
szeretetlenségben és nemtörődömségben volt ré-
sze. Közös életük azzal ért véget, hogy egy nap ki-
vitte az Austerlitz pályaudvarra, nyakába akasztotta
a nevét egy bilétán, és vonatra ültetve elküldte vi-
dékre, ő maga pedig állítólag Marokkóba utazott.
Frédérique-ék szerint még időben hagyta el Párizst,
vagyis gyaníthatóan túl jó kapcsolatokat ápolt a né-
metekkel, ezért nevezhették egyesek „La Boche”-
nak („fricc”-nek).

Mint látjuk, itt is feltűnik a történelmi háttér,
a negyvenes évek németek által megszállt Pári-
zsa, ám csak utalásszerűen, a fő hangsúly Thérèse
sorsán van. Emlékeinek felidézése mély lelki vál-
ságba sodorja, miközben pusztán három szál köti
a reá lis világhoz: Badmajevvel, egy félig orosz szár-
mazású, művelt fiatalemberrel találkozik né ha,
egyik rosszullétekor pedig megismerkedik egy
gyógyszerésznővel, aki anyáskodni próbál felette,
illetve időnként Neuillyben egy jómódú házaspár
kislányára vigyáz, akiben szinte önmagára ismer,
mert ugyanolyan ridegség övezi a szülei részéről,
mint annak idején őt. Az emlékeket és a jelen tör-
ténéseit egybeszövő, finom utalásokkal és ismét-
lésekkel operáló regényből végül is nem derül ki,
hogy valóban az anyja tűnt-e fel újra. Thérèse ku-
takodása, alászállása a múltjában a mélypontra jut-
va ér véget: beszedi a gyógysze résznőtől kapott al-
tatókat. Egy kórházban tér magához, inkubátorok
között, mert helyhiány miatt a koraszülött-osztá-
lyon helyezték el — s itt, talán már megszabadulva
újraélt emlékei nyomasztó súlyától, felcsillan előt-
te az újjászületés, egy új élet reménye.

A jövőre hetven éves Modiano munkássága ke-
véssé van jelen a magyar olvasói köztudatban, jól-
lehet több szempontból is fontos lehet(ne) szá-
munkra életművének alaposabb megismerése, és
nemcsak irodalmi-esztétikai, hanem például az
emlékezetkultúra szempontjából is, hiszen joggal
nevezhetjük őt a hűséges és megtartó, a múlt se-
beit és bűneit is feltáró emlékezés, az áldozatok
és a névtelen sorsok iránti szolidaritás írójának.
(Ford. és utószó Rőhrig Eszter; Tarandus Kiadó,
Győr, 2014)

BENDE JÓZSEF

CHRISTIAN FELDMANN: 
ÉLET AZ ÁRRAL SZEMBEN
A jezsuita Alfred Delp vértanúsága

A könyv Alfred Delp (1907–1945) német jezsuita
szerzetespap életét mutatja be, aki a nemzeti-
szocializmus kezdeti időszakában, elutasítva a
szinte általánosnak tekinthető két lehetőséget —
a megalkuvás nélküli ellenállást, illetve a feltét-
len behódolást —, a párbeszédet választotta, de
amikor rádöbbent, hogy a totalitárius, a terrort tör-
vényre emelő náci hatalommal lehetetlen bármi-

lyen dialógus, felvállalta a konfliktust, egészen a
vértanúságig.

Christian Feldmann könyvéből egy olyan sze-
mélyiség képe rajzolódik ki, aki egész életében
másként gondolkodott, mint a környezete. Már a
származása sem mondható átlagosnak: édesany-
ja katolikus volt, édesapja viszont evangélikus.
Szülei csak egy évvel az ő születése után házasod -
tak össze. A gyermek Alfred az evangélikus nép-
iskolába járt, de bensőséges kapcsolatban állt a ka-
tolikus plébánossal. (Ne felejtsük el: a 20. század
első évtizedeiben az ökumenizmus szinte isme-
retlen fogalom volt.) Egyik alkalommal annyira be-
lemelegedett a vele folytatott élénk beszélgetés-
be, hogy elkésett a konfirmációra felkészítő ok-
tatásról, mire a dühös protestáns lelkész lekevert
neki egy pofont. Erre az önérzetében megsértett
Alfred a másik felekezetet választotta — végül is
katolikusnak keresztelték —, katolikus elsőáldo-
zó lett, és bérmálkozott.

Alfred Delp hatalmas műveltséggel rendel-
kező, nyughatatlan lélek volt, az állításokat és a
tételeket nem fogadta el kérdezés nélkül, emiatt
már jezsui ta novíciusként is gyakran került konf-
liktusba, többek között a későbbi híres teológus-
sal, Karl Rahnerral. A könyv szerzője bőségesen
idéz a jezsuita páter írásaiból, leveleiből és prédi-
kációiból, aki a modern ember szenvedésének leg-
főbb okát abban látta, hogy elvesztette az egyen-
súlyt, az eligazítást adó középpontot, vagyis a Te-
remtőt. Az Istenről való lemondás pedig a huma -
nitás elvesztéséhez vezetett. Delp szerint: „Ez a
kor végső soron az igazi embert keresi. Addig nem fog-
ja megtalálni, amíg nem kész elhagyni az embert, és
fölé emelkedni, hogy ott keresse és találja meg. És az
a tragédiája, hogy nem találja az embert, mert nem Is-
tent keresi, és Istent azért nem keresi, mert nem élnek
benne igazi emberek.”

Delp elismerte a nép természet adta tényeken
alapuló sajátosságát, azt, hogy „vér és szellem for-
raszt eggyé egy népet”. Az embereknek otthon kell
lenniük népük szellemében és történelmében.
Ám a leghatározottabban szembefordult a nem-
zetiszocialisták „vér- és földvallásával”, hangsú-
lyozva, hogy egy népnek sohasem szabad „az em-
beriségből való teljes kiválásra és az emberiség egységének
szétszakítására” törekednie. Vallotta, hogy a népek
végső soron „Isten gondolatai”, és ezért sohasem bál-
ványok. Ezzel egyértelműen elutasította a Hitler-
ben megtestesült vezérkultuszt. Figyelmeztetett:
ha az embereket arra bátorítják, hogy magukat vált-
sák meg, akkor a jelmondat a következő: „Az ön-
magadban lévő üdvözítőben higgy.” Minden tapasz-
talat ellentmond azonban az ember ilyen, Istené-
vel egyenlő dicsőségének. Az ember önismerete és
felelőssége megköveteli teremtett mivoltunk elis-
merését: „Aki egész ember akar lenni, annak teremt-
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ménynek kell maradnia… Aki ember akar lenni, annak
kereszténnyé kell lennie.”

Alfred Delp szívügye volt, hogy a keresztények
a maguk hétköznapi környezetükben hitelesen és
meggyőző erővel jelenítsék meg Istent. Új ember-
ré válva kell az összeomlóban lévő világnak visz-
szaadniuk az elvesztett egyensúlyt. „Ti vagytok az
új egyház tagjai, az új apostolok” — szólította meg a
világi hívőket, figyelmeztetve őket: nekik kell fel-
kelteniük az emberek vágyát az értékek, az élet ér-
telme iránt, és késznek kell lenniük arra, hogy az
örök értékekkel szembesítsék őket. Olyan keresz-
ténységre vágyott, amely nem megy el jámbor
szemlesütéssel a világ nyomora mellett. Vitába szállt
azokkal a keresztényekkel, akik a vallásosságot ösz-
szekeverik a polgári jóléttel, és nem hagyják, hogy
az Evangélium krisztusi lelke felrázza őket. Hang-
súlyozta, hogy Isten és a vallás befogadására csak
akkor lesz ismét alkalmas az ember, „Isten hívását
csak akkor fogja ismét meghallani, ha nem kell ember-
telen, emberhez méltatlan körülmények között élnie”.

Az Evangéliumot nem csupán hirdette Alfred
Delp, de annak szellemében is élt. A II. világháború
idején munkaruhában kutatott a bombázások túl-
 élői után, bújtatta az üldözött zsidókat. Jezsuita-
ként hasonlóan gondolkodott, mint a protestáns lel-
kész Dietrich Bonhoeffer, aki feljegyezte: „Aki nem
emel szót a zsidókért, annak gregoriánt sem szabad éne-
kelnie.” Delp hirdette, hogy amíg az emberek nem
ismerik el Istent abszolút Úrnak, és nem szeretik,
addig „szükségszerűen megsemmisítik és megölik
egy mást, mert mindegyikük mást tart a legfőbb paran -
csolatnak, a legnagyobb értéknek és szeretetnek”.

Alfred Delp 1942 tavaszán találkozott Helmuth
von Moltke gróffal, aki az általa vezetett Kreslaui
Kör számára keresett a keresztény szociális ta-
nítást jól ismerő szociológust. Ez a szervezet mo-
delleket dolgozott ki Németországnak a háború
várva várt végét követő újjáépítésére. Delp fela-
data a társadalmi rend megújulásának kidolgo-
zása volt. A Moltke-kör felvette a kapcsolatot más
ellenálló csoportokkal is, így a Claus Schenk von
Stauffenberg gróf által vezetett szervezettel,
amely 1944. július 20-án sikertelen merényletet kí-
sérelt meg Hitler ellen. Négyen meghaltak, ám a
diktátor horzsolásokkal és dobhártyaszakadással
megúszta. Delpet ezt követően tartóztatta le a Ges-
tapo. Azt nem tudni, hogy a páter értesült-e a me-
rényletről, ő mindig tagadta ezt. Hat héttel a kí-
sérlet előtt találkozott ugyan Stauffenberg gróf-
fal, de még a bírósági ítélet is elismeri, hogy Delp
nem feltétlenül tudott Stauffenberg „gyilkos ter-
veiről Führerünkkel szemben”. Az ellene és a
Kreslaui Kör ellen lefolytatott perkomédiában
Delpet és Moltkét is halálra ítélte a náci bíróság.
Az ítélet szerint a páter „nagyon aktív volt a haza-
árulásban…, a nemzetiszocializmus csupa ellenségé-

vel, nyílt államellenesekkel” konspiratív tervezge-
tésben vett részt, és „tevékenyen” buzdította őket.
Alfred Delpet 1945. február 2-án felakasztották.

Hitvallását, amelyhez egész életében ragasz-
kodott, és a gyakorlatban is megélt, másfél hó-
nappal vértanúhalála előtt leírt, karácsony éjszakai
elmélkedései fejezik ki talán a legjobban: „Isten em-
berré lesz. Az ember nem isten. Az emberi rend meg-
marad, és kötelező marad. De már megszentelt. És az
ember többé és hatalmasabbá vált. Bízzunk az életben,
mert ennek az éjszakának a fényt kellett elhoznia. Bíz-
zunk az életben, mert nem egyedül kell élnünk, hanem
Isten velünk élt.” (Ford. Rosdy Pál; Új Ember Kiadó,
Budapest, 2014)

BODNÁR DÁNIEL

SABINO CHIALÀ: 
A MAI EMBER EGY KERESZTÉNY
SZEMÉVEL

Könnyen meglehet, hogy Sabino Chialà köteté-
nek magyar címe láttán kétség ébred az ember-
ben: a mai ember egy keresztény szemével? A ke-
resztény ember már nem is lehet „korszerű”? Mi
lehet az eredete ennek a megkülönböztetésnek és
távolságtartásnak, amelyet a cím sugall? A ke-
reszténység elveszítette volna társadalomfor-
máló erejét? Ha az érdeklődőt a magyar cím nem
riasztja el (hiszen a magyarra nehezen átültethető
eredeti — L’uomo contemporaneo. Uno sguardo
cristiano — talán egy árnyalattal fiomabb, kevésbé
direkt vagy provokatív), és rászánja magát, hogy
figyelmesen elolvassa az alig kilencvenhárom ol-
dalas kis kötetet, rájöhet arra, hogy az észak-olasz-
országi Boséban élő szerzetesközösség tagja nem
a monasztérium „elefántcsonttornyából”, mintegy
„védett” helyről hirdet aspektusváltást, hanem a
történelmi kontinuitás és a társadalmi folyama-
tok keresztmetszetében élő keresztény ember
szemszögéből emel ki válságtüneteket, s mellé-
jük állítja azokat a közkeletű hiedelmeket, ame-
lyek meggátolják a válságból való kilábalást.
Hogy mennyire nem a szerzői én és a kortárs em-
ber elkülönítéséről van szó, az már a kötet elején
nyilvánvalóvá válik: „...hogy világosabban, és anél-
kül fejezzem ki magam, hogy továbbra is az általános,
ezért könnyebben vitatható harmadik személy mögé rej-
tőznék — kik vagyunk mi? Mert »a mai ember« alap-
vetően mi magunk vagyunk, az »új nemzedékek« pe-
dig a saját tükörképeink.” (19.) A szerző emlékez-
tet arra, hogy a jelenségek bátor, keresztény ér-
tékekre alapozott megítélése nemcsak a másikra,
hanem önmagunkra is vonatkozik. A kritikai at-
titűd akkor lehet teljes, ha szempontjaimat áthatja
az önkritika.

Chialà világos, pontos és intenzív szövege elé ki-
hívás méltó előszót írni. Barbara Spinelli megvilá-
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