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Bibliafordítások használatban

Fabiny Tibor – Pecsuk Ottó – Zsengellér József 
(szerk.): Felebarát vagy embertárs. Bibliafordítások és 
használatuk a mai Magyarországon. Hermeneutikai 
Kutatóközpont Alapítvány – Luther Kiadó – Kálvin 
Kiadó, Budapest, 2014.

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi 
Kara 2013. április 2-án és 3-án egy, a 
maga nemében egyedülálló rendez-
vénynek adott otthont: a résztvevők 
tizenhat konferencia-előadás és két 
kerekasztal-beszélgetés keretében a 
mai Magyarországon működő vallásfe-
lekezetek és más keresztény közösségek 
bibliahasználati szokásaival, továbbá 
magukkal az általuk használt biblia-
fordításokkal és revíziókkal ismerked-
tek. Az előadók feladata az volt, hogy 
röviden bemutassák az érintett fordítás 
történetét, beszéljenek a munka elmé-
leti és gyakorlati kérdéseiről, jellemez-
zék a fordítást abból a szempontból, 
mely lakossági rétegeknek, csoportok-
nak szánták, hol van a helye a magyar és más nyelvű 
bibliafordítások közt, hányan és hogyan olvassák stb. 
A szervezők azon voltak, hogy olyan előadókat kérjenek 
fel, akik személyesen kötődnek az adott közösséghez, s 
aktívan részt vettek a fordítási munkákban vagy a for-
dítás kiadásában.

A bemutatott kötet a konferencia előadásait tar-
talmazza, kiegészítve a szerkesztők előszavával, Fabiny 
Tibornak az olvasót a témára remekül ráhangoló beve-
zetőjével, valamint két, a témába szorosan illeszkedő, de 
a konferencián el nem hangzott írással. A kötet érdemi 
része öt szerkezeti egységből áll, nagyjából követve a 
konferencia szekcióbeosztását. 

Az első tematikai egység – A zsidó Biblia magyarul 
– az Ószövetség magyar nyelvű zsidó fordításainak van 

szentelve. Két írást tartalmaz. Az egyik, Köves Slomóé 
az első tematikai egységen, sőt az egész köteten belül első 
helyre kívánkozna, mivel általános bevezetést nyújt az 
ószövetségi Szentírás fordításának egyetemes történe-
tébe, röviden kitérve a magyar nyelvű fordításokra is, 
többek között a két legfontosabbra, az Izraelita Magyar 
Irodalmi Társulatéra, az úgynevezett IMIT-fordítás-

ra, valamint a csak a Tórát tartalma-
zó Hertz-Bibliára. A másik írás, Ba-
logh Kataliné és Zsellengér Józsefé az 
IMIT-fordításról szól, de a szerzők ki-
térnek néhány korábbi részfordítás-kí-
sérletre is, s részletesen bemutatják azt 
a hosszú vajúdási folyamatot, melyet 
végül siker koronázott, hiszen a több 
mint száz éve megjelent IMIT-fordítás 
a mai napig használatban van, s nem-
csak zsidó vallásúak olvassák, hanem 
más érdeklődők is.

A második rész – A Károli-Biblia 
és mai változatai – a Vizsolyi Biblia 
„egyenes ági leszármazottairól” szól, s 
öt írást foglal magába. Egy-egy közle-

mény van szentelve a Károli-Biblia két legradikálisabb 
revíziójának: Zsengellér József az 1908-asról, Győri Ta-
más József a 2011-esről nyújt alapos, gondos áttekintést. 
További két előadás egy-egy közösség bibliahasználati 
szokásairól, azok társadalmi és szellemi hátteréről szól: 
Szabó Zoltáné a nazarénusokéról, akik az 1908 előt-
ti változatú Károli-Bibliát használták nagyon sokáig, 
s használják részben a mai napig, Horváth Orsolyáé 
pedig a Keresztény Advent Közösségéről, akik alapve-
tően az 1908-as Károlihoz ragaszkodnak. Végül Ruff  
Tibor az úgynevezett Patmos-Bibliát mutatja be rövi-
den, amely nem más, mint az 1908-as Károlinak főleg 
helyesírási szempontból javított kiadása, jelentéktelen 
mértékű nyelvi modernizálással, egy-két fordítási hiba 
kiküszöbölésével. Itt jegyzem meg, hogy hasonló rövid 



62 Bibliafordítások használatban SZEMLE

ismertetést a Krisztus Szeretete Egyház által kiadott 
Károli-Biblia is megérdemelt volna, amely szintén az 
1908-as Károli javított kiadása, s amelyet tapasztalatom 
szerint a KSZE-n kívül is több helyen használnak, mivel 
kiküszöböli a hagyományos bibliafordítások legbántóbb 
pontatlanságát, a „lélek” és a „szellem” fogalmának ösz-
szemosását.

A harmadik tematikai egység – Római katolikus és 
ortodox bibliafordítások – a felekezeti alapon elkülönülő 
fordításokról szól. Jelenits István a Szent István Társu-
latnak először 1974-ben megjelent fordítását mutatja 
be, kitérve néhány konkrét igehely magyar nyelvű visz-
szaadásával kapcsolatos problémákra is. Tarjányi Béla a 
Neovulgata-fordításról ír (amely nem más, mint a klasz-
szikus Káldi György-féle katolikus fordítás moderni-
zált, a latin nyelvű Neovulgatához igazított változata); 
rövid beszámolójában elsősorban keletkezési körülmé-
nyeire tér ki, majd bemutatja néhány jellegzetességét. 
Dejcsics Konrád az emigrációban készült, de később 
Magyarországon is népszerűvé vált Békés–Dalos-féle 
Újszövetség-fordítás történetét meséli el, s jellemzi is 
a fordítást. A harmadik tematikai egység utolsó írása, 
Kiss Eteléé a magyarországi ortodox közösség szentí-
ráshasználatáról szól, kitérve a liturgikus célzatú rész-
fordításokra, melyek közül a legjelentősebbek Berki 
Feriz részfordításai.

A negyedik tematikai egység – Mai protestáns bib-
liafordítások – a Károli-Biblia két „oldalági rokonát” 
mutatja be négy írásban. Az egyik „rokon” – a régebbi 
– még a 20. század húszas éveiben keletkezett, de teljes 
egészében csak több mint hetven évvel később jelent 
meg: ez Kecskeméthy István fordítása, melynek tör-
ténetét és nyelvi-fordítási sajátosságait Tunyogi Lehel 
ismerteti. A másik, az újabb a Magyar Bibliatanács új 
fordítása. Ennek első kiadását Karasszon István mutat-
ja be (sajnos a kötetbe Karasszon írásának egy korábbi 
változata került be, de minden érdeklődő olvasónak 
érdemes elektronikus formában beszereznie a jóval 
bővebb végleges változatot), az 1990-es és a 2014-es 
revízióját pedig (külön-külön közleményben) Pecsuk 

Ottó.1 Az írásokból nagyon jól megismerhető az új 
fordítás koncepciója, főbb problémái; az olvasó alapos 
tájékoztatást kap a revíziós folyamatról, az ahhoz kap-
csolódó elméleti és gyakorlati kérdésekről is. Pecsuk 
beszámolóinak különös jelentőségét és értékét az adja, 
hogy olyan embertől származnak, aki elméleti szinten 
is otthon van a bibliafordítás világában, ugyanakkor 
a 2014-es kiadást előkészítő revíziós munkák koordi-
nátoraként a fordítás gyakorlati kérdéseit illetően is 
hiteles tanúként szólal meg.

A konferenciakötet utolsó tematikai egysége – 
Újabb mai fordítások és kísérletek – két megjelent és 
egy készülő fordítást mutat be. Ezek között van az 
egyszerű fordítású Biblia, amelyről eddig nagyon ke-
vés háttérinformációval rendelkeztünk. Szőcs Zol-
tán jóvoltából most megismerhetjük a Nemzetközi 
Bibliafordító Központ magyarországi munkájának 
eredményeként létrejött fordítás keletkezési körül-
ményeit, s képet kaphatunk a fordítás módjáról, a 
fordítás céljáról is. Az egyszerű fordítás hiánypótló 
voltát mutatja, hogy az elmúlt években rendkívüli 
gyorsasággal vált széles körben használatossá. Ruff  
Tibor a Hit Gyülekezete által fenntartott Szent Pál 
Akadémián készülő Újszövetség-fordítás alapkoncep-
cióját, valamint néhány nyelvi jellegzetességét vázolja 
fel. Bár nem a kötet végén szerepel, én itt említem 
meg a Jehova Tanúinak „Új világ”-fordítását; ennek 
bemutatására a konferencia szervezői egy olyan em-
bert kértek fel, Szalai Andrást, aki nem kötődik a 
kötetet megjelentető Őrtorony Társulathoz, illetve 
a Jehova Tanúinak közösségéhez. Ennek az az oka, 
hogy erről a „fordításról” – annak szándékos, a Jehova 
Tanúinak teológiáját tükröző ferdítései miatt – csakis 
a kendőzetlen kritika hangján lehet beszélni, pedig 
egyébként a konferencia célja „egymás megismerése 
és nem kritizálása volt” (Fabiny 175. o.).

 1 Az utóbbi írás előadásként nem hangzott el, mivel a kötet 
akkor még nem jelent meg, a konferencia pedig főleg a már nap-
világot látott fordításokkal foglalkozott.
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Meg kell még jegyeznem, hogy ha az „újabb mai for-
dítások és kísérletek” kategóriájába belefért Kecskemé-
thy István munkája, érdemes lett volna bemutatni Csia 
Lajos Újszövetség-fordítását is, melyet tapasztalataim 
szerint – hála újabb kiadásainak és internetes hozzáfér-
hetőségének – a mai napig sok, Isten igéje mellett mélyen 
elkötelezett ember használ rendszeresen. 

A konferencia keretén belül két kerekasztal-beszél-
getésre is sor került; ezek anyagát sajnos a kötet nem 
tartalmazza, s hanganyagként sem férhető hozzá.2 Az 
olvasót ezért a veszteségért részben kárpótolja a kötet 
végén található 70 oldalas függelék, amely tizenkét 
hosszabb-rövidebb igehely héber, illetve görög erede-
tijét, valamint tizenegy magyar nyelvű fordítását állít-
ja egymás mellé, konkrét nyelvi anyagon szemléltetve 
az egyes fordítások közti különbségeket. A kiadvány 
sajnos nem tartalmaz név- és tárgymutatót, pedig az 
igencsak hasznos lett volna, mert lehetővé tette volna 
a kötet kézikönyvszerű használatát, a más-más fordí-
tásokra vonatkozó azonos típusú információk könnyű 
összekereshetőségét.

Ha már a kötet fogyatékosságainál tartunk, három 
dolgot kell megemlítenünk. Az egyik az a fi lológiai 
„nagyvonalúság”, melynek jegyében többen beszélnek 
arról, hogy teret hódít a funkcionális írástudatlanság, 
de egyikük sem tartja szükségesnek, hogy valamiféle ezt 
bizonyító kutatásra, irodalomra hivatkozzon, az a szerző 
pedig, aki konkrét felmérés viszonylag konkrét adatára 
utal, elfelejti feltüntetni a forrást, ahol az érdeklődő 
olvasó a felmérés részleteinek utána tudna nézni.

A másik probléma a nyelvészeti terminológia szak-
szerűtlen használata. Némely szerzők például rendre 
összekeverik a nyelvet és a helyesírást, s helyesírási vál-
toztatásról beszélnek ott is, ahol nyelvi (például alaktani, 
sőt szóhasználati) beavatkozásokról volt szó (vagy arról 
is). Pedig nem mindegy, hogy egy javított kiadás csak 
helyesírásában változott meg az előzőhöz képest, vagy 
pedig nyelvileg is modernizálták (anélkül, hogy a jám-

 2 Az előadások hanganyaga viszont letölthető a Magyar Bib-
liatársulat honlapjáról, lásd http://bibliatarsulat.hu/?p=3314.

bor korrektorok egyáltalán tudtak volna róla). Ezeket 
a hibákat egyébként nem annyira a szerzőknek rovom 
fel, sokkal inkább a siralmas állapotban lévő anyanyelvi 
nevelésnek. Végül nem hagyhatjuk szó nélkül a kötet 
írásaiban található helyesírási botlásokat, elírásokat, 
valamint a tipográfi ai következetlenségeket. 

Mindezek a kisebb szeplők mit sem változtatnak 
azon a nagyon fontos tényen, hogy a bemutatott kötet 
nemcsak úttörő volta s témájának időszerűsége és fontos-
sága miatt, hanem információgazdagságának és nyitott 
szellemiségének köszönhetően is méltán tarthat igényt 
nemcsak a bibliafordító szakma, a teológusok, a lelké-
szek, a fordításelmélet szakemberei, a nyelvészek érdek-
lődésére, hanem, úgy gondolom, haszonnal forgathatja a 
Biblia kérdései iránt érdeklődő laikus nagyközönség is.

Az egyes szerzők számos olyan kérdést vetettek fel 
a bibliafordítással és a bibliahasználattal kapcsolatban, 
melyek a recenzenst arra inspirálnák, hogy foglalja ösz-
sze tanulságaikat. Sajnos a terjedelmi korlátok miatt 
erre nincsen mód, így csupán egyetlen kérdésre térek ki 
röviden, azokra a fordítási alapelvekre, amelyeken egy 
korszerű bibliafordításnak nyugodnia kellene.

A kötet írásaiból kiderül, hogy a mai magyar bib-
liafordítók egyértelműen elkötelezettek a Eugene Ni-
da-féle bibliafordítási elvek mellett, melyek az elmúlt 
fél évszázadban döntő módon befolyásolták a biblia-
fordításokat. Kötetünk több írásának szerzője tesz ma-
gától értetődően hitet a dinamikus, illetve funkcioná-
lis egyenértékűség érvényesítése mellett, mint amely a 
legkorszerűbb bibliafordítási módszer. Pedig ez koránt 
sincs így. Nida módszere egy elavult kommunikációs 
modellre, az úgynevezett kódmodellre épül, mely sze-
rint a kommunikáció során nem történik más, mint a 
nyelvileg kódolt információ dekódolása. Ez nem így van: 
a mondanivalónak csak egy része van nyelvileg kódolva: 
ahhoz, hogy a befogadó az egész üzenetet venni tudja, a 
„sorok közt” is kell „olvasnia”. 

A dinamikus, illetve funkcionális ekvivalencia hívei 
azzal, hogy ezt a kikövetkeztetett információt ugyanúgy 
kezelik, mint a nyelvileg kódoltat (a legtöbb esetben 
az implicit információk explicitté tételét tartják helyes 
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fordítási eljárásnak), jó esetben csupán hangsúlyeltoló-
dásokat, rosszabb esetekben torzulásokat idéznek elő 
a fordításban. Amennyiben a magyar bibliafordítók 
megismerkednének a relevanciaelmélet bibliafordítási 
alkalmazásával, s felismernék, hogy ez mennyivel jobb 
minőségű fordításokat eredményezhet, mint a dinami-
kus vagy funkcionális egyenértékűség elvének érvénye-
sítése, lehetővé válna az újabb revíziók eltérő irányokba 
történő továbbfejlesztése. 

A kötetben markánsan megfogalmazódik az az 
igény, hogy a jövőben a fordítások célközönség, illetve 
használati területek tekintetében diff erenciálódjanak 
(Karasszon 4. o., Pecsuk 130. o., Szőcs 172. o.). Bár az 
ezt felvető szerzők a diverzifi kációt új, önálló fordítások-
tól várják, és a távolabbi jövőbe helyezik, jómagam úgy 
vélem, hogy ez a folyamat már el is kezdődött, s anélkül 
is végbemehet, hogy vadonatúj fordításokban kellene 
gondolkodnunk. Legalábbis abban az esetben, ha az a 
kezdeményezés, amely a két évvel ezelőtti konferenci-
át és a bemutatott kötetet életre hívta, folytatódik, s a 
következő időszakban a további kölcsönös tájékoztatás 
és tájékozódás mellett megjelenik az együttműködés-
re, a folyamatban lévő munkák összehangolására való 
hajlandóság is. 

A Károli-fordítás viszonylag könnyen válhatna az 
Isten igéje iránt mélyen elkötelezett olvasók első Bib-
liájává, nagymértékben direkt fordítássá; igaz, ehhez 
szükség volna ellátni olyan kiegészítő információkkal 
(például lábjegyzetek formájában), amelyek lehetővé 
tennék az olvasó számára, hogy az ókori zsidó kultúra 
kontextusában értelmezzék a szöveget. Az MBT-fordítás 
a Nida-féle elvek még hangsúlyosabb érvényesítésével 
mindazon iskolázott olvasók mindennapi szellemi táplá-
lékává válhatna, akiknek nem okoz gondot az igényesebb 

szövegek olvasása; mint ilyen alkalmas volna liturgikus 
használatra is. Az egyszerű fordítás már jelenlegi for-
májában is eleget tesz annak a célkitűzésének, hogy a 
kevésbé olvasott embereket bevezesse a Biblia világába, 
de azért a jövőben érdemes lenne enyhíteni főként az 
újszövetségi rész darabosságán, amely valószínűleg a 
túlzott explicitálás miatt állt elő. A Szent Pál Akadé-
mián készülő Újszövetség-fordítás jegyzetekkel ellátott 
változata tanulmányozási célú Biblia lehetne – tulajdon-
képpen már mai formájában is az (lásd Ruff  163. o.).

A végső cél az volna, hogy a Bibliát korábban nem 
olvasó emberek bibliaolvasóvá váljanak, a Bibliát olva-
só emberek pedig a könnyebben „emészthető” indirekt 
fordítások után felnőjenek a sokkal nehezebben ol-
vasható, de annál több kincset rejtő direkt fordításig. 
Ez azonban nem értelmezendő úgy, hogy az indirekt 
fordítások alacsonyabb rendűek volnának a direkt for-
dításoknál! Az ideális állapot az, ha egy nyelvközösség 
egyaránt rendelkezik direkt fordítással (pontosabban 
ahhoz viszonylag közel álló, de indirekt fordításra is jel-
lemző megoldásoktól sem idegenkedő, ilyen értelemben 
hibrid bibliaszöveggel) és akár három-négy különböző 
mértékben „dinamikus” indirekt fordítással. Mindnyá-
jan ismerünk olyan elkötelezett bibliaolvasókat, akik 
egy-egy számukra fontos igeverset akár tucatnyi magyar 
és más nyelvű fordításban is megnéznek, az egyes fordí-
tási megoldásokat összehasonlítják egymással, hogy így 
minél plasztikusabb képet kapjanak az adott szövegrész 
jelentéséről (vö. Szabó 63–64. o., Horváth 67. o., Ruff  
163. o.). Miért ne hihetnénk abban, hogy az ilyen ol-
vasók száma növekedni fog? Nem lenne ennek elérése 
minden lelkész, sőt minden elkötelezett hívő számára 
nemes és Istennek tetsző feladat?

Lanstyák István



65Bonhoeffer, a celebSZEMLE

Bonhoeff er, a celeb

Metaxas, Eric: Bonhoeff er. Pásztor, mártír, próféta, 
kém. Immanuel Alapítvány, Budapest, 2013.

Pásztor, mártír, próféta, kém – sorakoznak Eric Metaxas 
könyvének címében a Bonhoeff erre vonatkozó jelzők. 
A celeb kifejezés nem olvasható, de a könyv „csomago-
lása” egyértelműen sugallja, hogy egy történelmi „celeb” 
életrajzát tartja kezében az olvasó. Szá-
momra első ránézésre ijesztő volt ez a 
tálalás, második pillantásra pedig még 
inkább megrémültem. Mire eljutunk 
a belső címlapig, elolvashatjuk a díjak 
és elismerések listáját („az év kellemes 
meglepetése”, „10 legjobb ajándék az 
embereknek” stb.) és ötoldalnyi aján-
lást 31 recenzenstől és celebtől. Magyar 
püspök és teológus is szerepel közöttük 
(akinek irodalmi-teológiai ítéletében 
meg szoktam bízni), mégis megrendí-
tettek az olyan ajánlások, mint hogy 
„magával ragadó…” – John Ortberg Jr., 
a Menlo Park Presbyterian Church ve-
zető lelkésze; vagy a másik kedvencem: 
„Ez egy fontos könyv. Remélem, sokan elolvassák” – 
George W. Bush elnöktől. Elbizonytalanodva a kötet 
végére lapoztam, ahol megnyugtatóan hatott a névmu-
tató, de sajnos a kötet írójának életrajzát is elolvastam: 
egyházi bestsellerszerző, akit személyesen megérintett 
Bonhoeff er története, de az európai egyháztörténet 
kutatásában vajmi kevés tapasztalata van. Komolyan 
lehet venni egy ilyen könyvet? Mégis belevágtam a kötet 
elolvasásába, és elszégyelltem magamat, hogy európai 
sznobériámnak áldozatul esve majdnem otthagytam 
Bonhoeff ert a többi bestseller celebéletrajz között. Egy 
alapos, olvasmányos, talán nem eléggé kritikus, de sem-
miképpen sem zavaróan rajongó, lebilincselő életrajzot 
kapunk az amerikai szerzőtől.

Már az első fejezetek ismerősen hatnak: olvastam 

már olyan lelkészről, aki hasonló, nagypolgári környe-
zetből származott, és bár jeles teológusok voltak a család-
jában, a 20. század elején mégis kissé anakronizmusnak 
tűnt, hogy a lelkészi pályát választotta. Sztehlo Gábor 
jutott eszembe, akit Bonhoeff erhez nemcsak a náciz-
mussal való szembenállás, hanem a kiterjedt nemzetközi 
összeköttetések és a családi kapcsolati háló hatékony 

és kreatív használata is hasonlóvá tesz. 
Bonhoeff er életének egyik talán kevés-
sé ismert tanulsága az, hogy a mégoly 
nagy, erős, szellemi és anyagi értelemben 
gazdag németországi evangélikusság ré-
szeként is milyen sorsfordító befolyással 
bírt életében, hogy szolgált külföldön 
(Spanyolországban és Angliában), illetve 
tanult az Egyesült Államokban. Külö-
nösen e két utóbbi helyen kialakult kap-
csolatai tették oly fontossá és hasznossá 
személyét az ellenállás számára, illetve 
segítették hozzá ahhoz, hogy kellő távol-
ságtartással és kritikával tudja szemlélni 
azt az utat, amelyre országa és egyháza 
sodródott. A család megértő és inspiráló 

szellemi közeget, lelki közösséget és emellett közvetlen 
informális kapcsolatot is jelentett Bonhoeff ernek a Né-
met Birodalom legfelsőbb, Hitlerre azonban kritikusan 
tekintő vezetői felé. 

A könyv még egy nagyon fontos kapcsolatot emel 
ki és mutat be nagyon érzékletesen Bonhoeff er életé-
ből: a porosz nemesség, a junkerek világát, akik úgy 
őrizték evangélikus hitüket és tradícióikhoz való ra-
gaszkodásukat, hogy közben fi atalabb nemzedékük 
talán a legnyitottabb volt arra az újfajta teológiai látás-
módra, amelyet Bonhoeff er és a Hitvalló Egyház kép-
viselt. Itt ismét egy párhuzam juthat eszébe a magyar 
olvasóknak: tradicionális, vidéki népegyházaink meg-
újulása az ébredés egészen új lelki, szellemi impulzusai 
által, ugyanebben az időszakban. A porosz nemesség 
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körében talált rá Bonhoeff er menyasszonyára is, aki 
távoli rokona volt a Hitler ellen sikertelen merényletet 
végrehajtó Stauff enbergnek.

Bonhoeff er életének tágabb, de legmeghatározóbb 
kerete természetesen maga a kialakuló, majd megszi-
lárduló náci Németország volt. Az amerikai szerző ta-
lán e háttér megrajzolásában okozta a legkellemesebb 
meglepetést. Árnyaltan, részrehajlás nélkül mutatta be 
a legfontosabb folyamatokat. Nem veszett el a részle-
tekben, de semmit sem hagyott ki, ami igazán fontos 
lehet. A vonatkozó fejezetek összeolvasásával kiváló 
összefoglalót kaphatunk Hitler hatalomra jutásának 
körülményeiről, társadalmi hatásairól. Az is kiderül a 
kötetből, hogy a „megtörténhetetlen” megvalósulásában 
milyen felelőssége volt az angolszász politikai világnak. 
Számunkra talán még ennél is érdekesebb lehet a német 
egyházi harc, illetve a Hitvalló Egyház kialakulásának, 
belső útkeresésének, feszültségeinek leírása. Metaxas 
könyve ebből a szempontból is példamutató: hősével 
szemben természetesen elfogult, de ezzel együtt ért-
hetően és átélhetően mutatja be azt az utat, amelyet 
a német evangélikusok – úgy a Német Keresztények 
mozgalma, mint a Hitvalló Egyház – bejártak Hitler 
hatalomra kerülésétől a nácizmus bukásáig. Azért is 
lényeges a magyar protestáns olvasó számára ennek a 
történetnek a mélyebb megértése, mert van egy olyan 
érzésem, hogy többször hivatkozunk a Hitvalló Egyház-
ra anélkül, hogy bármilyen mélyebb ismeretünk lenne 
történetéről.

A kötet szerzője beszámol Bonhoeff er életútjának 
zsákutcáiról is. Bonhoeff er akkor volt leginkább a he-
lyén, amikor teológiai munkát végzett, kapcsolatokat 
épített, és legfőképpen, amikor konfi rmandusokat, 
teológusokat vagy illegális teológiai szemináriumok 
hallgatóit tanította. Említettük már, hogy milyen meg-
határozó volt életében a külföldi szolgálat. Ha azokat a 
célokat nézzük, amelyekért kiutazott, külföldi tartóz-
kodásai kudarcnak tekinthetőek. Erősen kétséges, hogy 
akár Barcelonában, akár Londonban igazán megértették 
igehirdetésének lényegét gyülekezetének tagjai. Hasonló 
volt a helyzete New Yorkban is: a reprezentatív Union 

Teológiai Szeminárium vendége volt, amelyről az volt a 
sommás véleménye, hogy „itt nincs teológia”. 

Talán sokunkban van egy „romantikus” elképzelés 
a mártírsorsról. Egyenes, büszkén vállalt, megingás nél-
küli út az önfeláldozásig másokért és az ügyért, amely az 
életnél is fontosabb. Bonhoeff er élete sokban megfelel 
ezeknek a sztereotípiáknak, de természetesen ennél azért 
jóval összetettebb jelenségről van szó. Többször állt való-
di választási lehetőség előtt, amikor sorsa a kezében volt. 
Maradhatott volna az Egyesült Államokban, több alka-
lommal elhagyhatta volna Németországot. Másrészről 
a háború kitörése után elfogadta a német ellenállás vé-
delmét, amivel megszabadult a frontszolgálattól, mialatt 
barátai, fi atal tanítványai nem kerülhették el a behívót, 
és a legtöbben nem is élték túl a háborút a legveszedel-
mesebb keleti fronton. Letartóztatása után 18 hónapot 
töltött a berlini Tegel börtönben, ahol helyzete egyál-
talán nem volt kétségbeejtő, és joggal reménykedhetett 
a szabadulásban. Amikor a helyzet súlyosbodott, reális 
lehetősége lett volna a szökésre, de a szolidaritás útját 
választotta, amelyről akkor már sejthette, hogy a biztos 
halálba visz. A fennmaradt feljegyzések szerint fogságá-
nak utolsó szakaszát, amikor már a Gestapo foglya volt, 
méltósággal tudta viselni egészen a buchenwaldi végig. 

„…a huszadik századi egyház- és teológiatörténet 
egyik legnagyobb rejtélye” – írta Csepregi András a kö-
tet hátlapján is olvasható ajánlásában Bonhoeff erről. 
E rejtély legizgalmasabb része, hogy hogyan és miért 
lett kém Bonhoeff erből: Metaxas könyve fi nomabban 
fogalmaz, e szerint Bonhoeff er hitvallóból ellenállóvá 
vált, majd ellenállóból összeesküvővé. 1940-ben a Cana-
ris tengernagy által vezetett Abwehr (katonai elhárítás) 
ügynöke lett, azaz hivatalosan a náci Németországot 
szolgálta, azonban a kezdetektől fogva Hitler rendsze-
rének megdöntésén munkálkodott. Ilyen minőségében 
segített zsidókat Svájcba menekíteni. Nyugati kapcso-
latait – hazája érdekében – megpróbálta felhasználni 
arra, hogy egy Hitler elleni sikeres puccs után a háború 
tisztességes feltételek között érjen véget. Bonhoeff er is-
merte és támogatta a Hitler elleni merényletkísérleteket 
is. Bonhoeff er saját teológiai-lelki útján végighaladva 
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nem tehetett mást, ha meggyőződéséhez hűséges akart 
maradni – ahogyan ezt Metaxas meggyőzően bemutatja 
könyvében. Az olvasónak azonban nem szükséges elfo-
gadni sem Metaxas érvelését, sem Bonhoeff er választá-
sát, hogy valóban minden etikai és teológiai konvención 
túl kell lépni, ha az embertelen és istentelen zsarnok 
megállítása a cél. A rejtély rejtély marad, még akkor is, 
ha láttuk, mit okozott a létező szocializmus idején az a 
magatartás, amely akár helyes teológiai megállapításo-
kat is tett, de a környező világ hazugságaival, bűneivel 

szemben mélyen hallgatott; sőt néhányan – Bonhoeff er 
példáját követve – a titkosszolgálati munkát is vállalták: 
bár a legkevésbé sem azért, hogy az embertelen és isten-
telen zsarnokságot megdöntsék.

Ha egy ilyen, nem mindennapi személyiség, mint 
Dietrich Bonhoeff er biográfi ája elolvasása után is ma-
radnak kérdéseink, nem baj. Ha jól feltett és releváns 
kérdésekkel kell megküzdenünk, az bizonyosan előrevisz 
bennünket.

Kertész Botond 

Könyvek suttogása

Vosganian, Varujan: Suttogások könyve. Orpheusz 
Kiadó, Budapest, 2014.

„Mit suttogsz – kérdeztem. Olvasok – válaszolta Ga-
rabet nagyapám. – Hogy olvasol? Hol a könyv? – Már 
nincs rá szükségem. Kívülről tudom. – Rendben, de mi 
a neve annak a könyvnek? Ki írta? – Egy 
szép napon talán éppen te” – olvashatjuk 
Varujan Vosganian regényében, amelyet 
akár „élő könyvként” is lapozhatnánk és 
adhatnánk tovább. Maga a szerző is úgy 
aposztrofálja magát, mint aki egyszerre 
van a szövegen kívül és belül; és akivel 
akár helyet is cserélhetünk. „A Suttogások 
könyvében megőriztem azt a helyet, amit 
általában az elbeszélő foglal el, vagyis vé-
letlenszerűen voltam jelen. Nem vagyok 
a Suttogások könyvének szereplője, és a 
dolgok ugyanúgy történtek volna nélkü-
lem is. Az egyetlen különbség köztem és a 
könyv olvasói között az, hogy én vagyok az első olvasó, 
ami, mint mondtam, csupán esetleges állapot.”

A könyvben foglalt tizenkét fejezet (érdekes, hogy 
a tizenkettes a számszimbolikában épp a teljességet je-
lenti) mintha egy olyan befejez(het)etlen eseménysort 

mondana el, illetve fogna keretbe, melynek kollektív 
szereplői nem csupán a szóban forgó örmény családot 
vagy népet hivatottak bemutatni és felvonultatni: a 
különböző nevek és megemlített személyek végeérhe-
tetlen lajstroma mögött az emberiség lesütött szemű, 
meggyötört arca mutatkozik meg. Ezért a feldolgozott 

(pontosabban feldolgozhatatlan) múltbé-
li tényanyag ellenére a Suttogások könyve 
nem a történelmet, hanem a tudatállapo-
tok, a tekintetek történetét hivatott elme-
sélni, megidézve az – I. Miklós cár szava-
ival élve – „Európa beteg embereként” is 
emlegetett, Ararát menti Örményország 
hányatatott sorsát, illetve a benne élők és 
a körülötte élősködők tragédiáját. Azt a 
megfeneklett Nóé-bárkát, melynek föld 
alatti roncsai fölött ugyanolyan ember-
telen (vagy nagyon is „emberséges”) ál-
lapotok uralkodtak el, akár a Teremtés 
könyvében megörökített vízözön előtt. 

Ebben a könyvben Isten nem bünteti meg az egymás 
ellen forduló embereket, de nem is hagyja magukra őket. 
Az egyik sokat szenvedett szereplő szerint haldoklik. Az 
örmény népirtás egyik áldozata ő, akit az Oszmán Biro-
dalom megtisztítása érdekében török katonák hurcoltak 
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el családjával együtt az első világháború kitörésekor. 
(A deportálással párhuzamosan a sorozást bojkottáló 
örmény fegyveresek – visszaélve azzal, hogy a török férfi -
ak bevonultak a hadseregbe – otthon maradt védtelen 
nőket és gyerekeket kezdtek gyilkolni…) A megannyi 
meghurcoltatással járó fájdalom és bosszúvágytól haj-
tott viszálykodás ellenére a Suttogások könyve nem vált a 
hivatkozott, Nareki Gergely által írt, ezeréves Könnyek 
könyve folytatásává, amely egyfajta imádságos útmuta-
tóként a sírást mint az idő elleni orvosságot nyújtotta 
a megfáradt és kiüresedett lelkeknek „vigasztalásul”. 

„Sehol egy átjáró
A földi utakat
Rég befedte a hó.
Csak mi gubbasztunk
Alant a völgyben,
Elfeledett, régi szavak
Visszhangjára várva.”1

(Szegedi-Szabó Béla: Jereván)

Varujan Vosganian személytelenül személyes, szelíd vagy 
szenvedélyes szavai egy különleges zsoltárgyűjteménybe 
illeszkednek bele, melynek hal(l)hatatlan hangjai ahhoz 
a szinte néma, mégis folyamatosan érzékelhető síráshoz 
hasonlítanak, amelyet az örmény haláltáborokba kerülő 

 1 Szegedi-Szabó 2013, 16. o.

rabok adtak ki magukból, mielőtt végleg kilehelték a 
lelküket. Ezek a zsoltárok nem győzelemért esdekel-
nek, nem is bűnbocsánatot kérnek – a legyőzöttek és 
elesettek jajszavát visszhangozzák. Tovább éltetve a 
gyűlölettől mérgezett vérű, megbetegített nemzedékek 
gyógyulásának reményét: „…mert más történetektől 
eltérően, a halál itt csak részlet, és a halálnál, és így az 
életnél is fontosabb az emlékezet.”

A többször leképezett, ám szemmel nem látható kö-
zösségi emlékmű, a válaszok fr igyládája nem tartalmaz 
szavakat; csak szagokat, illatokat, hangokat, csende-
ket, mozdulatokat, érintéseket, fényképeket, térképeket, 
árny alakokat, árnyalatokat, látomásokat, álomképeket… 
Olyan homályosuló vagy tisztuló, széthulló vagy összeál-
ló emléktöredékeket, amelyek miközben visszafelé vezet-
nek az időben, valamiképpen előrefelé is „emlékeznek”. 
„Ezért, ahogy ennek a könyvnek a lapjai megíródnak, 
fellapozódnak, miközben haladok az időben, a nagyszü-
leim fi atalodnak, én pedig megöregszem, és ringatom 
őket, végül együtt születünk és együtt halunk meg.” 
A Suttogások könyve akkor is él, ha szereplői meghalnak. 
A velük haldokló Isten pedig talán újjászületik, ha fel-
támad a suttogó szél. És újra lapozni kezd… 

Hivatkozott mű
Szegedi-Szabó Béla 2013. Örmény ének. zEtna–Basiliscus, 

Zenta. 
Papp Máté

A párbeszéd lehetőségei

Kovács Ábrahám (szerk.): Vallási pluralizmus, vallás-
közi párbeszéd és kortárs ideológiák. Magyar protestáns 
teológiai kitekintések. Kálvin Kiadó, Budapest, 2013.

Új, értékes kötettel gazdagodott teológiai irodalmunk: 
Kovács Ábrahám debreceni teológiaprofesszor, egyetemi 
docens, a Debreceni Egyetem Hatvani István Teológi-

ai Kutatóközpontjának munkatársa szerkesztésében a 
Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiu-
mának vallástudományi szekciójában 2011-ben elhang-
zott előadások szerkesztett változatát közreadó kötettel. 
A tanulmánykötet a szerkesztői előszó alapgondolata 
szerint egy olyan űrt kíván betölteni a magyar protestáns 
teológiában, amelynek léte a századfordulón bekövetke-
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zett változások nyomán egyre nagyobbá, nyilvánvalóvá 
vált (8. o.). Magyarországon megjelentek a különböző 
etnikumok – arab, kínai, afrikai, török –, ki-ki a saját 
kultúrájának és vallásának birtokában és hozadékával. 
A tanulmánykötet arra keresi a választ, hogyan tudnak 
különböző vallású, etnikumú emberek egymás mellett 
élni, párbeszédet folytatni. 

Az előadássorozat, amely keretet adott a könyv 
alapjául szolgáló tanulmányok elkészültének és nyilvá-
nos megvitatásának, két fő témakört 
kívánt körüljárni: az első rendszeres 
teológiai, a második a kereszténység és 
más vallások viszonyának feltárásához 
kapcsolódott. A kötet tanulmányait 
– e megközelítést tovább bontva – 
négy fő blokkra oszthatjuk. Az első a 
rendszeres teológiával foglalkozik. A 
második a kortárs ideológiákat vizs-
gálja a kereszténységben. A harmadik 
a kereszténység és az iszlám viszonyát 
taglalja. A negyedik a keresztény hitet 
a Biblia, az Újszövetség és az Ószö-
vetség viszonyrendszerében vizsgálja.

Az első csoport felvezető tanul-
mányában Szentpétery Péter a Bon-
hoeff er munkásságával igazolt azon ténnyel szembesíti 
az olvasót, hogy ma már ritkán találkozunk – ha egyál-
talán találkozunk – „tiszta” vallással (15–34. o.). Bon-
hoeff er – akinek műveiben fontos utalások találhatók a 
nem keresztény vallások vonatkozásában – csodálta az 
iszlámot, ahol nem válik szét a vallás és a mindennapi 
élet (18. o.). A tanulmány hangsúlyozza, hogy a német 
teológus álma az volt – a „vallástalan kereszténység” 
meghaladásának szándékával –, hogy eljusson Indiába, 
és a kereszténység új formáját teremtse meg ezt követő-
en. Ma azonban egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a 
Bonhoeff er által prognosztizált elvallástalanodás nem 
pontosan úgy ment végbe, ahogy a nagy német teoló-
gus azt megjósolta: a transzcendencia iránti vágyakozás 
megmaradt, a keresztény vallás(ok) helyébe azonban a 
vallások piacán való szabad válogatás lehetősége lépett. 

A kereszténységgel azonban – fi gyelmeztet a szerző – 
Bonhoeff er szerint semelyik más vallás nem cserélhető 
fel, nem cserélhető össze. Ennek alapvetően igazság-
tartalma, Jézus Krisztus személye az oka – s ez az, ami 
miatt a vallások pluralista teológiájára nem nyílik reális 
lehetőség.

Kovács Ábrahám tanulmányában a kereszténység 
más vallásokhoz való viszonyát vizsgálja Karl Barth 
teológiájának tükrében (35–68. o.). Barth nem foglal-

kozott a világvallások teológiájával, 
sokkal inkább az érdekelte, hogyan 
viszonyul a kereszténység hitének 
megvallásakor más vallásokhoz. 
Barth a hangsúlyt az ember és Isten 
közötti kapcsolatra fektette. A val-
lásnak vannak negatív és pozitív ho-
zadékai, ám Barth kritikusan nyi-
latkozik a vallásról általában: „…az 
isteni kinyilatkoztatás ítéletet mond 
minden vallás felett.” (49. o.) Végső 
soron azonban az összehasonlító val-
lásteológia és a vallásfi lozófi a irányá-
ból indulva ő is ahhoz a keresztény, 
protestáns teológiai értékeléshez jut 
el, hogy a hamis és a tiszta valláso-

kat (a tanításuk közötti azonosságok, hasonlóságok 
ellenére) Jézus Krisztus neve és személye választja el. 
Ami a kapcsot (és reménységet) jelenti, az üdvösség 
egyetemes volta – e ponton Barth szakít az ortodoxi-
ával, miközben azért rendszerét lezárja a relativizálás 
minden lehetősége előtt.

Rezi Elek unitárius professzornak az összegzés igé-
nyével készült munkája zárja az első blokkot (69–87. 
o.). A magyar nyelvű teológiában és művelődéstörté-
netben még nem született hasonló tanulmány; Rezi 
Elek történeti léptékű írása ezt a hiányt pótolja. Az 
elmúlt évtizedek fejlődésének áttekintésével tárja fel 
a párbeszéd útjait, lehetőségeit, s jut el a jelen értéke-
léséhez. Ahhoz, hogy „a vallásközi dialógus eredmé-
nyes legyen, szükséges a saját vallásos tudatélmény és 
vallásos tapasztalat, bármilyen szinten és formában 
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nyilvánuljon is meg, és a hitelvi látásmód sem mel-
lőzhető teljes mértékben” (79. o.). A dialógus az ő fel-
fogásában folyamat, amely a megismerés, az értékek 
felismerése és az új területek feltárása lépcsőin át jut 
el a kiteljesedésig. Hangsúlyozza, hogy a dialógushoz 
kölcsönös tisztelet kell, jóakarat, megértés, szeretet, 
mert ez közös szolgálat. 

A kereszténység kortárs eszmeáramlataival foglal-
kozó második tanulmánycsoport első írásában Bern-
hardt Dóra olyan fi lozófi ai és teológiai megközelítést 
alkalmaz, amely gyakorlati ismeretelméleti segítséget 
nyújthat a vallástudomány számára (88–100. o.). Is-
merteti Kosuke Koyama hermeneutikai megközelítésű 
vallásteológiájának három fő jellemzőjét: emberköz-
pontú teológia, a vallások közötti metszéspont, a saját 
meggyőződéssel kompatibilis önkritika és helyesbítés. 
Majd összefoglalja a fundacionalizmus (a hiteink bizo-
nyos, minden további meggyőződés alapjául szolgáló 
bázishiteken való alapultsága), antifundacionalizmus 
és posztfundacionalizmus (egy interdiszciplináris, a 
természettudományi és teológiai racionalitást össze-
egyeztethetőnek tartó) kapcsolatát. A szerző Koyama 
alapján igazolni látja azt a tézisét, hogy a posztfunda-
cionalista álláspont, s különösen annak módszertani 
eszköze, a transzverzális racionalitás a vallástudomány 
fi lozófi ai/teológiai eszközeként szolgálhat a vallásközi 
vagy „transzvallási” párbeszédben (98–99. o.).

Füsti-Molnár Szilveszter tanulmányában bevezet 
minket a társadalom, a kultúra helyzeteibe, széthul-
lásába, romboló és teremtő folyamataiba (101–116. 
o.). Két nagy társadalmi struktúra, a hierarchikus és a 
liminális, a „teremtő káosz” állapotában születő com-
munitas sajátosságainak bemutatása után megállapítja, 
hogy a kelet-európai térség – Magyarország is – a húsz 
évvel ezelőtt elkezdődött átmenet során a klasszikus 
értelemben vett turneri „liminális helyzetbe” került. 
Hazánk a struktúrák váltásának nehéz állapotán megy 
épp keresztül, s romokon, káoszon keresztül kell majd 
beilleszkednie egy új kultúrába (104. o.). A tanulmány-
ban Voegelin modernségbírálatának fő szempontjai be-
mutatásával folytatja elemzését: bemutatja az axiális 

(valamely történelmi korszakot az értékek szempontjá-
ból döntő fordulópontjaként, „tengelyként” megjelölő) 
és ekumenikus (birodalomépítő, kulturális értelemben 
hódító) korok téziseit. Végezetül levonja összegző kö-
vetkeztetéseit, mindenekelőtt azt, hogy a kereszténység 
üzenete modern korunk liminális krízisében és annak a 
posztmodernre ható folyamataiban továbbra is jelentős 
alternatívákat és válaszokat hozhat (115. o.).

A harmadik tanulmánycsoportot Szent-Iványi Ilona 
unitárius lelkész a kereszténység és az iszlám közti pár-
beszéd lehetőségének nagyon aktuális kérdésével foglal-
kozó munkája nyitja (117–155. o.). Dolgozatában kitér a 
Vatikán és az Egyházak Világtanácsa által összeállított 
legfontosabb szempontokra is. Hangsúlyozza, hogy az 
együttélés hívő keresztények és iszlám vallásúak között 
elképzelhetetlen párbeszéd folytatása nélkül. Bemutatja 
mind a két vallás vezetőinek álláspontjait, amelyekből 
kiderül, hogy a muszlim csoportokat képviselő vallási 
vezetők készek a tárgyalásra, és nyitottak egyfajta párbe-
széd, az „egyezkedő szó keresése” folytatására – a keresz-
tény egyházak képviselői pedig a kölcsönös odafi gyelésre 
és meghallgatásra (143–144. o.).

Cs. Molnár János tanulmányában vizsgálja Mo-
hamed prófétai szerepét, bemutatja az iszlám keresz-
ténységgel kapcsolatos szemléletének történeti és teo-
lógiai alapjait és röviden „Barnabás evangéliumát”, 
ezt a 18. század elején előkerült, Jézus kereszthalálát 
és feltámadását sajátos módon értelmező-tagadó, vi-
tatott kulturális hátterű kéziratot, amely a muszlim 
teológusok felfogásában ma is komoly érv az iszlám 
kereszténységgel szembeni igazának bizonyítása mel-
lett (156–169. o.).

Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára tanulmá-
nyában maga is az iszlám keresztény értelmezésére vál-
lalkozik (170–183. o.). Amikor az iszlámról beszélünk, 
rögtön az elején meg kell szabadulnunk attól a téves 
sztereotípiánktól, amely az iszlám és a terrorizmus közé 
egyenlőségjelet tesz. Hasonlóképp: a kereszténység sem 
egyenlő a laza erkölcsiséggel, az etikátlan viselkedéssel. 
A tanulmány elsődleges célja, hogy megmutassa a civili-
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zációs különbségeket és a kapcsolódási lehetőségeket az 
iszlám és a Nyugat között. A radikális irányzatok hall-
gatólagos támogatása, a szélsőségesség, emeli ki a szerző, 
nem csak az iszlám sajátja: ez bizony a Nyugat oldalán 
is jelentkezik – viszont egyik oldalról sem tűrhető el s 
nem is igazolható. Kompromisszumokra kell törekedni, 
de nem a teljes egyetértésre, ami vallásilag és kulturálisan 
elképzelhetetlen. A világ ugyanis – mutat rá a szerző – nem 
unverzalizálódik, hanem globalizálódik, s e folyamatnak 
multikulturalizmussal, kulturális sokféleséggel és sok-
színűséggel kell együtt járnia. Az iszlám civilizációnak 
is ez lehet a jövője – úgy kell megőriznie tradícióorien-
táltságát, hogy közben az újat, a mást is be kell tudnia 
fogadni (182. o.).

A biblikus, negyedik tanulmánycsoportban elsőként 
Czövek Tamás református lelkész elemzését olvashatjuk 
(184–207. o.). A Genezis őstörténetének fő témája az 
egyetemes emberi kultúra és civilizáció – írja a szerző. 
A civilizáció és a kultúra fennmaradása csak úgy lehet-
séges, ha elismerik és megőrzik sajátos sokszínűségüket, 
amely napjainkra is igaz. Ahogy az ószövetségi időkben, 
úgy napjainkban is megfi gyelhető, hogy a hivatalos val-
lástól eltérő nézet ma is sújthat hátrányosan. Ilyen az 
ateista és a muzulmán országokban a kereszténység sok 
helyütt tapasztalható üldözése is (204. o.). Korunkban, a 
„hanyatló és felemelkedő birodalmak korában” minden 
megközelítés, amely megkülönböztetést tesz a vallás s 
annak vertikális eleme között, gyanakvással kezelendő, 
s különösen az, ha a teremtéssel szemben a teremtett, az 
ember elsőbbségét hirdeti.

Zsengellér József tanulmánya azt a célt tűzte maga 
elé, hogy a vallásközi párbeszéd újszövetségi gondola-
tait bemutassa az olvasóknak (208–224. o.). Elemzését 
János evangéliumának három fő vallási irányzata ta-
lálkozásának leírásával kezdi, majd bővebben kifejti a 
samaritánusok és a farizeusok teológiai különbségeit, 
és történelmi távlatokban vizsgálja a vallási csopor-
tokat, azok egymásra hatását, együttes létezésének 
történelem alakította kereteit. Lezárásképpen vallás-
történeti és teológiai kiértékeléssel, egyháztörténeti 
szempontból foglalja össze az elmondottakat. A zsidó, 

a samaritánus és a keresztény vallási közösség együtt-
élésének, a vallási toleranciának a „sikermodelljét” 
a jelen is igazolja, amikor a három vallás képviselői 
együtt, közösen tudják megünnepelni a samaritánu-
sok legnagyobb ünnepét, a páskaáldozat bemutatását 
– Isten szabadításának, helyettes áldozatot adó szere-
tetének nagy tettét (222. o.).

Enghy Sándor tanulmányában ikonográfi ai szem-
pontból vizsgálja az ókori Izrael vallási-kulturális „be-
ágyazottságának” kérdéseit (225–249. o.). A szerző le-
írása szerint megközelítése annyiban különleges, hogy 
meghagyja Izrael vallásának specifi kumát, elválasztja azt 
a környező vallási gondolkodástól, és a bibliai szövegre 
helyezi a fő hangsúlyt, nem téve vizsgálata kizárólagos 
tárgyává egyetlen kort, földrajzi területet vagy fi gurális 
ábrázolás anyagát sem. Következtetése szerint Izrael 
vallásilag toleráns környezetben élt, számolnia kellett 
a korabeli pluralizmussal, ám megtalálta annak mód-
ját, hogy saját specifi kumát, identitását megőrizze, s 
ezt kifejezte szimbólumrendszerében is. Mindez a ma 
szempontjából is értékes adalékokat jelent: szilárd alapot 
adhat a vallásközi párbeszédhez (248. o.).

Peres Imre tanulmányában alapvetően arra a kér-
désre keresi a választ, hogy a születőben lévő keresz-
ténység s különösen a páli kereszténység a többi ókori 
valláshoz képest lojális vagy agresszív vallásnak mi nő-
sült-e, milyen konfrontációt jelentett, milyen konfl ik-
tusokat váltott ki, mennyire volt recepcióra kész az 
idegen vallások közegében (250–267. o.). A szerző a 
választ az Újszövetség korának három nagy vallása – 
görög-római, zsidó, keresztény – egymáshoz, de főleg 
a kereszténységhez való viszonyának beható vizsgála-
ta útján keresi. Arra a következtetésre jut, hogy míg 
a zsidósággal szemben a páli kereszténység radikális 
álláspontra helyezkedett, és sokszor ellenséges volt, 
a görög-római vallás követőivel szemben – főként a 
misszióban – nagyobb türelmet tanúsított. A sokszínű 
vallási környezet hatását azonban nem tudta kivédeni 
– ez azonban nem negatívumként jelentkezett, hanem 
szükséges és hasznos fejlődési tényezőként (264. o.).

A tanulmánykötet átfogó képet ad az olvasó szá-
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mára rendszeres teológiai, újszövetségi és ószövetségi, 
valamint teológiatörténeti szempontból. Értékes adalé-
kokkal szolgál a protestáns vallásértelmezéshez, és segít 
minket abban, hogy egyre többet és mélyebben foglal-

kozzunk a felvetett problémákkal. Kulturális, vallási 
találkozásokra, párbeszédre való készségre hív, nyitottan 
és kompromisszumkészen.

Verebics Ilka

A mulandóság utolsó cseppje

Kertész Imre: A végső kocsma. Magvető Könyvkiadó, 
Budapest, 2014.

„Mert hisz a Szép nem más, 
mint az iszonyú kezdete…”

Rilke: Első duinói elégia 

Hamvas Béla A kései művek melankóliája című írásában 
plasztikusan festi meg az idősödő szerzők utolsó műve-
iben megalkotott tájat: „Az öregkori táj csaknem üres 
tér, kevés fa, éppen csak hogy kiemelkedő halom, gyér 
árnyék és fájdalmasan mély távlat. Szegényes, egyszerű, 
sima, szenzációtlan és festőietlen. Semmi rejtett hatás. 
Semmi színpadi. De ezen az üres, csaknem sivár, gyér és 
hatástalan helyen a levegő illata és anyaga egészen más, s 
aki ideér, az önkéntelenül halkan beszél. Itt nem lehetne 
házat építeni, falut, még kevésbé várost. Ezen a helyen 
az életet senki sem bírná ki. Itt nem lehetne kiabálni és 
veszekedni. Semmi sem lenne lehetetlenebb, mint Kolo-
nosban a vásár. Nem embernek való. A hely a magasabb 
létezés állandó jelenlététől felfokozott forróságban ég. 
Ó, a világnak e páratlan helye! Semmi csinosság, semmi 
cukor. Ez a csaknem üres tér kegyetlenül józan és meg-
rázóan egyszerű.” Kertész Imre utolsó könyve, A végső 
kocsma ehhez hasonlatos vidékre kalauzol bennünket, 
ahol jó ízlésű ember már nem él.

Mert mi más történhetne ezen a tájon, ebben a lát-
szatában barátságos, de végtére is barátságtalan világban 
– ahol egy boldogabb kor festőjének, Camille Corot-nak 
drámai képe Szodoma pusztulásáról már csak a múlt 
újrateremthetetlen darabjaként őrzi a fi atalság drámai 

gondolkodásának emlékét –, mint kivezetés a szépiro-
dalomból, kivezetés egy kudarcok sorozataként megélt 
életből, és végül le- és elszámolás egy életművel? E kietlen 
vidékre érkező íróhoz Corot drámai festményével szem-
ben sokkal közelebb állnak a romló látásával küszködő 
öreg Turner képei, akinek már lassanként fontosabbá 
váltak a színek meg a világítás, mint a tiszta, mindent 
elhatároló és mindentől elhatárolódó vonalak. Turner 
alkonyi képeit választja rokonául e „végső kocsmán, ingó 
árnyak közt, részeg ködökben, egy emberi hajóroncs 
süllyedő tatján, bukdácsoló orrán” író kéz, mely nem a 
vaksággal, hanem a Parkinson-kórral küszködik.

Kertész a kétezres évek első évtizedének naplójegy-
zeteiből (Nyílt titok; Trivialitások kertje) és a naplójegy-
zetek közé ékelődő két regénytöredékből (Végső kocsma 
Első és Második nekirugaszkodás) állította össze könyvét 
vagy – ahogy néhol nevezi – halálnaplóját, melyben a 
testi, mentális és szociális létezésével folytatott harcá-
ba, az írói életforma fenntartásáért és a vágyott végső 
műért folytatott küzdelmébe nyerhetünk bepillantást. 
E küzdelem kudarcáról tanúskodik az a lemondó gesz-
tus, melyben az utolsó regény munkacímét ölti magára 
e naplókötet, amely csak részeiben lesz hasonlatos az 
„egy regény regénye” elvét követő Kudarc poétikájához. 
A végső kocsma regény helyett sokkal inkább a nyíltan 
önéletrajzi művekhez – a K. dossziéhoz, a Valaki máshoz, 
a Gályanaplóhoz és a Mentés máskénthez – áll közelebb. 
Ezek közül is a naplóforma miatt az utóbbi háromhoz, 
és leginkább a Mentés máskénthez, melynek feljegyzése-
iből állítja össze Kertész a Végső kocsma első, Nyílt titok 
című fejezetét. 
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Mégis, mintha a kötet elején köszönetet nyilvánító 
Kertész, aki művei koronájának nevezi ezt a kötetet, és a 
magyar kiadás fülszövegírója – vélhetőleg Hafner Zoltán – 
a Kudarc- és a Felszámolás-féle posztmodern szerkesztésű, 
különböző műfajú szövegeket keverő regény felé pozicio-
nálná a könyvet. S ha jobban megvizsgáljuk a posztmodern 
ideológiáját bíráló Kertész utolsó könyvét, búvópatakként 
fel-felbukkannak a különböző műfaji szövegeket átjáró 
jellegzetes posztmodern formai sajátosságok: helyettesí-
tések, le- és felcserélődések, a jelölt (Ady, Babits) és jelölet-
len (Pilinszky, Bernhard) intertextusok, 
önintertextusok játékai.

Már a köszönetnyilvánítás is ön-
parafrázis, melyben az író az egyik 
naplójegyzet vágyképének feltételesét 
fogalmazza át a kijelentés véglegessé-
gébe. Pilinszky idézett mondata pedig 
mennyire másképp cseng az őt feleleve-
nítő naplójegyzetet író Kertész tollából 
(„Pilinszky jut az eszembe, az arca, a 
hangsúlya, ahogy mondta: »Úgy élek, 
mint egy kutya« – a kutya szót hi-
hetetlen megvetéssel kiköpve”), mint 
később a regényíró Kertész által függő 
beszédben megszólaló Sonderberg dok-
tor szájából: „Meghalni: ez az utolsó 
feladatunk még az életben, amit nem szabad elhibázni, 
másokra bízni, eszméletvesztéssel elszalasztani, hiányoz-
ni, mint gyerekkorunkban a latinóráról hiányoztunk 
– mondta Sonderberg –, nem: a halálunk a miénk még, 
utolsó birtokunk, amit, súlyos érveinket semmibe véve, 
csakis a mi kezünkből lehet kicsavarni… »Mint egy 
kutya«, idézte Sonderberg, mint egy kutya…”

Ha a nagyobb szerkezetet vizsgáljuk a szövegben, 
megfi gyelhetjük, hogy hol refl ektáltabban, hol kevésbé 
refl ektáltan jön létre a változás: a „titokfájlba” mentett 
naplójegyzetek, a triviál-napló, mintha magától, sőt 
akár a halálnaplószerű regény (Végső kocsma – Első ne-
kirugaszkodás) ellenében íródna. Finoman szerkesztett 
lecsengésében, mely egy haldokló utolsó jegyzeteinek 
hatását kelti, átveszi az ilyen stílusban megírni kívánt 

szépirodalmi szövegek, az Első nekirugaszkodás, vala-
mint a Lót történetet feldolgozni vágyó Sonderberg 
doktor utolsó monológjának (Végső kocsma – Második 
nekirugaszkodás) helyét.

A Második nekirugaszkodás alcímet viselő regénytö-
redékből látszik legplasztikusabban az a kertészi próza-
poétikára oly jellemző öntükröző játék, amely folyama-
tosan alteregókat, önarcképeket hoz létre. A kötetzáró 
Exit felirattal ellátott féloldalnyi szöveg – Kaddisból 
átvett – utolsó mondata is erre utal: „Mindig volt egy 

titkos életem, s mindig az volt az igazi.” 
A regénytöredékben monologizáló író 
(Sonderberg doktor) ugyanúgy az író 
alteregójának tekinthető, mint az Első 
nekirugaszkodás B.-ként megnevezett 
írója vagy Sonderberg vágyott regé-
nyének alakja, a Szodomából szaba-
dult bibliai Lót. Kertész az utóbbiban 
találja meg a totalitárius diktatúrából 
menekült vagy a totalitárius diktatúrát 
túlélt, de a rendszerben szocializálódott 
néppel közösséget vállalni nem tudó 
emigráns fi gurájának mitikus ősképét. 

A kötet nemcsak az alteregókép-
zés által teszi lehetővé a referenciális 
olvasatokat, hanem a szöveg mintegy 

háromnegyedét kitevő naplójegyzetekben is, melyekben 
Kertész direktebben személyes, néhol akár személyeskedő 
hangot üt meg. Ha az életművet koronaként betetőző 
regényként olvassuk a Végső kocsmát, könnyen olyan meg-
állapításra juthatunk, mint Bán Zoltán András: az öre-
gedő szerző önmaga csődtömeggondnokaként, csak mint 
politikusokkal parolázó giccsértelmiségi tud rendet tenni 
az inkognitók látszata és a másik élet valódisága között. S 
a naplóíró Kertész sem mond nagyon mást a kétségbe-
esés irányította, mégis fi noman kimunkált esszényelven 
megszólaló naplójegyzeteiben. A köszönetnyilvánításból 
kivilágló végkonklúziója azonban egészen más.

Tagebuch – olvashatjuk a német kiadás borítóján, 
szemben a magyaréval. A műfajmegjelöléshez hűen igazi 
naplót kapunk a mindennapok indulataival, érzelme-
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ivel. Minden bekezdés helyhez és időhöz kötött, még 
ha a magyar kiadás a némettel szemben nem is jelöli 
dátumokkal az időbeliség rendjében sorjázó szövegeket. 
A bejegyzésekben nemcsak az öregedés, az elhatalma-
sodó Parkinson-kór, a testi és az írói lét hanyatlásának 
tapasztalatával találkozhatunk, hanem Kertész olyan 
visszatérő témáival is, mint a siker, a sikertelenség, a 
zsidó identitás, a családi élet, a gyermektelenség, a ma-

gányosság, a nyugati kultúra hanyatlása. S ezek – ha 
komolyan vesszük az író ígéretét – utoljára szólalnak 
meg az önmaga felszámolására törő Kertész szájából, de 
még most utoljára elkalauzolnak arra a kopár vidékre, 
melyen megízlelhetjük vele – hogy a bevezetőben idé-
zett Hamvas-esszé szavaival éljek – a mulandóság utolsó 
cseppjét, a létezés térképén, a megismerhetetlen határán.

Modor Bálint

A gyógyulás ösvénye 

Tutu, Desmond – Tutu, Mpho: A megbocsájtás könyve. 
Négyállomásos ösvény önmagunk és a világ meggyógyítá-
sához. Casparus Kiadó, Budapest, 2014.

Univerzális

Ez egy nagyon dél-afrikai könyv.
Ez egy nagyon amerikai könyv.
Ez egy nagyon európai könyv.
Ez egy nagyon keresztény könyv.
Dél-afrikai, mert csak ott reagálhattak úgy az évtizedek 
alatt megnyomorított emberek az apartheid borzalma-
ira, és mert csak ott tapasztalhatták meg a bölcs elnök, 
Nelson Mandela vezetésével 1991 után, hogy nem a 
bosszú útját kell követni.

Amerikai, mert módszerében, didaktikus feladata-
ival azt próbálja elénk hozni, hogy minden rendszerbe 
foglalható.

Európai, illetve univerzális, mert fehér ember mivol-
tunk egy sor olyan fájdalmat és ugyanakkor felelősséget 
generál, amelyeket csak krízishelyzetben érthetünk meg 
és élhetünk át igazán.

Keresztény, mert egy olyan hiteles anglikán érsek 
írja, aki nemcsak az Igazság és Megbékélés Bizottság 
elnöke volt, hanem Nobel-békedíjat kapott Krisztustól 
kapott mandátumának gyakorlásáért.

Gyógyulás

Mi is pontosan ez az Igazság és Megbékélés Bizottság? 
Nelson Mandela, Dél-Afrika első fekete elnöke az apar-
theid bukása után hozta létre ezt a nevében is merész 
kormánybizottságot, és Desmond Tutut nevezte ki az 
élére. Mandela így próbálta megállítani a bosszúlavinát, 
amely több országban is természetszerűleg megindult, 
miután az elnyomott népcsoport átvette az uralmat el-
nyomóik fölött.

A szabály egyszerű volt: ha egy fehér rendőr vagy 
katonatiszt önként vállalta a sértettekkel való szembe-
sítést, bevallotta tettét, és teljes mértékben elismerte 
bűnösségét, akkor nem indítottak ellene bírósági eljá-
rást, és nem ítélték el.

Megbocsájtás

Számomra nemcsak érdekes, hanem sokat üzenő a 
fordító, Rézműves László címbeli szóválasztása. A j 
betű tudatos használata az általánosabb megbocsátás 
szóban nemcsak egyszerű archaizmus, nem is sznob 
gyakorlat, hanem az egész téma nagyon fi nom tálalá-
sának bevezetése.

Azt gondolom, hogy az egész könyv hitelessége 
ezen a fi nom tálaláson múlik. Hiszen ezt a meglehe-



75A gyógyulás ösvényeSZEMLE

tősen érzékeny témát elő lehetne úgy is vezetni, hogy 
csak az olvasót elborzasztó történeteket mesélnek egy-
más után, amelyeknek aztán vagy pozitív, vagy negatív 
kimenetele lesz, és könnyen bele lehet esni az olcsó 
válaszok csapdájába is.

Tutu könyvében – amelyet egyébként lányával együtt 
jegyez – hál’ Istennek kerüli ezeket. A személyes hang végig 
érezhető, sőt az érintettség az első oldaltól egyértelmű, 
hiszen a szintén lelkész Mpho családjában 
történt gyilkosság az egyik visszatérő il-
lusztráció a könyvben. Olyan szépen buk-
kan fel itt-ott, mint egy búvópatak. Nem 
telepszik rá a többi történetre, hanem 
újra és újra előveszik, amikor szükséges. 
Angela emlékének is ajánlják a könyvet, 
ugyanis ő az a házvezetőnő, aki Tutu lá-
nya családjánál szolgált, és egy napon az 
apartheid áldozata lett. Mindez a család 
házában történt, az egyik kislány szobájá-
ban. Természetesen ezzel a teherrel nagyon 
nehéz lehet együtt élni, de jó példát kapni 
annak kapcsán, hogy milyen módon le-
het a bosszúért kiáltó csapokat elzárni és 
a megbocsátás útját járni.

A könyv egyik alaptétele, hogy a megbocsájtásra 
nem az elkövetőnek van szüksége, hanem azoknak, akik-
nek át kell élniük a szenvedést. Tutu szavaival: „…meg-
bocsájtás nélkül odaláncolódunk ahhoz a személyhez, 
aki ártott nekünk (…) amíg meg nem bocsájtunk annak, 
aki fájdalmat okozott nekünk, boldogságunk kulcsa 
az ő kezében marad; ő lesz a mi börtönőrünk. Amikor 
megbocsájtunk, újra a saját kezünkbe vesszük a sorsunk 
és az érzelmeink irányítását.” (22. o.)

Négyállomásos ösvény

Mint egy jó tankönyv, ez is tartalmaz olyan elemeket, 
amelyek révén a folyamatba bevonva érezhetjük ma-
gunkat. Javasol például naplóbejegyzéseket, amelyekhez 
minden fejezet végén ad kulcsszavakat, továbbmutató 

kérdéseket. Az egységek zárásakor egy kőrituálé megélé-
sére is hív, s az olvasás elején kiválasztott kövön keresztül 
a megbocsátás egész folyamatából sokat megélhetünk. 
Ezenkívül minden szakasz egy összefoglalással, medi-
tációval és imádsággal zárul.

A négy állomást is nagy alázattal mutatják be Tutuék, 
és mindegyik pontnál annyi példát hoznak, amennyi 
előbbre viszi a folyamatot. A sikersztorik mellett mindig 

vannak olyan történetek is, amikor valaki 
még nem tudott a következő szintre lépni, 
és elakadt. Ezek még hitelesebbé teszik 
a könyvet, hiszen lehet, hogy egy ideig 
motiváló olvasni a félszázadik megbo-
csátó történetet is, de ha valaki még nem 
tart ott, akkor ez inkább csak frusztráló 
hatással van rá a saját életében. Nézzük a 
négy állomást.

Elmondani a történetet: Tutu szerint 
a történet elmondásával szerezhetjük 
vissza a méltóságunkat, miután megse-
beztek minket. Azt is ajánlják, hogy elő-
ször egy barátunknak, családtagunknak 
mondjuk el, amit megéltünk, majd fon-
toljuk meg, hogy elmondjuk (megírjuk?) 

annak is, aki ártott nekünk. Harmadik lépcsőként pedig 
a nyilvános kimondás előnyeit mutatják be, a gyógyulás 
példáit hozva arra, amikor együtt (!) tud megjelenni egy 
közösség előtt a volt elkövető és a sértett hozzátartozója. 

Nevén nevezni a fájdalmat: Mindig fontos azonosítani 
a tényekhez kapcsolódó érzéseinket, így el tudjuk fogadni 
sebezhetőségünket. A gyász jól dokumentálható szaka-
szain (tagadás, harag, alkudozás, depresszió, elfogadás) 
keresztül ismertetik, hogy ezt a lépcsőt nem lehet elsietni.

Felajánlani a megbocsájtást: Többször megerősítik, 
hogy a megbocsájtás döntés, ami csak tőlünk függ, és ez 
által fejlődünk és gyarapodunk. A megbocsájtás által 
válhatunk áldozatból hőssé.

Megújítani vagy elengedni a kapcsolatot: Érdemes 
törekedni az előbbire, de az is ugyanúgy gyógyíthat, 
ha tudatosan el tudjuk engedni a kapcsolatot, hiszen a 
fontos a tiszta lappal indulás. 
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Én-eken át az Úrhoz

Vörös István: Százötven zsoltár. Jelenkor Könyvkiadó, 
Pécs,  2015.

Lehet-e zsoltárt írni számítógépen? Ez utóbbi kérdésre 
Vörös Istvánnak az idei könyvhétre megjelent – ám évek 
óta érlelt – Százötven zsoltár című kötete vaskos igennel 
és kötettesttel felel. A produktivitásáról jól ismert költő 
számára hálás műfaj a zsoltárparafrázis, gazdag asszo-
ciációs készletét bátran mozgósíthatja, a zsoltárokat a 
saját képére (és kénye-kedvére) formálhatja. De koránt-
sem öncélúan, sokkal inkább kísérleti jelleggel. Lehet-e 
zsoltárt pötyögve imádkozni, meditálni a világ dolgai 
felett? Ha a zsoltárok írója minden új lap megnyitása-
kor vele jegyzi: „Én pedig énekelek, / mert Isten az én 
olvasóm, / és én az ő olvasója / vagyok” (LXI., azaz 61. 
zsoltár – a továbbiakban az egyszerűség kedvéért a kötet 
zsoltáraira arab számokkal hivatkozom), talán a hangja 
a cybertéren túlra szállhat… 

A százötven darabból álló, a teológia, a hermene-
utika és a történettudomány számára ma is számtalan 
kérdést nyitva hagyó könyörgő, dicsőítő vagy épp pa-
naszkodó, átkozódó szent szövegek Vörös István jóvol-
tából 21. századi kontextusba kerülnek. Olvashatjuk 
őket együtt az eredetiekkel, néha rábukkanhatunk 
blikkfangos átírásokra, kifordításokra; például a lírai 
én gyakran helyezi magát a zsoltárok eredeti, az Úrhoz 
közel férkőzni igyekvéséhez képest az Úr elől menekülő 

státuszba: „Én Istenem, én Istenem, / miért találtál meg 
engem?” (22.) Alapvetően mégis azt mondhatjuk, hogy 
az ószövetségi himnuszok a szerző számára inkább csak 
apropóul szolgálnak egy nagy nyelvi elhajláshoz, gondo-
lati elrugaszkodáshoz vagy – ahogy a 85. zsoltárban is 
olvashatjuk – az elgondolhatatlan továbbgondolásához.

Az istenképűség – illetve az emberarcúság – mi-
benléte a kötet egyik központi kérdése. Az új zsoltárok 
éneklője megkérdőjelezi az ehhez kapcsolódó alapvető 
teológiai téziseket, megpiszkálja azok jelentéstartalmait, 
rákérdez bizonyos axiómákra. „Az Úr az, aki megtehet-
te volna, / megkíméli a világot az embertől, / de neki 
hasonmás kellett. / Nem ismerte magát? Vagy csak / 
a hasonmások természetét?” – szegezi az olvasónak a 
kérdést a 103. zsoltár. Ebből kiderül, hogy a zsoltáros 
korántsem történeti folyamatnak tekinti a – feltehetőleg 
Jacques Derrida után szabadon –„elhasonlítlanodás-
nak” keresztelt jelenséget, hanem adottnak. Az ember 
lecsúszását, elbukását a Bibliát Isten kinyilatkoztatása-
ként értelmező teológia a bűnbeesés eseményéhez köti. 
A szóban forgó zsoltáros azonban kevéssé mondható 
biblikusnak. Az ember Istentől távoli, mondhatjuk, 
istentelen, romlott létmódját adottnak tekinti, ebből 
következően vélekedése szerint az „elhasonlítlanodás” 
felelőssége sokkal inkább az Alkotót terheli. Ha ilyen 
rossz az ember, és ennyi a szenvedés itt, a földön, vajon 
valóban a „lehető világok legjobbikában” élünk? Nem 

Ubuntu

Dél-Afrikában ezzel a kifejezéssel írják le azt, ahogyan 
értik a világot. Az ubuntu szó szerint ’emberséget’ jelent, 
de igazából azt a hitet és fi lozófi át jelöli, hogy minden sze-
mély csak a többi ember által önálló személy, azaz az em-
berség csak a többi emberhez viszonyítva értelmezhető.

Ezért a négyállomásos ösvény utolsó pontjánál sem 

azt kérjük az áldozattól, hogy felejtse el, ami történt, 
hanem azt, hogy ismerje fel közös emberi mivoltunkat 
és azt, hogy meg szeretnénk változni.

A könyv olvasása során végig a reformáció egyik 
alapelve járt az eszemben: sola gratia. Azt gondolom, 
hogy az ajándékként kapott kegyelem megélése valahogy 
így néz ki a gyakorlatban.

Mesterházy Balázs
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történt valami fatális hiba a teremtéskor? Valóban olyan 
tökéletes az Úr? A sokszor zsarnoki zsoltáros végigmegy 
ezeken a lépcsőfokokon (hogy szöveghűek legyünk: grá-
dicsokon), el is ér a szemrehányásig, és fel is szólítja az 
Urat, hozza helyre azt, amit elrontott: „Formálj végre 
tényleg a saját képedre minket.” (74. zsoltár) 

Az Úr ilyetén utasítgatása egyébként nem ritka a 
kötetben: szállj magadba (5.), legyél 
gonosz a kedvemért (13.), „Ne tartsd 
meg a te népedet, / cseréld el másik-
ra…” (28.), „Azt mutasd meg, Uram, 
/ Te milyen mulandó / vagy!” (39.), 
„Nőj már fel végre önmagadhoz!” 
(86.). A lírai én – nevezzük úgy, ahogy 
a 132. zsoltárban nevezve van –, István 
játszi könnyedséggel kijelenti, hogy az 
Úr rendelései helytelenek (19.), pedagó-
giai módszereit teljességgel elmarasztal-
ja (29.), a világot alapvetően elrontott 
(94.), befejezetlen műnek tartja (100.), 
az Úr nevében pedig – a ma emberének 
virtuális bezártságára utalva – szemreb-
benés nélkül kinyilatkoztatja: „Elég, 
ha néha megnyittok egy / fájlt a tiszteletemre.” (50.) 
Tekintve, hogy a beszélő a zsoltár műfaját Isten színe 
elé való tolakvásként és Isten megzsarolásaként (41.) 
értelmezi, a jelenségen nem akadhatunk fenn. Ez az 
őszinte (de mindig más: néha drámai, olykor – de sosem 
a posztmodern blaszfémiáig – keserű vagy épp cinikus) 
kifakadássorozat sajátos személyességet ad a kötetnek. 

Az eredeti zsoltárok korában – nem meglepő módon 
– ilyen regiszterek használata szent szövegekben elképzel-
hetetlen lett volna, a Százötven zsoltár szerzője azonban 
alaposan kiaknázza az Istennel való – vagy valótlan, vagy 
azt kialakítani vágyó, esetleg lebontani igyekvő – én–te 
viszony lehetséges hangulatait, hangsúlyait, játéktereit. 
Fogas kérdés, hogy ez a variábilis gazdagság voltaképpen 
kinek, kiről szól. A megszólított, néha leintett Úrnak (vagy 
a zsoltáros szerint méltatlanul elhanyagolt női istenségnek, 
a „végtelen szoknyájú” Hölgynek)? Vagy épp a szólongató 
mögött megbújó hangkereső léleknek/én-(ek)nek , aki végre 

feltárhatja rejtett tartalmait? Esetleg a zsoltárzengéshez 
magát kevésnek vagy épp „túlképzettnek” érző olvasónak?

A sok irónia és komikus kép ellenére – említsünk 
itt csak egyet a sok érzékletes közül, melyben az Úr sze-
mére hányatik, hogy az eredeti jó világot felfalta, és még 
mindig ott billeg a bajszán „a kozmikus morzsa” (25.) – 
Vörös István zsoltárosa a nyelvet alapvetően metafi zikai 

kontextusban használja, gyúrja, gyötri. 
Alapállása sokkal refl ektívebb és medi-
tatívabb – mégis, jóval „világibbnak” 
tetsző –, mint az eredeti zsoltároké. Az 
ember alapvető létélménye, hogy min-
den „elhasonlítlanodik” – ahogy a 103. 
zsoltár ezt magára az istenképűségétől 
elesett emberre vonatkoztatja –, vagy 
ahogy Derrida híres esszéjének, a La 
diff érance-nak a magyarítója használja: 
„el-különböződik”; magyarul: megug-
rik előle, amikor meg akarja ragadni, így 
élete voltaképpeni célja, értelme és ezt 
nagyban szemlélve: az emberiség létének 
célja és értelme is nehezen megragadható 
számára. A nyelv azonban olyan „anyag”, 

amely ezt az abszurditást is érzékeltetni képes, már ha egy, a 
világ és benne az ember esendőségét, esetlenségét és egyben 
szerethetőségét pontosan érzékelő lírai beszélő formálja.

Az „elhasonlítlanodást” központi jelenségének te-
kintő dekonstrukcionalista nyelvfi lozófi a az egész kötetet 
átszövi: mindent lebontani, ezáltal újraértelmezni igyek-
szik. Nemcsak a világot megnevezni, ezáltal birtokba 
venni vágyott jeleink, a szavak önkényesek, de maguk a 
jelöltek, a világ dolgai is. Hol szó szerint, hol csak a sorok 
között, de szembesít a problémával, tudniillik, hogy vi-
lágunkban minden relatív, nincs valódi igazodási pont. 
Tekintsük bár a kicsit és a nagyot vagy az Urat/urat és a 
szolgát. Ez a világ az, amelyben „Isten halott”. A halál oka 
a névvesztés a zsoltáros szerint. Persze a halál nem jelent 
nem létezést, csak a mi szűkös benső világunkban, a tuda-
tunkban: „Az egész világ puszta névalávaló / léttelen, míg 
nevet nem adunk egy darabjára” (95.) – olvashatjuk. Ez a 
lázas, lankadatlan névkeresés a Vörös István-i – néha már 
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meglehetősen fárasztó – zsoltárok védjegye. A zsoltáríró 
ugyanis kénytelen előbb mindent körülírni ahhoz, hogy 
a középhez közelebb férkőzhessen. Csak a világi jelekből 
tájékozódhat, amelyek – ahogy már utaltunk rá – csö-
kevényesek. Mégis, szólaljon meg bármilyen hangon is, 
a lírai beszélő voltaképp mindvégig realizálni igyekszik: 
„Isten az ittben lakik, / és aki ott keresi, / képzelődés 
áldozata lesz.” (63.) Az utolsó zsoltár végén, megszaba-
dulva a sokadik zsoltáros álarcától és a 150 zsoltárnyi 
kereső szóártól, az Úrnak ezt az „elhasonlítlanodását”, 
elérhetetlenségét, távollétét végül gyönyörűnek, igaznak 
és valóságosnak kiáltja ki. 

„Búvóhelyet kínáltál / az én mögött a világ elől” – 
szól a 31. zsoltár. Búvóhely minden zsoltárátirat is a világ 
elől zsoltáríró (én) és zsoltárolvasó (én) számára egyaránt. 
Egy saját képre formált, saját hangra hangolt zsoltárban 
ugyanis az én körvonalai épp azáltal oldódhatnak fel, 
hogy önmagát írja bele a szövegbe. Talán ezzel a magát ar-
tikuláló önelveszejtéssel láthat meg végre valami valódit. 
„Lássa meg igazán önmagát, aki még sose látta a világot 
önmagától” – biztat a 12. zsoltár. És ha végre meglátja a 
saját, valódi arcát, akkor talán az Úrból is megpillanthat 
valamit, akinek képére és hasonlatosságára teremtetett.

Kinyik Anita

Saul és a Fiú

Saul fi a. Színes, magyar fi lmdráma, 107 perc, 2015. Ren-
dező: Nemes Jeles László.

„Az éjszakát, a hideget, a gödröt,
a rézsut forduló fegyencfejet,

ismeritek a dermedt vályukat,
a mélyvilági kínt ismeritek?”

Pilinszky János: Apokrif

Pilinszky evangéliumi esztétikája valamiképpen pár-
huzamba állítható Nemes Jeles László rendezői kon-
cepciójával: a 20. század „szent botrányának” tekintett 
holokausztot mindkét művészi megközelítés egyfajta 
profán passiótörténetként kezeli. A költő lágerversei, 
illetve a Saul fi a című fi lm jelenetei között többek kö-
zött az a feszített fi gyelem teremt kapcsolatot, amely egy 
pillanatra sem téveszti szem elől tárgyát; az áldozatra 
vetett élet hordozóját, aki öntudatlanul, akaratlanul 
is részesévé válik egy közösség keresztútjának, ám aki 
ezzel valamilyen szinten meg is fosztódik „saját sorsától”. 

A bibliai Saul sorsfordító istenélményekor ugyanígy 
adja át magát egy ismeretlen erőnek, amely a damaszku-
szi úton elinduló, keresztényüldöző farizeust Jézus-köve-

tő apostollá avatja. A fi lmbéli Sault sonderkommandós-
ként (a Sonderkommandók a koncentrációs táborokban 
javarészt zsidó foglyokból válogatott munkacsapatok 
voltak, melyeknek elsődleges feladata a holttestek elége-
tése volt) egy gázkamrából kikerülő – csodával határos 
módon még lélegző – kisfi ú megpillantása indítja el 
azon az ismeretlen úton, amely az újjászületés felé vezet. 
„Cserben hagytad az élőket a holtakért” – hangzik el a 
Saulnak intézett ítélet az egyik (nem mellesleg Ábrahám 
nevű) fogolytárstól, amikor az a táborban készülődő 
lázadás sikerességét veszélyeztetve mindenáron a saját 
fi ának hitt – időközben megfojtott, majd boncolásra 
előkészített – gyerek eltemetésére, egy végtisztességet 
adó rabbi felkutatására fordítja összes megmaradt erejét. 
Az addig szenvtelenül, rezzenéstelen arccal és kiürese-
dett tekintettel holttesteket hordozó, gázkamrát tisztító 
Saul pálfordulása látszólag észrevétlenül megy végbe, 
nem kíséri semmilyen látványos reveláció. 

Az ehhez igazodó, hatásvadászatot mellőző fi lmes 
eszközök – a visszafogott vágástechnikától a háttér-
ből beszűrődő zajokig – ezt a fajta távolságtartó (akár 
semlegesnek, közönyösnek is mondható) nézőpontot 
erősítik. Egyedül a kameramozgást nem jellemzi a kö-



79Saul és a FiúSZEMLE

vetkezetes distancia: a fókusz mindvé-
gig a főszereplő alakján van, az ő moz-
dulatait követi, szinte egy pillanatra 
sem hagyva magára az egyre inkább 
önkéntelenül, mintegy belső parancs-
ra cselekvő testet. „Kilép a többiek 
közűl,  / megáll a kockacsendben,  / 
mint vetitett kép hunyorog  / rabru-
ha és fegyencfej. // Félelmetesen ma-
ga van, / a pórusait látni, / mindene 
olyan óriás, / mindene oly parányi.” (P. 
J.: Ravensbrücki passió – részlet) A Sa-
ult megformáló Röhrig Géza – a Tarr 
Béla-fi lmek majdhogynem állandó sze-
replőgárdájához hasonlóan – nem sze-
repet játszik, inkább a jelenlétével hite-
lesíti az általa képviselt fi gurát. Vagyis 
saját személyiségéből teremti meg azt 
az aurát, ami úgy olvad bele a körülötte nagyrészt ho-
mályban maradó (a rá összpontosuló közelképek miatt 
elmosódó) környezetbe, hogy közben képes megőrizni 
önállóságát. Alakítása épp ezért nem nevezhető a szó 
szoros értelemben vett teljesítménynek, ahogy Nemes 
Jeles László rendezőelvei sem csupán egy eredményesen 
megjelenített objektív látásmódot tükröznek. A Saul fi a 
széles körű sikerének titka többek közt abban a fentebb 
körülírt szokatlan szemléletben keresendő, ami eddig 
csak az irodalomban volt felfedezhető (lásd Kertész 
Imre Sorstalanságának pátoszmentes narrációját), és 
amit az úgynevezett holokausztfi lmek még csak meg 
sem közelítettek. Ugyanakkor felvetődik a kérdés, hogy 
ezzel a szemléletváltással mennyivel kerülhet közelebb 
a néző ahhoz a végső soron elképzelhetetlen mélyvilági 
tapasztalathoz, amelyet csakis az auschwitzi haláltábo-
rok falai közt lehetett megélni.

Ha Saul alakjából indulunk ki – eltekintve egyelő-
re a biblikus vonatkozásoktól –, arra a következtetésre 
juthatunk, hogy az egyetlen túlélési „technika” a kínok 
elviselésére a kiüresedett szenvtelenség lehetett. Ha az 
ó- és újszövetségi nevek mentén kiolvasható példázat-
szerű történetet is bevonjuk az értelmezésbe, azt a már-

már abszurd hitet gondolhatjuk utolsó mentsvárnak, 
ami az elembertelenedés közelében is a legfőbb megtar-
tó erővé válhat. Ez utóbbi azonban inkább nevezhető 
szent őrületnek, mint tudatos tanúságtételnek; hisz 
a temetés teljességgel felesleges cselekedetnek tűnik 
a haláltábor kegyetlen körülményei között. Mégis 
a kegyelem egyetlen záloga lehet. Holott „Saul fi a” 
nem a közösség üdvéért válik engesztelő közvetítővé, 
Saul saját magát próbálja megváltani általa. A hozzá 
szegődő zsidó férfi ról az utolsó jelenetek egyikében 
derül ki, hogy csak az életben maradás reményében 
tettette magát rabbinak: mikor a táborbeli lázadást 
követően a többiekkel együtt menekülni kezd, Saul 
egyedül, puszta kézzel kezdi kaparni a földet a holt-
test mellett… „A konkrét, ami már majdnem átcsap a 
képletesbe” – mondta Pilinszky egy interjú alkalmával 
a soa eseményeiről. Ebben a fi lmben is a konkrétu-
mok, valamint a képletes mozzanatok határmezsgyéjén 
veszteglünk. Hogy melyik oldalra billen a befogadói 
refl ex vagy lelkiállapot, kérdés marad, mivel a mozgó-
képes „holokausztemlékezet” eddigi termése jórészt 
más megközelítésre kondicionálta a nézőket (Steven 
Spielberg Schindler listájától kezdve Roberto Benigni 
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Az élet szép című fi lmjéig inkább egy melo dramatikus 
szintet céloztak meg a rendezők, ami jelen esetben szin-
te teljesen ki lett iktatva). Ezzel együtt a bevezetőben 
említett Pilinszky-féle passiótörténet sem tolakodik 
az előtérbe, miközben Saul – a többi fogoly közül egy-
fajta kiválasztottként elkülönülő – alakjának bibliai 
áthallásai folyamatosan beszüremkednek a láger po-
koli atmoszférájába. A halál torkából szabadulni pró-
báló sonderkommandósok nemcsak hogy bolondnak 
tartják társukat, érthető módon éppen úgy akarják 
megmenteni, hogy az e világi menekülési útvonal felé 
terelik. „Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, 
aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja” (Mt 
16,25) – szól a jézusi intelem. Saul úgy veszejti el magát, 

hogy rátalál sorson túli rendeltetésére: a Fiú testének 
felemelését választja, holott valószínűleg tudja, hogy 
nem az ő vér szerinti fi át hordozza az utolsó pillanatig.

Ismét Pilinszkyt idézem, aki a háború alatt, egy 
vonatút során egymás után dobálta ki az ablakon a há-
tizsákjába tömött könyveit, mert – mint mondta – a 
világégés közepette nem maradtak érvényesek. Egyedül 
az Evangélium maradt vele, de az „úgy, mint egy kutya”. 
Erdély Mátyás kamerája is ilyen hűséges kutyaként kö-
veti Saul lépéseit a rézsút forduló fegyencfejek és hideg 
gödrök között; csak akkor hagyja magára, mikor az el-
hagyja testét, és megpillantja a feltámadott fi ú (képletes? 
konkrét?) képét lelki szemei előtt.

 Papp Máté

Mint a fi lmeken

Fényképezte Zsigmond Vilmos. A Ludwig Múzeum – 
Kortárs Művészeti Múzeum kiállítása. 2015. április 10. 
– 2015. június 21. 

A történet egy beteg kamasz-
szal kezdődik, aki unalmában 
Dulovits Jenő Művészi fényképe-
zés című könyvét lapozgatja. Pár 
év múlva operatőrként végez a 
Színház- és Filmművészeti Főis-
kolán, 1956-ban pedig kalandos 
körülmények közt – a forrada-
lomról készített fi lmes doku-
mentumokkal a táskájában – az 
Egyesült Államokba emigrál, 
hogy egy küzdelmes évtizedet 
követően a hollywoodi fi lmfény-
képezés egyik megújítója legyen.

A Ludwig Múzeum június 21-ig tartó kiállításán az 
idén 85 éves Zsigmond Vilmos életútjának mintegy 150 
fotóval és jónéhány fi lmrészlettel dokumentált állomását 

követhették végig a látogatók. Egy ilyen életutat szívesen 
kísérnénk végig közvetlen közelről, s Tomas Opitz és 
Puskás Bea kurátoroknak épp ez volt a céljuk: Zsigmond 
Vilmost mint embert bemutatni. Valójában azonban a 
személyesség erősen áttételes lesz, hiszen a családi, baráti 
szféra kimarad a válogatásból.

A szűrőn fennmaradt fotográfi ákon keresztül azon-
ban nemcsak egy színes, kalandos életút, hanem egy sok 
mindenre nyitott ember képe is kirajzolódik. Nincsenek 
irányzatok, ahogy az általa fényképezett fi lmeket sem lehet 
egyetlen műfajba besorolni. Zsigmond bármit lefotóz, ami 
megtetszik neki, alkot így tájképet, portrét vagy szociofo-
tót. Külön izgalmas, hogy a magyarországi képeken olyan, a 
köztudat számára részben feledésbe merült témákat jelenít 
meg, mint a mészégetők tanyavilága vagy az ötvenes évek 
Budapestjének mára átalakított épületei, terei, esti fényei. 

Az 1957-es amerikai emigráns hajóút, majd a New 
York-i kikötés képein a rácsodálkozás és a bizonytalan 
jövőtől való szorongás hangulatai keverednek, de a ké-
sőbb készült képeken szinte tapintható, ahogy az újdonság 
iránti kíváncsisága felülkerekedik a nehézségek ellenére is. 
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A forradalomról Kovács László operatőrrel együtt készí-
tett dokumentumok fogódzót jelentettek az első időkben, 
a világ részben innen értesült a forradalom eseményeiről.

Az emigrációt követően egy évtized kellett ahhoz, 
hogy Zsigmond európai fi lmes, pontosabban francia és 
olasz új hullámos tapasztalatai, személyes kvalitásai, kísér-
letező kedve kivívják az őt megillető helyet és megbízáso-
kat. Ez az első évtized sem volt azonban hiábavaló. Ezalatt 
születt például Az igazi égszínkék (1958) című fi lm, mely 
Balázs Béla meséjét dolgozza fel, és amely Cannes-ban 
az Egyesült Államokat képviselte rövidfi lm kategóriá-
ban. Az igazi siker az 1970-es évek elején érte el, olyan 
fi lmekkel, mint a McCabe és Mrs. Miller (1973, Robert 
Altmannal), A szarvasvadász (1978, Michael Ciminóval) 
vagy a Harmadik típusú találkozások (1977, Steven Spi-
elberggel), mely utóbbi meghozta az Oscart is számára.

Karrierje fellendülésétől kezdve mind kevesebb ideje 
jutott privát fotók készítésére, holott ahogy a fi lmezést, 
ezt is mindig szenvedéllyel, szívesen művelte. Az életút-
nak e szakaszát dokumentáló képek utazásait, fi lmek 
helyszíneit örökítik meg. A markáns hangulatú tájakon 
a fénynek, légköri viszonyoknak különleges szerep jut, 
gyakran jelenik meg készülő vihar vagy naplemente. A 
magánember fi lmesként fotóz privát útjain is, a főmotí-
vum és a környezet egyformán hangsúlyos, a kiválasztott 
nézőpont sosem túl közeli.

Zsigmond Vilmos Magyarországgal az enyhülés éve-
itől kezdve a mai napig szoros kapcsolatban áll. Többek 
közt 2001-ben Káel Csaba vele forgatta a Bánk Bánt, 
amely a łódźi Camerimage fesztiválon elnyerte a legjobb 
operaadaptáció díját.

Nem magától értetődő, hogy egy operatőr kiváló 
fotográfus is legyen. Korábbi, más operatőrökkel közös 
kiállításán ki is derült: sokkal több művészi képet lehe-
tett tőle bemutatni, mint kollégáitól. Ennek magyarázata 
lehet az a momentum is, amiről egy korábbi interjúban 
vallott, amikor a magyarországi fi lmezésről faggatták: 
itthon nehezebbek a körülmények, de több az elsősorban 
lelkesedésből és nem csupán a pénzért dolgozó szakember.

Nagy Villő

Színek, szövetek, szimbólumok

Vízzel, fonállal. Lieber Éva festő- és textilművész kiál-
lítása. Budakeszi, 2015. április.

Amikor a tíz évvel ezelőtt elhunyt művésznő gyermeke-
itől, a restaurátor Somos Évától és a szintén festő Somos 
Gyulától azt a megtisztelő felkérést kapja egy irodalom-

 * A Lieber Éva festő- és textilművész Vízzel és fonállal című ki-
állításának megnyitóján elhangzott beszéd szerkesztett változata.

történész, hogy megnyissa egy képzőművész kiállítását, 
okkal elbizonytalanodik. Végül összeszedi minden bá-
torságát: elvégre az irodalom és festészet rokon lelkű mű-
vészetek; Ut pictura poesis – mondta már Horatius is. Pár 
éve azt is tudjuk, hogy Lieber Éva férje, Somos Miklós 
(1933–2009) festői életműve hajnalán költő is volt. 

Bár Lieber Évával személyesen nem találkozhattam, 
művészetével való első találkozásom éppen tíz évvel ez-
előtt, 2005 áprilisában történt. Hellner Péter kért meg, 

*
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hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai cam-
pu sán mutassam be a Franciaországban élő festő, Th u ro-

nyi István alkotásait. 
Hell ne rék vittek el a 
szintén Budakeszin 
élő Bech told család-
hoz, akik az idős fes-
tőt magyarországi tar-
tózkodásának idején 
mindig otthonukba 
fogadják.

Bechtoldék la-
kásába lépve azonnal 
megérintett egy falon 
függő hatalmas fes-
tett textilkép, amely 
kék-zöld-barna-pi-
ros színpompájával, 
szimmetrikus kom-

pozíciójával életet, szeretetet és bensőségességet su-
gárzott. Az emléket mint egy váratlan, mégis kellemes 
áramütést azóta hordozom magamban.

A sugártól én 
is érintett lettem; 
megfogott az akkor 
még ismeretlen alko-
tó művészete. Hogy 
miért? Talán szere-
pet játszhatott benne, 
hogy gyerekkorom-
ban, amikor a betűket 
még nem ismertem, 
nagyon kedveltem 
a bibliai történetet 
képekről – ahogy mi 
gyermekként akkor 
neveztük  –, „szent” 
képekről „olvasni”, 
bármilyen furcsán is 

hangozhatott ez a hatvanas években egy falusi evangélikus 
lelkész családjában.

Az életfamotívum köti össze az öt bibliai jelenetet, 
a Megváltó érkezésének és a gyermek Jézus életének öt 
epizódját „olvashatjuk” itt. Fent baloldalt az angyali 
üdvözletet, a jobbszélen Mária és Erzsébet találkozását; 
középen a betlehemi jászolban a gyermeket; lent balra 
az Úr templomi bemutatását a Nunc dimittist mondó 
agg Simeonnal és Annával; majd jobbra lent az írástu-
dókat az értelmével meghökkentő tizenkét éves Jézust, 
a háttérben az elveszettnek hitt gyermekét boldogan 
megtaláló édesanyával, Szűz Máriával. 

Ma már tudom, hogy ez a narratíva az örvende-
tes rózsafüzér színekkel, szálakkal való elimádkozása: 
1. Akit Te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál; 2. Akit 
Te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatva hordoztál; 3. Akit 
Te, Szent Szűz, a világra szültél; 4. Akit Te, Szent Szűz, 
a templomban bemutattál; 5. Akit Te, Szent Szűz, a 
templomban megtaláltál.

Boldogok, akik „hallják a képet” és „látják a hangot”.
Bár Lieber Éva vallásos családban született (Bu-

dapesten 1932-ben), a keresztény hit csak azután vált 
életművét elsődlegesen ihlető forrásává, hogy a család 
a fővárosi kőrengetegből a tiszta levegőjű, szép fekvésű 
Budakeszi dombjára épült kertes házba költözött. 

Lieber Éva az ötvenes évek elején a Magyar Kép-
zőművészeti Főiskolán grafi kát tanult Kádár György 
tanítványaként. Viszonylag korán kezdett akvarellké-
peket festeni; rendszeresen voltak kiállításai a vásárhelyi 
őszi tárlatokon és a Zsennyei Művésztelepen.

Lírai ihletésű tájfestészete – a Balaton-felvidék, a 
Badacsony, a budakeszi táj – viszonylagos állandóságot 
mutat; sajátos kölcsönösséget érzünk: a művész szereti 
a tájat, a táj szereti a művészt. Csendéleteiből is a benső 
harmónia és nyugalom árad. Korai képein nemcsak a né-
pi mítoszok motívumaival, hanem a népek mítoszainak 
gazdag kelléktárával is találkozunk: a domb, a szántó-
föld, az életfa, a növény, a hal, a madár egyre gyakrabban 
jelenik meg akvarelljein.

Omnis mundi creatura, quasi liber et pictura – 
mondták a középkorban: az egész világ olyan, mint 
egy könyv és egy kép; a teremtett világ, a természet 
jel, amely a Te deummal Istent dicsőíti. Igen, Lieber 

Zodiákus

Örvendetes rózsafüzér
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Éva akvarelljei is zenélnek, hol halk zümmögéssel, 
hol fegyelmezetten visszafogott erőteljességben. So-
hasem túl harsányan. Az akvarellek legszebben akkor 
szólnak, amikor az emberről énekelnek. A Segítség 
az irgalmas samaritánus történetét idézi fel. A Szent 
Kristóf fordított asszociációt keltett: a szakrális téma, 
a Krisztus-hordozó profán – húsz-huszonöt éves, apai – 
emlékeket idézett fel.

Lieber Éva technikai újító is volt: előre megrajzol-
ta, majd színes cérnával gondosan hímezte, sokszor 
gyapjúval is fonta képeit. A művész egy Albert Zsuzsa 
készítette 2001-es rádióinterjúban így mutatta be mű-
vészi technikáját: „Van, amit gyapjúval rakok, van, amit 
csak hímzek, van, amikor a gyapjúrakást hímzéssel 
keverem. Ez egy újabb »találmány«, nem én találtam 
ki, sőt a régi kínaiak is csinálták, hogy textilfestékkel 
festettek vászonra, és utána applikálták rá, hímeztek 
és varrtak még rá. Ez izgalmas dolog, mert mikor alá-
festem, (…) be kell kalkulálni, hogy én azt más színnel 
fogom esetleg varrni, szóval a kettő összhatása az, hogy 
textil maradjon, aminek textilnek kell lennie. Nem az, 
hogy egy tájképet megvarrok tájképnek, hanem azt át 
kell tenni.”2

Mind a vízzel festett, mind a fonallal készített 
képek egyik fő motívuma a hal, amely nála sem csupán 
visszatérő csendéletkellék, hanem archetípus és szim-
bólum. Mindenekelőtt a keresztények szimbóluma. 
Nem csak azért, mert a Mester első követői halászok 
voltak, akik átélték a csodálatos halfogás élményét. 
Nem is azért, mert a Feltámadottról azt jegyzi fel az 
evangélista, hogy halat fogyasztott velük, s még azért 
sem, mert halálára és feltámadására a Jónás jeleként 
utalt nekik. Hanem főleg azért, mert az őskereszté-
nyek a hal szimbólumába rejtették, benne őrizték és 
hordták a hit misztériumát: a görög Ichthüsz betűszó 
jelentése, mint tudjuk: Jézus Krisztus Isten Fiú Meg-
váltó. 

Az elmúlt évben Lieber Évának és fi ának közös 

 2 Albert Zsuzsa: Irodalmi legendák, legendás irodalom. 8. 
köt. Pro Pannonia Alapítvány, Pécs, 2013. 102–103. o.

kiállítása volt látható a jezsuita Párbeszéd házában 
Iktológia címmel. Anya és fi a képeinek közös szimbo-
likáját, az „iktológia ikonográfi áját” szemlélhettük és 
tanulmányozhattuk. Lieber Éva immáron az újított 
technikával készített egyik első nagyméretű, 1969-
ben készült textilképe, a Zodiákus az asztrológiai és a 
bibliai szimbólumokat szintetizálja, ahogy például a re-
neszánsz idején ezt 
a neoplatonikusok 
tették. A  tizenkét 
zodiákusjegy és a 
négy évszak a ter-
mészet ciklikussá-
gát idézi fel, ám az 
édenkerti epizód 
a bűnbeesés előtti 
pillanatra utal.

Feltűnik, hogy 
Lieber Éva alig-alig 
ábrázolja a rosszat, 
a gonoszt, s annál 
többször a jót. Az 
angyalok bukásával, 
a megkísértés történetével viszonylag ritkán találkozunk 
a képein. Lieber Évának igaza van: jobban szereti a jót, 
mint a rosszat. A Zodiákuson az életfa törzsébe fúrja 
(rejti) magát a sziszegő kígyó; a jó, az életfa felfelé, az ég 
felé növekszik, a kígyó azonban lefelé, a mély bugyrok 
felé hatol. Ez már a halálon, a pusztuláson, a rosszon való 
örömteli győzelem előérzete. Az ősevangélium.

Négy évszak című művének darabjain ott van a halból 
kinövő életfa, a fényforrás: a nap és a hold, a fa, a madár s 
az elmaradhatatlan emberpár. A Nyár valódi kiteljesedés: 
ott a csecsemővel teljessé vált boldogság, a család, s az apa 
a furulyázó ujjaival jelképezi a harmóniát. 

„Since golden October declined into sombre No-
vember” („Mióta aranyló október komor novemberbe / 
Hajlott”) – mondja a kórus T. S. Eliot Gyilkosság a székes-
egyházban című drámája elején. Ezt a hangulatot érezzük 
az Ősz aranyszínekbe öltözött faleveleinek és a kezüket 
a tűz parazsán melegítő párnak a láttán. Aligha hiszem, 

Négy évszak – tél



84 Színek, szövetek, szimbólumok SZEMLE

hogy helytelen, ha nemcsak Vivaldi Négy évszakja, hanem 
T. S. Eliot Négy kvartett című versciklusa is eszünkbe jut, 
amely az angol költő keresztény fordulata után született. 

A Tél című negyedik képen ismét a hal hordozza az 
immár nekünk hátat fordító s a földi életből, a képből 
lassan kivonuló, a lenyugvó nap felé tartó, egymást tá-
mogató idős emberpárt.

Az elmúlt három évben kollégáimmal Milton El-
veszett paradicsomának kritikai kiadásán dolgoztunk. 
Milton élete derekán megvakult, és az angol irodalom 
legnagyobb eposzát vakon diktálta leányainak. Milton 
költészetét gyakran hasonlították varrott faliszőnyeghez. 
A költő a Szentlélek ihletését kérve „benső szemével” látta 
és láttatta a mennyei világot, a Fiú felkenetését követően 
a Sátán lázadását, majd a megváltás történetét. A „nagy 
kompasszal alkotott” mesterműben a világ teremtésének 
hét napját az elbeszélő költemény hetedik könyvében az Úr 
által küldött Rafael angyal meséli el az első emberpárnak. 

Lieber Éva szöveteit szemlélve Milton szövege jele-
nik meg előttem. Az irodalomtudósok manapság sok-
szor használják az „intertextualitás” kifejezést; ilyenkor 
az egyes szövegek egymásba való átfolyására, utalására 
s visszhangjaira gondolnak. A Biblia is ilyen – hitünk 

szerint a Szentlélek által ihletett – intertextuális alko-
tás. Az elöl lévő szövegek hátrafelé, a hátul lévő szö-
vegek előreutalnak; idézet idézet hátán. Ahogy Szent 
Ágoston mondta: az Ószövetség elrejti az Újat, az Új 
kinyilatkoztatja a Régit.

„Minden szöveg” – mondta Derrida: a szent köny-
vek, az élet, az ember, a történelem, a társadalom, a polisz 
élete mind-mind értelmezésért kiált. S az intertextuali-
tás mellé odatehetünk egy másik szót: „intertextilitás”: 
minden szövet! Az emberi testet is a sejtek s a belőlük 
formálódó szövetek alkotják; mi is szövetben, ruhában 
járunk – s a bukott emberpárnak a Teremtő is „bőrru-
hát”, mondjuk így: „szövetet” készített. 

Minden művészi alkotás az isteni alkotás e világi leké-
pezése, szövete. Lieber Évának a Teremtő nemcsak emberi 
talentumot adott, amellyel ő igen jól sáfárkodott, hanem 
bevonta, „beszőtte” őt önmagába; s önmagát pedig őbelé, a 
művészbe varrta. „Ímé, markaimba metszettelek” – mond-
ja Károli Gáspár Ézsaiása; „Íme, a tenyerembe rajzoltalak 
Téged” – így a katolikus fordítás Izaiása (Ézs 49,16).

Az Isten művész: metszetet, rajzot készít. Lieber Éva 
egyik nagyméretű varrott textiljének ez a címe: Az élet 
tenyerén. Az első emberpár,  Ádám és Éva éppen az Isten, 
az élet tenyerén, az Édenkert hajójának védettségében 
egymás kezét (tenyerét) fogják, s a tenyér ujjairól – avagy 
a hajó árbocrúdjairól – élet, azaz rügy fakad.

Tavasz van, élet fakad: a feltámadás az új élet zsen-
géje. Mi, egykoron elesett emberiség immár új teremt-
mények, újonnan szült csecsemők vagyunk: quasi modo 
geniti – amint ezt egy húsvét utáni vasárnapon ünne-
peljük. Örüljünk az életnek, örüljünk a szeretetnek, 
szeressük az örömöt!

Lieber Éva a már idézett rádióinterjúban így nyilat-
kozott: „Aminek örül az ember, azt meg akarja osztani 
mással is. Attól szebb a világ, hogy nem utáljuk egymást, 
hanem amit az ember adhat, az lehetőleg jó legyen.” 
(Uo. 107. o.)

Lieber Éva tíz évvel a halála után – gyermekei se-
gítségével – ezt a kiállítást adja nekünk: vízzel festett és 
fonallal varrt képeket.

Fabiny Tibor

Segítség
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