
lyettese. Olbach bácsi a nagy művel, a Kelet haj-
nalával robbant be a tudományos életbe, míg Pa-
tai nak nincs semmilyen publikációja. Az előbbi a
régi, utóbbi az új világ embere, mindkettőt part-
 vonalra állították. Olbach bácsinak a tudomá-
nyos karrier helyett kell szellemi hajótöröttként
vegetálnia a könyvtárban, Patait a politikai hata -
lomból hajították ki. Ha tetszik: ők ketten együtt
a Kádár-kor. Együtt él bennük a régi és az új
világ, az eredeti terveiket feladó ember, aki túl-
élésért nem csupán kompromisszumot köt, de
alsóbb szinten még reprezentálhat is. Van, aki
alászáll, van, aki aláhull, de mindkettő kibekkel.
Láttunk ilyet sokat.

Nem egy regény fogja pótolni azt az űrt, amit a
rendszerváltást megelőző három évtizedről az iro-
dalom elmondhat. Ezért nincs igazuk a Kedves Is-
me retlentől fanyalgóknak. (Magvető, Budapest, 2009)

BOD PÉTER

BODNÁR DÁNIEL:
KÁINTÓL KRISZTUSIG

„Boldog, aki olvassa…” (Jel 1,3) — volt nem oly
rég a Biblia évének mottója, s Bodnár Dániel
Káin tól Krisztusig című könyve ezt a gondolatot
tartja szem előtt és viszi tovább.

A Biblia az emberiség történetének több ezer
éves kulturális öröksége, a könyvek könyve ke-
letkezésétől kezdve napjainkig érezteti hatását. Mi-
vel a mindenkori emberről (is) szól, így a művé-
szetek, az irodalom állandó ösztönző forrásává vált,
tekintélye, befolyása felmérhetetlen. Természe-
tesen minden, direkt vagy indirekt módon belő-
le merítő alkotó egyedileg, saját felfogása szerint
nyúl a szentírási szövegekhez, értelmezi azokat,
de a Biblia örökös inspiráló ereje hívő és nem hívő
számára is kétségtelen és kikerülhetetlen.

Bodnár Dániel könyvében a megannyi bibliai té-
májú alkotás közül csak a 20. században készült iro-
dalmi alkotásokra fókuszál, harminc, főként európai
regényt mutat be. A könyvek között egyaránt ta-
lálunk neves vagy kevésbé ismert szerzőket (pél-
dául Stefan Heym, Lanzo del Vasto, Jan Dobra czyn -
ski), múlt századi és kortárs alkotókat (például
Tor gny Lindgren, Georg K. Volk), külföldieket és
ma gyarokat (például Márai Sándor, Kodolányi
János), férfiakat és nőket (Maria Valtorta, Anna von
Krane). Az elemezett művek típusuk szerint is sok-
félék, van közöttük — többek között — klasszikus
történelmi regény (Robert Graves: Jézus király),
posztmodern ál-történelmi regény (José Saramago:
Jézus evangéliuma), regényeposz (Thomas Mann:
József és testvérei), esszéregény (François Mauriac:
Jézus élete), parabolaregény (Mészöly Miklós:

Saulus), passióregény (Nikosz Kazantszakisz: Aki-
nek meg kell halnia), pikareszk regény (Pasquale Festa
Campanile: A lator), misztikus-realista regény
(Lorenzo Mack: Jób és a patkányok), mágikus-realista
regény (Mihail Bulgakov: Mester és Margarita) stb.
A kötetben elemzett művekben az a közös, hogy
bennük valamely bibliai szereplő alakja, élete, tet-
tei jelennek meg. A szerző életük időrendjében so-
rakoztatja fel a személyeket, az Ószövetségből Káin -
tól és Ábeltől elindulva még Ábrahámot, Józsefet,
Mózest, Dávidot, Batsebát, Jeremiást és Jóbot sze-
repelteti, az Újszövetségből Szent József, Szűz
Mária, Iskarióti Júdás, Poncius Pilátus, Barabás, a
jobb lator, Mária Magdolna, Nikodémus és Szent
Pál jelenik meg. A Jézus Krisztus alakját és tanítá-
sát középpontba állító regények közül érthető
mó don többet is bemutat (a már említetteken kí-
vül Nikosz Kazantzakisz: Jézus Krisztus utolsó meg-
kísértése, Nor man Mailer: A fiú evangéliuma, illetve
Farkas László: Messiás). 

Bodnár Dániel munkája elején a kiválasztott sze-
replők jellemrajzának felvázolása mellett a regé-
nyek általános Isten- és ördögképét is összegzi. Az
egyes tanulmányokban a szereplők biblikus ala-
pú bemutatása, egy értelmező mottó után foglal-
kozik a regény szerzőjével, tömören összefoglal-
ja a regények cselekményét, elemzi a műveket,
rávilágít a lényegi mondanivalóra, s teszi érthetővé
és befogadhatóvá azokat. Fő feladatának a regé-
nyek értelmezését tekinti, hogy a bibliai szereplők,
témák sokszínű feldolgozásának bemutatásával a
mindenkori és titokzatos isteni jelenlétet bizonyítsa.
Bár a harminc regény minőségében is sokféle,
mégis tanulsággal, értékes mondanivalóval mind-
egyik szolgálhat. Az evidens gondolatok mellett
az új meglátások a regények el- vagy újraolvasá-
sára, továbbgondolásra késztetheti a biblikus, de
pusztán irodalmi érdeklődésű olvasókat is. (Kairosz
Kiadó, Budapest, 2009)

ZARÁND KINGA

NAGYPÁL SZABOLCS (SZERK.):
AZ ÖKUMENIKUS ÉS
VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD ÚTJA
Hivatalos egyházi megnyilatkozások

Globalizálódó világunk egyik kényszerű/érte-
lemszerű velejárója a vallások és kultúrák sokré-
tűbb találkozása, illetve egyazon földrajzi térségen
belüli hosszabb távú együttélése. Napjainkban,
az információáradat, a nagyfokú mobilitás és az
összetett függésrendszerek korában, gyakorlati-
lag lehetetlen az elszigetelődés. Csupán kisebb
társadalmi csoportok (többnyire vallási közös-
ségek) tudatos és önkéntes gettóba zárkózása el-
képzelhető, akik energiájuk jelentős részét kény-
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