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ÁROKÁSÁS AZ IRODALOMBAN
A 20. század hazai irodalmának legizgalmasabb
alakja kétségkívül Szabó Dezső volt. Hatása máig
tart, talán nem akkora erővel, mint fénykorában, a
húszas-harmincas években, amikor Németh Lász -
ló új színekkel gazdagította elképzeléseit, de ma
is eleven, hozzájárul irodalmi megosztottságunk
fájdalmas tényéhez, amelynek persze politikai
okai is vannak, mint ahogy voltak a jelzett időben
is. Az író egy magatartást is képviselt, amely-
nek lényege a konfrontálódás, a kurucos láza-
dás különböző változatokban ízlésformáló.
Nyil ván döntő mértékben hat Szőcs Zol tánra is,
aki enciklopédiát adott ki a „Mesterről” (általában
így nevezi a kiválasztott címszavakban), s az ő
szemszögéből értékeli korát, annak intézmény-
rendszerét, meghatározó személyiségeit és ese-
ményeit. Ilyesformán egy szubjektív enciklopé-
dia született, amelyből természetesen hiányzik a
kellő objektivitás és mértéktartás, értékítéletei sok-
szor ellentmondásra ingerelnek, ami persze ért-
hető, hisz Szabó Dezső is folyvást ellentmondások
pergőtüzében élt és alkotott, kora íróival való kap-
csolata sokszor feszült volt, hangsúlyozottan sze-
mélyes hangú írásai, megnyilatkozásai heves el-
lentmondást váltottak ki.

Aki a 20. század magyar irodalmának térképét
rajzolja föl, elsőnek mindenképp a Nyugat helyét
jelöli ki. Szabó Dezső megbecsült íróvá válásában
is jelentős a folyóirat ösztönzése, erről épp az en-
ciklopédia szerzője közölt fontos tanulmányokat.
A Nyugat ösztönzését Szabó Dezső is elismerte,
ám az Elsodort faluban jól felismerhető torzképét
rajzolta néhány vidékre utazó munkatársának,
egyebek mellett Kaffka Margitnak és Babitsnak. A
Farkas Miklóshoz igyekvők teljesen tanácstalanul
forgolódnak a vidéki környezetben, meg sem tud-
ják szólaltatni a parasztembereket. A „Mester”
1919-ben közölt utoljára a folyóiratban, amelyet
Szőcs Zoltán a következő jelzőkkel éltet: „erősen
liberális”, „urbánus”, „elzsidósodott”, s hozzáte-
szi: képtelenség, hogy Szabó Dezső „hosszabb
távon maradjon az Ignotus, Fenyő, Osváth és tár-
saik meghatározta szerkesztőségben”. Hogy miért
épp e neveket említi, s miért nem, mondjuk Babits
Mihályét, akinek komoly szerepe volt a szerkesz-
tői tevékenységben, azt aligha kell magyarázni.
Ha ezt a felsorolást a Magyar Kultúrában olvasom
(ott és akkor volt ilyen!), nem csodálkozom. De itt
és most… Szőcs Zoltán valamiképp ellenséges a
Nyugattal. Kosztolányinak a Szabó Dezső által
életre hívott Írószövetségből történt kilépését így

kommentálja: „nyíltan és hangosan szembefor-
dult a hirtelen szélsőségesnek és antiszemitának
kikiáltott elnökkel, és visszatért a Nyugat biztos
egzisztenciát nyújtó karámjába”. Ez így nem igaz!
A Nyugat senkinek sem nyújtott egzisztenciális
biztonságot, hiszen Kosztolányi az Új Nemzedék
szerkesztőségével történt szakítása után állásért
kilincselt. Az viszont tény, hogy a Mester 1920 ta-
vaszán sokszáz egyetemista élén a numerus clau-
sus törvénybe iktatását követelte a parlamentnél,
aminek azért volt némi antiszemita íze. Az is tény,
hogy a kor íróinak nagy része igyekezett a Nyugat
„karámjába” kerülni, hiszen ezzel lettek igazi írók.
A Napkelet valóban a Nyugat ellenlapjának in-
dult, utóbb azonban inkább „előszobája” lett,
ahonnan kiváló szellemek, írók és esszéisták ke-
rül tek át a „karámba”.

Zord szavakat olvashatunk mindazokról, akik
szembefordultak Szabó Dezsővel, vagy bírálták
eszmevilágát. Teljesen elrajzolt Fülep Lajos arc-
képe: „Nagytiszteletű Fülep Lajosnak vagy rossz-
indulata volt túltengő, vagy ideg-elmeállapota
deficites…” — olvassuk a róla írt sorok között.
Egyébként az F-betűvel kezdődő nevek között
szerepel Féja Gézáé, aki irodalomtörténetében
(Nagy vállalkozások kora) jelentőségéhez méltó
terjedelemben elemezte az életmű érdemeit és
gyengeségeit. Féjára, mint valamennyi népi író -
ra hatott Szabó Dezső társadalomszemlélete, a
romlatlannak hitt fajiság, a parasztság felé fordu-
lása. Ugyanakkor részletesen és meggyőzően
szólt szépirodalmi művei többségének szertelen-
ségéről, megszerkesztettségük hiányosságairól,
amelynek egyik oka alighanem írójuk fékezhetet-
len indulatával magyarázható. Indulata többnyire
kora jelentékeny szellemeivel késztette harcra, s
miközben sebeket osztott, sebeket kapott, ame-
lyek növelték magányát, sértettségét. Holott kora
társadalmának olyan fonákságaira mutatott rá,
amelyek a nemzet gyengeségeinek okozói voltak.
Jobbító szándékát azonban gyengítette féktelen
indulata, amely azt sem tette lehetővé, hogy hig-
gadt vezérként, az ellenfél gyengeségét látva, győ-
zelemre vezesse azokat a fiatalokat, akik egy ideig
irányítójukként szegődtek hozzá, majd néhányan
maradtak csak vele száműzetésben.

Közülük való volt Erdei Sándor, aki a hosszú
hallgatást és az egyoldalú értékítéleteket — amely-
 nek eredményeképp Szabó Dezsőt kiradírozták,
vagy teljesen negatív figuraként tárgyalták az iro-
dalomtörténetek — megtörve 1957-ben tanulmányt
írt, amelyben perújrafelvételt kezdeményezett
(volna) az író ügyében, amelynek nyomán (a Kor-
társ 1958. 5. számában jelent meg) hatalmas vihar
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támadt, amely elsöpörte a tanulmány szerzőjét, s
egy vidéki termelőszövetkezetbe röpítette, ahol már
nem foglalkozhatott irodalmi kérdésekkel. Meg-
érdemli a róla szóló méltányló értékelést, tanul-
mánya akkor és ott Szabó Dezső visszahódításának
kezdeményezője lett. (Ebben a törekvésében Veres
Péter is támogatta — a maga módján.)

A címszavak olvastán egyre erősebbé válik az
a meggyőződésünk, hogy másképp látták Szabó
Dezsőt, akik személyes ismerői voltak, s meg-
megszenvedték szélsőséges kedélyhullámzásá-
nak kitöréseit, s megint másként, akik szerepét,
hatását próbálták értékelni, akár pozitív, akár ne-
gatív módon. Többször emlegette őt Bohuniczky
Szefi, aki meg is írta emlékeit. Teljesen jogos,
hogy kedélyes évődési közben Kosnak nevezte.
Valóban fenyegetően rontott neki mindenkinek,
aki útjában állt, vagy akit kártékonynak vélt. Ki-
vételes bátorságára jellemző Tisza Istvánnal foly-
 tatott vitája.

Semmi kétség: Szabó Dezső gondolatvilágának
elemei ma is élnek, bár az a magyar paraszti réteg,
amelyet romlatlannak és a jövő letéteményesének
vélt, mára teljesen megváltozott, a történelem kín-
keserves eseményei nyomán módosult. Az erőlte-
tett és sokszor értelmetlen iparosítás jelszavával a
városokba csábították a fiatalokat, a falvak egy
része elöregedett, a megmaradottak gondolkodá-
sából kiveszett a jövőbe látás igénye, elhajlították,
olykor megtörték gerincét, amelyet Szabó Dezső
és a népiek oly egyenesnek és keménynek láttak.
Voltak, akik felismerték a változást, hisz ennek
jelei már 1945 előtt is megmutatkoztak. Közéjük
tartozott például Illyés Gyula, aki műveivel és
lapjával, a Magyar Csillaggal is egyfajta nemzeti
egység megteremtésén fáradozott. Úgy vélte,
Szabó Dezső gondolatvilága nem teszi lehetővé,
hogy a magyarság egységesen gondolkozzék,
cselekedjék fenyegetettségében, ezért bírálta oly-
kor igen keményen. Szabó Dezsőnek az ifjúságra
gyakorolt hol elhatározó, hol kevésbé jelentős
befolyása aggasztotta, való igaz, úgy jellemezte
szellemiségét, mint a romlott gyümölcsöt: „aki-
ben csak egy gerezd is megtalálható belőle, az tel-
jesen szét fog rohadni”. Nos, az enciklopédiának
hatalmas szerepe lehetett volna abban, hogy
Szabó Dezső máig érvényes gondolataira elfo-
gulatlanul vezesse rá az olvasókat, és pontosan,
előfeltevések nélkül jelölje ki helyét a 20. századi
magyar irodalomban. Nehéz feladat, hiszen a
legnagyobb akadályát épp Szabó Dezső egyéni-
sége, féktelen indulatossága jelenti. Az enciklo-
pédia gazdag anyagát azonban megfertőzi az a
mód, ahogyan összeállítója, túllépve a műfaj ha-
tárain, az író-gondolkodó életének eseményeit, el-
veit a sajátjaival is megtoldja, tovább szélesítve
azt a szakadékot, amelynek part jain táborokra

rendeződik a felfegyverzett hazai értelmiség, a
másik félre golyózáport zúdítva.

Külön címszót érdemelt volna Szabó Dezső ha-
tása és annak titka. Korszakonként, elsősorban a
proletárdiktatúra bukása és Trianon után kétség-
kívül óriási volt a befolyása. Bohuniczky Szefivel
beszélgethettem erről, miközben az írónő férje,
Maller Dezső huncut mosollyal szemlélődött (Sze -
fi nénitől nehezen juthatott volna szóhoz, nem is
próbálkozott, arcáról lehetett leolvasni gondola-
tait és kimondatlan kommentárjait). Az enciklo-
pédia értékítéletét kissé árnyalva azt mondhat-
nám, az írónő sosem nyilatkozott ellenszenvvel
Szabó Dezsőről, inkább csipetnyi rosszmájúság-
gal, amint többi kortársairól is, egy-kettejük kivé-
telével. Lenyűgözőnek és gonosznak mondta az
írót, kivált előadói stílusát becsülte nagyra. Törté-
nelmi éleslátásra intette hallgatóságát, józan önis-
meretre késztető intelmei éles ellentétben álltak
csapongó, szenvedélyes értékeléseivel és váratlan
érzelmi kitöréseivel.

Tanulmányainak többsége ma is olvaható, né-
melyik olvasandó. Annál nehezebb elbeszéléseire
és regényeire kapatni a fiatalokat, akik az Elsodort
falut sem értékelik, rendszerint a stílusát hozzák
föl az olvasása legnagyobb akadályául. Ez a maga
korában érdekes és felkavaró regény évről évre
veszít újszerűségéből, egyre kevesebben törek-
szenek a benne kifejtett ideológia megértésére.
Amit már Fülep Lajos is kifogásolt, az mára egye-
nesen bombasztikus hatást kelt: „…összefogunk
az egész életre — mondja János Miklósnak —, itt
a mi kis fészkünkben fogjuk megkezdeni felépí-
teni az új Magyarországot. Az erős, az okos, a
praktikus, a győző magyarok Ma gyarországát.
Én élni és tenni fogom az életet, te megírod a tör-
vényeit, és belekiabálod a szívekbe. Olyan szép
az élet, Miklós, és olyan nagy harsonák hívnak
élni. Mikor tegnap a vonaton jöttem, az egész me -
ző, minden rög egy trombita volt, s kibontott
zászlók a fák. Csak hinni kell, csak akar ni kell,
csak tenni kell.” Bármilyen ironikusan értékelte
is a bíráló az író szándékát, némi igazsága volt,
amikor arról értekezett, hogy ettől a harsonaszó-
tól nem omlanak le Jerikó falai. Ez a féktelenül
expresszív stílus mára hatástalan lett.

Juhász Gyula szelíd kritikájából is érződött,
mennyire idegenkedett a harsogástól, de arra is
ráérzett, hogy a regény nem is regény, inkább
olyan politikai tett, mint a Zalán futása volt a
maga korában. Azt azonban joggal vitatta, hogy
a nagy mű központi mondanivalója, a „vissza a
faluhoz” gondolat időszerű-e, s nem Európától
való elzárkózásunkat okozza-e. „A két író az
első pillanattól kezdve mély és kölcsönös tiszte-
letet érzett egymás iránt” — olvassuk a költőnek
szentelt címszóban. Nos, Juhász Gyulának a Dél -

315

Kéthasábos:Layout 1  2012.03.13.  15:43  Page 315



ma gyar országban közreadott bírálatában (1919
szep tem berében) a következő olvasható: „Vissza
a faluhoz, ezt a megváltó igét hirdeti ön két köte-
ten keresztül, mialatt hőse keresztülmegy a mo-
dern városi író minden nyavalyáján, akárcsak
ön, ked ves kollégám, aki Szé kesfehérváron kle-
rikális volt, Nagyváradon filoszemita, Székely -
ud var helyen református, Sü me gen nihilista, Ung-
váron antiklerikális, Budapesten egyebek között
kommunista.” Ebből a jellemzésből alig ha kö-
vetkeztethetünk egymás iránt érzett megbecsü-
lésükre és tiszteletükre.

A regény legszellemesebb, mondhatni „leg-
pusztítóbb” bírálatát Kosztolányi írta (Levél egy re-
gényhamisítványról az Új Nemzedékben), belehe-
lyezkedve egy olyan együgyűvé transzformált
olvasó szerepébe, aki sehogy sem hiszi el, hogy a
művet a neves író, Szabó Dezső alkotta. Ő is azt
a kérdést járta körül, valójában mi a műfaja Szabó
Dezső alkotásának: „Vannak benne lendületes ve-
zércikkek, vannak sikerült részletek, melyekben a
szerző írótársaira féltékenykedik (ezek a legjob-
bak), vannak megható oldalak és talpraesett szó-
noklatok is, melyek érdekesek, magukkal raga-
dók, és arról tesznek tanúbizonyságot, hogy az,
aki összehozta őket, egykor jobb szónokaink, sőt
talán íróink között is helyet foglalhat. Csak éppen
regényírói alkotóképességet nem lelek sehol.” El
lehet képzelni, hogy ezek után mennyire harmo-
nikussá vált kapcsolatuk, egyikük sem tartozott a
felejtős fajtájúak közé.

Talán az eddigiekből is kiviláglik, hogy kor-
társainak egy részét nem harsogva elkiáltott esz-
 méi zavarták, hanem azok meglepő, olykor meg-
magyarázhatatlan változásai. Juhász Gyula
bírálatából  expressis verbis kiolvashatók, de ha-
sonló szellemben méltatta e módosulásokat Ki-
rály György is a Nyugatban. Nagy szellem nagy
változásai, amelyek fontos megfigyeléseit és
kasszan drai jóslatait is hiteltelenítették kortársai
szemében. Így fogyhatott el mellőle fiatal rajon-
góinak serege, amely végül néhány kitartó hívé-
re apadt. Némi túlzással azt lehet mondani: fő el-
lensége önmaga volt. Hogy az elfeledtetés
ha mujából elő lehessen varázsolni ma is érvényes
gondolatait, ahhoz kiegyensúlyozottabb, objek-
tívebb, elfogulatlan enciklopédiára lenne szükség.
Sokszor tapasztalhattuk, hogy újraértékelésére
olyanok is vállalkoztak, akik korábban élesen el-
ítélték. Király Ist vánt említhetem példaképp,
aki egyre közelebb került Németh Lászlóhoz s
vele Szabó Dezsőhöz is. Az újabban megjelent,
eszmevilágát elemző tanulmányok, így Gróh
Gáspáréi, aki nem mellesleg kiváló könyvet állí-
tott össze „az elsodort íróról” a Nap Kiadó In me-
moriam sorozatában, azt a reményt keltik, Szabó
Dezső arcképét végletes vonások nélkül meg le-

het rajzolni, s ehhez bizonyára segítséget nyúj-
tanak az enciklopédia adatai, amelyek az író éle-
tének, sorsának igen alapos ismeretére valla-
nak. E tisztító munka elvégzőit azonban óvnám
a kötetben olvasható értékítéletek elfogadásától.

Féja Géza egyike volt a népi irodalom fontos
szereplőinek. Nemcsak Viharsarok című szocio-
gráfiája, s az e műve körül támadt botrány tette
ismertté, hanem tanulmányai, cikkei is. Szívesen
olvastam háromkötetes irodalomtörténetét, el-
sősorban a Nagy vállalkozások korát. Egyes részei
remek megfigyelésekben bővelkednek, mások,
amelyekben szabadjára engedte antiurbánus in-
dulatait, ellenkezésre késztettek. Ez az iroda-
lomtörténet némi rokonságot mutat Németh
László Kisebbségbenjével, bár nem kísérte hason -
ló pengeváltás a különféle táborok között.

Féja Endre válogatásában most Erdély emléke-
zete címmel jelentek meg erdélyi írókkal, törté-
nelmi és irodalmi események nyomán írt tanul-
mányai, cikkei. Ezeket többféle indulat fűti.
Mindenekelőtt a fájdalom, amely máig él a tria-
noni diktátumok nyomán, s amely oldódott a
tájegység egyes részeinek visszatérésekor. Ezt az
olykor eufórikus hangulatot Féja végigkísérte
cikkeiben, melyekben különböző települések
életét, várakozását is bemutatta.

Antiurbánus beállítottságáról vallottak azok
az írásai, ismertetései, amelyekben az Erdélyi He-
likon „elöregedéséről” írt, s lelkesen tört lándzsát
a fiatal erdélyi írók folyóirat-kísérleteiről és mű-
veiről. E vonatkozásban ítéleteit nem igazolta az
idő. Talán nemzedéke egyes tagjainak a Nyugat
és a nyugatosok ellen vívott küzdelme is meg-
határozta nézőpontját.

Féja Erdély és az erdélyi lélekből sarjadt iro-
dalom kitűnő ismerőjeként kalandozott a múlt-
ban és jelenben. Figyelemre méltó gondolatokat
fogalmazott meg a kisebbségi irodalomról, és el-
ismerésre méltó érzékkel tájékozódott jelene iro-
dalmában, amelynek igazi értékeire erősebben re-
zonált a Nyugatnál is, ahová például Dsida Jenő
nem nyert bebocsátást, holott költői nagysága vi-
tathatatlannak bizonyult. Az Apostolok kora című
ciklusba kritikái és ismertetői kerültek. Ezek nagy
része is kiváló irodalomértéséről tanúskodik, ki-
véve azt a néhány értékítéletet, melyek már em-
lített ellenszenveiből fakadtak. Kár ezekért, hi-
szen ez a válogatás nemcsak Féja Géza emlékét
idézi, hanem a magyar a magyar történelem iz-
galmas eseményeinek is hű tükörképe.

(Szabó Dezső-enciklopédia. Összeállította Szőcs
Zoltán. Kai rosz Kiadó, Budapest, 2011; Féja Géza:
Erdély emlékezete. Szerkesztette Féja Endre. Ég-
hajlat Könyvkiadó, Budapest, 2011)
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SZÉNÁSI ZOLTÁN: 
A SZAVAK SOKFÉLESÉGÉTŐL A
SZÓ EGYSÉGÉIG
Tanulmányok a 20. századi magyar
katolikus irodalom témaköréből

Ez a gazdag tartalmú könyv meggyőzően átfogó
tudás birtokában keresi a választ arra a kérdésre,
hogy a 19–20. század fordulója óta milyen lehető-
ségei és milyen megnyilatkozásai voltak nálunk a
katolikus irodalomnak. Bár alaposan felvértezve az
irodalomelmélet fegyvertárával, nem elméleti fo-
galomértelmezésekből indul ki, hanem konkrét és
meghatározható probléma-tanulmányok és port-
ré-tanulmányok sorában halad előre. Világosan
megfogalmazott előszava bevezeti, egyszersmind
összefoglalja hosszú és kiterjedt elemzőmunkája kö-
vetkeztetéseit, melyek szerint a katolikus irodalom
két nagy vonulatáról lehet beszélnünk a megvizs-
gált és lényegében máig tartó korszakban. Az
egyik Pro hászka Otto kár központi alakjához fű-
ződik és a 19. századi politikai katolicizmusból nő
ki: az irodalom területén — s itt a szón szépiro-
dalmat kell értenünk — a konzervatív ízlésvilág ol-
dalán áll, a ma ga idejében Ady s a Nyugat moz-
galmának ellenlábasai közé tartozott. A másik
vonulatot a modernség iránt való nyitottság jel-
lemzi, s ennek a vonulatnak vezető alakja Babits
Mihály, Rónay György és Pilinszky János, a pap-
költők közül pedig mindenekelőtt Sík Sándor. A ta-
nulmányok foglalkoznak Mécs László, Puszta
Sándor és Tűz Ta más költészetével is.

Szénási Zoltán a tárgyilagosságra törekvés
kö vetelményeinek megfelelő tudományos ta-
nulmányokat ír, nem tekint esetleges mai ideo-
lógiai áthallásokra. Prohászka Ottokárról szóló
értekezése Prohászka ijesztő antiszemitizmusának
bemutatásával kezdődik, aztán avval az iroda-
lomértelmezéssel foglalkozik, mely a „diadalmas
világnézet” hirdetett eszméjéből következett.
Modern katolikus szellemi életet akart létrehoz -
ni, de a valóságos és megvalósuló modern iro-
dalom majdnem minden vonását elvetette, igaz,
nem pártolta azokat az irodalmi törekvése ket
sem, amelyek igyekeztek elhallgatni az élet tra-
gikus oldalait. Kétosztatú irodalmi modellt kép-
zelt maga elé, a krisztusi szép egyéniség kiala-
kítására törekvő, megújuló kereszténységet —
írja Szénási — szembeállította avval, amit deka-
denciának nevezett, s annak nevezte szinte az
egész kibontakozó modern irodalmat. Kiterjedt
hatású, nagy formátumú gondolkodó volt, gon-
dolkodásmódja könnyen kinyomozható a pálya-
kezdő Sík Sándoron is. Sík később eltávolodott
Prohászka merev szembeállításaitól, s a „Nyu-
gatéval rokon autonóm irodalomeszmény re ala-
pozott »katolikus irodalom«-koncepciót vázolt

fel”. Ennek az irodalomeszménynek a megvaló-
suló részleteit Sík Sándor egyik versciklusának
elemzésével mutatja be a könyv. A Nyu gat köré-
ben Babits munkássága révén kezdettől jelen
volt a katolikus gondolat, Szénási Zoltán az is-
mert összefüggéseket annak a feszültségnek az
analízisével egészíti ki, amely abból keletkezett,
hogy a költőre egyaránt hatott az egymástól el-
térő felfogású Szent Ágoston és Immanuel Kant.

Rónay György fejleszti tovább Babits és Sík
Sándor vonalát. Kitágítja az irodalmi katoliciz-
mus fogalmát: „a művész egyetlen feladata (…),
hogy jó művet alkosson, s a mű katolikus volta
nem az író szándékából, hanem katolikus élmé-
nyéből fakad. Tehát tökéletesen hamis »a katoli-
kus irodalom« ama kasztszerű fogalma, ahogy
nálunk általában értelmezik.” S mi a katolikus él-
mény? Szénási tovább idézi Rónay Györgyöt:
„lehet a szenvedés, a küzdelem, a sóvárgás élmé-
nye is, lehet a jellegzetesen babitsi nosztalgia él-
ménye is, lehet a reménytelennek tetsző éjszaka
is, amelyben úgy vágyunk Valakire, hogy nem is
tudjuk még, Kire vágyunk; csak a lelkünkben fájó
hiányt érezzük, s az a fájdalom, a hiánynak ez a
szenvedése: ez nemcsak katolikus élmény, hanem
a legnagyobb katolikus élmények egyike.”

Ezt a táguló kört Pilinszky János nyitja még tá-
gabbra. „Költő vagyok és katolikus. Véleményem
szerint a katolicizmus nem más, mint elfogadása
annak, hogy az ember mérhetetlenül térben és idő-
ben él. Azt, hogy »katolikus költő« vagyok, nem
hiszem. Úgy gondolom, Assisi Szent Ferenc az utol-
só katolikus költő. Mert a költészet sokkal inkább
gyónás, mint prédikáció… De szeretnék katolikus
költő lenni — a szónak abban az értelmében, hogy
a katolikus annyit tesz, mint egyetemes. Sokat gon-
dolok Jézusra, bár mint minden igaz hívő, eretnek
is vagyok. Mert, aki nem hisz, csak az nem eret-
nek.” Lehet-e még tovább tágítani a kört, hogy az
elnevezés értelme mégis valahogyan megmarad-
jon? Először katolikus írónak számított a katolikus
pap, aki irodalommal foglalkozott, aztán a világi
író, aki hittételeket vett szövegei be, aztán az író,
aki e hittételeknek megfelelő szellemiségű műve-
ket hozott létre. Végül a katolikus irodalom fogalma
beleolvad a keresztény szellemű irodalom fogal-
mába. A könyv Vasadi Pé terrel itt, a Vigiliában ké-
szült beszélgetésben elhangzott mondatokkal zá-
rul: „Keresztény ihletettségű költészet van.”
Amihez hozzáidéz a szerző egy mondatot a Vi gilia
egyik programírásából: „Álmunk az, hogy ez a nyi-
tottság egyszer egyetemessé tágulhat, a sokféleség
pedig lassan olyan harmóniába rendeződhet,
amelyben megférhetnek a maguk helyén az esetleg
idegenen csengő, disszonáns felhangok is.” (Argu -
mentum, Budapest, 2011)

KENYERES ZOLTÁN
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XVI. BENEDEK:
A VILÁG VILÁGOSSÁGA
Peter Seewald beszélgetései a pápával

Peter Seewald, egykori német szélsőbaloldali új-
ságíró saját bevallása szerint nagyrészt Joseph
Rat zinger bíboros hatására tért meg. Korábban
két interjúkötetet is készített a Hittani Kongre-
gáció egykori prefektusával (Isten és a világ; A föld
sója). A világ világossága című kötet anyagát 2010
júliusában vette magnóra, amikor a pápák castel -
gan dolfói rezidenciáján egy héten keresztül hat
órán át beszélgetett XVI. Benedekkel. A kötet
címe utalás Jézus Krisztus szavaira: „Én vagyok a
világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétség-
ben, hanem övé lesz az élet világossága” (Jn 8,12).

Peter Seewald kérdései kemények, de nem el-
lenségesek, a pápa válaszai pedig őszinték. Szó ba
kerülnek természetesen a papok és szerzetesek
által elkövetett szexuális visszaélések is, melyeket
XVI. Benedek „borzalmasnak” nevez, amit csak sú-
lyosbít, hogy olyan személyekről van szó, akik
arra tettek fogadalmat, hogy Istenhez vezetnek
embereket, akikben a gyermekek vagy a fiatalok
megbíztak, azt várták tőlük, hogy segítsenek
nekik megtalálni Istent, ehelyett elfordították őket
az Úrtól. „Ezáltal a hit mint olyan hiteltelenné válik,
az egyház már nem tud többé úgy fellépni, mint az Úr
hiteles hirdetője. Mindez sokkolt minket és mindmáig a
legmélyebben megráz.” Ám a Szentatya Jézus sza-
vaira is emlékeztet: „…a búza között lesz konkoly, ám
az ő vetése mégis tovább fog növekedni. Ebben bízunk.”
XVI. Benedek tisztában van az ember gyarlóságá-
val, így azzal, hogy az egyház nem választ ható el
a személy bűnös létállapotától, amely a katolikus
egyházban is jelen van, ennek ellenére nagyon
fontos, hogy ismerjük fel mindazt a jót, amely az
egyház által történik. „Továbbra is látnunk kell,
mennyi szenvedő, beteg embernek nyújtanak segítsé-
get, mennyi gyermeket segítenek… Egész életek össze-
omlásához vezetne, ha nem lenne többé egyház.”

A pápa azt várja az egyháztól, hogy az eltéve-
lyedések után tisztuljon meg, ehhez pedig elen-
gedhetetlen, hogy fedezzük fel újra az Evangé-
lium titkát: „megismerjük Jézus Krisztust kozmikus
nagyságában… meg kell mutatni Istent az emberek-
nek, és el kell mondani nekik az igazságot… a teremtett
világ titkairól… az emberi létről… a reményünkről,
amely túlmutat a pusztán e világon”.

A gazdasági világválság, a környezet globális
rombolása kapcsán felvetődött kérdésre, hogy
nem kellene-e szembenéznünk gondolkodásunk
bemocskolásával és lelkünk beszennyezésével, a
pápa rámutatott, hogy létezik a gondolkodás
megmérgezése, amely már korábban is hamis táv-
latokhoz vezetett bennünket. Ettől csak valódi
megtérés révén szabadulhatnánk meg, ám „oly-

annyira tudományos és modern világunkban az ilyen
fogalmaknak már nincs jelentésük. A hit értelmében
vett, az Isten számunkra utat mutató akaratára irá-
nyuló megtérés régimódinak és meghaladottnak tűnt.
Azonban úgy hiszem, lassan már láthatóvá vált, hogy
van valami abban, ha azt mondjuk, önvizsgálatra van
szükség.” A pápa tisztában van azzal, hogy nap-
jainkban, a gyakorlati ateizmus korában többség-
ben vannak azok, akik nem hallgatnak Istenre,
vallják, hogy van talán valaki vagy valami, aki az
ősi időkben egyszer útjára indította a világot, de
ez nem érint bennünket. Ám ha ez a gondolkodás
általános életvitellé válik, „akkor a szabadság nem
ismer többé mértéket, akkor minden lehetséges és meg-
engedett. Ezért is annyira fontos, hogy az istenkérdés
újra a középpontba kerüljön… természetesen nem egy
olyan Istenről van szó, aki valamiképpen létezik, hanem
egy olyan Istenről, aki ismer, megszólít, és aki közelről
érint minket — és aki ezenkívül a bíránk is.”

A pápa szerint új türelmetlenség van terjedő-
ben, és ezt negatív toleranciának nevezi, amikor
például azt követelik egyesek, hogy ne lehessen
kitenni a keresztet a középületekben. „Valós fe-
nyegetés, hogy a tolerancia nevében felszámolják a to-
leranciát, ez előtt állunk. Az a veszély fenyeget, hogy
az úgynevezett nyugati értelem azt állítja, hogy már
tényleg megismerte a helyeset, s ezáltal igényt formál
a totalitásra, ami azonban szabadságellenes… Senkit
sem kényszerítünk arra, hogy keresztény legyen. De
ugyanígy senkit sem lehet arra kötelezni, hogy az ’új
vallást’ úgy élje meg, mint ami egyedül meghatározó és
az egész emberiséget kötelezi.” XVI. Benedek beszél
az egyház elleni „kifinomult vagy nem is annyira ki-
finomult agresszióról” is. Bár nincs totalitárius re-
zsim, a keresztények nyomás alatt vannak a nyu-
gati világban, egyre inkább elvárják tőlük, hogy
úgy gondolkodjanak, mint mindenki más. A pápa
állítja: a keresz ténység ki van téve egy olyan in-
toleranciának, „amely mindenekelőtt nevetségessé
teszi — mint olyasvalamit, ami a fonák és téves gon-
dolkodáshoz tartozik —, és aztán egy látszólagos ész-
szerűség nevében igyekszik elvenni az életterét”.

A pogányság és a kereszténység kapcsolatát
illetően a Szentatya évezredes tapasztalat alap-
ján beszél arról, hogy az ember ősbűn által meg-
jelölt valójának megfelelően a pogányság min-
dig újra előtör benne. „Az ősbűn igazsága igazolja
önmagát. Az ember mindig visszaesik a hit előtti ál-
lapotába, újra csak önmaga akar lenni, pogánnyá lesz
a szó legigazibb értelmében.” Ám ugyanígy újra és
újra megmutatkozik az isteni jelenlét is az em-
berben. Ez az a küzdelem, amely az egész törté-
nelmet végigkíséri, ahogy azt Szent Ágoston fo-
galmazta meg: „A világtörténelem a szeretet két
formája közötti harc. Önmagunk szeretete — a világ
elpusztításáig; és a másik ember szeretete — az ön-
magunkról való lemondásig.”
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Ez az a harc, amely minden korban ismétlő-
dik, és most is zajlik. Ezért mint mindig, most is
időszerű a pápa figyelmeztetése: „Önerőből az
ember egyébként sem tud úrrá lenni a történelmen…
az ember veszélyben van és veszélyezteti a világot.
Csak akkor lehet megmenteni őt, ha szívében növe-
kednek az erkölcsi erők, amelyek csak az Istennel való
találkozásból eredhetnek…”

Az interjúkötethez Erdő Péter bíboros prímás
írt előszót. A szöveget Török Csaba fordította, és
a függelék kronológiáját is ő szerkesztette. (Duna
International – Új Ember, Budapest, 2011)

BODNÁR DÁNIEL

HEIDL GYÖRGY: ÉRINTÉS
Szó és kép a korai keresztény 
misztikában

Amikor az olvasók többsége a misztika kifejezés-
sel találkozik, akkor általában valami olyan titok-
zatos, kevésbé vagy alig érthető dologra, jelenségre
gondol, amely csupán kevesek kiváltsága. Pedig a
valóságban minden korban, akár többek számá-
ra is elérhető egyéni munka, (ön)reflexió, illetve
lelki és szellemi fejlődés eredményéről van szó.
A misztika művelői mindig is koruk emberei vol-
tak, annak problémáira, kihívásaira reflektáltak,
még akkor is, ha gondolkodásuk mélysége, szellemi
teljesítményük kiválósága és erkölcsi életnagysá-
guk erőteljesen meg is különböztette őket az átlagtól
(lásd például Gerhard Ruhbach – Josef Sudbrack:
Nagy misztikusok. Kairosz, Bu da pest, 2005).

Az ókeresztény irodalom neves magyar szak-
értője alapjában véve ezt a kiválóságot vizsgálja
újszerűen a kereszténység első időszakában; fő-
képpen Órigenész, Ágoston és Ambrus, milánói
püspök személyiségén és munkásságán keresz-
tül. Alapkérdése, hogy mi az, „ami a keresztény
filozófiát minden egyéb filozófiától lényegileg
megkülönbözteti”? Eredetinek tekinthető vála-
sza szerint ez a többlet nem más, mint az Eucha -
risztia. „Nem pusztán valamilyen tan, nem egy
elvont tétel vagy tételek rendszere, hanem egy
misztérium, a szorosan hozzátartozó egyéb
misztériumokkal együtt. Gyakorlat, amely a ke-
resztény tanítás egészének hátterét és alapját
biztosítja” (10.). Nem véletlen, hogy az első ke-
resztény nemzedékek féltve őrizték ezt a miszté -
riumot, és csakis a már megkeresztelteket avat-
ták be annak titkába a katekézis révén.

A szerző az „érintés” fogalmának bevezetésé-
vel (lásd Jn 20,14), amely tulajdonképpen műve
vezérfonalának tekinthető, lényegében véve ösz-
szekapcsolja a hitet és a filozófiát (1–2. fejezet).
Ebben az eredeti kapcsolatrendszerben igyekszik
megragadni mind a kereszténység sajátságos üze-

netét, mind pedig a kimondott szó, a leírt szöveg
és a képi ábrázolás egymáshoz való viszonyulá-
sát és összefüggéseit a tanításban és a beavatás-
ban. Felismeri, hogy a törvénynek, az életnek és a
(lelki) tápláléknak (Jn 6,53) harmonikusan kell
egymásba ötvöződnie (3. fejezet). Ebből kifolyó-
lag válik meggyőződésévé, hogy az Isten megé-
rinti az embert — érzékszervileg is — annak ér-
dekében, hogy a beavatás folyamatán keresztül
maga az ember is eljuthasson „Isten szellemi és
testi megérintéséhez, és az emberi és isteni termé-
szet valóságos, keveredés és feloldódás nélküli
egyesüléséhez” (11.). Ily módon a gondolkodó és
hívő embert a szöveg, a lélek és a művészet (4. fe-
jezet) mintegy elvezeti az exegézis, a liturgia és a
misztika mélyebb dimenziójába (5. fejezet). Ennek
középpontjában természetesen Krisztus áll (6. fe-
jezet), akiben maga Isten szállt alá az emberhez.
Heidl György (a tudós és a zeneművész) elgon-
dolkodik azon is (7. fejezet), hogy vajon „milyen
szerepet játszhatnak a tudományok az ember fel-
emelkedésében a látható-testi dolgoktól a látha-
tatlan-testetlen valóságokig” (159.).

Műve terjedelmes zárófejezetében a szerző a
korai keresztény vizuális művészet szentségi
természetét vizsgálja, mindenekelőtt az egyház
liturgikus és szakramentális életének összefüg-
gésében. Eredeti meglátása, hogy nem csupán a
szövegek segíthetnek „az ikonográfiai üzenetek
megfejtésében”, hanem „előfordulhat az is, hogy
a képek kifejeznek olyasmit, amiről a szövegek
jó ideig hallgatnak” (171.). Ezt elsősorban a
Krisz  tust bottal ábrázoló képek elemzésével
igyekszik megvilágítani, joggal kihangsúlyozva,
hogy az ókeresztény kor eszme- és teológiatör-
ténetének vonatkozásában érdemes lenne sok-
kal nagyobb figyelmet és fontosságot tulajdoní-
tani a szóbeli tanításnak és hagyományozásnak.

Heidl György ókeresztény forrásszövegek so-
kaságát tartalmazó könyve kiváló példája annak,
hogy elmélyült teológiai, spirituális kérdésekről is
lehet olvasmányosan, közérthetően írni („egyet-
len munka sem lesz tudományos attól — állítja
—, hogy csak kevesen képesek ásítás nélkül vé-
gigolvasni”; 12.). Egyfajta lelki és intellektuális
sivárságban, igénytelenségben szenvedő társa-
dalmunkban műve gondolkodásra serkentő ol-
vasmány lehet — kellene, hogy legyen — minden
kereső ember számára. Annál is inkább, mivel rá-
világít arra, hogy az ókeresztény irodalom a kin-
csek olyan tárháza, ahonnan modern korunk is
bátran meríthet(ne). Például a keleti és a nyugati
kereszténység között a történelem folyamán ha-
talmassá mélyült szakadék áthidalása érdekében
és céljából. („Catena Monográfiák, 14”; Kairosz,
Budapest, 2011)

JAKAB ATTILA
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PÉTERI PÁL: A BIBLIA SZÉPSÉGE II.
Válogatott bibliai szövegek
magyarázata

Péteri Pál új könyve, A Biblia szépsége című kötet
folytatása, emblematikus bibliai szövegek ma-
gyarázatával hozza közelebb az olvasókhoz a
Biblia üzenetét. A teológiai és irodalmi megköze-
lítés ötvözése sajátos szövegelemző eljárást ered-
ményezett, mely a bibliai textusok szöveghű,
versről versre haladó értelmezésével kívánja fel-
tárni a szent könyv rejtett szépségeit. A szerző vi-
lágosan rávilágít a Biblia kettősségére. Arra, hogy
a Bibliát emberek írták, beleadva a szöveg meg-
formálásába egyéni tehetségüket. A Szentírásra
ugyanakkor nem elsősorban a héber irodalom ki-
emelkedő alkotásaként, hanem a keresztény ki-
nyilatkoztatás szent könyveként tekint, rámutat-
va az egyes szöveghelyekből kibontható isteni
üzenet örökérvényű igazságára. A bibliai textusok
magyarázata kapcsán tehát a szövegek irodalmi ér-
tékének, nyelvi szépségeinek bemutatása a szak-
rális szöveg értelmezését szolgálja.

A könyv — talán nem véletlenül — a prófétai
meghívások bemutatásával indul. A próféták
ugyanis — Isten üzenetét tolmácsoló emberekként
— Isten és a nép között tartották a kapcsolatot. Fel-
adatuk minden korban nehéz volt, munkájuk sok-
szor maradt eredménytelen. Isten azonban meg-
erősítette küldötteit, ereje velük volt. Ezt példázza
az első fejezet, mely az Izajás és Jeremiás próféták
meghívását leíró bibliai textusokat magyarázza.
Izajás próféta a kitartó munka közben írta meg
csodálatos könyvét, a ma ismert Izajás-könyv első
39 fejezetét. Hatása olyan nagy volt, hogy a
könyv második és harmadik részét is az ő neve
alatt jelentették meg a késői utódok. Ez a könyv
nemcsak az egész ószövetségi kinyilatkoztatás
csúcsa, de egyes fejezetei a világirodalom legszebb
szövegei közé tartoznak.

A zsoltárok — Izajás könyvéhez hasonlóan —
szintén a héber irodalom és az ószövetségi szent-
írás legmagasabb rendű költői alkotásai. A 150
énekből álló könyv tartalma az egész emberi éle-
tet összefoglalja Isten és ember kapcsolatát állít-
va a középpontba. „Ezek a két-háromezer éves
imák a mai ember gondolatait, érzéseit is tökéletes
hűséggel fejezik ki. Az Isten nagysága előtti le-
borulás, az Isten iránti hála, a szenvedések között
fölfakadó panasz, az öröm és ujjongás, az őszin-
te bűnbánat egyaránt megtalálható ezekben a cso-
dálatos énekekben.” A kötet szerzője, aki az iro-
dalom iránt különös érzékenységgel megáldott
hittudós, többféle fordítást vet össze a zsoltárok
értelmezésekor, mivel a héber költészet nagy-
szerűségét és a sugalmazott szöveg üzenetét
egyaránt át kívánja adni az olvasónak. Célja, hogy

a zsoltárok kimeríthetetlen gondolati gazdagsá-
gából és formai szépségéből minél többet mu-
tasson meg. A könyv legizgalmasabb zsoltár-
magyarázata minden bizonnyal a 22. (21.) zsoltár
értelmezése, melyet az újszövetségi történések fé-
nyében elemez a szerző. Tudjuk, hogy Jézus ezt
a zsoltárt imádkozta a kereszten, a zsoltár verseit
tehát egyszerre két kontextusban — az ószövet-
ségi szerző szavaként és a kereszten függő Jézus
szavaként — értelmezi.

A bibliai textusok alapos ismeretét feltételező
olvasatok tehát versenként haladva értelmezik a
bibliai szöveghelyeket, rámutatva a költői képek
mögött megbújó kinyilatkoztatás értelmére.
A mód szertani alaposság hátterében az a felis-
merés áll, hogy a Biblia nyelve képes beszéd, a szö-
veg értelme tehát nem választható le annak képi
kifejezőjéről. Ugyanez vonatkozik a bibliai köny-
vek műfajára is: „A Szentírással foglalkozó tu-
dománynak egyik legfontosabb, ha nem a leg-
fontosabb része a műfajelmélet. A Biblia 72
könyve közül külön-külön mindegyikről meg kell
állapítani, hogy milyen műfajhoz tartozik. A kü-
lönböző műfajokhoz tartozó könyveket ugyanis
szigorúan és kizárólag saját műfajuk törvényei
szerint szabad magyarázni.” Ez a problémafel-
vetés legmarkánsabban Jónás könyvének értel-
mezésekor vetődik fel, hiszen Jónás könyve nem
prófétai könyv, hanem tanító elbeszélés, így nem
az a kérdés, hogy történetileg igaz-e, hanem az,
hogy Isten mit akar ezzel a könyvvel tanítani.
A szerző tökéletes elemzőkészséggel mutat rá a
cethal „művészi igazságára”, arra, hogy az adott
mű műfaji keretei közt a cethal Isten erejének és
gondoskodó szeretetének képi megfelelője.

Az ismertebb újszövetségi szöveghelyek kap-
csán (Jézus születése, Jézus megkísértése, Feltámadás)
a kevésbé ismert, apró részletekre is rávilágít a
szerző. Gyakran utal a bibliai szöveghelyek meg-
értéséhez szükséges kultúrtörténeti ismeretekre,
és — katolikus pap lévén — a történetek teológiai,
dogmatikai, erkölcstani vonatkozásaira. A Sirák
fia könyvéből kiválasztott részlet az igaz barát-
ságra, a kafarnaumi százados története az igazi
emberszeretetre, a talentumokról szóló példabe-
széd tehetségünk kibontakoztatására, Mária és
Márta története a fizikai és lelki szükségletek har-
móniájára, az adópénzről szóló történet köteles-
ségeink teljesítésére tanít.

A katolikus bibliai kánont és a keresztény dog-
 matikát alapvető kiindulási pontként tekintő
szövegértelmezések a Bibliával irodalmi mű-
ként foglalkozó érdeklődők, keresők és hívők szá-
mára egyaránt tanulságos olvasmányként szol-
gálhatnak. (A szerző kiadása, Kaposvár, 2011)
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