
Fontos könyv, felkavaró olvasmány, mely
már a szerző tervezte borítókép komor esztéti
kájával (a lepke mint lélekjelkép központi alak
zatával) megszólítja az olvasót. Azután pedig,
az olvasás végeztével, úgy hagyja magára, hogy
nem hagyja el mégsem. A következő olvasásig
(olvasatig) bizonyosan nem. (Kalligram, Po
zsony, 2006)

HALMAJ TAMÁS

KABDEBÓ LÓRÁNT: SZABÓ LŐRINC
"PERE"

A 20. század egyik legnagyobb magyar költőjé

vel és műfordítójával szembesülve elsősorban

Kabdebó Lóránt monográfiáira és róla szóló
egyéb kötetire gondolhatunk, és természetesen
Rába György megvilágító kismonográfiájára.
Kabdebó példamutató alapossággal és beleér
zéssel dolgozta föl kedves írója életét és költé
szetét, s most újra, immár az irodalomtudo
mány új nézőpontját is kamatoztatva ismeretlen
adatokat földolgozva és publikálva száll perbe
méltó elismertetésért.

Perelni kell Szabó Lőrincért, mint Kabdebó
Lóránt kötetének címe sugallja? Igaza van a
szerzőnek, hosszú időnek kellett eltelnie, míg ő

és társai megrajzolták a költő arcképét. Szabó
Lőrincről ugyanis többnyire hallgatni volt szo
kás, s ennek az volt a magyarázata, hogy jobb
oldali rokonszenve miatt meglehetősen sok
problémája volt az 1945 utáni hatalommal. Iró
társai - mint a kötetben közölt dokumentu
mok bizonyítják - pillanatig sem kételkedtek
költői nagyságában és emberi tisztességében,
ám jogosan tették szóvá némely politikai gesz
tusát, amelyek az igazoló bizottságnak is szemet
szúrtak. Kabdebó Lóránt teljes joggal figyel
meztet: a költő állásfoglalását, koráról kialakí
tott magánvéleményét sosem méltányos egy-két
verséből kikövetkeztetni, hitelesen csak egy bi
zonyos történelmi háttérben született kötetek
vallhatnak az író politikai, világnézeti helyzet
értékeléséről. s ebben a meggyőződésében Sza
bó Lőrinc önvallomására támaszkodhat. A so
kat támadott költő 1944 januárjában megjelent
Misztikus párbeszéd nem a jobboldali eszmék rej
tett dicsérete, hanem hittevés a szeretet és béke
eszményei mellett: "mit mondanál ma, kik hoz
zád esengenek, / mit a szenvedő, szörnyű em
bereknek? / / - Düh s megvetés töltené szí
vernet, / de azt mondanám: Béke veletek! / / 
Ha szellem volnál, bölcs jó, de hitetlen? / 
Akkor is, hogy: Hiszek a szeretetben! - Ha
Mindenható, szólnál, hogy: Elég? / - Csak ön
kéntes megtérés tetszenék."
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A könyv egymásra épülő, igen gazdagon
adatolt fejezetei egyebek mellett Szabó Lőrinc

"megtérését" is bemutatják. Természetesen nem
a materialista hívővé válásának folyamatát, so
sem lett "hívő" a szó közhasznú értelmében, de
valamiképp a hajdani lázadó megkötötte "kü
lőnbékéjét" a világgal. Ebben a kiegyezésben az
a meggyőződése is támogatta, hogy a "zsar
nokság mindig ostoba", s ez lehet a figyelmes
értelem reménysége. Ígyalakíthatta ki a világon
felülemelkedés röptető élményét, s mondhatta
el az antik bölcselővel: "Csak a derű óráit szá
molom."

Ez azonban már a vég. A Varázsfuvoiaból
áradó humanizmus, a jó győzelmének nagysza
bású megjelenítése a pálya lezárása volt. E pá
lyát mutatja be hatalmas anyagra támaszkodva,
hőse iránt kimutatott megértő szeretettel Kab
debó Lóránt. Monográfiája minden elismerést
megérdemel, Szabó Lőrinc védőügyvédjeként

tulajdonképpen ő lett, aki győzelemre vitte az
évtizedekig húzódó méltatlan pert. (Argumen
tum, Budapest, 2006)

RÓNAY LÁSZLÓ

SZÁVAI DOROTTYA: BŰN ÉS
IMÁDSÁG. A Pilinszky-líra camus-i és
kafkai szöveghagyományáról

Pilinszky János költeményeinek befogadásában
a vallásos-szakrális pozícióból kérdező értelme
zői magatartás különösen produktívnak bizo
nyul, hiszen a Pilinszky-líra olyan sajátos gon
dolati költészetnek mutatkozik, melyet Szávai
Dorottya meglátása szerint a metafizikai, illetve
misztikus tradíció integrálásaként tarthatunk
számon. A szerző ennek értelmében a Pilinsz
ky-líra vallásos-szakrális horizontjának két leg
alapvetöbb metaforáját, a költői beszédmód
egészét meghatározó bűn kérdését, valamint az
imádság alakzatát vizsgálja. Bűn és imádság egy
másba fonódó alakzata elsősorban nem temati
kus szinten, hanem sokkal inkább poétikai vo
natkozásai miatt válik az életmű központi tró
pusává. A lírai életmű váltásai Pilinszky bűn- és
létfogalmának átalakulásával párhuzamosan
történnek: a korai versekben a bűn még a költői

szubjektumhoz köthető, a Harmadnaponban azon
ban már a szubjektumon túlmutató egyetemes
bűntapasztalataz uralkodó, míg a Végkifejlet és
a Kráier verseiben a "szubjektummentes bűnta

pasztalás személytelenje" válik meghatározóvá.
A költő bűnfelfogásában tehát egyfelől az egyén
felelőssége, másfelől a rossz kompassiószerűel
szenvedése jut érvényre, mely a jóbi szituáció
újragondolásához vezet. A bűntapasztalatból



adódóan a lírai én a teremtményiség pozíciójá
ból szólal meg, így Pilinszky lírajának egyik le
hetséges értelmezését a fiúi beszédmód felőli ol
vasat jelentheti. A szerző a fiúként, sőt tékozló
fiúként artikulálódó művészi én közlést a lírai
életmű egyik legalapvetöbb poétikai szituáció
jának tekinti, és - mindenekelőtt az Apokrif ér
telmezése kapcsán - feltárja a bibliai parabola
beíródását a Pilinszky-életműbe. Az értelmező

a versek befogadását biblikus-teológiai távlatba
helyezi, szól bűn és imádság történeti-teológiai
összefüggéséről, a kenózis - az imádságot
megelőző kiüresítő csönd - szerepéről, és
szembesít a modern imádságteológiák főbb be
látásaival is. Pilinszky költeményei leginkább a
kontemplatív imatípust idézik, melynek specifi
kuma a személyesség, és az ebből következő

dialogikus jelleg. A Juttánakcímű vers e jellemzők

mentén a poétizált imádság egyik variációs for
májaként értelmeződik, ami egyben azt a kér
dést is felveti, hogy Pilinszky szerelem- és isten
élménye mennyiben láttatja egynek a kettős

természetű "Másik"-at, a Te-ként megszólított
szerelmest és a Transzcendenst.

Kutatása kapcsán a szerző Pilinszky költésze
tének azokat a sajátosságait tárja fel, melyeket a
Kafka-, illetve Camus-rnűvekkel,s áttételesen a
Dosztojevszkij-életművel folytatott dialógus je
löl ki. Mivel a tékozló fiúi perspektíva mind a
Pilinszky-Kafka, mind pedig a Pilinszky-Camus
dialógus alapvető mozzanata, Szávai Dorottya
Pilinszky lírájának a két szerző műveivel folyta
tott intertextuális dialógusát elsősorbanbeszéd
módok dialógusaként gondolja el. A metafori
kus nyelv dominanciájára épülő párbeszéd
vallási beszédmód formájában valósul meg,
melynek egyik alapja a paradoxon alakzata. Az
acte gratuii, a bűntudat abszurdja, illetve a té
kozló-parabola ingyenesség-gondolata között a
szerző meglátása szerint lényegi analógia fe
dezhető fel, méghozzá a nem-kauzális, paradox
struktúra közösségeként. Az összevetés alapjául
egyfelől a szerzők szépirodalmi alkotásai - Pi
linszky lírai életműve,Camus A pestis,a Közöny,
illetve Az elsőembercímű regényei, továbbá Kaf
ka A per és Az átváltozás című művei -, másfe
lől az alkotások hátterében álló esszék és publi
cisztikai írások szolgálnak. Az életművek főbb

érintkezési pontjain túl az egyes szerzők gon
dolkodásának - bűnró1 és bűnösségró1, nyelvről

és kommunikációról vallott nézeteinek - eltérő

vonásai is explikálódnak. A vizsgálat szemléleti
alapja a már említett biblikus-teológiai távlat
mellett a hermeneutikai kőzelítésmód,de a sző

vegközi párbeszéd feltárásában a genette-i
transztextualitás-koncepció is produktívnak bi
zonyult. A kötet produktívan ötvözi az iroda-
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lom- és a hittudomány nézőpontját, így a Pi
linszky-Camus-Kafka dialógus feltárásán túl a
két diszciplína párbeszédének lehetőségét is de
monstrálja. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006)

ÉRFALVY LÍVIA

A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ
KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI
TÖRTÉNETÉRŐl - NÉMETÜL

A Vigilia hasábjain ritkán jelenik meg idegen
nyelvű könyv ismertetése, de Norbert Span
nenberger: Die kxuholische Kirche in Ungarn
1918-1939 (A katolikus egyház Magyarorszá
gon 1918 és 1939 kőzött) című munkájával érde
mes kivételt tenni, nemcsak a téma miatt, ha
nem azért is, mert eseményszámba megy, ha a
magyar történelem bármelyik korszakáról tu
dományos igénnyel megírt mű kerül a külföldi
olvasóközönség kezébe. A szerző a Lipcsei
Egyetem keretén belül műkődő, Kelet-Közép
Európa történelmének és kultúrájának kutatá
sára szakosodott intézet fiatal, magyarországi
származású munkatársa, aki a Volksbundról
szóló, komoly forrásanyagra támaszkodó mű

vével a magyar tudományos életben is rangot
vívott ki magának (A magyarországi Yolksbund
Berlin és Budapest között. Budapest, 2005). Amit
történelmünk külföldi - ebben az esetben né
metországi - megismertetéséről az imént
mondtunk, még inkább igaz a két világháború
közötti egyháztörténetre, hiszen németül ilyen
témájú munka utoljára 1974-ben jelent meg Ad
riányi Gábor tollából (Fünfzig Jahre ungarischer
Kirchengeschichte 1895-1945. Mainz, 1974). Igy
ez az új könyv a német nyelvterületen méltán
tarthat számot a szűkebb történészszakma és a
20. századi egyháztörténet iránt érdeklődők fi
gyelmére, hiszen az elmúlt harminc év szakiro
daimát is értékelve nyújt alapvető ismeretanya
got a témáról. A magyar történelemben kevésbé
tájékozott olvasó eligazodását segíti, hogya kö
tet a Horthy-korszak egyháztörténetét a vizs
gáit húsz év politikai irányváltásaihoz igazodva
szakaszolja (az átmenet évei, a Bethlen-éra,
Gömbös kormányzása, a háború előestéje), rövi
den ismertetve a köztörténeti vonatkozásokat is.

Annak a magyar olvasónak. aki a korszak
egyháztörténetében többé-kevésbé tájékozott
(nem utolsósorban Gergely Jenő alapos monog
ráfiájából: A katolikus egyház története MagJjaror
szágon1919-1945. Budapest, 1999), nem kevésbé
érdemes kézbe vennie ezt az új könyvet, és nem
csak azért, mert a szerző német és osztrák levél
tárakban folytatott kutatásai eddig nem publi
kált források elemzését tették lehetővé. A recen-


