
Dunántúl és az Alföld, a pápai otthon és a leégett
kiskunsági tanya képe az egész novelláskötetet
átszövi, hasonlóan a személyiséget folyamatosan
formáló és örökre meghatározó emberi kapcso-
latokhoz. Az önmagáról egyes szám harmadik
személyben valló történetmondó meghatározó
szeretetélménye továbbra is az anyai szeretet, ám
a korábbi kötettől eltérően már nem az anya-fiú
kapcsolat a novellák szinte kizárólagos mozga-
tója, ami a felnőtté váló gyermek szeretve-elen-
gedésének gesztusaként is értelmezhető. A sze-
relmet fia szerelmében és párkapcsolatában
anyaként újraélő nő érzésében a féltés és az
öröm, a fiataloknak útravalót adó szülő boldog-
sága és bánata egyszerre van jelen. A szülő-gyer-
mek kapcsolat másik vetületének feltörő emlék-
képei is lassan a helyükre kerülnek, a régen
elveszített szülők hiánya és a gyerekkori világ el-
múlása talán már nem fáj annyira. Az írás aktu-
sában feldolgozásra váró új létélmény az El se
hagy című kötetben a testvéri szeretet fájdalma,
a fiatalabb fiútestvér több éven át tartó kómájá-
nak és lassú haldoklásának története, mely a köz-
tes-lét megrendítő metaforáját (zsinóron tartott
lélek), a még ott lévő hiányának átélését, és a lé-
tére vonatkozó Mi az, hogy valaki nincs, aki el se
hagy? kérdés kimondását eredményezi. A kötet
címadó szavai életmondatként ismétlődve több-
ször visszatérnek újabb és újabb értelemvonat-
kozással telítve a kissé talányosnak tűnő kötet-
és részben azonos novellacímeket (El se hagy
tremolo; El se hagy). Mivel a férfi-nő kapcsolatban
az idill csak álom formájában élhető át (Ki ér fel
előbb a csobánci hegyre?), „az igazi férfi csak ön-
magáé” igazságának felismerése után a motí-
vumszerűen felcsendülő mondat az egyedül
megélt lét belső biztonságát sugallja: „Aki nincs,
és mégis van, nem hagy el. El se hagy.” E szavak
kimondásáig azonban hosszú utat jár be az elbe-
szélő: a remélt közös élet boldogsága (Elképzelte
és elhitte), a szakítás fájdalma, és a „másik tekin-
tete nélkül” végigélt élet (Újra férfi nélkül) öniga-
zolásvágya a fa kivágásával csak azért is meg-
birkózó nő képén keresztül jut kifejezésre.

A korábban megszokott irodalmi, zenei és
képzőművészeti allúziók e kötetben is szerves
egésszé állnak össze, a jól ismert mátyusi motí-
vumokat azonban újak váltják fel. Legjelentősebb
a fény motívuma, mely számos novellában jelen-
tésképző erővel bír. A szikrázó napfény az élet-
öröm és a feltámadás jelképe, a tihanyi napfény
a fiával megélt emlékek előhívója, a gyertyaláng
a „gyönyörű árnyékú férfi” szerelmének szimbó-
luma, a hajléktalanra és a Kölcsey-szoborra egy-
szerre rátűző napfény a Huszt sorainak ironikus
parafrázisán keresztül — „a haza fényre derül” —
a szociális érzékenység ékes bizonyítéka, a múlt-

ból lépten-nyomon előbukkanó fényképek pedig
az élet folytonosságának letéteményesei.

A novellákból az élet fájdalmas szépségét felis-
merő és a pillanat szépségét megélni tudó ember
bölcsessége csendül ki, a „kivirágzott, no vemberben,
nekem” érzése, mely felülemel a feldolgozhatat-
lannak tűnő élethelyzeteken: „Leguggolt a pápai
ibolyákhoz, odahajolt az egyikhez egészen kö -
zel, beszippantotta az illatát, s szerzett magának
egy jó pillanatot, amint magában kimondta a pil-
lanatnak is örülni tudók örök elégedettségével:
kivirágzott, novemberben, nekem.” (Orpheusz
Kiadó, Budapest, 2009)

ÉRFALVY LÍVIA

BALOGH F. ANDRÁS:
NÉMET–MAGYAR IRODALMI
EGYÜTTÉLÉSEK
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A tavalyi évben látott napvilágot Balogh F. And rás
tanulmánykötete Német–magyar irodalmi együtt élé-
sek a Kárpát-medencében címmel. A szerző mun-
kásságának az utóbbi mintegy tíz évben született
terméseit fűzi fel e gyűjtemény a magyar–német
irodalmi kapcsolatok láncára, melyen nyolc ko-
rábbi tanulmány mellett három új is helyet kapott
a kötet végén. A külső borító mozaikja arra enged
következtetni, hogy a tanulmányok széles spekt-
rumot ölelnek fel, mind tematikájukban, mind
kronológiailag. Ezt igazolja a tartalomjegyzék is:
a német–magyar irodalmi együttélés kezdeteitől
eljutunk egészen napjainkig, sőt, valamelyest a jö-
vőbe is kitekintést nyerünk a nemzetiségi kultúra
esélyeinek latolgatásával. Az időrend szerinti
szerkesztés már önmagában utal a tanulmányok-
ban foglaltak egyik fő motívumára, a történelmi
meghatározottságra, melynek a nemzetiségek
ugyanúgy alávetettjei, és amely egyértelműen le-
csapódik az irodalomban. Ez a kötet is egyfajta
„lecsapódás”, lecsapódása annak a megnöveke-
dett figyelemnek, amelyet az irodalomtudomány
szentel a régió német irodalmának, illetve a nem -
zetképkutatásnak az 1989-es fordulat óta. A fo-
kozott érdeklődés adja tehát a kötet aktualitását,
olyan témákat vetvén fel, melyek rámutatnak,
mi lyen mélyen ágyazódnak egymásba egyazon
kultúrrégió irodalmai, ezek hogy tarthatnak egy-
másnak tükröt és mindebben milyen szerepet ját-
szik a speciális nyelvi kódolás.

A kötetet indító Drakula-tanulmány, mint
nép szerű és egyben első közös szász–magyar–
ro mán irodalmi téma után a magyarországi né-
metség hazához és nyelvhez való viszonyát tár-
gyalják a Szent István alakjáról, illetve a tokaji
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borról szóló írások. A nemzetállamok születése
előtti állapotban az itt élő németekben kialakuló
hungarus-tudat a haza fogalmát nem a közös
nyelv hez, hanem a közös történelemhez (lásd
Ist ván alakja) vagy a közös tájhoz (lásd Tokaj)
kö ti. Így fonódnak össze a magyar kultúra ele-
mei a német nyelvvel, így születik meg a kul túr -
régió, mely egyben igazi ellenszere a perifériára
szorulásnak.

Ezt követően a hangsúly áthelyeződik az erdé-
lyi szászok sorsára, és egy-egy múltba való kite-
kintést leszámítva a 19., de elsősorban a 20. szá zad
alkotóinak pályáját, egzisztenciális és irodalmi le-
hetőségeit tanulmányozza a szerző. A nemzeti-
nemzetiségi probléma első megfogalmazója, az er-
délyi klasszikus Adolf Meschendörfer döbben rá,
hogy a szászság kulturális zsákutcába rohan, ha
nem változtat magába forduló nemzetfel fogásán;
a teljes elszigetelődés és az irodalmi elsorvadás
fenyegeti, ha nem nyit a régión túlra, a szom-
szédos népek kultúrájára, és — nem utolsósorban
— ha nem képes egy modern nemzet-nemzetiség
gondolatból kiindulva maga is mo dernet alkot-
ni. Radikális lépést vázol fel Meschendörfer,
mai értelemben vett európaiság ez, kitörés a pro-
vincializmusból, a kultúrák közti közvetítő sze-
rep küldetéstudata beszél belőle. A kapcsolatte-
remtésben a közös erdélyi lélek szolgáltathat jó
alapot, amely félreteszi a konfliktusokat, a nem-
zetiségek egymástól való sértett, előítéletekkel teli
elzárkózását, és összefogást sürget a közös sors-
ban, az egymásrautaltságban. A transzilvanizmus
lángja lobban fel Hans Bergel életművében is, aki
nem szégyell leszámolni azokkal a sztereotípi-
ákkal, amelyek a németekben szomszédjaikkal
szemben éltek.

A következő két tanulmány, mely Hans Ber -
gelt és Franz Hodjakot, immár teljesen a 20. szá-
zad szülötteit mutatja be, jól példázza, hogyan
törte meg a diktatúra az erdélyi német, de ma-
gyar és román írókat is, így az erdélyi irodalom
pályáját. A börtönviselt Bergel bírálja a totalitá-
rius diktatúrát, és a szenvedésben rátalál a hu-
manista alapértékekre. Ennek az írógeneráció-
nak a tragédiája abban rejlik — még ha jóval
később meg is találták saját arculatukat —, hogy
a közös börtönsors egységesítette közlésformái-
kat, így esztétikai szempontból nem tudott új
születni. A külső hatalommal való konfliktus ha-
tározta meg Hodjak munkásságát is, akinek meg
kellett élnie, ahogy fokozatosan eltűnnek körü-
lötte a kultúra hordozói, a színházak, folyóiratok
és persze az olvasóközönség. Képzelt irodalom -
föld rajzi utazások során keresi az elveszett ha -
zát. Eközben bravúros példáját adja a kétnyelvű
irodalmi kódoltságnak, a második nyelv kultu-
rális készségként való alkalmazásának.

A tanulmánykötet egy másik régióba is elka-
lauzolja az olvasót, mégpedig a bánsági néme-
tek régmúltjával és — Richard Wagner munkás-
ságnak bemutatásán keresztül — 20. századi
közelmúltjával ismerkedhet meg. Az Aktions -
gruppe Banat alapításával Wagner megpróbálta
a lehetőségekhez képest felrázni a romániai né met
irodalmat a szocializmus jellegtelen alkotásaiból.
Míg azonban Wagner és generációja a rend szert
bírálta, szembesülnie kellett azzal a megkövese-
dett nemzetiségi gondolkodásmóddal, melyet bá-
náti honfitársai képviseltek. Célközönségük
nem fogadta be a bánsági táj tojásrántottává való
lefokozását (lásd Wagner: Ba na  ter Rühreiland schaft
című versét), a beszűkültség bírálata provokáci-
óval ért fel. Az irány azonban itt is adott maradt:
modernnek lenni, megtalálni azt a kifejezésmó-
dot, amelyben egyesíthető a lokális kötődés és
az általános (európaiság), a hagyományos témák
és a modern forma.

Szintén a 20. század viszontagságaira reflektál
a kötet utolsó tanulmánya, mely a migráció és
emigráció különböző formáit és annak irodalmi
vetületeit tárgyalja egészen napjainkig. A gyűjte-
mény legaktuálisabb és emiatt talán legérdeke-
sebb tanulmányai mégis inkább az ezt megelőző
két írás, szám szerint a kilencedik és a tizedik, me-
lyek a német nemzetiség kultúrájának esélyeit la-
tolgatják az ezredfordulón. A rendszerváltással
új lehetőségekhez jut a szellemi élet, ennek elle-
nére a mai cél egyelőre a nyelv megtartására kor-
látozódik a szétesésnek indult kisebbség körében.
A szerző abban látna esélyt a nemzetiség súlyá-
nak növelésére, ha az világossá tenné saját maga
számára tradíciójának 800 éves voltát, illetve ki-
alakulhatna egy egységes Kárpát-medencei német
tudat a ma létező atomizált regionális csoportok-
ból. A nemzetiségi kultúra ápolásának terén nagy
felelősség hárul az oktatásra, melynek elsődleges
segítői lehetnek az egyetemeken folyó, a nemzeti-
ség kulturális és irodalmi hagyományait feldol-
gozó kutatások. A másik nagy problémát az az ál-
talános európai jelenség képezi, mely nem tekinti
a nemzetiségi kultúrát a többségi kultúra szerves
részének. Mind a fasizmus, mind az azt követő to-
talitárius időszak oda vezettek, hogy a kelet-eu-
rópai német kisebbségi irodalom leszakadt a
nagynémet kultúráról, és így a modern német kul-
túráról is. Mindeközben az íróknak azzal is
szembe kell nézniük, hogy egyrészt közönségük
lassan leszokik arról, hogy német nyelven olvas-
son, másrészt a nemzetiségi irodalom hagyomá-
nyos témái nem igazán egyeztethetők össze a mo-
dernséggel és az európaisággal.

Láthattuk tehát, hogy a 20. század és annak
hatásai a jelenre méltán nagy nyomatékkal van-
nak jelen a kötetet alkotó tanulmányok sorában,
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ez az időszak gyökeresen átalakította a nemzeti-
ségek életét és annak vetületeit. A szerző azonban
a korábbi századokról is közöl itt-ott összegző
történeti leírásokat, így áttekinti a Kárpát-me-
dencei német irodalmat a kezdetektől napjain-
kig a tokaji borról mint motívumról szóló feje-
zetben, a bánsági németek történetét foglalja
össze a Richard Wagnernek szentelt tanulmány-
ban, és végül a magyarországi német írásbeli
kultúra kronológiai bemutatására kerül sor a tra-
díciók újraértelmezésének kapcsán. Hasonló, itt
megemlítendő áttekintést nyújt a Nagyszeben-
fejezet is, amely egy város történetén keresztül
enged bepillantást az erdélyi németség sorsába.
Ezen áttekintések időnként hirtelen szakítják
félbe az adott tanulmány fő gondolatmenetét,
mely gyakorlat helyenként az áttekinthetőség
rovására megy, ellenben önmagukban is meg-
állnának egy-egy jó összegzésként. Rendre ki-
rajzolódnak bennük a nemzetiségi irodalom fő
problémakörei a századok folyamán: a beillesz-
kedés és a nyelvi asszimiláció dilemmája, az
anyaországgal való kapcsolat mibenléte, a pro -
vincialitás és a nyitottság vitája, a modernség el-
várásai, és talán a legfontosabbként a többi nem-
zetiséghez való viszonyulás.

Ahogy a szerző erre utolsó tanulmányaiban
rámutat, ma alapvetően a túlélés a tét, amely
azonban nem teljességgel lehetetlen. Egyik út a
tudományos kutatásoké és eredményeké, másik
viszont a többségi társadalom szolidaritásában
rejlik. (Argumentum, Budapest, 2009)

HORNYÁK ZSÓFIA

GERHARD LOHFINK:
JÉZUS UTOLSÓ NAPJA
Ami a passió során valóban történt

A Kocsi György által szerkesztett biblikus soro-
zatban most megjelent — és Németországban
számos kiadást megért — mű nem teljesen is-
meretlen a magyar olvasóközönség előtt, hiszen
1992-ben az Egyházfórum már kiadta. Most
azonban a legújabb átdolgozott, kibővített és
mondhatni naprakész 2009-es változata került
lefordításra.

Az aránylag rövid, de annál tartalmasabb — és
főképpen közérthető — munka két nagy részre
oszlik: a tények ismertetésére, valamint az értel-
mezésre. Ebben a megközelítésben a szerző el-
sődleges célja utána járni a szenvedéstörténet
eseményeinek. Műve „arra kérdez rá, mi is tör-
tént valójában — s teszi ezt a kritikus evangéli-
umkutatás alapján, de ama radikális szkepszis
nélkül, amely a kritika gondosan áttanulmá-

nyozott és féltve őrzött legendáinak jobban hisz,
mint maguknak az evangéliumoknak” (9.).

Az első, 1981-es német kiadás valójában csak
az első részt, vagyis Jézus halála napjának a tör-
ténéseit tartalmazta (a Jézus és a farizeusok-
szadduceusok közötti konfliktus, a halálos ítélet,
a letartóztatás, az éjszakai főtanácsi ülés, a Mes-
siás-vallomás, a Pilátus, majd Heródes előtt való
megjelenés, a Pilátus által meghozott halálos íté-
let, a kivégzés és a temetés leírását), az utolsó va-
csora tárgyalása, illetve a passió teológiai ma-
gyarázatainak az ismertetése és taglalása nélkül.

Két évtizeddel később — és minden bizonnyal
a véres ’valósághűségre’ törekvő Mel Gibson Pas-
siója által kiváltott mesterséges nemzetközi mé-
diahisztériának is köszönhetően (például F. Bo -
von, harvardi professzor szintén újra kiadta
hasonló című munkáját: Les derniers jours de Jésus.
Textes et événements. [Essais bibliques, 34.] Labor et
Fides, Genève, 2004; magyarul: Jézus utolsó napjai.
Református Teológiai Akadémia Bibliai és Juda -
isztikai Kutatócsoport, Budapest, 1993) — G.
Lohfink jónak látta a művet egy második, a ’té-
nyeket’ (faktumokat) széleskörű kitekintésben ér-
telmező résszel is kiegészíteni. Megítélése szerint
ugyanis a történet egészét, s főképpen annak
mélységeit „csak a hit fényénél adott értelemföl-
táró magyarázat képes megmutatni”. Ezt szem
előtt tartva olyan kérdésekre keresi a választ,
mint: „Vajon a történész abban a helyzetben
van-e, hogy kikutathat bármilyen tényt anélkül,
hogy kezdettől fogva ne értelmezné? A mi úgy-
nevezett ’tényeink’ nem mindig értelmezések-e
egyben — már egyedül az emberi nyelv révén is,
melynek segítségével azt közvetítjük? Az összes
nyelv nem viszi-e bele minden esetben maga is
az ő előértelmezését és megértési horizontját?”
(9.). Mindezeket előre bocsátva hívja fel olvasói
figyelmét arra, hogy „Jézus szenvedésének min-
den sorában és szavában jelen van az ’értelme-
zés’, és erre [az evangéliumok szerzői] egy olyan
szövegfajtát hasz nálnak, amelyik nagyon is meg-
felel az ilyen értelmezésnek” (10.). Hiszen, amint
írja, „Jézust csak a hitből lehet teljesen megma-
gyarázni, éspedig az egyház hitéből. Az evangé-
liumok minden mondata az egyház [mint „értel-
mező közösség”] hitét fejezi ki. Csak aki az
egyházban él, az tudja megérteni, és csak aki az
egészet elfogadja, az értheti meg Jézust” (100.).

Alapjában véve a mű megjelentetése nemcsak
azért fontos és örvendetes, mert Jézus szenve-
dése és halála kérdésében a legidőszerűbb teo-
lógiai tudást kínálja a magyar olvasónak, hanem
azért is, mert — ahogy Kocsi György azt az elő-
szóban megfogalmazza — a neves német újszö-
vetségi szentírástudós írásai (magyarul lásd
még: Milyennek akarta Jézus a közösséget? A keresz -
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