon: Die Christen auf dem Bauplatz Europa, In. Kapellari, Egon – Schambeck, Herbert
(szerk.) Diplomatie im Dienst der Seelsorge, Festschrift zum 75. Geburtstag von Nuntius Erzbischof Donato Squicciarini. Köln-Wien-Graz: Styria. 2002. 203.
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mányok”) hatékony végrehajtására, illetve az unió politikai, gazdasági és pénzügyi célkitűzéseinek vállalására lenne-e egyáltalán szentszéki akarat és képesség?
Nyilván erre a válasz: nem. Az EU egyes szakpolitikai irányelveinek egyrészének
a végrehajtását a Szentszék fizikális kapacitása, másik részének teljesítését pedig
az egyház teológiai tanítása teszi lehetetlenné.
A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy a koppenhágai nyilatkozatokat a
kilencvenes években a kelet-közép európai országokkal kapcsolatban fogalmazták
meg. Ezeknek az alapelveknek a Szentszék vonatkozásában való alkalmazása egyrészt abszurd, másrészt a Szentszék már akkor kapcsolatban állt EU elődszervezeteivel, amikor a kelet-európai országok még a szocialista blokk elkötelezett hívei
voltak.109 Így bár nyilván a Szentszék nem akar – és nem is képes – az EU tagjává
válni, de leegyszerűsítés azt pusztán a koppenhágai kritériumokra alapozni.
Ugyanígy visszás csak az Amszterdami Szerződésre (1997) hivatkozni a Szentszék és az EU kapcsolatában. Az Amszterdami Szerződés utal először kifejezetten
az egyházak és az EU kapcsolatára, de a Szentszék és az Európai Unió elődszervezeteivel való kapcsolat régebbre megy vissza.110 Az Amszterdami Szerződéshez
csatolt 11. nyilatkozat (tehát egy meglehetősen alacsonyszintű melléklet) kijelenti,
hogy „Az Európai Unió tiszteletben tartja, és nem sérti az egyházak és vallási
egyesületek vagy közösségek tagállamokban meglévő státuszát.”
Az európai Alkotmányos Szerződés (2004) fő kérdése nem a keresztény felekezetekkel és így a katolikus egyházzal való intézményes kapcsolat kérdései
voltak. A vita annak kapcsán alakult ki, hogy a preambulum szövegébe bekerüljön-e Európa keresztény gyökereire való utalás. Amíg Franciaország és Belgium
teljesen ellenezte, Olaszország és Lengyelország támogatta az elképzelést. Végül
kompromisszumos megoldásként a kereszténységre való utalás nem, de az „Európa kulturális, vallási és humanista örökségére”, való utalás bekerült a szövegbe.
Ez utóbbiból származtatja „az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen jogait, a
szabadságát, a demokráciát, az egyenlőséget, valamint a jogállamiság egyetemes
értékeit.” Király Miklós az Európa keresztény gyökerei és az alkotmányos szerződés kapcsolatát bemutató tanulmányában helyesen állapítja meg, az EU elődszervezeteivel kapcsolatban, hogy az egyházak, a vallás kapcsolatát nem lehet
csak a szerződés preambulumára leszűkíteni. Az I. fejezet 52. cikkely ugyanis lényegében megismétli az Amszterdami Szerződéshez csatolt, említett nyilatkozat
szövegét. Ami új, hogy hozzáfűzte, hogy az Unió elismerve az egyházak és vallási

109 Ágh Attila: Az Európai Unió közpolitikai rendszerének áttekintése: az uniós közpolitika és az uniós politika paradoxonjai. In. Politikatudományi Szemle. 2013. 23. évf. 3.sz. – pp. 73–90.
110 Király Miklós: Európa keresztény gyökerei és az alkotmányos szerződés. In. Iustum Aequum
Salutare. 2006. 3/4. sz. – p. 68. Lásd még Molnár Anna: Az Európai Unió külkapcsolati rendszere
és eszközei. Budapest: Dialóg Campus. 2018. – pp. 27; 155–159.
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közösségek identitását és különleges hozzájárulásukat, nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tart fenn (ezekkel).111
Tehát az „Alkotmányos Szerződésben” egyrészt szerepel egy általános utalás
Európa „vallásos hagyományaira”, illetve, hogy tiszteletben tartja az egyházak
tagállamok jogalkotása által biztosított jogi státuszát. Mindebből – szintén Király
Miklós azt a következtetést vonja le, hogy a szerződés adós maradt egyrészt a történeti tény elismerésével, minthogy a keresztény történelem- és kultúra-alakította
Európa arculatát, másrészt a „nemzeti” jogalkotás szerinti jogállás „status under
national law” preferálása továbbra is a nemzetállamban való gondolkodást tükrözi. Ez pedig rávilágít arra is, hogy miért a nemzetállam továbbra is a Szentszék
konkordatális szerződéseinek elsődleges alanya Európában, amelyekkel kivétel
nélkül van valamilyen szintű átlátható nemzetközi megállapodása legyen az konkordátum, accordo vagy modus vivendi.
A Szentszék emellett aláírta majd ratifikálta az Európai Tanács több egyezményét: Európai Kulturális Egyezményt 1979-ben; Az egyetemi képesítések akadémiai elismeréséről szóló európai egyezményt 1993-ban;112 A határokon átnyúló
televíziózásról szóló európai egyezményt 1993-ban. A régészeti örökség védelméről szóló európai egyezményt 1999-ben, az Egyezményt az Európai Régió felsőoktatásával kapcsolatos képesítések elismeréséről 2001-ben. A határokon átnyúló televíziózásról szóló európai egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyvet
2000-ben. Ami az oktatást illeti, jelentős lépésnek tekinthető, hogy a szentszéki
egyetemek 2019-ben csatlakoztak az Erasmus programhoz.113 A cél elérése érdekében a Szentszékkel kellett tárgyalni. Meg kellett találni, hogyan lehet az Erasmus program jogi keretei közé beilleszteni a szentszéki egyetemeket. Továbbá az
olasz kormánnyal is kellett tárgyalni. Az első időszakban ugyanis a Szentszék nem
önállóan kapcsolódik a programhoz, hanem az olasz nemzeti ügynökség nyújt segítséget. Majd csak 2021-től, az Európai Unió új hétéves pénzügyi keretének hatályba lépésekor nyílik meg a lehetőség, hogy a szentszéki egyetemek önállóan
is részt vegyenek az Erasmus programokban. Mivel az Erasmus program nyitva
van minden egyetem számára az Európai Unió területén, ezért az Olaszország területén lévő szentszéki intézmények bevonása diszkriminatív helyzetet szüntetett
meg. A Szentszék alá rendelt egyetemek nem részei az (olasz) nemzeti felsőoktatási rendszernek, és ezáltal kiestek az Erasmus hatóköréből. Amikor 2021-ben az
új hétéves pénzügyi keret hatályba lép, megduplázzák az szentszéki egyetemek
111 Király Miklós: Európa keresztény gyökerei és az alkotmányos szerződés. i. m. – pp. 67–72.
112 A bolognai folyamathoz lásd: Esposito, Bruno: L’adesione della Santa Sede al Processo di Bologna. In. Folia Canonica. 2006. 9. évf. – pp. 197–233.
113 Magyar Kurír: A Szentszék csatlakozik az Erasmus programhoz – Navracsics Tibor nyilatkozott
az együttműködésről. https://www.magyarkurir.hu/kitekinto/a-szentszek-csatlakozik-az-erasmus-programhoz-navracsics-tibor-nyilatkozott-az-egyuttmukodesrol. (letöltés ideje: 2019. november 7.).
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Erasmus költségvetését. Ez még több lehetőséget jelent majd a pápai egyetemek
számára, és a Szentszék önálló nemzeti ügynökséggel vesz részt az Erasmus programokban. A Szentszék a harminchárom Erasmusban részt vevő ország mellé harmincnegyedikként csatlakozik.

V. Püspöki konferenciák csoportjainak együttműködése
Európában
A Szentszék és az Európai Unió diplomáciai kapcsolatai mellett, az európai püspöki konferenciák intézményes „tömörülései” is említésre méltók. Nyilván nemzetközi jogalanyiságuk nem hasonlítható a Szentszékhez, de tevékenységükkel
jelentősen hozzájárulnak, mind az Európai Unióval való katolikus interakció,
mind az egyes püspöki konferenciák közötti kapcsolat elmélyítéséhez.114 Jelenleg
az európai püspöki konferenciák tömörülésének két fóruma van: Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) és az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak
Bizottsága (COMECE).115
Ami a püspöki konferenciák szövetségének általános elvét illeti, a II. Vatikáni Zsinat –egyrészt hangsúlyozza a püspökök egyetemes lelkipásztori felelősségét (LG 23). Másrészt kifejezetten szorgalmazza a püspöki konferenciák közötti
együttműködést (CD 38).116 A két teológiai alapon nyugvó, később jogi megfogalmazást nyert alapelv eminensen igazolja a püspöki konferenciák közötti együttműködés létjogosultságát akár egész Európában, akár szűkebben az Európai Unió
területén. Az 1983-ban – tehát az európai integráció derekán – kiadott hatályos
Egyházi Törvénykönyv 459. kánonja is az említett teológiai elv fényében fogalmaz: „A nagyobb jó (447. k.) előmozdítása és védelme érdekében erősíteni kell a
kapcsolatokat különösen a szomszédos püspöki konferenciák között. (459. k. 1 §).
Az 1998-ban kiadott Apostolos suos kezdetű motu proprio,117 a nagyobb jó
előmozdításán túl a konferenciák fontos feladatának tartja a polgári hatóságokkal való kapcsolattartást is (15. p). Püspöki konferenciák szövetsége esetén ez a
nemzetközi szervezetekkel, így az EU-val való kapcsolatok kiépítését és ápolását
is jelenti. A motu proprio a püspöki konferenciák és a világi hatóságok közöt114 Lusignano di Livio Missir: Diritto canonico e Unione Europea (nella visone di un Lationo d’Oriente). In. Arrieta, Juan Ignacio – Milano, Gian Piero: Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico. Pontificia Università della Santa Croce – Univesrità di Roma Tor Vergata. Libreria Editrice
Vaticana, Cittá del Vaticano. 1999. – pp. 704–708.
115 Ezentúl vannak kisebb regionális találkozók is, mint pl. Közép-kelet-európai püspöki konferenciák
rendszeres találkozói.
116 „A különböző nemzeti püspöki konferenciák ápolják a kapcsolatokat egymás között a nagyobb jó
biztosítására és előmozdítására.”
117 II. János Pál: Motu Proprio. Apostolos suos. 1998.V.21. In. Acta Apostolicae Sedis.1998. 90. évf.
9. sz. – pp. 641–658.
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ti együttműködés okát az emberi élet, a béke, az emberi jogok védelmében, a
társadalmi igazságosság előmozdításában látja. A motu proprio által deklarált
együttműködési okok az EU számára is deklaráltan alapértékeket jelentenek.118 A
püspöki szolgálatról szóló – igaz nem törvényerejű, hanem csak utasítás szintű –
szentszéki dokumentum a Püspöki Kongregáció által kiadott Apostolorum successores kezdetű utasítás pedig az európai egységesülési folyamat egy másik fontos
időszakában, 2004-ben lényegében megismételte a zsinat és a törvénykönyv paradigmáját a püspöki konferenciák közötti együttműködés tekintetében.119
A Kódex említett 459. kánonjának 1. §-a általánosan fogalmaz. Így az együttműködés alatt akár a formális, „intézményes”, akár informális tevékenységet lehet
érteni. Cél minden esetben a nagyobb lelkipásztori- és társadalmi „jó” előmozdítása.120 Így bármilyen intézményesülés nélkül is együttműködhetnek, és együtt is
működnek a püspöki konferenciák egymással és az állami hatóságokkal a közjó
előmozdításában közös deklarációk, lelkipásztori tervek, programok, de akár egy
humanitárius katasztrófa enyhítése érdekében.121
Amellett, hogy a püspöki konferenciák szövetségei nem képezik az Apostoli
Szentszék részét, mint felügyeleti szerv, mind az alapításuknál (meg kell kérdezni
az Apostoli Szentszéket 459. k. 2. §), szabályzat jóváhagyása –, mind a tevékenységük ellenőrzésénél szerepet játszik.122
Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa alapvetően az európai püspöki konferenciák, illetve a püspökök és a pápa közötti kommunikációs fórum. A püspökök
közötti nagyobb egység zsinati gondolat előmozdítására jött létre 1971-ben. Az
Európában bekövetkezett változásoknak köszönhetően a szervezet alapszabályzatát 1995-ben jelentősen megváltoztatták. Kimondták, hogy a szervezet európai
püspöki konferenciákat tömöríti magába, a konferenciákat pedig az elnökeik képviselik.123 Jelenleg harminchárom európai püspöki konferencia van jelen. „Tagja”
118 Csuhány Péter: Az Európai Unió csatlakozása az emberi jogok európai egyezményéhez. In. Jogi
tanulmányok. 2010. – pp. 371–385.
119 „These structures are a natural consequence of the ever-deepening human and institutional relations beween the countries of a particular geographical region. Their purpose is to guarantee
a stable relationship between the Episcopal Conferences that are represented, so as to facilitate cooperation between Conferences and to serve the local hierarchies of the nations concerned.
Püspöki Kongregáció: Instr., Apostolorum successores. n. 23. http://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/cbishops/documents/rc_con_cbishops_doc_20040222_apostolorum-successores_
en.html. (letöltés ideje: 2020. április 22.).
120 Arrieta, J. Ignatio szerk.: Codice di Diritto Canonico e Leggi Complementari Commentato, Roma:
Colletti a San Pietro. 2004. 363.
121 Padányi József: A menekültek és a hontalanok visszatelepítése Bosznia-Hercegovinába. In Hadtudomány. 2000. 10. évf. 2. sz. pp. 116–121.
122 Sarzi Sartori Giangiacomo: Kommentár az 1983-as Egyházi Törvénykönyv 459. kánonjához. In.
Quaderni di Diritto Ecclesiale szerk.: Codice di Diritto Canonico. Milano: Ancora. 2001. – p. 418.
123 CCEO: Chi siamo. https://www.ccee.eu/ccee (letöltés ideje: 2020. április 20.).
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a szervezetnek Luxemburg és Monaco érseke, Ciprus maronita érseke, a moldovai
Kisinyov püspöke, a munkácsi görögkatolikus püspök és Észtország apostoli kormányzója. Célkitűzése alapvetően lelkipásztori, Európa „újra evangelizációja”,
de foglalkozik a vallásszabadság, az ortodoxiával való kapcsolatok, a gazdasági
válságok okozta szegénység tág értelemben vett biztonsági kihívásaival. Amellett,
hogy az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa elsődlegesen az európai kérdésekre, az egyház pasztorális lehetőségeire és a konferenciák közötti együttműködésre összpontosít, a kontinensen túlivelő kezdeményezései is vannak: az afrikai és
dél-amerikai, ázsiai kontinens biztonsági kérdéseire is összpontosít. Ennek érdekében az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa kapcsolatot épített ki az említett
régiók püspöki konferenciáival és a konferenciák szövetségeivel.
Az európai intézményekkel való kapcsolat szempontjából jelentősebb az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága. Kifejezetten az Európai Unió egyes
közpolitikai és biztonsági kérdéseinek a megfigyelésével foglalkozik: Így a migráció és menekültkérdés, az etikai, és ökológiai kérdések, a fenntartható fejlődés,
az alapjogok, a kultúrák közötti párbeszéd, a társadalmi és gazdasági kérdések, a
vallásszabadság és külkapcsolatok.124 Feladata, hogy értesítse a püspöki konferenciákat az Európai Közösségekben folyó munkáról. Együttműködik az apostoli nunciussal és más brüsszeli katolikus szervezetekkel. A szervezet szabályzatát
1980-ban hagyta jóvá a Szentszék.
Az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága hosszú, nehezen nyomon követhető, különböző egyházi vezetők és katolikus szervezetek előzetes tevékenységének köszönhetően született meg, akik vagy amelyek fontosnak tartották
az európai intézmények és a katolikus egyház közötti szervezett együttműködést.
Már 1949. október 5-én harminc katolikus papból és laikusból álló közösség jött
össze Luxemburgban, akik megfogalmazták, hogy a katolikus egyháznak karakteresebben kell részt venni az európai újjáépítésben.125 Abból a gondolatból indultak
ki, hogy olyan intézményes keretre van szükség, amely a politikai szervezetek
közelében van, és figyelemmel kíséri, illetve a katolikus tanítás fényében értékeli
az európai eseményeket. Ennek érdekében jött létre 1949-ben az Európai Problémák Katolikus Titkársága, amely szoros kapcsolatban állt a Nemzetközi Katolikus
Szervezetek Konferenciájával. Ezt kifejezetten a nemzetközi politikai és biztonsági események értékelésére, a nemzetközi szervezetekkel való együttműködésre

124 COMECE: http://www.comece.eu/site/en/externalaction/index1.html. (letöltés ideje: 2020. április
20.)
125 Leuștean, Lucian: The Ecumenical Movement and the Making of the European Community. i. m.
– p. 91.
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alapították.126 Már az Első Világháború után jártasságra tett szert a nemzetközi
szervezetek tevékenységének a figyelemmel kisérésében.
Az Európai Problémák Katolikus Titkársága székhelyének Strasbourgot választotta, és jelentős mértékben a Strasbourgi egyházmegye anyagi támogatására támaszkodott. A titkárság nem a Szentszék hivatalos reprezentációja volt.127
Komolyabb anyagi alapok hiányában 1952-ben be is zárták az irodát, és csak
1956-ban nyitották újra, de akkor már új név alatt: Európai Katolikus Tanulmányi és Tájékoztatási Központ. Ez volt az első katolikus szervezet, amely először
Strasbourgban, majd Brüsszelben hivatalosan támogatta a katolikus egyház és
az integráció közötti párbeszédet és információáramlást. Figyelemmel kísérte az
integráció gazdasági, biztonsági és közpolitikai célkitűzéseit, és azt a katolikus
doktrína, illetve a pasztorális célok fényében értékelte. Jelentősen támaszkodott
a személyes és informális kapcsolatrendszerére.128 Ezért is vált a Tájékoztatási
Központ a formális kapcsolatok alapjául szolgáló későbbi püspöki konferenciák
tanácsa számára elsődleges partnerré. Ezt a pozícióját máig megőrizte, igaz 1991től új néven: Európa Fejlődését Segítő Katolikus Kezdeményezések Irodája.129 A
hivatal jezsuita irányítás alatt állt. A jezsuiták mind a mai napig aktív szereplői az
EU szervezeteivel való párbeszédben különösen is szociális és társadalmi kérdésekben.130
A katolikus és európai szervezetek kapcsolatának kialakításában jelentős szerepet vállaltak az egyes belgiumi egyházmegyék, illetve azok főpásztorai is. Ez
nemcsak anyagi támogatást jelentett. A klérust és a laikusokat is buzdították, hogy
mozgásterüknek megfelelően vegyenek részt az integráció előmozdításában és
segítsék az egyház intézményes közeledését.131 1959-ben megszületett a Tájékoz126 Történetéhez lásd: Blin, François: Repères pour l’histoire de la Conférence des organisations internationales catholiques: (1927–2008). Grand-Saconnex: Editions Eclectica, 2010; Ahern, Kevin:
Structures of Grace: Catholic Organizations Serving the Global Common Good. New York: Orbis
Books. 2015.
127 Sőt egyesek kritizálták is, hogy inkább a saját, mintsem a Szentszék érdekeit képviseli. Leuștean,
Lucian: The Ecumenical Movement and the Making of the European Community. i. m. – p. 92.
128 Leustean, N. Lucian: What is the European Union? Religion between Neofunctionalism and Intergovernmentalism. In. International Journal for the Study of the Christian Church. 2009. 9. évf. 3.
sz. 166.
129 Európa Fejlődését Segítő Katolikus Kezdeményezések Irodája. In. Diós István szerk.:
Magyar
Katolikus
Lexikon.http://lexikon.katolikus.hu/E/Eur%C3%B3pa%20Fejl%C5%91d%C3%A9s%C3%A9t%20Seg%C3%ADt%C5%91%20Katolikus%20Kezdem%C3%A9nyez%C3%A9sek%20Irod%C3%A1ja.html (letöltés ideje: 2020. április 27.).
130 Mudrov, A. Sergei: Christian Churches in European Integration. i. m. – p. 90.
131 Ez igaz volt Josef Ernest van Roey bíboros érsekre (1874–1961), de még inkább az utódjára Leo
Joseph Suenensre 1904 –1996 Cardinal Suenens, Leon-Joseph Memories and Hopes. Dublin: Veritas Publications. 1992; Hurley, Mark J.: Book review: Leon-Joseph Memories and Hopes. In. The
Catholic Historical Review. 1993. 79. évf. 1. sz. 130–131. Emellett a korszak szentszéki követei
(nunciusai) is támogatták a helyi katolikus vezetés és az integráció szervezetei között kialakult
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tatási Központ folyóirata a „La Lettre de l’OCIPE”, amely a katolikus papsághoz, a hívekhez, a többi sajtóorgánumhoz és a politikusokhoz is eljutott.132 Az
integráció és a katolikus egyház viszonylatában két olyan aspektus is megjelent,
amely megelőzte korát, hiszen mindkettő, majd a II. Vatikáni Zsinat utáni teológiában és egyházjogban válik hangsúlyossá: ez egyrészt a laikusok szerepvállalása, másrészt a „személyi elv” figyelembe vétele a lelkipásztori munkában. Ami
a laikusokat illeti, jelentős szerepet vállaltak az integráció támogatásában. Hasonlóan az integráció intézményei által meghirdetett közpolitikáknak a katolikus
egyház társadalmi tanításának szempontjából való értékelésében.133 A személyi
elv kapcsán pedig hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a külföldről érkező katolikusok lelkipásztori ellátását nem lehet a hagyományos és területi elven szerveződő
plébániarendszeren keresztül megoldani. Erre külön lelkészeket kell kinevezni. A
Tájékoztatási Központ idővel a helyi klérussal és a különböző katolikus szervezetekkel is jó kapcsolatot alakított ki. Olyan kongresszusokra is sor került, ahol a közös piac és a fejlődő országok, a munkavállalók szabad mozgása, a mezőgazdaság,
a kulturális és társadalmi kérdések, vagyis az európai közpolitikák egyes konkrét
elemei kerültek. Egyre több nemzetközi európai katolikus szervezet ajánlotta fel
a segítségét a Tájékoztatási Központnak.134 Megfogalmazódott, hogy „ne csak”
az információs-fúziós központ szerepét töltse be, hanem gyakoroljon hatást az
európai szervezetekre. A strasbourgi székhely fenntartása mellett, a hivatal 1963ban megnyitotta a brüsszeli irodáját is, amely szintén széleskörben foglalkozott
mindazokkal a kérdésekkel, amelyek az európai intézmények látókörébe kerültek.
A Tájékoztatási Központ fejlődéséhez lendületet adott XXIII. János pápasága,
aki már nemcsak deklarációk szintjén támogatta az európai egységtörekvéseket,
hanem megtette az első lépéseket az intézményes és diplomáciai kapcsolatok kiépítésére. Ez a lépés, jól illeszkedett a „jó pápa” külpolitikai koncepciójához, hiszen elkötelezett híve volt a nemzetközi szervezetekkel való együttműködésnek.
Ez megint olyan szempont, amely a II. Vatikáni Zsinat dokumentumainak és azt
követő szentszéki diplomáciának fontos kiindulópontjává vált.

pozitív kezdeményezéseket. Így jár el az ötvenes évek meghatározó szentszéki diplomatája is Belgiumban Efrem Forni (1953–1962) nuncius is.
132 Emellett más fórumokon is informálták a strasbourgi szervezeteket. Leuștean, Lucian: The Ecumenical Movement and the Making of the European Community. i. m. – p. 96.
133 Erről átfogóan értekezik a kor meghatározó laikus kutatója: Goldie, Rosemary: The Idea of Europe
and the Catholic Laity. In. Schambeck, Herbert szerk.: Pro Fide et Iustitia. Festschrift für Agostino
Kardinal Casaroli. Berlin: Duncker-Humblot. – pp. 137–153.
134 Pl. Katolikus Bizottság a Európaközi Migrációért, (Comité Catholique pour les Migrations Intra –
Européennes), Keresztény Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének, európai szekciója (Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens. Vagy Angelo Pedroni a Szentszék UNESCO-hoz
akreditált állandó megfigyelője.
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Jean-Julien Weber strassburgi püspök 1963-ban felvetette, hogy a II. Vatikáni
Zsinat arra is jó lehetőség, hogy egyrészt a Tájékoztatási Központ közelebb kerüljön
az egyház hierarchikus vezetéséhez, másrészt az integráció országainak püspökei
egymással is találkozzanak. Így került megrendezésre 1963. november 23-án az a
találkozó, amelyen az európai közösség püspökei vettek részt. Itt, lehetőség volt
arra, hogy közös pasztorális perspektívába helyezve tárgyaljanak a régió szociális,
biztonsági és politikai kérdéseiről.135 Általános vélemény volt, hogy a társadalmi
és a gazdasági változások motiválni fogják az újabb katolikus szervezetek létrejöttét. Megfogalmazódott, hogy ezeket a kezdeményezéseket, az egyházi hierarchiának európai viszonylatba koordinálni kell. Ez ismételten olyan elem volt, amely
a II. Vatikáni Zsinat utáni egyházi jogalkotásban és gyakorlatban erősödik majd
meg, vagyis: a krisztushívők szabad kezdeményezése az egyház céljainak előmozdítására, a hierarchia (lazább) koordináló és felügyelő tevékenysége mellett.136 Az
első római találkozó meghatározó lendületet adott a későbbi európai (Unió) püspöki konferenciák intézményesült együttműködésének. A hivatal mindennapjaiban továbbra is kulcsszerep jutott a laikusoknak az európai hivatalok munkatársaival való kapcsolattartásban. Illetve érvényesült az említett személyi elv, minthogy
a lelkipásztori életet, különösen szentmiséket, amelyeket a zsinat tanításának a
fényében már lehetett nemzeti nyelven is bemutatni, a különböző etnicitáshoz
és nyelvismerethez kellett igazítani. 1962-ben elindult a Communitas elnevezésű lelkipásztori levél, amely közvetlenül eljutott az európai szervezetek munkatársaihoz. Ekkor már széleskörű – anyagi – támogatással rendelkeztek, beleértve
az olasz külügyminisztérium, az Európai Bizottság, az Euratom támogatását is.
A többi integrációban érintett európai ország püspökei azonban ebben az időben
még kevés aktívitást mutattak a közös fellépés irányába.137 Ezért is vetette fel az
említett Weber püspök az újabb találkozás szükségességét 1964-ben. Az újabb ta-

135 Több neves kutató és politikus tartott előadást. Louis Duquesne de La Vinelle a leuveni katolikus
egyetem professzora az európai gazdaság növekedéséről, a közös piacról, a mezőgazdaságban dolgozók aranyáról, Wilhelm Dörr az európai bizottság-, Felix Paul Mercereau az Euratom képviseltében a társadalmi kérdésekről, a közös piacról és ennek kapcsán az egyház feladatáról tartott előadást. Megállapították, hogy az oktatási intézményeknek különösen nagy jelentősége lesz ebben az
összefüggésben. Leuștean, Lucian: The Ecumenical Movement and the Making of the European
Community. i. m. – p. 102.
136 Del Portillo, Alvaro: Laici e fedeli nella Chiesa. Le basi dei loro statuti giuridici. Milano: Giuffré.
1999. – pp. 114–124, Navarro, Luis: Le iniziative dei fedeli nel servizio della carità. Fondamento
e configurazione giuridica. In Miñambres, Jesús szerk.: Diritto canonico e Servizio della carità.
Milano: Giuffrè. 2008. 196. Idézi: Scema Decreti de Apostolatu laicorum. n. 62. 1963. IV. 22, AS
III. IV. 700.
137 Leszámítva Gerhard Henricus de Vet Breda püspökét, aki részt vett a római találkozón és 1964-ben
az európai kérdésekre vonatkozó lelkipásztori levelet adott ki. Leuștean, Lucian: The Ecumenical
Movement and the Making of the European Community. i. m. – p. 105.
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lálkozón a püspökök már nem előadásokat hallgattak,138 hanem maguk vitatták
meg az európai integrációval együtt járó lelkipásztori feladatokat. Két bizottságot
hoztak létre, az egyik az európai mobilitás, a másik ehhez szorosan kapcsolódó az
európai migrációs folyamat kapcsán jelentkező lelkipásztori feladatokat értékelte.
Az első bizottság a katolikus Tájékoztatási Központnak, a második a Nemzetközi
Migrációs Katolikus Bizottságnak adott írásos beszámolót.139 Az éves találkozók a
zsinat után rendszeressé váltak. Megfogalmazódott, hogy a megnövekedett mobilitás miatt a lelkipásztori feladatok sikeres ellátása érdekében az európai püspöki
konferenciák között szoros együttműködésre van szükség. Továbbá nem elegek
az európai közpolitikák vonatkozásában a közös deklarációk, hanem ki kell alakítani azt a mechanizmust, amely összefogja a katolikus nemzetközi szervezetek
és az európai intézmények közötti kommunikációt. Így született meg az Európai
Katolikus Információs Szolgálat (SIPECA, 1976-1980), amely a hetvenes években az európai püspöki konferenciák és az európai intézmények közötti hivatalos
információáramlás csatornáját jelentette, egészen a püspöki konferenciák bizottságának a szabályzatának a jóváhagyásáig.140 Az első időkben mivel a konferenciák bizottsága meglehetős autonómiával rendelkezett, problémát okozott, hogy
a Szentszék hivatalos képviselője mellett párhuzamos kommunikációs csatornaként jelent meg.141 Közjogi szempontból a püspöki konferenciák bizottsága nem
a Szentszék hivatalos képviseltét látják el. Az európai püspöki konferenciákat
képviseli, a szentszéki követ azonban az egész egyetemes egyházat. Utóbbit lehet
a Szentszék hivatalos „szócsövének tekinteni.”142 Ugyanakkor a konferenciák bizottsága esetében sem lehet eltekinteni attól a morális és jogi függéstől, amellyel
a pápa és a Szentszék félé minden hivatalos egyházi jogi személy tartozik a katolikus egyházban.
A szervezetnek állandó titkársága is van, amelyben katolikus teológusok és papok mellett számos jogász dolgozik. Ez érthető, hiszen az európai szervezetekkel
való együttműködés és a tevékenység figyelemmel kísérése jelentős mértékben
a jogalkotási folyamathoz és jogelméleti és/vagy morális kérdések értékeléséhez
kapcsolódik.143 Az EU, biztonsági és politikai kérdéseire vonatkozó meglátásait a

138 De a terület akadémiai kutatóitól kértek írásos anyagokat. Leuștean, Lucian: The Ecumenical Movement and the Making of the European Community. i. m. – p. 107–108.
139 Ujházi Lóránd: A menekültek lelkipásztori és humanitárius segítése a katolikus egyházban. In.
Iustum Aequum Salutare. 2016. 12. évf. 2. sz. – p. 321.
140 Kratochvíl, Petr – Doležal, Tomáš. The European Union and the Catholic Church. i. m. – p. 87.
141 Schlick, Jean: Civil Association and Association of Church problems of dual membership, In.
Legal Praxis and Religion, 2. sz. 1985. – pp. 248–265
142 Mudrov, A. Sergei: Christian Churches in European Integration. – p. 69.
143 Állítólag kifejezetten a COMECE sikerének tudható be, a Lisszaboni Szerződés 17. cikkelye és az
Amszterdami Szerződés említett 11. jegyzéke.
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szervezet honlapján folyamatosan frissíti. Emellett különböző nyelveken publikációkat ad ki ugyancsak a kapcsolódó témákban.144

Összefoglalás:
A katolikus egyház és az Európai Unió kapcsolatai, ahogy maga a két „szervezet
is” sokszínű. Mindkettő sajátos alanya a nemzetközi közösségnek. Amíg azonban
az EU léte lényegében a tagállamok akaratán múlik, addig a Szentszék egyetlen
ország akaratából sem eredeztethető. Sőt, amennyiben a nemzetállamokhoz, illetve azok modernkori conditio sine qua nonjaihoz hasonlítjuk a két entitást, látható,
hogy amíg Szentszék létezése megelőzi a területi államokat, addig az EU léte csak
tagállami akaratból érthető.
A Szentszék nemzetközi kapcsolatrendszere elsősorban mindig országközpontú volt. Ebből adódóan az EU elődszervezeteivel a diplomáciai kapcsolatok kiépítése nem ment egyszerűen. Így először nem is alakult ki az egységes konstrukció, és a kölcsönösség szintjét is csak fokozatosan érték el, igaz ez az EU, illetve
elődszervezeteinek a nemzetközi közösségben elfoglalt kiforratlan helyzete miatt
volt így. Ma mindkét szervezet nagyköveti (a Szentszék részéről nuncius) szinten
képviseli magát a másik félnél.
A hivatalos képviseleten túl a katolikus szervezetek jelenléte is erős az EU-nál.
Az európai katolikus közösségek már az integráció kezdetétől igyekeztek nemcsak
értékelni az egységesülés folyamtát, hanem amennyire lehetséges volt interakcióba kerülni az európai szervezetekkel. Napjainkban is több katolikus szervezet
áll kapcsolatban az EU különböző intézményeivel. Ők azonban nem a Szentszék
hivatalos képviseltét látják el. Hasonlóképpen nem a Szentszék képviselői az európai püspöki konferenciák tömörülései sem, amelyek a nyolcvanas évektől egyre erősödő kapcsolatban állnak az integráció szervezeteivel. Az egyház teológiai
tanítása, illetve a kötelező kánoni rendelkezések vagy az éppen aktuális pápai és
a szentszéki instrukciók azonban számukra is orientációs pontot jelentenek. Nagyban hozzájárulnak az EU közpolitikák folyamatos katolikus értékeléséhez.
A huszadi század pápái mindannyian értékelték az egységtörekvéseket. Egyrészt a béke megszilárdításának intézményét látták benne, másrészt észrevették
azokat az értékeket és kapcsolódási pontokat, amelyekkel az európai szervezetek
rendelkeztek. A pozitív pápai hozzáállásban jelentős szerepet játszott, hogy az alapító atyák is katolikus szocializációval és értékítélettel rendelkeztek. Később ez a
pozitív beállítottság jelentős fordulatot vett, amikor számos kérdésben az EU és a
Szentszék elvi kérdésekben ellentétes platformra került. II. János Pál, majd XVI.
144 Pl. magyarul is megjelent: Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága: Az Európai Unió
jövője és a katolikusok felelőssége. Budapest: Új ember. 2006.
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Benedek külpolitikai retorikájában már legalább annyi kritika, mint elismerés található az EU-val szemben.
Jelenleg úgy tűnik, hogy a diplomáciai kapcsolatok teljessé válásával, a válságkezelésben való közös szerepvállalás és a Szentszék külkapcsolati rendszere is
felértékelődött az EU számára. Ebben a jelenlegi pápa is partner, aki a különbözőségek ismerete ellenére a közös értékekere és a közös célok, mint az emberi jogok
és a béke egyetemes előmozdítására helyezi a hangsúlyt.
A Szentszék és az integráció kapcsolatának egy sajátos vetülete a II. Vatikáni Zsinat egyes gondolatainak eminens megjelenése: így a személyi elv a lelkipásztori munkában, a laikusok szerepvállalása, a nemzetközi szervezetekkel való
együttműködés, a jogállam és a szociális gondoskodás értékeinek elismerése, a
helyi püspöki konferenciák összefogása a nagyobb lelkipásztori eredményesség
és a közjó előmozdítása érdekében. Sőt, ezek közül a zsinati elvek közül számos,
már a zsinat előtt is megjelent az integráció és a katolikus egyház viszonyában.
Így nem túlzás azt állítani, hogy az integráció intézményei és a katolikus egyház
közötti kapcsolat számos szempontból a zsinati elvek nemzetközi viszonyokban
való alkalmazásának főpróbájának is tekinthető.
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VIZ Péter
Krisztusi Szolidaritás – Magyarország, ügyvezető igazgató

KERESZTÉNYELLENES JOGSÉRTÉSEK
A VILÁGBAN – 2019
Algéria
Egy muszlim nő keresztény férjét, Rachid Oualit és annak barátját, Ali Larchit följelentette tiltott hittérítésért. Rachid keresztény szülei meghívták a házaspárt vacsorára. Evés közben mindenki beszélgetett, és Rachid felesége meghallotta, hogy
a férje Alival a Jézus iránti hűség példáit sorolja. Az asszony hirtelen fölugrott és
rákiáltott a férjére: „Csapdát állítottál nekem! Azért hívtál ide, hogy kereszténységre térjek!” Haragjában elrohant a családjához, ahol mindent elmondott. Mindkét bátyja, és két rendőr is bepanaszolta Oualit. Az asszony a fővárostól, Algírtól
mintegy 100 km-re délre fekvő Bouirában erősítgette a bírónak: „Én nem akartam
följelenteni a férjemet, csak a bátyáim kényszerítettek erre.”
Egy keresztény férfi közös imára hívott a lakásába egy házaspárt Mostaganem kikötővárosban. A szomszéd erre följelentette őt a rendőrségen. A nyomozók beidézték a lakás tulajdonosát az őrsre, többször kihallgatták, zaklatták és
megfenyegették. 2019. június 16-án a bíróság két hónap felfüggesztett börtönre
és mintegy 250 ezer forintnak megfelelő algériai dinár pénzbüntetésre ítélte a 35
éves családapát.
2019. október 15-17. között a rendőrhatóság az Algériai Protestáns Egyház
(EPA) három templomát záratta be. Egyikük az ország legnagyobb protestáns, Jó
Hír nevű temploma Tizi-Ouzouban (EPPETO), melynek körülbelül 700 tagja van,
és 23 éve legálisan működött. Október 15-én az istentisztelet végén mintegy 20
rendőr özönlött az épületbe, de már csak pár hívőt és két lelkészt találtak ott. Az
egyenruhások hajuknál fogva rángatták ki a nőket, botokkal ütlegelték és rúgták a
tiszteleteseket és a hívőket – jelentette az egyik lelkész. 2017 novembere óta a 46
EPA templomból legalább 15-öt bezártak.
Egyiptom
Iszlámisták 2018. november 2-án Minja kormányzóságban (Kairótól mintegy 250
km-re délre) egy kopt zarándokokat szállító buszra támadtak. A véres merényletet, amely hét keresztény – köztük nők és gyermekek – életét követelte, a Hitval345

ló Szent Sámuel kolostor közelében követték el. A terrortámadás után a Hitvalló
Szent Sámuel templomot bezárták, de a többi a templom nyitva maradt és a miséket is rendben megtartották. Szent Sámuel (nevének jelentése: Isten meghallgatott) az ókori Izrael utolsó, legjelentősebb bírája és ószövetségi próféta volt. Minja
város (Wādi al-Furn tartomány) a Muzulmán Testvériség – a dzsihádizmus és az
iszlámista terror ideológiai megteremtőjeként is ismert – mozgalom fellegvára,
ahol hagyományosan üldözik a keresztényeket.
Egy katonai bíróság 2018. október 11-én súlyos büntetést szabott ki arra a 45
iszlámistára, akik Kairóban, Alexandriában és Tantában halálos merényleteket
követtek el keresztények ellen. Az elítéltek az Iszlám Állam (IS) tagjai voltak.
Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam egyiptomi nagymufti azonnal üdvözölte a
katonai bíróság döntését.
Demshaw Hashemben (Minja tartomány) a muszlim csőcselék megtámadott
több keresztény házat. Két keresztényt és egy tűzoltót kórházba kellett szállítani.
A rendőrség őrizetbe vett 19 személyt. A támadás azért történt, mert a keresztények egy olyan templomban imádkoztak, amit hivatalosan még nem „ismertek
el”. Anba Makariosz, Minja kopt ortodox püspöke az erőszakos zavargások miatt
nem volt hajlandó részt venni a keresztények és muszlimok közötti hagyományos
egyeztetésen. Ezek a tárgyalások gyakran nem biztosítják a keresztény polgárok
védelmét, a bűnösöket pedig nem vonják felelősségre.
Abdel-Fattah al-Sziszi elnök 2018. december végén megerősítette szilárd elkötelezettségét a Muzulmán Testvériség szélsőségesei által lerombolt templomok újjáépítése iránt. A kairói kormány egy új törvénnyel akarja legalizálni a keresztény
egyházi épületeket, amely egyben biztosítja a kopt templomok építési engedélyeit is.
Hackerek megtámadták a keresztény Fady Yousef facebook oldalát, és iszlámellenes szöveget posztolta ki rá. A 25 éves férfi nehéz helyzetbe került. Facebook falán bocsánatot kért, és azt írta, hogy ő sohasem tenne ilyet. Még a nővére
is védelmébe vette. Ennek ellenére június 10-én Yousef szüleinek házát dühöngő muszlim csőcselék támadta meg Eshneenben (al-Minya), ahol a fiatalember
nővére is lakott. Szerencséjükre sikerült elmenekülniük a szélsőségesek haragja
elől, akik viszont összetörték a bútorokat, a hűtőszekrényt, és a televíziót. Másnap őrizetbe vették Yousefet, a bátyját és három nagybátyjukat. Yousef kivételével
később valamennyiüket elengedték. A fiatalember ötéves börtönt is kaphat. A rendőrök állítólag még 25 férfit is letartóztattak, akik részt vettek a szülők házának
megtámadásában, és elfogták a hackereket is.
A Fides News hírügynökség közölte, hogy 2016. augusztus óta 1109 keresztény templomot és építkezést legalizáltak országszerte. Az engedély nélkül épült
keresztény szenthelyek törvényesítési eljárása az utóbbi időben fölgyorsult. Az
egyiptomi hatóságok jelenleg 88 kopt templomot vizsgálnak, hogy megadhassák
számukra a fönnmaradási és működési engedélyt.
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Egyiptom / Szudán
A szudáni Oszmán megtalálta a keresztény hitet, mire a családja kitaszította. A fiatalember 2014-ben Egyiptomba menekült, mert a szudáni hatóságok megkínozták
és halálosan megfenyegették. De új hazájában sem talál menedékre. Öt muszlim
pap fölfedezte a rejtekhelyét, és május végén kopogtattak az ajtaján. Fenyegetőzve követelték, hogy Oszmán térjen vissza az iszlámra. A férfi egy héttel később
telefonhívást kapott. Hangjáról fölismerte az őt korábban életveszélyesen megfenyegető iszlám papok egyikét: „Hitetlenként pokolra kerülsz!” Egyiptomban több
mint 2 millió szudáni él, akik a politikai konfliktusok és a gazdasági válság elől
menekültek el a hazájukból.
Elefántcsontparti Köztársaság
République de Côte d’Ivoire
Ignace Bessi Dogbo püspök 2018 májusában Elefántcsontpart Katolikus Püspöki Konferenciájának közgyűlésén nyíltan szóvá tette az úgynevezett „vándorpapok” káros jelenségét. A 250 ezer lakosú Korhogo város (Észak-Elefántcsontpart)
főpapja azokat a tisztelendőket bírálta, akik tanulmányaik vagy nyugat-európai
missziós küldetésük végeztével nem hajlandók visszatérni Afrikába, hanem továbbra is élvezik az európai jólétet és megbecsülést. „Céljuk az, hogy Nyugat-Európába menjenek, és ott kényelmesen éljenek, és elhagyják Afrikát. Ez már egyfajta ideológiává vált. A jelenség fölöttébb veszélyes, hiszen elpusztítja a papok
és szerzetesek lelkét a legtörékenyebbtől a legerősebbekig” – nyilatkozta Donald
Zagore atya, a Société des Missions Africaines (SMA) tagja a Fides Newsnak. (A
Fides News a katolikus egyház első missziós hírügynöksége, 1927-ben hozta létre
a Vatikán.)
Ignace Bessi Dogbo püspök (57 éves), az Elefántcsontpart Katolikus Püspöki
Konferenciája (Catholic Bishops Conference of Ivory Coast - CECCI) elnöke ezt
válaszolta a francia La Croix Africa római katolikus napilapnak (2018. június 15.
– részletek): „Gyakran a legszegényebb egyházmegyéket sújtja leginkább ez a
jelenség. Elefántcsontpart püspökei tisztában vannak azzal, hogy romlik a helyzet. Olyan is előfordult már, hogy egyik Nyugat-Európába küldött papunk teljesen
fölszívódott, és végleg eltűnt a szemünk elől, de ez ritka. Egy papot 2 éves tanulmányútra küldtünk Nyugat-Európába, de már 8 éve ott van. Százalékos arányban a
számuk nem olyan nagy. Ha azonban egy 30 papból álló egyházmegye 7 papja távozik, és nem akar visszatérni, a veszteség óriási. Tényleg attól tartok, hogy a pénz
vonzereje a helyzet egyik oka. Bizonyos értelemben ez az egyházon belüli migráció kiterjesztése. De problémát jelentenek az álpapok is.” Donald Zagore atya:
a katolikus hit lényegét egyre jobban megrontja a pogány kereszténység, a „pénz
liturgiája” – amely főleg a pünkösdi és karizmatikus gyülekezeteket jellemzi.
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Etiópia
2018. augusztus elején Jijiga tartományban (Északkelet-Etiópia szomáliai része)
etnikai zavargások törtek ki, melynek során legalább hét ortodox templomot megtámadtak és fölgyújtottak. Ortodox források szerint legalább hat lelkészt és több
hívőt megöltek. A támadók szomáliai milicisták voltak, akik az utóbbi időben
egyre többször támadják meg a kisebbségeket. Az ortodox egyházközségek 2018.
augusztusban több mint húszezer etióp belső menekültet láttak el Jijigában.
2019. február 9-én az iszlámista csőcselék – hangos „Allah akbar!” kiáltások
közepette – megtámadott tíz egyházi épületet Alaba Kulitóban (a fővárostól, Addisz Abebától 250 km-re délnyugatra). Mindenütt összetörték a berendezést, és az
egyik templomot fölgyújtották. Néhány keresztény könnyebben megsérült, őket
orvosi ellátásban részesítették. A pusztítás öt órán keresztül tartott, végre a rendőrség megérkezett és őrizetbe vett pár elkövetőt. Az iszlámisták haragja hirtelen
elszállt, amikor hamis hírt kaptak arról, hogy a városon kívül álló mecset fölrobbant. Egy keresztény egyházvezető elmondta, hogy a megelőző héten iszlám konferenciát tartottak a muszlim többségű Alaba Kulitóban, amelyen szélsőségesek is
fölszólaltak.
Franciaország
Egyre több francia templomot gyújtanak föl. 2018. július 25-én az Orleans központjában álló Saint-Pierre du Martroi katedrálist borították el a lángok. A támadók tettük elkövetése előtt „Allah akbar!” feliratokkal fújták tele a templom falait.
A 2019. április 15-én leégett párizsi Notre Dame üszkös romjain első alkalommal mutatott be szentmisét Michel Aupetit érsek. A főpap bírálta Emmanuel Macron elnököt, aki a nagyhétfői szentmise közben kitört tűzvész utáni megszólalásaiban eddig egyszer sem utalt arra, hogy az épület istenháza. Az érsek a katasztrófa
után nem sokkal Macronnak üzent: „A részvét puszta kinyilvánítása bizony jól
esett volna a katolikus hívőknek, hiszen a Notre Dame (Miasszonyunk) katedrálist
csakis ők tartják életben. Ez az épület nem múzeum. Évente sok ezer turista csodálhatja meg, és ez a francia katolikusoknak köszönhető, hisz az ő adományaikból
tartják fönn. A »katolikus« szó nem szitokszó.”
[A 2019. április 15-i esti misét vészhelyzet miatt félbeszakították. Amikor
1831-ben Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame című könyve megjelent, a székesegyház országos figyelmet kapott, míg végül 1844-ben a király elrendelte a felújíttatást. A gótikus művészet e remekművét – amelyet a XII. és a XIV. század
között építettek – a XIX. században restaurálták Eugene Viollet-le-Duc építész
tervei alapján a forradalom alatt okozott károk kijavítására.]
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Fülöp-szigetek
Az Iszlám Állam (IS) 2019. január 27-én Jolóban (Sulu tartomány) megtámadta a
katedrálist. 20 ember meghalt, és több mint 110 súlyosan megsérült. A bombatámadást a vasárnapi mise idején követték el.
Az Iszlám Állam (IS) 2019. január 27-én két pokolgépet robbantott Jolo város
(Sulu tartomány) katolikus katedrálisánál a szentmise idején, majd röviddel később ugyanott, amikor megkezdték a mentést. A merényleteknek 27 keresztény
áldozata és több mint 110 súlyos sebesültje van.
India
Assam szövetségi államban (Északkelet-India), ahol eddig békésen élhettek a
keresztények, nemrég rájuk támadtak. Hindu szélsőségesek 2018. október 2-án
Dhaligaonban körbevették Mahindra Brahma házát, aki a családjával 10 éve tért
keresztény hitre. A hinduk rá akarták venni Brahmát, hogy térjen vissza a hinduizmusra, különben elűzik a faluból. A támadók végül békén hagyták a férfit, és
három vacsoravendégét kezdték zaklatni. Vasrudakkal és kövekkel úgy megverték
őket, hogy kórházi kezelésre volt szükségük. A rendőrség őrizetbe vette az erőszakoskodó hindukat.
A hindu nacionalisták be akarják tiltatni a keresztény szertartásokat. Az állami
Nemzeti Nőbizottság 2018. július 26-án kiadott közleménye követeli, hogy országszerte tiltsák be a gyónást, mivel az „idegen az indiai lelkülettől és elnyomja a
nőket”. A Nemzeti Nőbizottság elnöke az a Rekha Sharma, akit a Narendra Modi
miniszterelnök vezette jelenleg uralkodó hindu nacionalista Indiai Néppárt (Bharatiya Janata Party – BJP) 2015-ben nevezett ki erre a posztra. A hindu szélsőségesek rendszeresen támadják az evangéliumi házi istentiszteleti gyülekezeteket is.
Danapurban (Bihar szövetségi állam) körülbelül 60 hindu szélsőséges rontott
be egy házba, ahol 50 keresztény imádkozott. Mindenkit kiűztek az épületből, és
a nőket molesztálták. A kiérkező rendőrök őrizetbe vettek 3 keresztényt, köztük
a Nepálból származó Sarah és Subash Kumat házaspárt. A kérdésre, hogy miért a
keresztényeket vették őrizetbe, és nem a rájuk támadó hindu csőcselék tagjait, az
Upaspurból kirendelt rendőrfelügyelő ezt válaszolta: „Mert ők sértegették a hindu
isteneket, és kereszténységre akarták kényszeríteni az embereket.”
Mintegy 100 nő kampányt indított a folytonos erőszak és a türelmetlenség által
fenyegetett vallásszabadságért Indiában. A különböző felekezetekhez tartozó as�szonyok a kampány során több városba és kistelepülésre is elmennek. „Eddig sok
pozitív visszajelzést kaptunk” – jegyezte meg a keresztény Joycia Thorat szociális munkás. Társa, a hindu Rajkumari Durga hozzátette, hogy Indiában romlik az
emberek társadalmi megítélése, mert a keményvonalas hinduk egy tisztán hindu
államot akarnak faragni Indiából. „Én hinduként semmilyen módon nem érzem,
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hogy bárki fenyegetné a vallásomat. Azt sem hiszem, hogy a hindukat valakik
hamis ígéretekkel vagy kényszerrel át akarnák téríteni.”
Különböző felekezetek keresztényei 2018. október hónap folyamán az indiai
keresztények védelméért imádkoztak. „Az ima jelenleg az egyedüli nélkülözhetetlen eszközünk. Az indiai keresztényeknek sürgős szükségük van a folytonos,
buzgó imákra az üldözött egyházért” – mondta Shibu Thomas protestáns tanár.
Az imák másik célja, hogy kérjük Isten kegyelmét, hogy meg tudjunk bocsátani
üldözőinknek. Az imasorozatot már második alkalommal rendezték meg nemzeti
szinten, hogy az indiai keresztények az üldözések és szenvedések idején Istenre
bízzák magukat.
2018 decemberében többször rátámadták a keresztényekre. A legsúlyosabb
eset karácsonykor, december 23-án történt Kowad faluban (Mahárástra szövetségi állam). Húsz maszkot viselő férfi rohanta meg a vasárnapi istentiszteleten
részt vevőket. Bhimsen Ganpati Csavan lelkész rémülettel emlékszik vissza az
esetre: „Köveket, üvegeket és mindenféle éles tárgyat dobáltak felénk. Késekkel
és vasrudakkal támadtak ránk. A nőket és a gyerekeket sem kímélték.” Az egész
összesen öt percig tartott, de sokkal rosszabb is lehetett volna, ha a lelkész 65 éves
édesanyja nem lép bátran közbe. „Anyám egy nagy marék borsot szórt a támadók
szemébe, mire azok elmenekültek.” Több keresztény súlyosan megsérült. És ami
ritkán fordul elő: a rendőrség elfogta az egyik tettest, és eljárást indított ellene.
A keresztényeket Assam szövetségi államban is üldözik. Hindu fanatikusok
2018. október 2-án Dhaligaonban körbevették Mahindra Brahma házát, aki tíz
évvel ezelőtt tért kereszténységre a családjával. A szélsőségesek megfenyegették
őket, hogy ha nem térnek vissza a hindu vallásra, az egész családot elűzik a faluból. Fenyegetésüknek kövekkel és vasdorongokkal adtak hangsúlyt.
2018. november 24-én ötezer ember jött össze Raikia (Kandamal tartomány)
Our Lady of Charity katolikus egyházközségében. John Barwa SVD érsek (Cuttack-Bhubaneswar) megemlékezett a 10 évvel ezelőtt történt szörnyű mészárlásról, amikor hindu fanatikusok több mint 100 keresztényt megöltek, és elűztek 50
ezer embert. „Ma már ismeri és nagyra értékeli a világ a kandamaliak erős hitét,
ami a Jézus Krisztusért tett igaz tanúságuk jele lett!” – mondta emlékező beszédében az érsek.
Egy keresztény család Pandanwában (Dzsarkand tagállam) nem akart fizetni
az isteneknek. Amikor a feleség 2019. március 10-én este vizet akart venni a falu
kútjából, hindu szélsőségesek állták útját. A keresztény asszony segítségért kiáltott, mert a fanatikusok megbilincselték és bele akarták fojtani a vízbe. Férje a
védelmére kelt, de őt is megkötözték. A házaspár 4 éves kislányát pedig a földhöz
csapták, aki csodával határos módon könnyebb sérülésekkel megúszta. Végül a
két kereszténynek sikerült kiszabadulnia, bemenekültek a házukba, és eltorlaszol350

ták az ajtót. Csak napokkal később mertek kimenni, és följelentést tettek a rendőrségen. A kapitány emberölési kísérlettel vádolja az elkövetőket.
Anant Ram Gond családja Behnából (Orissza szövetségi állam) származik,
és 2016-ban vették föl a kereszténységet. Ezért az ötgyermekes apát a falubeliek életveszélyesen megfenyegették. 2019. február 11-én három férfi nyomult be
Gond házába, megbilincselték és elhurcolták. Gond hatéves kisgyerekét, aki apja
védelmére kelt, félrelökték. Támadói lelőtték foglyukat, összetörték a koponyáját,
és lefejezték. Most az özvegyét Sukhbatit fenyegetik, hogy férje sorsára jut ő is.
De ő is kitart keresztény hitében. A rendőrség szerint Gondot maoisták ölték meg.
Több forrás állítása szerint a földühödött falusiak bízták meg a maoistákat Gond
meggyilkolásával.
A hindu nacionalista Śiva Sēnā (Shivaji Hadserege) politikai szervezet mintegy
20 aktivistája 2019. január 22-én megtámadta a Holy Cross katolikus gimnáziumot Kolhapurban (Mahárástra állam). Kifogásolták a magas tandíjakat és gyalázták az apácákat és az alkalmazottakat. A vallási jelképeket, szobrokat és kereszteket megrongálták. A kiérkező rendőrök őrizetbe vettek néhány gyanúsítottat.
Kamal Nath, Madhja Prades szövetségi állam (Közép-India) miniszterelnöke
2019. januárban keresztény vezetőknek megígérte, hogy érvényteleníti a „csalárd
hittérítés” ellenük emelt vádját. A miniszterelnök ezzel egyértelműen elhatárolódott elődjétől, a tiltó rendelkezést meghozó hindu nacionalista kormánytól.
Bodigudában (Csattisgar szövetségi állam) 25 keresztény vált hajléktalanná,
mert a törzsi vallást gyakorló falubeli társaik 2019. május 23-án lerombolták a házaikat. Korábban a három megtámadott családot halállal fenyegették meg, ha nem
hagyják el keresztény hitüket. Mivel ők kitartottak, 150 fős tömeg támadt rájuk,
és mindenüket elpusztították. A z életüket féltő családfők a mintegy 30 km-re lévő
Indzsaram faluba menekültek, a feleségeik és gyerekeik éheznek. Tamariszkusz
fák árnyékában húzzák meg magukat, hogy túléljék az elviselhetetlen hőséget.
„Elsősorban a gyerekek szenvednek a forróságtól, amelyben kiszáradnak és elgyöngülnek” – jelentette Philip Veeti lelkész.
A keresztény Bijaya Kumar Sanaseth több mint tíz és fél évet töltött börtönben ártatlanul, míg végül 2019. július 27-én óvadék ellenében elengedték. Hat
társával együtt azzal vádolták, hogy 2008. augusztus 23-án meggyilkolták Swami
Laxamananda Saraswati hindu szerzetest, bár egy maoista csoport magára vállalta
a tettet. A merényletet követő zavargásoknak több mint 100 keresztény áldozata
volt. Sanaseth a második a hét fogoly közül, akit kaució ellenében szabadlábra
helyeztek: 2019. május 21-én Gornath Chalanseth is elhagyhatta a börtönt.
A 2019-es esztendő első hat hónapjában 23 szövetségi államból 158 esetben
jelentettek keresztényellenes erőszakot. Összesen 110 nőt és 89 gyermeket támadtak meg. A United Christian Forum (UCF) közlése szerint a saját hit gyakorlására
leselkedő legnagyobb veszélyt 90%-ban az indiai terrorizmus jelenti.
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Velankanni városban 40 katolikus zarándok vonult egy Mária kegyhelyhez.
Útközben radikális hinduk egy csoportja megtámadta és sértegette őket. „A Hindu
Munanni szervezet erőszakos föllépése azt mutatja, hogy Indiában súlyosan korlátozzák a vallásszabadságot” – jelentette ki Devadass Ambrose Mariadoss püspök,
Tandzsávúr város (Dél-India) katolikus főpapja.
Rohit Oraon (Dzsarkand) feleségül vette az alacsonyabb kaszthoz tartozó Parvatit. A kirekesztett pár keresztény hitre tért, ami még jobban fölbőszítette Rohit
családját. 2019. augusztus 27-én Bandhan, a férfi bátyja az apjukkal együtt benyomult a házukba. Bandhan egy baltával kislánya, Roshini szeme láttára agyonütötte az édesanyját. A gyereket a szomszédok vették magukhoz, hogy biztonságban
legyen. Rohitnak sikerült elmenekülnie. Amikor a rendőrségen följelentést akart
tenni, őrizetbe vették, mert Bandhan azt mondta a nyomozóknak, hogy Rohit megölte a feleségét és az apját. Az asszonyt valójában a támadás során tévedésből gyilkolták meg. Amikor ez végre kiderült, a rendőrök őrizetbe vették Bandhant. Mivel
Rohit munkahelye nagyon távol van az otthonától, anyósa és apósa gondoskodik
Roshiniről.
Konzervatív muzulmánok blaszfémia elkövetésével vádolják Grace Natalie
keresztény politikust. Az Indonesian Solidarity Party (PSI) 36 éves alapítója egy
a főváros, Dzsakarta közelében tartott gyűlésen bírálta azokat a törvényeket, amelyek tiltják az úgynevezett „erkölcstelen viselkedést” – azaz a játékokat, az ivást
vagy nők és férfiak közötti találkozókat. A politikusnő hangsúlyozta: „A PSI elítéli
a diszkriminációt és nem támogatja sem a hittérítést sem a saría előírásait.” Emiatt
a „Muszlim Munkások Testvérisége” panaszt nyújtott be Natalie ellen. Bírálata
iszlámellenesnek számít – hangsúlyozta a panaszos. Helyi emberi jogi szakértők
védelmükbe vették a keresztény politikusnőt.
Az államügyész két év börtönt követel Ahmad Dhani Prasetyo zenészre, aki
a Twitteren így gyalázta a keresztényeket és Basuki Tjahaja Purnamát (Ahok),
Dzsakarta volt kormányzóját: „Csak a söpredék támogatja ezt az istentagadót,
akik megérdemlik, hogy az arcukba köpjenek.” A keresztény Ahokot 2017 májusában két évre ítélték, és jó magaviselete miatt 2019. január 24-én idő előtt elhagyhatta a börtönt.
Ustadz Abdul Somad a több mint 267 millió lakosú ázsiai ország legnépszerűbb imámja, és az 1926-ban alapított Nahdlatul Ulama nevű „mérsékelt” szunnita iszlám tömegszervezet tekintélyes tagja. A muszlim prédikátor nemrég egy
internetvideóban azt nyilatkozta, hogy a „keresztények keresztjében gonosz lelkek
lakoznak”. A felháborodott keresztények természetesen följelentették a 42 éves
iszlám papot. Az Indonéz Iszlámtudósok Tanácsa (MUI – Majelis Ulama Indonesia) 2019. augusztus végén fölmentette Ustadz Abdul Somadot a „kereszténység meggyalázásának” vádja alól. A vallástudósok indoklásukban nemcsak szinte
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szóról szóra megismételték, amit Somad a saját védelmében mondott, hanem kifejezetten fölszólították kritikusait bírálatuk visszavonására.
Indonézia a világ negyedik legnépesebb országa, egyben a legnépesebb muszlim többségű állam. A keresztények száma körülbelül 32,3 millió (12%).
Egy keresztény szobafestő – aki korábban a családjával Karet faluban telepedett le – 2019. júliusban elmondta, hogy tovább kell menekülniük, mert a falu
muszlim lakosai kijelentették, hogy nem tűrnek meg keresztényt a településen.
2019. augusztusban Közép-Jáván a sírokról letörték, meggyalázták, majd fölgyújtották a kereszteket.
Jáván egy falu lakosai már 2018 decemberében lefűrészeltek egy sírkeresztet, és azt mondták az özvegyasszonynak, hogy a temetőben kizárólag muszlimok
nyugodhatnak.
Mióta Ustadz Abdul Somad ismert szunnita imám nemrég nyilvánosan kijelentette, hogy a „keresztények keresztjében gonosz lelkek lakoznak”, egyre többször
támadják meg a keresztényeket, és pusztítják el a kereszteket az Indonéz Elnöki
Köztársaságban.
Irak
Újjáépítik a Moszul – Irak második legnagyobb városa – környékén az Iszlám
Állam (IS) által elpusztított templomokat. „Mivel már sok keresztény visszatért,
templomok tucatjait hozzuk rendbe” – nyilatkozta Nawfal al-Aakoub, Ninive kormányzója 2018. október 31-én. A kormányzó hozzáfűzte: először Moszul legősibb
templomát, az al-Tahira templomot újítják föl, amelyet elfoglalt az Iszlám Állam.
Az iszlámista terrorszervezet legalább 15 templomot teljesen lerombolt Moszulban.
2014-ben mintegy 100.000 keresztény és több ezer egyéb vallási kisebbség
tagjai kényszerültek az Iszlám Állam (IS) támadásai miatt szűkebb hazájuk, Ninive tartomány elhagyására, és Iraki Kurdisztánban kerestek menedéket. Miután az
iraki hadsereg visszafoglalta a területet és az Iszlám Állam összeomlott, keresztények tízezrei térhettek vissza otthonaikba. Karakosba – amely 2014 előtt Irak
legnagyobb keresztény városa volt – 2018 novemberéig több mint 26 ezer ember
tért vissza, hogy újrakezdje az életét. Ez pontosan a 2014 előtti lakosság fele. Karakos mellett Ninive kormányzóság más városai is láthatóan fejlődésnek indultak,
a boltok kinyitottak, eltüntetik a romokat és megkezdődött az újjáépítés.
A Ninive kormányzóságba menekült keresztények már nem érzik biztonságban
magukat. Az Iszlám Állam (IS) elől Moszulból Iraki Kurdisztánban menedéket
kereső keresztények 50%-a nem akar visszatérni a szülőföldjére. „Ezek az emberek munkát találtak már Kurdisztánban, és a gyerekeik is ott járnak iskolába”
– állítja Durayed Hikmat, aki 2011 óta a moszuli kormányzó keresztényekkel kap353

csolatos ügyekért felelős tanácsadója. 2018 végéig mindössze 40 család tért haza
Moszulba. Közben újra sokan vándorolnak ki Kurdisztánba, mivel Moszulban
nem tudnak megélni.
Yohanna Petros Mouche moszuli szír katolikus érsek több keresztény szervezettel együtt aggodalmát fejezte ki a Ninive tartományban tervezett új telepek építése miatt. Bartellában például a hatóságok több száz új házat akarnak fölépíteni
a város hagyományosan keresztények lakta negyedében. Bár papíron az építendő
házak jelentős része keresztény tulajdonba kerülne, valójában síita shabakoké lehet – figyelmeztetnek helyi aktivisták. „Ez megbontaná a térség vallási és etnikai
összetételét” – jelentette ki Mouche érsek. A shabak hit az iszlám és a kereszténység ötvözete, sokat merít többek közt a jezidiből és a szúfizmusból. A mintegy 300
ezer iraki shabak hívő Ninive tartományban él.
A befolyásos Ali al-Sistani síita ajatollah 2019. januárban követelte, hogy alaposan vizsgálják ki az Iszlám Állam (IS) dzsihádista milicistái által az Észak-Irakban élő keresztény kisebbség ellen elkövetett támadásokat és háborús bűnöket.
Al-Sistani fölszólította a bagdadi kormányt, fordítson különös figyelmet az elrabolt és rabszolgaságba hurcolt nők, és az ellenük elkövetett szexuális erőszak
földerítésére. Az Iszlám Állam nők és lányok ezreit adta el szexrabszolgának az
öböl menti arab monarchiákba (Katar, Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia,
Kuvait, Omán és Bahrein).
Karakosban (Ninive kormányzóság) újranyílt egy keresztény bibliotéka. Az
Iszlám Állam (IS) 2014–2016 között – amikor uralta a régiót – súlyosan megrongálta a könyvtárat. Különböző szervezetek (köztük a szír katolikus egyház)
támogatásával tudták restaurálni a bibliotékát. Karakos egykor Irak legnagyobb
keresztény városa volt. Lakossága a 2014. augusztusi iszlámista invázió után menekülni kényszerült. Máig – a helyi egyházak adatai szerint – mindössze 5100
család települt vissza a városba és a környező falvakba.
Nasrin Sotoudeh ismert iráni emberi jogi ügyvédnőt és jogvédőt 38 év börtönre és 148 korbácsütésre ítélték. 2019. március 11-én ezt közölte férje, Reza
Khnandan a facebookon. Sotoudeh-t többek között rendszerellenes propagandával
és a legfőbb iráni egyházi vezető megsértésével is vádolják. 2018. június 13-án
letartóztatták, és a hírhedt teheráni Evin fegyházba szállították. Az ügyvédnő több
vezető ellenzékit képviselt. Ezenkívül 2018-ban olyan nőket védett, akik elutasítják az iszlám ruhaelőírásokat és nyilvánosan letették a fejkendőt. Nasrin Sotoude
2012-ben elnyerte az Európai Parlament által alapított Szaharov-díjat az emberi
jogok és a gondolatszabadság védelméért.
Az ENSZ követeli Mojgan Keshavarz, Yasaman Aryani és Monireh Arabshahi
azonnali szabadon bocsátását. Mindhárom emberjogi aktivistát hosszú börtönbüntetésre ítélték (Aryani és Arabshahi 23, Keshavarz 16 évet kapott). A három nő
2019. március 8-án – a nemzetközi nőnapon – fejkendő nélkül virágot osztott szét
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egy teheráni metróállomáson. Így tiltakoztak békésen a fejkendő kötelező viselete ellen. A rendőrök áprilisban őrizetbe vették és napokra elzárták őket, mert
a tiltakozóakcióról készült videó fölkerült a netre. A rendkívül súlyos büntetést
a „nemzetbiztonság veszélyeztetése” és „prostitúció elősegítése” címén szabták
ki rájuk. Iránban csak a legutóbbi hetekben több nőt vettek őrizetbe, mert nem
viseltek fejkendőt.
Izrael
2019. július 19-én Jishben (Galilea) ismeretlenek több autót megrongáltak és keresztényeket sértő héber nyelvű jelszavakat fújtak a falakra. Az izraeli vallásos
telepes-mozgalomhoz közel álló szélsőséges csoportok tagjai 2012 óta rendszeresen megrongálják a keresztény és muzulmán ingatlanokat, és a „Price Tag” (árcédula) szlogent festik a falaikra. A vatikáni Fides hírügynökség jelentette, hogy
a Rabbik az Emberi Jogokért Egyesület felszólította az izraeli politikusokat, hogy
haladéktalanul lépjenek föl a keresztény és muzulmán temetőket, templomokat,
mecseteket és iskolákat megtámadó fanatikus zsidó csoportok ellen. A vallásos telepes-mozgalom követői és vezetői között vannak olyanok, akik isteni küldetésük
tudatában nem riadnak vissza erőszak alkalmazásától sem.
Jordánia
A Jeruzsálemi Latin Patriarkátushoz (Patriarchatus Latinus Hierosolymitanus)
tartozó iskolák hevesen tiltakoztak az al-Wakeel internetes oldal ellen, amelyen
2018. decemberben egy keresztényeket gyalázó kép jelent meg. Ezen egy ismert
török szakács az utolsó vacsorán Jézusnak és az apostoloknak főz. A képet közben
már törölték, és a honlap üzemeltetői bocsánatot kértek. A Patriarkátus joghatóságának területe Izrael, a Palesztin Hatóság, Jordánia és Ciprus.
Kamerun
A 2019. augusztus 15-én fegyveres férfiak által Kumboban elrabolt két papot elengedték. A helyi keresztények imatalálkozókat szerveztek szabadon bocsátásukért.
A biztonsági erőkkel harcoló szeparatisták gyakran elhurcolják a lelkészeket. A zavargások során eddig kétezren haltak meg, és 400 ezren elhagyták a szülőföldjüket.
Kazahsztán
Taraz városában a rendőrség istentisztelet közben támadta meg a baptista gyülekezetet, és két hívőt súlyos büntetésre ítéltek. A kazah baptista egyházat nem
regisztrálták, mert a túl szigorú állami feltételeknek nem képes megfelelni.
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Kenya
A szomáliai származású Abdul lelkész (álnév) illegális keresztény gyülekezetet
szervezett 30 volt muszlim számára a szomáliai határtól mintegy 150 km-re lévő
Garissa városában. 2019. március 9-én hazafelé tartott, amikor muzulmán szélsőségesek rátámadtak. Botokkal addig ütlegelték a lelkészt, amíg az elvesztette az
eszméletét. A szomszédok vitték kórházba a súlyosan sérült férfit, aki többek között combtörést szenvedett. A háromgyermekes édesapa aggódik a családja miatt.
„Életveszélyben vagyunk, ezért biztonságos helyre kell mennünk.” Garissa város
111 ezer lakosának többsége szomáliai muzulmán.
Kína
Az elhárítás tisztjei 2018. december 9-én berontottak a 800 tagot számláló Early
Rain Church imaházába. A helyszínen őrizetbe vettek több tucat keresztényt, másokat a lakásukban tartóztattak le. Wang Yi lelkészt feleségével, Jiang Ronggal
együtt szintén elvitték. A kommunista hatóságok „puccskísérletre való fölbujtással” vádolják a párt. A lelkész 11 éves fiát a nagymama vette magához, akinek a
házát 24 órás megfigyelés alatt tartják. Wang Yi ismert emberjogi aktivista volt,
mielőtt lelkész lett. 2006-ban George W. Bush elnök fogadta őt a Fehér Házban.
2018. december 19-e éjszakáján a rendőrség bezáratta Heilongjiang tartomány
apácazárdáját azzal az ürüggyel, hogy a nővérek a Rómahű földalatti katolikus
egyházat követik. A bátor apácák találtak egy szükségszállást, ahol hűek maradhattak a katolikus lelkiséghez.
A Liu és Xing keresztény házaspár, a Csengtuban (Szecsuán tartomány) működő Early Rain Covenant Church tagjai, 2019. március 2-án hazafelé tartott egy
baráti látogatásról. Rendőrök föltartóztatták, és bekísérték őket az őrsre. A hajnalig tartó kihallgatásuk során a nyomozók ütlegelték és gyalázták őket. Nyolc órás
gyötrelmes fogság után elengedték a megalázott házaspárt. Egy ismeretlen hazáig
követte őket. A Liu és Xing elleni rendőri erőszak csak egyetlen példa a Délnyugat-Kínában sorozatosan elkövetett keresztényellenes tettlegesség közül.
„Társaimmal együtt készen állunk az üldöztetés elszenvedésére” – írta Vincent
Guo Hszigyin 2019. júniusban. Hszigyin (60 éves) Mindong egyházmegye püspöke volt, de a Vatikán és Kína közötti titkos egyezmény alapján segédpüspökké fokozták le. Hszigyin püspök több földalatti katolikus paptársával együtt megtagadta a belépést a kommunista állam által létrehozott és irányított Katolikus Hazafias
Szövetségbe (CPCA). Mindong egyházmegyében 90 ezer katolikus hívő él, ebből
80 ezer a csak a Szentszék által elismert, Rómahű illegális katolikus egyház tagja.
Peking 2019. április elején elrendelte, hogy rombolják le Qianyang megye katolikus templomát. Ezt követően április 10-én kormánytisztviselők – 600 rendőr
kíséretében – fölvonultak, hogy elpusztítsák a Mária-kegyhelyt Mujiapingban
356

(Szecsuan tartomány). A kínai földalatti katolikus egyház 200 híve azonban megakadályozta a pusztítást.
Kolumbia
2019. február 9-én az ország északnyugati részén agyonlőtték Leider Molina lelkészt, amikor szentmise végeztével kilépett temploma ajtaján. A körzetben hónapok óta dúl az erőszak a hadsereg és a drogkereskedő, embercsempész paramilitáris csoportok között. A kommunista gerillák és a bűnözők ellenséget látnak az
egyházban.
Kuba
A havannai hatóságok négy lelkésztől – Moises de Prada Esquivel, Alida Leon,
Daniel Llanes és Alain Toledano Valiente – megtagadták a kiutazási engedélyt,
így ők nem vehettek részt az USA miniszterkonferenciája által 2019. júliusban
megrendezett Vallásszabadság Követelése című tanácskozáson. A Kubai Evangéliumi Szövetség (AECC) attól tart, hogy az ország evangéliumi keresztényei még
nagyobb nyomás alá kerülnek.
Ruth Rigalt, egy lelkész 13 éves lányát állandóan csúfolták az osztálytársai az
apja miatt. „Annyira durvák voltak, hogy sokszor a hasamra tapostak” – panaszolta a kislány. Ezért Ramón Rigal lelkész a feleségével, Ayda Expósitóval úgy döntött, hogy inkább otthon tanítják a lányukat. De Kubában kötelező a gyerekeknek
állami iskolába járni. Ruth szüleit a szeme láttára tartóztatták le. A bíróság „házi
oktatás és egy nem bejegyzett gyülekezet vezetése miatt” kettő, illetve egy-másfél
év börtönt szabott ki rájuk. Ruth apai nagyanyjánál, öccse anyai nagymamájánál
él. Mindketten állami iskolába járnak, és attól rettegnek, hogy a nagyszüleiket is
elveszítik.
Laosz
A helyi rendőrség 2018. november 18-án Savannakhet tartományban megzavart
egy istentiszteletet, és három társával együtt őrizetbe vették a 78 éves Bounlamot,
majd nem sokkal később mindegyiküket elengedték. Ezután mégis eljárást indítottak a négy keresztény férfi ellen. A falubeliek szerint a hitük miatt nyomoznak
ellenük, és súlyos büntetésre számíthatnak, ha nem adják föl a kereszténységüket.
Bár Laoszban engedélyezik a kereszténységet, hivatalosan csak a Katolikus, a Laoszi Evangélikus és a Hetednapi Adventista Egyházat ismerik el. A peremvidékeken működő protestáns gyülekezeteket viszont gyakran éri támadás. A Laoszi
Népi Demokratikus Köztársaság mintegy 7 millió lakosának 67%-a (4,7 millió)
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buddhista, és 30%-a (2,1 millió) helyi vallásokat követ. A keresztények száma
mindössze 1,7% (120 ezer).
Libanon
Magas rangú keresztény értelmiségiek figyelmeztetnek, hogy az országban az
utóbbi időben rohamosan nő a vallási fanatizmus. A 6 millió lakosú kicsi, ám sokvallású államban tapasztalható vallások közötti feszültség okai a terjedő szegénység, a növekvő munkanélküliség és a megugrott létfenntartási költségek.
Líbia / Szomália
Az USA, Nagy-Britannia és Franciaország hadereje által káoszba bombázott Líbiában is vannak rabszolgák. Az amerikai CNN hírcsatorna videó riportban mutatta be az éjszakai rabszolgavásárt, ahol fiatal fekete afrikaiakat árvereznek el.
A kikiáltó hangosan dicséri az „áruját”: „Erős fiatalokat a mezei munkákra!” A
lányokat és fiatal nőket szexrabszolgának adják el vagy prostitúcióra kényszerítik
őket. Szomáliában is virágzik a rabszolga kereskedelem.
Mauritánia
Az északnyugat-afrikai ország parlamentje 2018. április 27-én a blaszfémia törvény szigorításáról határozott. Eddig az iszlámot elhagyó őslakosokra kimondott
halálbüntetést börtönre változtatták, amennyiben az érintett megbánást tanúsított.
Mostantól minden ilyen esetben halálbüntetést kell kiszabni. Mauritánia 4,5 millió lakosának 99,1%-a szunnita muszlim, a keresztények száma 18 ezer (0,4%), a
többi (0,5%) helyi vallások követője.
Mexikó
Egy kislány 15-ik születésnapja alkalmából a család a barátokkal együtt szentmisére indult Fortin de la Flores városba (Veracruz szövetségi állam). A templomudvarban azonban emberrablók támadtak rájuk és lőni kezdték az ünneplőket. A
golyózáporban meghalt két fiatal.
Mianmar
Rakhine tartomány keresztény lakosait arra kényszeríti a helyi hatóság, hogy térjenek át a buddhizmusra. Két személyt, akik a keresztény többségű csin kisebbséghez tartoznak, a hivatalnokok lakhelyükről, Padi Kyinből egy buddhista kolostorba hurcoltak. 25 ezer Ft-nak megfelelő mianmari kjap büntetéssel fenyegették
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őket, ha nem írják alá az áttérésükről szóló dokumentumot. A tisztviselők másnap ugyanezt tették harmadik társukkal is. Ők már nem léphetnek többé keresztény házba, és nem köthetnek üzletet kereszténnyel. A csin emberjogi szervezet
(CHRO) tagjai küzdenek a kényszertérítés ellen.
Nagy-Britannia
Oluwole Ilesanmi keresztény utcai prédikátort 2017. február 23-án Londonban a
rendőrök „rasszizmus vádjával” megbilincselték a Southgate metróállomás közelében, mert muzulmánok előtt kijelentette, hogy egyedül Jézus az út, az igazság és
az élet (Jn 13,6). Nemrég a brit bíróság 2.700 euro kártérítést ítélt meg neki.
Nepál
2018. május 9-18. között pár napon belül öt templomot gyújtottak föl. Szerencsére
senki sem sérült meg, mert a gyújtogatók előtte fölszólították a hívőket a templom
elhagyására. A keresztények félnek, mert Nepálban egyre ellenségesebbek velük
szemben.
Dilip Bhadur Gurung keresztény rendőr a szabadságán nyilvánosan beszélt a
hitéről. Egy újságíró megírta, hogy Dilip megpróbálta a rendezvény egyik résztvevőjét megtéríteni. A rendőrség 2018. október 3-án Palpa tartományban őrizetbe
vette Dilipet. Felettesei az időközben szabadlábra helyezett rendőrtiszt esedékes
előléptetését megtagadták.
2019. április 23-án Ghorariban (Katmandu fővárostól 400 km-re nyugatra)
letartóztattak öt keresztényt. A rendőrök benyomultak a hotelükbe, elkobozták a
bibliákat, és őrizetbe vették Dilli Ram Poudel lelkészt, a Nepáli Keresztény Szövetség főtitkárát, a sofőrjét Pramod Kaflét, az indiai Gaurav Shrivastavát, az amerikai Leanna Cinquantát és a nepáli Kunsang Tamangot. A CSI helyi partnerének
köszönhetően április 29-én mindannyiukat szabadon engedték. A rendőrség hittérítéssel vádolja őket, ami a 2018. augusztusban életbe lépett áttérést tiltó törvény
óta illegális. Bár Leanna Cinquanta tagadja a vádat, az öt kereszténynek bíróság
elé kell állnia.
Dhurba Kumar Pariyar lelkész éppen hazafelé tartott, miután Sarlahi körzetben
írószert osztott a szegény családok gyermekeinek. Útközben két férfi föltartóztatta, és bántalmazta. A tettesek, akik maoistának vallották magukat, azzal vádolták
Pariyart, hogy pénzért egy idegen vallást terjeszt köztük, majd életveszélyesen
megfenyegették. Ekkor egy autó közeledett, mire a támadók elmenekültek. A lelkész még ma sem gyógyult föl a tettlegességből.
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Németország / Világ
Thomas Schirrmacher, az Evangéliumi Világszövetség (Weltweite Evangelische
Allianz, World Evangelical Alliance - WEA) helyettes főtitkára a szervezet 2018
őszén tartott konferenciáján így fogalmazott: a keresztények világszerte háromszor több erőszaknak és elnyomásnak vannak kitéve, mint a többi vallások követői. Ennek okát abban látja, hogy a legtöbb, egykor volt keresztény ország mára
világi állammá alakult át. A helyi keresztények pedig „keresztény” állami védelem
híján az erőszakos vallási irányzatok könnyű prédái lettek – összegezte
Schirrrmacher professzor. Az 1846-ban Londonban megalapított WEA az evangéliumi keresztény egyházak legnagyobb nemzetközi szervezete, tagjainak száma
meghaladja a 600 milliót. Központja New Yorkban található. Thomas Schirrrmacher (58) német lelkész, teológus, erkölcsfilozófus, vallásszociológus és emberi
jogi szakértő, az International Society for Human Rights elnöke (2014-től), és a
World Evangelical Alliance főtitkárhelyettese.
Nicaragua
A Katolikus Püspökkari Konferencia mély sajnálatát fejezte ki, mert a kormány a
fővárosban, Managuában brutálisan lépett föl a 2018. november 12-14. között tüntetők ellen: „Elítéljük a több ezer polgári személy elrablását és önkényes letartóztatását. Ma Nicaraguában olyan súlyosan megsértik az emberi jogokat, mint még
soha. A 2018 tavaszán kitört politikai válság következtében tömegek vonultak az
utcákra, hogy tiltakozzanak Daniel Ortega elnök rendszere ellen, mivel a kormány
vitatott intézkedéseket léptetett életbe. 2018. április 18-án történt meg először,
hogy a biztonsági erők nyugdíjreformot követelő nyugdíjasokra támadtak, és megöltek több mint 300 embert. A tüntetések tovább folytatódnak.”
A managuai kormány brutális intézkedései súlyos krízisbe döntötték a polgári
lakosságot. Az állam aljas módszereket alkalmaz saját népe ellen: mérgezett vizet és gemkapoccsal megtűzdelt banánt osztanak az embereknek, amelytől sokan
megbetegedtek vagy belső sérüléseket szenvedtek. A drámai helyzetben a bátor
karmelita nővérek, a CSI nicaraguai partnere nagy segítséget jelentenek az éhező,
sérült és elcsüggedt lakosságnak.
2018. december 5-én egy 24 éves nő megtámadta az 59 éves Mario Guevara
atyát, a managuai katedrális papját. Gyónás közben kénsavval öntötte le a pap arcát és a testét. Bár Mario Guevara súlyos égési sérüléseket szenvedett, az állapota
stabil. A rendőrség őrizetbe vette a fiatal nőt.
A Costa Rica-i határ menti iskolák bürokráciamentesen és nyitott szívvel befogadják a nicaraguai erőszak elől tömegesen menekülő iskoláskorúakat. A nagy
számban érkező diákokra való tekintettel sok iskola nagylelkűen leegyszerűsítette
a felvételi követelményeket, így papírok nélkül is fölveszik a gyerekeket.2018.
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április 18-án véres zavargások törtek ki Nicaraguában, mivel a kormány drasztikusan megvágta a szociális juttatásokat. A tüntetéssorozat eddig több mint 500
halálos áldozatot követelt, és tízezrek menekültek a szomszédos Costa Ricába. A
CSI évek óta támogatja a nicaraguai népet humanitárius segélyekkel.
2018-ban óriási tömeg tiltakozott a szociális juttatások megvágása ellen. Daniel
Ortega elnök véres összecsapásokban verte le a tüntetőket. Több mint 500 embert
öltek meg, ezrek eltűntek, és több tízezren külföldre menekültek. Jelenleg néma
csönd honol az országban. A tekintélyes katolikus püspöki kar keményen bírálta a
kormány erőszakos föllépését és kiállt az áldozatok mellett. Először közvetítőnek
jelentkeztek, de később a kormány tárgyalókészségének hiánya miatt visszaléptek.
Emiatt a hatalom részéről bírálják őket. A papok és apácák élete veszélyben forog.
A Christian Solidarity International folytatja a nyomorgók támogatását.
Niger
2018. november végén Diffa körzetben a Boko Haram iszlámistái elraboltak 15
lányt. Kilencen Blahardé faluból származnak, nyolc társuk pedig Bandéból való.
Diffa elöljárói kérik a niameyi kormányt, hogy azonnal vesse be a katonaságot.
„Fölszólítjuk a kormányt, keressék meg elhurcolt lányainkat, és jutassák vissza
őket a szüleikhez” – követeli a közös nyilatkozat. A helyi vezetők azt is hangsúlyozzák, hogy a Boko Haram halálos erőszakának haladéktalanul megálljt kell
parancsolni.
2019. június 15-e éjjelén a befolyásos Cheick Rayadoune imám letartóztatása miatt tiltakozó muszlim tüntetők fölgyújtották az Assembly of God protestáns
templomot Maradiban, az ország harmadik legnagyobb városában. A Zaria mecset
imámját – akit azért vettek őrizetbe, mert bírált egy szerinte „iszlámellenes” törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a vallásszabadságot a közrenddel összhangban kell gyakorolni – másnap szabadon engedték. A törvény lehetővé teszi, hogy
az állam még szigorúbban ellenőrizze a magánjellegű imahelyek építésének és
üzemeltetésének pénzügyi forrásait. A nyugat-afrikai Niger 23,5 millió lakosának
99%-a szunnita muzulmán, 0,1%-a római katolikus, 0,4%-a protestáns, a többi
helyi vallások követője.
A Boko Haram terrorszervezet harcosai 2018. október közepén kivégezték a
keresztény Hauwa Lemant, a Vöröskereszt fejlesztési munkatársát. „A volt muszlim nő elárulta az iszlámot” – közölték az iszlámisták a gyilkosság okát, és azzal
fenyegettek, hogy az elrabolt Leah Sharibu diáklány „örökre a rabszolgájuk” marad. A keresztény Leaht 2018 februárjában 100 iskolatársnőjével együtt hurcolták
el Dapchi városából (Északkelet-Nigéria), és ma már csak őt tartják fogva, mert
nem hajlandó iszlámra térni.
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Négy, 2018. november 6-án Abraka kisvárosból elrabolt papot 2018. november
9-én a rendőri és biztonsági alakulatoknak sikerült kiszabadítaniuk. Az atyákat
fegyveres fulani nomádok támadták meg és hurcolták el a Beninhez közeli határvidéken, és egy barlangban tartották őket fogva. A fegyveres fulanik és a keresztények közti konfliktusnak prózai oka van: „A nomád pásztorok tomboló erőszaka
és a mezőgazdasági területek tönkretétele Middle Beltben mára akkora probléma
lett, amelyet valahogy kezelnünk kell” – nyilatkozta a benini egyház (Dél-Nigéria) Justitia et Pax Bizottsága. Middle Belt (Közép-öv) hatalmas sávja – amelyet
nagyrészt eltérő kultúrájú kisebbségi etnikai csoportok töltenek be – szabályosan
kettészeli az országot. A muzulmán fulani pásztorok gyilkolják és kiszorítják a
keresztényeket az övezetből. Az északról délre vándorló fegyveres fulanik óriási
veszteségeket okoznak a helyi állattenyésztőknek és földműveseknek. A keresztények rettegnek, mert egy törvénytervezet gyakorlatilag megengedné a fulaniknak
a szabad földfoglalást.
John Cardinal Onayeikan, Abudzsa egyházmegye püspöke szóvivője útján
megerősítette a Fides News híriroda közlését, miszerint Michael Akawu atyát
fegyveres rablók megölték. A katolikus pap 2018. augusztus 19-én Gwagwaladában (a főváros, Abudzsa külső negyedében) egy szupermarketben kitört lövöldözés áldozata lett, amelyben sokan megsérültek. A Fides News a katolikus egyház
első missziós hírügynöksége, 1927-ben hozta létre a Vatikán.
A bíróság öt keresztényt halálra ítélt a több mint 400 ezer lakosú Yolában (Adamawa szövetségi állam fővárosa, Északkelet-Nigéria), akik elfogtak három fulani
tehénpásztort, és egyiküket megölték. Ezt bosszúból tették, mivel a fulaniak előzőleg keresztény közösségekre támadtak. A keresztényeket mélyen fölzaklatta és
elkeserítette az eset. Samson Ayokunle, a Christian Association of Nigeria (CAN)
– egy katolikus és több protestáns felekezetet összefogó ernyőszervezet – elnöke
ezt nyilatkozta az ítélet hallatán: „Elfogadhatatlannak tartjuk az önbíráskodást.”
De az mégsem lehet, hogy az iszlámista fulanik keresztények százait ölik meg
anélkül, hogy felelősségre vonnák őket. Eddig még egyetlen fulani pásztort sem
állítottak bíróság elé. Az öt keresztény megtámadja az ítéletet.
Talatu Gado (Angwan Kauna, Közép-Nigéria) minden kincsét elvesztette. Egy
támadás során a keresztény asszony fiát, annak feleségét és lányukat is megölték
az iszlámista fulani pásztorok. „A fulani harcosok, akik a mi földjeinken legeltetik
a marháikat, már többször megfenyegettek minket. Egyikük figyelmeztetett, hogy
egy napon még sírni fogok, ha egyáltalán életben leszek” – mesélte Talatu zokogva. Azon a tragikus napon a szerencsétlen asszony a rokonaival együtt elmenekült a szülőfalujából. Máig nem mer visszatérni Angwan Kaunába, mert a fulanik
újabb vérengzésétől retteg.
2019. március 25-én Nasarawa szövetségi államban (Közép-Nigéria) fegyveresek elrabolták Emmanuel Haruna protestáns lelkészt, amikor kilépett a házából,
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hogy jobb vételt kapjon a mobilja. A szélsőségesek által fölfegyverzett iszlámista
fulani szarvasmarha pásztorok egyre félelmetesebbek Nasarawában, ahol a muszlimok aránya körülbelül 32%. A most elrabolt lelkész már 2016-ban a fulanik
támadásaira panaszkodott: „A helyzet komoly. Imádkozzatok a nasarawai keresztényekért. Kérjük a kormányt, hogy állítsa meg a templomok elleni esztelen támadásokat.”
2019. február 20-án több száz keresztény nő tüntetett a fulani iszlámisták elharapózó erőszaka ellen Jagindiban (Kaduna szövetségi állam). A fegyveres fulaniak
többek között 2018 decemberében megtámadtak egy templomi esküvőt, melynek
során 12 keresztény vesztette életét és öt megsebesült. A muzulmán vezetésű helyi
kormány rendőrsége a keresztény egyházvezetőket vette őrizetbe.
2019. május 26-án fegyveresek támadtak a Dzsosz várost környező falvak keresztényeire. A meggyilkoltak éppen hazafelé tartottak a vasárnapi miséről. Luke
Shehu lelkész, egy észak-nigériai lelkészegyesület vezetője kijelentette: „Elutasítjuk a keresztények elleni célzott támadásokat.” A merényletet követő napon a
katonaság – minden különösebb indok nélkül – őrizetbe vett több mint 30 élelmiszerkereskedő asszonyt Dzsosz városában. Luke Shehu utalt Muhammadu Buhári
elnök rendeletére is, mely a keresztények és a kisebb törzsek lefegyverzését célozza. Ennek értelmében a 2019. június 1-e után számukra kiadott fegyverviselési
engedélyeket vissza kell vonni. Az intézkedés kiszolgáltatja a védtelen keresztényeket és a törzsi tagokat a fegyveres fulani iszlámistáknak.
A rendőrség 2019. június 19-én kiszabadította Isaac Agubi lelkészt, akit június
17-én délután 5 óra körül iszlámista fulani harcosok az Auchiból Igarra felé vezető
úton elraboltak.
Fegyveres fulani iszlámisták megtámadtak két keresztény települést Kaduna
szövetségi államban, és megöltek három gyereket, egy férfit, és elraboltak egy
fiatal nőt. Emellett Taraba szövetségi államban 11 keresztényt lemészároltak. A
keresztény nők Jalingoban (Taraba fővárosa) az utcákra vonultak, hogy tiltakozzanak a központi kormány tétlensége miatt. „A kormányunk nem tartja szükségesnek, hogy megvédje az áldozatokat” – panaszolta Mary Shaukani, a tüntetés egyik
szervezője.
Abubakar Abdullahi imám (Plateau szövetségi állam) 2018 júniusában 262 keresztényt bújtatott el a saját lakásában és a mecsetében, amikor iszlámista fulani
pásztorok rájuk támadtak. Életét is fölajánlotta cserébe az üldözött keresztényekért. Az amerikai kormány 2019. júliusban a 83 éves Abdullahi imámnak ítélte oda a Nemzetközi Vallásszabadságért Díjat (International Religious Freedom
Award), mert „önzetlenül kockáztatta saját életét, hogy megmentse egy másik vallási közösség tagjait, akiket az ő beavatkozása nélkül valószínűleg meggyilkoltak
volna”.
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Bagonában (Kaduna szövetségi állam északi részén) iszlámista fulani pásztorok 2019. szeptember 14-én megtámadták Ishaku Katung lelkész házát. A pap
súlyos lőtt sebe ellenére el tudott menekülni, de a felesége, Esther Ishaku Katung
a fegyveresek fogságába került. Később meg tudott szökni, de újra elfogták. A
fulanik annyira földühödtek az asszony szökése miatt, hogy eltörték a lábát, majd
szétzúzták a koponyáját. A borzalmas gyilkosság ellenére több mint 2 millió forintnyi nigériai nairát követeltek a holttestért. A rokonok csak ennek kifizetése
után temethették el Esther földi maradványait.
Pakisztán
2018. október 29-én békés keresztények tüntettek a dél-pakisztáni Karacsiban
található Sajtóklub előtt tiltakozásul a tömegmédiában terjesztett megalázásuk
ellen. Az egyik legnagyobb pakisztáni újság ízléstelen karikatúrát közölt egy kereszttel az áramár emelkedésének illusztrálására. A 15 milliós Karacsi Pakisztán
legnépesebb városa, egyben az ország gazdasági, pénzügyi és ipari központja is.
A Geo TV filmelőzetese sérti a keresztények vallási érzéseit. A trailerben a
Lahore-i Jézus Szíve katedrális látható. Egy Mária nevű fiatal lány sír a kereszt
előtt, kezében rózsafüzérrel. A következő jelenetben ugyanezt a nőt látjuk egy
mecset előtt, aki most iszlám imát mond, és a Koránt olvassa. A narrátor közben
egy keresztény lány házasságkötése utáni iszlámra térését meséli el. A spot ezzel
egy különösen érzékeny pontra tapintott, mivel Pakisztánban nagyon sok a kényszerházasság. Andzsum James Paul keresztény professzor erről szóló írásában követeli, hogy „fejezzék be a kereszténység sértegetését”. „Szégyen – fűzte hozzá a
professzor a Geo TV reklámjához –, hogy nem tisztelik a pakisztáni keresztények
vallásos érzelmeit.”
Bonnie Mendes faiszalabadi katolikus pap háláját fejezte ki az Ászja Bibit fölmentő Legfelső Bíróság tagjainak: „A katolikus asszony ügyében nem volt kön�nyű a muzulmán többségű Pakisztánban becsületes és független ítéletet hozniuk,
ahol az emberek érzelmi alapon nem mindig készek szembenézni az igazsággal. A
Legfelső Bíróság alaposan megvizsgálta az ügyet, és kétségbevonhatatlan döntést
hozott. A bírák dicséretet érdemelnek, mert bátran ragaszkodtak az igazsághoz.”
Quaisar Feroz OFM atya, a Radio Veritas Asia igazgatója hozzáfűzte: „A Legfelső Bíróság Bibit fölmentő határozata mérföldkő Pakisztán történelmében, amely
segít legyőzni a vallási fundamentalizmust. Ma nemcsak egy ártatlan nő szabadon bocsátását ünnepeljük, hanem a bírák és ügyvédek bátorsága is örömmel és
megbecsüléssel tölt el bennünket. Sabir Michael emberi jogi szakértő: „Reméljük,
hogy ez a döntés példaértékű lesz a még függő blaszfémia ügyekben.”
Anthony Navíd a dél-pakisztáni Sindh tartomány parlamentjének egyetlen keresztény képviselője. A 2018-2023 közötti ciklusra megválasztott honatya a Pak364

isztáni Néppárt (Pakistan People Party - PPP) küldötteként így szólt 500 keresztényhez egy istentiszteleten Karacsiban: „Hálát adok Istennek, hogy a pakisztáni
keresztény gyülekezeteket szolgálhatom.”
2018. október 22-én Pandzsáb tartományban fölfüggesztették egy iskola igazgatónőjét, mert megszégyenített és hátrányos helyzetbe hozott egy 12 éves keresztény diákot. Nuszrat Sahín igazgatónő három éven át zaklatta Sardzsíl Maszih
tanulót. Amikor a fiú egy alkalommal például az osztályban el akarta zárni a vízcsapot, véletlenül túltöltötte a medencét. Az igazgatónő erre megragadta a gyereket és rákiáltott, hogy mit képzel, kiskorú keresztény létére bemocskolja a csapot.
2019. április 12-én a Kvetta város (Beludzsisztán tartomány) piacán elkövetett
öngyilkos merényletnek legalább 20 áldozata van. Abdul Razzak Cheema helyi
rendőrkapitány szerint több mint 50 ember súlyosan megsérült. Az egyik merénylő
reggel kibiztosította a robbanómellényét, amikor az egyik munkás a teherautóból
rakodta ki a gyümölcsös és zöldséges ládákat. A piacot főként a síita hazara etnikai
kisebbség tagjai üzemeltetik. Pakisztánban több mint 600 ezer – főleg Afganisztán
középső, nehezen megközelíthető hegyvidékéről, Hazáradzsátból származó – hazara él. A merénylet okairól további részletek nem ismertek. A szunnita szélsőségesek egyre többször támadják meg a síitákat.
Több mint 500 imám írta alá az Iszlámábádi Nyilatkozatot, amely követeli a
vallásszabadságot és az iszlámista erőszak megszüntetését. Az akció bátor lépés
egy olyan országban, ahol rendszeresen megtámadják a keresztényeket, a nem
muszlim kisebbség tagjait, sőt a nem szunnita muszlimokat (síitákat és ahmadistákat) is. Az Iszlámábádi Nyilatkozat többek között leszögezi, hogy „a vallás ürügyén gyilkolni szemben áll az iszlám előírásaival”, és minden pakisztáni vallásfelekezet alapjoga, hogy ápolja hitét és kultúráját.
Dzsaved Maszih keresztény napszámost Faiszalabadban meggyilkolta muzulmán főnöke, Chaudry Abbasz Dzsutt. Az ok hétköznapi: mivel Dzsutt nem adott
kölcsönt a munkás hátrányos helyzetű fiára, az apa elszegődött egy másik földesúrhoz, akitől megkapta a kért összeget (mintegy 50 ezer forintnyi rúpiát). Dzsutt
erre éktelenül földühödött. 2019. május 16-án azt mondta Maszihnak, hogy tartozik neki és fizesse meg a pénzét. Mivel a napszámos már egy ideje nem tért
vissza hozzá, Dzsutt fölkereste a feleségét, Ghazala Dzsavedet és a férfi bátyáit.
Ők azonban azt mondták, hogy rég nem látták Masziht és megfenyegették a földesurat. Az asszony jelentette az esetet a rendőrségen, ahol kelletlenül fölvették
a jegyzőkönyvet. A nyomozók másnap megtalálták Maszih holttestét. A Dzsutt
klán tagjai több földesúrral szövetkezve fenyegetik az özvegyet, hogy vonja vissza
a följelentését. A keresztény Idzsaz Alam Augusztin, Pandzsáb szövetségi állam
kormányának kisebbségügyi és emberi jogi minisztere megígérte a gyászoló családnak, hogy felügyeli a nyomozást.
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A keresztény Shalet Dzsaved (Dhandra település) 2019. március 25-én egy
veszekedést követően testvéreivel együtt elmenekült otthonról. Egy állítólagos
barátnő eladta a 15 éves lányt Rafaelnek, aki egy Zafar nevű muszlimnak adta
tovább feleségnek. Shalet szerencséjére el tudok menekülni a „férjétől”, és a bíróság előtt kijelentette: „Kínzóim megerőszakoltak és fizikailag bántalmaztak, de
a lelkemet nem törhették meg. Önszántamból soha nem térnék iszlámra. Tudom,
hogy Isten meghallgatja az imáimat.”
Imrán Khan miniszterelnök 2019. augusztus 11-én, a Kisebbségek Napja
alkalmából hangsúlyozta, hogy a muzulmánoknak meg kell védeniük a vallási
kisebbségek tagjait, és garantálniuk kell alapjogaikat (a szabad vallásgyakorlást
és a többiekkel egyenlő elbírálást). „Senkit sem kényszeríthetünk fenyegetéssel,
fegyverrel vagy üldözéssel az iszlám fölvételére. A kisebbségi nőket sem kényszeríthetjük elrablással az iszlám fölvételére. Ezek a módszerek összeegyeztethetetlenek az iszlám vallással” – magyarázta Imrán Khan. A mindenkori pakisztáni
kormány felelős azért, hogy az összes nem iszlám kisebbség tagjai hazájuk egyenrangú polgárainak érezzék magukat – ugyanolyan jogokkal és méltósággal.
A több mint 200 milliós országban évente ezernél több hindu és keresztény
lányt kényszerítenek iszlámra. A föltáratlan esetek száma ennél jóval több. A vatikáni Fides hírügynökség idézi Ali Palh emberi jogi ügyvédet: „Itt az ideje, hogy
a kormány konkrét törvényi garanciákkal akadályozza meg a manipulatív vagy
kényszerházasságokat és a kényszertérítést.”
A keresztény Badal Maszih szemétgyűjtőként dolgozott Rasíd Abad egyik hulladéklerakójában. Khalil Tahír Sandhu keresztény ügyvéd 2019 júliusában jelentette, hogy a 12 éves fiút megerőszakolták és halálra verték a munkaadói (Mohamed Imrán és Mohamed Ikram). Badal kisebb összeget kért kölcsön a két férfitól,
hogy bevásárolhasson a családjának. Tahír Sandhu ingyen vállalta a gyilkosokat
följelentő család képviseletét a bíróságon.
A keresztény Amir Maszih munkaadója Lahorban bejelentett egy lopást. Bár
a férfinak semmi köze nem volt a bűncselekményhez, a rendőrség mégis őrizetbe vette. Naszir Baig felügyelő, és a helyettese Zíshan négy rendőr kíséretében
elvezette, majd összeverték a keresztény férfit, hogy hamis beismerő vallomást
csikarjanak ki tőle. Maszih aggódó családját csak 2019. szeptember 2-án értesítették, akik azonnal kórházba vitték a súlyosan sebesült férfit, de már későn, mert
még aznap belehalt az ütlegelés során kapott sebeibe. A hatósági erőszak óriási
fölháborodást keltett. Baig és Zishan vizsgálati fogságba került. A négy bűnrészes
azonban ma is szabadlábon van.
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Srí Lanka
Az ország vidéki körzeteiben a radikális buddhisták fenyegetik a keresztényeket,
és akadályozzák őket hitük gyakorlásában. A CSI helyi partnere főleg törvényi
képviseletet nyújt nekik, hogy élhessenek a vallásszabadsághoz fűződő jogaikkal.
Már maga az a tény, hogy a szélsőségesek tudják, hogy támadásait megfigyelik és
följegyzik, óvatosságra intette a fanatikus buddhistákat. Köszönjük, hogy ez az
odaadás bátorsággal és reménnyel tölti el a helyi keresztényeket, és hogy eddig
semmilyen bántódás nem érte a CSI partnereit.
Egy evangéliumi lelkész 2018. október 29-én éppen az esti istentiszteletről
motorozott hazafelé Avissawellába, amikor egy rendőr megállította. A lelkészt hátulról érte a támadás, és azonnal elvesztette az eszméletét. Amikor magához tért,
a rendőr órákon át elektrosokkolóval kínozta. Egy járókelő talált rá másnap, és
értesítette a mentőket.
A 2019. április 21-én elkövetett borzalmas iszlámista merénylet több mint 250,
többségében keresztény ember életét oltotta ki. A tettesek három városban pontosan a húsvétvasárnapi mise idején robbantottak: Colombo főváros nyugati részén,
Negombóban (Colombótól északra) és Batticaloában (keleti part). Emellett három
fővárosi luxushotelt is megtámadtak. A CSI helyi partnere több száz sebesültnek
és több ezer hozzátartozónak nyújtott gyorssegélyt. A merényletet az Iszlám Állam (IS) vállalta magára. A kormány szerint az alig ismert helyi National Thowheeth Jama’ath (NTJ) dzsihádista csoport is részt vett a támadásban.
Szenegál
A Száhel-övezetben drámai méreteket öltött az éhínség. Szenegálban körülbelül 1
millió alultáplált ember küzd az éhhalállal. Minden hatodik gyermek alultáplált,
ezért orvosi ellátásra szorul. Alex Tendeng, a Saint Louisi Caritas képviselője elmondta: „A kis falvakban lakók nagy többsége kizárólag mezőgazdaságból él. De
ma már semmijük sincs. Ha nem kapnak segélyt, egyszerűen éhen halnak.”
Szíria
Marie-Rose nővér, aki évek óta a CSI szíriai partnere, támogatja a belső menekülteket, és reménnyel tölti el őket. Az apáca 2012-ben Homszból menekült a
Földközi-tenger partján álló Tartuszba, ahol fiatal önkéntesekből álló csapatával
segíti az elüldözött gyerekeket és nőket. A gyerekek iskolába járhatnak, és a békés
körülmények között elfelejthetik a háború borzalmait. A nők – köztük sok muzulmán, akik korábban előítéletekkel viseltettek a keresztények iránt – a hétköznapokban hasznos gyakorlati készségeket tanulnak. A Tartuszban letelepedett belső
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menekültek hálásak Marie-Rose nővér testvéri szeretetéért, mert lelki sérüléseik
ellenére reményt nyújt nekik.
A szír ortodox egyház és II. Ignác Efrém, Antióchia és az egész Kelet szír
ortodox pátriárkája közös kezdeményezésére 2018. november 6-án megnyílt az
Antióchiai Szír Egyetem (Antioch Syrian University - ASU) Maarat Saidnayában
(Damaszkusztól 30 km-re északra). A beiktatási ünnepségen Atef al-Naddaf felsőoktatási miniszter mellett számos politikus is jelen volt. A miniszter avatóbeszédében hangsúlyozta: az „új egyetem megnyitása a megfelelő válasz a háborúra, a
szíriai újrakezdésre és a hosszantartó konfliktus leküzdésére”.
2018. augusztus 18-án a török határ menti al-Haszaka városban (Kamisli kormányzóság) összegyűltek a papok és iskolaigazgatók, hogy közösen tiltakozzanak
az USA által támogatott Kurd Népvédelmi Erők (YPG) keresztény iskolabezárási
rendelete ellen. Az YPG azt akarja, hogy a keresztény iskolákban radikális kurd
propagandát terjesszenek. Az észak-szíriai örmény és arám keresztény kisebbség,
amelynek tagjai továbbra is szíriai polgárnak tartják magukat, hevesen tiltakozott.
A helyi keresztény iskolákban szeptember elején megkezdhették a tanítást.
A Malulában található Szent Tekla görög ortodox kolostort hamarosan újra
megnyitják a zarándokok és turisták előtt. A keresztény többségű ősi település a
szíriai kereszténység szimbóluma, ahol ma is arámul, Jézus nyelvén beszélnek.
Malulát az iszlámista lázadók 2013-2014 között elfoglalták, kifosztották és nagyrészt lerombolták. Sok keresztény mártírhalált halt akkor. Az Orosz Háborús Veteránok Szövetsége jelentősen hozzájárult a Tekla kolostor újjáépítéséhez.
Az Iszlám Állam (IS) 2018. július 25-én több, főleg drúzok lakta falut támadott
meg Dél-Szíriában, és megöltek több mint 250 civilt. A vérengzés három napig
tartott. A fegyveres drúzok a szövetséges erők támogatásával védekeztek. Néhány
helyi lakosnak sikerült kiszabadítania az elrabolt családokat. Az iszlámisták ennek
ellenére mintegy 50 főt – főleg nőket – elhurcoltak. Egy 19 éves diákot 2018.
augusztus 2-án lefejeztek. A tragikus eset is mutatja, hogy az iszlámista terrorszervezet még mindig képes véres támadások végrehajtására a Közel-Keleten.
A mindössze 20 ezer lakosú Mhardeh a túlélésért küzd. A Hama és Idlíb közt
fekvő, keresztények lakta kisvárost hét év óta terroristák veszik körül. Az iszlámisták támadásai eddig 160 ember életét oltották ki. A nyugati médiák hallgatnak
a civil lakosság szenvedéseiről, és az emberi jogok súlyos megsértéséről.
2019. február 20-án jelentette Ahmad Kasem, az Emberi Jogok Szíriai Hálózata igazgatója, hogy a Jabhat al-Nuszra terrorszervezet több mint 60 embert, köztük
fiatalokat gyilkolt meg Idlíb kormányzóságban egyetlen hét alatt. Az iszlámisták
homoszexualitással vádolták áldozataikat, és a háztetőkről taszították le őket. A
terroristák 2015-ben foglalták el Idlíb kormányzóságot.
A keresztény Suzanne Der Karkourt hidegvérrel megölték. A 60 éves asszonynak 2019. július 8-án veszett nyoma, és csak napokkal később találták meg Idlíb
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kormányzóságban, de akkor már nem élt. A boncolás kimutatta, hogy Suzannét
mintegy kilenc órán át többször megerőszakolták, megkínozták, majd halálra kövezték. Helyi lakosok szerint a gyilkosság az iszlámista terroristák számlájára írható, akik továbbra is ellenőrzésük alatt tartják Idlíb kormányzóság nagy részét.
Suzanne a keresztények lakta Al-Yaqoubiyeh faluban élt, ahonnan a helyiek nagy
többsége már rég elmenekült az iszlámisták véget nem érő támadásai miatt. Imádkozzunk érte!
Raimond Girgis OFM atya, a damaszkuszi Szent Pál templom plébánosa 2019.
július 9-én interjút adott a német Zenit magazinnak, amelyben kérte: „Jöjjenek
Damaszkuszba, Aleppóba, és Latakiába, hogy megismerjék Szíriát és a jelenlétükkel bátorítsanak minket. Szükségünk van az Önök anyagi és erkölcsi támogatására. Püspöki helynökként biztosítok mindenkit, hogy már teljes biztonságban
utazhatnak ide Szíriába.”
Georges Abu-Hazen OFM, Aleppó latin rítusú apostoli helynöke azzal vádolja az Európai Uniót, hogy semmit sem tesz a szíriai polgárháború befejezéséért.
„Nagy csalódással kell látnom, hogy az EU a nemzetközi szankciók tekintetében
csatlakozott a nagyhatalmakhoz. A korlátozások elsősorban azokat az embereket
sújtják, akik amúgy sem tudják, megérik-e még a holnapot.” A Libanonban született 72 éves ferences püspök korábban is tett már hasonló nyilatkozatot: „A Szíriában zajló háború legújabb fejleményei azt mutatják, nincs meg a szándék arra,
hogy békén hagyják ezt az országot. Éppen ellenkezőleg, a nagyhatalmak csupán
ürügyeket keresnek azért, hogy még keményebben beavatkozzanak és harcoljanak
Szíriában.”
Irinej szerb ortodox pátriárka 2019. június 2-án hatalmas hívősereg előtt misét
celebrált Damaszkuszban, ahol az ország vezetőinek megköszönte a meleg fogadtatást: „Nagyon boldog vagyok, hogy a szívemnek kedves szír néphez szólhatok, és teljes szépségében láthatom a fönséges Damaszkuszt.” A 89 éves pátriárka
nemzetközi összefogást követelt Szíria újjáépítéséhez.
Szíria / Németország
A Német-Szír Társaság (DSG) és a CSI baráti együttműködése eredményeképp
több kórház csecsemőosztálya orvosi műszerekhez jutott Damaszkuszban. A használt gépeket Dr. Salem El-Hamid gyerekorvos, a DSG főtitkára szerezte be Németországból, a szállítási költségeket pedig a CSI fizette.
Szíria / Magyarország
Magyarország egy teljes éven át fizeti három szíriai kórház összes működési költségeit. Orbán miniszterelnök 2019. január 22-én Mario Zenari bíboros, pápai nun369

cius jelenlétében ezt mondta: „Azért tesszük ezt, hogy ne Európába importáljuk a
bajt, hanem végre a helyszínen segítsünk.”
Szudán
A Nemzeti Biztonsági Gárda (NISS) Nyala városában (Dárfúr körzet) 2018. október 10-én őrizetbe vett 13 keresztényt, akiket 2018. október 21-én szabadon
engedtek. Fogságuk idején bántalmazták és fenyegették a keresztényeket. Bíró
nem látta őket, és letartóztatásuk oka ma sem tisztázott. Helyi források szerint az
őrizetesek keresztény hite elég volt letartóztatásukhoz.
A 24 éves Nyankiir Kual Mayen éppen az istentiszteletre igyekezett Délkelet-Szudánban, amikor egy Akasha nevű rendőr megállította, majd megfogta a keresztény diáklány mellét. Aztán követelte, hogy menjen vele a rendőrőrsre. Nyankiir azt válaszolta, hogy letartóztatási parancs nélkül nem megy sehova. Akasha
erre földühödött, és megfenyegette a diáklányt, hogy erkölcstelen ruházata miatt
őrizetbe veszi. A lány hosszú szoknyát és blúzt viselt. A rendőr váratlanul útjára
engedte Nyankiirt, aki később panaszt tett az erőszakos viselkedése miatt. A rendőrtiszt elfogadhatatlan magatartása nagy visszhangot keltett a közösségi médiában. Sokan követelik Akasha felelősségre vonását.
Törökország
Az Andrew Brunson amerikai lelkész körüli események és hírek bátorsággal töltik el a törökországi Protestáns Egyházak Szövetségét (Association of Protestant
Churches in Turkey - APCT). Emellett létrejött az ortodoxok, katolikusok és protestánsok között egy szorosabb egység – mondja Soner Tufan, a szövetség vezetőségi tagja. De ez nem tekinthető magától értődőnek. Az elmúlt évtizedekben főleg
a nem török keresztényeket nyomták el, és nagyon gyakran kiutasították őket azzal a váddal, hogy személyük veszélyt jelent a nemzetbiztonságra.
Az Andrew Brunson lelkész elleni vádaskodás következtében drasztikusan
megnőtt a protestáns keresztényekkel szembeni gyűlöletbeszédek száma. Mind
a helyi, mind az országos, mind a közösségi médiák kizárólag negatív híreket
közölnek róluk, és egyre többször bélyegzik terrorszervezetnek a protestáns egyházakat. A Brunson lelkészről terjesztett hamis vádakat pedig igaznak tüntetik föl.
Diyarbakir, Mardin, Izmir és Manisa protestáns gyülekezetei jogi eszközökkel
próbálnak föllépni a médiában hemzsegő hazug, félrevezető, alattomos propaganda és fake news ellen. De a felelős helyi hatóságok nem indítanak eljárást. Jó hír,
hogy 2000 óta először kapott engedélyt törökországi protestáns gyülekezet alapítvány létrehozására.
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Törökország / Szaúd-Arábia
Dzsamál Ahmed Hasogdzsi (Jamal Khashoggi [Jamāl Khāshuqjī]) másként gondolkodó szaúd-arábiai állampolgárságú újságíró 2018. október 2-án Isztambulban
fölkereste a szaúd-arábiai nagykövetséget, hogy a házasságkötéséhez szükséges
papírokat megkapja. Soha többé nem látták élve. Azóta kiderült, hogy Hasogdzsit
a konzulátuson a szaúdi elhárítás magas rangú tisztjei megölték. A sivatagi királyság – amely véres háborút vív Jemenben – a német hadiipar második legnagyobb megrendelője volt 2018-ban. Az Európai Bizottság 2019. február közepén
Szaúd-Arábiát is föltette azoknak az országoknak a listájára, melyeknél „magas a
kockázata annak, hogy érintettek a terrorizmus finanszírozásában és a pénzmosásban”. Azoknak az európai bankoknak, amelyek a megnevezett országokkal folytatnak tranzakciókat, a jövőben szigorú ellenőrző szinteket kell életbe léptetniük,
hogy meggyőződjenek az onnan áramló pénzek eredetéről. A Tunéziai Imámok
Szövetsége (UTI - Union of Tunisian Imams) már eddig pénzmosással vádolta
Szaúd-Arábiát, mert szerintük a haddzsból (mekkai zarándoklat) származó bevételeiből finanszírozza a nemzetközi iszlám terrorizmust, valamint a Jemen, Szíria
és más olyan iszlám országok ellen viselt háborúját, amelyek elutasítják a saríát
(iszlám szent törvényt). 2017-ben legalább 2 millió muszlim hívő vett részt a szinte kötelezőnek tekintett mekkai zarándoklaton, amit az iszlám ötödik pillérének is
mondanak. Minden haddzs – állítják a tunéziai imámok – legalább 10-12 milliárd
dollár közvetlen bevételt jelent Szaúd-Arábiának. A vahhábita királyság az ebből
származó hasznot visszafolyatja a terrorizmus finanszírozására – és az ördögi kör
így táplálja saját magát.
Türkmenisztán
A rendőrség országos kampányban tiltotta meg a 40 évnél fiatalabb férfiaknak szakáll viselését. A hatóság szigora nem ismer tréfát: már több férfit vetettek alá kényszerborotválásnak. Lebap tartományból jelentették, hogy a rendőrök egy esetben
nemcsak a szakállától szabadítottak meg valakit, hanem alkoholt is itattak vele. Az
illetékes türkmén hatóságok meg vannak győződve róla, hogy a szakállas fiatalok
fanatizmusra csábítják muszlim társaikat.
Uganda
Megfenyegették az iszlámról áttért lelkész. A mintegy 300 ezer lakosú, muzulmán
többségű Sironko tartomány (Kelet-Uganda) lelkészei háromhetes előadássorozat
tartására kérték föl a Mbale városban működő Moses Wangaia lelkészt, amelyre muszlim hittudósokat is meghívtak. Az első héten minden zavartalanul zajlott
egészen addig, míg Wangaia (korábban Haddzsi Bidongo Byayesu sejk) elmesél371

te, miért tért iszlámról kereszténységre, és fölvázolta a Korán és a Biblia közti
különbségeket. 2018. november 24-én 1800 főből álló ingerült muszlim tömeg
hangos „Allah akbar!” (Allah nagyobb!) kiáltások közepette lerombolta a rendezvényre épített pódiumot. A fölheccelt csőcselék Muhammad Wakabi (Dzsindzsa
város, Dél-Uganda) és Ustazi Swaleh sejk (Kadama város, Kelet-Uganda) vezetésével érkezett a helyszínre. A jelenlévő rendőrök az imámok vádjaira hat lelkészt
őrizetbe vettek, és csak három nappal később engedték őket szabadon. A muszlimok azonban tovább fenyegetik a lelkészeket. „A harcnak még nincs vége. Meg
fogjátok kapni a leckét” – üzenték a keresztényeknek. A 2014-es népszámláláson a
lakosság 84,5%-a kereszténynek vallotta magát. A 13,7%-nyi muszlim kisebbség
főleg az ország keleti részén él. Bár az Ugandai Köztársaságban nincs blaszfémiát (istenkáromlást) büntető törvény, a saríát követő muzulmánok több országban
hamis vádak alapján akarják kikényszeríteni az iszlám szent törvényének bevezetését. A rendőrség és a bíróságok befolyásolására gyakori ürügy például a „béke
megzavarása”. Uganda 1963-ban nyerte el függetlenségét Nagy-Britanniától. Yoweri Museveni, az ország 1986 óta hivatalban lévő államelnöke fölszólította népét,
adjon hálát Istennek. A keresztények mutassanak jó példát köszönet dolgában –
mondta október 8-án, a függetlenség ünnepe alkalmából, emlékeztetve a tíz leprás
evangéliumi történetére: „Ne legyetek olyanok, mint azok, akiket Jézus meggyógyított, de nem tértek vissza hozzá, hogy megköszönjék.” Az elnök buzdította a
keresztényeket, ne csak hirdessék az evangéliumot, hanem aszerint is éljenek. Isten minden képességet megadott nekünk. „Ez számomra annyit tesz – fűzte hozzá
Museveni –, hogy minden tehetségemet országom védelmére fordítom.” A nemrég
még polgárháborútól sújtott Uganda ma – a csökkenő bűnözés és AIDS-fertőzés
következtében – Afrika egyik legbiztonságosabb országának számít.
Hasszán Podo sejk (Kelet-Uganda) egy olyan iszlámista csoport tagja volt,
amely templomokat támadott meg. A 28 éves férfi 2019. február 24-én kereszténységre tért, de félve a következményektől, titokban tartotta új hitét. Március
16-án azonban észrevették, amint betért egy templomba. Hazatértekor a bátyái
körbevették, kérdőre vonták és botokkal ütlegelték. Podo segítségért kiáltott, a
felesége pedig elmenekült a gyerekekkel. Az egyik szomszéd később megtalálta
a vérbefagyott férfit, és bevitte a közelben lévő Katira klinikájára, ahol két napig
ápolták. Podo ezután a családjával egy lelkésznél talált menedéket. Édesapja muszlimokat fogadott föl, hogy megöljék.
A muszlim többségű Kabuna faluban iszlámisták 2019. június 2-án lerombolták egy keresztény általános iskola épületét. Két héttel korábban fenyegető levelet
küldtek az iskola vezetőségének, amelyben azt írták, hogy „súlyos következményei” lesznek, ha nem szüntetik be haladéktalanul a hangos iskolai szentmiséket. A keresztény iskola régóta szálka az iszlámisták szemében, mivel a 173 helyi
gyerek nagy része muzulmán, és a diákok közül néhányan már keresztény hitre
372

tértek. A radikális muszlimok követelik, hogy Budaka körzet hatóságai zárassák
be az intézményt, mert az „túl zajos”. Április elején Kabunából és a környékről 35
szélsőséges kövekkel dobálta meg az iskolát tanidő alatt. Az igazgató riasztotta a
rendőröket.
A keresztény Sharifa Kasozi Nakametét (Kirinda település, Közép-Uganda)
2019. július 11-én sms-ben megfenyegette a falu elöljárója, mert az asszony keresztény szertartás szerint temette el a férjét. Néhány napot kapott arra, hogy megtagadja a hitét, ellenkező esetben számolhat a falu haragjával. Az özvegyet még
a saját fia is megfenyegette, ezért el kellett menekülnie egy másik helységbe. A
gyülekezete bérelt ott Sharifának egy darab földet, és egy kis üzletet is nyithatott,
de ennek ellenére sem érezheti biztonságban magát. Július 16-án egy Kirindából
érkezett ismerős muszlim nő lépett be a boltjába. „Félek, hogy elárulja a rejtekhelyemet” – mondta az özvegy aggodalmasan. Bár Uganda 43 millió lakosának
nagy része keresztény, országszerte egyre gyakoribbak az iszlámista támadások.
USA / Irán
Donald Trump elnök 2019. július 17-én a Vallásszabadság Követelése címen
Washingtonban megrendezett konferencia alkalmából a Fehér Házban fogadta a
vallásüldözések 27 túlélőjét. A meghívottak között volt a Svájcban élő Dabrina
Schwan Bet-Tamraz iráni származású keresztény nő is. A CSI többször közbenjárt
érte és a családjáért. Schwan rövid beszélgetést folytatott Trump elnökkel, amelyben vázolta az iráni keresztények szenvedéseit, különös tekintettel saját családjára. A nő bátyja és szülei is börtönben voltak, és csak óvadék ellenében engedték ki
őket nemrég, de továbbra is hosszú büntetés vár rájuk. „Kértem az elnököt, hogy
Iránnal folytatott tárgyalásain említse meg a keresztényüldözést és a családom
szenvedéseit is” – mondta el Schwan. Az amerikai elnök megígérte, hogy el fog
járni az ügyükben.
Venezuela
2019. január 24-én Maturinban több mint 700 ember menekült a katedrálisba az
utcai tüntetők és a rendőrség összecsapásai elől. Szemtanúk szerint súlyos helyzet
alakult ki, mert mindkét fél föl volt fegyverezve, és agresszíven támadták egymást.
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