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Vallási kötődésű

motívumok, kulturális
minták

A vallás és az
irodalom kapcsolatára

irányuló vizsgálódások
lehetséges

szempontjai

Irodalom és
kereszténység
Vallásokhoz köthető motívumok irodalmi műalkotásokban felfe
dezhető jelenléte önmagában még nem indokolja az érintett mű
vek vallási megközelítését vagy vallási művészetként való értel
mezését. A vallási kötődésű motívumok napjainkig nyomon kö
vethető érvényesülése ugyanis részben egyszerű kultúrtörténeti
szükségszerűség:a saját művészetük múltjához viszonyuló szer
zők évszázadok hosszú során át lépten-nyomon vallási tényezők

be ütköznek, nem csoda hát, hogy így vagy úgy maguk is élnek
velük, másrészt irodalomszociológiai tény következménye: az írók
között csak elvétve vannak következetes ateisták. A vallási mozza
natok alkalmazásának gyakorlata csak felerősödött,mióta a vallás
kritika kifúlásával a vallások is részévé váltak a szabadon felhasz
nálható és művészetileg tetszés szerint kiaknázható kulturális
mintáknak. Ráadásul, amikor szóba kerül a művészetek, kivált az
irodalom és a vallás kapcsolata, az utóbbinak rendszerint merőben
negatív (azaz valamitől ellendülő. a különbözőséget kiemelő)

meghatározása érvényesül: vallási konnotációi javarészt azoknak
a törekvéseknek vannak, amelyek a foghatón, a közvetlenül érzé
kelhetőn túlit fürkészik, vagy a konkrét dolgokat hozzák összefüg
gésbe rajtuk túliakkal. A túlnyúlás pátosza azonban önmagában
még nem hívja életre vallási aktusok képzetét, aligha van ugyanis
olyan emberi magatartásforma, amelyet ne járna át a túlnyúlás
cselekvő alanya. A szellem, és az emberi tettek szellemiségük da
cára mégsem kivétel nélkül vallásiak; sőt vallási szempontból az
emberi létezés minden formája végső soron csakis vallási horizon
ton érthető: önmagában érthetetlen például, hogy miként dönthet
nek emberek kifejezett vallásos hit nélkül is életük biológiailag
(vagy akárhogy) rendelkezésre álló keretének aktív kitöltéséről,

miközben e kereten túlról az iszonytató sötétség mered rájuk. A
vallás (ez esetben a keresztény) azonban az isteni nagyvonalúság
gal és előzékenységgel találkozik ebben.

A vallás és az irodalom kapcsolata a transzcendenciát érintő

homályos fejtegetéseken kívül még sokféleképpen vizsgálható
lenne: irodalomszociológiailag (Sigrid Undset művészete nem
független a konvertitát érő norvég támadásoktól, Berzsenyinek
evangélikusként nehéz dolga volt a Dunántúlon), formailag
(Tandori Dezső koanjaí), világnézetileg (A teljesség feleben Weöres
Sándor fejtegetéseinek rendszertelensége ellenére is valamiféle
rendszert rajzolt meg), hangvételileg (Saint-john Perse Bójái sze-
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Radikális isteni
szabadság 

korlátozott szabadság

A hegeli filozófia
a vallásról

xuális himnusz), vagy éppen ideológiailag (a kommunista költők

a megváltás apostolaiként léptek föl). Ám sokkalta termékenyeb
bek azok a kísérletek, amelyek egy vallási meghatározottságú
tudat uralkodó hatását próbálják rekonstruálni műalkotásokban

(az utóbbi idők egyik legnagyszerűbb ilyen vállalkozása Dávid
házi Péteré, aki Arany János református hitének konkrét lenyo
matát fedezi föl a költő eposzelméletében és eposzírói gyakorla
tában). A valódi problémát azonban mégiscsak az jelenti, hogy
miként határozható meg a vallás tartománya, amelyet azután va
lahogyan kapcsolatba kellene hozni az irodalommal.

Ami a Nyugatot illeti, a kereszténység magától értetődőségé

nek megszűnte óta a kereszténység által kitágított és bizonyos
szempontból megtöltött tartomány új és új feltöltési kísérletek
tárgya, ami az irodalomban is megfigyelhető. A kereszténység 
egészen általánosan fogalmazva - a szabad végtelen és a sza
bad örökkévalóság tényével szembesített: Isten szabadon terem
tett, szabadon váltott meg, szabadon hív el embereket, és szaba
don fog beteljesülést adományozni, szabadon adott ajándéka maga
a lét és annak minden konkretizálódása is. A szabadság ezen
egészen radikális kinyilvánulása csak hittel viselhető el. A hit el
halványulásával a radikális és immár elviselhetetlen isteni sza
badság helyét korlátozott szabadsággal vagy éppen szükségsze
rűséggel kell kitölteni: a kora újkor kozmológiai végtelenjével, a
romantika természeti végtelenjével, az idealizmusban az én sza
badságával és szükségszerűségével, a marxizmusban a fejlődés

végtelenjével, az egzisztencializmusban a szabadság megformá
lásának szükségszerűségével, a zsidó bölcseletben az én és a te
kapcsolatának határtalanságával, majd a különbözö irodalomel
méletekben a szövegek bejárásának és értelmezésének végtelen
jével. Szinte természetes, hogy mindezeknek a kísérleteknek van
vallási motívumokra emlékeztető dimenziója.

Csakhogy a vallás általános lényege, vagyis a vallás esetleges
(művészetbeli) jelenlétének meghatározására alkalmas kritérium
Európában nem vallási, hanem filozófiai konstrukció eredménye
ként mutatkozott meg, éspedig a hegeli filozófiának köszönhe
tően. Mint ismeretes, a vallást az erkölcsiségre szorító kantianiz
mussal és a francia felvilágosodás "képromboló vallásellenessé
gével" (W. Pannenberg) egyaránt szembeforduló Hegel a véges
ségtől a végtelenhez felemelkedő mozgásként határozta meg a
vallást, amelyet (persze nem konkrét felekezetek formájában) el
szakíthatatlannak tartott a társadalom életétől, azaz a politikától,
és az (önmagában véve szükségszerű) francia felvilágosodásra
tekintettel újkori ostobaságnak tartotta az emberi életből az ab
szolút igazságot kimetszve a tudást csakis véges tárgyakra kor
látozó beállítódást. Az ily módon a teljes szabadság nevében elő

álló absztrakt szabadságra törekvő értelem Hegel szerint az
önbizonyosság tragikus sorsának állapotában van, amely azért
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A filozófiai valláskép
érvényesülése
a művészetet

vallásilag értelmezo
eljárásokban

Interpretatio christiana

tragikus, mert az értelem úgy tud önmagáról, hogy közben elve
szíti a tudást az önnön szabadságát és lényegét szavatolni és
megalapozni tudó, csak a vallás által biztosítható abszolút igaz
ságról, és ennek következtében önmagáról is: A szellem fenomeno
lógiája híres helye szerint ennek a kettős veszteségnek a fájdalma
abban az állításban fejeződik ki, miszerint Isten halott.

Mármost a művészetben a vallás nyomait kereső vagy műal

kotásokat vallásilag értelmező eljárások gyakran ennek a filozó
fiai vallásképnek az alapul vételéről tanúskodnak. Istenről, ab
szolút igazságról, alapról, feltétlen érintettségről beszélve még
nem feltétlenül beszélünk konkrét, történelmi vallásról (vegyük
e helyütt csupán a kereszténységet), minden további nélkül mo
zoghatunk egyszerűen filozófiai síkon is. Az irodalom teológiai
értelmezésének és feldolgozásának újabban egyre kedveltebb
kísérletei gyakran efféle köztes interpretációt valósítanak meg:
nem fogadják el ugyan Isten (hegeli értelemben vett) halálát,
vagyis az emberi létezést nem tudják elképzelni az abszolútum
nélkül, de nem is a kereszténység alapvető tényeit veszik alapul
húsba vágó élességükkel. Ehhez azonban nincs szükség teológiá
ra, a vallási érzékenység ugyanis a (Descartes-tól Hegelen és
Dllthey-n át Heideggerig ívelő) klasszikus filozófiai tudatnak is
szerves része. A keresztény vallás és vele a teológia talaján vi
szont minden szellemi jelenség, köztük az irodalom is olyan kri
tériumokkal szembesül, amelyek a filozófiai tudattól idegenek.

Minthogy azonban a kifejezetten keresztény témákról szóló
újkori irodalmi alkotások művészeti szempontból inkább hiányt
hagynak maguk után (Mécs László például művészeti szempont
ból aligha helyezhető egy síkra a "pogány" Szabó Lőrinccel),

egyrészt egyre gyakrabban fogalmazódik meg az az igény hívő

emberek részéről, hogy Istenről csak a sorok kőzőtt, nem kifeje
zett formában akarnak olvasni, másrészt érthetetlen módon teo
lógiai lelkesedést váltanak ki olyan alkotások, amelyekben csu
pán általános vallási tudat fejeződik ki. Talán ezzel függ össze
az irodalommal szemben vallási részről jelentkező igények kűlö

nös jellege: az irodalmi szövegek mintha egészen más elbírálás
alá esnének, mégpedig tartalmuk tekintetében, mint az értekező

próza. Mintha az irodalom minden mástól elkülönülő szférát al
kotna, amelynek nem lehet köze a kereszténységhez, csupán
azért (ami igaz), mert nem tételes állítások illusztrációja a funk
ciója. Szinte blaszfémiának tűnik a kanonizált, a művészet

biblionjainak alkotói közé felvett szerzők teológiai bírálata: annak
felemlítése, hogyaVarázshegy teológiai szempontból gnosztikus
és romboló, vagy hogy Rilke merő immanencia hirdetője. A sért
hetetlennek és ennyiben szakrálisnak tekintett szekuláris kánon,
a szekuláris biblia azonban az egyetemes igénnyel fellépő keresz
ténység szemében a szellemi dolgok tartományának szerves ré
szét alkotja, s ennyiben nem vonhatja ki magát a kinyilatkoztatás
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Szekularizációs
elmélet és humanista

pátosz

Az egyházi dimenzió
elfogadásának

jelentősége

Istenének követelményei alól. Keresztény értelmezés, interpretatio
christiana létezik, de csak akkor értelmezés, ha az irodalmat iro
dalomként, és nem tételes állítások gyűjteményeként olvassa.

Egyszerű dolog lenne persze a keresztényeszméknek, gondo
lati formáknak, értékeknek és struktúráknak a kereszténységről

leváló világban való továbbélését pozitív fejleményként és vissza
fordíthatatlan jelenségként elkönyvelő szekularizációs elmélet je
gyében szerkezeti párhuzamokat keresni a keresztény világ és a
modern irodalom között (aki efféle rejtvényfejtésre vállalkozik,
bőséges termésben reménykedhet), de ebben a minimalista prog
ramban éppúgy van valami méltatlan, mint az állítólagos humá
num irodalmi felmutatásában keresztény szempontból kiaknáz
ható anyagot látó szemléletmódban. A szekularizációs tétel és a
humanista pátosz mellett persze van más is: az a látás, amely
megismerte és bizonyos mértékben el is fogadta a kereszténysé
get, pontosabban a kereszténység számos eszmei alkotórészét,
de a megtestesülés, a passió és a feltámadás húsba vágó követel
ményeit valamilyen okból mégis elhárítja. Micsoda képtelen és
tragikus egyvelegei vannak a kereszténységgel rokonszenvező

meggyőződéseknek és képlékeny, szétfolyó, patetikus, minima
lista, vergődő elgondolásoknak! Aki egyszer belelátott Isten szí
vébe, azaz Jézus Krisztusba, és ettől felszakadtak körülötte az
élet határai, az a kitágult, fejreálIt (mert immár Istenben, odafent
gyökerező) világban csak úgy tud megmaradni, ha nem éri be
kevesebbel a teljes krisztusi kinyilatkoztatásnál. Máskülönben Is
tennel a háta mögött, akármilyen szilárd istentudattal is csak
vergődni tud az új fényben megmutatkozó világban, s a keresz
tény mozzanatokat már csak arra tudja használni, hogy valami
vel érdekesebbnek mutassa azokat a már meglévő dolgokat,
amelyekhez hozzákapcsolja őket.

A szakítópróba rendszerint az egyházhoz kötődik. Isten és Jé
zus (nemcsak emberbarátként, de Istenként is) még számos író
nak és költőnek elfogadható, a külsőségesnek, dogmatikusnak és
történelmileg, politikailag, tudományosan kompromittáltnak lá
tott egyház már nem mindig. Az isteni logika azonban kikény
szeríti az egyházi dimenzió elfogadását, s aki hivatalviselők mi
att erkölcsi megfontolásokból vagy az egyházi parancsoktól
autonómiáját féltve nem tudja elfogadni a struktúra kemény va
lóságát, annál a keresztény valóság keménységét is felpuhítják
gnoszticizáló, szenvelgő vagy az elhárítás technikáitól megtörő

gondolatmenetek.
A helyzetet nem könnyíti meg, hogya keresztény irodalom

kifejezés immár szinte teljesen pejoratív értelmű, s ezzel együtt
lépten-nyomon feltűnik a keresztény jelző vélt ideológiai tölteté
nek ártalmatlanítására szolgáló bon mot, miszerint valaki keresz
tény és író, nem pedig keresztény író. Az ilyen differenciálások
nemcsak a művészet autonómiájának féltéséből hangzanak el,
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Keresztény és író?

Azeszkatológia elől i
kitérés stratégiái

nemcsak egy letűntnek vélt összefonódás tarthatatlanságát emelik
ki, hanem olykor azt az elképzelést is kifejezik, hogy a történetesen
keresztény művésznek vallási szemmel a vallás előtti dolgokat kell
figyelnie. Jellemző, bár nem irodalmi példa a filmrendező Zanussi
közelmúltbeli magyarországi előadásainak az az állítása, mely
szerint a kiteljesedett hit, például a szent alakja ábrázolhatatlan
művészetileg, a művészeti megformálás tárgya csakis hozzá ké
pest előzetes valami lehet. A hit valóságának művészeti diszkre
ditálása talán párhuzamba állítható azzal a jelenséggel, hogya ke
reszténységgel amúgy rokonszenvező íróknál feltűnően gyakran
képeznek témát az érettség, az eltökéltség előtti (durván fogal
mazva: kamaszos) problémák (Updíke-nál a szexuális útvesztők).

Persze igaz, hogy az érett irodalom (nem itt a helye, hogy az
érettség kritériumait előszámláljuk) mindig annak a tudatnak a
gyümölcse (banális állítás következik), hogya valóság nincs
rendben úgy, ahogy bejelentkezik az ember számára. Még az iro
dalmilag megformálódó idill és harmónia is törmelékeken, a
pusztulás nyomain eláradó fény - gondoljunk csak arra példá
ul, mi minden kell T. S. Eliot Négy kvartettjében a béke képeihez,
vagy min megy át Villon, míg az akasztófán mindenkiért köz
benjár. Ha Európánál és a kereszténységnél maradunk, a kérdés
úgy jelentkezik, hogya zavart érzékelő tudat mihez kezd észle
letével: a végérvényes kinyilatkoztatás óta ugyanis nyilvánvaló,
hogy járhatatlan a paradicsomnak vélt állapothoz való visszaté
rés reményében megkezdett út (Kosztolányi gyermektémájú köl
tészete kudarc, Rilkének a tiszta állatokkal kapcsolatos tanítása
nem meggyőző) és méltatlan a bűnösségbe való beletörődés

(Thomas Mann Buddenbrook háza); Evelyn Waugh Utolsó látoga
tása viszont azért keresztény alkotás, mert a sebzett ifjúkori idill
től (egyetem) a nagy lemondáson át (házasságon kívüli kapcso
lat) a távolból észrevehető kápolnai fényhez tud eljutni. A ke
resztény végérvényesség (vagyis az eszkatológia) nem a fennálló
állapotok előli menekülés járműve, hanem a valóság belső átfor
málása, s nem nosztalgikus (paradicsom), nem is rezignált (a bű

nösségbe való beletörődés maga is bűn), hanem magában a va
lóságban ragyog föl (a mécses világában és a mögötte rejlő

kenyérben). Az eszkatológia előli kitérés stratégiái határozzák
meg az újabb irodalom tetemes részét; a végérvényesség elodá
zása elsősorban az önálló törvényű világok, azaz mítoszok alko
tásában jelentkezik, akár elsősorban nyelvi jellegűekében (a
Mallarmé körüli interpretációs kultusz nyelvi mitológiát alkot),
akár elsősorban képi természetűekében (Marquez és Borges mi
tológiái zavartalanul élnek tovább a mai prózában).

A folyamattal a tanácstalanság fokozódása is együtt jár, nem
előzményeknélkül: miután Nietzsche megroppantotta az ókortu
dományt, a filológusok (nagyszerű) lexikonok és kézikönyvek
összeállításába fogtak; miután a Ritter-iskola arra a következte-
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Az irodalomelméletek
és a vallási szemlélet
közötti kapcsolódási

pontok

Immanens, vallástalan
múvelódési

humanizmus

tésre jutott, hogy a filozófia eddigi modelljeinek befellegzett,
gyorsan belefogott A filozófia történeti szótárának összeállításába,
s miközben (például Odo Marquardnál) a múlt problémáival
zsonglőrködik (sziporkázóan, szellemesen, sőt nem ritkán meg
világító erővel), egy vállvonással ismeri el a kiúttalanságot, és
húzódik vissza az individuális életvezetés joviális terébe. Ehhez
hasonlóan arról lemondva, hogy az irodalom szólhat valamiről

(van referencialitása), az irodalomtudósok soha nem látott
mennyiségű irodalomelméletet dolgoztak ki. Ugyanakkor az iro
dalomelméletek és a vallási szemlélet kőzött talán pozitív kap
csolódási pontok is felfedezhetők, talán valódi termékeny kap
csolat ígéretével. A műközpontúság, a művet (már amennyire
lehetséges) magából a műből, de legalábbis a szerző szociológiai,
életrajzi, pszichikai és egyéb körülményeire való tekintet nélkül
megérteni próbáló szándéknak az életműveket a szerzők biográ
fiájával párhuzamosan tárgyaló, "klasszikus" monográfiák letűn

tével - megfelelő transzpozíció után - lehet mondanivalója an
nak a teológiai szemléletnek, amely a kereszténységben az isteni
objektivitás elsóbbségét hangsúlyozza, és a keresztény egziszten
ciában sem a szubjektív életmegnyilvánulásokat és életkörülmé
nyeket, hanem az objektív hatásra kialakuló és az objektivitás
höz rendelt folyamatot (a "küldetést") tartja fontosnak. Lehet
persze, hogy az irodalomtudományból a teológiához vezető

transzpozíció olyan mértékű, hogy végül az elóbbiből semmi
sem marad, de azért szemet szúr, hogya nagy Martin Kahler
már a 19. század végén az irodalom hatástörténetével állította
párhuzamba Krisztus hatástörténetét, vagy száz évvel később

Hans Urs von Balthasar a műalkotások objektív jellegében fede
zett fel olyan instanciát, amely segítséget nyújthat a krisztusi
alak sajátos jellegének megvilágításához.

A kereszténység és az irodalom kapcsolatát persze nem lehet
megkonstruálni, már csak azért sem, mert a kereszténység többé
nem általános kultúraformáló erő, és a nagy keresztény iroda
lom a 19. század elejétől napjainkig egyre ritkább portéka lett. A
mítoszok elhalása és a 20. század utolsó évtizedeitől burjánzás
nak induló mítoszalkotás között flott húzódik az immanens,
szinte vallástalan művelődési humanizmus széles, tompa szelle
mű rétege, amely számára Goethe a Wilhelm Meisterban, számos
elbeszélésében, sőt részben a Faustban is mintát szolgáltatott, s
amely a kibontakozásnak induló pszichológiában és szociológiá
ban, a fejlődéstanban kezd bele »tudományos« diadalmenetébe,
míg a realista-polgári regényen keresztül elárasztja a művészet

területét: Scott-tólDickensig, Thackeray-ig, Galsworthy-ig, Frey
tagtól és Kellertől Fontanéig és Thomas Mannig, Balzactól Sten
dhalon és Flaubert-en át Zoláig, Puskintól Tolsztojig és Ham
sunig: az irodalom mindegyre azzal foglalkozik, hogyan nő bele
az ember társadalmi környezetébe, a természetbe és a művészet-
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be, hogyan válik ki belőle, hogyan támadnak és simulnak el tár
sadalmi és egyéb feszültségei. Nyoma sincs már itt sem a felfelé
figyelmező középkori és kora újkori »balgaságnak«, sem a világ
fölé hatoló erósznak. Az előbbit kiiktatja a művelődéssel elérhe
tő emberi bölcsesség, utóbbi az emberi szerelem problémájává
fokozódik le: még a metafizikai erósz démoni-hősi jelensége
(Shakespeare szonettjeitől Kleist Penthesileájáig) is áldozatául esik
a pszicho(pato)lógiai analízisnek, amelynek útja Kierkegaard-tól
Dosztojevszkijen át Freudhoz vezetett: amit a Tentation de Saint
Antoine-ban Stendhal megkezdett, Rimbaud és Lautréamont
továbbszőtt, Thomas Mann és mások részletekbe menően fejteget
tek, az nem más, mint az immanens antropológia szétforgácsolódá
sa, azé az antropológiáé, amelynek önmagába záruló dialektikája
okán egyre inkább az emberi torzulásokkal kell foglalkoznia,
hogy egyáltalán valamilyen feszültséget tudjon kelteni" (Hans
Urs von Balthasar). A keresztény rokonszenvvel felvértezett iro
dalomtudósok vagy a keresztény olvasóközönség jelentős része
viszont visszás módon éppen a polgári regényben látja végső

mentsvárát, s Tolsztojban vagy éppen a lehangoló világú Má
raiban fedezi fel szövetségesét, nem sejtve, hogya polgári iroda
lom a polgári valláson át a kereszténység ijesztő karika túrája felé
egyengeti az utat, s miközben látszólag a torzulások elöl valami
ép felé segít, maga is lassan közéjük süllyed.

A kereszténység számára igazi provokáció és igazi bajvívótárs
többnyire nem várt helyről érkezik, és fog érkezni alighanem a
jövőben is. Ki tudná cáfolni például Hans Urs von Balthasamak
azt az állítását, miszerint az újabb szerzők közül a legszebb (és
egyben a legkeményebb) párbeszédet a kereszténységgel éppen
a kommunista Bertold Brecht folytatta?
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