
GISBERT GRESHAKE: 
HALLGATNI A HÍVÁSRA 

A szerző a zsinat utáni első teológusnemzedék 
egyik legkiemelkedőbb alakja, aki kreatív hű-
séggel építette tovább a zsinat örökségét. A zsi-
nat az egyház lényegét a Lumen gentium dogma-
tikus konstitúcióban foglalta össze, ennek 
gyakorlati következményeit aztán kisebb hatá-
rozatokban fejtette ki (például a püspökökről, a 
papokról, a szerzetesekről). A zsinat után a teo-
lógusokra várt a feladat, hogy a dokumentumo-
kat értelmezzék, részletezzék, életre váltsák, ez 
pedig nem egy esetben komoly vitákat váltott ki. 
Így történt a papi hivatal kérdésében is. Gisbert 
Greshake az elsők között vállalkozott arra, hogy 
történeti és teológiai megalapozással indokolja 
meg a papságnak a zsinat által megrajzolt képét. 
A középkor óta elterjedt az a szemlélet, hogy az 
egyház két nagy „osztályból” áll: az egyikbe a 
klerikusok és a szerzetesek, a másikba a laiku-
sok tartoznak. Ebből aztán olyan túlzó követ-
keztetéseket vontak le, hogy a pap fölötte áll az 
egyszerű hívőknek, „alter Christus”, „Isten he-
lyettese”, aki „még az angyaloknál is nagyobb 
méltósággal” rendelkezik. A zsinat viszont az 
egyház egészét, Isten népét tekintette Krisztus 
alapította közösségnek, amelyben a hívők is ré-
szesesei az egyetemes papságnak, a fölszentelt 
papok pedig őket szolgálják az Ige, a szentségek 
és a közösség szolgálata által. Greshake egész 
monográfiát szentelt a kérdésnek. Könyve azért 
is említésre méltó, mert jól illusztrálja gondolat-
világának két másik jellemzőjét is. 

Az egyik, hogy szemléletében a szisztematikus 
teológia és a lelkiségi irodalom szerves egységet 
alkot: nem absztrakt-fogalmi, hanem „egziszten-
ciális” teológiát művel tudományos munkáiban 
is, emellett azonban otthonosan mozog a spiritu-
ális teológiában is. A papságról írt könyv első fele 
a teológiai kérdéseket taglalja, a második fele vi-
szont a papi lelkiséget írja le. — Greshake teoló-
giai munkásságának másik jellemzője, hogy vá-
lasztott témáit mindig újra továbbgondolja, 
továbbfejleszti: könyveinek újabb kiadásai nem 
egyszerűen utánnyomások, hanem lényegesen ja-
vított, bővített relecture-ök, ahogy ez a papságról 
szóló könyv esetében is történt. Ugyanezt a mód-
szert figyelhetjük meg mindazokban a témákban, 
amelyek elmélyülten foglalkoztatták: a kegyelem, 
a szenvedés, a halál és a halál utáni élet. 

Most megjelent kis könyve is ilyen „bővített 
kiadás” — első változata 1984-ben, a jelenlegi 
2012-ben jelent meg. Amint a könyv címe is jelzi, 

akarva-akaratlanul eredeti és hasznos hozzá-
szólás a 2018-ban lezajlott ifjúsági szinódushoz, 
amelynek címe: „A fiatalok, a hit és a hivatás-
tisztázás”. A szinóduson, majd Ferenc pápa 
Christus vivit kezdetű apostoli buzdításában is 
kiemelt helyet foglal el az Istentől kapott meg-
hívás, a hivatástisztázás. A hit: válasz Isten hí-
vására, amely egészen konkrét és egyedi, „sze-
mélyre szabott”. „Akkor vagyok és leszek tehát 
‘önmagam’, ha követem Istentől kapott szemé-
lyes hivatásomat”, írja Greshake. E tételt először 
antropológiai érvekkel támasztja alá: az ember 
egyfelől „egyedülálló és öncélú személy”, aki 
szabadon cselekszik; másfelől viszont személy-
létét csak kapcsolatokban tudja megvalósítani. 
Ez sokszorosan érvényes az Istennel való kap-
csolatunkra. A kétféle kapcsolatrendszer pedig 
nem választható el egymástól: „az Isten hívására 
adandó válasz (…) az embertársaim felé való 
önfeledt odafordulásban konkretizálódik”. Karl 
Rahner radikális megfogalmazásában: „Nem 
pusztán isteni hívást és küldetést kaptam, hanem 
Isten hívása vagyok”. 

A második fejezet a szabadság és az engedel-
messég viszonyát tárgyalja. Szembenéz azzal a 
ténnyel, hogy „az engedelmesség elvesztette teo-
 lógiai ártatlanságát” (Dorothee Sölle); a „vak en-
gedelmesség” számos visszaélésre adott alkal-
mat a világban, de az egyház életében is. Jézus 
életpéldája mutatja, hogy az igazi engedelmes-
ség: önátadás és szolgálat. Ő valósította meg a te-
remtett világ ősi rendeltetését: „TŐLED jövök és 
FELÉD tartok, Istenem! S mert TŐLED jövök, 
másoknak is rendelkezésre állok”. Előbb-utóbb 
mindnyájan döntés elé kerülünk, talán életünk 
során többször is: „kire hallgatok: magamra vagy 
Istenre”. A teológia a kegyelem és a szabadakarat 
viszonyát különböző fogalmakkal próbálja meg-
világítani, a végső kérdésre azonban aligha tud 
kielégítő választ adni: hogyan működik együtt a 
végtelen Isten és az általa szabadnak teremtett és 
szeretetébe meghívott véges ember. 

Greshake így jut el a harmadik kérdéshez, ami 
bizonyára sokunkban újra és újra fölmerül: ho-
gyan szól hozzánk Isten, és honnan ismerhetem 
föl, hogy mi az ő akarata? Válaszul a klasszikus 
kritériumokat veszi sorba: Isten szól hozzánk a 
teremtett világon keresztül; (megfelelő esetben) 
„állami, társadalmi és egyházi törvények” által; 
közvetítőkön át (a Szentírásban, az egyházban, a 
történelmi eseményekben). Alapmagatartásunk 
a figyelmes odahallgatás Isten jelzéseire, szólítá-
saira: a „szerető figyelem imája”. Bár sokakban 
él az a naiv és kivihetetlen kívánság, hogy Isten 
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egyenesen és személyesen neki, konkrét és fog-
ható módon, mintegy „csodajellel vagy tértive-
vényes levélben” adja tudtára, hogy egy adott 
helyzetben hogyan kell döntenie. Valójában 
azonban hiába várunk egy ilyen hangot. Az igazi 
nehézség éppen abban rejlik, mondja Greshake, 
hogy nem egyetlen hangot hallunk, hanem 
„gyakran ötletek, elképzelések és felvillanó gon-
dolatok egész kavalkádja” között kell kihalla-
nunk Isten igazi szándékát. 

Az utolsó fejezet az ősrégi hagyományokra 
visszatekintő, de a napjainkban (újra) népszerűvé 
vált „lelki megkülönböztetés” vagy „szellemek 
megkülönböztetése” néhány konkrét ismérvét 
foglalja össze. A lelkiélet mesterei a sivatagi 
atyáktól kezdve a középkori misztikusokon ke-
resztül kínálnak módszereket ehhez. A könyv „a 
nagy öregek” évszázados tapasztalatát hét sza-
bályban foglalja össze, segítve bennünket, hogy 
„Isten hangjának összetéveszthetetlen csengését 
megkülönböztethessük a bensőnkben kavargó 
számtalan más hangtól és zajtól”. 

Greshake gondolataival korán megismerked-
hettek a magyar olvasók. Fiatal pap korában 
többször járt sivatagokban, egyebek közt végig-
járta az Egyiptomból menekülő nép pusztai ván-
dorlásának útvonalát. Így egész lényével átél-
hette az elhagyatottságot és Isten közelségét is. 
Az élményeit összefoglaló könyve Helytállás a 
pusztában címmel 1984-ben jelent meg Bécsben, 
az OMC kiadásában, és csak lopva juthatott be 
az országba. A papságról írott (és később jelen-
tősen átdolgozott) monográfiáját viszont már a 
Szent István Társulat adta ki 1985-ben. Később 
két kisebb könyvének fordítása ad bepillantást 
Greshake gondolatvilágába: A szeretet ára, elmél-
kedés a szenvedésről 1999-ben, Az élet vége? Halál 
— feltámadás — lélekvándorlás pedig 2001-ben je-
lent meg. Kár, hogy a Szentháromságról írt mű -
ve nem férhető hozzá magyarul, pedig ebben vi-
lágosan kirajzolódik Greshake egész teológiai 
módszere. Hiszen itt nemcsak a Szentháromság 
teológiáját foglalja össze, hanem annak folytatá-
saként a keresztény hitet és cselekvést meghatá-
rozó egységes szentháromságos teológia kidol-
gozására tesz kísérletet. (Ford. Bruncsák István; 
Jezsuita Kiadó, Budapest, 2019) 

LUKÁCS LÁSZLÓ 

HANS JOAS — ROBERT 
SPAEMANN: IMÁDSÁG KÖDBEN 
Van-e jövője a keresztény hitnek? 

„Képzeld el, hogy egy szobában vagy és tanulsz. 
Néhány óra múlva úgy érzed, fülledtté vált a 
szoba, s hogy beengedj egy kis friss levegőt, ki-

nyitod az ablakot. Beengeded a friss levegőt a 
szobába, majd egy idő után becsukod az ablakot. 
Ennyi az egész. Ez a fejlődés. Amikor a szobában 
vagy, s úgy érzed, friss levegő kellene, fogsz egy 
követ, s kivered az ablakot, na ez a forradalom! 
Nekem nincs rá szükségem, hogy betörjem az 
ablakot, tudom, miként kell kinyitni.” A hagyo-
mány szerint a zseniális zeneszerző, Maurice 
Ravel tollából valók e sorok, s azért tartottam 
fontosnak felidézni őket, mert benyomásom sze-
rint Hans Joas és Robert Spaemann diskurzusa 
pontosan ilyen. Ablakot nyit, és friss levegőt 
enged be az álmosító megszokás helyébe, mert 
Joas és Spaemann aktuális és reális kérdéseket 
vet föl, gondolkodó módon, érthető nyelven. 

A kötet egyik főszereplője Hans Joas profesz-
szor, társadalomtudós és filozófus, számos tu-
dományos és egyházi elismerés birtokosa. 
Utóbbi azért érdekes, mert ezek az elismerések 
nem tudományos munkássága mellett, hanem 
azzal összefüggésben születtek meg, részben 
azért, mert az elmúlt évtizedekben Hans Joas 
egészen újszerű látásmódjával és különleges ku-
tatási eredményeivel jogosan tett kísérletet a 
Max Weber-féle varázstalanodás fogalmának új-
ragondolására, újfajta magyarázatot kínált az 
emberi jogok eszméjének kialakulására és új el-
méletet alkotott az értékek kialakulásával kap-
csolatban. A vele készült interjúból szépen ki-
tűnnek a varázstalanodás fogalmának, s a hozzá 
társuló, immár száz éve épülő mítosznak a pon-
tatlanságai, tévedései, sokszor semlegesnek tar-
tott, valójában azonban felekezetileg, s más mó-
dokon is való meghatározottsága. Ideje már a 
passzív elfogadásból kilépve aktívan szemügyre 
venni — ahogy Joas is teszi — a weberi tételek 
egzaktságát. Hasonlóan progresszív, az előző-
ekkel szoros összefüggést mutató témája Joas 
professzornak a mágia és a modernitás viszo-
nya, a vallási élmény (mint önfelülmúlás) mi-
benléte, vagy éppen a „keresztény értékek” de-
finíciójának elhibázottsága. „A kereszténység és 
az értékek összefüggését nem tagadom, de nem 
szeretném, ha a kereszténység valamiféle érték-
rendszernek tűnne. Ha értékrendszeren olyan 
racionális tételek rendszerét értjük, amelyek 
meg mondják, hogy mi a jó és mi a rossz, mit kell 
tennünk és mit kell kerülnünk, akkor a vallást 
értékrendszerként felfogva elhibázzuk a vallási 
hagyományok lényegét” — állítja a könyvben 
Joas, s akkor még nem is beszél a keresztény ér-
tékekkel való ideológiai, morális és politikai 
visszaélésekről. 

A másik fő alak Robert Spaemann, akiről tud-
juk, fontosabb volt számára, hogy „borotválko-
zás közben bele tudjon nézni a tükörbe” (ezzel a 
címmel jelent meg nekrológja a magyar katoli-
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kus sajtóban), mint az, hogy Hans-Georg Gada-
mer hatalmas tekintélyű tanszékén tanítson fi-
lozófiát a heidelbergi egyetemen. Hajthatatlan 
szilárdságát azonban tévedés lenne arra hasz-
nálni, hogy negatív értelemben konzervatív 
gondolkodónak állítsuk be. Ez a tendencia ha-
zánkban is megfigyelhető, főként Ferenc pápá-
val összefüggésben, akit Spaemann ugyan bírált, 
de nem általánosságban, hanem csak konkrét 
ügyekben (főként az Amoris laetitia kapcsán), és 
jelen kötetben ki is húzza a talajt minden efféle 
törekvés alól: „Kijelenthető, hogy mindaz a po-
zitívum, amit Ferenc pápa gyakorlati téren elért, 
pontosan azonos azzal, amit Benedek pápa sza-
vakkal tanított”. (48.) Így fordulhat elő, hogy 
egészen váratlan helyeken születik egyetértés 
közte és beszélgetőtársa között (például a ke-
resztény érték fogalmának elutasításában), míg 
más pontokon az a benyomásunk adódhat, hogy 
a könyv legnagyobb erénye éppen a szeretetben 
való vitatkozás lehetőségének tanúsítása, hiszen 
annyira eltartóak a felek álláspontjai. Szemé-
lyükben, vitájukban megtestesítik azt, amit „ka-
tolikus tágasságnak” szoktunk mondani. 

Említést kell tennünk az utószót író Volker 
Resingről is, aki keretbe foglalja a néha talán 
parttalannak tűnő vitát. A Berlinben élő nép-
szerű publicista a Herder kiadó egyik vezető 
munkatársa, aki a kereszténység visszaszorulása 
ellen a hit racionalizmusával küzd. Az eredeti 
német kiadás létrejötte az egyik bizonyítéka 
ennek, ahol közös beszélgetőasztalhoz tereli azt 
a két embert, „aki tudományos pályafutása 
során mindvégig alászállt (…) az egyházpolitika 
síkföldjére, s szembenézett (…) a hitet és az egy-
házat érintő aktuális vitákkal”. (126.) 

Ami a formát és a tartalmat illeti, rövid, mos-
tanában divatos beszélgetőkönyvet tarthatunk a 
kezünkben, annak minden előnyével és hátrá-
nyával együtt. Széles tartalmi merítésével sok 
mindenbe belekezd, ám semmiben sem merül 
igazán mélyre. Persze kapunk azért néha a leg-
váratlanabb helyről egy-egy kijózanítóan mély 
mondatot, tűpontosságú definíciót is, amely to-
vábbgondolásra méltó. Ilyen eset például, ami-
kor a modern ember mágikus gyakorlatairól van 
szó, melyek mértéküket illetően — a látszattal 
ellentétben — alig csökkentek, legföljebb irá-
nyuk változott meg: „…ez a folyamat soha nem 
fog véget érni, mégpedig azért, mert az emberek 
spontán módon ismételten szakrális jelensége-
ket hoznak létre, a mágiának pedig a szakralitás 
eszközszerű alkalmazása a lényege” (75.) — vagy -
is a Makkabeusok halotti amulettjeitől egyenes 
út vezet a Luther ágyából kivágott gyógyító fa-
szilánkokig, s onnan a guruk által megáldott 
mágneskarkötőkig. 

Sajnos a lekerekítetlenség, a befejezetlenség, 
az általánosítás, a szűkösség és a gőg hibáit, me-
lyek egyrészt a terjedelemből, másrészt a be-
szélgetés jellegéből is adódnak, nem sikerült ma-
radéktalanul elkerülni, de talán ez nem is volt 
célja a munkának. Választ találhatunk azonban 
olyan kérdésekre, hogy miért nem hullik atom-
jaira társadalmunk a végletes szubjektivitásban, 
avagy lehetséges-e, hogy a Római Birodalom 
ténylegesen csak 1968-ban omlott össze, netán 
miért lenne fontos, hogy a prédikációk tartal-
masak, s ne „felszínesek”, „magas lóról” beszé-
lők, „semmilyen szellemi tartalmat” ki nem fe-
jezők legyenek. 

Több olyan terület van, amellyel kapcsolat-
ban olyan érzése támad az olvasónak, hogy 
végre kimondódik, verbalizálódik valami, ami 
háttérileg már rég bennünk volt! Végre elhang-
zik feketén-fehéren, hogy „a hit eltűnése nem 
lehet önmagában a modernitás következmé-
nye”, hogy „a keresztény üzenet továbbadása 
nem haladhat többé a jól bevált utakon”, hogy 
egyrészt nem hagyhatjuk figyelmen kívül az Új-
szövetség tényeit, „más szempontból viszont ál-
landóan figyelmen kívül hagyjuk őket”, hogy az 
emberek egyházzal kapcsolatos szándékaiban 
„döntő jelenetősége van annak, hogy azonosulni 
tudnak-e az adott közösség egészével”. És így 
tovább. Ezek a legfontosabb és legérdekesebb ál-
lításai a könyvnek. 

Terítékre kerül tehát számos aktuális kérdés, 
érvényes kontextusban. Gyakran csak felvillantva 
nekünk, olvasóknak, hogy miben is lehetne, kel-
lene elmélyednünk, mit kellene megvitatnunk 
családi körben, szerzetesi közösségben, baráti 
társaságban, vagy épp házi csoportokban. Min-
denkinek ajánlható a kötet, akit igazán érdekel, 
hogy mi foglalkoztatja ma gondolkodó testvére-
inket, s aki nyitott a szembenézésre, kész friss le-
vegőt engedni a szobába. (Ford. Görföl Tibor; 
Magyar Kurír, Budapest, 2019) 

KIS-PONGRÁCZ TAMÁS 

SZELESTEI NAGY LÁSZLÓ: 
TANULMÁNYOK A 17–18. 
SZÁZADI MAGYARORSZÁGI 
MŰVELŐDÉSRŐL 

Szelestei Nagy László e kötetben közzétett ta-
nulmányai jól illeszkednek a szerző tudomá-
nyos munkái közé, szakértelme és jártassága a 
magyar művelődéstörténet általa vizsgált kor-
szakában megkérdőjelezhetetlen. Gazdagon idé -
zi mind a nemzetközi, mind a hazai szakirodal-
mat, párbeszédet folytatva azokkal, így az 
érdeklődő olvasó gazdag ismeretanyag birto-
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kába juthat. A tanulmánykötet elsősorban a kor-
szak kutatóinak szól, de világos és egyszerű tár-
gyalásmódja révén a kevésbé szakmai érdeklő-
dők is élvezettel olvashatják, bár talán jót tett 
volna a szövegnek, ha a szerző az idézett latin 
és német betéteket magyar fordításban is közzé-
tette volna. Szelestei Nagy László szempontjá-
ból jogos, hogy csak eredeti nyelven közli a for-
rásokat, hiszen egy helyen le is szögezi, hogy a 
téma és a korszak kutatói felé alapvető elvárás, 
hogy ezeket a nyelveket ismerjék. Ám emiatt bi-
zonyos mértékig „kívül rekednek” a latinul 
vagy németül nem tudó olvasók; egy függelék-
ben közreadott fordítás segíthetett volna széle-
sebb olvasótábort megtartani. 

A tanulmányok sokszínűsége és a megköze-
lítésmódok változatossága szinte meglepő, bár 
egy tanulmánykötettől elvárható. Az első, Esz-
mék című fejezet két vallástörténeti tanulmányt 
foglal magában. Az első a hazai pietizmus meg-
értését tűzi ki célul, és szeretné felfedni a moz-
galom sajátosságait, mindezt úgy, hogy nem 
más eszmerendszerekkel hasonlítja össze, ha -
nem önmagában vizsgálja a felekezetet. Bél Má-
tyás és Bárány György életén keresztül, a vallási 
és hivatali világ akadályai ellenében mutat rá a 
pietisták elszántságára, miközben iskolaalapítá-
sokról, rejtett nyomdákról és nyomtatványokról, 
az anyanyelvűség kérdéséről vagy a hitélet meg-
újításáról is ír. A fejezet második tanulmánya 
rövid betekintést enged a hazai katolikus meg-
újulás korszakába — e tanulmány fő erénye, 
hogy nem a felvilágosodás eszméiből vezeti le a 
változásokat. 

A Tudós világ című második fejezet témáit te-
kintve a legváltozatosabbnak mondható, az itt 
szereplő hét tanulmány a magyar művelődés-
történet fontos és — több esetben — kevésbé is-
mert és kutatott állomásaival foglalkozik. Két 
nagyon izgalmas tanulmány nyitja a sort: a je-
zsuita forrásgyűjtés és a nyomdászattörténet-
írás kezdeteit bemutató írások a régi magyar 
nyomtatványokkal vagy filológiával foglalkozó 
kutatók számára fontos adatokkal szolgálnak. 
Ugyanez elmondható a jezsuita könyvvizsgáló-
kat bemutató tanulmányról, amely a Mária Teré-
zia korára jellemző cenzúrát mutatja be. A szer -
ző a többet kutatott témákat is érinti, a 18. 
századi magyar tudományos életről szóló írásai 
(egy tudós társaságot bemutató és egy tudósle-
velezésekről írt tanulmány formájában) vázlatot 
adnak arról, milyen kezdetei és milyen bázisai 
voltak tudományos világunknak, kiderül, mi-
lyen fajtái voltak a levelezéseknek, és hogy mi-
lyen témák iránt érdeklődtek a kor entellektüel-
jei. A fejezet utolsó két tanulmánya Róka János 
és Esterházy Károly személyére koncentrál, 

előbbinek történetírói teljesítményére esik a 
hangsúly, és megtudhatjuk, ki volt a korszak 
Janus Pannoniusa; utóbbinak egy életeseménye 
szolgál a tanulmány tárgyául: kiderül, hogyan 
zajlott a 18. század végén a püspöki beiktatás. 

Az Irodalmi műfajok fejezet nyolc tanulmánya, 
bár eltérő műfajokat és műveket érint, összetar-
tóbbnak tűnik, mivel a kiválasztott irodalmi mű-
fajok a legtöbb esetben szoros érintkezésben áll-
nak a vallással (bár ez kisebb megszorításokkal 
az előző fejezetre is elmondható). Mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, mint hogy az első két tanul-
mány hitvitákkal, orációkkal és prédikációkkal 
foglalkozik. Előbbi nemcsak a(z evangélikus) vi-
takultúrával ismerteti meg az olvasót, hanem ér-
tékes meglátásokkal és új adatokkal szolgál — 
utóbbi pedig évekre bontva jelzi, ki és milyen 
címmel tartott Szent Lászlóról orációt, és egy ko-
rabeli prédikáció szerkezeti vázát is ismerteti. 
A versírás gyakorlatának tárgyalását egy olyan 
tanulmány nyitja meg, mely egy új témával, a 
gimnáziumi tanulmányok során keletkezett ver-
seskönyvvel foglalkozik, és itt az irodalmi okta-
tás ismertetésén túl fény derül arra, hogy Janus 
Pannonius korához mérten „a humanista gim-
náziumok célja 1700 körül hasonló volt, átitatva 
keresztény eszmékkel”. Ezt követi három, mű-
fajokkal és verselméleti-metrikai kérdésekkel 
foglalkozó tanulmány, amelyek elmélyítik tu-
dásunkat a magyarországi időmértékes verselés 
megjelenéséről és korai fejlődési állomásairól: a 
Gyalogi János költészetét vallató szöveg egy 
epigramma-füzérrel foglalkozik, majd az Arge-
nis-fordítás verselése kerül tárgyalásra, míg vé -
gül az ekloga műfajának 18. századi, magyaror-
szági jelenléte kapcsán Faludi Ferenc e műfajban 
írt verseinek magyar nyelvű hátterét kutatja a 
szerző. A gazdag líratörténetet a Jesu, dulcis, me-
moria kezdetű himnusz magyar fordításait tag-
laló szöveg, a prózai vonalat pedig a napló és 
misszilis műfaji határait kereső tanulmány zárja. 

A szerző tizenhét tanulmánya, számtalan új 
forrást ismertetve, átfogó képet nyújt a 17–18. 
századi magyarországi művelődésről, a korszak 
iránt érdeklődőknek feltétlenül ajánlható. (Szent 
István Társulat, Budapest, 2019) 

BARÁTH TIBOR 

BERGMAN 100 
Régi és új írások Ingmar Bergman 
művészetéről 

Ingmar Bergman minden idők egyik legjelen-
tősebb filmrendezője. Hogy születésnek száza-
dik évfordulóját a magyar szellemi élet és 
könyvkiadás egy reprezentatív tanulmánykö-
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tettel tudja megünnepelni, az azt mutatja, még 
nem lehet egyiket se leírni, létezik, működik, 
teszi a dolgát. Gelencsér Gábor és Murai And-
rás a lehető legjobb megoldást választották, vá-
logatást adtak a korábban írt legfontosabb írá-
sokból, de új szövegeket is rendeltek, így lett 
a kép teljes. Egyformán érdekes, mit ír Radnó -
ti Sándor vagy Mérei Ferenc a hetvenes évek-
ben a legérettebb filmek kortársaként, mint az 
is, hogyan beszél a mai elemző. Fontos, máig 
emlékezetes írások szerepelnek itt Nemes Nagy 
Ágnestől, Győrffy Miklóstól, Balassa Péter től, 
egy kevésbé ismert vers Pilinszkytől, sok szel-
lemi izgalom. A könyvet nem feltétlen az elejé-
től a végéig haladva érdemes elolvasni, sokkal 
izgalmasabb ide-oda cikázni benne, ügyelve rá, 
hogy a kevésbé közismert ne vek se maradja-
 nak ki. 

A szerkesztés gondosan végigveszi a berg-
mani művel kapcsolatos legfontosabb problé-
mákat, az írásokat több tematikus fejezetekbe 
különíti el, messze többet elérve, minthogy csak 
filmtörténeti összképet adjon. Az életművet ál-
talánosságban és a maga teljességében értékelő 
írások után az én- és személyiségvizsgálat leg -
intenzívebb teljesítményeit analizáló szövegek 
következnek, majd bizonyos filmek, műfajok 
elemzése. De nem marad ki a többi Bergman 
sem, a színházi rendező, az író, majd a kései té-
véfilmek, Bergman őszikéi, sőt bátran mond-
 hatjuk, télikéi kerülnek analízisre. Az utóéletet, 
hatástörténetet vizsgáló blokkban különösen ér-
dekes Kiss Csabának a Bergman szigetén tett ta-
nulmányútjáról szóló naplója. 

A könyv mostani távlatból is megerősíti, 
hogy egy szervesen építkező, nagy kiterjedésű 
életműről van szó, ahol a részek egymást erő-
sítik. Ehhez képest meglepő, hogy az első írás-
ban Kovács András Bálint sommásan így fo-
gal maz: „Bergman írónak közepes, színházren-
dezőnek jó, de nem világszám, filmrendezőnek 
pedig a filmművészet egyik legnagyobb alakja 
volt.” A konklúzió igaz, de lehetett volna-e 
ilyen nagy rendező, ha nem maga írja forgató-
könyvei jó részét, ha folyamatos színházi mun-
kával nem tökéletesíti a végletekig színészve-
zetését. Színházi rendezéseit már nem játsszák, 
megítélhetetlenek, de nem egy számít színházi 
legendának. Könyvei nagy számban olvashatók 
magyarul is, családtörténeti regényfolyama le-
tehetetlen. Hogy nagy író-e a szó újító értelében 
(ha ez egyáltalán a nagy író legfontosabb is-
mérve), azt nem tudom, de biztos nem közepes. 
Az író úgy tanult meg írni, hogy hagyott helyet, 
kibontakozást a rendezőnek, írása elsősorban 
ugródeszkául szolgált. Bergman forgatóköny-
vei számolnak a rendezővel, aki majd kiegé-

szíti és pontosítja a munkát, prózai művei vi-
szont az olvasóval. Csak a rendező engedhette 
meg magának a luxust, hogy egyáltalán ne gon-
doljon senkire, senkinek az igényei ne korlá-
tozzák művészi bátorságát. (Mármint egyes 
művek esetében, mert máskor, ahogy azt Ge-
lencsér Gábor a vígjátékokról szóló elemzésé-
ben kimutatja, neki is le kellett rónia a szóra-
koztatás-adót.) Ilyen érelemben minden össze-
áll, Bergman akkor is egy nagy rendező keze alá 
írta szövegeit, amikor azokat már nem rendezte 
meg. Filmjei viszont arra bizonyítékok, hogy 
az értékes irodalmi anyag mennyire fontos a 
jó, a nagy filmek létrejöttéhez. A tanulmányok 
egytől egyig méltóak a mesterhez, akiről egy 
nem is túl mozaikos összképet hoz létre ez a 
fontos könyv. 

A kötet fő irányát értelemszerűen azok a szer-
zők határozzák meg, akiknek két írásuk is sze-
repel a válogatásban. Ezek: Balassa Péter, Ge-
lencsér Gábor, Győrffy Miklós, Kovács András 
Bálint, Mérei Ferenc, Murai András, Pilinszky 
János. Jellegadó az írása ezek mellett Darida Ve-
ronikának, Kiss Csabának, Nemes Nagy Ág-
nesnek és Radnóti Sándornak. A felsoroltak kö-
zött a magyar esszé nagymesterei is ott vannak, 
Balassa metafizikai hevülettől szinte lüktető írá-
sai éppúgy passzolnak a bergmani világhoz, 
mint Pilinszky éles intellektussal és intuícióval 
megírt szövegei. Nemes Nagy Ágnes tárgysze-
rűsége egészen más, mint Radnóti Sándoré. 
Győrffy Miklós irodalmárként, Mérei pszicho-
lógusként analizál. Nem érik be a filmek elem-
zésével, hanem a filmek által fölvetett kérdése-
ket görgetik tovább, olvasva őket mintha a mes-
ter munkáit is néznénk, csak most nem a képek, 
hanem a gondolatok felől betekintve. De hiszen 
ő úgyis ezt tette, lelkeket fotózott kívülről, és 
gondolatokat belülről. 

Kétségkívül a 20. század egyik legnagyobb 
mű vésze Bergman, többműfajú, több mint fél 
évszádon átívelő munkásságával összefoglalta 
és megújította a svéd, skandináv hagyományt, 
valamiképp hidat képezve Strindberg és Lars 
von Trier, Ibsen és a skandináv krimi között. 
Egy sikeres társadalom tükörképe, de nem az 
ünnepekre szánt maszkot mutatja, hanem a 
többi arcot, melyek ugyanúgy maszkok, csak 
nem egyértelműen büszkeség a meglétük. Úgy 
látszik, mindez a mai Magyarországon is ér-
dekes, az új szövegek semmivel sem kevésbé 
kíváncsiak, mint az évtizedekkel ezelőtt létre-
jöttek. (Szerk. Gelencsér Gábor és Murai And-
rás; Gondolat, Budapest, 2018) 

VÖRÖS ISTVÁN 
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NEM TRÉFA 
Raktárkészlet 

Beck András egyike azon keveseknek, akiknek 
a neve mellett Körösi P. József — Réz Pállal foly-
tatott, majd otthon azon melegében lejegyzett 
intim csevegésein alapuló — friss könyvében 
(Naplóromok) nem az „őrült”, „bolond”, „rémes”, 
„zsugori” vagy hasonló jelzők szerepelnek, ha -
nem a következők: „nagyon jó”, „művelt”, 
„okos”. És valóban, akármit ad ki a kezéből — 
tanulmánygyűjteményt, Karinthy-válogatáskö-
teteket vagy egyetlen versről (Karinthy Frigyes 
Nihiljéről) szóló kismonográfiát —, arra mindig 
muszáj odafigyelni. 

Az 1968-as csehszlovákiai bevonulás ötvene-
dik évfordulójára Beck Raktárkészlet címmel az 
ISBN könyv + galériában sajátos kiállítást hozott 
létre: ennek központi eleme az az installáció 
volt, amely Kundera Tréfa című regénye első ma-
gyarországi kiadásának — két raklapon öt sor-
ban és tíz oszlopban elhelyezett — összesen öt -
ven példányából állt össze. 

Ebből az alkalomból jelent meg Beck András 
szerkesztésében a kiállításéval azonos címet 
viselő könyv is, amely a Tréfa nevezetes kiadá-
sát, illetve annak utóéletét járja körül. A kötet 
élén, a Könyvbemutató című fejezet első, Egy 
könyvesbolti pillanat perspektivikus nézete című él-
vezetes esszé —„személyes lábjegyzet ehhez a 
látványhoz” — magyarázza el a kiállítás kon-
cepcióját. Ennek lényege a könyv mint érzéki 
műtárgy: az installáció a könyvárusi forgalom-
ból a pártállami kultúrairányítás által vissza-
vont, majd húsz évig fektetett könyvekből álló 
raktárkészlet sajátos redukciója és reprodukci-
ója (mind az ötven példány a szerző személyes 
tulajdona). 

Az első esszé nemcsak a kiállítás szinte nél-
külözhetetlen „vezetője”, hanem az is kiderül 
belőle, hogy az installáció ötlete harmonikusan 
illeszkedik Beck tudósi pályafutásának egyik 
fontos vonulatába, amelynek kulcskérdése az 
„ismétlés esztétikája”, „az ismétlés és az egysze -
riség viszonya”. (Érdemes emlékezni rá, hogy 
ez a kérdés Beck Andrásnak már az első köteté-
ben is felmerült, például Karinthy művének ér-
telmezése során.) 

A kötetnek az egész fejezethez hasonlóan 
Könyv bemutató címet viselő, második írása ki-
mondottan tárgyilagosan, a szerzőre oly jellem -
ző akríbiával mutatja be Kundera 1989-ig ma-
gyarul szamizdatban vagy állami kiadónál 
megjelent könyveit, illetve Nagy Gáspár telje-
sen valószerűtlen — hiszen egy betiltott könyv 
kö rül bonyolódó, 1981-ben mégis minden to-
vábbi nélkül megjelent — novelláját. (Beck a 

példányszámokról is élvezetesen tud írni: egy 
nagyon figyelemre méltónak tetsző kelet-német 
holokausztregénnyel kapcsolatban például úgy 
fogalmaz, hogy a nyugati irodalmakkal össze-
vetve a keleti blokk szerzőivel szemben a ma-
gyar kiadók „visszafogott kalkulációiban (…) 
egyfajta szocialista realizmus vagy inkább rea-
litásérzék érvényesült”.) 

A könyv második, legterjedelmesebb feje-
zete (Interjúk) rövid, célirányos beszélgetéseket 
ad közre, szám szerint tizenegyet: ezek kiadói 
szerkesztőkkel — a szamizdatból és az állami 
szférából egyaránt —, kritikusokkal, műfordí-
tókkal, írókkal készültek. (Miért maradt ki 
Kundera talán legjobb hazai ismerője, a bohe-
mista Berkes Tamás?) Az interjúk arra a kér-
désre koncentrálnak, hogy a Tréfa 1968-as meg-
jelenése és betiltása személy szerint hogyan 
érintette a riportalanyokat: van, akit közelebb-
ről, míg másokat — például az Európa Kiadó 
egyik akkori főszerkesztőjét — lényegében 
egyáltalán nem: ez esetben az információ hiá-
nya az információ. 

Ezekből a szövegekből rendkívül érdekes 
képek rajzolódnak ki a 20. század utolsó harma-
dának Magyarországáról és a történet szereplő-
iről: emlékezetesek például Barna Imre szavai, 
aki szerint Osztovits Levente, a kiadó akkori 
igazgatója a kilencvenes években rendszeresen 
kolbásszal és pálinkával felszerelkezve állított 
be Párizsban az elég szeszélyes és gyanakvó 
Kunderához. (Ez a kolbász-szál egyébként Kö-
rösi P. József fent említett — épp Barna Imre által 
szerkesztett — könyvében, Réz Pál szavaiban is 
visszatér.) 

A könyv harmadik fejezetében Nagy Gáspár 
novellája és Bojtár Endre visszaemlékezése ol-
vasható: az utóbbi véletlenül ott volt egy mi-
nisztériumi vezető irodájában, amikor az illető 
telefonon betiltotta a könyvet. 

A százkilenc számozott oldalból álló kötetet 
Bán Zoltán András húszoldalas írása zárja, ön-
álló fejezetkén (Finálé), Senki nem fog nevetni 
címmel. A nagyszerű írás, amely egyszerre ér-
dekes korrajz és akár néhány vonallal is érzék-
letesen megrajzolt portrék sorozata, tragikus 
hangvételű emlékezés a szerző fiatalkorára, 
amelynek néhány évén vörös fonalként húzó-
dott végig a Tréfa egyik példányának története. 

A könyv Bogyó Virág által készített, világos, 
az üdeségig letisztult grafikai terve méltó a tar-
talomhoz, a jól megválasztott betűméretnek és 
-típusnak hála a könyvet például az is könnyen 
tudja olvasni, aki különben másfeles szemüve-
get használ. A mozgalmas címlapon a betűk és 
a számok — 1968, Kundera, 1988, Tréfa, 2018 — 
egészen óriásiak, ráadásul alnyomatban meg-
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jelenik a szamizdat kiadás borítója is, a kép 
mégis harmonikus: lila és kék színével a Tréfa 
első kiadásának borítóját idéző tipográfia való-
sággal grafikaként hat. (Szerk. Beck András; 
Neowatt Könyvek, Budapest, 2018) 

KŐRIZS IMRE 

BODOR ÁDÁM: SEHOL 

Bodor Ádám új könyve az utóbbi néhány évben 
született novelláit gyűjti egybe. A Sehol a szer-
zőtől megszokott szerényebb terjedelmű kötet 
— időt, figyelmet igénylő szövegekkel. A hét no-
vella közül az első és az utolsó (A Matterhorn 
mormotái, Rebi) kissé eltér a többitől, mintegy ke-
retezi a gyűjteményt. Lényegében mindkettőben 
fölfedezhető némi időszerűség: az egyik az 
ügynökjelentéseket, a másik — a kötet megjele-
nésének havában épp harminchárom éves cser-
nobili katasztrófa után — az atomrobbanást 
teszi története részévé. Természetesen mindeze-
ket a szerzőtől várható sajátos — első olvasásra 
majdnem mellékesnek tetsző — módon vezeti 
elő a két novella elbeszélője. 

A Matterhorn mormotái tükröző játékra hívja 
az olvasót, hiszen a rágcsálók viselkedésének 
megfigyeléséből „úttörőnek szánt tudományos 
dolgozat”, „alkamasint székfoglaló” írására ké-
szülő természettudós megtudja, hogy valaha 
megfigyelték, vagyis egy olyan történet, leírás 
részévé tették — a történetből sejthetően, talán 
éppen egy állat fedőnevén —, melynek szerep-
lőjévé akaratán kívül vált. Az utolsó darab, a Rebi 
atomrobbanást jelenít meg, narrátora azonban 
ennek nincs igazán tudatában, vagy legalábbis 
nem ezzel van elfoglalva. Szinte lényegtelennek 
tűnik föl az őt gomba helyett hangsúlyozottan 
narancsra emlékeztető felhő, mivel — bár annak 
legközvetlenebb következményeiként, de — na-
gyobb bosszúságot és fejtörést okoz számára a 
kecskék, s nyomukban a címszereplő eltűnése, a 
szomszédság alkalmatlankodása. 

Nem csupán e két novellában, de mindegyik -
ben kiemelten fontos az elbeszélő, a történteket 
megszólaltató személyes nézőpontja a körülmé-
nyek sajátos láttatásában, fölismerésében, meg-
értésében vagy épp meg nem értésében. Hétből 
hat írás címe személyre vagy helyszínre utaló, s 
a legtöbb szövegben kiemelten szóba kerülő tu-
lajdonnév. „Hekknek ez a gúnyneve volt, a ren-
des nevét soha nem tudtuk meg” — olvasható a 
címszereplőről szóló novellában. A Leordina má-
sodik mondatában az elbeszélő a következőket 

jegyzi meg az utólag fölidézett történtekről: „A 
falu nevéből (…) első pillanatra valami homá-
lyos fenyegetés áradt”. A novella során ez a — 
hősnő nevétől és sorsától korántsem független 
— kijelentés előreutalássá válik. Pitvarszk egy 
olyan helység neve, melyről az elbeszélő még 
sosem hallott, és fogalma sincs, hol van. Milu, a 
börtönkonyhán meglehetősen rosszkor fölbuk-
kanó új fiú, akinek megmagyarázhatatlan, ké-
sőbb pedig egyenesen elviselhetetlenné váló kü-
lönösségét az elbeszélő és társai már az első 
perctől érezni vélik, s éreztetik is a címszereplő-
vel: „Szerintünk valami nincs egészen rendben 
veled. Már a neveddel se. Mert így, hogy Milu, 
nem tudom, mit kezdjünk veled (…) nekünk ez 
nem név.” A saját múltjának megismerését is re-
mélő természettudósnak pedig csalódnia kell: a 
jelentések tényleges hátteréhez csak igen korlá-
tozottan férhet hozzá. A mintaanyagként kapott 
egykori dokumentumot olvasva jelentő és jelen-
tett (!) valódi neve iránt érdeklődik, de egykori 
ismerőse lehűti: „Mit képzelsz! Nem rendes 
nevek.” 

Az egyes novellák címadó tulajdonneve bi-
zonyos személyt vagy helyszínt jelöl. Ám a bo-
dori világban nem az a lényeges, hogy Matter-
horn vagy Leordina létező helységnév, míg 
Pitvarszk legföljebb egy helyiség elnevezésére 
emlékeztetheti az olvasót, noha ez utóbbi a cím -
adó novellán kívül a Hekkben is szerepel. Ilyen 
értelemben — talán nem túlzás — semmi kü-
lönbség nincs e helynevek között. A szövegek 
tétje inkább abban áll, s a kötetcím akár erre is 
kínálhat választ, hogy az olvasó belássa, jelölt-
jük s legfőképp a hozzájuk kötődő titok egyál-
talán nem, vagy csak nagyon részlegesen hoz-
záférhető, sehol nincs egészében jelen. A címadó 
helyszíneket és szereplőket kivétel nélkül és 
hangsúlyosan valami rejtély, homály tartja visz-
sza teljes megismerhetőségüktől. Nagyon sar-
kítva úgy is fogalmazhatnánk, hogy a kötet 
megfejthetetlen életeket és nem kevésbé talá-
nyos halálokat beszél el. A Bodor Anikó által 
tervezett könyvborítón is mindössze egy, a kép-
ből kilépő alak lába, valamint egy éppen távo -
zó csoport árnya látható, éles — ám az üres 
térre irányított — fény elő-, illetve hátterében. 
A kötet eleje és hátoldala láthatólag ugyanazon 
helyszín más-más pontját mutatja, ám a köztük 
sejthető folytonosságot megtörik a borító egy-
színű részei, az alak és a csoport tere nem ösz-
szeilleszthető. 

Hogyan viszonyul a Sehol az életmű eddigi 
darabjaihoz? A novellákban lépten-nyomon a 
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bodori világ fő elemei sejlenek föl. A „lencse 
alakú” felhők, a mazsolák és a vargabéles is föl-
idézhetik az életmű korábbi szövegeit. Mindez 
azonban nem egy korábbi készlet unt ismétlése. 
Bodor Ádám azon alkotók közé tartozik, akik-
nek a folytonos újítás helyett a variációban, vagy 
népszerűbb kifejezéssel élve: a folytonos újra-
írásban ragadható meg művészete. Az olvasó-
nak nemcsak az adott szöveget követő kitartó fi-
gyelemre, de az életműre kiterjedő emlékezetre 
is szüksége lesz. (Magvető, Budapest, 2019) 

BUCSICS KATALIN 

BOZÓK FERENC:  
NAGYVILÁGI ESSZÉK 
Esszék, tanulmányok a 
világirodalomból 

Kosztolányi Dezső szerint „a könyvet mindig 
ketten alkotják: az író, aki írta, s az olvasó, aki 
olvassa”. Különleges helyzet áll fenn azonban 
az esszékötet esetében, ha annak írója először 
olvasóként szerepelt, majd „alkotását” íróként 
jegyezte le. A kétszereplős folyamatot ekkor ki 
kell egészítenie egy harmadik félnek is, aki az 
olvasó írót olvassa. Ennek eredményeképp esz-
szét olvasni csaknem ugyanolyan izgalmas vál-
lalkozás, mint megírni azt, hiszen a kalandos 
íveket bejáró gondolatfolyamatok két olvasóval 
a hatványukra emelkednek — nem kivétel ez 
alól Bozók Ferenc legújabb, esszékből álló válo-
gatása sem. 

A Nagyvilági esszék című könyv 18 válogatott 
publikációt tartalmaz, melyek főként a Nagyvi-
lág folyóiratban jelentek meg. Amellett, hogy a 
kötet egyfajta tisztelgés Fázsy Anikó emléke 
előtt, olyan fontos alkotókról és alkotásokról 
szóló írásokat tartalmaz, amelyek az író szá-
mára — saját bevallása szerint — kiemelt jelen-
tőséggel bírnak. Ennek tudatában még izgal-
masabb szemügyre venni a rövid, ám annál 
tartalmasabb szövegeket, hiszen akarva-akarat-
lanul is megszülethet egy kép az olvasó író sze-
mélyéről is. Természetesen hiteles jellemrajz a 
kötet elolvasása után sem adható a szerzőről, 
mégis érezheti úgy a befogadó, hogy valame-
lyest közelebb került „valakihez”, akinek olva-
sási módszerére akár követendő példaként is te-
kinthet. 

A könyv számos írása a hagyományos, ka-
nonizált értelmezési kereteket átlépve igyekszik 
megközelíteni irodalmi alkotásokat — teszi ezt 
sokszor úgy, hogy ellentétes nézőpontjának 
hangot is ad. Így kerülhet tudatába az olvasó 
például annak, hogy Emily Brontë munkássága 
nem merül ki az Üvöltő szelek című könyvében, 

hanem igencsak említésre méltóak a szelekről 
írt versei is, vagy hogy August Strindberg min-
den bizonnyal nem volt olyan elvetemült nő-
gyűlölő, mint ahogyan azt az általános véleke-
dés tartotta. Méltatlanul elhanyagolt írók is 
figyelmet kapnak az „első olvasótól”, ennek kö-
szönhetően gazdagodik a kötet a skót Petőfivel, 
a szerethető Francis Jammes költészetével, és 
Anna Ahmatovával — mintha nekik is egyfajta 
emléket szeretne állítani a szerző. Egyes esszék 
különlegességét az adja, hogy különböző motí-
vumok révén közelítik meg az írókat, költőket: 
a vizsgálati szempont alapját adja a vallás, az Is-
tennel való kapcsolat, a tükör vagy a tenger 
mint szimbólum, de még az ember legjobb ba-
rátja, a kutya is. 

Érdekes megfigyelni, hogy egy-egy esszé 
mekkora mozgásteret hagy írójának és olvasó-
jának egyaránt. Példának okáért a Kutyák a vi-
láglírában címmel ellátott írás megszámlálha-
tatlanul sok híres kutyát idézhet fel a befogadó 
képzeletében, amelyek lehetnek kizárólag sze-
líd, hűséges barátok, vagy végzetes fenevadak. 
A szerző megidézett négylábúi azonban nem 
kizárólagosak, a gondolatmenet alapját éppen 
az összehasonlítás adja, valamint az a szerve-
zési elv, hogy példáit a már korábban említett 
költők verseiből emeli ki. Éppen ezért nagyon 
találó a könyv hátsó borítóján megjelenő szö-
veg, amely arra utal, hogy az alig száz oldalas 
kötet könnyed, igényes nyelvezetével és befo-
gadható, érdekes stílusával kiváló kiegészítője 
lehet a kanonizált elveket valló tankönyveknek 
is. A válogatott esszék hatásos módon hívják 
fel a figyelmet arra, hogy az állandósult néző-
pontokat, véleményeket nem kell kérdés nél-
kül elfogadni, és szükséges felismerni azt is, 
hogy nem csak egyetlen helyes perspektíva lé-
tezik. 

A Kosztolányitól idézett nyitó gondolat arra 
ösztönzi az olvasókat, hogy merjenek diskur-
zusba kerülni a szöveggel. A Nagyvilági esszék 
írója pontosan ennek a feladatnak tett eleget, és 
mindezt papírra is vetette annak érdekében, 
hogy az ő „alkotásai” is tovább bővíthessék a 
véget nem érő párbeszédeket. Dosztojevszkij 
soha nem fog kimenni a divatból, s jóllehet az 
olvasók mindig ugyanazt a történetet ismerhe-
tik meg, amikor a Bűn és bűnhődést elolvassák, 
nem mindegyikük véli majd felismerni azt, 
hogy Porfirij Petrovics alakja Columbo felügye-
lőben él tovább — hacsak el nem olvassák 
Bozók Ferenc írásait, és tovább nem keresik a 
hasonlóan érdekes utalásokat a sorok között. 
(Üveghegy Kiadó, Százhalombatta, 2018) 

BONIVÁRT ÁGNES
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