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„A folyók szentek”
Egy bencés a Duna védelmében

S
zinte zajtalanul siklik tova az
uszály. Konténerekkel félig megra-
kodva fúrja be magát a szürkület-

be. Fehér fényei lassanként elvesznek a
Dunát borító ködben. Miután a teherha-
jó eltûnt, már csak fáklyákat, lámpáso-
kat és 250 gyertyát lehet látni, amint or-
todox keresztet alkotnak a földön.

Emmanuel Jungclaussen háttal áll a
folyónak, fekete bencés kámzsájának
csuklyáját védõn a fejére húzta. „Egy
hosszú hagyomány folytatói vagyunk” –
kezdi az áldásimát Niederaltaich 83 éves
nyugalmazott apátja, és Jézus Jordán-
beli keresztségére emlékeztet. Körülbe-
lül 200 ember gyûlt össze a fagypont kö-
rüli hõmérsékleten, hogy ünnepelje a fo-
lyót, amely meghatározza a tájat, ahol
élnek, s amelynek továbbra is úgy kelle-
ne folynia, ahogyan Isten megteremtet-
te. Fiatal családok jöttek babakocsikkal
Niederaltaich hajókikötõjébe, õszes
urak melegítõ szabadidõ-dzsekiben,
dolgos asszonyok, akik az imént még
mécseseket helyeztek az üvegburákba,
és feldíszítették a felállított keresztet, a
sajtó számos képviselõje, és Niederal-

taich polgármestere. Jungclaussen apát-
tal együtt Eckhard Herrmann evangéli-
kus szuperintendens és Sonja Sibbor-
Heißmann evangélikus lelkésznõ végzi
a Duna megáldását ortodox rítus szerint.
Az apát imái után a szuperintendens a
vízhez megy, és háromszor a vízbe dob-
ja a keresztet, hogy aztán a tartózsineg-
gel ismét kihúzza.

Emmanuel Jungclaussen ökológiai
gondolatkinccsel kapcsolja össze a ke-
leti egyház szertartását. „Imádságos
cselekvés mindazokért, akik szeretik a
hazájukat” – így nevezi azt, amit a fo-
lyó megáldása során tesz. Meglehet, az
idõs apát kicsit bizonytalanul áll már a
lábán, de hangja úgy cseng, mint egy
javakorabeli férfié. A Duna kiépítésé-
vel szembeni ellenállásnak Jungclaus-
sen a központi figurája Alsó-Bajoror-
szágban.

1992-ben, amikor éppen elkészült a
Rajna-Majna-Duna-csatorna, ismertté
váltak a bajor szövetségi kormány tervei
arra vonatkozóan, hogy a Duna Strau-
bing és Vilshofen közötti szakaszát víz-
lépcsõkkel lássák el. Akkor teljes terhe-

léssel is áthaladhatnának itt a hajók. A
Duna utolsó szabadon áramló németor-
szági szakasza 70 kilométer hosszú tû-
fok, amelyért azóta elkeseredett küzdel-
met folytatnak természetvédõk és hajó-
zási hatóságok, politikusok és hazájuk-
hoz kötõdõ polgárok. Deggendorf mel-
lett, ahol az Isar a Dunába ömlik, ártéri
erdõk nyújtanak életteret számos olyan
állatfajnak, amely rajta van a veszélyez-
tetett fajok Vörös listáján. A szövetségi
parlament 2002-ben elrendelte, hogy
csak természetközeli módon, vízlépcsõk
nélkül szabad építkezni. Ezzel tulajdon-
képpen megmentették a szabadon folyó
Dunát, mert ebben a szövetségi parla-
menté az utolsó szó.

De a bajor kormány nem enged: egy
33 millió euróért, részben európai uniós
pénzekbõl elkészített új tanulmány
most ismét vizsgálat tárgyává teszi a
vízlépcsõs építkezési változatot. A ta-
nulmány eredményeit legkorábban
2012-re várják. 2008-ban a bajor kör-
nyezetvédelmi miniszter egyik nyilvá-
nos nyilatkozata gondoskodott egy kis
felfordulásról; szerinte a Dunának ter-



mészeti örökségként nagyobb jelentõ-
sége van, mint a közlekedés szempont-
jából. De pártja, a Keresztényszocialis-
ta Unió (CSU) nem követte õt. Nem
sokkal 2009 karácsonya után Seehofer
miniszterelnök megerõsítette, hogy Ba-
jorország ragaszkodik a vízlépcsõk
megépítéséhez.

A haszontalan politikai fecsegés
részleteit Jungclaussen régóta meg-
hagyja a fiatalabbaknak, de a folyó ma-
rad élete témája. „A folyók szentek a
maguk mély szimbolikájával” – mond-
ja. „Ez erõsen meghatározta az élete-
met.” 1927-ben az Oderánál született,
közvetlenül a folyó mellett nõtt föl, a
háború után elõször Hamburgba ment,
az Elba mellé, majd Frankfurtba, ahol a
jezsuiták fõiskoláján tanult, és minden
reggel a Majnára tekinthetett le. Onnan
Niederaltaich õsrégi kolostorába költö-
zött, amely csak tízpercnyi gyaloglásra
van a Dunától. Elõször szerzetesként és
tanárként élt itt, 1989-ben megválasz-
tották apátnak, 2001-ben vonult nyug-
állományba.

Ma már nem tud gyalog menni a Du-
nához, de korábban gyakran ment le a
folyóhoz. Ott állt a parton, és hallgatta a
víz csobogását. „Ha az ember a parton
áll, észreveszi, hogy a víz minden év-
szakban más nyelven beszél”, mondja a
bencés szerzetes, aki a teremtést sejti
meg a természetben, s számára a víz-
lépcsõ azt jelentené, hogy „valami
szörnyûség áll a szent helyen” (vö. Mk
13,14 – Dán 9,27; 12,11).

Jungclaussen szemében az ember ré-
sze a teremtésnek, és nem áll szemben
vele, ezért a felelõs 21. századi teológia
lényeges feladatának tekinti a termé-
szet megõrzését. Ezenkívül egyszerûen
gyakorlatias ember: „A folyóban a
gondjaitól is megszabadulhat az em-
ber”, mondja szelíd mosollyal, s belefá-
radva a sok beszédbe, befejezi a beszél-
getést. „Egyszerûen be kell hajítani
õket a vízbe, és már el is tûntek.”

Azért nem mindig ilyen egyszerû a
dolog. A tanulmányok, tereprendezési
eljárások és EU-irányvonalak körüli
huzavona kimeríti az építési tervek el-

lenzõit. Hiszen õk csak azt akarják,
hogy folyójuk eleven áramlás lehessen,
ne pedig csupán egy vízi út, amelyet a
nagyobb gazdasági haszon érdekében
optimalizálni kell. „Nem ellenzünk
mindent”, hangsúlyozza Marlis Thal-
hammer, az „Élõ Duna” Ökumenikus
Akciócsoport képviselõje, „de szelíd
építkezést akarunk, amely lehetõvé te-
szi, hogy a Duna továbbra is folyjék, s
ennek ellenére javítani lehessen a hajó-
zás helyzetén is.”

Az építkezés egyesült ellenfelei ez
idáig meg tudták akadályozni az 1992-
es eredeti tervek kivitelezését. De 18
évi politikai elkötelezettség, ünnepé-
lyes folyómegáldások és havonta meg-
tartott imaalkalmak után még mindig
bizonytalan a Duna jövõje. Marlis
Thalhammernek már régóta nincs a
kezében a szakmai vita minden részle-
te. Niederaltaich új apátja, Marianus
Bieber távol tartja magát a Duna prob-
lémájától. De a természetvédõk, a zöl-
dek, egyes elkötelezett parlamenti
képviselõk, egy katolikus ifjúsági
szervezet (Katholische Landjugend), a
passaui katolikusok Egyházmegyei
Tanácsa és sokan mások folytatják a
küzdelmet.

„Az ellenállás komolyságáról tanús-
kodik, hogy ennyire széles körû az
összefogás”, mondja a deggendorfi
Természetvédelmi Szövetség tagja,
Georg Kestel. „Nemcsak a megszokott
zöldek vannak benne, hanem elismert
emberek, konzervatívok is, és ez nagy
benyomást tesz Bajorországban.”

Niederaltaich az egyetlen dunai tele-
pülés, amely egyhangúan és párthatá-
roktól függetlenül olyan határozatot fo-
gadott el, amely minden építkezést elle-
nez, a természetközelit is. Marlis
Thalhammer és férje, Josef, a polgár-
mester mozgatja a 2000 lakosú telepü-
lésen a keresztény indíttatású tiltako-
zást. „Alsó-Bajorországban szokatlan
dolog az egyházi kiállás”, mondja Josef
Thalhammer. „A hangos tiltakozás
nem illik az itteni mentalitáshoz.
Templomba azért mennek az emberek,
hogy imádkozzanak.”

S
okak számára elképzelhetetlen az
imádkozás és a tiltakozás összetar-
tozása; ennek ellenére sokaknak

vannak kétségeik a müncheni kormány
terveivel szemben. A parasztok félnek,
hogy az építkezés megváltoztatja a talaj-
víz szintjét. Mások kétségbe vonják egy
ilyen költséges közlekedési terv értelmét,
miközben Deggendorfot csak egyvágá-
nyú vasút köti össze Münchennel. Átla-
gosan óránként egy hajó halad el ezen a
Duna-szakaszon, a tehergépkocsi-rako-
mányok nagystílû vízre telepítése igen-
csak kétes dolognak tûnik.

Az imádságokkal és tiltakozó iratok-
kal való kiállás a Thalhammer házaspár
számára sem volt magától értetõdõ. Ki
tudja, hogy gondolkodnának errõl, ha ti-
zenhárom éven át nem dolgoztak volna
Brazíliában, egyházi szolgálatban. „Ott
vettük észre, mennyire szükséges, hogy
a nyilvánosság elõtt is fellépjünk.” Bra-
zíliában olyan embereket ismertek meg,
mint Luiz Flávio Cappio püspök, aki a
harmadik legnagyobb brazíliai folyó ter-
vezett elterelése miatt éhségsztrájkot
folytatott, amíg csak eszméletét nem
vesztette, és kórházba nem vitték. (Ld.
„Érted vagyok”, 2008. április, 23. o.)

A Duna mellett nem olyan kétség-
beejtõ a helyzet, mint Brazíliában, és itt
biztosan nem akad majd éhségsztrájko-
ló püspök. De a bizonytalanság felõrli a
természet barátait. Résen vannak.

A folyó megáldása után fáklyáikkal
és gyertyáikkal ökumenikus esti imád-
ságra vonulnak a jeges utcákon a nie-
deraltaich-i bazilikába. Uszályok már
nem közlekednek ilyenkor.

Forrás: Publik-Forum, 2010/2
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dapest, Thököly út 11. I. 6.) – vagy bármelyik szerkesztõnek (ld. kolofon). Elõre
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Karl Herbst A valódi Jézus

és
Sárdy Péter Jézus kincse emberek kezében
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A jel
Mindegyikük tudta, mit jelent a vö-

rös folt. Mindegyikük tudta, hogy ha
valamelyiküket így jelölik meg, az ha-
marosan meghal, és elviszik a testét.
Rettegésben éltek. Bármikor felbuk-
kanhattak azok a szörnyû lények, akik
végigjártak közöttük, és tetszés sze-
rint megjelölték õket. Elõször arra
gondoltak, hogy csak az öregeket és a
betegeket ölik meg. Késõbb azonban
rájöttek, hogy fiatalokat és egészsége-
seket is megjelölnek. Senki sem tudta,
hogy mikor és ki lesz a következõ.

A jel nem jelentett azonnali véget.
Sokakat csak jóval késõbb, esetleg a
következõ évszakban vittek el. A vörös
foltot nem mosta le az esõ, nem kopott
meg; éveken keresztül is testükön ma-
radt. Egy biztos volt: aki a kiválasztot-
tak közé került, meghal. Lehet, hogy
holnap, az is lehet, hogy csak jövõre.

A jel nélküliek attól féltek, mikor
jönnek, és választják ki õket is. A
megjelöltek a közelgõ fájdalomtól és
a haláltól rettegtek. Senki sem volt
nyugodt. Az erdõben rengeteg fa volt.
Sokak törzsén vörös folt.

Kõszegi Dalma


