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Kritika és kiegészítés
Mérföldkő a hazai genderszemléletű teológiában

Hausmann, Jutta – Móricz Nikolett – Szent-Ivá-
nyi Ilona – Verebics Éva Petra (szerk.): NEMek között 
– Társadalmi nemek sokszínű vallási megközelítésben. 
Luther Kiadó, Budapest, 2016.

A feminista teológia az ESWTR (European Society 
of Women in Th eological Research) magyarországi 
tagozatának első megalapítása óta 
hivatalosan is jelen van a magyar teo-
lógiai életben, ugyanakkor az azóta 
eltelt több mint tíz év ellenére is csak 
marginális szerepet tölt be, kevéssé 
és nem kellőképpen elismerten van 
jelen. Mintha a teológia feminista 
szempontú művelése eleve csak a nők 
ügye lenne, de azok közül is csak a kü-
lönösen progresszíveké vagy azoké a 
rebelliseké, akik nem voltak képesek 
beilleszkedni a mainstreambe. Erről 
a pontról startol a NEMek között 
című tanulmánykötet, amely részben 
külföldi szerzők írásainak fordítását, 
részben magyar szerzők munkáit tar-
talmazza. Nem kevesebb a küldetése a könyvnek, mint 
hogy a magyar nyelvű teológiai párbeszédbe széles kör-
ben bevigye és ott láthatóvá tegye a feminista teológia 
problémakörét. Amiről nincs írott mű, az majdnem 
olyan, mintha nem is létezne; magyar nyelven pedig ed-
dig nem állt rendelkezésre a jelenlegivel összemérhető 
válogatás a feminista teológia elméleteiről és biblikus 
alkalmazásáról, így ez a tanulmánykötet rendkívül 
fontos mérföldkő a genderszemléletű teológia műve-
lésének magyarországi történetében. 

A kötet első felében a feminista teológia elmé-
leti megközelítéseiről olvashatunk. Milyen helyet 

foglal el, milyen utat jár be a genderközpontú teoló-
gia a különböző országok egyetemein? Ezt a kérdést 
vizsgálják Anne-Claire Mulder, Mathilde Van Dijk, 
Angela Berlis, valamint Elisabeth Parmentier írásai. 
Milyen következményei vannak a genderelméletnek a 
politikára (Anne-Louise Eriksson) és az etikára néz-
ve (Kalit Eszter)? Az antropológia genderelméleti 

alapon való újrafogalmazását kísérli 
meg a kötet egyetlen férfiszerzője, 
Karl Lehmann.

Liana Galabova tanulmánya az 
ortodoxia világába viszi magával az 
olvasót – abba a felekezetbe, amelyről 
külső szemlélőként úgy gondolhatjuk, 
hogy a történelmi egyházak közül ta-
lán a legkonzervatívabb szerepfelfo-
gással rendelkezik. De vajon hol tart 
valójában a nők egyenrangú szerepvál-
lalása a keleti ortodox hagyományban, 
és milyen kihívások előtt áll még az 
egyház?

Silvia Martínez Cano arra hívja 
fel a fi gyelmet, hogy a nők még ma is 

számtalan területről vannak kirekesztve vagy szembe-
sülnek láthatatlan határokkal, amelyek megakadályoz-
zák őket, hogy hozzájáruljanak a társadalom egészé-
hez. Ezért vezeti be a perifériákon élő nő fogalmát, és 
vizsgálja tanulmányában a női, ezen belül speciálisan 
a keresztény női lét perifériáit, s kimondja, hogy a pe-
rifériára szorítás semmiképp nem vezethető le Jézus 
gyakorlatából. De nemcsak keresztényként, hanem 
tudósként, művészként, sőt anyaként is szembesülnek 
a nők a láthatatlan határokkal – a tanulmány szerves 
részét képező képanyag szuggesztív módon szembesít 
a periférián küzdő nő arcaival. 
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A kötet első részét Perintfalvi Rita írása zárja, amely 
tulajdonképpen a könyv elejére is kerülhetett volna, hi-
szen a feminista teológia legalapvetőbb kérdésfelvetéseit 
tárgyalja: a defi níciót, megkülönböztetéseket, célkitűzé-
seit, alapvonásait, a Szentíráshoz és az egyházhoz való 
viszonyát. 

A kötet második részében biblikus teológiai írások 
találhatóak, itt szó van a nők méltóságáról (Jutta Haus-
mann), illetve szerepük vitatottságáról a zsidó hagyo-
mányban (Susanne Plietzsch). A Betsábé személyéről 
és hatástörténetéről szóló cikkben (Móricz Nikolett) 
példákat láthatunk arra, hogy milyen sokszor tolja az 
értelmezéstörténet a bűnt a nőkre. Ez sokszor rejtett mó-
don történik, például amikor a vallási felhígulás okaként 
az idegen nőkkel való házasságkötést említik a bibliai 
szövegek, vagy amikor a nőknek tulajdonított bűnök, a 
h űtlenség és a prostitúció szolgál a nép hitetlenségének 
metaforájául (Ilse Müllner – Yvonne Sophie Th öne). 
A nők hibáztatásánál már talán csak az szomorúbb, 
amikor láthatatlanná vannak téve. Verebics Éva Petra 
tanulmányában a nők keresésére indul a 18. zsoltárt és 
2Sám 22-t vizsgálva. 

Az összegyűjtött tanulmányokat olvasva láthatjuk, 
hogy a feminista teológia jelenlegi állásában nem egy-
szerűen a patriarchális (hagyományos) teológiaművelés 
kritikája, hanem annak konstruktív kiegészítése, gazda-
gítása is. Hatására korábbi vakfoltok tűnnek el, illetve 
láthatóvá válik a vakfoltok által rejtett valóság, a nők 
valósága a Biblia korában és ma. Ez kényelmetlen lehet 
azok számára, akik ezt a valóságot eddig nem akarták 
észrevenni, vagy létezését tagadták. Nagy nevek erő-
teljes kritikáját is megtalálhatjuk a kötetben, például 
amikor Jutta Hausmann Gerhard von Rad és Hermann 
Gunkel gondolatmeneteit elemzi Sára méltóságának 
vizsgálata kapcsán. De ezt a kritikát nem kerülhetjük 
ki, mert a teológia nem engedheti meg magának azt 
a luxust, hogy a valóság női szeletét fi gyelmen kívül 

hagyva interpretálja a Bibliát, és ezzel olvasótáborának 
legalább felét továbbra is árnyéklétbe száműzze. Ha 
tehát a teológia feladatának érzi az igazság folyamatos 
keresését, és nem elégszik meg a kényelmes önigazolás-
sal, akkor hálás lehet a feminista teológia által adott 
szempontokért és kritikus kérdésekért, eddig szokatlan 
témafelvetésekért.

A kötet egyik erőssége, hogy a szerzők háttere 
mind felekezeti, mind földrajzi, mind kutatásterületi 
szempontból változatos, így valóban be tudja tartani az 
alcímben ígért sokszínű megközelítést. Az előszóban 
említik a szerkesztők az iszlám hátterű szerző hiányát 
– valóban érdekes lenne egy esetleges jövőbeli gyűjte-
ményben az Európán és a zsidó-keresztény kultúrkö-
rön, valamint a gazdaságilag privilegizált szerzői körön 
kívülre is nyitni, de első lépésben már ez az összeállítás 
is kellően sokszínű a vallásuk szerint római és ókato-
likus, protestáns, zsidó, nemzetiségük szerint német, 
holland, francia, magyar, svéd, szakmájuk szerint pe-
dig pszichológus, teológus, vallástudós és történész 
szerzőkkel. 

A recenzió feladata, hogy a mű gyenge pontjait 
se hallgassa el. Nem volt könnyű ilyet találni. Né-
hány helyen érezhető, hogy a fordítás nyers állapotban 
maradt, és közelebb van az eredeti nyelvhez, mint a 
magyarhoz. Egy másik, inkább esztétikai jellegű kri-
tika a borítóra vonatkozik, amelyet bizonyára lehetett 
volna fi gyelemfelkeltőbb módon megalkotni, hogy ne 
csak jó, hanem igazán szép is legyen a könyv. Ezek az 
apróságok azonban nem csökkentik a tanulmánykötet 
jelentőségét és értékeit, s a recenzens reméli, hogy ha-
marosan újabb hasonló témájú, esetleg más teológiai 
területekre, az egyháztörténetre, gyakorlati teológiára 
is kiterjedő kiadvány kerülhet a szerkesztők és szer-
zők asztaláról a teológusok és az érdeklődő egyházi 
értelmiségiek kezébe.

Dávid Adél
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Kortárs hitvallási helyzetek

 Hitvalló nyilatkozatok a 20–21. századi észak-amerikai 
protestáns egyházakban. Hermeneutikai Kutatóközpont 
Alapítvány, Budapest, 2016. (Hermeneutikai Füzetek 
37.)

Napjaink teológiai könyvtermése változatosságban, 
hozzáférhetőségben messze meghaladja az évtizedek-
kel ezelőtti állapotokat. A Hermeneutikai Kutató-
központ működésének több mint húsz 
esztendeje alatt igyekezett hozzájárulni a 
választék gazdagságának gyarapodásához 
olyan külföldi szerzők műveinek magyar 
nyelvű kiadásával, akiknek írásait mind 
az oktatásban, mind az egyéni kutatásban 
haszonnal forgathatják az olvasók. Leg-
utóbbi kötetük, a Hitvalló nyilatkozatok 
kézirata már évek óta tananyag, elérkezett 
tehát az idő, hogy az észak-amerikai egy-
házak hitvallásairól összeállított szövegek 
könyvként is napvilágot lássanak. 

A rövid bevezetés a hitvallás és a status 
confessionis (hitvallási helyzet) fogalmának tisztázásá-
val indul. Arra a gyakorta elfelejtett tényre hívja fel a 
fi gyelmet, hogy hitünk megvallása elsősorban Istennek 
adott válasz. Elismerése annak, hogy egyház és egyén 
egyaránt egy sorba áll be, amelynek elején a bibliai ős-
atyák haladtak, s adták tovább tapasztalatból fakadó 
meggyőződésüket a később csatlakozóknak. A kötetben 
számos esetet láthatunk, amelyben a gyülekezet hitének 
sérelméből kiindulva kerestek alkalmas gyógymódot, 
ami arra enged következtetni, hogy – századunkban 
kiváltképp – hitvallás általában valaminek ellenében 
fogalmazódik meg. A tévtanítások, az egyház integri-
tásának veszélyeztetése és számtalan más ok válthatja 
ki azt az immunrendszeréhez hasonló reakciót, amely 
mozgósítja a keresztény közösség erőit, hogy igyekezzék 
megtalálni az önvédelem leghatékonyabb módját. Ez, 
mint azt a kötetben szereplő példák is mutatják, a sar-

kalatos hitigazságok tisztázásának is alkalma. Azoknak 
az alapköveknek a feltárása, amelyekre az egyház más és 
más korszakban más és más módon építkezett, s amelyek 
minden stílus- és módszerbeli különbség ellenére a szilár-
dságot biztosítják. Ugyanakkor az időszerű kérdésekre 
adott válasznak is az egyház hitéről való nyilatkozatban 
kell rejlenie, hogy lényegét megőrizhesse. A lényeges és 
lényegtelen (adiaphoron) kérdések közötti különbsé-

gek megszűnésének idején is ugyanazzal 
az evangéliumi üzenettel kell szolgálnia, 
hogy a környezetében hangzó sokféle hang 
között mégis felismerhető legyen, és meg-
szólító ereje megmaradjon. 

A kötet két tanulmányt és hat, külön-
böző felekezetektől származó hitvallást 
tartalmaz. Ezek között keletkezési helyét 
és idejét tekintve kivételnek számít a Bar-
meni teológiai nyilatkozat szövege, mely 
azt példázza, miként emelhet szót egy ke-
resztény közösség egy hitének alapjait is 
kikezdő válságos történelmi helyzetben. 

A második világháborút megelőző években a náci ideo-
lógia által megfertőzött német egyház teológusainak 
nem csekély bátorsággal kellett meggyőződésükről hitet 
tenniük, amikor a tanítás tisztaságának védelme céljából 
nyilvánosságra hozták az 1934 májusában megfogalma-
zott állásfoglalásukat. A Hans Asmussen és Karl Barth 
vezetésével kidolgozott kiáltvány mai napig is a modern 
hitvallások mintájának tekinthető, ennek köszönhetően 
többen is magyarra fordították. (A kutatóközpont ki-
adványában Juhász Tamás tolmácsolásában olvasható.)

Az ezt követő nyilatkozatok terjedelmüket és témá-
jukat tekintve meglehetősen változatosak: jelzik, hogy 
a 20. és 21. századi kereszténységet ma szinte ugyanab-
ból az irányból érik támadások, mint alakulása idején. 
A szentháromságtan, a megváltás mikéntje, az Ó- és 
Újszövetség kapcsolata éppen úgy megkérdőjeleződik, 
mint egykoron. Az amerikai kis- és nagyegyházak bemu-
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tatott nyilatkozatai rávilágítanak, miként nyúlhat vissza 
hagyományaihoz egy közösség, amikor újabb és újabb 
kihívások érik. A közreadott hitvallások egyöntetűen 
az alapítók által hitt és vallott igazságok újrafelfede-
zésében és ismételt elsajátításában látják a megoldást. 
Noha a felvetődő kérdések újnak tűnnek, s a protestáns 
felekezetek olykor ismeretlennek látszó kulturális vagy 
erkölcsi bizonytalanságokkal találják szemben magu-
kat, a válasz az alapok tisztázása során lelhető meg. Ez 
mutatkozik meg az amerikai episzkopális felekezet által 
1991-ben összeállított, hét fő részből álló Baltimore-i 
nyilatkozatban is. Az új, a történelmi kinyilatkozta-
tást felülbíráló, annak nyelvét modernebbel felcserélni 
kívánó paradigma ellenében megszólaló teológusok 
egyszerre igyekeznek a legégetőbbnek tűnő trinitári-
us hitigazságok kérdésében és a nemek egyenjogúságát 
érintő – látszólag kevésbé lényeges – ügyben is kiállni 
a Szentírásban megfogalmazott kijelentés mellett. Ők 
maguk is tisztában vannak azzal, hogy fellépésük nem 
mentes a kockázatoktól sem, ám az esetleges elutasítás 
vagy retorzió ellenére az evangélium mélyebb megérté-
sének lehetősége, a közösségi identitás megerősödésének 
esélye elegendő ok a megszólalásra.

Több példát is találunk a felekezetközi összefo-
gásra, amelynek eredményeképpen nagyon is időszerű 
gondokkal foglalkozó s helyenként a megoldás útját 
is felmutató apologetikus írások születtek. Ez azzal is 
magyarázható, hogy a gyülekezetek létszámának ri-
asztó csökkenése, a fogyasztói szemlélet elharapózása 
sokkalta nagyobb feladatokat ró az egyes egyházakra 
annál, semhogy önálló erőfeszítésekkel hatékonyan 
munkálkodhatnának azokban. A közös gondok meg-
oldásának első lépése a bűnbánat kifejezése, ahonnan 
egyenes út vezet Isten kegyelmének hirdetéséig, addig 
a legkisebb közös többszörösig, amelynek hirdetésére 
minden keresztény hivatott. A különböző kegyességi 
irányzatok egy koalícióba tömörülése bizonyítja, hogy 
az ökumenikus mozgalom képes megragadni a lényeget 
s fellépni a közös célok érdekében anélkül, hogy az egyes 
közösségek sajátos vonásait bármiféle megalkuvásra 
való késztetéssel tompítaná. 

William J. Abraham tanulmánya a ’90-es évek 
amerikai keresztény megújulási törekvéseinek céljait, 
első eredményeit és az ortodoxiával való párbeszéd ne-
hézségeit tárgyalja. Példaként mutatja be az Egyesült 
Metodista Egyházban végbemenő válságot, amely tra-
dicionális egyházszemléletük és a hitvalló mozgalom 
összeütközése nyomán alakult ki. Az évszázadok során 
megszilárdult, nem konfesszionális hagyomány észre-
vétlenül távolodott el az alapító, John Wesley által kép-
viselt szellemiségtől. A kiüresedés beismerésének első 
lépéseként fel kellett tárni azokat a területeket, ahol 
a határozott tanítások helyét a kultúra által felkínált 
gondolatok vették át. Az ellenzékbe vonulók egyik érve 
a krisztológia túlhangsúlyozásától s az ezzel járó beszű-
küléstől óvta az új mozgalommal rokonszenvezőket. 
Másik ellenvetésük a hitvallások elvontságára igyeke-
zett felhívni a fi gyelmet, mintha a Szentháromságról, 
megtestesülésről, üdvösségről alkotott tanok nem vol-
nának elég egyértelműek, s nem volnának alkalmasak 
élő meggyőződés kialakítására. A szerző ezt követően a 
protestantizmus általánosabb kérdései felé fordul, s arra 
a már a reformáció korában is meglévő veszélyre mutat 
rá, ami a kanonikus hitvallást az egyház episztemológiai 
bizonytalansága miatt fenyegeti. Noha ellenszert nem 
ajánl, Abraham írása mégis bizakodó hangvétellel zá-
rul: akár sikeres a hitvalló mozgalmak küzdelme, akár 
nem, annyit mindenképpen sikerült elérniük, hogy a 
hagyományos nagy tanításokat újra a közösségek gon-
dolkodásának előterébe helyezték.

Rosemary Radford Ruether római katolikus teo-
lógus tanulmánya az Egyesült Államok egyik kritikus 
korszakában született. Arra a messianisztikus naciona-
lizmusra szolgál válasz gyanánt, amely az Oszama Bin 
Laden és a terrorizmus elleni harc idején megfertőzte 
az amerikai közbeszédet. A szerző pontokba szedi azo-
kat a téves nézeteket, amelyek az általa eretnekségnek 
nevezett amerikanista kereszténység létrejöttéért fele-
lősek. A kiválasztottság teológiai fogalmának politikai 
áthangolása, a katonai ellenfelek azonosítása a sátán 
erőivel valóban olyan mértékű összemosása az aktuál-
politikának és a bibliai igazságoknak, amely egyaránt árt 
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a keresztény terminológiát felületesen ismerőknek, s az 
állam külpolitikáját is hitelteleníti. Az egyház nyelvével 
visszaélő kormányzati és katonai vezetés tömör, lényegre 
törő kritikáját találjuk itt, amelynek központi üzenete, 
hogy a gonosz legyőzésének egyetlen útja a megtérés, a 
személyes és közösségi küzdelem a változásért, a vissza-
élések megszűnéséért. 

A kiadványban található írások egyöntetűen a ke-

resztény egyházi hagyomány újraélesztésének szükséges-
ségére mutatnak, ami a reformáció évfordulójának kü-
szöbén csak felerősíti időszerűségük érzetét. Álljon elő 
a hitvallási helyzet bármely módon, hiteles válaszként 
csak annak a meggyőződésnek megvallása szolgálhat, 
amely egyszerre lesz megerősítője annak, aki mondja, s 
az igazságra vezérlő kalauza annak, aki hallja.

Marjai Éva

Vallások a lélekről

Lélekenciklopédia. A lélek szerepe az emberiség szellemi 
fejlődésében. Főszerk. Simon-Székely Attila. 1. köt. Vi-
lágvallások lélekképzetei. KRE – L’Harmatattan, Bu-
dapest, 2015.

A Lélekenciklopédia első kötetével ambiciózus vállal-
kozás nyitó darabját veheti a kezébe az olvasó. A 2005-
ben indított Lélekenciklopédia projektet 
az MTA azzal a reménnyel támogatta, 
hogy a majd’ egy évtizedes alkotói munka 
gyümölcseként a lélekre vonatkozó egye-
dülálló tudástár születik. A sorozat célja, 
hogy a lélekre vonatkozó legfontosabb 
képzeteket multidiszciplináris módon 
ismertesse. 

A négy tervezett kötet jelenleg tár-
gyalt első darabja a nagy világvallások 
lélekfelfogását ismerteti, az elkövetkező 
kötetek pedig az európai és keleti fi lozófi -
ák, a tudományok, mítoszok, népvallások, 
a törzsi és új vallások elképzeléseit fogja az 
érdeklődők elé tárni. Simon-Székely Attila főszerkesz-
tő állítása, hogy a Lélekenciklopédia sajátos tartalma 
folytán egyedülálló mind a magyar, mind a nemzetközi 
enciklopédikus szakirodalomban (13. o.), némileg túl-
zás, de az bizonyos, hogy a lélekfogalom ilyen részletes 
körbejárása specialitást ad a tanulmánykötetnek. 

Az alkotásban összesen 160 fős – szerzőkből, lek-
torokból és szerkesztőkből álló – szakembergárda vett 
részt, akik egyrészt szavatolták a magas minőségi mun-
kát, másrészt viszont szemmel láthatóan hátrányára 
voltak az egységes szöveg megszületésének, hiszen – a 
kötet érdemei mellett – a kritika leginkább a szerkesztői 
munkát illeti. Legalábbis e recenzió írójának úgy tűnik, 

hogy ilyen nagy mennyiségű szöveg és 
különböző megközelítés, illetve ekkora 
szakembergárda mozgatása túl nagy fel-
adatnak bizonyult. 

A szerkesztési nehézségek már a 
kötet elején kiderülnek. Annak elle-
nére, hogy a könyv külön listát közöl 
a szerkesztőbizottság, a szerkesztők és 
a lektorok tagjairól, mégis szinte telje-
sen követhetetlen, hogy kinek mi volt 
a feladata, de az rögtön látszik, hogy a 
tevékenységi körök között sok az átfedés. 
Előfordul, hogy egy tanulmány szerzője 
egyben a kötet szerkesztője is, ami nem 

túl szerencsés, az viszont végképp szokatlan, hogy egy 
tanulmánynak ugyanaz a személy legyen a társszerzője 
és egyben a lektora is. Az is zavaró, hogy a szerzők és 
lektorok listájában találunk olyan neveket a felsoroltak 
között, akiknek a szerepük beazonosíthatatlan, pedig ki-
mondottan felkeltette az érdeklődésemet, hogy például 
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James N. Pellechia, az Őrtorony folyóiratok társszerkesz-
tője vajon mely világvallásokról szóló tanulmányokban 
működhetett közre, hiszen a Jehova Tanúinak nézetei 
nem szerepelnek a kötetben. 

A kereszténységgel, judaizmussal, iszlámmal, hin-
duizmussal és buddhizmussal foglakozó első kötet 
minden tanulmánya azonos szerkesztési elvet követett. 
A tanulmányok első fele minden esetben az irányzatok 
kialakulásának történetét és legfontosabb hitelveit tag-
lalja, és csak ezután térnek rá a vallások saját lélekfogal-
mának tárgyalására. A kötet nagy erényei közé tartozik, 
hogy a legtöbb cikket az adott hitvilág képviselői írták, 
így minden felekezet saját magát defi niálhatja, az olva-
só pedig a legautentikusabb forrásból informálódhat. 
Ugyanakkor a tanulmányokon belüli arányok a címhez 
képest erősen eltolódtak, hiszen annak ellenére, hogy 
a szerkesztő szerint a könyv nem vallási és mitológiai 
lexikon, az olvasónak mégis sokszor ez az érzése, mivel 
a legtöbb cikknek több mint a felét a felekezettörté-
net és a hittételek teszik ki, és csak a maradék helyen 
következik a lélekkel kapcsolatos fogalmak tárgyalása. 
Ettől persze nem lesz rosszabb a kötet, az olvasó akár 
örülhet is annak, hogy „kettő az egyben” csomagot 
kap, és egy köteten belül jut hozzá egy vallási és egy 
lélekenciklopédiához is, mégis félő, hogy ez nem tuda-
tos koncepció alapján készült, hanem egyszerűen így 
sikerült, s ebben az esetben maguk a szerkesztők sem 
tartották az eredeti célokat. 

Az aránytalanság a nagyobb egységek között is 
feltűnő. A kereszténység a többi valláshoz képest jóval 
nagyobb terjedelmet, mintegy kétszáz oldalt tudhat 
magáénak, amelyben a római katolikustól a pünkös-
di egyházig kilenc különböző felekezet kapott önálló 
fejezetet. Hozzájuk képest a judaizmus és az iszlám 
hetven-hetven oldalt felölelő tárgyalásában és főként a 
mindössze negyvenoldalas hinduizmus fejezetben már 
nem kaptak külön tanulmányt a valláson belüli külön-
böző irányzatok, noha mind a judaizmus válfajai az or-
todoxiától a reformzsidóságig, mind a siíta és szunnita 
irányzatok, mind a vaisnavizmus, saivizmus, saktizmus 
hármasa joggal kerülhetett volna külön palettára. Hoz-

zájuk képest aztán a buddhizmus száz oldalon ismét öt 
önálló tanulmánnyal képviselteti magát, de ezek jobbára 
területi eloszlás alapján szerveződnek, tehát a szerkesztés 
egysége ez esetben is felborult.

A tanulmányok íróinak összeválogatása kifi no-
mult ízlésre vall, a szerzők magas színvonalon dolgoz-
tak. A közérthető formában írt tanulmányok rend-
kívül informatívak, olvasásuk pedig kimondottan 
élvezetes. Ugyanakkor fel kell hívnunk a fi gyelmet 
arra, hogy az akadémikus gondolkodású szerzői gárda 
kiválogatása érdekes következményekkel járt. Mivel 
többségük nemcsak hivatalban álló klerikus, hanem 
kritikai gondolkodású oktató is, ne higgyük, hogy 
tanulmányaik steril módon ismertetik saját vallásuk 
ortodox nézeteit. Az objektívnek ható retorika mögött 
sokszor áttetszik a gondolkodót gyötrő megválaszolat-
lan kérdések sokasága, amely időnként fi nom egyház-
kri tika formájában fogalmazódik meg. Így végül még-
sem estek túl sokan a „hazabeszélés” kísértésébe, és 
más vallások kritizálása helyett inkább saját vallásuk 
nézeteit próbálták árnyalni. Ennek beszédes példája 
a római katolikus Jitianu Liviu remek tanulmánya, 
aki – miközben bátran állítja, hogy az Ószövetségben 
szereplő „Isten lelke” kifejezés nem azonosítható a 
szentháromsági személyek egyikével – az eszkatoló-
giával foglakozó bekezdésében a halál utáni élet hat 
különböző modelljét mutatja be a pokol és halál ér-
telmezésének számos nézetével anélkül, hogy végül is 
megtudnánk, hogy mi a római katolikus álláspont. Az 
érdeklődés azért is merülhet fel az olvasóban, mert a 
szerző a cikkét a protestáns Rudolf Bultmann új túlvi-
lágmodelljével zárja. Tehát a tanulmányból rengeteget 
informálódhatunk, de bizonyos kérdésekben a katoli-
kus álláspont rejtve marad. Hasonlóan Juhász Tamás 
református egyetemi tanár hangsúlyai sem mondhatók 
„mainstreamnek”, amikor Kálvinra és a Heidelbergi 
kátéra hivatkozva demitologizálja a poklot, és azt is 
állítja, hogy a református hívők többsége tagadja az 
ördög személyi létét, mondván, ha nincs alvilág, ak-
kor nem létezhetnek azt benépesítő szellemi lények 
sem. Így bár a kolozsvári teológus tollából nagyon 
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magas színvonalú tanulmány született, de nézetei néha 
közelebb állnak az unitárius szemlélethez, mint sok 
református hívő álláspontjához. 

Összefoglalva, aki kezébe veszi a kötetet, kitűnő 
tanulmányokat olvashat akadémikus szerzőktől, érthető 
nyelven. A lélekképzetekről is hatalmas mennyiségű in-

formáció birtokába juthat, de a felekezeti állásfoglalások 
tekintetében némi óvatosságra kell inteni az érdeklődőt, 
mert a cikkek hitvallás gyanánt nem kezelhetők, sokszor 
inkább az értelmiségi hívők alternatív gondolataival 
találkozhatunk.  

Erdei Ildikó

Szavak a csendből
Szakralitás a kortárs művészetben 

A csend történései. Szakralitás, Biblia a mai magyar iro-
dalomban és művészetben. Szerk. Hafner Zoltán. Vigilia 
Kiadó, Budapest, 2015.

A csendben sok minden megtörténhet. A csend esély 
a végtelennel való találkozásra, a megismerésre. Benne 
rejlik az önmegértés lehetősége. A csend 
letaglóz, újjászül, alkotásra késztet. Elvá-
laszt, elhatárol, lezár. Ha nem rettenünk 
meg tőle, kiszakít a földi létből, termé-
keny erővé válik: az ima, a szemlélődés, 
az alkotás közegévé. A csend ugyanis 
nem a szó hiánya. A csendben képek, 
szavak születnek, válaszok, akár fel nem 
tett kérdésekre is. Közvetítő közegében a 
létezés egyszerre értelmet nyerhet.

A csend történései című kötet nem-
csak címével, de problémafelvetésével is 
utal arra az alapvető felismerésre, hogy 
a csend a szakralitással és az alkotással 
szorosan összetartozó fogalom. A kötet 
kortárs művészeket megszólaltatva arra 
keresi a választ, hogy a szakralitás problémája miként 
vetődik föl az alkotómunka során, illetve a biblikus tra-
díció hogyan tükröződik az alkotók műveiben, adott 
esetben hogyan határozza meg művészetüket. Kortárs 
írók, költők, műfordítók, esszéisták, képzőművészek, 

fi lmrendezők vallanak arról, hogy a bibliai történetek, 
bibliai szöveghelyek hogyan válnak művészi alkotásokat 
ösztönző teremtő erővé, hogyan lesz sajáttá a mások 
által elbeszélt, hogyan alakul át a szakrális profánná, mi 
vész el a művészi átlényegülés folyamatában, és mit ad 
hozzá a megszülető mű a kiinduló szöveghez, az alkotó 

személyiségéhez, az alkotást befogadó 
emberhez. Hogyan őriz meg valamit 
az új műalkotás a Biblia lényegéből, és 
válik mégis valami nagyon mássá, mitől 
fosztjuk meg a szent szöveget, ha a mű-
vészet tárgyává tesszük, és mit ad hozzá 
a szent szöveghez az új műalkotás, ami 
óhatatlanul értelmezése, újraértelmezése 
„az eredetinek”. Az alkotó ember ebben 
a kontextusban szűrő, aki engedi magán 
átfolyni a bibliai szöveghelyet, történetet, 
hogy aztán elénk tárja azt, ami a folya-
mat végén lerakódott.

Kortárs alkotók közül harminchatan 
vallanak a Vigilia szerkesztősége által fel-
tett körkérdésre, amely bibliai történetek, 

szöveghelyek művészi adaptálásának alkotás-lélektani 
problémájára kérdez rá. A szerzők sokféle szempontból 
közelítenek a kérdéshez: van, aki saját műalkotását ele-
mezve enged betekintést az alkotás folyamatába, sze-
mélyes, belső küzdelmeiről is számot adva. Van, aki írá-
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sában a szakralitáshoz fűződő viszonyával néz szembe, 
olvashatunk élettörténeteket, metafi zikai fejtegetéseket, 
rövid esszéket alkotásról, tér és idő problémájáról, de 
más fi lozófi ai problémákat felvető, az emberi létezés mi-
benlétére rákérdező, a(z) (ön)megértés egzisztenciális 
határhelyzeteit boncolgató szövegeket is. A sokszínűség 
– a közös kiindulópont ellenére – tehát meghatározója a 
kötet írásainak, hiszen nincs két egyforma életút, nincs 
két egyforma alkotói folyamat. Van, akinek a Biblia min-
dennapi olvasmánya, a szakralitás művészetének meg-
határozó eleme, a transzcendenssel való kapcsolat napi 
szintű alapélménye. Van, aki egy-egy bibliai szöveghellyel 
birkózva alkotja meg saját (meta)szövegét, a szakrális 
szöveg kimeríthetetlenül sok értelmezési lehetősége közül 
hosszú időn át tartó szellemi munka árán megszülve a 
maga számára autentikus szövegértelmezést. Van, akit 
egy-egy bibliai történet szólít meg: valamelyik szereplő 
élete, életének epizódja válik műalkotásának tárgyává, az 
önrefl exió eszközévé. És van olyan is, akinek verseit, szö-
vegeinek nyelvezetét, témaválasztását a Biblia tudat alatt 
befolyásolta. Vagy épp nagyon is tudatosan: szerzőkét, 
akik bevallottan a szavak „bekebelezésének” igényével 
nyúltak a Bibliához, kölcsönkérve szavakat, hogy ezáltal 
maguk is a dolgok mélyére láthassanak.

A különböző művészeti ágak, az egymástól olykor 
igen eltérő ars poeticák ellenére azonban egy dolog közös 
ezekben a szövegekben: hitbéli meggyőződéstől függetle-
nül, művészi hitvallásuk részeként vallják a megszólítottak 
a Biblia nyelvezetének, művészi erejének nagyszerűségét, 
kimeríthetetlenségét, inspiráló erejét. És hisznek a művé-
szet teremtő erejében, vallják, hogy az alkotás folyamatá-
ban és a megalkotott mű befogadása során megfejthetünk 
valamit a titokból, az emberi létezés lényegéből, általa 
jobban megismerhetjük önmagunkat és a körülöttünk 
lévőt, válaszokat, útmutatást kaphatunk: „Ha arra gon-
dolok, hogy mi késztet a fi lmkészítésre, akkor az induló 
alap mindig ugyanaz. Mindig ugyanaz a szorongó, két-
ségbeejtő és egyben varázslatos és megfogalmazhatatlan 
érzés. Bár a fi lmek különbözőek lehetnek, de a mélyben az 
alapja mindegyiknek ugyanaz. Megismerni a földi létünk 
értelmét” – vallja például Nagy Dénes fi lmrendező.

A művészet teremtő ereje által tehát láthatóvá, hallha-
tóvá válnak a csend történései. Az eltérő műfajú válaszok, 
az olykor nagyon is személyes, vallomásszerű, máskor in-
kább tárgyszerű írások izgalmas, aktív befogadói maga-
tartást igénylő és kiváltó, a mindennapi létezés nehézségei 
közepette is kapaszkodót nyújtó kötetté állnak össze.

Érfalvy Lívia

 Parafrázis és exegézis

Minton, Gretchen E. (szerk.): John Bale’s Th e Image of 
Both Churches. Springer, Dordrecht, 2013.

A Jelenések könyve első angol nyelvű kommentárja, 
John Bale Th e Image of Both Churches című műve 2013 
óta olvasható elsőként kritikai kiadásban, Gretchen E. 
Minton gondozásában és magyarázataival. A páratlan 
kiadvány hiánypótlónak tekinthető Bale munkásságát 
illetően, mivel eddig főként drámáiról volt ismeretes, 
továbbá igen értékes forrást jelent nemcsak a teológu-
sok számára, hanem mindazoknak, akik a reformáció 

irodalma, történelemszemlélete, a 16. század eszmetör-
ténete iránt érdeklődnek. 

John Bale a 16. század hajnalán, 1495–1563 között élt 
és működött. A történelmi és hagiográfi ai műveket alkotó, 
régiséggyűjtő szenvedéllyel megáldott karmelita szerzetes 
38 éves korában egy pálfordulással protestáns hitre tért át, 
s az új eszmék terjesztőjeként és védelmezőjeként lépett fel 
több drámájával Th omas Cromwell pártfogása alatt. Pat-
rónusa kivégzésekor azonban száműzetésbe kényszerült, 
s Th e Image of Both Churches című nagyszabású műve a 
kontinensen született meg 1545 táján. Kommentárjában 
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maga is azonosul a száműzetésben lévő János apostollal, 
hangja sokszor keveredik, sőt egybeolvad az övével, s a 
száműzetés, az üldöztetés és a „Maradék” motívumát az 
igaz egyházhoz való tartozás feltételévé emeli. Az Image 
műfaját tekintve igen komplex alkotás; míg az első rész-
ben inkább parafrázisról beszélhetünk, addig a műben 
előrehaladva Bale egyre mélyebb exegetikai fejtegetésekbe 
bocsátkozik, helyenként invektívával és drámai elemekkel 
fűszerezve kommentárját. 

Gretchen E. Minton könyve az Image 
egyetlen, a modern angol nyelv helyesírását 
és központozását követő kritikai kiadása, 
amely akadémiai igényességgel, jól hasz-
nálható táblázatokkal és jegyzetekkel el-
látva tárja elénk Bale grandiózus alkotását. 
Minton egy részletes bevezető segítségével 
kalauzolja el az olvasót Bale és az Apoka-
lipszis-kommentárok világába, iránymuta-
tást adva a főbb motívumok, a történelmi 
háttér, a felhasznált források tekintetében, 
pontosan feltüntetve a kiadáshoz felhasz-
nált 16. századi nyomtatványokat, az átírá-
si és szerkesztési módszereket.

A több mint négyszáz oldalas Image három nagy rész-
re s azon belül a bibliai beosztásnak megfelelően fejeze-
tekre tagolódik. Bale végig egy logikus rendszert követve 
elemzi a szöveghelyeket: a bibliai textust a verseknél rövi-
debb, sorszámozott egységekre osztja, majd ezekhez fűzi 
kommentárjait, amelyek tartalmazzák a jelképek részletes 
magyarázatát, a vonatkozó bibliai szövegrészeket és a törté-
nelmi személyek és események sokszor kifejezetten hosszú 
felsorolását. Ez utóbbiak enciklopédiaszerű magyarázatát 
megtalálhatjuk a kiadás végén, csakúgy, mint a régies angol 
kifejezések szószedetét. A kiadás külön érdeme, hogy a szö-
vegközi metszeteket is feltünteti, kincsesbányát biztosítva 
az ikonográfi ai érdeklődésűeknek. A könyv bibliográfi ával, 
lapszéli jegyzetekkel, valamint Bale történelemfelfogását 
szemléltető, jelképeket rendszerező táblázatokkal zárul, 
amelyek nagy segítséget jelentenek az olvasónak.

A Bale művében kibontakozó világkép duális oppo-
zíciókra épül: az ő tolmácsolásában a Jelenések könyve 

a címben is megjelenő két egyház, a Napba öltözött asz-
szony és a felékesített, skarlátba öltözött babiloni parázna 
párhuzamos története. Ez a dualizmus strukturálja és 
alakítja a földi történelmet az apostolok korától kezdve 
a szerző jelenéig, összekapcsolva a szekuláris történel-
mi eseményeket az egyház lelkiségének alakulásával s az 
egyes emberek életével. Bale hét korszakot különböztet 
meg, párhuzamba állítva az Apokalipszisben megjelenő 

hét pecsétet, hét levelet, hét kürtszót, hét 
poharat s a fenevad hét fejét. A korszakok 
során a két egyház, tulajdonképpen a Jó és 
a Rossz közötti harc egyre intenzívebbé 
válik, s végül saját jelenében, a hatodik 
korszakban, a reformáció korában éle-
ződik ki leginkább egy rövid békeidőt 
követő végső kataklizma előtt. A két 
egyház koncepciójánál azonban a szerző 
nem szorítkozik a korszak irodalmából 
ismerős katolikus-protestáns ellentétre, 
hanem ennél mélyebb, rendszerszintű kö-
vetkeztetéseket is levon; egyházfogalma és 
gondolkodási perspektívája tehát bizonyos 
értelemben meghaladja kora horizontját, 

még ha a mai olvasónak kihívást is jelent durvának, ese-
tenként szarkasztikusnak ható nyelvezete vagy erősen ket-
téosztott világképe. Nem Bale hozta létre ezt a világlátást, 
viszont műve egyedülálló szintézisként fogható fel, amely 
összekapcsolja a középkori Apokalipszis-kommentárok 
történelemfelfogását a protestáns kettős egyházfogalom-
mal és Antikrisztus-értelmezéssel. 

Bale nagy hatással volt saját kortársaira, például John 
Foxe-ra, de az Erzsébet-kori angol költészet nagy alakjaitól, 
Spensertől, Miltontól kezdve egészen a 17. századi puritán 
szerzőkig messzemenő befolyást gyakorolt sokakra, nem-
csak Angliában, hanem a kontinensen és Amerikában is. 
Műve különösen értékes lenyomata kora gondolkodásmód-
jának, s egyben az angol reformáció fontos dokumentumá-
nak is tekinthető, így igen örvendetes, hogy egy igényes és 
részletes magyarázatokkal ellátott kritikai kiadás formájá-
ban most már hozzáférhető a mai olvasók számára is.

Kassai Gyöngyi
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Cseke Ákos: Szabadság. L’Harmattan, Budapest, 2016. 
(Coram Deo Kortársak)

Cseke Ákos Szabadság című legújabb kötetét a szerelmi 
egyesülés képével indítja, s felteszi a kérdést: „…nem ez 
a maradéktalan testi-lelki egyesülés-e az, ami egy adott 
pillanatban, a testi és lelki érettség egy bizonyos pont-
ján felébreszti az emberben a szabadság 
iránti vágyat, nem ez-e az az ősélmény, 
amely megsejteti velünk a szabad létezés 
lehetőségét az élet más tereiben is?” (5) 
A kötet nyitó gondolatában már benne 
rejlik a szabadságról alkotott elképze-
lésnek az a tágassága, amely az emberi 
élet egészét próbálja meg átfogni. Cse-
ke Ákos voltaképpen nem mond mást, 
mint hogy a szeretet/szerelem tapaszta-
lata indíthatja csak el az embert a szabad 
létezés irányába, és így mintha az Éne-
kek éneke kezdősoraira „rímelnének” 
az általa leírtak: „Csókoljon meg a szája 
csókjával! Igen, szerelmed édesebb a bor-
nál.” (Énekek 1,1) A szerelem tapasztalata jelenti tehát a 
kiindulópontot mind Cseke kötetében, mind az Énekek 
énekében: ahogyan a fenti idézetben is megjelenik, ez az 
az ősélmény, amely megnyit, kilépésre sarkall, a réginek, 
az addig megszokottnak az elhagyására ösztönöz. 

Ugyanakkor fontos látni, hogy Cseke már itt, köte-
tének legelején erős állítást rejt el a sorok között, amelyre 
első tanulmányában rá is kérdez: a szabadság elsősorban 
nem egyéni, individuális tapasztalat, nem egyenlő az ön-
megvalósítás törekvésével, a mindentől és mindenkitől 
való függetlenség kísérletével. Ahogyan a szerelem csak 
két ember között lehet teljes, úgy a szabadság is csak a 
közösséggel együtt válik értelmezhetővé. Cseke azonban 
rámutat, hogy az individuum szabadságra való törekvé-
se, az önmagából való kilépés mozzanatának vágya való-
jában a közösség által determinált, azaz: a társadalomba 

való beleszületés, bizonyos szabályok, rítusok elsajátítása 
és gondolkodásmódunk is az emberi közösségben for-
málódik és függ attól, így valójában a szabadságra való 
rákérdezésünk sem „szabad”. Így jut el a kötet szerzője 
a társadalmi és hatalmi berendezkedések, az egyén és 
a közösség viszonyának elemzése és ütköztetése révén 
a megállapításig: „Az ember nem szabad: a szabadság 

valami, aminek az ember kezdettől fog-
va híján van; de szabadsága hiányában a 
legborzasztóbb az, hogy másoktól átvett 
és örökölt, megrögzött és evidensnek te-
kintett, ám soha el nem gondolt gondo-
latok nevében boldogan szabadnak hiszi 
és hazudja önmagát.” (24)

A közösségben megélt szabadság-
nak a kutatására is vállalkozik tehát a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Esz-
tétika Tanszékének tanára, rávilágítva 
a szabadság különböző aspektusaira a 
magán- és lelki élet, a társadalmi szféra 
és az állami berendezkedés, a vallás és az 
egyház, illetve a művészi és tudományos 

élet területein belül. Mindehhez a 21. századtól egészen 
Krisztusig visszamenő utat választ, és noha alapvető-
en nem történelmi szempontból közelíti meg kutatási 
témáját, a kötetben egy történelmi ív is felfedezhető. 
Ugyanakkor a fi lozófi atörténet egyes szerzőinek be-
mutatása és gondolataik egymással való ütköztetése a 
fi lológiai kutakodásnál sokkal szabadabb módon jelenik 
meg. Olyan szerzőket állít ugyanis egymás mellé, akik 
mind időben, mind gondolkodásmódban nagyon távol 
állónak tűnhetnek az olvasó számára, mégis, a Sartre és 
Kirkegaard, Eckhart mester és Schelling, Girard vagy 
Heidegger közötti párbeszéd megteremtésével az egész 
kötetnek szabad mozgásteret biztosít.  

Közösség és egyén szabadságának problematikája 
vagy inkább – a kötetet nyitó szerelmi tapasztalatból 
kiindulva – annak misztériuma adja Cseke Ákos gon-
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dolkodásának fő tengelyét, amelynek kapcsán a sza-
badság dinamikájában rejlő kettős mozgásra, illetve 
körkörösségre hívja fel a fi gyelmet. Egyfelől a kötet első 
oldalain elővételezi a másikért való kilépés gondolatát, 
amely a szerelmi tapasztalat sajátja, és így rámutat arra, 
hogy valójában a szerelmesek nem saját vágyuk foglyai, 
hanem a másik szépsége és szabadsága nyűgözi le az 
embert, aki ennek válik rabjává (6). Másfelől, kötetének 
későbbi részében, amikor Eckhart mester gondolatait 
elemzi, Cseke újra a szabadság kettős mozgásáról ír: 
bármit és mindent elveszíteni; bármit és mindent meg-
találni (62). Illetve, ahogyan az evangéliumok elemzé-
sénél is felhívja rá a fi gyelmet: „…a szabadságnak vagy 
a felszabadulásnak csak az egyik oldala az elutasítás és 
a nemet mondás, miközben a szabad lét vagy jelenlét 
természetes és lényegi része az igent mondás is (…).” (79) 
Jól körvonalazódik tehát, hogy Cseke Ákos a szabadság 
tapasztalatát elemezve az (ön)elvesztés és a megtalálás 
vagy megtaláltság dinamikájára, illetve a szabadságban 
való elköteleződés belső feszültségére pillant rá. 

Ez a kettősség rejlik már a második számozott ta-
nulmány elején leírt mélységtapasztalatban is, amelyben 
Cseke Ákos egy egészen hétköznapi élményt emel fi lo-
zófi ai rangra. A tériszony leírása során rámutat, hogy 
akkor, amikor hátrébb lépünk a korláttól, amikor elfor-
dulunk, hogy ne lássuk azt, amit látunk, ez az érzés pá-
rosul magának a mélységnek a hívásával: így a tériszony 
térszerelemmé válik (vö. 26). A továbbiakban a mély-
ség hívásának tapasztalatát állítja párhuzamba a kötet 
szerzője a szépség hívásával, amelybe beleveszünk, mint 
a legnagyobb és mindent átformáló szerelembe (27). 
A korláton való átfordulás, átbillenés gondolata mint 
kísértés a lélek mélyén lévő halálösztönnel rokon vagy 
azzal egy. Ez a mindennek elvesztésére irányuló vágy 
és törekvés Cseke meglátása szerint olyan erő, amely-
lyel szemben az ember tehetetlen, hiszen a beleveszés 
nem más, mint a hívásnak való engedés. Nem véletlenül 
emelték ki a kötet szerkesztői a borító hátoldalán a szer-
zőnek azt a gondolatát, amely az életben bekövetkező 
sorozatos kis halálokra (petite mort) utal: „Olyan ez, 
mintha egyetlen életünk során több életünk is lehet-

ne, mintha egymás után több életet élhetnénk és több 
halált halhatnánk, ami nemcsak roppant erőt, hanem 
egyúttal valami csodálatos elengedést is feltételez (…).” 
(85) A halálnak ez a mindennapos átélése, amelyre a 
kötet szerzője utal, így párhuzamba állítható a könyv 
elején leírt szerelmi tapasztalattal, amelyet a kötet végén 
elemzett Lancelot-történet foglal keretbe. A szerelmi 
extázisban bekövetkező eltűnés és halál mozzanata így 
voltaképpen kötetszervező elemmé válik.

Önmagunk elvesztése, ahogyan a kötet szerzője 
láttatja, csak akkor lehet hiteles és egészen szabad, ha 
nem pusztán önérdekünk áll a háttérben. Cseke Ákos 
„leleplezi” A lét és a semmiben leírt szabadságelméletet: 
„A szabad létezés (…) Sartre felől nézve nem más, mint 
szüntelen semmítés és formátlanítás, folytonos szakítás 
és szakadás, ami egyben azt is jelenti, hogy az ember igazi 
hazája és otthona nem a biztonságot, kényelmet nyújtó, 
társadalmi státusszal kecsegtető forma (…), hanem az 
elbizonytalanodás, az átbillenés, a határátlépés, a láza-
dás.” (35) Sartre-ral ellentétben Cseke a mindenre nemet 
mondó, az egzisztencia saját szabadságára törekvő moz-
gásával az affi  rmációt helyezi szembe: „Valóban az állan-
dó semmítésben kell-e látnunk a szabad egzisztencia lé-
nyegét (…)? Nem lehet-e tovább menni az általa [Sartre] 
megnyitott úttalan úton, nem kell-e még radikálisabban 
elgondolni a szabadság valóságát és fogalmát (…)?” (41) 
Majd folytatja: „Nem lehetséges-e (…), hogy a szabadság 
döntő momentuma nem a szüntelen semmítés, hanem 
azon túl mégiscsak egy-egy forma szabad választása és 
vállalása, nem a törés, a lázadás, a nemet mondás, hanem 
a találkozás, a rátalálás, az igenlés (…)?” (41) 

A formák teremtő meghaladásának dinamizmu-
sa áll tehát szemben a sartre-i gondolkodásmóddal, 
mindazonáltal Cseke Eckhart mester prédikációin ke-
resztül a szabadság kettős mozgásának meghaladását 
állítja a középpontba, és ezzel mintha az általa felvázolt 
problémakör óhatatlanul belső dichotómiában való 
megrekedtségén próbálna meg túljutni. Az eckharti 
gondolatok vezetnek majd tovább a jézusi történetek 
felé, amelyek legmélyebb mondanivalója talán a szere-
tet szabadságában ragadható meg. De ahhoz, hogy ezt 
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megértsük, a németalföldi misztikust hívja segítségül a 
kötet szerzője, aki a szabadság legradikálisabb értelme-
zését nyújtja, a testi és lelki szegénység fogalmával állítva 
párhuzamba azt. Eckhart mester gondolatai mentén 
a kiüresedés fogalma válik hangsúlyossá, amely való-
jában minden, az üdvösség eléréséhez „használható” 
eszköznek az elengedését is jelenti, végső soron pedig 
magának „Istennek” Istenért való elengedésére utal. 
Eckhart nem beszél másról Cseke értelmezése szerint, 
mint az Isten fogalmi értelemben megközelített valósá-
gának megszabadulásáról, de ekkor már az ember „nem 
szabad, hanem maga a szabadság” (51). Ez a szabadság 
az, amelyben megszűnik Isten és ember ontológiai kü-
lönbsége – azaz az adok-kapok, a hasonlóságon alapuló 
viszony és Isten rajtam kívül való elgondolása veszíti el 
értelmét. Az én és a te kettősségének megszűnése tehát 
eckharti értelemben azt jelenti, hogy „az ember nem az, 
aki farkasszemet néz Istennel, hanem az, aki azt nézi és 
látja, amit Isten néz és lát, és aki úgy néz és lát, ahogyan 
Isten néz és lát” (54). 

Eckhart mester tehát egyfajta teremtő szabadságról 
ír, amely képessé teszi az embert a formák szabad elfo-
gadására és megélésére, mindazonáltal „Istenben élve 
nincs többé olyan forma, amely ne lehetne és ne volna 
az ő formája, ami azt is jelenti, hogy (…) immár egyik 
forma sem lehet az ő formája, miközben a szabadság 
tapasztalata egyúttal minden formával megajándékoz-
za”. Ez a jelenlét kérdése, amelyet Cseke Eckhart gon-
dolatainak középpontjába állít; azaz nem arról van szó, 
hogy a formák és önmagunk kiüresedése révén igent 
mondunk valami újra, hanem a teljes Istenbe való bele-
feledkezésről, arról a jelenlétről, amelyet a szerelmesek 
élnek át, amelyet mint titkot őriznek, és amely létükben 
szabaddá teszi őket. 

A kötet negyedik tanulmánya Jézus életének egy-egy 
mozzanatát emeli ki, így például Mária Magdolna törté-
netét, ahol a szeretet és odaadás egy apró mozdulatban 
találkozik. Cseke Jézus szabadságáról ír, arról, ahogyan 
mindentől és mindenkitől szabadon rá mer kérdezni a 
vallásos rítusok és szabályok rendszerére, ahogyan fel-
függeszti a másokkal szembeni ítélet akarását, rámutat-

va a cselekedetek automatizmusával szemben a szeretet 
realitására (74). „A szabadság élménye és tapasztalata 
Jézusnál mindig elválaszthatatlan a felebaráti szeretet, 
vagyis végső soron a közösség tapasztalatától (…). Jézus 
úgy áll előttünk az evangéliumokban, mint aki azért 
képes a szeretetre, mert határtalanul, már-már végtelenül 
szabad, de aki tulajdonképpen pontosan azért szabad, 
mert határtalanul, már-már végtelenül szeret, mert ő 
maga a szeretet.” (80–81) A szeretet tehát áthágás, újra 
és újra rákérdezés az addig biztonságosnak hitt rendre, 
ahogyan a kötet záró tanulmányában Lancelot történe-
tén keresztül elszakadunk az etikailag meghatározha-
tó szabadságfogalomtól. Az etikaitól való elszakadásra 
hívta fel a fi gyelmet Eckharton keresztül Cseke Ákos, 
és mintha az etikai viszonyok újrarendeződésének lehet-
nénk tanúi Lancelot és Guinevra történetén keresztül is.

A szerző párhuzamba állítja az evangéliumok sze-
retetparancsát a kerekasztal lovagjának törekvésével, 
amely egyedül azt akarja, hogy szerelmével együtt lehes-
sen. Felfüggesztődnek az ítéletek és a helyes vélekedések; 
a szerelem valójában a korábban reálisnak hitt világ ir-
realitására mutat rá. „Lancelot minden hűségből kivet-
kőzik, ami nem a szerelme iránti hűség maga (…).” (108) 

Cseke Ákos kötete az önmagunk elvesztésén ke-
resztül megvalósuló rátalálás szabadságáról beszél; ar-
ról a belefeledkezésről, amelyet a másik szépsége által 
tapasztalhatunk meg, amely elhív, kihív önmagunktól 
és önmagunkból. A szerelmi egyesülés mint a köteten 
végighúzódó leghangsúlyosabb motívum azonban 
egyetemessé tágul, mintha a teremtés kezdő szavának 
ereje tükröződne a szerelmesek egymásra találásában, 
az egymásra testi gesztusokkal is kimondott igenük-
ben. Ez a „legyen” szabadsága vagy a menyasszonynak a 
vőlegény hívó szavára való elindulása az Énekek éneké-
ben; ez az elindulás kezdetben a keresés szenvedélyével 
áthatott, majd a rátalálás örömében megnyugodva egy 
közös szemléletben egyesült. Ez a találkozás alakítja át 
a világot, szabadít meg az ítélettől, ahogy Cseke Jézus 
kapcsán írja, és engedi úgy látni a világot és a másik 
embert, ahogyan Isten látja. És gyönyörködik benne.

Várkonyi Borbála
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Sötéttől sem rettenő mesék 

Papp-Zakor Ilka: Angyalvacsora. Prae.hu Kft ., Buda-
pest, 2015.

Sűrű levegőjű, bizarr az ifj ú JAKkendő-díjas Papp-Za-
kor Ilka prózai – de lírai elemekben bővelkedő – világa. 
Az Angyalvacsora című, 2015-ben megjelent kötet kafk ai 
ihletettségű novelláiban összekuszálódik a valóság és 
a képzelet – az író érezhetően ottho-
nosan mozog itt is, ott is. Érzékeny a 
témaválasztásban és a történetvezetés-
ben. Érzékeny a részletekre. Érzékeny 
az érzékire és éterire egyaránt. 

Az elbeszélő bárkinek a bőrébe be-
lebújik, nem is kell különleges karak-
ternek lennie. Egy tipikus falusi em-
ber, aki rendre a legnagyobbat szeretné 
kaszálni, és aki ezért november végén 
puskával lődöz titokban a telkén, hogy 
minél több ínycsiklandó, tömjénszagú 
angyalhús kerülhessen majd a karácso-
nyi asztalra; egy, a veszteség fájdalmával 
csak közvetetten érintkező kertész, aki 
a kolléganője fi át látogatja az onkológi-
án; vagy épp egy szerencsétlen anyós, akit az övéi kire-
kesztenek életükből. A kiindulópont, a továbbfűznivaló 
mindig valamiféle fájdalom; ebből születik aztán egy 
hol abszurd, hol humoros, hol egészen szarkasztikus 
elemekkel teletűzdelt novellacsokor, kisebb tragédiák 
vagy inkább tragikomédiák – gyerekeknek minden bi-
zonnyal fejlődési rendellenességet okozó mesék – sora. 

Fáj a verés (a kaviárevő koldus osztályrésze), fáj a 
megalázó seggberúgás (a Múzeum körúti hajléktalan 
kapja), fáj, ha hülyének néznek (anyuka, meg fi át „Nyú-
jorkból” hazaváró hígagyú nénike). Fáj az értetlenség, 
amely konkrétan a tulajdonképpen című novellában 
tematizálódik, ahol a főszereplő „bevándorlóként”, 
megfelelő nyelvtudás híján éli mindennapjait. (Hogy 
az idegenség és a meg nem értettség érzete mennyiben 

rímel a ma Helsinkiben élő író tapasztalataira, nem 
tudhatjuk, de több novellájában is megjelenik, ha csak 
közvetett módon is.) Ha – a nyelvi korlátok miatt – nem 
tudom megértetni magam senkivel és nem tudok meg-
érteni senkit, a történet szerint a legjobb, ha vásárolok 
egy fűnyírót a helyi bolhapiacon, és bekapcsolása után, 
az egyhangú berregést hallgatva élem meg a kínzóan 

távol került egységérzetet… Fáj még a 
kiszolgáltatottság is, amely a kötet sok 
szereplőjére jellemző. És egyáltalán: fáj 
a lét. Mert alig van valami bizonyosság, 
alig van mibe kapaszkodni. És mert 
bármikor jöhet a leszámolás, vagy épp 
„az örökkévalóságig” tart a várakozás 
– hiába. A hiányok, éhségek, szomjúsá-
gok tarka, érzéki, érzékletes körülírása 
a novelláskötet, melynek nem célja a 
katarzis, inkább a feszültség fenn- és 
kitartása, a három pont, a feloldás hi-
ányának megtartása. 

Épp a címadó novella adhat mégis 
valami fogódzót az értelemkeresőnek. 
A sosem menekülő angyalokat irgal-

matlanul és szemrebbenés nélkül levadászó, húsukból 
alaposan bevacsoráló főszereplő végül sós könnyekkel 
itatja a telke tövébe gyülekező őzeket. Kijön belőle 
minden: angyalkolbász, angyaltöpörtyű, mézeskalácsos 
sültangyal (53). Aztán kijön belőle a fájdalom is, egyre 
csak sír. Nem nehéz ezt a képet a bűnös vezekléseként 
értelmezni, kiváltképp az angyaltematika miatt. De ta-
lán érdemes megvizsgálni a többi szöveget is azzal az 
előfeltevéssel, hogy – egy a jót és szépet irtó világban 
is – van megtisztulás, van megbocsátás. 

Megbocsáthat-e például az egyik adományozója jó-
voltából naponta kaviárt evő, vakságot mímelő koldus 
gyilkosainak? A kérdésre, úgy tűnik, a novella zárása 
sugall választ, melyben a főszereplő összebújik a köréje 
gyűlő vízi lényekkel, és érzi, hogy sok-sok idő után végre 
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megszűnik a szomjúsága (95). Valamiféle paradox révbe 
érésként, beteljesedésként is olvashatnánk mindezt, né-
miképp azonban sántít az elmélet, az elbeszélő története 
berekesztésekor ugyanis dupla csavarral él: megelégedett 
főszereplőjével még egy kishalat is megetet, az utolsó 
kép, hogy „nyelvén végigfolyik a vízfekete halvér” (95). 
Ha ragaszkodunk olvasói elvárásainkhoz, magyarázhat-
juk ezt úgy, hogy az ifj ú író még túlzottan a szimbólu-
mok rabja, és ezek sokszor túlzott mértékben jelennek 
meg írásaiban, ahogy a kaviár címűben is. Képileg a 
legburjánzóbb és legbujább az édesanya könyvesszobája 
című novella, amely egy különösen forró nyárba és egy 
pipacsoktól, margarétáktól, búzavirágoktól tarkálló 
kertbe röpít. A lekvárosbödön-hasú asszony degenerált 
gyermekei elől könyvtárába menekül, ahol virágokat 
présel nagy élvezettel. A virágok sikítanak, mikor becsat-
tantja a fedőlapokat… Miféle szerzetek ezek? Miért ez a 
nyugtalanság, ez a nyomasztó érzés? Milyen mese ez?! 

Lehetséges, hogy nem direkt módon kell keresnünk 
a feloldást, a megoldást. Sőt talán épp ettől az olvasói 
attitűdtől kívánják megszabadítani a befogadót ezek 
az írások. Megszabadítani – a szokásaitól. Merthogy: 
„A legnagyobb baj itt a megszokás. A dolgok rendes ke-
rékvágása. Csak én nem szokok meg itt semmit. A féle-
lem felülete megtanulhatatlan” – olvashatjuk a hélium 
című novellában (17). Talán erről a megtanulhatatlan, 

körülírhatatlan felületről kívánnak szólni a novellák. Ha 
pedig erről a speciális felületről kívánnak szólni, akkor 
funkciójukat be is töltik. Szólnak fülledt atmoszférájú vi-
lágokból testetlen pontokkal, kérdőjelekkel, csöndekkel.

Papp-Zakor Ilka világában a holtak emberi módon 
gondolkodnak, sőt, meg is szólalnak. Az erdőben felej-
tett magatehetetlen, tolószékes kislány vidáman kons-
tatálja, hogy fejébe mókuscsalád költözött, és testén há-
zatlan csigák mászkálnak. A holtra vert, vízbe dobott 
koldus a merülés alatt is refl ektál helyzetére. Az Angyal-
vacsora világában tehát azt is mondhatnánk, nincs halál. 
Vagy ha van is, az sosem jelenti a történet végét, inkább 
valami új kezdetét. Az elbeszélő által teremtett világok 
között szabad az átjárás. 

Úgy játékosak ezek a novellák tehát, hogy nem lep-
lezik el, nem tagadják a halált, a szenvedést, a fájdalmat, 
ugyanakkor a valóság értelmezési lehetőségei közül egy 
széles, színes skálányit kínálnak. Nincs bennük nagyot-
mondási vágy, épp furcsaságaikkal, torzulásaikkal, elto-
lásaikkal, tökéletlenségeikkel tanúskodnak az emberi lét 
kettős kötöttségéről, amelyet nem állítanak be se jónak, 
se rossznak. A félig ide, félig oda tartozás már önma-
gában is bizarr, és apropót szolgáltat a félelmes-játékos 
refl exióra. A játék azonban mindig valahogyan magával 
hozza a reményt is. 

Kinyik Anita

„…mert ez a valami egyszerűen nincs sehol…”

Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatér. 
Magvető Kiadó, Budapest, 2016.

Vannak olyan kortárs szerzők, akiknek legújabb kötet-
publikációja rendre irodalmi eseménynek számít nem-
csak az itthoni, hanem a külföldi olvasók számára is. Élő 
irodalmi legendáink (Nádas Péter, Bodor Ádám stb.) 
friss munkáinak kiadása mindig nagy várakozással tölti 
el az olvasóközönséget, és Krasznahorkai László regényei 

is ide sorolhatók. Immáron harmincéves munkássága 
önmagában is beszédes; emellett olyan sajátságos, eredeti 
stílust képvisel a kezdetek óta, amely a magyar prózapoé-
tika megkerülhetetlen alakjává avatta. Végtelenbe tartó 
mondatkolosszusai alighanem a legelőször eszünkbe 
jutó emblematikus jegyek, amelyek olyan mélyen beivód-
nak az ember tudatába, hogy a könyvből feltekintve már 
nem is tudja másképp szemlélni a világot. Kimértség, 
kegyetlen pontosság és részletezettség jellemzi Kraszna-
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horkai látásmódját, amelynek elsajátításakor meditatív 
érzékenység lesz úrrá rajtunk. Nem menekülünk, benne 
vagyunk a világában, sőt magunkkal visszük azt. Ez 
a magával ragadó erő sokszor félelmetes, hiszen amit 
elénk tár, az cseppet sem kellemes. Regényeiből kivilág-
lik a Pilinszky-féle rettenetes csönd és pokoli térélmény 
víziója, a pusztulás előtti pillanatok málló homlokzata, 
ítéletidőt ránk szabadító égboltja, amely alatt az ember 
legfeljebb csak remélhet, mélán álldogálhat, várva az 
elkerülhetetlent. Ám e várakozás mögött 
mindig van valami érinthetetlen spiritu-
ális-szakrális erőtér, amely egyetemessé 
teszi az olvasói élményt. 

A Báró Wenckheim hazatér című re-
gény szeptemberben jelent meg a Mag-
vető Kiadónál. Már a kiadás formátu-
ma is a szerzőhöz köthető jellegzetesen 
hosszított alakjával és ötszáz oldalnyi 
terjedelmével. A borítón kékes árnya-
latban variózott fotó egy elmosott kon-
túrú, álomszerű kép, fenyegető aurájú 
fák sziluettje. A külső jegyek tehát azt 
sugalmazzák, hogy ismét egy nehezen 
befogadható darabbal van dolgunk. És 
így is van: megmaradtak a végtelenbe 
tartó mondatok, a szövegvilág borús, esős és hideg at-
moszférájával együtt. Ezen belül a regény tipográfi ája 
is tömör, amelynek tömbszerűségét mindössze egy-egy 
bekezdés (illetve a fejezetekre osztott struktúra) lazítja 
fel. A fabula hűen tükrözi a címet, szó szerinti hazaté-
résről olvashatunk. A regény napjainkban játszódik, a 
valaha lázadó lelkületéről nevezetes „Viharsarokban”; 
a város – bár nincs nevén nevezve – feltehetően a szer-
ző Az ellenállás melankóliája című korábbi könyvében 
elénk táruló várossal azonosítható. A történet szerint az 
Argentínában élő, eladósodott szerencsejátékos bárót 
arisztokrata családja megmenti a börtöntől; ezután ha-
tározza el, hogy a fent említett városban keresi fi atalkori 
szerelmét – mint egyetlen, számára értelmet adó lényt –, 
Mariettát. A városban kialakuló – a média által kreált 
bulvárhírek útján elterjedt – közhiedelemmel ellentét-

ben tehát nem hazafi as kötelezettségből és szeretetből, 
a környék anyagi megsegítéséért tér haza. 

A hazatérés mögötti megnyugtató asszociációknak 
nem szabad felülni, hiszen várhatóan a báró megérkezése 
és otthoni tartózkodása sem az elvárásnak megfelelően 
alakul. A regény szövege rögtön egy történeten kívüli 
Figyelmeztetéssel kezdődik, amelyben egy karmester 
almát tartva a kezében – Istenhez hasonlítva magát – 
gesztikulál, így adva zenekara tudtára, hogy ami most 

következik, az egyenlő a nagybetűs Te-
remtéssel. A fokozott hangvételű retorika 
kellő módon alapozza meg a szöveg han-
gulatát. (A regényt végigolvasva a zenei 
tematika ugyan nem kerül tételesen szóba, 
viszont a tartalomjegyzék gazdag paratex-
tusa segítheti az értelmezési lehetősége-
ket, ugyanis minden fejezet előtt szerepel 
egy szócska, amelyeket összeolvasva egy 
hangutánzó „dallamot” kapunk. Minde-
mellett egy zenei utasítással fejeződik be 
a tartalomjegyzék: Da capo al fi ne – azaz 
az egészet elölről.) A muzikális epilógus 
után többször eszünkbe juthat a zeneiség 
az elbeszélést illetően, a különböző dial-
ektusok és szociolektusok ugyanis sűrűn 

keverednek, s ahogy egy zeneműben a hangszerek, úgy 
olvadnak össze egyetlen narratív „hangzattá”. Ebben a 
szuggesztív tónuskavalkádban mindenki szóhoz jut, min-
denki meséjébe beleolvashatunk, a motoros banda tagja-
itól a rendőrkapitányon és a könyvtároson át a turisztikai 
iroda alkalmazottjáig. A város lakói leginkább arról fejtik 
ki véleményüket, hogy miben reménykednek vagy kétel-
kednek a báró érkezését illetően; mindezeket olvasva szé-
pen, lassan kirajzolódik egy alapvetően romlott, korrupt 
és tanácstalan városvezetés, miközben a lakókat valami 
áporodott, kedvtelen és elégedetlen életérzés lengi körül. 

A különböző hangok tehát homogén világot hoznak 
létre, ehhez mérten az egyes szólamokat a regény íráské-
pe sem segíti elkülöníteni. Ezek szétszálazása mellett az 
olvasást a késleltetés technikája is nehezíti, azaz sokszor 
kerülünk információhiányos pozícióba: nem tudjuk, ki 
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beszél vagy kinek beszél. Mégis ezekben a nyelvből meg-
képződő, személytelenné váló személyiségekben rejlik a 
regény egyik zsenije, amely nem a szereplők leírására tö-
rekszik, inkább beszélteti őket – így sokkal reálisabbak-
ká, közelebbivé válnak a befogadó számára. Ugyancsak 
ennek az írói fogásnak köszönhető a regény humora, 
ugyanis a beszélt nyelv mögött megmutatkoznak olyan 
tipikus alakok, akik esetében könnyen ráismerhetünk 
a magyar valóság tipikus fi guráinak kisszerűségére és 
képmutatására. Az elbeszélő gyakran háttérbe vonul, 
és kontár, redundáns közbeékelésekkel és némi iróniá-
val szakítja meg a szereplők szólamait: „…mondjuk ki, 
mondta ki…”, „ezt elismeri, ismerte el a Báró…” stb.

A regényt sűrű motívumháló szövi át: a báró érkezése 
bibliai toposzok mentén is értelmezhető, ahogy a közösség 
készülődése szinte mitikus várakozássá lényegül át, amely 
eszünkbe juttathatja a Megváltó elérkezését. De ide sorol-
ható a tékozló fi ú története is, amelyet részben Wenckheim 
Béla otthontalansága is motiválttá tesz, akit az egyetlen 
patinás épületben, az árvaházban szállásolnak el – amely 
korábban az ő családjáé volt. A báró élménye univerzális 
magány; a jelen időből kihulló szubjektum ő, akinek szár-
mazása, érzései, műveltsége és kifi nomultsága idejétmúlttá 
válnak. Anakronisztikus volta miatt sajnáljuk meg őt, mert 
inkább elszenvedője, mint előidézője az eseményeknek. 
Karaktere így válik egyszerre szomorúvá és komikussá. 

Egy másik fontos alak a Tanár úr (hírneves mohaku-
tató), aki a beszédes nevű Csipkebokor városrészben, egy 
kalyibában éli remeteéletét, felhagyva addigi tevékenysé-
gével. Ő Wenckheim báró ellentettje, a cselekvő, aki felis-
meri a világban zajló erők gonosz mivoltát, és – lemondva 
minden emberinek mondható körülményről – mindent 
megtesz azért, hogy megszabaduljon a világból. Szintén 
biblikus jelen(t)ésként tűnik fel a regényben az a jelenet, 
mikor a Tanár úr felgyújtja a Csipkebokor területét, hogy 
üldözői azt higgyék, benne égett. A Báró Wenckheim ha-
zatérnek egyik legérdekesebb pillanata is a Tanár úrhoz 
kötődik, aki megtartva napi gondolkodói penzumát, 
két órát – szónoklatnak is beillő elmélkedéssel – tölt, 
amelyben a tudományt és az ateistákat kéri számon. 

Krasznahorkai végítélet-víziói nem a fájdalomból 

merítenek, hanem a mélylélektani, a tudatalatti és misz-
tikus félelemből, olyan részletekben találva meg a lap-
pangó rettegést, mint a csönd, egy emberi csoportosulás 
céltalansága, a „hajnalból hiányzó madarak” vagy a lassú 
esőzéseket váltó jeges szelek képe. A legnagyobb erő és 
legnagyobb kitartás egyébként a rendőrkapitányé, aki 
minden eszközt felhasználva tartja kezében a település 
irányítását. Az utolsó pillanatig kitart, mígnem be kell 
ismernie, hogy ő maga is tehetetlen a groteszk és értel-
metlen eseményekkel szemben: „…mert nem volt ellenfél, 
erre jött rá ma délután, hogy odakint pusztít valami, vagy 
nagyon készül rá, de nem nevezheti ellenségnek, mert ez 
a valami egyszerűen nincs sehol…”

A regény a Krasznahorkai-életműből a Sátántangó 
és Az ellenállás melankóliája című kötetekhez köthető: a 
poétikai jegyek, a szerkezet és a karakterek közötti hason-
lóság mellett leginkább a hazai élettérhez kapcsolható tár-
sadalomkritikai felhang miatt. A visszatérő motívumok, 
alakok, szövegszervezési sajátosságok alapján mondhatja 
az eddigi recepció néhány kritikusa, hogy egyfajta alkotói 
összegzésről lehet szó, melynek során nemcsak a báró tér 
haza, hanem maga az író is. Az is fontos, hogy nem titkol-
tan társadalomkritikus regénnyel van dolgunk, hiszen az 
egész mű a jelenkori Magyarország tablójaként is felfog-
ható, de szövegszinten is olvashatunk kíméletlen sorokat 
a magyarság sajátosságairól. Sok intertextuális viszonyt 
is felfedezhetünk számos nagy világirodalmi alkotással, 
melyek közül az egyik az Isteni színjátékhoz köthető. A spi-
rálisan mélyülő szövegtest a Pokol szerkezetére emlékeztet, 
amely elvezet minket a legkisebb bűnöktől az eredendőig. 
Míg Dante művében a kínok látványa elrettentő, Krasz-
nahorkainál rejtve marad; csak közvetetten értesülünk 
róla, köszönhetően az elliptikus történetvezetésnek. Nincs 
kegyetlenség, csak egy nagyon erős benyomás a rosszról, 
amely a fi náléban eszkalálódik. Az, hogy nincs mivel szem-
beszállni,  talán a legnagyobb tragédia, mert valahogy ez 
az egész romlás belőlünk szivárog, mint valami önmagát 
mérgező testből… Ha pedig komolyan vesszük a tarta-
lomjegyzék újraolvasásra buzdító zenei utasítását, akkor 
minden bizonnyal az élveboncolás is kezdődhet elölről.

Th eisz Gábor
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A történetírás történetei

Romsics Ignác: A múlt arcai. Történelem, emlékezet, 
politika. Budapest, Osiris Kiadó, 2015.

Romsics Ignác Széchenyi-díjas akadémikus elsősorban 
a 20. századot kutató történészként vált ismertté, ám 
az utóbbi években fi gyelme a történetírás története felé 
fordult. Új irányú érdeklődése 2011-ben, a Clio bűvöle-
tében című könyvében öltött testet, amely az európai és 
a magyar történetírás 19–20. századi történetéről adott 
sokoldalú, alapos áttekintést. Elemzései 
a történetírás fejlődéséről és szaktudo-
mánnyá válásáról sokoldalúan mutat-
ják be a történetpolitikai gondolkodás 
múltját. Több interjúban kifejtette, 
hogy kutatásai folyományaként merült 
fel benne a gondolat, hogy a magyar 
történelem vitatott személyiségeiről és 
eseményeiről szóló interpretációk vizs-
gálatába kezdjen abból a szempontból, 
hogy azoknak mára milyen recepciója 
lett, vagyis miként váltak a magyar tör-
téneti kánon részévé. Mindezek eredmé-
nyeként jelentette meg 2015-ben A múlt 
arcai – Történelem, emlékezet, politika 
című kötetét. 

A szerző nem kis feladatot vállalt, hiszen a könyv 
alcímében található három fogalom – történelem, em-
lékezet és politika – egymástól különálló megjelenését, 
ugyanakkor elkerülhetetlen egymásra hatását, szerves 
összekapcsolódásukat vizsgálja különböző történel-
mi személyek és események kapcsán. A szerző a kötet 
előszavában elismeri, hogy írásaiban általa addig kevéssé 
ismert területre tévedt, éppen ezért kérte fel lektorként 
kollégái közül az adott szakterület egy-egy neves tu-
dósát, igyekezve elkerülni az új témák feldolgozásánál 
leselkedő szakmai tévedéseket, hibákat.

A kötet minden egyes fejezetéből kitűnik a szerző 
ars poeticája, amit az Élet és Irodalom című folyóirat 

egy 2009-es interjújában fogalmazott meg: „Nem a 
történettudomány feladata megítélni az értékek érvé-
nyességét” – vagyis a historikus a sokszínűségek, a kü-
lönbözőségek bemutatása mellett nem buzdíthat sem-
milyen, általa kiemelt érték követésére, hanem azokat 
csak objektív leírásával jelenítheti meg. Minden más az 
olvasó döntése (Rádai 2009).

Romsicsnak a magyarok történetével foglalkozó 
– 2012-ben megkezdett – kutatásai eredményeként 

2014-re készült el a kötet vázát alko-
tó nyolc cikke, amelyek a kiegyezésről 
írott kivételével különböző folyóiratok-
ban korábban már megjelentek. Ezek 
közül négy a magyar történelem olyan 
alakjait mutatja be, akik nemcsak saját 
korukban váltak jelentős személyisé-
gekké, hanem az utókor is történelem-
formáló szereplőként ismeri el őket. 
Majd három tanulmányt szentelt azon 
sorsfordító események megvilágításá-
nak, amelyek hosszú időre meghatároz-
ták a magyarság helyzetét, lehetőségeit. 
Nyolcadik írásában Romsics a magyar 
nép eredetének szövevényes szálait 
igyekszik felfejteni. A  tanulmányok 

szerkezetéről, felépítéséről az olvasó magától a szerzőtől 
kaphat bővebb leírást a kötet bevezetőjében. Eszerint 
„a Szent Istvánról, Dózsáról és Bethlen Gáborról írott 
szövegek két világosan elkülönülő részből állnak. Az 
elsőben a történetírás mai álláspontjának megfelelő 
képet igyekeztem nyújtani hőseimről, a másodikban 
azt vizsgáltam, hogy a múlt tágabb értelemben felfogott 
reprezentációi – a történetírás mellett tehát a különbö-
ző művészeti ágak és a publicisztika is – a különböző 
korszakokban milyen értelmezésekkel álltak elő, s hogy 
a mindenkori politikai akarat ezek közül melyeket pre-
ferálta és építette be emlékezeti kultúrájába és identi-
tásépítő törekvéseibe. A másik öt tanulmányban ezzel 
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szemben az egyes témák historiográfi ájára koncentrál-
tam, és a kronológiai elvet követtem. Vagyis a probléma 
tömör exponálása után időrendben haladva ismertet-
tem a téma historikumát, s az áttekintés lezárásaként 
körvonalaztam a történetírás mai álláspontját.” (7. o.) 
Romsics Ignác e nyolc cikkhez csatolta egy 2007-ben 
Horthy Miklós történelmi szerepének megítéléséről 
készült tanulmányát, amelyben szintén a már fentebb 
említett öt írásában megjelölt elveket követte.

A historiográfi a művelése nehéz feladat. Aki ezzel 
foglalkozik, annak nemcsak a történészek különböző 
munkáit, az azokban rejlő gondolatok változásait, fej-
lődését szükséges ismernie, hanem fel kell tudnia tárni 
azokat a kapcsolati szálakat is, amelyek a historikusokat 
az adott történelmi időszakhoz fűzik. 2015-ben a tör-
ténelmi tudományos ismeretterjesztő internetes portál, 
az Újkor.hu számára adott interjúban a szerző a munka 
nehézségeiről beszélve kijelentette: „…azt hiszem, hogy 
a történetírás történetéről írni nagyobb tudást és tapasz-
talatot igényel, mint magáról a történelemről. Legalábbis 
jó, ha a történetírók teljesítményét mérlegelő történész 
maga is foglalkozott már történetírással.” (Császár 
2015) Ezen elvárásoknak Romsics Ignác tudományos 
pályája maximálisan megfelel, és bár a jelen könyv meg-
írásával nagy fába vágta a fejszéjét, de az objektivitásra, a 
szakmai precízségre való törekvése párosítva közérthető, 
tiszta, pontos megfogalmazásaival, a befogadást előse-
gítő struktúrával a siker zálogát rejti magában. A szer-
ző a kötetben szereplő, nagyívű írások mindegyikében 
igyekezett a tárgyalandó témakörről szóló ismereteket 
a lehető legjobban összesűríteni.

A kötetben szereplő első írás a magyarság erede-
tének kérdésével foglalkozik. A téma bemutatásánál a 
szerző nem a vitás kérdések megoldására akar kísérletet 
tenni, hanem „annak érzékeltetésére, hogy mi az, ami 
(1) a különböző diszciplínák kutatási eredményei alap-
ján biztosra vehető; (2) amit okunk van feltételezni, és 
(3) ami a valószínűtlen hiedelmek világába sorolandó” 
(21. o.). Romsics a tanulmányban a középkori krónikák 
bemutatásától azok továbbélésén keresztül, a különböző 
rokonítási kísérletek leírásán át vezeti el az olvasót a 

tudománynak a kérdéssel kapcsolatos mai álláspontjáig, 
szemléletesen érzékeltetve, hogy az egyes korok politikai 
rendszerei alatt hogyan változtak a tudományos állás-
pontok. A második tanulmányban Szent István király 
alakját rajzolja meg a szerző, kiemelve, hogy melyek azok 
az élettörténeti adatok, amelyek biztosan tudhatók, és 
melyek azok a momentumok, amelyek – bizonyítékok 
híján – csak vélelmezések. Romsics kitér arra is, hogy 
első királyunk a halálát követően hogyan vált a nemzeti 
emlékezet kiemelkedő személyiségeinek egyikévé, kultu-
sza miként alakult attól függően, hogy melyik politikai 
erő tűzte zászlajára őt.

A harmadik, ötödik és hatodik cikk három olyan 
történelmi szereplőt – Dózsa Györgyöt, Bethlen Gá-
bort és Martinovics Ignácot – vizsgál, akik megítélé-
se nemcsak a hazai történettudományban, hanem az 
irodalomban, művészetekben is sokáig nagyon ellent-
mondásos volt. A negyedik fejezet a középkori magyar 
állam létét alapjaiban megrengető esemény felidézését 
tartalmazza, hiszen a mohácsi tragédia majd’ ötszáz 
év távlatából is nemzeti történelmünk egyik legfájóbb 
állomása. Romsics bemutatja, hogy a töröktől elszenve-
dett vereség okait miben látták a kortársak, valamint 
a későbbi korok ezen kérdéskörrel foglalkozó történé-
szei; ezenkívül jól érzékelteti, hogy ezek az álláspontok 
mennyire az adott kor megítéléseitől, az uralkodó szel-
lemi, politikai irányzatok érvényesülésétől függtek. Így 
például a két világháború közötti korszak meghatározó 
történésze, Szekfű Gyula a csatavesztés konkrét okai 
mellett elsősorban a reneszánsz életszemlélet térhódítá-
sát emelte ki a keresztény szellemiséggel szemben, míg 
az 1945 utáni marxista történetírás inkább a parasztság 
sanyarú helyzetének hangsúlyozásban találta meg a 
vereség indokait (180–181. o.). Az előbbi eseményhez 
hasonlóan különböző megítélés alá esett a kiegyezés 
kérdése is. A tanulmányában a szerző jól foglalja össze 
azt a vitát, amely az 1867-ben létrejött Osztrák-Magyar 
Monarchia létéről és benne a magyarság lehetőségei-
ről szólt. Romsics végigvezeti az olvasót azon a polé-
mián, amely a dualista állam megítéléséről szól, a 19. 
század e korszakának politikai vitáitól a Kádár-kori 
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történészi szembenállásokon keresztül a napjainkban 
is folytatódó szakmai párbeszédekig. A nyolcadik fe-
jezetben a szerző a magyar történelem egyik – ha nem 
a legnagyobb – neuralgikus eseményével, a trianoni 
békeszerződéssel kapcsolatos történetírói álláspontok 
megjelenítésére vállalkozott, megvizsgálva, hogy a 20. 
századi politikai és társadalmi változásokat követve 
hogyan alakult a kérdés megítélése. A kötet utolsó 
írása Horthy Miklós személyének, politikusi tevé-
kenysége megítélésének változásairól szól. A szerző 
e korszak avatott szakértőjeként rendkívül árnyaltan 
mutatja be a kormányzóról alkotott összetett képet, 
azt, hogy a különböző politikai érdekcsoportok egy 
időben, egymással mennyire szöges ellentétben ábrá-
zolták személyét. A Horthyról kialakított negatív kép, 
tetteinek egyértelmű bírálata pedig csak a második 
világháborút követően előtérbe került kommunista 
interpretációkban olvasható. A rendszerváltás óta 
személye ismét megosztja a társadalmat, cselekedeteit 
különböző megítélések alapján írják le, jóllehet a cél a 
szakszerűség és kiegyensúlyozottság kell hogy legyen, 
a szerző megfogalmazásában: „…akarnunk kell, hogy 
ez a jövőben is így maradjon” (410. o.).

Romsics Ignác újabb könyve a magyar historio-
gráfi a történetét vizsgálja, bemutatva, hogy a történel-
mi alakok és események megítélése mennyire függ saját 
koruktól, illetve az azt interpretálók szellemiségétől és 
politikai környezetétől. E kötet Romsics életművében re-
mélhetőleg nemcsak egy újabb magas színvonalú munka, 
hanem egyben a következő lépcsőfok a történészprofesz-
szor által is sejtetni engedett új, Magyarország története 
című kötethez vezető úton (Császár 2015).

Hivatkozott művek
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Vörös Géza

Pécsi „botlatókövek”

Pécsi levelek 1944-ből. Dokumentumok a „zsidókérdés” 
pécsi megoldásáról. Vál., szerk. Hábel János. Kronosz 
Kiadó, Pécs, 2014.

2014-ben, amikor a Reformátusok Lapja egyik decem-
beri számában ismertettem Hábel János „Elköltözött 
szomszédaink” – A pécsi zsidóság 1944-ben című, a Pro 
Pannonia Kiadónál megjelent könyvét, még nem tud-
tam, hogy ebben az évben ugyanez a szerző ugyanebben 
a témában egy hosszabb munkát is letett az asztalra; 
ez nem csupán dokumentumgyűjtemény és néhány 
korabeli levél, hanem egy rendkívüli gazdagságú levél-

gyűjtemény is egyben. Hábel János tanárnak, helytör-
ténésznek, német tolmácsnak a pécsi zsidóság tragédiá-
jával kapcsolatos publikációit sokan nagyra becsülik, 
így dr. Stark András, a jeles pécsi pszichiáter, irodalmár 
és fi lmklubalapító, a Pécsi Zsidó Hitközség jelenlegi 
alelnöke is, aki a pécsi evangélikus gyülekezet gyakori 
vendégelőadója. 

A magyarországi könyvterjesztés abszurditása, 
a kiválónál kiválóbb „vidéki” kiadók és könyveik 
elszigeteltsége lehet az oka annak, hogy – bár szen-
vedélyesen nyomozok szülővárosom minden érdemi 
kiadványa után – ez a könyv elkerülte a figyelmemet. 
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És félek, hogy értékéhez, hitelességéhez képest sokak 
figyelmét; köztük számos, a téma után érdeklődő 
protestáns és katolikus olvasóét, akik számára ez a 
kiadvány azért is fontos olvasmány lehetne, mert a 
szomorú gyűjtemény lapjain az egyik központi helyre 
került a keresztséget felvett zsidók sorsa, akár a – 
teljesen érthető módon – „túlélési” okokból, akár a 
vészkorszak előtt jóval spontán lelki 
indíttatásból kikeresztelkedettekről 
volt szó.

Az utóbbiak sorában kitüntetett 
helyre kell tennünk Lénárt Franciskát, 
a keresztséget még 1920-ban felvevő fel-
sőkereskedelmi leányiskolai tanárnőt, 
aki a gettóban Trogat Dosztojevszkijét 
és Gregorovius Vándorévek Itáliábanját 
olvasta (mint békeidőben Olaszország 
gyakori látogatója és az olasz nyelv sze-
relmese), s a deportáláskor a Bibliát és 
Kempis Tamás Offi  ciumát vitte magá-
val erősítő útravalóul. Levelei állandó 
címzettje a győri dr. Bay Ferenc volt, 
akihez a jelek szerint plátói szerelem 
fűzte. Egyik, a győri könyvtár kézirattárában őrzött 
levelében így írt: „A velünk egy házban lakók – nagy 
része régi ismerős – csupa intelligens ember, akik ma 
elvesznek a vegetatív lét ügyes-bajos dolgaiban.” A sze-
gény, törékeny, tüdőbeteg és nagyon művelt Franciskán 
nem segített az, hogy ő a legnehezebb percekben, a 
gettóba költözés előtt, alatt és valószínűleg – ha beteg, 
idős édesanyjával egyáltalán eljutott Auschwitzig – a 
deportálás során sem adta át magát a „vegetatív lét” 
keserveinek. Mint azok – a többség –, akiket érthető 
módon a túlélés feltételeinek megteremtése foglalkoz-
tatott, vagy akik éppenséggel hosszú és eredménytelen 
instanciázó levelekkel próbáltak kibújni a történelem, 
az emberi kegyetlenség, irigység és butaság fonta iszo-
nyú hurokból. Az elsősorban Esztergár Lajos polgár-
mesternek és Pécs város néhány további vezetőjének 
címzett kérelmező levelekben ugyanazok a motívumok 
ismétlődnek gyötrelmes és gyötrő monotóniával: egy-

egy férfi  családtag első világháborús érdemei, rokkant-
sága, illetve a keresztség révén méltányosnak érzett 
felmentés. Ezek az áldozatok, az „Ábelek” kérelmei 
voltak. De ne feledkezzünk meg a „Kainok” többnyi-
re mohó és kíméletlen kérvényeiről sem, amelyekben 
egy-egy pécsi kereskedésre, legyen az illatszer- vagy 
szatócsbolt, vagy éppen kisipari vállalkozásra nyújtotta 

be igényét sok, gyakran valóban szű-
kölködő, olykor éppen mélyszegény-
ségben élő „őskeresztény” család. S nem 
kevesebb intenzitással a gazdátlanná 
tett zsidó családi otthonokra, laká-
sokra. A vállalkozások igénylése ese-
tén bizony sokszor úgy, hogy a jogaitól 
megfosztott zsidó kis iparost szakmai 
tisztességében is igyekeztek megcsú-
folni. Így tett bizonyos özv. Németh 
Jánosné esernyőkészítő és -javító is, aki 
korábbi főnökét, Pollák Elemért, ekkor 
már gettólakost, e szavakkal igyekezett 
befeketíteni: „Külön súlyt helyezett 
arra, hogy az esernyő szabásmintáját 
alkalmazottai meg ne szerezhessék.” 

Ha így is lett volna – bár a néhány, nagyon melegszívű 
Pollák leszármazottat ismerve ez nem valószínű –, a 
halál küszöbén álló iparos befeketítése nem tartozott 
a kérelem tárgyához! Legfeljebb az emberi bosszú és 
kicsinyesség illusztrációjaként lehet komolyan venni. 
Akadt azonban a kérelmezők sorában igazi „notabili-
tás” is: a történelmi nevet viselő, gazdasági főiskolát 
végzett báró Károlyi-Orczy öt, egyaránt jól menő, na-
gyon különböző profi lú, korábban zsidó tulajdonban 
lévő céget sorolt fel az általa „megkívántak” közül, a 
drogériától az autószaküzletig. 

A csüggesztő, a tragikus, a gyakran kicsinyességről 
tanúskodó levelek sorát megtöri egy, az eltelt évtizedek el-
lenére is beszédes kis kollekció: dr. Dombay János régész, 
múzeumigazgató levélváltása Csánky Dénes kormány-
biztossal, a Szépművészeti Múzeum igazgatójával. A hét-
gyerekes parasztcsaládból származó Dombay, Fülep Lajos 
zengővárkonyi református lelkész és pécsi egyetemi tanár 
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pártfogoltja, majd közeli barátja diplomatikus hősiesség-
gel hárította el a korabeli múzeumi nagyfőnök kívánságát 
a pécsi és baranyai megyei zsidó műkincsek leltárba véte-
lével, összegyűjtésével kapcsolatban. Első renden jelezte, 
hogy körzetében számottevő zsidó magángyűjtemények, 
műkincsek nincsenek, majd így zárta 1944. június hó 
2-án keltezett levelét: „Tisztelettel kérem Kormánybiztos 
Urat, szíveskedjék közölni velem, milyen időközönként 
tartja kívánatosnak a pénzügyigazgatóság által annak 
székhelyén összehordott szórványos és szokványos [mi-
csoda fi nom iróniával pirít rá itt a kincsvadászokra!] mű-
tárgyak átvizsgálását. Végül tisztelettel jelentem, Somogy 
községben ásatok egy Árpád-kori temetőt. Állandóan ott 
is tartózkodom. Címem: Somogy Baranya m. A község 
Pécstől 7 km távolságra van… Dombay, Baranya vár-
megye múzeumőre.” Micsoda üzenet ez a levélzárás is! 
Hivatali virágnyelven, de ezt mondja: Uraim, én most 
nem érek rá holmi kisded játékokat játszani, én most, a 
háború kellős közepén is hivatásomnak élek, nem fogok 
talmi vacakokat leltározgatni, amikor egy Árpád-kori 
temető relikviáival társaloghatok.

A Pécsi Mozaik-sorozatban megjelent kötet ér-
tő és együtt érző, szép előszava Vörös István Károly 
munkája, aki többek között a korabeli pécsi újság, a 
Dunántúl közleményeit is felhasználta tanulmányá-
ban. Ebben hangsúlyos helyen szerepel a pécsi gettó 
hitélete is: „Az izraelita vallási élet tovább folytatódott 
a gettó területén is. Néhány Tórát és egyéb kegyszert a 
hívők a zsinagógából magukkal vittek, az értékes ezüst 
tóradíszeket egy ládában a ferencesek rendházának 

őrizetére bízták… Virágh Ferenc megyéspüspök ké-
résére, a főispán közbenjárására [ismét Dombayéhoz 
hasonló, nemes gesztusok a »kainságot« nem vállalók 
oldaláról!] a katolikus hívek – kikeresztelkedettek – 
lelkipásztori gondozása érdekében Grund Béla, a pécsi 
hittudományi főiskola tanára szabad bejárási engedélyt 
kapott a gettó területére.” Ahonnan egyébként – Né-
meth László gettóparancsnok 8000 pengős lepénzelése 
nyomán – sikerült egy két és fél éves fi úcskát visszajut-
tatni keresztény anyjához. 

Összefoglalva: nagy lelkierő kell ahhoz, hogy végig-
olvassuk Pécs „árjásításának” szomorú dokumentumait. 
De ne feledjük: ahány biztos vagy bizonytalan, tanult 
vagy tanulatlan, gyakorlatlan kézzel papírra vetett ma-
gánlevél és hivatalos dokumentum, annyi „botlatókő”: 
rákényszerít arra, hogy az ismeretlen áldozatok emléke, 
sorsa, szenvedései előtt is tisztelegjünk. S azoké előtt, 
akik ezeken a szenvedéseken legalább enyhíteni próbál-
tak, Isten parancsát követve, egy sem őt, sem az emberség 
törvényeit nem ismerő világban.

Végül vessünk egy pillantást a beszédes címlapra és 
a hátlapra is: erre a két, nyírfakéregre írott „tábori levele-
zőlapra”, amelyek közül az elsőt a jeruzsálemi Jad Vasem 
Intézetben őrzik, s amelyet egy fi atalember, a feltehetően 
munkaszolgálatos Jenő írt a gettóba „Évikének” 1944. 
május 22-én. A másodikat Weisz Jenő címezte feleségé-
nek, kifejezetten a pécsi gettóba, néhány nappal később, 
május 30-án. Mindkét lapon ott az irgalmatlan, tiltó 
pecsét: „Gettóba nem kézbesíthető”.

Petrőczi Éva
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Tékozló szeretettel
Könyv Botta István életéről

A te igéd igazság. Botta István lelkész szolgáló élete és 
munkássága. Szerk. Th urnay Béla – Th urnayné Schulek 
Vilma. Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség, 
Budapest, 2016. (A Budapest-Kelenföldi Evangélikus 
Egyházközség Kiadványai 7.)

Megszaporodtak a köszöntők, az emlékkönyvek, ahol 
jeles költőket, művészeket, tudósokat ismerhetünk meg. 
A legtöbb a feledés ellen készül, hogy a szét-
szórt értékekből összeállhasson egy teljes 
élet portréja.

Ritka az olyan ajándék, ahol egy közös-
ség adakozó szeretetéből születik valami 
szép és tanulságos a lélek gazdagodására. 
Példa és érték az ilyen kezdeményezés. 
A Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egy-
házközség nemrég jelentette meg a Botta 
István (1918–1999) evangélikus lelkész éle-
téről és szolgálatáról szóló emlékkötetet. 
A támogatók között meglepve fedeztem 
föl az ötvenes évek kelenföldi diákjainak 
nevét: a hallgatók, a tanítványok is fontosnak érezték, 
hogy a lelkész, az egyháztörténész, a 16. század műve-
lődés- és irodalomtörténetének kiváló ismerője életpá-
lyáját és szolgálatát könyv őrizze, s hirdesse a hosszú 
évtizedek során – a legnehezebb időkben is – kifejtett 
sokrétű, értékteremtő munkálkodását. 

Szabó András professzor így írt Botta Istvánról: 
„1940-ben kezdte meg pályáját. 1948-ban a kommu-
nista hatalomátvétel után politikai kiállása egyre több 
parazsat gyűjtött a fejére, 1956-ban az Evangélikus 
Sajtóosztály vezetésével bízták meg, később felmen-
tették állásából, majd Budapestről Tordasra helyezték. 
Itt szolgált nyugdíjaztatásáig. Energiáit egyre inkább 
a tudományos kutatás kötötte le, szabadidejében le-

véltárakat és könyvtárakat nézett át. És jöttek egymás 
után az újdonságokat hozó művek: Dévai Mátyás, a 
magyar Luther, Huszár Gál élete, művei és kora. Botta 
István egyik utolsó képviselője volt annak az 1945 
előtt végzett egyháztörténész generációnak, amely 
bölcsészettudományi tanulmányokat is folytatott, s 
egyformán otthon volt a teológia- és irodalomtör-
ténetben.”

A Th urnay Béla és Th urnayné Schu-
lek Vilma szerkesztette kötet szinte min-
den fontos területet érint: többek közt a 
tudós lelkész életútját, illetve írásainak 
válogatását, ahol végig a történelmi igaz-
ság keresése vezette. Nagy meglepetés egy 
regénytöredék beemelése: nem önéletrajz, 
inkább a főszereplő meditálása, vívódá-
sa az élet nagy kérdéseiről. A negyedik, 
emlékezéseket tartalmazó fejezet is tele 
van szeretettel és tisztelettel. Bizalom és 
biztonság hatotta át ezeket a kapcsolato-
kat, az összetartozás ereje. Az elragadta-

tás: „Hozzá hasonló prédikátor talán nem is volt az 
országban!”

A könyv végén méltatásokat olvashatunk, Botta 
írásainak bibliográfi áját, valamint a levéltári anyagok 
jegyzékét. A közreműködők közül két fontos nevet kell 
kiemelnünk: Ittzés András, a kelenföldi gyülekezet volt 
felügyelője szakmai tanácsaival segített, valamint Czen-
the Miklós, az Evangélikus Országos Levéltár igazgatója 
a történelmi fejezetek szaklektorálását végezte.

Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ta-
lálkozhattam a melegszívű lelkésszel, de szomorúság is, 
hogy a beszélgetés alkalmait elszalasztottam. Merész 
vállalkozás róla írni. Róla, aki valódi vezető szellem volt, 
és aki csendes irányítóként terelte és óvta hűséges nyáját. 
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Kivételes képességet kapott: jószerével mindenben föl-
ismerte az Isten felé vezető ösvényt, nem volt a világnak 
olyan tárgya, pillanata, amihez ne kapcsolt volna olyan 
rendszert, melybe Jézus is belefér. Ő magát apró lángnak 
tartotta, de azt nem tudta, hogy sokszor kivilágította 
fölöttünk-nekünk az eget.

A reformáció kezdetének közelgő 500. évfordulója 
kapcsán elsőként a Luther alakját megidéző írását ol-
vastam, amely elhangzott egy lelkészi munkaközösségi 
értekezleten is. Néhány gondolat belőle: „A krisztusi 
gyülekezetben vita folyt akörül, hogy melyik tanító-
nak van nagyobb hatalma. Pál apostol ezzel szemben 
nem versengésre rendelt vagy hatalomra törő embe-

rekként állítja magunkat a gyülekezet elé, hanem 
»Krisztus szolgáiként« és »Isten titkai sáfáraiként«. 
Ezzel nemcsak apostoli tisztjéről vall, hanem minden 
keresztyén ember Istentől kapott feladatáról és az egész 
egyház céljáról.”

A lényeget – ahogyan a nagy reformátor életét is – 
egy szó foglalja egybe: szolgálat. Ezek közé a tékozló 
szeretettel munkálkodók közé tartozott Botta István. 
Köszönet a szerkesztőknek, a vallomástevőknek, hogy 
nem hagyták feledésbe süllyedni ezt az életet. A könyv 
lapjain, íme, föltámadt az áldozatos férfi , hogy biztasson 
és prédikáljon nekünk.

Fenyvesi Félix Lajos

Finnországi svédek egy vészterhes korban 

Westö, Kjell: Délibáb. Ford. Jávorszky Béla. Szépha-
lom Könyvműhely, Budapest, 2015.

Kjell Westö egy alacsony létszámú, ám ehhez képest 
gazdag kortárs irodalommal rendelkező kisebbség-
hez, a fi nnországi svédekhez tartozik. 
A magyar olvasó is részese lehet ennek a 
gazdagságnak, hiszen az elmúlt években 
jelent meg Monika Fagerholmtól Az ame-
rikai lány (2010), Ulla-Lena Lundbergnek 
egy evangélikus lelkészcsalád történetét 
bemutató önéletrajzi ihletésű regényei 
( Jég, 2014 és Marcipánkatona, 2015), 
továbbá Johan Bargumtól a Kihajóztak 
szeptemberben (2016), valamint Westö két 
regénye, az Ahol egykor jártunk (2014) és 
a Délibáb. Utóbbi hozta el számára a si-
kert, elnyerve az Északi Tanács irodalmi 
díját. A könyvet az író mutatta be a 2015-ös Budapesti 
Könyvfesztiválon.

Westö mindkét regényének témája az 1918–19-es 
fi nn polgárháború, és ezt dolgozza fel egy harmadik, 

magyarul nemrég megjelent regény is, Siegfried Lenz-
től a Héják a levegőben. Utóbbi azonban csak szá-
munkra új, hiszen Lenz 1951-ben – 25 évesen – írta, 
ráadásul a történelmi háttér meglehetősen elnagyolt, 
csupán keretet ad a totalitárius hatalom érzékeny be-

mutatásának. Finnországban ugyanak-
kor áttörést jelent ennek az időszaknak 
a feldolgozása. Westö elmondása szerint 
a történelmi múltnak ez az időszaka, a 
vörös-, majd a fehérterror és a fehérek 
győzelmét követő büntetőtáborok em-
léke napjainkig tabunak számít, és meg-
osztja a társadalmat.

A történet jelen ideje az 1938 már-
ciusától novemberig tartó nyolc hónap, 
helyszíne Helsinki. Kibontakozik a város 
színes élete, kávéházakkal, dzsesszklu-
bokkal, mozikkal, strandokkal, modern 

pszichiátriai intézettel, épülő új stadionnal – mintha 
csak a korszak Berlinjében járnánk. A svéd kisebbség 
a társadalom elit rétegét alkotja mind gazdasági, mind 
szellemi értelemben. Ide tartozik az egyik főszereplő, 
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Th une Klabben ügyvéd is. A másik főszereplő Th une új 
titkárnője, aki önmagát Wiiknének, Matildának vagy 
Milja kisasszonynak nevezi, attól függően, hogy milyen 
szerepben érzi magát – talán nem véletlen, hogy rajong 
a fi lmszínészekért. Életében az hoz fordulatot, amikor 
először találkozik főnöke baráti társaságával, a Szerdai 
Klubbal, amelynek tagjait többnyire helsinki svédek 
– pszichiáter, orvos, újságíró, üzletember, színész – al-
kotják. Hangjáról felismeri közöttük annak az egykori 
büntetőtábornak a századosát, amelynek borzalmait ő 
16 éves lányként élte át. Innen kezdve fokozatosan bon-
takoznak ki a 20 évvel korábbi események, és a szereplők 
kedélyes találkozásai, hétköznapi konfl iktusai mögött 
egyre nő a feszültség, a történet megállíthatatlanul ha-
lad a tragédia felé. Ezzel párhuzamosan – Európa töb-
bi részéhez hasonlóan – a főváros pezsgő élete mögött 
egyre nyomasztóbban jelennek meg a fasizmus eszméi. 
Az ezekkel való szembenézés a Szerdai Klubban is felold-
hatatlan feszültségekhez vezet, ám Westö hangsúlyozni 
akarja a különböző megközelítések érvényességét, így a 
történetben nem a világnézettől függ, hogy emberileg 
ki áll helyt. Th une alakja a jóindulatú és tisztánlátó li-
berálisok felelősségével szembesít, akik olyan óvatosan 
nyúlnak a dolgokhoz és addig halogatnak, amíg minden 
összeomlik körülöttük.

Jó kézbe venni a keménytáblás, fi nom papírra nyom-
tatott könyvet, ám sajnos csak a nyomdai munka volt 

igényes. „Amikor egy tél végi napon hazaért a munka-
helyéről, Matilda legnagyobb meglepetésére rendőröktől 
hemzsegett a ház. Mindez egy évvel az után történt, 
hogy Hannes elköltözött: egy nyár este fölkelt a fotel-
ból…” – az ehhez hasonló ellentmondások (nyár és tél 
között nem lehet egy év a különbség) mellett elírások, 
stilisztikai és helyesírási hibák, rosszul leírt francia 
mondatok vannak a szövegben. Az viszont már csak 
az ornitológusokat zavarja, hogy az író a helsinki kikö-
tőben rikoltozó halász- és kacagó sirályokról biztosan 
nem írt, hiszen az egyik faj a Közel-Keleten, a másik 
Észak-Amerikában él…

Igazán élvezetes, ahogy Westö a párbeszédekkel 
feszültséget tud teremteni, érezhetőek az elhallgatá-
sok, érzékenyen ábrázolja a lelki folyamatokat, többet 
mondva a szereplőkről, mint amit a cselekményből 
megtudunk. Közülük is keretet adnak a regénynek a 
két főszereplő, Th une és Matilda párbeszédei: az író 
fi nomhangolt, hatásos eszközként alkalmazza azt a 
kontrasztot, hogy míg a regény elején, az állásinterjú 
során Th une gondolatait követhetjük, addig a drá-
mai befejezés kibontakozása előtti párbeszéd alatt 
Matildáét.

Westö színekben gazdag, meglepő fordulatokat is 
tartalmazó regényét nemcsak elolvasni, de újraolvasni 
is élvezet.

Kézdy Pál
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A borítón látható kép: Szent Márton megosztja a köpenyét a koldussal (faragott osz-
lopfő, 11. sz. vége). Moissac, az egykori Szent Péter bencés apátság kerengőjének 
északi oldala. A kerengő zömében bibliai jeleneteket és szenteket ábrázoló faragásai 
a narratív oszlopfők legkorábbi fennmaradt példái..

Kedves Olvasóink!

A Credo 2016/3–4. dupla számának egyik kiemelendő tartalma Ittzés Gábornak 
a 2016-os Szent Márton-emlékév alkalmából írt tanulmánya, amely az 1700 éve 
született tours-i püspök életútját – hitvallásának sajátosságait, kultuszát, püspöki 
munkásságát, a róla szóló legendákat, valamint az őt ábrázoló képzőművészeti 
alkotásokat – veszi szemügyre Luther Márton „recepciója” alapján, gazdag képi 
illusztrációval kísérve. Szintén Lutherhez kapcsolódik Horváth Orsolya tanulmánya (A 
tisztaság mint tisztátalanság – Luther prédikációja a tiszta szívről) Lackfi János – a 
Credo lapszámaiban epizódonként közölt – Luther életét feldolgozó animációs 
forgatókönyvének 6. részletével együtt. Különleges témát dolgoz fel Laborczi 
Dóra és Liszka Viktor Gábor átfogó, keresztény szempontú értekezése Peter Singer 
utilitarista bioetikájáról; Marjai Éva hermeneutikai megközelítésű, Ulrich Luz újszö-
vetség-kutató Máté evangéliumáról szóló szövege, illetve Hans J. Wulff német 
irodalom- és médiaprofesszor Öregség, haldoklás és halál a filmben alcímű 
motivikus elemzése is. Visnyei Emőke művészetterapeuta ugyancsak különleges 
területet tár fel az olvasó előtt az ún. „Lélektől lélekig” terápiás gondolkodásmódot 
követve. Dupla szám lévén az irodalmi alkotásoknak is több hely jutott a lapban: 
az Idézőjel rovatban ezúttal Turai Laura, Kertész Eszter és Szegedi-Szabó Béla versei 
olvashatók. Ezzel együtt a Szemle rovat is bőven tartalmaz szemezgetnivalót a 
recenziók tárgyát képező filozófiai, történelmi, szociológiai, teológiai, szépirodalmi 
témájú könyvek közül. 

A szerk.

A természet értékeinek védelme közös ügyünk és keresztény felelősségünk. Ebből a megfon-
tolásból a Credo evangélikus folyóirat Cyclus ofszet környezetbarát papíron jelenik meg.
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