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ÉLETÜNK
Jókai Anna Éhes élet című műve az utóbbi évek
legérdekesebb, állandó önvizsgálatra késztető
regénye. Egyik szereplője, Czezár Apollónia, a
lilaparókás írónő azon háborog, hogy a kritiku-
sok közhelyekkel intézik el regényeit, s le nem
írnák: zseniális, nagyszerű. Mindenfajta kény-
szerítés nélkül mondhatom: nagyszerű regény,
korunk látlelete, amely a széthullás mellett a
kiút megmutatására is kísérletet tesz.

Korunk regénye, hisz mindvégig arról szól,
hogy egyes oktatáspolitikusok ostoba elképze-
lésével ellentétben, milyen meghatározó ténye-
zője személyes és társadalmi létünknek — a csa-
lád. A család, amely széthullóban is megtartó erő,
hisz egyes tagjai még haláluk után is ideálokat
adnak a megmaradottaknak. Ebben a kis közös-
ségben az öregedő, elerőtlenedő pater familias,
Atyi ilyen jelenség. Amíg él, jobbára mosolyog-
nak „erkölcsi prédikációin”, kit idegesítenek, kit
tűnődésre késztetnek, ám amikor a másik világ-
rendbe lép át, lassacskán mindenki az ő szemé-
vel tekint maga köré, az általa képviselt szellem-
ben próbálja alakítani elfuserálódó életét.

Már a szeretettel vagy ironikusan emlegetett
beceneve, az Attilából lett Atyi is parányi lené-
zést, szeretetbe csomagolt gúnyt hordoz. Atyi
prédikál, meghaladott, megvalósíthatatlannak
vélt erkölcsi elveket hirdet, furcsa módon azon-
ban a szereplők életének fordulatai ezeket iga-
zolják. Atyi a kölcsönös szeretetről beszél a gyű-
lölködőknek, a szolidaritásról az önzőknek, az
igazmondásról a hazugoknak. Népszerűtlen ma-
gatartásformákat emleget, Atyit hát úgy fogadják,
mint egy trogyit a múltból. A pusztába kiáltónak
szava visszhangtalan, legalábbis életében az.

A regény egyik legsikerültebb alakja. Testi
ereje lassan hanyatlik, az évek kikezdik teste
egész ségét. Részvétet kelt, „szegény Atyi” lesz,
szánakozó mosollyal tekintenek rá, így fogadják
intelmeit. Annak a nemzedéknek képviselője,
amelynek tagjait folyvást megbecsülésükről biz-
tosítják, közben mindinkább élősködőkként te-
kintenek rájuk, mert a múltat nem kell becsülni, a
jelen és a jövő vezérli a tetteket. Tett és gondolko-
dás — nincsenek összhangban a cselekvésnek, az
életharcnak, a szerzésnek van társadalmi megbe-
csültsége. Ez azonban nem tántorítja el Atyit lelke
igazságának kimondásától és képviseletétől. Hal-
ványan érzékelik családjának tagjai, hogy ő jutott
legközelebb ahhoz az igazsághoz, amely odaát
nyeri el jutalmát, de ennek sincs becsülete. Miért

is lenne? Az odaát beláthatatlan messzeségben
magasodik az ideát fölé, abba a másik világrendbe
nem láthatunk bele, azt azonban pontosan tud-
juk, hány bankó rejlik a pénztárcánkban. Ennek
megtöltése volna a vonzó cél, ez azonban csak
Áronnak, Atyi ravasz vállalkozásokba bonyolódó
fiának sikerül. Ő a család támasza, Atyi az erköl-
csi talpkő, Áront az adóhivatal szorongatja, de
talpon marad. Az ügyeskedők általában talpon
maradnak. Ő a jobbak közül való, hiszen a gyen-
géket, elesetteket segíti, nemcsak a pénz meg-
szerzése foglalkoztatja. Szeret jól élni — ki ne sze-
retne? —, de nyitott mások szenvedésére. Abból
pedig bőven jut az egész családnak. A regénynek
az a sajátossága, hogy a pontos vonásokkal jel-
lemzett szereplők nem tipikusak, annál inkább az
a helyzet, amelyben élniük adatott.

Áron sorsa példázza, hogy a kölcsönös szere-
tet erősebb mindennél. Rózsával való viszonyá-
ból magatehetetlen, mozgásképtelen, szellemi-
leg visszamaradott gyermekük születik: Ádám.
Áron a „szabad” életet választja: magára hagyja
az anyát és fiát. Rózsa sclerosis multiplexe miatt
kerekes székben tengődve is hősiesen gondozza
Ádámot, mindent megtesz érte, amit csak lehet,
törékeny ereje a fia iránt érzett szeretetéből táp-
lálkozik. Egyik megrendítő monológjában így
vall erről: „Ádi, Ádika… Ha nem volnál, nem is
engedném (tudniillik állapota romlása ellen Ró -
zsa infúziót kap). Egyre rondábbak a felfekvé-
sek. Aludj el, aludj el szépen. Altatódal. Nem le-
szel katona… sem vadakat terelő juhász. De ha
Isten segít, vég re meg tudsz halni. Istenem, má-
sokon könyörülő, velem könyörtelen Isten… csak
tíz perccel éljem túl…”

A törés, amely Rózsát és Áront elválasztotta,
jóvátehetetlennek mutatkozik. A megoldás ez
esetben is Atyi halála után, az általa képviselt ke-
resztény elvek szellemében következik be: Áron
az egyetlen, aki könnyeket ejt a magatehetetlen
Ádám halála után, s mintha e könnyek megtisz-
títanák, helyreállítja Rózsával való viszonyát.
Visszatér az asszonyhoz, az egyetlenhez, akit
szeretett, s akit élete végéig szeret. Ismét csak az
a tanulság, hogy a kölcsönös szeretet erősebb
mindennél, a gyűlölet pedig csak rombol. Bár ez
a gondolat vezérelné a közélet vakon gyűlöl-
ködő szereplőit! Bár elgondolkodnának a sze-
replők sorsából adódó tanulságokon, s azok
szellemében cselekednének! A valóság persze
egészen más, a költő szavaira emlékezhetünk:
„Hagyj el, ó, reménység, hagyj el engemet…”

Jókai Anna eddig is eredményesen valósította
meg a hagyományos regényforma felbontását.
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Apró fejezetekben jeleníti meg a szereplőket, írás-
képben is megkülönböztetve gondolataikat a
velük történtektől. Mintha leemelné a fejük búb-
ját, s bepillantana az agyuk történéseibe. Remek
megoldás: személyes ismerőseinkké válnak, s ezt
az érzést csak fokozza, hogy rejtett, palástolt gon-
dolataikban nem is egyszer a sajátjainkra ismer-
hetünk, ami gyakran szégyenérzettel tölthet el, s
arra késztet, hogy megkérdőjeleződjék a freudi
cenzor mindenkori érvényessége. Vannak illem-
és magatartásbeli szabályok, amelyeket illen dő
megtartani, de önmagunk leplezése, vélemé-
nyünk elfojtása gyakran súlyos konfliktusok for-
rásává válhat. Ebben a regényben gyakoriak a
konfliktusok, még azt sem állíthatjuk, hogy ezek
résztvevői fékezik nyelvüket. Néha túl hangosan
kiáltják el sértettségüket, s magatartásukban a
nemzedékek közötti különbségek is megnyilvá-
nulnak. A fiatalok haszonleséssel, hazugságokkal
vádolják az öregeket, emezek gátlástalansággal
az utánuk következőket. Némelyikükre valóban
érvényesek ezek a megállapítások, de az életben
sem hibátlanok az emberek, s az egyes nemzedé-
kek között valóban tapasztalhatók különbségek,
amelyek sokszor kibékíthetetlen ellentétekké éle-
sednek. Ezt Atyi is elfogadja, de tudja, s mondja,
hogy az erények gyakorlásával tompíthatók a
nézeteltérések. Ám az erényeket gyakran hitel-
telenítik az önző, cinikus tettek, amelyek meg-
ronthatják a társadalom közérzetét is (amint ezt
napjainkban tapasztalhatjuk). A felvetéssel Jókai
Anna kilép a családregény kereteiből, mondan-
dója egyetemessé szélesül, s ami nagy érdeme:
egyedi sorsok alakításában meg tudja mutatni
az egyetemes és hasznos kiútra térés lehetősé-
gét. A család sokáig acsarkodó tagjainak mega-
datik a jó útra lépés lehetősége. Ez az út sem egy-
szerű, de jó irányba viszi az életben maradottakat,
akik a halál által tisztulnak meg.

A történés egy évet ölel föl, augusztustól júliu-
sig. Mintha az időjárás is megbolondult volna,
olyan, mint az élet: „Ez már több, mint szeszély.
Tébolyba hajló hisztéria. Megrendültek az öna-
zonosságok. Mindenbe belekóstol és hányásig
zabál a világ.” Valóban ilyen fajta a mai világ,
amely folytonos nyomás alatt tartja és pusztu-
lással fenyegeti az embert. Nincs menekvés, al-
kalmazkodni kell. Ha nem sikerül, elsüllyed az
egész ember. A peremre szorul, hajléktalanná vá -
lik. Általában kisebbek a vétkei, mint a „fentiek”
bűnei, de a törvények szigorával rájuk sújtanak le.
Nem mintha a sokáig kegyelemkenyéren vegetáló
Dr. Bertinszky Tivadar, az egykori orvos ártatlan
lett volna, hiszen gyógyszereket lopott a kórházi
szekrényből, még szerencsésnek is mondhatta
magát, hogy felettesei nem gyártottak ügyet az
esetből. De az olvasónak óhatatlanul felmerülnek

emlékezetében a nagy disznóságok, amelyeknek
nincs következménye. Bertinszky doktornak is
Áron segít kikecmeregni a bajból, végül bekerül a
családba, mint Patrícia élettársa. Intelligens ember,
némi öniróniával és önkritikával éldegél egykori
élete romjain, s van ereje, tehetsége változtatni sor-
sán. Életének fordulata megint egy lassan elhal-
ványuló erény, a részvét gyakorlására irányítja a
figyelmet. Elsőként Atyi beszélget vele, ami ismét
arra int, ne takarékoskodjunk a megértő szavak
kimondásával. A szavak is gyógyítanak, kivált, ha
a szív bőségéből születnek. Atyi szavait azonban
Áron anyagi segítségei követik, azt bizonyítva,
hogy a hajléktalanokon nem a tiltások segítenek.

Júniusban egy prózavers szavaiból bontako-
zik ki a hiteles élet lényege: „Valami történik. /
Valami hártya átszakad. / Leesik valami hályog.
/ Seben a tapasz megtapad. / Szilárd lesz a vá-
lyog. / A Szent Szellem behatol. / A Főgonosz ki-
farol. / Csodák idején a valóság a csoda. / Dereng
már: ki, ugyan kicsoda? / Mintát mutat a teljes-
ség: / útkeresni merre tessék. / Van, aki megérti,
/ van, aki csak sejti / más világ a fenti / más világ
a lenti. / Ott nyakunkban a kőnek sincsen súlya,
/ Itt a szárny is emberét a földre húzza. / »Előleg
a kegyelemből, / egy falat a kenyeremből.«”

Mindegyik sorhoz kommentárok sorát fűz-
hetnénk. A lényeg alighanem a „fönt” és a „lent”
különbsége, s az, hogy a fönti, kegyelemmel át-
szőtt létrendből úgy gyűjthetünk emberi tapasz-
talatokat, ha megosztjuk másokkal a kenyerün-
ket, a szavainkat, ha megnyitjuk magunkat és
gyakoroljuk a szeretet mozdulatait. A jelenben
így gyűjtögethetünk érdemeket a „majdhoz”.
Érdekes módon igazolódik ez a mater familias,
Zsizse életében.

A lassan korosodó, de ráncai ellen makacsul
küzdő, a regény elején csak önmagára figyelő
asszony fokról fokra változik. Eleinte menekül
minden olyan jelenségtől, ami az idő múlására
figyelmezteti. Kendőzi magát és érzéseit. A lát-
szólagos érzéketlenség falai mögé húzódik kör-
nyezete elől. Tudja, hogy a problémák megol-
dása csak önfeladása következménye lehet, s
eleinte nem hajlandó erre. Gondoskodnék Atyi -
ról, de ezt is a maga módján, nem az esendő éle-
tébe akar belehelyezkedni, hanem saját elképze-
lései alapján vezényelni férje életét. Elröppenne
a nehézségek fölött, de rádöbben, hogy „Itt a
szárny is emberét a földre húzza”, kivált, ha
szár nyait is csak elképzeli.

Atyi halála — ő okozta vagy sem, nem tud-
hatjuk — életének hatalmas fordulatát hozza.
Először sokkos állapotba kerül, mintha beleőrült
volna abba az eseménybe, amelyre gondolatai-
ban lassacskán készülődött, aztán rajta is betel-
jesedik a megállapítás: „Valami hártya átszakad.
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/ Leesik valami hályog”, s a közömbös Zsizsé -
ből „nagyi” lesz. A külsőségek lefoszlanak róla,
helyette lélekben gazdagodik, átérzi a valóság
csodáját. Addig az örömre hangoltság hiányzott
belőle leginkább. Ez az érzés melegíti át, amikor
szakít addigi szokásaival, s rádöbben az örök
igazságra: boldogító tudat embernek lenni, ha
igazán azok vagyunk. Igazán: nem önmagunkra
figyelve, magunkat álcázva, énünket rejtegetve
az önzés burkában, hanem megnyílva a másikra.

A banki kidobóember, Kovács Béla és a hiú —
tehetségtelen? — írónő kapcsolata a legszokat-
lanabb. Czezár Apollónia is az öregség ellen vé-
dekezik, retteg, hogy margóra kerül, kiesik az
irodalmi kánonból, s elhatalmasodik rajta az ül-
dözési mánia. Pattinak, Zsizse unokájának dik-
tálja regényét, de újra meg újra a magány burka
veszi körül. Gőgösen fél, nagyságában kicsi és
esendő, szánalmat kelt. „Üldözési mánia, nagy-
zási hóbort! Remekül lehet táplálni. És aztán vé-
delmet nyújtani. A markomban vagy, Nya nya…”
— Kovács Béla elégedetten dörzsöli össze a te-
nyerét. „Nagyi” és „Nyanya” — micsoda kü-
lönbség! Bár a kidobóember nem használja ki a
helyzetet, az írónő előttünk meztelenedik le szá-
nandó figurává.

Sok minden egyéb pozitívumát is elemezhet-
nénk Jókai Anna művének, amely a széthulló vi -
lág orvosszerét keresi és találja meg. Önző mó don
hadd utaljak ezek közül egy általánosan érvényes,
személyes életelvünkké tehető gondolatá ra: aki-
ket egymásnak rendelt a sors, fenntartás és tette-
tés nélkül szeressék egymást. Úgy, hogy a gondo-
lataikba tekintő csak ezt a tiszta, önfeláldo zó
szeretetet láthassa. (Széphalom Könyvműhely, Buda -
pest, 2012)

RÓNAY LÁSZLÓ

KENYERES ZOLTÁN: 
PÁR PERCESEK

Kenyeres Zoltán új kötetében rövidebb írásaiból
állított össze válogatást. A szövegeket elsősorban
az fűzi össze, hogy mindegyik a Vigilia hasábjain
jelent meg. Az írások túlnyomó része az utóbbi
bő húsz év során, tehát nagyjából a tágan értel-
mezett kilencvenes és a kétezres évek első évti-
zedének időintervallumában született, de vannak
egészen friss szövegek is. A szerző (egy idézetet
felhasználva) „irkafirkaként” jellemzi a kötet írá-
sait a könyv legelején szereplő pársoros előszó-
ban. Ez a megnevezés azonban ne tévesszen meg
senkit, fontos gondolatokat olvashatunk a kötet-
ben líráról és prózáról, szép- és szakirodalmi szö-
vegekről, írókról és tudósokról egyaránt.

Az alcím (fogalmak, könyvek, kortársak) gya-
korlatilag rögtön le is írja nagy vonalakban a kö-

tet szerkezetét, mert a benne szereplő írások va-
lóban ebbe a tematikai rendbe szerveződnek. Ma-
guk a szövegek azonban sokszínűbbek, mint amit
a fenti megállapítás sugall, ezt például a — kö-
tet tartalmi gerincét alkotó — Könyvek fejezet is
bizonyítja. Olvasható benne kisebb tanulmányként
felfogható szövegelemzés, mint például Kassák
első regényének, a Misilló királyságának vizsgálata,
de számos könyvismertetés, recenzió is a legkü-
lönfélébb kiadvá nyokról. A szerző ugyanúgy ké-
 pes avatottan szólni a kortárs irodalom megha-
tározó szereplőinek, például Esterházy Péternek
vagy Ná das Péternek a munkásságáról, mint Ri -
may János ról vagy Ba lassi Bálintról, a régi ma-
gyar országi irodalom alakjairól. A kötet figyelmet
szentel olyan elfeledett szerzők és művek vizs-
gálatának is, amelyek ugyan már nem találhatók
meg a mai kánonban, de valaha részét képezték.
Olyan szövegekről van szó, mint például Kádár
Endre Balalajka vagy Szini Gyula Profán szerelem
című regénye, melyek a maguk korában meg-
kapták a kortársi elismerést. A kötet persze nem
szorítkozik csupán magyar nyelvű könyvek
vagy itthoni szerzők bemutatására, és nem ki-
zárólag az irodalom, az irodalomértés merül föl
témaként. Ezek mellett olvashatunk filozófiai mű-
vekről és más művészeti ágakról szóló kiadvá -
nyokról is, mint például az építészet és a szob-
rászat. A Kortársak fejezetben két személyes
hangvételű méltatás is szerepel, melyek címzettje
két elismert irodalomtudós, Pomogáts Béla és
Rónay László, ezáltal képet alkothatunk a szer-
ző tudóstársaihoz fűződő viszonyáról is.

Kenyeres Zoltán egy helyütt az „értelem józan
egyszerűségé”-vel jellemzi Lengyel Balázs érte-
kező írásmódját. Ez a megfogalmazás ugyanúgy
a szerző stílusára vonatkoztatva is megállja a he-
lyét. Bármiről ír, mindig szabatossággal, érzékle-
tes fogalmazással teszi, a legkorábbi szövegen is
három évtized csiszoltsága érződik. Ha valamit
kritikával illet, azt sohasem bántó tónusban teszi.

Külön figyelmet érdemel még egy viszonylag
terjedelmes interjúrészlet, mely a kötet legvégére
került. A zárószöveg már csak műfaja miatt is fel-
keltheti az érdeklődést, hiszen egyéb ilyen jel-
legű írás nem olvasható a kötetben. Legfőbb ér-
dekessége azonban mégis abban áll, hogy maga
a szerző, Kenyeres Zoltán az interjúalany. Ez egy
erős gesztus az olvasó felé, annak az igénynek a
kifejezése, hogy a közönség ne csak a szöveget,
a produktumot, hanem az embert is megismerje.
A szerző többször világosan kifejti azt a nézetét,
hogy az irodalmi szöveg ismerete nem lehet tel-
jes az alkotó ismerete nélkül. A kötetbeli interjú-
részlet is ugyanezt az elvet érvényesíti, segít meg-
 ismerni a szerzőt, hogy a gondolat mögött az
embert is lássuk.
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A beszélgetés során közreműködött Szénási
Zoltán és Finta Gábor (aki a kötet szöveggondozási
munkálatait is végezte). A beszélgetőpartnerek kér-
déseinek középpontjában elsősorban a szerző
gyermek- és ifjúkora, valamint pályakezdése állt,
hiszen a fiatalság időszaka, a családi környezet, az
egyetemi tanulmányok mindig kulcsszerepet ját-
szanak egy pálya elindulása során. Megtudhatjuk
például, hogy milyen volt a háborút kisgyermek-
ként megélni, hogy Weöres Sándor gyakori vendég
volt a szülői házban, és hogy a szerző egyszerre járt
egyetemre Tandori Dezsővel. Képet kaphatunk ar-
ról is, hogy milyen volt a légkör az egyetemen az
ötvenes-hatvanas évek fordulóján.

Kenyeres Zoltán rövid írásai összegyűjtve új
fénytörésbe kerülnek, mondhatni új értelmet nyer-
nek, a szerző egy kifejezését idekapcsolva: „átlé-
nyegülnek”. Azoknak is érdemes tehát kezükbe
venni a könyvet, akik egyébként a Vigilia rendszeres
olvasói közé tartoznak, mert ezek a szövegek töb-
bet mondanak így rendszerbe szervezve, mint egy-
másután önmagukban. Átlényegülnek továbbá
azért is, mert kirajzolódik belőlük egy olyan szem-
léleti horizont, amely a hosszabb szaktanulmá -
nyoktól eltérően itt talán könnyebben érvényre jut.
Azok a jellemző fogalmak, melyek újra és újra visz-
szatérnek ezekben az írásokban, pontosan kijelö-
lik ennek a szemléletnek, Kenyeres Zoltán világ-
látásának az alappilléreit: kereszténység és hu-
manizmus. És idekívánkozik még egy kifejezés,
mely többhelyütt szerepel (sőt a szerző külön kis-
esszét szentel neki a Fogalmak fejezetben): az írás-
tudó. Talán nem túlzás kijelenteni: ahhoz, hogy va-
laki irodalommal, művészettel, bölcselettel foglal-
kozzon, azaz hogy valódi írástudó legyen, szükség
van arra az alapvető nyitottságra és értékelvű be-
állítódásra, amit a humanizmus szó kifejez. (Savaria
University Press, Szombathely, 2012)

TANOS MÁRTON

UMBERTO ECO: 
A PRÁGAI TEMETŐ

„Adjatok egy szilárd pontot, hol lábamat megvet-
hetem és kimozdítom helyéből a Földet” — rög-
zítette Arkhimédész. Mindez arról jutott eszembe,
hogy az összeesküvés-elméletek alapvetése is egy
szilárd pont feltételezése. Sőt ennél is több: a kiin-
dulási pont megkérdőjelezhetetlensége. Aligha
véletlen, hogy Umberto Eco új regénye, A prágai
temető elején Simoni Simonini kapitány a meg-
győződéses antiszemita nagyapját idézte, amikor
kimondatta vele a zsidókról: „Máson sem jár tehát
az eszük, mint ennek a világnak a meghódításán.”
Ebben a szellemben kell hinni a szilárd pont (elvi
alap) létezésében, és fondorlatosan egy olyan,

magát logikainak láttató konstrukciót felépíteni
belőle, ami sokak számára a valóságot jelenti. Az
összeesküvés-elméletekben leginkább hinni kell.
Ezért ellentmondásos, miért fektetnek kiötlői ko-
moly energiákat az azt igazoló logikai rendszer
megalkotására. Bizonyára, mert a merev, ok-oko-
zati láncra felfűzött érvelés hatásos. Az antisze-
mitizmus látszólag koherens világkép. Egyszerű
és érthető sémát nyújt a világ feltételezett műkö-
désének egészéről. Felfedi, és egyben leleplezi
azokat a titkolt szándékokat, amelyek rejtve ma-
radtak addig az emberek többsége előtt.

Eco új regényében arra vállalkozott, hogy a
modern világ legnagyobb szellemi kútmérgezé-
séről szépirodalmi eszközökkel írja meg a maga
történeti valóságosságában mindazt, ami tud-
ható. A regény történelmi kerete a 19. század
má sodik felének Európája, különös tekintettel a
Garibaldi-féle szabadságharcra és a Piemonti
Köztársaságra, az 1870–80-as évek Párizsára, a
kommünre és annak bukására. A regény lapjain
feltűnik Sig mund Freud és Alexander Dumas is.
De megelevenedik a Dreyfus-per és a szabadkő-
művesek világa. Az olasz író érzékletesen mutatja
be az antiszemita ideológia megalkotásának kró-
nikáját. Simonini kapitánnyal a középpontban azt
a folyamatot tárja fel, hogyan csiszolódott, töké-
letesedett, vált egyszerűbbé és sallangmentesebbé
a zsidók elleni vádirat, ami végső formáját a
Cion bölcseinek jegyzőkönyvében nyerte el. Igaz,
addig viszonylag hosszú út vezetett. A pályáját
zugközjegyzőként kezdő Simonini hamar meg-
értette, hogy az ellenségképet egyszerűsítenie
kell. A templomosok és a szabadkőművesek erre
a célra (noha a közvélekedés szerint mindkettő
mögött részben a zsidók állnak) nem felelnek
meg. Náluk sokkal jobban körülhatárolhatóak a
szinte valamennyi európai ország kisebbségét
alkotó zsidók. „(…) ezerarcú veszéllyel kár fe-
nyegetőzni, a veszélynek egy arca legyen, kü-
lönben elvesztik a népek a fonalat. Ha a zsidókat
akarod kipellengérezni, akkor a zsidókról be-
szélj (…)” — egyértelműsített a kapitány.

A zugközjegyző, aki korábban „csak” végren-
deleteket és adásvételi szerződéseket hamisított,
megindult azon az úton, ami sokkal nagyobb és át-
fogóbb hamisítványok megszövegezése felé ve-
zetett. Az ellenségkép megalkotását így segíti a
bűnbakképzés technikája és technológiája. Simo -
ni ni találmánya a prágai temetőben összegyűlt zsi-
dó vezetők találkozója, akik tollba mondták (ilyen
módon jegyzőkönyvezték) a világuralom meg-
szerzésének szándékát, és az odavezető út lépéseit.
Ez az „őshazugság” lett az a vándormotívum, ami
az ezt követő, a zsidók bűnös világuralmi törek-
véseit taglaló antiszemita irodalomnak nem csu-
pán kihagyhatatlan része lett, hanem kiinduló-
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pontja. Józanul mérlegelve egy ilyen találkozó té-
nyében azért sem lehet hinni, mert túl teátrális ah-
hoz, hogy igaz legyen. A jelenet életszerűtlenségén
csöppet sem akadtak fenn a hinni akarók. Ügyet
sem vetettek arra, hogy közönséges hamisítványt
tettek meg elméletük kiindulópontjává. (Olyan ap-
róságoktól tekintsünk el, hogy a világ minden tá-
járól összesereglett zsidók héberül vagy jiddisül be-
széltek-e, ilyen formán egyáltalán megérhették-
e egymást. A válasz: nem.)

Az összeesküvés-elméletek sajátossága, hogy
képesek minden tényt és érvet a maguk javára for-
dítani. Az ésszerű gondolkodás szabályrendsze-
rében ez képtelenség. A zsidógyűlölők szerint
semmi nem bizonyítja jobban a Cion bölcsei jegyző-
könyvének valódiságát, mint az, hogy a zsidók ezt
tagadják. (Ez volt Hitler alaptétele is.) A formális
logika szabályai szerint még egy lehetőségük
volna: elismerik.

Történelmi tény, hogy olasz, francia és német for-
rások felhasználásával íratta meg a cári titkos-
szolgálat, az Ohrana a hírhedt pamfletet. Eco nem
fikciós regényt írt. Simonini létező személy volt.
A 19. századi francia antiszemita művek orosz szel-
lemi importja sokszorosan bizonyított tétel. Kevésbé
ismert, hogy a II. Sándor cár által elrendelt 1861-es
oroszországi jobbágyfelszabadítás egyik nem várt
következménye lett az ottani antiszemitizmus
drámai erősödése. A városokba özönlő zsidók a pol-
gárosodás iskolapéldáját adhatták volna. Ennek
nyomában olyan emancipációs folyamatok in-
dulhattak volna meg, amit a hatalom nem akart tét-
lenül szemlélni. Ilyen összefüggésben kap igazi ér-
telmet Ecónak a kérdése: „Ha nincs ellenség, mi-
vel biztassuk a né pet?” Ha nincs, a hatalom kreál.

A regény zárlatában Golovinszkij, az Ohrana
magas beosztású ügynöke egy „erős mondatot”
kér Simoninitől a Cion bölcsei jegyzőkönyvének vé-
gére. „Határtalan becsvágy, égő kapzsiság, kö-
nyörtelen bosszúszomj és mélységes gyűlölet hajt
bennünket” — szövegezte meg a kérést a hami-
sító. Majd hozzáfűzte, hogy ez ponyvaregény ízű,
és annyira önleleplező, amit a butának aligha ne-
vezhető zsidókról lehetetlenség elképzelni. „Én
ezzel nem nagyon törődnék” — válaszolja Golo -
vinszkij, hozzátéve: „Muszáj felháborítani a tö-
megeket.” Helyben vagyunk, Signore Eco. (Ford.
Barna Imre; Európa Kiadó, Budapest, 2012)

BOD PÉTER

KIRILLA TERÉZ: 
VÁNDORLÓ AKKORDOK

Georg Trakl statikusan tömör, Kondor Béla ir-
galmatlanul nehézkedő költészetére emlékeztet
az a néhány költemény (és két szófukar prózai

darab), amelyet Kirilla Teréz kötete felmutat.
Nem csupán közöl, hanem szemérmes maga-
biztossággal, a megszámlált szótagok tapintatá-
val, szinte ünnepi csöndben felmutat.

A Vándorló akkordok olyan darabok gyűjtemé-
nye, amelyek közül mindegyik egyéniség. Sem-
mi áradás, semmi indokolatlan gyarapodás, sem-
mi henye bőbeszédűség. Hanem? Hanem több-
ször összetett szavakká gyúrt jelzős szerkezetek
villogó pontjai (smaragd-szakadék, kristálytánc,
vérlomb, marcipánharag, bánatszárny, fényhártyák),
egy-egy meghökkentő, pörölycsapásszerű állítás
köré csoportosítva („Idegen holdak alatt / világra jön
/ a melankólia; a város kagyló, / az apokalipszis hüvelye;
s a szerelem, én szerelmem, / üvegkocka mélyére szállt
hamu”). A költő, úgy tűnik, még saját vallomásait
is zárkózott fordulatokba, kristály-hűvös, hatal-
mas távlatokat sejtető szavakba szorítja, s néha
olyan óva tosan beszél, mintha még tulajdon
esz méletének születésétől is meg-megrettenne. Itt
is láthatjuk: a kozmikus mértékeket emlegető poé-
zis általában alkalmas arra, hogy a személyiség
tartós sérelmeit is szóba hozza, és hitelét így, köz-
vetlen tapasztalatainak említése nélkül is el-
mondhassa.

Kirilla Teréz melankolikus lírai tónusa az élet
alapeseményeit érinti (születés, elhagyatottság,
érzelmi állapotok múlása, kudarcok gyönyöre,
halál). Hasonlatainak anyagát a nagy vizek, magas
mennyboltok, meg-megtörő fények, kifürkészhe-
tetlen mélységek, szeráfi vigasztalások, halál em-
lékeit sodró gyászpercek elemeiből meríti. A halál
emlegetése azonban itt — ebben a képzuhatagban,
a főnevekre összpontosító sarkos kristályszerke-
zetekben — nem válik modorossá, hanem mindig
igazolja a túl homogén szóhasználat merészségét.
A szövegek ugyan a szabadvers glóriájában köze-
lednek felénk, de soha nem a fegyelmezetlenség
örve alatt: Kirilla Teréz tőmondatai nagy munka
nyomait viselik magukon, lépten-nyomon a költői
redukció mozzanatára utalnak. A maximaszerű,
szinte gátlásos stílus kötelez a pontosságra, a pőre
mondatok olvasói elmélyedésre ösztönöznek, és
noha a képek nyers halmozása nem kedvez a meg-
jegyezhetőségnek, a versek végén egyfajta lelkiis-
mereti izgalmat érzékelünk. Talán abból is fakad a
megilletődöttség, hogy a költő az egyetemes mér-
tékek köré súlyos egyedi tapasztalatok sejtelmeit
sűríti — de meglehet, rokonszenvünket egyfajta
érintetlenség sugallata, a tisztaság elemi igénye is
indokolja („A magány vértanúsága a gyengébb ideg-
zetűeket felőrölte, aki viszont erősebb volt, csak még több
erőt merített belőle” — mondja A fekete hegedű című
prózai darab). Kirilla Teréz a félhangok, negyed-
hangok induló lírikusa. De rejtett és rejtelmes pa-
naszából — s ez már a költészet paradox hatás-
törvénye — vigaszt merít az olvasó.
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Sőt lehet, hogy nem is vigasznak kellene ne-
veznem ezt az olvasóra átháramló erőt. Lehet,
hogy ez a szabatosabb szó: költői hitelesség. (Céd-
rus Művészeti Alapítvány — Napkút Kiadó, Buda -
pest, 2012)

BÁTHORI CSABA

NEMESHEGYI PÉTER: 
MOZART — ISTEN SZERETETÉNEK
MUZSIKUSA

Milos Forman (nyolc Oscar-díjjal kitüntetett) já-
tékfilmje óta milliók tudják, hogy az Amadeus cím
Mozart személyét jelenti. De azt csak Nemeshegyi
Péter szeretettől sugárzó könyvéből értjük meg,
hogy Mozart harmadik neve, a keresztapától való
Theophilus se véletlen, sőt talán az sem, hogy Mo -
zartnak és Nemeshegyi Péternek is január 27-e a
születésnapja… Nos, az ókori vértanú neve (Theos:
Isten, philein: szeretni) azt jelenti: Isten szeret, s azt
is: szeretni Istent… A név sorshordozó lehet: Mo -
zart harmadik keresztneve a zeneszerző életének
valóságát képviseli, hiszen tehetségének elkáp-
ráztató adományai teszik számunkra nyilvánva-
lóvá, hogy Isten mennyire szerette őt, Mozart is-
tenszeretetéről pedig nemcsak szakrális művei, de
profán remekeinek „mennyei hitele” is méltón ta-
núskodik. Az új Mozart-könyv, az Isten szeretetének
muzsikusa témái Japánban fogantak, ahol Nemes -
hegyi Péter évtizedekig élt, a jezsuiták által veze-
tett tokiói Sophia Egyetem teológiai karának ta-
náraként. S történt, hogy az akkori rektor évnyitó
beszédében megemlítette: a diákok értelmi fejlődése
megfelelő, ám a kifinomult, gazdag érzelmi világ
életükben csak töredékesen bontakozik ki. Ekkor
a zenét és Mozartot különösképpen kedvelő teo-
lógiai tanár, akinek édesapja Bartók Bélánál tanult
zenét, hirtelen ötlettől indíttatva megszervezett egy
szabadon választható kurzust, amely bemutatta
Mozartot a tizenkilenc-húsz éves japán fiataloknak:
a gyermek-darabokat, az életmű nagy zenéit, a
Jupiter szimfóniát, az utolsó remekműveket, a Va-
rázsfuvola operát, a Requiemet és a néhány taktus-
nyi, csodálatos Ave verum corpus motettát, amit a
már utolsó hónapjait élő szerző — felesége gyógy-
üdülése helyszínén, hálából a szállásért — a badeni
kántornak ajánlott.

Eleinte kevesen voltak a hallgatók, majd híre
ment a Nemeshegyi Péter által rendezett előadá-
soknak, közös zenehallgatásnak, s a jelenlévők több
százan, néha ezren is voltak, ültek a padlón… Leg-
többjük nem is volt keresztény, de a zenében meg-
érezték a derűt, a szépséget és ezeken keresztül az
istenhitet — mondja könyvében a szerző. Benyo-
másaikról pedig afféle vizsgadolgozatot írtak. Mi-
lyen is számukra Mozart zenéje? Íme, az egyik vá-
lasz: „Mintha pillangó röpködne boldogan és sza-

badon valami végtelen térben, melyet nagy szere-
tet ölel át.” Mielőtt túlzott idealizmussal gyanúsí-
tanánk a japán ifjút, idéznem kell Szabó Lőrinc ver-
sének néhány hasonló ihletettségű sorát a Mozart
hallgatása közben költeményből. A költő is „az édes
könnyelműség lepkeszárnycsókú pillanatait” em-
líti, „a szeszként libbenőt, a legvadabb, a villám-
gyors szitakötőt”. És a vers vége felé, mielőtt a nap-
óra drága jó intelmét megismételné: „Non nume-
ro horas nisi serenas”, azaz „Csak a derű óráit szá-
molom” — íme ezt is írja: „gyógyíts meg, Zene, te,
Mindenségé, édes üteme a fájdalomnak, Varázs-
fuvola, varázsjáték, te, tündér mámora hitnek, re-
ménynek…” És egy másik japán diák szavai, me-
lyeket az életművön végigvonuló, a Jupiter szimfó-
niában fényesen felragyogó „Mozart-névjegyről”,
a do-re-fa-mi motívumról mond: „Ez a négy hang
az egész világban mindennek a hangja. Annak is
a hangja, aminek nincs hangja. Ez magának a lét-
nek a hangja.” Mintha olvasta volna Dienes Valéria
mondatait: „Azért adta a Teremtő az emberiségnek
a zenét, hogy legyen valami ebben a kemény, vas-
kos anyagvilágban, ami egészen hasonlít a lélek-
hez. Az emberlélek eszmélő munkájának a zene a
képe. Metafizikai művészet. Aki zenét alkot, az —
ha talán nem is tudja — filozofál. A zene Istené! Az
ének Isten hangja!”

Mégis, nem idealizálja-e a szerző előadásaiban
ezt a minden mélységet megjárt, néha kétségbee-
sett, halálfélelemtől szorongatott, gyakran vaskos
tréfák mögé rejtező, szemérmes, kiszolgáltatott, az
élet minden keservét és örömét megtapasztalt
zseni életét, zenéjét? Nem, ő maga is elmondja
Mozart nyomorúságait, de a mozarti muzsikában
mégis „a hangok gyönyörű diadalát látja a föld
gonosz erői felett”, a játékosság, az erő és finom-
ság jelenlétét. Ahogy Batta András fogalmazta
egyik írásában: „amit komolynak vélünk, arról ki-
derül, hogy csak játék, és amin elmosolyodnánk,
bármelyik pillanatban siratnivalóan esendővé
lesz”. A tragikusan szép — ez Mozart természeté-
nek, muzsikájának csodája.

Megtudják a japán fiatalok Nemeshegyi Pé -
tertől a Requiem titokzatos történetének tényeit is.
A mű kedvelő muzsikus gróf, Franz von Walsegg,
akinek a Semmering hegységben volt kastélya, azt
a hitet szerette volna kelteni, hogy nemrég meghalt
felesége emlékére maga szerezte a Requiemet. A jogi,
gyakorlati dolgokban jártas birtokos-szomszédját
bízta meg, hogy az ő nevét eltitkolva járjon el a
megrendelés ügyében Mozartnál. Mozart halála
után el is vezényelte a művet, ha nem is elsőként,
ahogy szerette volna, de végül az eredetileg ter-
vezett helyszínen is, Maria Schutz kegytemplo-
mában. Ismét véletlen-e, hogy Nemeshegyi Péter
gyermekkorában gyakran megfordult e kis temp-
lomban szüleivel, persze nem sejtve, hogy e szín-
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helynek mi köze van Mozarthoz… Felnőttként,
már papként azután újra ellátogathatott ide, be-
írván a templom vendégkönyvébe: „Itt kaptam
azt a kegyelmet, amely végül elvezetett a pap-
sághoz. Istennek legyen hála. Nemeshegyi Péter
japán misszionárius.”

A kötet zárófejezetében olvashatjuk a Requiem
latin szövegét, annak magyar fordítását, szöveg-
és zene-elemzését, közérthető teológiai magyará-
zatokkal. A Dies irae sequentia versét Babits Mi hály
fordításában közli a szerző, érdekes azonban,
hogy bizonyos strófák esetében Ba bitsét kicseréli
Sík Sándor soraira. Sőt, a szöveghűség érdekében
— úgy találom — helyenként saját változatokat is
szerepeltet a műfordítás egészében. Hasonló
öröm, hogy a Figaro lakodalma bravúros ismerte-
téséhez a magyar fordítás előtt közli Da Ponte olasz
szövegét is. A teológus értő megjegyzései az üde
és kalandos történetről és a bölcs, filozofikusan de-
rűs muzsikáról lenyűgözőek és szórakoztatóak, a
mozarti mosoly szellemében fogantak. A gro-
teszk, huncut fordulatokkal, csapdákkal teli cse-
lekmény végén szinte szakrálisnak hat a megbé-
kélés, megbocsátás közös öröme. Sursum corda!
Mozart és Ne mes he gyi Péter erre bíztat: emeljük
fel a szívünket. Eszembe jut Solti György karmester
első hazatérésekor izgalmakkal telített próbája az
Operaház zenekara élén. Átkiabálta a Figaro lako-
dalma nyitányának sistergő, izgatott muzsikáját, s
azt kiáltotta: Ez él, ez a zene él, jobban, mint mi itt
együtt valahányan!

Csaknem háromórányi Mozart-zenét hallgat-
hatunk meg a kötethez mellékelt CD-lemez jóvol-
tából. Bizonyosan nyomdai tévedés, hogy a híres
A-dúr klarinétverseny a kötetben D-dúr darabként
említtetik. Még bizonyosabb azonban, hogy a ja-
pán diákokhoz hasonlóan magyar fiatalok és fel-
nőtt olvasók különleges, felejthetetlen zeneismer-
tetésnek lehetnek élvezői. Bárcsak sokan volnának!
Akkor, ahogy Nemeshegyi Péter Mozart varázs-
latának jegyében reméli, több lenne a világban a jó-
ság és a szeretet. (Kairosz Kiadó, Budapest, 2012)

CZIGÁNY GYÖRGY

JITIANU LIVIU: MI TÖRTÉNIK 
AZ EGYHÁZAMMAL?
Gondolatmorzsák

Alapvetően három magatartás lehetséges a (római
katolikus) egyház mai helyzetét szemlélve. Ezt a
hármat a nagy romantikus alkotóktól kölcsönvett
képpel szemléltethetjük: egy kisebb csoport han-
gosan zokog egy sziklaszirten, miközben lent, a
szakadékban az egyház hajójának már csak egy
kis része látszik ki a tenger vizéből. A sziklaszirt-
től kissé távolabb, egy biztonságos helyen na-

gyobb tömeg gyűlt össze. Az emberek itt már nem
zokognak, eleinte kíváncsiskodva tekintgettek
előre, de az események előrehaladtával, a hajó
süllyedésére már csak közömbösen elfordulnak,
némelyek a fülüket is befogják, hogy ne hallják a
zokogók egyre hangosabb jajveszékelését. A har-
madik utat azok választják, akik keresztényekhez
méltóan nem zokognak hangosan, nem is fordul-
nak el közömbösen, hanem egyre csak keresik a
megoldást arra, hogy miként lehetne megmenteni
a hajót, hiszen tudják: Isten segítségével semmi
sem lehetetlen. Jitianu Liviu a harmadik lehetősé-
get választotta. Könyvének címe — Mi történik az
egyházammal? — lehetne zokogó felkiáltás is. De
semmiképpen sem az. A kérdést, amelyet bátran
feltesz, az egyház múltja, jelene, jövője által hor-
dozott problémák ismeretében válaszolja meg.
Perspektívája egyszerre globális és lokális: az
egyetemes egyház problémáit nemcsak általános-
ságban írja le, hanem az erdélyi közösség hibáira,
gyenge pontjaira is rámutat.

A szerző római katolikus papként felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy a kereszténység elveszítette ko-
rábban betöltött szerepét Európában. T. S. Eliot az
európai népek kultúrájának „bölcsőjeként” hatá-
rozta meg a kereszténységet, amelyet Jeruzsá lem,
Athén és Róma hármassága fog közre. A szekula-
rizáció és a laicizálódás korában a kereszténységet
arra kényszerítik, hogy mondjon le az egyetemes-
ség igényéről, és a vallások színes forgatagában csak
egy legyen a sok közül. Azonban a keresztény-
ségnek nemcsak a kívülről jövő nehézségekkel kell
szembenéznie, hanem a belső kihívásokkal is. A ke-
reszténység túlságosan berendezkedett ebben a vi-
lágban, az egyházban is gyakran előfordul az
„én” és a hatalom középpontba helyezése a szol-
gálat helyett. A válságból kiutat jelenthetne, ha fel-
ébrednénk a kulturális amnéziából. Jitianu a poli-
tikai teológia kiemelke dő alakja, Johann Baptist
Metz nyomán kifejti az anamnétikus kultúra lé-
nyegét, amely vallásunk alapját képezi. Az emlé-
kezés ebben az esetben nem a történelmi emlékekbe
való belefeledkezést, az emlékek, történelmi mo-
numentumok mitizálását jelenti, hanem egy olyan
beállítódást, amely nyitott a szenvedéssel való konf-
rontációra, megvalósítja a memoria passionist, a
szenvedés emlékezetét. Az egyház feladata továbbá
az, hogy értelmes párbeszédet kezdeményezzen a
világgal: Isten dicsőségét ne a metafizika magas-
latáról hirdesse, hanem a tradíció alapjain, a mai kor
nyelvére „lefordítva”. Ez a vállalkozás egyáltalán
nem könnyű feladat, hiszen magában hordozza azt
a veszélyt, hogy a vallás „tartalmait” a jelenkor igé-
nyeihez igazítjuk, s ezzel hozzájárulunk az értékek
dekonstrukciójához.

Az ortodox kereszténységről az a téves felfo-
gás él a köztudatban, hogy a hagyomány „rácsai”
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fogva tartják. Ezzel szemben Jitianu a kortárs or-
todox teológián belül egy olyan emberképű felfo-
gást ismertet, amelynek elfogadásával a nyugati
kereszténység csak nyerhetne jövője szempontjá-
ból. Az ortodox neopatrisztika lényege, hogy a
görög egyházatyák tanításának szem előtt tartá-
sával egy olyan egyháztant alakított ki, amely
mélységen teandrikus, és középpontjában a kom -
munió áll. Az egyház olyan tér, amelyben Isten és
ember közösségre léphet egymással: „Az egyház
hivatása: összemberivé lenni. Ebben áll az egyház
teandrikus volta: benne egymásra talál Isten és a
teremtés, kiengesztelődik az emberi és az isteni
természet” (56.).

Az egyház tagjaként fontos tudatosítani azt is,
hogy milyen igazság-fogalommal rendelkezünk, és
ez miben különbözik a posztmodern világ igazság-
koncepciójától. XVI. Benedek pápa 2009 júniusában
kiadott, Caritas in veritate kezdetű enciklikájának hí-
vószava a szeretet és az igazság. A pápa az igazságot
Krisztussal, a Logosszal, Isten kimondott szavával
azonosítja. Az igazság és a szabadság korrelatív fo-
galmak, amelyek feltételezik és kölcsönösen kie-
gészítik egymást. A globalizáció színpadán a ke-
reszténység ajánlata az emberi méltóságot közép-
pontba helyező piacgazdaság és politika, amely az
egyéni javakon alapuló közjóra épít. A keresz-
ténység abszolút igazságigénnyel lép fel a poszt-
modern multiopcionalitásával szemben. A poszt-
 modern kor lemond az abszolút igazságról, a
nagy elbeszélésekről és az egyetemes tudás lehe-
tőségéről: mindent átenged a választási lehetősé-
geknek, „a több/sok jó megoldás” felszínességé-
nek. A posztmodernitás végső soron a kötődések,
a gyökerek, a hagyományok elvesztéséhez vezet.
Azonban a kereszténység biztos alapokra, „sziklára
épít”, amely „igen, igen; nem, nem” (Mt 5,37) vá-
laszokat vár, nem fogadja el az „igen is lehet és nem
is lehet” megoldását.

A hagyomány és a jelenkor kereszttüzében kell
kiformálódnia a papi identitásnak. A hagyomá-
nyokra építő közösség az egyén teljes bevonódá-
sát, személyes részvételét igényli. Ellenben a mo-
dern kor szervezeteire a célracionalitás jellemző,
amely a szubjektumra bízza saját egyéni identitá-
sának kiválasztását. Jitianu hangsúlyozza, hogy
a szolgálati és az egyetemes papság nem vá-
lasztható el egymástól, de nem is szabad demok -
ratizálni a hierarchikus struktúrát. A szolgálati
papság és az egyetemes papság Krisztus papi
szolgálatában egyesül. A papság megújulását a
kötet szerzője a II. Vatikáni zsinat szellemiségében
látja, amely a papi hivatást szolgálatként, külde-
tésként határozza meg. Ehhez szorosan kapcsoló-
dik a cölibátus, amelyet tévedés az egyház dog-
májaként értelmezni. Jitianu szerint keresztény
életeszmény, Istentől kapott ajándék: „Mindig úgy

éreztem, hogy a cölibátus válaszadás: életválasz
Isten önfeltárulkozására. Olyan válasz, amely a
teljes ember »igen«-jét kívánja meg” (150.).

A Jitianu Liviu által mutatott, közösségre építő
egyházképnek van jövője. A könyv nem mani-
fesz tum, amely forradalmi eszmékkel lép fel, ha -
nem olyan problémákat tár olvasója elé, amelyek
tudatosítása elengedhetetlen annak az alter na tí -
vának a megvalósításához, amelyet az egyéni
szolgálat szintjén kell elkezdeni. Ennek eredmé-
nye lehet egy olyan közösség, amelyhez érdemes
tartozni. (Verbum, Kolozsvár, 2012)

IKKER ESZTER

DOBOS KÁROLY DÁNIEL —
NAGYPÁL SZABOLCS (SZERK.):
KIZÖLDÜLŐ OLAJFA
Hivatalos megnyilatkozások 
a zsidó-keresztény párbeszédben

Milyen irányba halad a kereszténység és a zsidó-
ság viszonya? Mit gondolnak erről a keresztények
és a zsidók? Melyek azok a kérdések, amelyeket
mielőbb tisztázni kell a gyümölcsöző, békés együtt-
 éléshez? Milyen meggyökeresedett előítéleteket kell
feladnia a keresztényeknek, de a zsidóknak is ah-
hoz, hogy a két vallási közösség kapcsolatának
szebb legyen a jövője, mint a múltja? A második vi-
lágháború szörnyű tapasztalatai óta egyre több zsi-
dó és keresztény kezdi megérteni, hogy ezeket a kér-
déseket nem szabad a szőnyeg alá söpörni. Ezért
nagyon fontos a Dobos Károly Dániel (PPKE BTK,
ELTE BTK, orientalista) és Nagypál Szabolcs (ELTE
ÁJK, jog- és vallásbölcsész, római katolikus teoló-
gus) által szerkesztett kötet, amelyben magyarra for-
dítva összegyűjtötték a zsidó–keresztény párbeszéd
legfontosabb hivatalos megnyilatkozásait 1947-től
egészen 2009-ig bezárólag. Így Magyarországon is
egyre többen kapcsolódhatnak ehhez a nélkülöz-
hetetlen párbeszédhez. Nélkülözhetetlen, mivel tör-
ténelmi célja nem más, minthogy megvesse annak
alapjait, hogy a soá soha ne ismétlődhessen meg.

A vallásközi párbeszéd korunkban egyre ki-
terjedtebbé válik, mint azt a Békés Gellért Öku-
menikus Könyvek sorozat is mutatja, amelynek a
Kizöldülő olajfa a negyedik darabja. Annyiban vi-
szont a zsidó–keresztény dialógus különösen je-
lentős, hogy mindegyik kezdeményezés közül ez
a legkorábbi, s talán a legeredményesebb is, ek-
ként pedig mintájául szolgálhat más vallásközi
párbeszédek számára is. Milyen kézzel fogható si-
kerekről beszélhetünk? Az egyik leglényegesebb
ilyen siker, hogy elkerülhetetlenné vált a keresz-
tény teológia egyik elméletének a felülvizsgálata,
amely évszázadokig áthatotta a keresztény ige-
hirdetést. A „megvetés tanítása” szerint, mivel a
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zsidók nem hittek Jézus Krisztusban, ezért Isten
elvetette őket, felbontotta a velük való szövetsé-
get, és a kiválasztottság ezek után csakis a Katoli-
kus Egyházat illette meg. Ezenfelül a templom le-
rombolása a zsidók szétszóratása, s az évszázadok
megpróbáltatásai mind isteni büntetésként értel-
mezendők. Ám manapság a Katolikus Egyház és
egyre több keresztény teológus elutasítja ezt a ta-
nítást, hiszen biblikusan nem lehet megalapozni,
sőt Pál egyértelműen kiáll amellett, hogy a zsidók
kiválasztottsága nem szűnt meg. Ezáltal pedig le-
hetetlenné válik, hogy a zsidó népet a kereszté-
nyek „elátkozott” népnek tekintsék, annál is in-
kább, mivel újra és újra megerősítik a Szentírás
keresztény, s emellett szakavatott értelmezői,
hogy teljesen elhibázott volna a zsidóknak kol-
lektív felelőséget tulajdonítani Jézus perével és ki-
végzésével összefüggésben. Ezek a teológiai meg-
látások nemcsak utat nyitnak a zsidó–keresztény
párbeszéd elmélyítésének, de a liturgiában és a
hitoktatásban olyan változásokat eredményeztek
és eredményezhetnek, amelyek hozzájárulnak
ahhoz, hogy az egyház egészében mindinkább
visszaszoruljon az antiszemitizmus. Így ne csak a
teológiai könyvek szintjén maradjanak meg ezek
a felismerések és tanulságaik. Természetesen még
mindig sok a tennivaló, mivel ez a helyettesítési
teológia még mindig sok helyen nagyban befo-
lyásolja a keresztények gondolkodását.

A kötetben az egyes szövegek aszerint vannak
csoportosítva, hogy mely szervezet, csoport adta
ki őket (Római Katolikus Egyház, Egyházak Öku-
 menikus Tanácsa és különböző vallásközi szerve-
zetek). Ezen belül pedig időrendi sorrendben let-
tek elhelyezve az egyes dokumentumok, ezzel
könnyebben láthatóvá válnak a különféle tenden-
ciák. Segítenek az eligazodásban Dobos Károly
Dániel és Nagypál Szabolcs összefoglaló jellegű ta-
nulmányai, amelyek megvilágítják az egyes meg-
nyilatkozások történeti hátterét és sok olyan ösz-
szefüggést, amelyeket pusztán a szövegeket olvasva
nem ismerhetnénk fel. A különböző vallásközi szer-
vezetek fölhívásait, dokumentumait olvasva az is
világossá válik, hogy nemcsak a keresztény, de a
zsidó gondolkodásban is egyre erősebbek az olyan
tendenciák, amelyek megkönnyíthetik azt, hogy
mindkét vallás követői egyre jobban megértsék egy-
mást. Például megjelenik az a gondolat, hogy bár
a zsidó hagyomány idegenellenes szólamainak nem
voltak olyan végzetes következményei, mégis
jobb ezeket felülvizsgálni (148.).

Érdemes megfigyelnünk a dokumentumok
megfontoltságát. Ez a nyelvi megfogalmazásra
is kiterjed. Hogy ezt pusztán a kötetet elolvasva
is érzékelhetjük, az persze köszönhető a fordí-
tók körültekintésének is. Bárki is vegye kezébe a
szöveggyűjteményt, biztosan felfigyel arra a tu-

datos fordítói döntésre, hogy ahol csak lehetett,
az elterjedtebb holokauszt kifejezés helyett a soá
szót használják, mivel ez utóbbi teológiailag
sem leges. Ez azért is szerencsés választás, mert
sem a kereszténységben, sem a zsidóságban nincs
egyetértés arra vonatkozóan, hogy teológiailag
hogyan lehetne értelmezni ezt a borzalmas ese-
ménysort, vagy hogy egyáltalán szükség volna-e
ilyen teológiai értelmezésre.

A kötet által az is nyilvánvalóvá válik, hogy a
fenti problémán kívül milyen sok nyitott kérdés-
sel kell szembesülniük a dialógus résztvevőinek.
Hogyan kell a keresztényeknek viszonyulnia a zsi-
dósághoz? Úgy, mint bármelyik másik vallás kö-
vetőihez, vagy egészen másként? Szabad-e egyál-
talán arra törekednie bármilyen formában a ke-
resztényeknek, hogy a zsidók megtérjenek? Ha nem
(márpedig a szöveggyűjtemény tanulsága szerint
egyre több keresztény szerint ez a helyes válasz),
hogyan kell érteni Krisztus és a keresztény val-
lás egyetemességét, illetve egyetemesség-igé-
nyét? A gyakorlati és a teológiai problémák ezen
a ponton is megkülönböztethetetlenné válnak.
Az sem véletlen, hogy elsősorban keresztény prob-
lémákat sorolok itt fel. Jól látszik, hogy a történel-
mi háttér elsősorban a keresztényeket kényszeríti
arra, hogy átgondolják saját korábbi meggyőző-
déseiket. A dialógusnak ez a keresztény-közpon-
túsága felveti azonban a kérdést, hogy vajon nem
lehetne-e a dialógust még szélesebb alapokra he-
lyezni? Bár az is lehet, hogy a helyzet az, hogy a zsi-
dóságnak nem teológiai jellegű átgondolnivalói
akadnak, hanem inkább politikaiak. Hiszen Izrael
állam létrejöttével egészen új helyzet alakult ki, s
kérdéses, hogy ebben az új helyzetben milyen po-
litikai irányvonal szolgálja leginkább a zsidóság ér-
dekeit, és a tartós béke megteremtését. Ezt jelzi az
a felekezetközi felhívás, amelynek elkészítésében
zsidó és keresztény vallású gondolkodók közösen
vettek részt, hogy világosan különbséget kell ten-
ni Izrael kormányának jó szándékú kritikája, va-
lamint az Izrael-ellenesség között (168.).

Összességében a könyv átfogó és részletes ké -
pet ad arról, hogyan alakult a zsidóság és a ke-
reszténység párbeszéde az elmúlt 60 év folyamán.
A gyűjteményt olvasva joggal reménykedhetünk
abban, hogy a nemzetközi és a magyarországi
erőfeszítések tényleg közelebb hozzák egymás-
hoz a keresztényeket és a zsidóságot külföldön
és Magyarországon egyaránt. Nem csak azért,
hogy a történelem ne ismételje önmagát. Ez a
kezdeményezés önmagában is értéket képvisel,
mivel általa mindkét vallás gazdagodhat, s job-
ban megértheti saját küldetését és mondaniva-
lóját. (L’Harmattan, Budapest, 2011)

BERNÁTH LÁSZLÓ
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