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Előszó 
Az idei csallóközi karácsonyom valami módon (okból?) na-

gyon másabb lett, mint hajdanán. Az egész adventi várakozás alatt 
karácsonyi hangulatot igyekeztek varázsolni nemcsak a kisvárosi, 
hanem a falusi hirdetőtáblák, fényreklámok s a már novembertől 
kész neonfényes rénszarvasok, karácsonyfák is. Amikor meg végre 
elérkezett a szenteste, a hirdetőtáblák megteltek félmeztelen, bulizni 
hívogató lányokkal. Ez lenne a karácsonyi üzenet? 
Adventben a karácsonyi hangulat arra ösztökéli a naiv 
szemlélőt, hogy gyerünk vásárolni, gyorsan-gyorsan, 
siess, itt a karácsony! Karácsony előtt pár nappal pedig 
már a szilveszteri bulira buzdítanak a reklámok: élvezd 
az erotikát, ünnepelj! Ezután már csak az fog jönni, hogy 
ha majd az iszlám be akarja tiltani a nyilvános keresztény 
ünnepeket, akkor megint minket, naiv keresztényeket 
használnak ki az üzletláncok, hogy minden maradjon 
a régi, mint a régi jól bevált fogyasztói társadalomban.

Ezt a kis füzetet a nemzetközi Házasság Heté-
ben adjuk közre (kézbe). A Valentin-nap előtti hét idei 
mottója: „A szeretet szenvedély és döntés”. Remek, rövid 
kis, s eddig nem hallott megfogalmazás. A 2015-ös év-
ben jelent meg a templomokban egy hasonló célzatú 
szórólap, sajnos nagyon torz képet festett a keresztény 
álláspontokról a házasságot illetően (nem is derült ki, kik is voltak 
az értelmi szerzők, s az egészben az a legszomorúbb, hogy mindezt 
színesben, krétapapírra és sokezer példányban adták közre). Arról 
nem is beszélve, hogy  a magyarok számára „biztosnemmagyarok” 
készítették. Maga a cím is erről tanúskodik: „Keresztények védik a 
házassságot, jogaikat  é gyerekek.” Alcím: „A házasság alapelve az intim 

együtt élésben rejlik...” és még sok más elírás. Visszetérve a jelenbe, a 
felsőbb körökben, az öntudatos keresztény házasságokban leginkább 
csak azt hallani: a szeretet döntés. Döntés, nem pedig érzelgősködés, 
és egyebek. Itt, a 2016-os Házasság Hetében a szenvedély fogalmat 
helyezték az első helyre. A kérdésre: Mi a házasság hete?, pedig ezt a 
magyarázatot kapjuk:

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, 
amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság 
fontosságára kívánja irányítani a fi gyelmet. A házasság hetét – amely-

hez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert 
közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköte-
leződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 
kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az 
országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg 
a keresztény egyházak és civil szervezetek széles 
körű összefogásával, számtalan nagyváros, telepü-
lés, közösség részvételével. A Házasság Hete Szer-
vezőbizottsága által koordinált központi programok 
fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági 
elnök felesége.

„A házasság Isten csodálatos ajándéka és 
gondoskodása az ember számára, amelyben a fe-
lek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a 
hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik 
rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A há-
zasságban egy férfi  és egy nő saját elhatározásából 

elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére 
törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, 
biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál 
életük minden más területén is.

A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely 
gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, 
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bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság 
örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezde-
ményezést, amely hidat épít az adott közösség környe-
zetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti 
életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság 
mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. 
Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a háza-
sokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás 
reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata 
válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.” 

Ezen kis füzetecskénk három fejezetből áll, s 
Henryk Sienkiewicz halálának kerek 100. évfordulója 
alkalmából jelent meg. Több, az íróra való utalást is fel-
fedeztünk, melyek alkalmat adnak párhuzamba állítani 
a házasságot, a kereszténységet, s azok üldözöttségét. Mindezt tesszük 
azzal a merész elszántsággal, hogy meg merjük azt is kérdezni: Quo 
vadis keresztény Európa?

1. fejezet: Quo vadis? 
Annak ellenére, hogy környezetünkben egyre kevesebb a bol-

dog házasság, számtalan szép példát sorakoztathatnánk fel nemcsak 
a világ, hanem a magyar irodalomból is, ahol még kidomborodik az 
isteni terv reális valósága. Itt és most Henryk Sienkiewicz hőseire 
szeretnénk felhívni a figyelmet. Tesszük ezt egyrészt azért, mivel 
idén ünnepeljük ezen Nobel-díjas írót – másrészt pedig azért is, mert 
közismert regényében, a Quo vadisban épp a szerelem, a szenve-
dély eredeti szépsége hangsúlyozódik ki. Nagyon találóan mutatja 
ezt be számunkra az egyes kiadások könyvborítóinak képanyaga, 
leggyakrabban használt illustrációi. A szenvedélyről azt is mondják, 
hogy a szenvedés és a kéj mesteri ötvözete. A kettő mindig együtt 

jár, s ahol csak a kéj után sóvárognak, kerülve az ezzel 
járó (meg)szenvedést, ott ismeretlen marad az igazi 
szeretet. Manapság a köztudatban az a szokásos ábra: 
szeretet – szeretkezés – kéjelgés. Ennek ellenkezőjére 
mutatnak rá a tavaly karácsonyra magyarult megjelent 
kis könyvecskék is: Tiszta férfi úság, Tiszta nőiesség, Tiszta 
szerelem, ahol kimondja a szerző (J. Evert) – igenis meg 
kell szenvedni a tisztaságot. Csak a tiszta szerelem 
képes megélni a legszebb, legtisztább erotikát, közis-
mertebben a szexet. S ugyanez érvényes a házasságra 
is – mondja ki az idei Házasság Heti mottó: nem ideális a 
házasság sem akkor, ha a szeretet csak döntés, de akkor 
sem, ha csak szenvedély. A kettő együtt adja meg annak 
tartós élvezhetőségét.

Vessünk most egy pillantást az említett regény közismert 
ábrázolására. Római cirkuszaréna, a küzdőtéren egy hatalmas bika, 
egy nem kevésbé hatalmas keresztény rabszolga küzdelme, s mindez 
egy fi atal szűz mezítelen testével fűszerezve. Íme az igazi szerelem. 
Mondhatnánk harc, küzdelem, szenvedélyes döntés az ártatlanság 
szenvedélyes védelme mellett.  A fi atal ártatlan nő, lehetőleg lány 
(szűz) mezítelen ábrázolása közkedvelt művészi kifejezésforma. 
Egyrészt rámutat a mezítelenség önmagában ártatlan szépségére, 
másrészt veszélyeztetett kiszolgáltatottságára. A mezítelenséggel nem 
illik visszaélni (manapság főleg nem a reklámiparban). Isten kezdetben 
férfi nak és nőnek teremtette az embert, és nem volt mit szégyellni. 
Majd jött a bűnbeesés, ennek következményeként a szégyen és egyéb 
terheltség. Így aztán nem is csoda, hogy jól beválik a reklámvilágban a 
félig meztelen „aligártatlanság”. Még mielőtt tömegesen jöttek volna 
a muzulmánok, azt tartották szexuális zaklatásnak, ha egy férfi  vala-
mi módon korlátozta a női szabadságot. Mert itt Európában eddig a 
nőknek rövid szoknyában, feszes trikóban stb. mindent szabad – ami 

voltaképpen és valójában a férfi ak zaklatása. S ez az első lecke, amit 
a muzulmánok meg akarnak tanítani velünk. Amit meglát a férfi , azt 
isten neki adta – mondják – s valljuk be, kicsit igazuk is van. Amit a férfi  
meglát és megkíván, az az övé lesz – lett – lenne, ha meg merné sze-
rezni mindenféle berögződött lelkiismeretfurdalás nélkül. A következő 
fejezetben vessünk egy pillantást arra, mi is történik a színfalak mögött!

2. fejezet: Quo vadis Európa? 
Mit várok a 2016-os évtől? Ha gyors választ szeretnék adni, 

talán szkeptikusan azt mondanám: semmi jót. Amint láthattuk, az épp 
elmúlt év ugyancsak felkavarta Európa eseményeit. Tavasszal a pápa 
meghirdette a 2016-os egyházi programot a  Misericordiae Vultus c. 
levelével. Ferenc pápa írását, mellyel meghirdeti az irgalmasság rend-
kívüli jubileumát 2015. április 11-én írta alá. Miután aláírta, mást sem 
hallunk a közmédiában, mint azt, hogy jönnek és jönnek a muszlimok. 
Ennek a levélnek (bulla) 23. pontjában a következőket írja: „Az irgalmas-
ság hatalma felülmúlja az Egyház határait. Kapcsolatba 
hoz bennünket a zsidósággal és az iszlámmal, melyek 
az irgalmasságot az egyik legfontosabb isteni tulajdon-
ságnak tekintik (...) Az iszlám a Teremtőnek kölcsönzött 
elnevezések közé sorolja az Irgalmas és Kegyes nevet is. 
A muszlimok ajkán gyakran hangzik fel ez a megszólítás, 
mert úgy érzik, hogy mindennapi gyöngeségükben az 
irgalmasság kíséri és támogatja őket. Ők is hiszik, hogy 
az isteni irgalmasságot senki nem korlátozhatja, mert 
annak kapuja mindig nyitva áll.”

Most akkor mi van? Mit várhatunk az új évtől? 
Pánikhelyzetben az első számú alapelv: nyugalom, 
csak semmi pánik! Kik is jönnek? Miért is jönnek? A 
keresztények tömeges és véres üldözése nem egy 

újkeletű hír, csak eddig nem beszéltek róla ilyen gyakran. Miért pont 
most? Nem beszélve arról, miszerint a keresztényeknek örülniük kel-
lene, ha Krisztusért üldözést szenvedhetnek – olvassuk a Bibliában. 
Eddig örültek, most meg nem? Ebből logikusan az következik, hogy 
a fő ok bizonyára nem az üldözöttség, az csak ürügy. Soha senki nem 
mondaná a történelemben, hogy örüljetek, amiért üldöznek bennete-
ket – egyedül Krisztus engedheti meg magának. Sem a hazaszeretet, 
sem az anyanyelv iránti érzelmek, de még a család iránti vonzalom sem 
jogosít fel senkit arra, hogy felszólíthasson, miszerint ezek megvonását, 
eltiltását viseljem örömmel. 

Megfogalmazódik bennem a nagy kérdés: Quo vadis Európa? 
Ide jönnek a menekültek, de akkor mi hova megyünk? Ifj úkorom egyik 
nagy élménye volt, amikor elolvastam Henryk Sienkiewicz könyvét, a 
Quo vadis-t. Azóta mindig ez a történet jut eszembe, amikor a keresz-
tények üldözéséről hallok. Idén lesz az író halálának 100. évfordulója. 
Véletlen egybeesés? Lesz méltó megemlékezés? Legyen bárhogy, 
mindenképpen ebben az évben érdemes több időt szentelni ennek a 
könyvsikernek és szerzőjének. Szándékosan könyvet említek, mert bár 

készültek fi lmek is, a megfi lmesített változat sosem 
olyan nagy élmény, mint a könyv olvasása. Erről is sokat 
kellene írni: mennyivel jobb olvasni, mint megnézni 
ugyanazt fi lmen. Mennyire inkább gazdagítják az ol-
vasó fantáziavilágát az akaratlan elképzelések, mint a 
rendező által megalkotott látványeff ektusok – de most 
nem erről szeretnék beszélni. 

Quo vadis európai művelődés? 
Amikor az emberek sokat olvasnak, művelőd-

nek. Én ezt elsősorban a könyvekre értem, hiszen egy 
könyv olvasása csak akkor kellemes élmény, ha az egy 
művészi alkotás. Manapság elmosódnak a határok 
azon jelzők értelmei közt, mint: okos – művelt - so-
kat tud. Az elektromos média inkább csak informál, 
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ahelyett, hogy művelne. S valljuk be, a legtöbb ember információkat 
keres, nem pedig könyvtárakban nehezen hozzáférhető műveltségre 
vágyik. Vegyük például az itt szóban forgó Quo vadis című alkotást.

Amikor most olvasni kezdik rövid eszmefuttatásomat, feltéte-
lezhetően ma már mindenki ott tart, hogy utána azonnal az internetre, 
az igénytelenebbek a wikipedia-ra mennek, hogy utánanézzenek: mi 
is a valóság? Ott többek között ezt olvashatjuk. „A Quo 
vadis Henryk Sienkiewicz lengyel Nobel-díjas író regénye, 
amely az ókori Rómában, a Nero-féle keresztényüldözé-
sek idején játszódik. A könyv 1896-os megjelenését köve-
tően hamarosan világsikert ért el: még abban az évben 
megjelent angol nyelven is, egy évvel később oroszul és 
cseh nyelven is, 1898-ban olaszul és németül adták ki, 
1899-ben következett a dán, örmény, portugál kiadás. 
Noha a köztudatban az él, hogy Sienkiewicz ennek a 
regénynek köszönheti a Nobel-díjat, a hivatalos indoklás 
szerint „kiemelkedő epikai munkásságáért” tüntették ki. 
Noha a regény óriási sikert aratott, és a legtöbb európai 
nyelvre lefordították,  Sienkiewicz csodálói úgy vélték, 
hogy a Quo vadis nem éri el az író más műveinek színvo-
nalát (mégis a legtöbben csak ezt olvasták).

Az első francia kritikusok majdnem egyöntetűen 
támadták a művet, mivel egyrészt a francia piacot féltet-
ték az idegen nyelvű könyvsikerek importjától, másrészt 
(beállítottságuktól függően) a regény szellemiségét és 
minőségét kifogásolták. A keresztények túl profánnak, a szkeptikusok túl 
kereszténynek tartották, az ókori Róma történetével foglalkozók szerint 
nem volt eléggé ókori és nem volt eléggé római.

A magyar megjelenést követően 1901-ben Ady Endre szuperlatí-
vuszokban írt a regényről: „Olyan szép könyv, olyan nagy, csodás könyv 
a Sienkiewicz könyve... ” A Nyugat köreiben azonban több kritikusnak 
volt az a véleménye, hogy a Quo vadis inkább a giccs kategóriájába 

sorolható: „... igen rossz könyv - majdnem olyan rossz könyv, mint a Quo 
Vadis” (Ignotus); Kosztolányi Dezső középszerű írásműnek tartotta, Babits 
Mihály pedig tudatosan hagyta ki a szerzőt Az európai irodalom története 
című munkájából: „Mellőztem a divat által időről időre fölkapott írókat 
is, Sienkiewicztől Galsworthyig.” 

Mindezek után mit lehetne még hozzátenni? Valóban a 
wikipedia ellehetetleníti az eredetiségre törekvő 
amatőr publicistákat. Ilyen vagyok én is, így aztán, amit 
még hozzá tudnék tenni az pár praktikus dolog. Először 
is, hogy mennyire csodálatos, az Európa könyvkiadó 
1959-ben adta ki ezt az Egyházat magasztaló művet. 
Aki ismeri az 50-es éveket, tudja, hogy ez mennyire 
nagy dolog – hiszen akkor ugyancsak üldözték a 
keresztényeket Magyarországon is. A fordító Mészá-
ros Isván. Róla, a fordítóról több mindent olvashat a 
magyar olvasó a wikipedia-n, mint magáról az eredeti 
szerzőről. Még mielőtt közhelyként hangzana, mennyi-
re fontosabb visszatérni a forrásokhoz, a könyvekhez, 
mint csakis az interneten keresni a műveltséget,  hadd 
idézzem még egyszer utoljára a wikipediát:

 „1895-ben megkezdte a Quo vadis írását. 1896-
ban befejezte a regényt. Mivel felesége elhagyta, pápai 
engedéllyel elvált.” Aki már járt Rómában, biztosan 
megcsodálta a Circo maximo-t, azt a helyet, ahol a Quo 
vadis zárójelenetei játszódnak (hiszen az idegenveze-

tők szerves programját alkotja). Azt már kevesebben tudják, hogy a 
rómaiak egy közismert szállodáján márványtábla jelzi: itt élt Henryk 
Sienkiewicz, csakhogy regényei történetiségét jobban meg tudja ala-
pozni. No meg ha már egyszer Rómában él az ember, miért ne intézze 
el a pápánál rosszul sikerült házassága felbontását. S ide kívánkozik 
még egy Sienkiwiczre vonatkozó megjegyzésem.  Egy érvényesen 
megkötött házasságot a pápa nem bonthat fel, csupán érvényteleníti. S 

a kettő nem ugyanaz. Manapság sajnos egyre több 
érvénytelen házasságról hallani, ezeket elméletileg 
fel is lehetne bontani. A most kezdődő Irgalmasság 
évében erről is majd sok szó fog esni, ha nem is a 
közmédiában. A tavalyi Család szinódus feladatként 
adta a püspököknek, hogy jobban fi gyeljenek oda a 
házasságok jogszerűségére, és ne késleltessék azon 
elváltak újraházasodásának érvényesítését, akik 
első házassága minden bizonnyal érvénytelen volt. 
Remélhetőleg az idén újra kiadott: A család könyve 
is hozzá fog járulni ahhoz, hogy együtt, közösen, rendezzetebb családi 
hátteret tudjunk biztosítani az utókornak itt Európában, a népvándor-
lások kellős közepén.

3. Zárófejezet: 
Quo vadis európai ember?  
Maga az Európa szó azt is jelenti: előretekintő, széles látókörű. 

Ezzel a megjegyzéssel arra szeretnénk buzdítani az olvasókat, hogy 
olvassanak, könyvtárakban kutassanak. Tudjuk ma már online is 
sokminden elolvasható, számomra mégis a legszebb intellektuális és 
egyben esztétikai élmény, ha kezembe veszek egy lehetőleg minél 
régebbi kiadású antik könyvet. Aki mindezek után mégis úgy gondolja, 
hogy kár lenne elolvasni a Quo vadis könyvet, hiszen fi lmen már látta 
Sienkiewicz alkotását, meg már rég nem is adták ki, (no meg nem 
kapható a könyvpiacon), annak javasoljuk a következőket. A könyvtá-
rosok tudják, vannak más alkotásai is. 1905-ben jelentek meg magyarul 
például az elbeszélései két kötetben. 

Ez az év, az Irgalmasság rendkívüli szentéve, nem tudni, hogy 
fog alakulni, hogy akarják alakítani, de egy biztos: csak a hitünkért való 

üldöztetést legyünk hajlandóak elviselni, minden 
egyéb üldöztetés személyiségfejlődésünket rombol-
ja, ezért erélyesebben kellene fellépni ellene. Idehaza, 
Felvidéken maradva közismert jelenség, hogy a helyi 
emberek már alig látogatják a könyvtárakat. Tegyünk 
egy próbát, nézzünk utána meg van-e Sienkiewicz 
valamelyik kötete a polcokon, s ha legalább a legis-
mertebb, a Quo vadis megvan még, vegyük le a polc-
ról, s vigyük és olvassuk el. Nem fogunk csalódni. Egy 
nemrégi családlátogatásomkor örömmel hallottam, 

ahogy a 8 éves kislány Exupérytől A kis herceget olvasva felfedezte, hogy a 
könyv sokkal jobb, mint a fi lm. Vannak még okos szülők, türelmes anyukák, 
kik veszik a nemes fáradságot és addig olvasnak gyermeküknek, míg az 
kezdi utánozni az anyukát és elkezd olvasni. Azt tartják, hogy csak a temp-
lomot meg az iskolát el ne veszítsük, de én még hozzátenném: no meg a 
falusi könyvtárakat be ne kelljen zárni a helyi magyarok érdektelensége 
miatt. Szerintem itt kezdődik a nyelv haldoklása, az iskola meg a templom, 
az már a halálos döfés. A Quo vadis kérdésre Szent Péter megfordult, visz-
szament. Itt-ott hallani a székelyek is kezdenek visszaszivárogni Erdélybe. 
Párhuzamot húzva merem állítani, nekünk felvidékieknek is vissza kellene 
találnunk a sok évtizeden át fáradságosan építgetett könyvtárainkba. Ál-
lítom, amíg lesznek élő magyar könyvtárak, lesznek magyar iskolák, s ha a 
könyvtárainkba visszakerül a vallásos irodalom, megmaradnak a  magyar 
templomaink is. S akkor mi magyarok is maradunk itt, ahol őseink éltek, 
esténként sokat olvastak, beszélgettek, álmodoztak.

Sok szép intellektuális élményt kívánok valamennyi olvasónk-
nak, s bizonyára nem fogja senki hűtlenségnek, megcsalásnak tekin-
teni, ha a legizgalmasabb intellektuális élményeinket újra felvidéki 
magyar könyvtárakban éljük majd át – nem pedig az internet előtt 
görnyedve (mint eddig).
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