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Takács Zsuzsa

Szegényszag

A minden neszre elfutni kész árnyék, gyér haj, 
legörbedő száj, tágra nyílt szemek  Ő az osztály 
páriája: Elvira  A családjukban a hatodik gyerek, 
akit a többi lány magáz, mert lánynak született  
Nyolc évesek vagyunk, bentlakó növendékek 
A két óra között, a szünetben be-bejönnek 
a nővérei hozzá, fülelünk: magázzák vagy 
csak kitalálta valaki? – Magázzák, valóban 

A kézfejem kék-lila, ha fűtött helyre lépek, 
vörösen lángol, mintha megégettem volna  
44 telén a pincében megfagyott, nem nagyon, 
csak épphogy, mielőtt véget ért volna a háború  
A részvét hirtelen rohama  Neki adom a fiókos 
tolltartómat  Alig hisz a szemének – nekem? 
kérdezi és magára mutat, aki télen minden 
nyári holmit magára vesz, mert fázik? 

Szaga van, nem érzed? – kérdezik a többiek – 
minden fehér piszkosszürke rajta  Rémülten 
kapom hátra a kezemet, ne lássák, vörösen 
lángol, mintha megégettem volna  Lehet-e 
egyszerre látszani, és nem? Kisurranok a nyitva 
felejtett kapun, de a szomszéd utcában 
el is tévedek  Sírok, hogy megtaláljanak 
Egy fiatal apáca kézen fog, és visszavisz 

Engem szeretnek, látnak és hallanak 
Kisurran ő is – többé nem találják meg 
Elszökött? elveszett, ki tudja? Nincs nyoma  
Rémülten kapom hátra a kezemet, ne lássák 
Valaki alszik a kapualjban  Gyerek vagy öreg? 
Reggelre hűlt helye  Nem marad más utána 
csak ez a dögletes szag  Ő volna Elvira?
Elszökött? elveszett, ki tudja? Nincs nyoma 



Georg Braulik 

Hogyan szeressük az idegent?

Fratelli tutti kezdetű encikliká-
jával Ferenc pápa „vallási meggyőződéseitől függetlenül min-
den jóakaratú embert” (56) meg kíván szólítani  Ennek ellené-
re „a testvériségről és a társadalmi barátságról szőtt új álmát” 
(6) az irgalmas szamaritánusról szóló újszövetségi példabeszéd 
(Lk 10,25–37) alapján vázolja fel  A történet értelmezését a pápa 
az enciklika Egy idegen az úton címet viselő második fejezetében 
dolgozza ki, s később a kulturális, földrajzi és vallási gátakon 
felülkerekedő testvéri cselekvés modelljeként mutatja be: „Nincs 
különbség többé a júdeai és a szamariai lakos között, nincsenek 
többé pap és kereskedő, egyszerűen csak kétféle ember létezik: 
azok, akik szembenéznek a fájdalommal, és azok, akik nagy ív-
ben elkerülik; azok, akik lehajolnak az út szélén heverő ember 
láttán, és azok, akik tekintetüket elfordítva megszaporázzák a 
lépteiket” (70) 

Én majd csak írásom végén kanyarodom vissza ehhez az el-
beszéléshez  Amit előtérbe szeretnék állítani, talán mellékesnek 
tűnik ahhoz képest, hogy a pápa megragadó szavakkal szor-
galmazza a „társas és politikai szeretet” kialakítását, a szeretet 
világméretű kultúrájának kiépítését  Engem ugyanis a szamari-
tánusról szóló példabeszéd ószövetségi „háttere” foglalkoztat, 
amelyet a körlevél úgy mutat be, hogy szembeállítja saját mon-
danivalójával (57–62)  Csakhogy az ószövetségi hátteret nem le-
het leválasztani a szociális enciklika bibliai gyökereiről, hiszen 
annak ellenére, hogy írását minden jóakaratú emberhez intézi, 

Georg Braulik 1941-ben született  Bencés szerzetes, a bécsi egyetem nyugalma-
zott szentírástudomány-professzora  A tanulmány eredeti megjelenése: Geist und 
Leben, 2021/3  240–249 
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a pápa mégiscsak saját keresztény meggyőződése alapján vetet-
te papírra (6)  Idézi a „zsidó hagyományból” azt a parancsola-
tot, hogy „szeresd felebarátodat, mint önmagadat” (Lev 19,18), 
és azt állítja, hogy érvénye „az egyazon néphez tartozó embe-
rek közötti kapcsolatokra” korlátozódott (59)  A határok, mond-
ja a pápa, csak Izrael földjén kívül kezdtek tágulni, és „az Isten 
magatartásmódjának utánzására irányuló vágy” nyomán végül 
a zsidóság túllépett azon, hogy „kizárólag a felebarátra korlá-
tozza” a szeretetet (59) (Tób 4,15 és Sir 18,13; vö  Mt 7,12 és Lk 
6,36)  Valójában viszont már a Biblia legkorábbi szövegeiben is 
megjelenik az a törekvés, hogy „annyira kitáguljon a szív, hogy 
ne zárja ki az idegent”  Ez az igény abból fakad, hogy „a zsi-
dó nép állhatatosan emlékezetében őrizte: egykor idegenként élt 
Egyiptomban” (61)  Ezzel kapcsolatban az enciklika négy szö-
veget idéz az Ószövetség nagy törvénygyűjteményeiből: a Kiv 
22,20-at, a Kiv 23,9-et, a Lev 19,33–34-et és a MTörv 24,21–22-t   
A következők során ezeket szeretném behatóbban megvizs-
gálni  Zavaróan szokatlan ugyan, hogy az enciklikában Ferenc 
pápa soha nem Ószövetségről vagy Izrael népéről beszél, és az 
„ószövetségi” jelzőt sem használja, hanem mindig „zsidó hagyo-
mányt” (59), „zsidóságot” (59) és „zsidó népet” (61) mond, de 
az említett négy szöveghelyre hivatkozva szélesebb alapokra he-
lyezi XVI  Benedek Deus caritas est kezdetű enciklikájának érve-
lését  A Deus caritas est ugyanis a példabeszéddel kapcsolatban 
egyetlen bibliai szöveghelyet sem említ, noha kitér a felebarát és 
az idegen alakjára (15)  Az idegenekről szóló négy ószövetségi 
szakasz után a Fratelli tutti a „testvéri szeretetre hívó” újszövet-
ségi felszólítást említi (61), amellyel kapcsolatban főként a János-
leveleket idézi, s azzal a páli intéssel egészíti ki, mely szerint sze-
retnünk kell „egymást és mindenkit” (1Tessz 3,12) (62) 1

Az idegent szeretni – Istent szeretni (MTörv 10,19)

A felebarát és az idegen szeretetével kapcsolatban a Fratelli tutti 
a Lev 19,18-ban és 19,34-ben szereplő parancsokra hivatkozik, 
az ószövetségi idegenetika legfontosabb tételét, a MTörv 10,19-
et azonban nem említi, noha nem engedhető meg, hogy háttérbe 
szoruljon a Lev 19,34-hez képest  A Második Törvénykönyvnek 

1 Az enciklikában Ferenc pápa megemlíti, hogy különösen Ahmad et-Tajjeb 
nagyimám hívta fel a figyelmét arra, „Isten minden embert […] arra hívott, 
hogy testvérként éljenek együtt egymással“ (5) (Dokumentum az emberi testvé-
riségről a világ békéje és a békés emberi együttélés érdekében. Szent István Társu-
lat, Budapest, 2019, nr  7)  Bár megfogalmazódott olyan bírálat, mely szerint 
ellentétbe kerülünk az Újszövetséggel, ha testvérünknek nevezünk más hi-
tet valló embereket, Felix Körner rámutatott, hogy a testvér kifejezés ilyetén 
használatát az emberek teremtettségükből fakadó általános istengyermeksé-
ge és ebből fakadó testvérisége igazolja: Das Dokument von Abu Dhabi  Eine 
politisch-theologische Debatte  Internationale Katholische Zeitschrift Communio 
49 (2020), 312–326 , különösen 315–320 



az idegen tevékeny szeretetére intő figyelmeztetése ugyanis az 
idegen iránt táplált isteni szeretetben gyökerezik 2

A kontextus: az istenszeretet

Abban a deuteronómiumi társadalmi rendben, amelyet Mózes 
Izrael egész népe elé terjeszt, először azzal összefüggésben buk-
kan fel az idegen szeretetének kötelezettsége, hogy a nép irga-
lomra talált, miután leborult az aranyborjú előtt, és Isten hegyén, 
a Hóreben szövetséget köthetett Istennel (MTörv 9,8–10,11)  A 
10,12–13 szakaszban Mózes felidézi a szövetséggel járó alapve-
tő követelményt: a nép csakis JHVH-t, az Urat imádhatja  Ez az 
alapvető követelmény azután a kultikus és társadalmi vonatko-
zású rendelkezésekben konkretizálódik: „Nos, tehát, Izrael, mi 
mást kíván az Úr, a te Istened tőled, mint azt, hogy féld az Urat, 
a te Istenedet, az ő útjain járj, szeresd őt és szolgálj az Úrnak, a 
te Istenednek teljes szívedből és teljes lelkedből, s [ehhez] tartsd 
meg az Úr parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsolok 
neked  Így majd jó dolgod lesz ” A szakaszban szereplő fordu-
latok részben azonos értelmű kifejezésekből állnak, részben tar-
talmi szempontból kiegészítik egymást  A társadalmi élet vala-
mennyi dimenziójában elvárt lojalitás annak az Istennek szól, aki 
az egész világot felülmúló fensége ellenére szóra méltatta, „szí-
vébe zárta” és „szerette” Izrael ősatyáit, s minden nép közül ki-
választotta utódaikat (10,14–15)  Az Úr „égre és földre” kiterjedő 
hatalma azonban nemcsak abban a misztériumban fejeződik ki, 
hogy feltétel nélkül és odaadó érzésekkel szereti a nép ősatyáit, 
hanem abban is, ahogyan a népek isteneihez viszonyul: JHVH a 
legfenségesebb, földöntúli erejével hatalmas és rémisztő katonai 
hős, aki egyben megvesztegethetetlen bíró is (10,17) – e megne-
vezések forrásvidékét az ókori keleti, főként az újasszír királyi 
címeknél kereshetjük  Az eszményi királyként bemutatott Úr 
elsődlegesen az Izraelben létező marginális társadalmi csopor-
toknak fogja pártját: „igazságot szolgáltat árvának és özvegynek, 
szereti az idegent, s ad neki eledelt és ruházatot” (10,18)  Ebből 
az isteni magatartásból következik (pusztán asszociáció útján) az 
a semmilyen konkrét körülményhez nem kapcsolódó parancs, 
amely azt kívánja a nép tagjaitól, hogy „szeressétek tehát ti is 
a jövevényt, mert ti [magatok] is jövevények voltatok Egyiptom 
földjén” (10,19) 

2 Braulik, Georg: Der blinde Fleck – das Gebot, den Fremden zu lieben  Zur 
sozialethischen Forderung von Deuteronomium 10,19, in Klissenbauer, 
Georg et al  (szerk ): Menschenrechte und Gerechtigkeit als bleibende Aufgaben. 
Beiträge aus Religion, Theologie, Ethik, Recht und Wirtschaft. Festschrift für In-
geborg Gabriel, Göttingen, 2020, 41–63, 42  Az alábbi gondolatmenet ezen a 
cikken alapul 
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Ki az idegen?

Egyetlen ószövetségi könyv sem beszél oly gyakran az „idegen-
ről”, mint a Második Törvénykönyv  A szövegben szinte minden 
alkalommal kollektív értelmű egyes számban szerepel a kifejezés  
A könyv nem határozza meg az idegennek sem a származását, 
sem a nemét, s nem szentel figyelmet azoknak a modern kérdé-
seknek, hogy milyen nyelvet beszél, milyen a kultúrája és milyen 
jogalapja van annak, hogy Izrael területén tartózkodik  Ugyan-
így viszonyul politikai és vallási nézeteihez  Ugyanakkor egyes 
szövegekből kitűnik, milyen vonásai vannak az idegennek azok 
nézőpontjából, akikhez Mózes a szavait intézi  Az „idegennek” 
nincs polgárjoga, vagyis az őt vendégül látó társadalmon kívül 
él  Szerepet kap ugyan jogi eljárásokban (1,16), és munkatársként 
is megjelenik (24,14), de nem tartozik a „testvérek” közé  Ennek 
ellenére bizonyos szempontból közel áll a nép tagjaihoz: a „te 
idegenednek” nevezi (az egész Bibliában egyedülálló módon) 
a Második Törvénykönyv (5,14; 24,14; 29,10; 31,12), meghagyja, 
hogy védelmet kell kapnia „a te földeden, a te városrészeden be-
lül” (24,14), „joga van a te/ti városrészeidben/városrészeitekben 
lakni” (5,14; 14,21; 31,12), „a te táborodban” (29,19) vagy „közte-
tek” (26,11; 28,43), azaz a nép társas terén belül tartózkodik  Ez a 
kapcsolati rendszer igencsak meglepő, mivel az idegen egyrészt 
az ókori Kelet szokásaival ellentétben nem élvezi a király védel-
mét, másrészt külön erre kijelölt pártfogó támogatását sem élve-
zi  Ellenkezőleg: a társadalom közös szövetének eleme, beépül 
Izrael közösségébe, illetve azon izraeliek közé, akiket a Második 
Törvénykönyv megszólít  Még a Moáb földjén kötött szövetség-
nek is részese (29,10), amikor is a nép vezetését Józsuénak átadó 
Mózes a Tóra alapján megerősíti a Hóreben kötött szövetséget  
Az idegen később, a sátoros ünnep alkalmával is jelen van, ak-
kor, amikor hétévente egész Izrael színe előtt felolvassák a Tórát 
a jeruzsálemi Templomban (31,12) 

Ez a fajta szolidaritás szó szerint életbevágóan fontos  Az ide-
gennek ugyanis nincs földtulajdona, s ezért gazdasági szempont-
ból függő helyzetben van a földműves társadalom keretei között  
Ez a körülmény még az egyik ünnep szimbolikájában is kifeje-
ződik: amikor bemutatják a Templomban a termés zsengéjét, az 
idegen a szintén földtulajdon nélküli levitával együtt örvendez-
het az ígéret földjének javain (26,11)  Az izraeliekkel ellentétben 
azonban nem vonatkoznak rá étkezési előírások (14,21)  Az ide-
gen ugyanakkor más, mint az „idegen földről érkező külföldi” 
(29,21), aki csak rövid ideig tartózkodik Izrael földjén (például 
azért, mert a portékáit árulja) – az idegen tartósan Izrael körében 
él  A külföldi ezért nem élvezi azokat a kiváltságokat, amelyeket 
a szolidáris nép megad az idegennek  Ebből azonban semmiféle 
feszültség nem adódik, mivel Izrael nem táplál ellenérzést a kül-
földiekkel szemben 
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A minden ókori államban megtalálható „szegényeket” a Máso-
dik Törvénykönyv összefoglalóan úgy említi, mint „az idegen, az 
árva és az özvegy”, s esetenként „a levitát” (a Lévi törzséből való 
papot) is hozzákapcsolja ehhez a hármashoz 3 Ezeknek a földtulaj-
donnal nem rendelkező néprétegeknek jól átgondoltan kialakított 
rendszer segítségével biztosították a jövedelmét és a megélheté-
sét 4 Nem jótékonysági intézkedésekről volt szó: a rászorulóknak 
joguk volt a támogatásra  Az idegeneknek, az árváknak és az öz-
vegyeknek nemcsak ahhoz volt joguk, hogy megkapják a szük-
séges táplálékot, de ahhoz is, hogy betakarítás után felszedjék a 
gabona, az olívabogyó és a szőlő, a három legfontosabb mezőgaz-
dasági termény maradékát (24,19–22) (ezt a verset Ferenc pápa en-
ciklikája azonban csak a szőlőszüretre [24,21–22] utalva idézi [61])  
Mi több, az egész néppel együtt részt vesznek az év legfontosabb 
alkalmain, a zarándokünnepeken, s a jeruzsálemi Templomban el-
költött áldozati lakomákból sincsenek kizárva 

Az idegen szeretetének parancsa és a parancs megokolása

Miután felvázoltuk a Második Törvénykönyvben szereplő kifeje-
zések sajátosságait, térjünk vissza alapszövegünkhöz  A MTörv 
10,18 az ókori Keleten gyakran megfigyelhető válságjelenségre 
reagál  A férjüket elveszítő, s ily módon magukra maradó nők-
nek nem volt jogi képviselőjük  Sokszor még eltartott gyermeke-
ik jogait sem tartották tiszteletben  A 10,18 ugyan az árvákról és 
az özvegyekről is szót ejt, de nem kapcsolja össze őket az idege-
nekkel, azaz nem alkotja meg a jellegzetesen deuteronómiumi 
triászt  Figyelmet szentel az idegennek, de nem azért, mert az 
árvához és az özvegyhez hasonlóan jogfosztott lenne, hanem 
azért, mert nincstelen  Istennek az idegen iránt táplált szeretete 

3 Szinte kizárólag a konkrét törvényeket tartalmazó gyűjteményekben: 14,29; 
16,11 14; 24,[17] 19 20 21; 26,12 13; 27,19 

4 Annak a társadalomnak a (Norbert Lohfink által felfedezett) képéről, amely-
ben nem léteznek szegények, az ókori Kelet és a Biblia tágabb összefüggésében 
tájékoztat Braulik, Georg: Eine Gesellschaft ohne Arme  Das altorientalische 
Armenethos und die biblische Vision, Internationale Katholische Zeitschrift 
Communio 44 (2015), 563–576  Ennek biztosítása az ókori Kelet szokásaitól el-
térően nem a király feladata, hanem minden egyes izraeli felelőssége  Ennek 
érdekében a 14,28–29 szerint a tizedet a termőföld pihentetése után minden 
harmadik és hatodik évben nem kell a jeruzsálemi Templomba vinni, hanem 
mintegy társadalombiztosítási céllal helyben maradhat  A Templomban külön 
nyilatkozni kellett e „szent dézsma” megfelelő szétosztásáról (26,12–15)  Isten 
áldása, a tehetősek munkájának sikere ettől az Istennek biztosított „tizedtől” 
függ, amelyből jóllakhatnak a leviták, az idegenek, az árvák és az özvegyek  El-
végre azok is Istentől függenek, s mindent Istentől kapnak, akik szétosztják ezt 
a „dézsmát”  A kiváltságoktól megfosztott csoportokkal szemben tanúsítandó 
magatartással kapcsolatban a Deuteronomium egyes szövegei (16,11; 24,18 22) 
arra emlékeztetnek, hogy Izrael maga is rabszolga volt Egyiptomban, a 24,18-
ban pedig arra is, hogy Isten váltotta meg  Ám nem a nyomorúság tapasztalata 
ad alapot, mint majd látni fogjuk, az idegen iránti szeretet parancsának, amely 
a 10,19-ben szerepel 
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éppúgy kézzelfogható tettekben nyilvánul meg, mint Izrael irán-
ti szeretete: „kenyeret” és „kabátot” ad neki (mondja szó szerint 
a szöveg), vagyis biztosítja számára, amire szüksége van az élet-
hez  Ez a társadalom peremére szorulók iránti gondoskodásban 
megfigyelhető különbség olyasmire világít rá, ami páratlan az 
Ószövetségben: Istennek az idegen iránt táplált szeretetére  És 
ugyanilyen páratlan az a 10,19-ben az Izrael fiaihoz intézett fel-
szólítás, hogy Isten nyomdokain járva szintén szeressék az ide-
gent  A – tanulmányomban majd később érintett – Lev 19,18-tól 
és 19,34-től eltérően a Második Törvénykönyvben nem szerepel 
olyan parancsolat, amely a társadalomban élő „felebarát” vagy a 
társadalom rászoruló tagja iránti szeretetre szólítana fel 5 Egyéb-
iránt a „szeretni” ige meghatározó jelentőségű az egész MTörv 
10,12–19-ben; az első (12 ) és az utolsó (19 ) versben parancsként 
kapja Izrael a szeretetet, a 15  és a 18  versben viszont múltbeli 
tapasztalatához kapcsolódik  Isten szeretetét, amelyben felfog-
hatatlan ajándékként részesül, Izraelnek azzal kell viszonoznia, 
hogy szereti Istent és szeretettel fordul az idegen felé  Az idegen 
iránt tanúsított szeretet szintén nem magától értetődő, hiszen az 
ókori keleti kultúrák nem szenteltek figyelmet az idegennek  A 
10,19-ben Mózes Isten magatartására hivatkozva kívánja meg az 
izraeliektől, hogy szeressék az idegent, s ily módon az idegen 
javára végbevitt isteni tettekből máris kitűnik, hogyan kell telje-
síteniük Izrael tagjainak a parancsot: biztosítaniuk kell az idegen 
számára mindazt, amire szüksége van az élethez 

A szeretet törvényi erővel kötelezi a népet, de érzelmi tölte-
te is van  Pontosan ezért bizonytalanít el bennünket  A mi kul-
túránkban ugyanis önkéntelen érzésnek számít a szeretet  Ezért 
egészen értelmetlennek tűni a szemünkben, ha valaki előírja a 
szeretetet  Úgy véljük továbbá, hogy a szeretet a magánszférá-
hoz tartozik, hiszen bensőséges dolog, azaz semmi köze sem-
miféle kötelezettséghez  Ennélfogva erkölcsi jelentőséget sem 
tulajdonítunk az érzéseknek  Az Isten tiszteletéről és a társadal-
mi erkölcsről szóló legfontosabb ószövetségi szövegek viszont 
megkövetelik, hogy Izrael szeresse Istent (MTörv 6,5; 11,1), a 
felebarátot (Lev 19,19) és az idegent (Lev 19,34; MTörv 10,19), 
s felszólításaikat az egyes szám második személyben megszólí-
tott néphez, illetve többes szám második személyben megszólí-
tott tagjaihoz intézik  Az ókori Kelet és a Biblia szociokulturális 
közegében nincs ellentét a szeretetnek nevezett erkölcsi maga-
tartást előíró parancs és e magatartás érzelmi tartalma között  
Éppen ezért ma leginkább „cselekvési érzületként” foghatjuk fel 
azt, amit a Második Törvénykönyv a szeretet gyakorlásán ért 6

5 Braulik, Georg: Die Liebe zwischen Gott und Israel  Zur theologischen Mitte 
des Buches Deuteronomium, Internationale Katholische Zeitschrift Communio 
41 (2012), 549–564 

6 Erbele-Küster, Dorothea: Gebotene Liebe  Zur Ethik einer Handlungsemotion 
im Deuteronomium, in: Oeming, M  (szerk ): Ahavah. Die Liebe Gottes im Alten 
Testament (Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte 55), Leipzig, 2018, 143–156  
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A mozgatórugó: Izrael egyiptomi tartózkodása

Az idegen iránti szeretet mozgatórugójával kapcsolatban a 
MTörv 10,19 kifejezetten az izraeliek kollektív emlékezetéhez 
fordul: „mert ti [magatok] is idegenek [többes számban] volta-
tok Egyiptom földjén”  Ez az állítás négy helyen fordul elő az 
Ószövetségben  A vonatkozó szövegek kizárólag a Pentateuchus 
három törvénygyűjteményében, a Szövetség könyvében (Kiv 
21–23), a Szentség törvényében (Lev 17–26) és a deuteronomiumi 
Tórában (MTörv 5–26) szerepelnek  A Fratelli tutti csak a Kiv 
22,20-ra, a Kiv 23,9-re és a Lev 19,34-re hivatkozik, a MTörv 
10,19-re nem utal  Az egyiptomi tartózkodásra visszatekintve a 
Második Törvénykönyv azonban elsődlegesen nem arra emléke-
zik vissza, hogy Izrael idegen volt, hanem arra, hogy rabszolga  
Öt helyen is olvasható ugyanis az a felszólítás, „emlékezz meg 
arról, hogy magad is szolga voltál Egyiptomban” (5,15; 15,15; 
16,12; 24,18 22)  Ebből pedig minden esetben azt a következtetést 
vonja le, hogy az izraelieknek engedelmesen teljesíteniük kell bi-
zonyos társadalmi előírásokat  Ezekben a szakaszokban mindig 
az Egyiptomban átélt szenvedéstörténet alakul át a szabadulás 
és a megváltás történetévé, az isteni megváltásnak vagy kive-
zetésnek köszönhetően  Izraelnek ezt az isteni magatartást kell 
utánoznia az adott helyen éppen előírt parancsok megtartásával 

De mégis miért tesz különbséget a Második Törvénykönyv az 
idegenség és a szolgaság között, amikor Izrael egyiptomi tartóz-
kodásáról beszél? A két társadalmi kategória a jelek szerint tel-
jesen eltérő tapasztalatokat idéz fel  Mindkettő jól megvilágítha-
tó a „kis történelmi krédó” (MTörv 26,5–9) segítségével  Miután 
a fáraó megengedte Jákobnak és családjának, hogy idegenként 
Egyiptomban tartózkodjon (Ter 47,4), „ott tartózkodott idegen-
ként kevesedmagával, s nagy és erős, temérdek sokaságú nemzet-
té nőtt” (MTörv 26,5)  A félelmetesen naggyá gyarapodó Izraelt 
ezután elnyomták Egyiptomban: „az egyiptomiak sanyargattak 
és üldöztek minket, s felette nehéz terheket raktak ránk” (MTörv 
26,6)  A Deuteronomium szerint tehát két szakaszra tagolódott Iz-
rael egyiptomi tartózkodása  „Ha a »szolga« kifejezés szerepel, ak-
kor a gyötrelmes szakaszról, ha az »idegen« szó szerepel, akkor a 
megelőző boldog szakaszról van szó ”7 Az idegen iránt tanúsított 
szeretet azt tükrözi, hogy miként viszonyul Izrael Istenhez  Ezért 
nem idézheti fel a 10,19 az egyiptomi szenvedés emlékét  Más a 
helyzet azonban a Szövetség könyvében, amely nem hivatkozik 
ilyen előjellel az egyiptomi szolgaságra  Ezért a Kiv 22,20-ban és 
a Kiv 23,9-ben, az emberek javát szolgáló törvénygyűjtemény ele-
jén és végén Izrael idegenségét emlékezetbe idéző kijelentések 
lépnek a szolgaságot felemlegető mondatok helyébe: „pontosan 
tudjátok, milyen helyzetben van egy idegen”  Ebben az esetben 
7 Lohfink, Norbert: Gibt es eine deuteronomistische Bearbeitung im Bundes-

buch?, in: Studien zum Deuteronomium und zur deuteronomistischen Literatur III 
(Stuttgarter Biblische Aufsatzbände 20), Stuttgart, 1995, 39–64, 54  
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viszont nem a közösség és a boldogulás, hanem a nyomorúság és 
a szorongattatás kerül előtérbe  A MTörv 10,19 éppen hogy nem 
ebből a nézőpontból idézi fel, hogy Izrael idegenként tartózkodott 
Egyiptomban  Örömteli tapasztalatra hivatkozik, s ebben jelöli 
meg a szeretet mozgatórugóját  Bár a szavak szintjén azonosak, a 
két állítás tehát egészen eltérő mondanivalót fejez ki  A Második 
Törvénykönyv részletesebben kifejti, amiről beszél, és összetetteb-
ben ítéli meg Izrael egyiptomi tartózkodását 

Foglaljuk össze az eddigieket! A MTörv 10,12–19-ben szoro-
san egymáshoz kapcsolódik Isten szeretetének története és a pa-
rancsként előírt szeretet  Izraelnek kötelessége szeretnie Istent, 
JHVH-t, különösen oly módon, hogy megtartja parancsait (12–
13  vers)  Isten ugyanis már korábban szerette ősatyáit, és szabad 
szeretetből kiválasztotta utódaikat, Izrael fiait (15  vers)  Mivel 
Isten szereti az idegent (18  vers), az izraelieknek is szeretniük 
kell (19  vers)  Ha pedig szeretik az idegent, akit szeret Isten, ak-
kor nemcsak úgy szeretnek, mint Isten, hanem egyúttal Istent is 
szeretik  Ennél szorosabb egységbe már nem is kerülhetne az Is-
ten és az idegen iránti szeretet 

Az idegen szeretete és a megszentelődés (Lev 19,34)

Az idegen iránti szeretet parancsa a Lev 19 „gyülekezeti kate-
kizmusában” is megtalálható: abban a tanításban, amelyet va-
lószínűleg istentiszteletek alkalmával olvastak fel  A felebaráti 
szeretet parancsával együtt olyan kontextusban helyezkedik el, 
amelynek programját a következő felszólítás szabja meg: „Szen-
tek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok” (19,2)  
A két parancs tehát a hétköznapokban élt „szent élethez” nyújt 
útmutatást, olyan élethez, amely „Istent utánozva megjeleníti a 
nép magatartásában Isten szentségét” 8 A parancsok másféle teo-
lógiai érvekre hivatkoznak, mint a MTörv 10,19, amely az idegen 
iránti szeretetben ugyan szintén Isten utánzását látja, ám Isten 
szeretetét állítja a középpontba 

A Lev 19,11–18-ban szereplő jogtételek értelmében az izraeli-
eknek szolidárisnak kell lenniük felebarátjukkal szemben  A leg-
fontosabb magatartásformát a 17–18  versek írják elő: „Ne gyűlöld 
testvéredet szívedben, hanem fedd meg nyíltan, hogy ne legyen 
bűnöd miatta  Ne állj bosszút, s ne emlékezzél meg polgártársaid 
igazságtalanságáról, hanem tanúsíts szeretetet felebarátod iránt, 
ahogyan irántad [szeretetet tanúsítanak] ”9 E helyütt a szeretet a 
8 Hieke, Thomas: Levitikus. Zweiter Teilband: 16–27 (Herders Theologischer 

Kommentar zum Alten Testament), Freiburg i  Br , 2014, 709 és 703 
9 A közölt fordítás megokolásához lásd Gaß, Erasmus: „Heilige sollt ihr werden. 

Denn heilig bin ich, JHWH, euer Gott.” Gott, Mensch und Nächster in Lev 19,11–
18, in: Menschliches Handeln und Sprechen im Horizont Gottes. Aufsätze zur 
biblischen Theologie (Forschungen zum Alten Testament 100), Tübingen, 2015, 
288–323, 314  A bevett fordítás („szeresd felebarátodat, mint önmagadat”), 
amely az önszeretetet teszi meg a felebaráti szeretet mértékéül, nyelvtani 

 hogyan szeressük az idegent? 11



gyűlöletről, a bosszúról és a haragról való lemondásból fakad, s 
ezért nem a parancsok számát szaporítja, hanem a 17–18a versek-
ben megkövetelt magatartásmód belső magvát alkotja  A feleba-
ráti szeretet csak akkor mutatkozik erkölcsi szempontból abszolút 
igénynek, ha figyelmen kívül hagyjuk ezt az összefüggést  A kon-
textus alapján ugyanis a korábbi előírások iránti engedelmesség-
ből következik  Az egymás iránt tanúsított szeretetet tükröző tet-
tek az aranyszabály sajátos formáját testesítik meg: azt teszi meg 
az ember magatartása mértékének, amit az ember a másiktól kap-
ni szeretne  E helyütt a „felebarát” nemcsak úgy általánosságban 
valamilyen embert jelöl, hanem Isten népének tagjait  „A testvér-
metafora (…) a családi szolidaritás mintájára szerveződő társada-
lom eszményképét rajzolja meg ”10

Ugyanezt az izraeliekkel szemben rokoni kapcsolatoktól füg-
getlenül tanúsítandó cselekvő szolidaritást a 19,33–34 az idegen-
nel szemben is megköveteli  A 34  vers a felebaráti szeretet egyes 
szám második személyben megfogalmazott parancsát szinte szó 
szerint ismétli meg többes számú mondatokkal: „Ha idegen la-
kik földeteken, s tartózkodik köztetek, ne nyomjátok el  Olyan 
legyen köztetek, mint a bennszülött, aki idegenként él köztetek, 
s tanúsíts iránta szeretetet, ahogyan irántad [szeretetet tanúsí-
tanak]  Mert idegenek voltatok Egyiptom földjén ” Az egyenlő 
bánásmód, amelyet a törvény követel, nem merül ki a csalás és a 
kizsákmányolás hiányában: csak a migrációs háttérrel rendelke-
ző és függő helyzetben lévő ember iránt tanúsított szeretet lehet 
a helyes magatartás, amelyet a szöveg az üdvtörténetre hivat-
kozva támaszt alá  A Szentség törvénye (és a Szövetség könyve) 
szerint ugyanis az izraeliek saját történelmük alapján jól ismerik 
az idegenséget, az idegenséggel járó jogi, politikai és gazdasági 
diszkriminációval együtt 

Az irgalmas szamaritánus és Mózes Tórája

Az Újszövetség ugyan nem adja parancsba az idegen szeretetét, 
az irgalmas szamaritánust példának állító elbeszélés (Lk 10,25–
37) azt tanúsítja, hogy alapvető jelentőséggel ruházza fel 11 A 
történettől elválaszthatatlan az a zsidó felfogás, hogy a szama-
ritánusok etnikailag mások  Ez az identitáskonstrukció főként a 
jeruzsálemi Templom és a Garizim-hegyi szentély elfogadásához 
kötődik  A 2Kir 17 és más szövegek nem fogadják el, hogy Sza-

okokból semmiképpen sem fogadható el (uo  309sk )  Szintén nem lehetsé-
ges az a felebaráti szeretetet az emberek egyenrangúsága alapján egyetemes 
kiterjedésűvé tágító fordítás sem, hogy „szeresd felebarátodat, mert olyan, 
mint te”, mivel a 19,34-ben szereplő idegen nem azonos a 19,18-ban szereplő 
„felebaráttal” (uo  311sk ) 

10 Hieke, Thomas: Leviticus, i  m  729 
11 A következőkkel kapcsolatban lásd Keddie, G  A : „Who Is My Neighbor?” 

Ethnic Boundaries and the Samaritan Other in Luke 10:25–37, Biblical 
Interpretation 28 (2020), 246–271 

12 georg braulik 



maria fogság utáni lakossága folytonos lenne Izraellel, s vallási 
szempontból politeistáknak bélyegzik  Ugyanakkor Mózes Tó-
rájának elfogadása, a közös Pentateuchus és a Garizim-hegyen 
végzett kultusz (a szentélyt Kr  e  128-ban a hasmoneus Johan-
nes Hyrcanus rombolta le) arról tanúskodik, hogy a zsidók és a 
szamaritánusok azonos hitet vallottak  Jézus példabeszédében a 
pap és a levita a jeruzsálemi Templomot és a zsidó népet képvi-
seli, a szamaritánus pedig „a legközelebbi másikat”  A szamari-
tánus cselekvése arra emlékeztet, ahogyan a Szamariából való 
izraeliek bántak a legyőzött júdeaiakkal; a 2Krón 28,15-ben ol-
vashatunk szolidaritásukról: „Ekkor felkeltek azok a férfiak, 
akiknek ez volt a dolguk, és fogadták a [júdeai] foglyokat  Mind-
azokat, akik mezítelenek voltak, felöltöztették a zsákmányból  
Miután felöltöztették és sarut adtak rájuk, és étellel, itallal felüdí-
tették és a fáradtság miatt megkenték őket s gondoskodtak ró-
luk, s mindazokat, akik járni nem tudtak s erőtlen testűek voltak, 
hátasállatokra helyezték, visszavitték őket Jerikóba, a pálmák 
városába, testvéreikhez  Aztán visszatértek Szamariába ” Általá-
ban nem szokták észrevenni: az „irgalmas szamaritánus” a Tóra 
és az idegen iránti szeretet parancsa szerint cselekszik  A rablók 
kezére kerülő zsidóval szemben teljesíti a parancsot, egy olyan 
emberrel szemben, aki „a legközelebbi idegen” a számára, nem 
pusztán csak úgy egy ember 

A példabeszédben tehát nem általánosságban az összes ember 
tekinthető „felebarátnak”  A szöveg valójában még csak azt sem 
mondja, hogy a megsebesült ember felebarátja lett a szamaritá-
nusnak  Ellenkezőleg: az együttérző szamaritánus lett a kifosztott 
ember felebarátja azzal, hogy szeretetből gondoskodott róla  Csak 
a szeretet által alakult ki tehát köztük felebaráti kapcsolat  Egyéb-
iránt a törvénytudó egyáltalán nem szeretetről, hanem irgalomról 
beszél a „felebaráttal” kapcsolatban – az a kifosztott ember feleba-
rátja, aki „irgalmasságot cselekedett vele” (Lk 10,37) 

A felebaráti szeretetet Lukács nem tekinti „egyetemes ember-
szeretetnek”, ahogyan Márk és Máté sem  „Valójában – eltekint-
ve a kor és a körülmények megváltozásából adódó tényezőktől 
– gyakorlatilag semmiféle különbség nem állapítható meg az Ó- 
és az Újszövetség között  […] Különbséggel csupán a nyelvezet 
területén találkozunk  A »szeretet« szó előfordulásának gyako-
risága fokozódik, s olyan esetekben is felbukkan, amelyeket az 
Ószövetség nem rendelt a »szeretet« szóhoz ”12

12 Lohfink, Norbert: Liebe  Das Ethos des Neuen Testaments – erhabener als 
das des Alten?, in: Unsere großen Wörter. Das Alte Testament zu Themen dieser 
Jahre, Freiburg i  B , 19853, 225–240, 237  A keresztény szeretet egyetemessé-
gének bibliatudományi megítéléséhez lásd például Lohfink, Gerhard: Was 
meint das Liebesgebot?, in uő: Gegen die Verharmlosung Jesu. Reden über Jesus 
und die Kirche, Freiburg i  B , 20192, 98–112, 107–109  

 Írásomat több évtizedes barátságukért érzett hálából Birgit és Georg 
Bydlinskinek ajánlom 
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Nacsinák Gergely András

Nagyvárosi ikon

Szent János, az irgalmas

„Mert, Isten, a nagyvárosok
mind szétbomlók és elveszettek, 
a legnagyobb is lángtól reszket,

még vigasz sincs, mely védelmezhet,
s csekély idejük elcsorog.”

(R. M. Rilke)

„A nagyvárosok, amelyekben 
élünk, megannyi iskolái a halálnak, mivel nem emberi léptékre 
szabták őket  Kaotikusan elhelyezett épületeivel mindegyik a zaj 
meg a bűz melegágya, mindegyikben milliószámra zsúfolódunk 
össze, már azt is elfelejtve, amiért élni érdemes” – írja a kiáb-
rándultság – egyik – 20  századi prófétája, Albert Caraco A káosz 
breviáriuma egyik fejezetében 1 Hangja tipikus sartre-i, camus-i 
vagy még inkább ciorani hang a század derekáról  Derűlátásra 
nemigen lehetett oka: isztambuli szefárd zsidó családba született 
1919-ben, az Oszmán Birodalom széthullása idején  Innen szüle-
ivel Bécsbe, majd Prágába menekült, ahonnan a Harmadik Biro-
dalom felemelkedése elől Uruguayba szöktek  A család itt, talán 
a biztonság kedvéért katolizált, de Caraco mindjárt a világégés 
után visszahurcolkodott Európába, egy olyan világ romjai közé, 
ahol nem látott mást, csak lassú pusztulást  Párizsban élt még hu-
szonöt évet, egy-két szajhát leszámítva teljes magányban, és írt, 
míg öngyilkos nem lett  Sorsa is vegytisztán 20  századi sors: a le-
leményes halál tanúságtétele, az önfelszámolás stációi  És Caraco 
a metropoliszokban, ezekben a megállíthatatlanul növekvő, em-
bertelen khimérákban látta a század végzetének beteljesülését: 
„Ahányszor fordul egyet a kerék, a nagyvárosok, amelyekben 
élünk, lépnek egyet, észrevétlenül araszolnak egymás felé, míg 
egymásba nem olvadnak: így haladnak a bűzben meg a zajban 
az egyetemes káosz felé  (…) Nemsokára egyetlen építkezési te-
rület lesz az egész világ, a zajban és bűzben termeszek módjára 
robotolnak látástól vakulásig, megannyi automata módjára az 

1 Caraco, Albert: A káosz breviáriuma, Qadmon, Budapest, 2012, 7 
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elbutítottak milliói, míg egy szép napon észhez nem téríti őket a 
téboly, és őrült dühükben fel nem koncolják egymást ”2

*

A metropolisz nem pusztán felpuffadt település; olyan város, 
amely valamiért túlnőtt önmagán, hanem, ahogy azt legkésőbb 
Fritz Lang óta tudjuk, kőből és életből összeszerveződött sajátos 
létforma, az emberi társadalmak góleme  A késő antik világvá-
rosok léptéke persze nem összemérhető a mai metropoliszoké-
val, de a jelenség alapjában véve hasonló: a nagyváros nem lel 
helyet a természetben, elszakad tőle, rátelepszik, külön univer-
zumként kezd működni a világban, ahogy a benne tenyésző em-
berfajta is kívül reked saját, addigi természetes életének körén: 
mindenestül ennek a különálló, önmagára-vonatkozó valóság-
nak a gyermeke és odaadó szolgája lesz  

A metropolisz mint a közösségi létezés kísértete, mint társa-
dalomgépezeti egység Nyugaton először a késő antikvitásban 
jelent meg  A falvak és a klasszikus városok és városállamok 
kapcsolatrendszerének horizontján akkor tűnik föl első ízben 
egy olyan alakzat, amelynek gravitációs vonzása jóval nagyobb 
az addig ismerteknél: több embert, árut, tudást vonz és olvaszt 
magába, mint előtte bármi, és benne az ember, a kereskedelem 
és a megismerés természete is gyökeresen átalakul  Nem be-
szélve a vallásról  A mozaikszerű világ, a kisvilágok tarka cse-
repei, amelyben istenek, kultuszhelyek és kultikus gyakorlatok 
rendelődtek egymás mellé, mindegyik a maga helyi centrumá-
val, jellegzetes mitológiai beágyazottságával, sajátos szakrális 
egységként, immár egy meghatározhatatlan kulturális és onto-
lógiai/egzisztenciális tér eltévedt, bolygó szilánkjaként ébredt 
magára, ahol a megszokott történetek és elgondolások is más 
irányt vettek, értelmüket vesztették, vagy épp új, szokatlan értel-
met nyertek  Nem véletlen, hogy a késő antikvitásban a kultusz 
is atomizálódik: misztériumvallások beavatásai rejtjelekkel és 
enigmatikus revelációkkal kínálnak eligazodást az összeguban-
colódott égi és földi világ szövevényében  Immár a tájékozódás 
új módszereire van szükség – éppúgy, mint egy nagyvárosban, 
ahol sem a vidékről jött emberek, sem a vidékről felkerült istenek 
nem igazán ismerik ki magukat 

*

Az Egyház, születése pillanatától kezdve, új közösségként mu-
tatkozott meg  Személyes volt ugyan az elhívás és a megtérés 
mozzanata, de ezt követően a megkeresztelt az Istenember misz-
tikus testének tagjává lett, közösségben itt a földön, és egységben 
a mennyei világgal  Egy test fölötti test, nép fölötti nép, országok 

2 Uo  7 , 9 



feletti birodalom részeként, származástól független gyermek-
ként, egyszerre létezve időben, és az idő felett  Ez több volt, mint 
bármilyen ismert vagy elképzelhető közösség: ez volt az Egy-
ház, amelynek minden egyes helyi megjelenése az euchariszti-
kus egység révén Isten Országának teljességét hordozta  Az iga-
zán nehéz feladat a keresztények számára épp ebben rejlett – és 
rejlik mindmáig –: hogyan lehetséges két világban élni egyidejű-
leg? Egy relatív, tapasztalati valóság, a földi élet, és az abszolút, 
mennyei létezés feszültségében  Hol húzódnak e kettő határai? 
Meddig érvényesek az egyik törvényei, és hol adják át helyüket 
– ha ugyan helyet adnak – a másik szabályrendszernek? A Jézus 
Krisztus isteni és emberi természetének viszonyát boncolgató te-
ológiai viták, az annak kettősségéről és egységéről valló formu-
lák egyik gyakorlati vetülete is épp ez volt: hogy az Egyház és 
annak tagjai mennyire földi és mennyire mennyei lények? S ha 
egyszerre mindkettő igaz – vajon mikor kell az egyik és mikor a 
másik szellemében cselekedniük?

Amikor pedig ez a kettős identitás, kettős létezés találko-
zott és konfrontálódott az önmagában megálló világgal: egy bi-
rodalom jogrendjével, egy filozófiai rendszerrel vagy akár egy 
nagyváros sajátos szociális környezetével (mondhatni „ökológi-
ai rendszerével”), akkor ezek a kérdések különösen sürgetővé 
tudtak válni  Az Egyház előtt nagyjából két út állt: vagy a maguk 
összetettségében reagál ezekre a komplex szituációk vagy elmé-
letek által felvetett problémákra – vagy épp ellenkezőleg, egy-
szerűen és egyenesen  Mindkettőre kínálkozik elég sok példa  A 
legtöbb esetben az jelenti a nehézséget, hogy az adott helyzetben 
meg kell találni a helyes mértéket komplexitás és egyszerűség 
között  Vagy felmérni, mikor melyik érvényre juttatása célrave-
zetőbb  Melyik tükrözi hívebben az égi logikát a földi körülmé-
nyek közt  Ennek helyes mérlegeléséhez pedig nem árt, ha kéz-
nél van a Szentléleknek az az ajándéka, amelyet a keleti lelkiségi 
irodalom diakriszisznek, megkülönböztető képességnek mond  
Vagyis nem árt, ha kéznél van egy szent 

*

Az „Alamizsnás”-nak nevezett János, Alexandria metropoli-
szának püspöke paradigmatikus alak ennek a feszültségnek a 
szemléltetésére  Az akkori világ leggazdagabb egyházának élén 
álló jótékonykodó főpap: a róla alkotott sematikus képben ott áll 
egyik oldalról a világváros, a maga áttekinthetetlen sokféleségé-
ben – a másik oldalon pedig ő, az egyházi elöljáró, egy szál egye-
dül  Persze a sematikus kép mindig vonzó, mert élesen elválnak 
rajta egymástól a fények és árnyékok, akár egy ikonon  De attól 
az ilyesfajta képet még nem szabad összetéveszteni egy ikonnal  
Az ikon ugyanis nem plasztikussága miatt ikon, hanem amiatt, 
hogy rajta minden a Lélek jelenlétére utal: a kép minden szeg-
mense ezt a jelenlétet szolgálja  Hogy az egészet nem kívülről, 
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hanem belülről sugárzó fény világítja meg, amely hol élesebb, 
hol halványabb aszerint, amilyennek az adott ponton és helyen 
lennie kell  A Lélek jelenléte is épp ilyen pontosan kimért: hol 
sűrűbb, határozottabb, ragyogóbb, hol meg csöndesebb, vissza-
húzódóbb  És ha kicsit alaposabban vesszük szemügyre mind 
Alexandria, mind János püspök képét, cizelláltabb, és alighanem 
ikonszerűbb képet kapunk majd végeredményül 

Vegyük először Alexandriát! Valódi megalopolisz, lakosainak 
száma a késő-ókorban, úgy számolják, valahol ötszáz- és hétszáz-
ezer között mozgott  Méghozzá nem is túlságosan nagy területen: 
a város a Mareotisz-tó és a Földközi-tenger közé ékelődik, és egy 
csatornán keresztül a Nílussal, ezáltal pedig Egyiptom belsejével 
is összeköttetésben áll  A tó és a tenger közti földsáv közepén fut 
végig a Dromosz, a város fő ütőere, a keleten nyíló Nap-kaputól 
a nyugat felé nyíló Hold-kapuig  Tőle északra terülnek el a gaz-
dagabb negyedek, délre, a mocsaras tó egészségtelenebb klímá-
jához közelebb eső részen pedig a szegényebbek laknak  A híres 
Pharosz, az antik világ hét csodája közt számon tartott világító-
torony egy közeli szigeten áll, amelyet egy nem kisebb mérnöki 
csoda, a Heptasztadionnak nevezett, majdnem másfél kilométer 
hosszú és kétszáz méter széles, mesterséges móló köt össze a 
szárazfölddel  A móló egyik oldalán a hadi, a másik oldalán a 
kereskedelmi kikötő öble  Ezeket rakpartok, széles, kolonnádos 
utcák kötik össze a város főbb épületeivel, raktáraival és piacai-
val, de a széles utcák igen hamar sikátorok sokaságává ágaznak 
szét  És az utcákon és tereken és sikátorokban mindenféle nép 
nyüzsög, felsorolni is képtelenség őket, s mindenféle nyelv meg-
szólal, hogy adjon, vegyen, vitatkozzék és imádkozzék  A várost 
főképp zsidók, görögök és egyiptomiak lakják: a görögöké a kul-
turális hegemónia, a zsidóké a gazdasági – a későantik világ leg-
nagyobb zsidó kolóniája él itt, a város öt kerületéből kettőt fog-
lalnak el –, az egyiptomiaké pedig az etnikai  Habár egy ilyen, 
mesterségesen megalkotott metropolisz esetében nehéz volna 
„bennszülött” lakosságról beszélni  Az együttélés a különféle 
nép- és társadalmi csoportok közt nem mindig és a legkevésbé 
sem nevezhető harmonikusnak  Nem beszélve arról, hogy a ke-
resztények és nem-keresztények viszonya egy további szakadást 
jelöl ki a társadalom szövetében  És akkor még nem beszéltünk 
az 5  századtól kiéleződő konfliktusokról keresztények és keresz-
tények, tudniillik khalkedóni és nem-khalkedóni hívők és kleri-
kusok között  Egy ilyen, többszörösen fragmentált, érzékeny és 
sérülékeny, azonfelül szociális feszültségektől terhelt mestersé-
ges környezetbe érkezett János a 610  évben, hogy a város főpap-
ja legyen  Egy olyan városba, amely a maga mikrokozmoszában 
híven leképezte a keletrómai birodalom szinte minden földrajzi, 
hitbeli, szociális és politikai megosztottságát 

Főpap – de melyik városé? Egy ilyen zsúfolt, jóformán egy-
más hegyén-hátán élő világban több közösség, több párhuzamos 
valóság osztozik egyazon helyen  Ezek néha köszönő viszony-
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ban sincsenek egymással, máskor meg éppen hogy csak  A tu-
dósok és filozófusok Alexandriája hihetőleg csak kevés ponton 
érintkezett a nádvágók és halászok Alexandriájával, a hajótulaj-
donosok és karaván-kalauzok viszont jó eséllyel fittyet hánytak 
a könyvtárosok és költők városára  Többször azonban egymásba 
ért, és számtalan hajszáleren keresztül kommunikált egymással 
ez a sokféle város, egyik része észrevétlen épült a másikba  Egy 
főpásztor tehát melyik város főpásztora a sok közül? Az egészé, 
minden ellentmondásával és zaklatottságával együtt, vagy csak 
a keresztényeké? És ha ez utóbbi, vajon mely keresztényeké? A 
koptoké, a görögöké, a mono- vagy a diofizitáké?3 A város tér-
képe csalóka, mert csupán egyetlen várost mutat, nem pedig a 
valóságosan létező számtalant 

A helyrajz után most az életrajznak kell következnie  János 
személyes életéről nem sok adat maradt fenn  Tudjuk, hogy Cip-
rus szigetén született; világi foglalkozást űzött, de azt már nem 
tudjuk milyent; tudjuk, hogy házas volt, de nem tudni, kivel – 
csak annyit, hogy miután megözvegyült, és gyermekei is meg-
haltak, laikusként kerül sor rögvest a pátriárkai felszentelésre 

Az ilyesmi manapság persze elképzelhetetlen, de akkoriban 
megesett  Kellett hozzá egy alkalmas jelölt, egy sürgető helyzet 
és egy potentát  És a potentátnak valamiféle érdekeltsége 

János esetében mindez adott: volt egy fogadott testvére, bi-
zonyos Nikétasz, aki viszont Hérakleiosz császárral és körével 
ápolt kitűnő viszonyt; azzal a Hérakleiosszal, aki 610-ben először 
Konstantinápolyban tett rendet – a hitvány Phókasz császár kiik-
tatásával –, majd igyekezett rendet tenni az egész Birodalomban 
is, felvéve a kesztyűt az elszemtelenedett Szászánida Birodalom 
ellen  Nikétasz hadvezérként Egyiptomot foglalta vissza neki, 
pontosabban a birodalom számára, ezért császári prefektussá 
emelik  Ő hozatja ekkor, 610-ben Alexandriába bizalmasát, „lelki 
testvérét”, Jánost: hogy egyházi vonalon folytassa a stabilizálás 
világi szinten megkezdett munkáját 

János tíz éven át marad a város pátriarkája  Nem a görögöké, 
nem a diofizitáké, hanem a Városé 

Igaz, ami igaz, uralkodása első évtizedében Hérakleiosznak 
a stabilizálás nem megy valami fényesen  A perzsák lerohanják 
Szíriát, betörnek Anatóliába, 614-ben Jeruzsálem is a kezükre 
kerül, nagyobb baj, hogy a Szent Kereszt ereklyéjével egyetem-
ben  A következő évben pedig már Khalkedónban vernek tábort, 
Konstantinápollyal épp átellenben, a Boszporusz túlpartján  
Szergiosz pátriárkának úgy kell Hérakleioszt visszatartani, ne-
hogy Karthagóba meneküljön, ahonnét öt évvel azelőtt elindult  
A hadiszerencse csak uralkodásának első évtizede után fordul 
majd meg, de olyannyira, hogy Hérakleioszt szokás a középko-
ri „bizánci” állam megteremtőjének tekinteni  De addig még, a 
3 Két teológiai irányzat, amely Krisztus személyében jelenlévő isteni és em-

beri természetének viszonyáról alkotott eltérő képet  A 451-ben tartott 
Khalkedóni Zsinat elítélte a monofizitizmus tantételeit 
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sikertelen első évtized utolsó felvonásaként a többi közel-keleti 
terület után 619-ben elveszti Egyiptomot  Alexandria pátriárká-
ja, János, sokakkal egyetemben Ciprusra menekül, és a rá követ-
kező évben ott is hal meg 

Az élet szerves folytatása az életrajz  Vagy mégsem? Szentek 
életrajzai esetében legalábbis gyanúperrel szokás élni az abban 
foglaltak úgymond „hitelességét” illetően  Mennyi mindebből 
a valóság, mennyi a kegyes, megszépítő emlékezés, és mennyi 
a stílus velejárója? A válasz rendszerint a kérdést feltevők pre-
koncepciói mentén változik a „semennyitől” a „minden szín-
igaz”-ig  Józanabb megfontolással talán azt lehet mondani, hogy 
mindezek az összetevők változó arányban vannak jelen egy iro-
dalmilag megformált szentéletrajzban, s az összetevők aránya 
nem esetleges, hanem tudatosan kimért  Mégpedig azért, mert a 
szentek írásbeli portréi – vagy inkább: ikonjai – nem beszámolni 
akarnak valamiről – jelesül olyan biográfiai tényekről, amelyeket 
mi egy életrajztól elvárnánk –, hanem érzékeltetni akarnak va-
lamit  Ez a valami pedig az, hogy a Szentlélek folyamatosan és 
megdöbbentően változatosan működik az Egyházban  Az ismét-
lődő formulák, a toposzok, az események nem tényszerű, hanem 
valamelyest szabad kezelése arra szolgálnak, hogy érzékeltessék 
az egy, közös Lélek jelenlétét, amely minden szentet áthat, és 
a maga képére alakít; valamint hogy az olvasóval a holt betűn 
át is közölni tudják az eleven szellem szabadságát  Egy szentet 
megismerni vagy akár csak megpillantani egyszerre hihetetlen 
és mélységesen ismerős tapasztalat; a találkozás természetfeletti 
és ugyanakkor otthonos is  Ennek a tapasztalatnak az átadására 
pedig létrejöttek bizonyos irodalmi technikák, akárcsak az ikon-
festészetben az ezeknek megfeleltethető festészeti és ikonográfi-
ai eljárások 

Tehát az életrajzok 4 Az első, rövidebb megemlékezést Já-
nosról nem más írta meg, mint a kor egyik elismert monaszti-
kus tollnoka, Jóannész Moszkhosz  Beszámolója meglehetősen 
szűkszavú, talán ezért is érzett késztetést a ciprusi illetőségű 
Leontiosz, Neapolisz püspöke, hogy 641 körül megírja kiegészí-
tését  Ez utóbbi már terjedelmesebb, jóval több részletet tartal-
mazó szöveg, és bár meg szokás említeni, hogy ritkamód mind-
két életrajzírója ismerte Jánost – és ezért, úgymond, a kor többi 
szentéletrajzához képest a szövegben a csodás elemek száma 
nincs túlsúlyban a realisztikus történetekhez képest –, ez azért 
mégsem ilyen egyszerű  Igen, Jóannész Moszkhosz találkozott 
vele, amikor Egyiptomban járt  És találkozott vele személyesen 
Leontiosz is, de nem Alexandriában, hanem feltehetőleg János 
életének legvégén, amikor az idős pátriárka Ciprusra menekült  
Ezért a nála olvasható történetek túlnyomó része – amelyeknek, 
mint írja egy helyütt, „tanúja volt” – mégsem első kézből tőle 
4 Angol fordításuk megtalálható: Three Byzantine Saints, trans  Elizabeth 

Dawes, Norman H  Baynes, Crestwood, NY, St  Vladimir’s Seminary Press, 
1996, 299–262 
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származnak, hanem olyanok számolhattak be róluk, akik János-
sal együtt szolgáltak Alexandriában  Talán az ő alakjukat gyúrja 
össze egyetlenegy figurává, akit Ménaszként nevez meg  Törté-
nészek szemében ennyi már elég is ahhoz, hogy Leontiosz beszá-
molójának értéke rohamosan inflálódni kezdjen – mégsem vetik 
el teljes egészében, egyszerűen azért, mert mindennek dacára itt 
nem kell rögtön az életrajz kétharmadát kihajítani az ablakon a 
csodás és ezért úgymond történetileg hiteltelen epizódok soka-
sága miatt, épp ellenkezőleg! Az életrajz, vagyis János ikonszerű 
alakjának a hátterében nemcsak fölsejlik a korabeli Alexandria 
nagyvárosi világa – mint az ikonok túl sematikusnak tetsző hát-
terében –, hanem egy-egy részlete élesen ki is rajzolódik  Aztán 
hogy e részletek mennyire pontosak vagy sem, már más kérdés 
– a szöveg maga, mint egy kutató megjegyezte, elsőrendű terep 
arra, hogy a történész gyakorolja és fejlessze rajta kritikai érzé-
két 5

Az életrajz hátterében tehát a figyelmes olvasó számára kibon-
takozik a korabeli metropolisz élete, annak jellegzetes figuráival 
egyetemben: adakozó kedvű vénasszonyok, tehetős kereskedők, 
marakodó klerikusok, hajózási vállalkozók, a szegénynegyedek 
lakói, koldusok és menekültek, akik az utcákon tengetik életüket 
– szinte olyan, mint egy katalógus  A hirtelen haragú boltos, aki 
alaposan elveri a pátriárka nyápic unokaöccsét  A megélhetési 
kéregető, aki különféle álruhákban igyekszik többször is szerez-
ni az alamizsnából (sikerül neki)  A gazdag polgár, aki egyházi 
karrierről ábrándozik, és kész volna tetemesebb összeget áldozni 
azért, hogy segítse az egyház karitatív munkáját, ezért csak egy 
apró szívességet kérve cserébe, tudniillik a diakónussá szentelést 
(nem jön be a számítása)  Feltűnik a színen János fogadott test-
vére, Nikétasz is, a kormányzó; nem is egyszer és nem is túl ked-
vező színben, az állam és az egyház közti örök konfliktus meg-
testesítőjeként  Egyszer például összevész a pátriárkával azon, 
hogy az államkincstár bevételeinek növelése érdekében a piacra 
valami általános forgalmi adóféleséget áll szándékában kivetni; 
a pátriárka határozottan ellenzi ezt, mert ez a szegényebbeket 
sújtja leginkább  Végül – és ez esetben: természetesen – a vitából 
János kerül ki győztesen 

Igen, a rászorulók  A szegények, nincstelenek, menekül-
tek, számkivetettek  Akiknek köszönhetően János kiérdemelte 
azt a megkülönböztető jelzőt, amit általában „alamizsnás”-nak 
fordítunk, holott tágabb értelme van, evangéliumi visszhangja: 
eleémon, azaz: irgalmazó, irgalmas  „Legyetek irgalmasok, miként 
a ti Atyátok is irgalmas” – áll Lukács evangéliumában (6,36)  „Vi-
szont egymáshoz legyetek jóságosak, irgalmasak, bocsássatok 
meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisz-
tusban” – tanácsolja Pál (Ef 4,32)  Irgalmasnak lenni tehát nem-

5 Wipszycka, Ewa: The Alexandrian Church – People and Institutions, The Journal 
of Juristic Papyrology Supplement, Warsaw, 2015, 213  
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csak a szegények iránt lehet, hanem „egymáshoz” is, és nem csak 
kisebb vagy nagyobb összegekkel – sőt, elsősorban nem azzal  
Mert – főleg egy arctalan tömeget dajkáló nagyvárosban – töb-
bé-kevésbé mindenki „irgalmatlan” a másikkal, nap mint nap 
és percről percre kisebb-nagyobb kegyetlenségeket követünk el 
másokkal szemben, ha mást nem, a közöny kegyetlenségét; mert 
a sok ismeretlen iránt, akiknek arca a tömeg masszaszerű képébe 
olvad össze, nemigen ismerünk kíméletet  A nagyváros emberte-
len – így legalábbis erre a fajta irgalomra ott alighanem mindenki 
rászorul 

És Jánostól legelsősorban ezt kapja meg mindenki, ezt a met-
ropolisz lelki ökoszisztémájában csak elvétve előforduló dolgot: 
az odafigyelést  Hogy ez időnként adományban ölt testet, az 
csaknem mellékes  Az egyik történet szerint például az alexand-
riai hívők körében szokássá vált, hogy a hosszadalmas szertar-
tások alatt kimennek, leülnek a bazilika udvarán pihenni, felfris-
sülni és persze trécselni egyet  A pátriárka ezt látván ahelyett, 
hogy dörgedelmes szózatot intézett volna hozzájuk az istentisz-
teleten való részvételről, fogta magát, liturgia közben otthagyta 
az oltárt, kiment, és leült közibük, beszélgetni  Amikor a jónép 
zavarában afelől érdeklődött, hogy ugyan miért tette ezt, így fe-
lelt: „Én miattatok vagyok itt, értetek végzem a liturgiát  Ha ti 
kint vagytok, én minek legyek odabent?”

Egy másik alkalommal a húsvéti liturgia éjjelén jutott eszébe, 
hogy az egyik papját, aki összezördült egy másikkal, nem oldot-
ta még fel a szolgálat tilalma alól  Márpedig hogy végezhetne 
feltámadási liturgiát úgy, hogy a másik ki van zárva a minde-
nekre kiterjedő örömből? Egy hirtelen ötlettől vezérelve gyomor-
rontást tettetett: diakónusának meghagyta, hogy folytassa csak, 
ismételgesse a könyörgéseket mindaddig, míg ő vissza nem tér  
Nyakába vette a várost, felkutatta az otthonában búslakodó pa-
pot, és leborulva bocsánatot kért tőle – majd magával vitte, és 
együtt szolgálták a húsvéti liturgiát 

Ez a figyelem  Amihez persze alamizsna is társult, ha arról 
volt szó  Hol megfontoltan, hol evangéliumi könnyelműséggel  
Mindig ad annak, aki kér, ha többször kér, hát többször is  Per-
sze nemcsak spontán módon, hanem átgondoltan, szervezetten 
is  Pátriárkai beiktatása után elrendelte, hogy tüstént vegyék 
lajstromba a város szegényeit – a történészek úgy következte-
tik, Alexandriában nem volt jellemző a mélyszegénység, inkább 
a leszakadó középosztály gondjai voltak számottevők –, akiket 
ő rendszeresen „urának” titulált  „Akiket ti nincsteleneknek és 
koldusoknak hívtok – mondogatta –, azokat én uraimnak és 
pártfogóimnak tekintem  Mert ők, és csakis ők segíthetnek min-
ket a Mennyek Országához ”6 Hogy papjainak ne kelljen „hála-
pénzt” és ilyen-olyan juttatásokat elfogadniuk, nem tiltással él, 
hanem egyszerűen megemeli a fizetésüket  Igyekszik mindenre 

6 Ld  Three Byzantine Saints, i  m  210 
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és mindenkire figyelni – nem ezt jelenti-e voltaképp a püspök 
görög szava, az episzkoposz? –, napi kétezer rászoruló támoga-
tását szervezi meg, a tóparton, ahol az emberek egészségtelen, 
maláriás klímán élnek, s ahol a legnagyobb a szegénység, temp-
lomokat emeltet, hét kórházat építtet kizárólag várandós nők ré-
szére, egyenként negyven ággyal, de úgy, hogy a szülés után is 
egy hétig pihenést és ellátást biztosít nekik, majd segéllyel bo-
csátja útjukra őket  És így tovább  Ami annyit tesz, hogy megint 
csak: odafigyel erre a jószerivel „láthatatlan”, ám igencsak népes 
társadalmi osztályra, amelyet a társadalomból kilógó, kirekesz-
tett vagy kihullt egyének alkotnak: a kéregetők, rokkantak, bete-
gek, özvegyek  Az antik világlátás számára a várandós anyák is 
ide sorolódtak, mert – ahogy a menstruáló nők, úgy ők is – tisz-
tátalannak számítottak  

Mindez természetesen rengeteg pénz  A mai olvasó udvaria-
san ámul – honnan volt a patriarchátusnak ekkora vagyona?

Ezt már elég jól föltérképezték 7 Az alexandriai egyház fő gaz-
dasági bázisát – más helyi egyházakhoz hasonlóan – az adomá-
nyok jelentették  És mivel Alexandria igencsak népes és gazdag 
városnak számított, az adományok is – akár alkalmanként érkez-
tek, akár rendszeresen – ennek megfelelő mértékben számosak 
és gyakran tetemesek voltak  Ezenkívül az egyház tulajdonnal 
is rendelkezett: ingó- és ingatlanvagyonnal egyaránt – a fent 
említett boltos, aki elagyabugyálta a pátriárka unokaöccsét, bal-
szerencséjére az egyháztól bérelte az üzlethelyiséget –, továbbá 
lehet tudni, hogy a hajózásban is érdekelt volt, folyami és tenge-
ri hajókat tartott üzemben  A patriarchátus ezenfelül állami jut-
tatásokban is részesült, és a hozzá tartozó püspökségek földjei 
után is megillette valamelyes részesedés  A vagyonnal már csak 
gazdálkodni kellett – és aki jól sáfárkodott vele, az Egyház hi-
telét növelte  Az ebben rejlő lehetőséget nyilván fölmérte János 
is: azt a lehetőséget tudniillik, hogy egy olyan városban, amely-
ben szinte minden a pénzről – vagy annak hiányáról – szól, te-
hát amely sosem volt más, mint kereskedőváros: mesterségesen 
létrehozott entitás a javak felhalmozása és továbbáramoltatása 
érdekében (ez még a hírneves Alexandriai Könyvtárra is igaz) – 
nos, ott az Egyház nem utolsósorban épp ennek az eszköznek a 
bölcs és lehetőleg evangéliumi használatával egyesítheti a sokfe-
lé húzó, széttagolt várost  Ehhez nem volt szabad szívbajosnak 
lenni, és jó adag diakriszisz is elkélt: megkockáztathatjuk, hogy 
János gondolataiban naponta többször is felötlött a tű és a teve 
kényelmetlen találkozásának képe  De talán nem volt tőle idegen 
a paradox krisztusi megközelítés sem, amely a keresztben, a ha-
lál eszközében az életet látja meg, a pénzben pedig, a társadalmi 
széttagoltság és ellentétek forrásában azt az eszközt, amely evan-
géliumi szellemben éppen az egyesítés és összetartás eszközéül 

7 Ld  pl  Brown, Peter: Powerty and Leadership in the Later Roman Empire, 
Brandels University Press, 2002 
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szolgálhat – legalábbis az életrajzban említett epizódokból ez a 
kép rajzolódik ki 

Az adományok bőkezű – nemegyszer a józan észt meghala-
dó mértékben bőkezű – és kiszámítható juttatása ugyanis las-
san egyfajta jó értelemben vett klientúrát épített ki a városban: 
az emberek tudták, hogy az Egyházra (pontosabban Jánosra, 
de akkoriban a kettő egy és ugyanaz volt) számíthatnak lelki és 
gazdasági mélypont során egyaránt, és viszont az Egyház is szo-
lid bázisra tett szert, amelyre támaszkodhatott  Az Egyháznak 
adni – nem kínos, hanem divatos dolog lett; persze ehhez kellett 
egy vitán felül tiszteletre méltó ember, akinek személyében ez 
az egyház megjelent  Elvégre az odafigyelésen kívül ez volna a 
„püspök” hivatalának patrisztikus értelmezése  A püspök mint 
az Eucharisztiát bemutató főpap – ne feledjük, az első századok-
ban alapesetben a püspök volt az, aki a liturgiát végezte, nem a 
papság –, az oltárnál állva személyében leképezte és kinyilvání-
totta Krisztus testének egységét, amely az eucharisztiában öltött 
testet  Az Egyház – és ezáltal a püspök – első számú feladata volt 
ezt az egységet továbbadni, kiterjeszteni, és – amennyire csak 
lehet a világ ellenszelében, a sokféleség ellenállását leküzdve – 
megvalósítani az élet minden területén  A társadalmi test egysé-
gét („nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi 
vagy nő” – Gal 3,28), a hívek egységét („Testvérek, Urunk, Jézus 
Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, 
ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek ugyanabban a lelkü-
letben, ugyanabban a felfogásban” – 1Kor 1,10), és ugyanígy az 
egyes személyek belső egységét, a lélek egységét is („Igyekezze-
tek megtartani a lelki egységet a béke kötelékében  Egy a test és 
egy a Lélek, amint hivatásotok is egy reménységre szól” – Ef 4,3) 

Az alexandriai egyháznak viszont megvoltak a lehetőségei 
arra, hogy ezt a gondoskodást és összetartást saját határain túl is 
megvalósítsa: amikor Britanniában éhínség ütötte fel a fejét, Já-
nos kezdeményezésére gabonaszállítmányok indultak útnak az 
egyházi gályákon, a szükség enyhítésére  Amikor a Szászánidák 
seregei lerohanták és kifosztották Jeruzsálemet, a pátriárka hala-
déktalanul bőkezű adományt küldött a város megmaradt lakosai 
és az újjáépítés számára  Amikor pedig hasonló okokból szíriai 
menekültek özönlötték el a várost, köztük számos püspök, pap 
és szerzetes, János nem habozott megnyitni előttük az egyház 
vendégházait, alkalmasint étellel és pénzzel is kisegítve őket – 
annak ellenére, hogy ezek legtöbbje monofizita volt, vagyis egy 
olyan teológiai irányzat híve, amellyel János ott helyben, pátri-
árkává szentelése óta harcban állt  Ő azonban a teológiai téve-
dést ítélte el, nem az embert  Ez is a megkülönböztetés képessé-
gének, a diakriszisznek velejárója  Mert ugyanekkor viszont nem 
kezd mindenre kiterjedő „ökumenizmusba”, a monofizitákkal 
továbbra is elutasítja az interkommúniót, a szentségekben való 
közösködést  Vagyis mint mindenben, itt is igyekszik megtalálni 
a helyes mértéket, habár nem úgy, mint mi tennénk, azt latolgat-
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va, hogy miből mennyit adjunk, vagy miből mennyit szabad en-
gednünk, hanem a lelki különbségtétel segítségével: ha ad, szin-
te mértéken felül, könnyen és tétovázás nélkül teszi ezt, ellenben 
jottányit sem enged abból, amiből nem szabad 

Még aznap, amikor Jánost beiktatták pátriárkai hivatalába, 
rendelkezést hozott, hogy a liturgián énekelt és magánimákban is 
mondott Háromszorszent-himnuszt (az úgynevezett Triszágiont) 
haladéktalanul változtassák vissza az akkor széles körben elter-
jedt theopaszkhita-verzióról a hagyományos ortodox formulára 8 
Második hivatalos rendelkezése pedig az volt, hogy ellenőriztet-
te a városszerte használt súlymértékeket  Vagyis: helyreállította 
a helyes mértéket az égben (a teológiában) és a földön (az anyagi 
világban) egyaránt  „Amint a mennyben, úgy a földön is ” Ez a 
két intézkedés szemléletesen kijelöli az alapot, amelyre a továb-
biakban építeni kívánt  A monofizitizmussal sosem volt hajlandó 
kiegyezni, és mindenkitől, aki papszentelésre jelentkezett, írás-
ban kért hitvallást a khalkedóni teológia mellett  Ha hinni lehet 
életrajzíróinak – még ha az általuk közölt számoknak nem is –, 
János főpapi szolgálatának tíz esztendeje alatt a városban meg-
fordultak az arányok, és a kezdeti monofizita többség fokról-fok-
ra kisebbségbe szorult  Van szerző, aki a számkivetettek, betegek 
és nincstelenek felé való hangsúlyos odafordulásában is ennek a 
diofizita, ortodox kereszténységnek a lenyomatát látja: egy olyan 
teológiáét, amely teret ad Krisztus emberi természetének, annak 
minden esendőségével és súlyával együtt 9 Kétségtelen, hogy 
János tevékenysége minden ízében és mélyen (khalkedóni) or-
todox: a teljes ember megmentésére és megvalósítására irányul, 
aki egyensúlyban lévén Istennel, önmagával és környezetével is 
egyensúlyt talál  És alighanem ez a legnehezebb  Főleg egy olyan 
szövevényes, sorsokat és életeket és hitvallásokat összegabalyító 
városban, mint Alexandria 

*

A hiteles ikon-kép ismérve az is, hogy sosem áll önmagában: egy 
ikonográfiai hagyomány része, annak szellemében készült, és 
ezt a szellemet adja tovább  Mindez nemcsak János életrajzaira 
kell hogy igaz legyen – mint verbális ikonokra –, hanem magá-
ra János alakjára is  Az „irgalmasság” mint az irgalmas Krisztus 
képét közvetítő főpap erénye már korábban is felbukkan az ale-
xandriai egyházi miliőben  Egy kopt nyelven fennmaradt 6  szá-
zadi iratban – amely egy sejthetőleg elképzelt párbeszédet rögzít 
az alexandriai Kyrillosz (412–444) érsek és a papság közt – fel-

8 Ez egy kiegészítést tartalmazott: „…Szent Halhatatlan, aki értünk megfeszít-
tettél ” Ortodox teológiai szempontból ez helytelen, mert összekever és ösz-
szemos személyt és természetet 

9 Ihssen, Brenda L : Strip the Rich Right Down to Their Shirts: St  John the 
Almsgiver and the Transformation of the City, Ekklesiastikos Pharos, 2009  Vol 
91  25–37 
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vetődik a kérdés: vajon mi egy püspök legfőbb erénye? A pró-
fétai lélek, a látomások karizmája, vagy valami más? Kyrillosz 
válasza: minden egyebet felülmúl az, ha a püspök irgalmasságot 
cselekszik, és segít a szegényeken és a szenvedőkön 10

Ez a nézet más szövegekben is visszaköszön, ami arra utal, 
hogy egy ilyen nagyvárosban – talán hangsúlyosabban is, mint 
máshol – az Egyháznak legalábbis az ideálképéhez hozzátarto-
zott az, amit ma „szociális érzékenységnek” mondanánk  Csak-
hogy nem merült ki abban – sőt, jóformán értelmét is veszti, ha 
nem párosul hasonlóan kifinomult teológiai és lelki érzékeny-
séggel is 

*

Ha az „olvasztótégely”-kifejezésnek nagyvárosokra vonatkoz-
tatva valaha is volt értelme, Alexandriára nézve biztosan  Lété-
nek első pillanatától kezdve lényegében mindmáig a „metropo-
lisz” ideájának megtestesítője  Szinte semmi nincs benne, ami 
természetes  Nem faluból duzzadt, organikus módon, erődített 
településsé majd várossá; nem voltak ősi istenei, amelyek óvták 
és felügyelték volna létét; nem voltak őslakosai  Egy hódító ki-
rály parancsára kelt életre homokból és vízből  Röviden: nem 
volt lelke  Épp ezért lehetett minden nehézség dacára fogékony 
arra, aki az új Lelket hozta el neki; egy olyan Isten lelkét, amely 
testet öltött – mert ha valamit, ezt az egyet Alexandria biztosan 
jól tudta: hogy mi az a test  Nem meglepő, hogy azt is tudni vágy-
ta, mi az a lélek  És a gnosztikusok szédítő teóriáin, az obskúrus 
egyiptomi misztériumokon meg a görög isteneken túl, akik már 
azelőtt feledésbe merültek, hogy eljöttek volna, hálás tudott lenni 
olyasvalakinek, aki mértéket adott ennek és annak is, testnek és 
léleknek egyaránt  És, talán hálából, a lelket-adó emlékét töretle-
nül meg is őrizte 

10 Ld  Wipszyczka, i  m  112 
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Szőke Péter

Karácsonyt mindenkinek!

Az alábbi írás néhány gondola-
tot kínál a karácsony megünnepléséről a Sant’Egidio közösség 
lelkisége és tapasztalata szerint  

Szerepcsere

Role Reversal . Jonathan Sacks1 könyvének egyik fejezete viseli 
ezt a címet  A Brit Nemzetközösség néhai főrabbija hosszan el-
mélkedik József és testvérei történetén, amely lezárja a Terem-
tés könyvét, és megnyitja az utat az exodus megváltó elbeszélé-
se előtt  Annak idején Júda bujtogatta testvéreit, hogy öljék meg 
öccsüket, Jákob kedvenc és általuk irigyelt legkisebb fiát, Józse-
fet  A testvérek most szorult helyzetükben az időközben Egyip-
tom kormányzójává lett József színe előtt állnak, kiszolgáltatva 
jóindulatának: csak tőle tudnak élelmet vásárolni nemzetségük 
számára az éhínség idején  Nem ismerik föl benne öccsüket, míg 
amaz megismeri őket  Ám József nem áll bosszút  Sőt, a megbo-
csátásnál is többet tesz: segít Júdának, hogy megtérjen  Amikor 
József arra kényszerítené a testvéreket, hogy életükért, szabad-
ságukért túszként hagyják hátra legkisebb öccsüket, a kis Ben-
jámint, Júda felajánlja, hogy helyébe lép, és ő marad ott rabszol-
gának, mert hiszen apjukat sírba vinné, ha a szeretett Rácheltől 
született másik fiát is elveszítené  Júda nem csupán megbánta 
bűnét, hanem kész átélni mindazt a szenvedést, amit egykor ő 
okozott öccsének; kész belebújni az idegen, a rabszolga, az övé-
itől elszakított ember bőrébe  Kész a szerepcserére a saját a ká-
rára  Izraelt csak ezek után választhatja majd Isten saját népéül, 

1 Sacks, Jonathan: Not In God’s Name, Schocken Books Inc , London, 2017 
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miután átélték, milyen érzés üldözött, elnyomott népnek lenni 
egy idegen földön: „Szeresd az idegent, mert te is idegen voltál 
Egyiptom földjén ” (Lev 19,34) A választottaknak meg kell tanul-
niuk együttérezni az elvetettek sorsával  Ennek olvastán tovább-
gondoltam a szerepcsere teológiáját  Jézus minden tanítását sa-
ját maga is tettekre váltotta  A karácsony talán szerepcsere: Júda 
kényszer hatására, de végül szabadon, Isten viszont végtelen és 
feltétlen szuverenitása birtokában szabadon dönt úgy, hogy fel-
adja azt, és tapasztalni fogja, mit jelent szegény, számkivetett kis-
gyermeknek születni, akinek mindenórás édesanyja nem kapott 
helyet a szálláson (vö  Lk 2,7), s akinek nemsokára egy idegen 
országba – éppen Egyiptomba – kell menekülnie  „Aki befogad 
egy ilyen kisgyereket az én nevemben, engem fogad be” (Mt 
18,5) – tanítja majd Jézus  Isten azonosul a kicsinyekkel  

Gyermekek a világban

Chesterton írja, hogy bárki, legyen bár agnosztikus vagy ateis-
ta, ha egyszer is átélte gyerekkorában a karácsonyt, a betlehemi 
jelenet láttán nem tud nem megérezni valamit annak misztéri-
umából, ami e két egymással ellentétes eszmének, a magatehe-
tetlen csecsemőnek és a csillagokat fenntartó erőnek az összefo-
nódásában rejtőzik 2 Persze, a karácsonyi képeslapra rárakódott 
szentimentalizmus és nosztalgia elvesz a prófécia erejéből  En-
nek láttán feltámad keresztény moralista ösztönünk, és – talán 
joggal – panaszoljuk, hogy a karácsony a mesterséges fények, az 
ajándékozást ürügyként kihasználó fogyasztói társadalom fesz-
tiváljává silányodott  Megállapítjuk, hogy eluralkodott a felszí-
nesség  Csakhogy a felszínesség nem azonos a sekélyességgel  
A felszín alatt ott van és feltárható a mélység  A karácsony kom-
merciális külsőségei arról az őszinte vágyról árulkodnak, hogy 
az emberek legalább ebben az időben szebb, jobb, barátságosabb, 
szeretetteljesebb életre vágynak  Sötétség helyett fényre, szürke-
ség helyett színekre  A kérdés, hogy van-e, aki válaszol erre a 
vágyukra, aki elhívja őket, hogy evezzenek a mélyre? 

Milyen világba születik meg Jézus 2021 karácsonyán? Euró-
pára a demográfiai tél homálya borul  Az idősek társadalma ez, 
akiket mindazonáltal kiselejteznek, mert bár tovább élünk, mint 
eddig bármikor, az utolsó évek gyakran magányban, kórházban, 
elfekvőkben telnek, a családtól, a saját személyes tárgyaktól, 
emlékektől távol  A COVID19 járvány bevilágított a fejlődésnek 
ebbe a zsákutcájába: az intézetek falai között élő idősek vagy el-
kapják a vírust, vagy hónapokig vesztegzár alatt élnek és halnak 
meg  Az oltás differenciáltabb intézkedéseket tenne lehetővé, de 
ezzel sem mindenütt élnek  Emlékszem, amikor csaknem húsz 
évvel ezelőtt megérkeztem Maputóba  A repülőtérről a városba 

2  Chesterton, G  K : Az örökkévaló ember, Szent István Társulat, Budapest, 1985, 326 
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érve hirtelen mintha gyerekek ezreinek, millióinak látványa tá-
rult volna elém a poros utcákon  Elképzelem a fordítottját: egy 
afrikai érkezését valamelyik európai nagyvárosba, ahol az utcá-
kon, üzletekben annyi öreget lát egyszerre, mint amennyit talán 
addigi egész életében sem… 

Jézus korában egy gyermek élete nem sokat ért  Maguk a ta-
nítványok is el akarták kergetni őket, amikor szüleik Jézushoz 
vitték, hogy áldja, simogassa meg őket  És ma? Milyen fogadta-
tást szánnak a mai Heródesek a mai kisjézusoknak? 

A világ népességének mintegy 30%-a fiatal  Afrikában a hu-
szonöt év alattiak aránya 60, a tizenöt évnél fiatalabbaké 40%  
Mozambik lakóinak fele tizennégy év alatti  Vajon ki ad majd 
nekik munkát? Vagy nem marad számukra más lehetőség, mint 
kivándorolni, avagy csatlakozni a ország északi részében hihe-
tetlen kegyetlenségeket elkövető iszlamista gerillákhoz? Gyer-
mekkor nélküli gyermekek  Dél-Szudánban, a világ egyik legfi-
atalabb államában polgárháború dúl 2011 óta  Gyermekek ezreit 
sorozzák be fegyveres milíciákba, egyharmaduk ráadásul lány  
Gyakran egyszerűen az iskolába menet rabolják el őket  A le-
ánygyermekek helyzete különösen is sanyarú világszerte  Egyes 
országokban a leánymagzatokat nagyobb gyakorisággal abor-
tálják: csak a fiúgyermek ér valamit  Ha pedig megszületnek, a 
kislányokat nem taníttatják, hanem házi munkára használják, és 
esetleg még gyermekként férjhez adják – eladják – őket  A jelen-
ség korántsem csak a tálibok uralta Afganisztánra jellemző 3 Még 
mindig 200 millió gyerek nem jár iskolába – a koronavírus jár-
vány Európában is sokakat elvágott az iskolától a szegény csa-
ládok gyerekei közül, akik az online oktatásba nem tudtak be-
kapcsolódni  Az árva gyerekek számát a világban 140 millióra 
becsülik  Mi, mai tanítványok mit teszünk azért, hogy ez ne így 
legyen, azért, hogy a kisdedek Jézushoz mehessenek? Sok gyer-
mek jogilag egyszerűen nem létezik  Az évente születő mintegy 
125 millió gyermek több mint 40%-át, 51 millió gyermeket nem 
anyakönyveznek  Nincsenek irataik, jogaik; a hatóságok nem ke-
resik őket, ha eltűnnek, katonáskodásra, prostitúcióra kénysze-
rítik őket, szerveiket vagy őket magukat eladják  (Ezen próbál 
segíteni a Sant’Egidio közösség BRAVO4 elnevezésű programja, 
amely évente több tízezer újszülöttet és nagyobb gyereket anya-

3 Bár egy jellemző történetet éppen egy afgán menekült ismerősömtől hallot-
tam  Családja egy másik családdal keveredett konfliktusba, amely gyilkossá-
gig fajult  A vének tanácsa ilyenkor azzal igyekszik elejét venni a vérbosszúk 
soha véget nem érő sorozatának, hogy házasságot közvetít: a sértett nemzet-
ség az ügyet elintézettnek tekinti, ha a másik klánból megkapják egy lány 
kezét  Jelen esetben egy tizenkét éves lányt szemeltek ki  Az ismerősöm csa-
ládja még ebbe is belement volna, csak várják ki, amíg nagyobb lesz a lány  
Amikor a másik fél ezt elutasította, úgy döntöttek, hogy inkább nekivágnak 
Európának  

4 Birth Registration For All Versus Oblivion  L  https://www santegidio org/
pageID/30172/langID/en/BRAVO-Birth-Registration html (Utolsó letöltés: 
2021  11  08 )
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könyvez nemzetközi szervezetek és más donorok segítségével, 
főként a szubszaharai Afrikában) 

A tegnap világa nincs többé

„Az eddig volt világ nincs többé  Kezünkben van a lehetőség az 
újrakezdésre, de csak ha együtt kezdjük újra ” E szavakkal fordult 
Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka a világ vallási veze-
tőihez a Népek testvérisége a Föld jövője mottójú római találkozón 
2021 októberében 5 Lehetséges-e ez? A vallások mintha előbbre 
járnának ennek felismerésében, mint az államok, legalábbis ez 
volt a találkozó tanulsága  Never waste a crisis – tartja a korpo-
ratív kapitalista bölcsesség 6 Csakhogy a 2007–2008-as pénzügyi 
válsággal éppen ez történt: tanulságait a pénzügyi világ, illetve a 
világ, tout court, eltékozolta  Ferenc pápa képével élve: a jelenlegi 
rendszer, amelyet a gátlástalan haszonszerzés elve vezérel, mint 
elszabadult mozdony rohan a szakadék felé; itt az ideje megállí-
tani, még nem késő 7 Sajnos addig is magával ránt és elgázolhat 
sokakat, egész népeket  

A járvány idején gyakran hallottuk, hogy az életnek vissza 
kell térnie a rendes kerékvágásba  Ám Ferenc pápa gyakran 
hangsúlyozza, hogy a válság nem hagyja változatlanul a dolgo-
kat: nyomában vagy rosszabb, vagy jobb világ jön – rajtunk mú-
lik, melyik  Ami biztos, hogy a status quo ante nem tér(het) visz-
sza  Ráadásul a járványnak nincs is vége  E sorok írásakor újult 
erővel támad Magyarországon, és nagyjából egész Európában  
Másrészt, amíg a járványt le nem győztük mindenütt, addig se-
hol nem győztük le  Afrika lakosságának mindössze egy-két szá-
zaléka kapott eddig oltást  Pedig egy csónakban evezünk, és nem 
képzelhetjük azt, hogy egészségesek maradhatunk egy beteg vi-
lágban – hogy ismét a pápát idézzem 8 Senki sem menekülhet 
meg egyedül: egyetlen ember, család, nép, ország sem  A prob-
léma az egocentrizmus, annak különböző egyéni és csoportos: 
nemzeti, etnikai, vallási formái  Az egocentrizmus, nem a háború 
a béke igazi ellentéte, mondta egy bölcs, kortárs ortodox püs-

5 https://preghieraperlapace santegidio org/pageID/31365/langID/it/text/3645 
/Sua-Santit%C3%A0-Bartolomeo-I-a-fraternityforfuture-Il-mondo-di-
prima-non-c-%C3%A8-pi%C3%B9-e-abbiamo-nelle-nostre-mani-la-
possibilit%C3%A0-di-costruire-un-nuovo-inizio-che-non-potr%C3%A0-che-
essere-INSIEME html (Utolsó letöltés: 2021  11  08 )

6 A mondást többen Churchillnek tulajdonítják, de valószínűbb, hogy Rahm 
Emanuel, Barack Obama kabinetfőnöke fogalmazta meg ebben a formában  

7 Videomessaggio del Santo Padre Francesco in occasione del iv incontro 
mondiale dei movimenti popolari https://www vatican va/content/francesco/
it/messages/pont-messages/2021/documents/20211016-videomessaggio-
movimentipopolari pdf (Utolsó letöltés: 2021  11  08 )

8 Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia presieduto 
dal Santo Padre Francesco https://www vatican va/content/francesco/it/
homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia html 
(Utolsó letöltés: 2021  11  08 )



pök 9 Az egocentrizmus ellentéte viszont nem a kollektivizmus, 
ahogyan a nacionalizmusé sem a globalizmus, hanem a testvéri-
ség  Ha felismerjük, hogy mindnyájan testvérek vagyunk, fratelli 
tutti… Ha az „én” átadja helyét a „mi” névmásnak  Ez a mi azon-
ban nem lehet kirekesztő, nem nyerhet megfogalmazást „velük” 
vagy „veletek” szemben  Sőt, ahogyan Bauman mondja: az em-
beriség története úgy is felfogható, mint az egyre táguló „mi” 
története  Ez először csak a nemzetséget, majd a törzset, népet, 
nemzetet jelentette  Ma pedig óhatatlanul át kell lépnünk abba a 
korszakba, amelyben „mi” alatt az emberiséget értjük, és ezzel 
fogalmilag kizárjuk az „ellenségünk” létét 10

A testvér szentsége

Világunkat megsebezte az elutasítás  Erre éppen a karácsony 
mutat rá kellemetlen élességgel, amikor az ünnepi liturgiában 
meghallgatjuk ezt a mondatot: „A tulajdonába jött, de övéi nem 
fogadták be ” (Jn 1,11) Lukács evangéliuma pedig ki is fejti ezt, 
amikor megdöbbentő részleteket árul el Jézus születésének kö-
rülményeiről: nem kap helyet az emberek szálláshelyén, ezért is-
tállóban, az állatok között születik meg az Isten Fia  A Szent Csa-
lád viszontagságaiban nem nehéz ráismerni megannyi hasonló 
helyzetre: sártengerben úszó cigánykaravánok, putrik a gazdag 
európai nagyvárosok peremén vagy éppen kelet-európai zsák-
falvakban; menekülttáborok a sivatagban, vagy szigeteken, mint 
Leszbosz Európa kapujában; szeméttelepeken turkáló és élő 
gyermekek Afrikában; elfekvőkbe száműzött idősek, siralomhá-
zakban és börtönökben élő rabok, akiket a koronavírus még job-
ban elvágott családi és emberi kapcsolataiktól  

A szegények kitaszítottsága botrány, amelynek faggatnia 
kell a keresztények lelkiismeretét, Aranyszájú Szent János hí-
res figyelmeztetése szerint: „Tisztelni akarod az Úr testét? Ak-
kor se hanyagold el, ha ruhátlan! Ne tiszteld itt a szentélyben 
selymekbe burkolózva, ha kint elhanyagolod, ahol meztelen és 
gyötri a hideg ”11 Az oltáriszentség mellett ott a „testvér szentsé-
ge”, amint a modern ortodox teológusok (Olivier Clément, Ma-
ria Szkobcova) mondják 

 9 Anasztasziosz, Tirana metropolita érseke, az albán görög-ortodox egyház 
prímása a Béke mindig lehetséges mottójú békeimádság megnyitóján  Tirana, 
2015  szeptember 6  https://archive santegidio org/pageID/7712/langID/it/
text/1320/Contributo-di-Anastasios-Arcivescovo-di-Tirana-e-Primate-della-
Chiesa-ortodossa-autocefala-di-Albania html (Utolsó letöltés: 2021  11  08 )

10 Zygmunt Bauman, a Szomjazzuk a békét találkozó megnyitóján, Assisi, 2016  
szeptember 18  https://archive santegidio org/pageID/11712/langID/it/text 
/2188/Intervento-di-Zygmunt-Bauman-all-Assemblea-di-apertura-dell-
incontro-Sete-di-Pace-ad-Assisi html (Utolsó letöltés: 2021  11  08 )

11 Homiliae in Mattheum, 50, 3-4: PG 58, 508  Id  Fratelli tutti 74 
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Asztal a világ körül

A karácsony rámutat a kirekesztettség, elvetettség drámájára, és 
választ, megváltást kínál rá  A keresztény hagyományban és csa-
ládjaink, népeink szokása szerint a karácsonyt nemcsak a temp-
lomban, liturgiával, hanem egymás megajándékozásával, finom 
ételekkel ünnepeljük  Az üzletek zsúfolásig tele, egészen szent-
estéig  Majd kiürülnek az utcák  Mindenki családjával, szerette-
ivel, otthon tölti a karácsonyt  Meghitt beszélgetésekkel a kará-
csonyfa alatt, a terített asztaloknál, népszokásokat felelevenítve  
De ha mégis kilépünk otthonról, akkor látjuk, hogy mégsem egé-
szen néptelenek az utcák, terek  Maradnak a hajléktalanok  De 
nekik talán még akad egy-egy jó falat, amit jóakaratú emberek az 
ünnep előestéjén odanyújtanak nekik, pár jókívánság kíséreté-
ben – apró, de szép gesztusként  Nem látjuk viszont azokat, akik 
otthonaikban, börtönben, kórházban maradnak magukra  Köz-
hely, de igaz: karácsonykor a magány kétszerte jobban fáj  Azzal, 
akinek nincs kit megajándékoznia, nem találkozunk az adventi 
vásárok forgatagában  Vajon ők ki vannak zárva az ünnepből? 

Fennmaradt Nolai Szent Paulinus (353/54–431) egy levele, 
amelyet barátjához, Szent Pammachiushoz intézett  Ebben leírja 
és dicséri azt a lakomát, amelyet a kereszténnyé lett gazdag ró-
mai szenátor a Szent Péter-bazilikában szegényeknek rendezett  
Róma városa és civilizációja hanyatlóban volt  410-ben Alarik vi-
zigótjai elfoglalják és kifosztják a várost  Szent Paulinus a vál-
ságra gyógyírként az irgalmasságot és a szolidaritást javasolja: 
„Ó Róma, még az apokalipszis fenyegető csapásait sem kellene 
félned, ha szenátoraid mindig ilyen bőkezű adományozók vol-
nának!”12 Egybecsengenek ezzel a már idézett Lord Sacks szavai: 
„Egy nemzet akkor erős, ha gyámolítja a gyengéket, akkor lesz 
gazdag, ha gondoskodik a szegényekről, és akkor válik sebezhe-
tetlenné, ha törődik a sérülékenyekkel ”13

1982 karácsonyának napján a római Santa Maria in Trastevere-
bazilika főhajójában a délelőtti mise után megterítettek és feldí-
szítettek néhány asztalt  A vendéglátó a plébános, don Vincenzo 
Paglia és a Sant’Egidio közösség voltak  Az apszis mozaikjáról a 
Jézus és a trónon mellette ülő édesanyja, Mária tekintett le a ven-
dégekre, akik trasteverei idősek, szegények voltak  Róma egyik 
legősibb, akkor még viszonylag érintetlen negyede a Trastevere, a 
Tiberis jobb partján, ahol Péter és Pál apostolok valószínűleg elő-
ször hirdették az evangéliumot  A vendégek régi barátként érkez-
tek, hiszen hozzájuk a közösség tagjai év közben is rendszeresen 
jártak  A katolikus világiakból álló, Andrea Riccardi későbbi törté-
nész professzor által még gimnazista diákként, 1968-ban ebben a 
városban alapított közösség karizmájának szívében kezdettől fog-

12 Il pranzo di Natale 1982–2012, Francesco Mondadori, Milano, 2012  50 
13 Facing the future without fear, together: Rabbi Lord Jonathan Sacks speaks 

at TED2017  https://blog ted com/facing-the-future-without-fear-together-
rabbi-lord-jonathan-sacks-speaks-at-ted2017/ (Utolsó letöltés: 2021  11  08 )
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va az Isten szavának hallgatása, az imádság és a szegények iránti 
barátság volt  Ahogyan a közösség nőtt, úgy növekedett vele a ka-
rácsonyi ebéd asztala  A járvány előtti utolsó karácsonyon, 2019  
december 25-én hetvenhét ország több mint 700 városában – ha-
zánkban Budapesten, Monoron és Pécsett – volt karácsonyi ebéd 
a szegényekkel  Nem a szegényeknek: hiszen a lényeg éppen az, 
hogy együtt egyen, elkeveredjen aki szolgál azzal, akit szolgál, 
ahogyan XVI  Benedek pápa jellemezte a Sant’Egidió közösséget 
egyik látogatása során  A vendégek száma becslések szerint elér-
te a 240 ezret  A helyszínek változatosak: ahol lehet, templomban 
kerül sor rá, az eukarisztia oltárának mintegy meghosszabbítása-
ként  Másutt középületek, éttermek, szállodák fogadják be a sze-
gények ebédjét  Afrikában, vagy másutt, délen, ahol meleg van 
ilyenkor is, szabad ég alatt vagy sátorban is lehetséges  Minden 
esetben ragaszkodunk ahhoz, hogy szép helyen, finomat és bősé-
geset egyenek szegény barátaink, akiket ajándékok is várnak a ka-
rácsonyfa alatt (legalábbis az északi féltekén)  Olykor van műsor, 
ének, vers, zene… Gyakran a szegények közül ajánlkozik valaki, 
hogy elmond egy verset; olyan is akad, aki a sajátját  Fontos, hogy 
az ebéd karácsony napján, ne előtte vagy utána legyen  A meghí-
vott szegények így érzik, hogy minőségi időt kapnak, hogy ők is a 
családhoz tartoznak  Ez is családi ebéd ugyanis, hisz’ a szegények 
a testvéreink, a családunk  Csak éppen az asztal itt kicsit nagyobb: 
átöleli az egész Földet…

Miért nincs mindennap karácsony?
Mindez az evangélium egyszerű és mély tanításának a megélé-
se: „Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, 
sem testvéreidet, sem rokonaidat, sem jómódú szomszédaidat, 
nehogy visszahívjanak és viszonozzák neked  Ha vendégséget 
rendezel, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat  S 
boldog leszel, mert nem tudják neked viszonozni  De az igazak 
feltámadásakor megkapod jutalmadat ” (Lk 14,12–14) A karácso-
nyi ebéd a szegényekkel ezért alternatív, ellenkultúra napjaink 
társadalmában: az ingyenesség próféciája a piac, a versenyké-
pesség mint a tudományos materializmust felváltó ideológia, az 
egzisztencialista materializmus korában  

Hangsúlyozom, hogy az ebédnek finomnak kell lennie  Nem 
adhatunk Krisztus legkisebb testvéreinek olyan ételt, amit mi 
magunk nem ennénk meg szívesen  Teríteni nagy gonddal kell, 
a termet feldíszíteni ugyancsak  A szépség menti meg a világot 
– mondja Dosztojevszkij Miskin hercege A félkegyelműben  Ez a 
szépség szeretete, a filokália, amely a filautía, az önszeretet he-
lyébe lép  Gondoljunk csak bele: milyen környezetből érkeznek a 
szegények? Az egyik budapesti karácsonyi ebéden Mari, aki haj-
léktalanként lett ismét anya, és kislányával vett részt az ebéden, 
a végén így sóhajtott föl: „Miért is nincs mindennap karácsony?” 
Szavait így fordíthatjuk: miért nincs mindennap finom étel, terí-
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tett asztal, baráti beszélgetés, kellemes illatok, zeneszó, béke…? 
Marinak fiatalabb korában egy éjjel sósavval öntötték le az arcát 
és a kezét, mikor egy elhagyatott terézvárosi házban húzta meg 
magát  Kislányát az egyik ebéd előtti karácsonyi szentmisén ke-
resztelte Székely János, ma szombathelyi püspök  

Szegények angyalai

A Sant’Egidio sehol a világon a karácsonyi ebédet ilyen mére-
tekben és minőségben saját erejéből nem tudná megrendezni  
Önkéntes segítők, adományozók sokasága kell hozzá  Sokan kö-
zülük olyan emberek, akik talán egy évben csak egyszer talál-
koznak szegényekkel, de ez éppen az év legkülönlegesebb napja  
Az utolsó óra munkásai, akikért felelősek vagyunk: hiszen több 
a jóakaratú, a mások baján segíteni akaró ember, aki nem tudja, 
mit tehetne, mert senki nem fogadja fel, hívja el őket  Karácsony 
előtt kampányt indítunk, ma már a közösségi média platformja-
in: Hívj meg egy szegényt karácsonyi ebédre! Teríts még eggyel több 
személyre! Karácsony, másként! A karácsony a szegények ünnepe… 
Íme, néhány az elmúlt évek szlogenjei közül  

A legutóbbi időkben pedig az angyalkázás, az angolszász vi-
lágból ismert Secret Santa módszerét alkalmaztuk: Légy egy sze-
gény karácsonyi angyala! – üzenjük  Ki ajándékot hoz, ki elküldi 
egy vagy több szegény megvendégelésének és megajándékozá-
sának az árát  Mások csomagolni és teríteni jönnek karácsony 
napján, megint mások pedig felszolgálnak  Budapestre az elmúlt 
években a Kapuvári Ízvadászok jöttek föl főzni (így az étel friss 
és forró, túl azon, hogy finom)  Jellemző, hogy őket Rómában 
is ismerik: minden vízkereszt ünnepén leruccannak oda, hogy a 
Vatikán mellett, az Angyalvárnál több száz szegényre főzzenek  

A világjárvány persze a karácsonyi ebéd megtartását is meg-
nehezítette – de lehetetlenné azért nem tette  2020 karácsonyán 
a legtöbb Sant’Egidio közösség nem ültetett, hanem „vándorló” 
ebéddel kedveskedett az utcán élő szegényeknek  Sajnos az el-
fekvőkben lévő idősekhez a legtöbb városban nem juthattunk be  
E sorok írásakor még nem tudjuk, hogyan lesz 2021 karácsonyán  
Terveink szerint Budapesten és Pécsett tartunk ünnepi ebédet  
Terített asztalnál a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek, el-
vitelre adott csomaggal a többieknek  

Annyi bizonyos, hogy szükség lesz angyalokra  A Bibliában 
Isten szavát angyalok viszik hírül a címzetteknek  A szó eredeti 
jelentése is hírnök, hírvivő  Egy ágyban fekvő, magatehetetlen 
idős számára látogatója, aki rendszeresen eljár hozzá beszélget-
ni, angyal  Gyakran valóban így nevezik fiatal barátaikat, látoga-
tóikat  Szükség van angyalokra, akik a jó hírt hozzák: nem vagy 
elfelejtve, téged is vár egy hely a terített, ünnepi asztalnál akkor 
is, ha magányos idős vagy, ha hajléktalan, menekült, fogyatékos, 
cigány, kirekesztett, munkanélküli vagy beteg vagy  Mert a ka-
rácsony mindenkié 
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Várszegi Asztrik

Szennay András főapát úr  
(1921  június 2  – 2012  augusztus 22 )

Utóda személyes sorai

András főapát úr a kapott örök-
séget felmérve, tudatosítva látott hozzá rendje életének újjászer-
vezéséhez  Pontosan ismerte az állami erőviszonyokat és mód-
szereket, éppen ezért magának tartott fenn minden „hivatalos” 
tárgyalást, egyeztetést az állami fórumokkal, az Egyházügyi Hi-
vataltól az Országos Műemléki Felügyelőségig  Saját hatásköré-
be vonta az anyagiak kezelését és a külföldi kolostorokkal való 
hivatalos kapcsolattartást is, amit nagyrészt maga épített ki  Már 
főapáti beiktatásának ünnepe is jelezte, hogy kilépett a szűkre 
szabott magyar élethelyzetből: az őt körülvevő apátok Európát, 
a Bencés Konföderációt képviselték  Valós és elfogadható komp-
romisszumokat kötött, amikor arra szükség volt 

Gondoskodó előrelátása indította arra is, hogy az Állami Egy-
házügyi Hivatal elnökével már 1978-ban tárgyaljon a pannonhal-
mi műemlékegyüttes átfogó rekonstrukciójáról  Hamarosan el is 
kezdődtek a több mint másfél évtizedig tartó munkálatok 

Kiterjedt külföldi kapcsolatrendszert épített ki és tartott fenn 
a rend érdekében  Húsvét hetében rendszeresen részt vett a ben-
cés apátok salzburgi konferenciáján, de éppígy a római apátgyű-
léseken és a Magyar Katolikus Püspöki Karral ötévenként esedé-
kes ad limina látogatásokon is  A Pázmány Péter Hittudományi 
Akadémián már főapáti szolgálata előtt a fundamentális teoló-
gia professzora volt; a tanítás mellett 1995 végéig a Teológia című 
negyedéves folyóiratot is szerkesztette  Szent Benedek és Szent 
Márton ünnepére rendszeresen hívott meg apátokat, püspökö-
ket a környező országokból  1981-ben Pannonhalma látta vendé-
gül a Bencés Konföderáció prézes apátjainak szinódusát 

Ő vette vissza és kezdte újjászervezni 1990-től a Pannon-
halmi Területi Apátság egyházközségeit  András főapát tuda-
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tosan túllépte az állam által engedélyezett növendékkeretet, 
s amikor azt a hatóságok felrótták neki, lemondásának botrá-
nyával fenyegetett  Törekvése és fáradozása révén megújult 
a pannonhalmi gimnázium, a pannonhalmi plébánia, a győ-
ri rendház, iskola és diákotthon  1984-ben külföldi bencés se-
gítséggel megépíttette a fiatal bencések részére a budapesti 
tanulmányi házat  Ez volt Magyarországon az egyetlen újon-
nan épült szerzetesház a kommunizmus idején  Gondja volt a 
pannonhalmi liturgia tartalmi és formai gazdagítására is  Fő-
apáti szolgálata során és azután is Pannonhalma istentisztele-
tét a münsterschwarzachi apátság (Németország) aranyműves 
műhelyében készült liturgikus eszközök és Steinerkirchenből 
(Ausztria) származó liturgikus ruhák teszik ünnepélyesebbé  
A kritika, a bizalmatlanság azonban őt sem kímélte meg, kezde-
ményezéseit gyakran fogadta értetlenség  Komoly küzdelmeket 
vívott mind a közösségen belül, mind külső – püspökkari és ál-
lami – fórumokon  Kormányzása idején ő volt a Magyar Katoli-
kus Püspöki Kar egyik európai színvonalú teológusa, aki világ-
egyházi távlatokban gondolkodott, érzékenyen az egyházi élet, a 
teológiai gondolkodás fejlődésére  Főapáti szolgálatának tizen-
nyolc esztendeje javarészt a rendszerváltás előtti időszakra esik 

Szándékát megfontolva az 1990-es őszi nagykáptalanon beje-
lentette rendtársainak, hogy a következő kilenc esztendőre nem 
kívánja jelöltetni magát 

1991-ben visszavonult az aktív élettől  Isten derűs, nyugodt, 
lelki, szellemi és emberi értékekben gazdag, a rendtársai körében 
eltöltött két évtizeddel ajándékozta meg  A korral járó keresztet 
elfogadva készült a földi életben egyre kevesebbre, ugyanakkor 
Isten előtte kinyíló teljesebb világára 

Magam 1968 tavaszán láttam Szennay professzor urat először 
a főmonostorban  A Pázmány Péter Hittudományi Akadémia 
professzoraival látogattak Pannonhalmára  Később egyetemista-
ként a hetvenes évek elején vasárnap reggelenként a Központi 
Szeminárium folyosóján találkoztunk, ő a napilapot olvasta a ke-
rengő ajtómélyedésében, magam külvárosi miséről jöttem, pár 
közvetlen szót váltottunk  Úgy döntöttem, hogy nem professzo-
rozom, András atyának szólítottam következetesen 

1972  november 7-én megválasztottuk főapátunknak  Mind-
annyiunk számára nehéz időszak volt ez  A megválasztást köve-
tő egyik reggelen bejött hozzám, budapesti szobámba, és a követ-
kezőt mondta: „Asztrik, ha holnapután azt mondom magának, 
hogy pakoljon, el kell hagynia a rendet, mit szólna hozzá?” „Ha 
azt tetszik mondani, hogy ez kényszerből történik, akkor enge-
delmeskedem, összecsomagolok és elmegyek” – volt a válaszom  
Ez a beszélgetés magatartásomat meghatározta mindmáig, mert 
lelkiismeretemben én is vállaltam, hogy főapátunk legyen 

1980-ban, Szent Benedek Atyánk jubileumi évében történt  
Elődje, Norbert főapát azt mondta: „Csodálom Andrást  Meg-
győződésem, hogy senki sem tudott volna ennyit a rendért tenni 
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ebben a politikai helyzetben, mint ő  A megváltozott viszonyok 
között a század legnagyobb főapátja ” Norbert főapát úr szigorú 
és kemény tudott lenni, meggyőződésből és a rend iránti szerete-
téből mondta, amit mondott 

1991-ben, András főapát úr tudatos visszavonulásakor mind-
annyiunk nevében megköszöntem neki mindazt, amit értünk, 
védelmünkben tett  Ma is csak ezt tudom tenni 

Ma már magam is jól értem főapáti szolgálatának – nem túlzó 
szavak ezek – súlyos keresztjét  A főapátok hordozta teher nem 
delegálható  Közvetlenül láttam Norbertét, Andrásét (és most 
már a magamét is látom), és ez másként nem történhet, mint sze-
retetben 

Ha személyes kapcsolatunkat tekintem, számomra sokat je-
lentett és jelent András barátsága  A közösen eltöltött idő alatt 
megismertem őt és egész életét  Családját, kapcsolatait, a korabe-
li teológiai professzori kart, a korábbi püspököket, akikkel ő még 
együtt volt a püspöki karban  A pesti iskolánk életét, Kelemen 
Krizosztom és Legányi Norbert, továbbá kevéssé Sárközy Pál 
főapátokkal töltött ideje tapasztalatait; Radó Polikárp története-
it és szellemes szótárát, Stefánia főhercegnő és Lónyay Elemér 
oroszvári történetét  Nyugati kapcsolatokat az apátok szintjén, 
míg aztán magam is megéltem, megörököltem ezt a szolgálatot  
Lehetőségeket teremtett számomra  Bölcs és előrelátó vezető volt 
– egy olyan korban, ahol egyetlen vezető sem lehetett bölcs vagy 
előrelátó  Ő megpróbálta  Ezért is, a rend érdekében is mindig 
vele kezdtem főapátságom történetét, kiemeltem érdemeit  Fő-
apátom, főapátunk volt, sorban a nyolcvanötödik  De mindenek-
előtt atyám és testvérem: András atya 



Kránitz Mihály

A magyar teológia  
zsinat utáni megújulásának első évei

Szennay András, a Teológia folyóirat főszerkesztője

1. A Teológia hittudományi lap szellemi küldetése

Az 1967-ben indult Teológia című folyóirat a II  vatikáni zsina-
tot (1962–1965) követően azonnal a zsinati tanítás feldolgozásá-
ra törekedett  Radó Polikárp (1899–1974) bencés szerzetes, fele-
lős szerkesztő neve mellett ott találjuk a főmunkatársak között a 
szintén bencés Szennay András (1921–2012) nevét is  A Teológia 
indulásánál Radó Polikárp nemzetközi hírű liturgiaprofesszor 
adott rangot és elismerést a kibontakozó tudományos lapnak 1 
Szennay András a kezdetektől kísérte a Teológia útját, már az első 
szám összeállításában is részt vett, s a „Szerkesztőség” aláírásá-
val megjelent Beköszöntőben ott találjuk az ő gondolatait is  A fo-
lyóirat tulajdonképpen ekkor kapta meg azt a tartalmi formát, 
amely ma is jellemző rá, amikor a fő cikkek mellett rovatokat ala-
kítottak ki (távlatok, meditáció, figyelő, teológiai jegyzetek, gon-
dolatok, idézetek, recenziók stb ), és tanulmányok gazdagították 
már kezdettől fogva az igényes összeállítást 

A Teológia 1967-től a II  vatikáni zsinat szellemében alakult 
újjá, ugyanis a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegye-
temen 1934–1944-es időszakban már létezett „egy” Theologia 
folyóirat, amelynek publikációiban a 20  század meghatározó 
magyar teológus-egyéniségeivel együtt ott látjuk többek között 
a dogmatika, a liturgika és a szentírástudomány magyarországi 

1 Radó Polikárp OSB neves liturgiatudós összegző könyvét (Enchiridion 
liturgicum: complectens theologiae sacramentalis et dogmata et leges) a Her-
der Kiadó jelentette meg 1966-ban 

A jelen tanulmány a 100 éve született Szennay András pannonhalmi főapát te-
ológus munkája előtt tiszteleg, aki ötven éve vette át a Teológia főszerkesztői fel-
adatait 
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képviselőit 2 A II  világháborút követő egyházellenes korszakban 
azonban lehetetlen volt megőrizni, illetve átmenteni a múlt örök-
ségét  Mindazonáltal a magyar teológia-oktatás nem szűkült be, 
hanem papnövendékeket és kis létszámban világiakat folyama-
tosan képzett, s a tanárok is igyekeztek a hittudomány fejlődését 
követni és képviselni 

1945–1989 között a teológia művelése szempontjából a Hittu-
dományi Akadémia, a Központi Papnevelő Intézet és az ország-
ban jelen lévő többi szeminárium jelentette azt a szellemi alapot 
és tudományos helyszínt, amely a hit értelmes bemutatásában 
részt vett  A II  vatikáni zsinat minden tekintetben fordulópontot 
jelentett a magyar teológia életében, és a megújulás iránti egyete-
mes törekvés eljutott a magyar teológiát művelő oktatók körébe 
is  Az 1960-as évek közepétől lehetőség nyílt Rómába küldeni te-
ológiai tanulmányok folytatására először papokat, majd később 
papnövendékeket is  Ez olyan nyitást jelentett a magyar teológia 
számára, mint amit a megújulási törekvések jelentettek a világ-
egyház számára  Ugyanakkor Magyarországon csak visszafo-
gottan és nagyon lehatárolt keretek között lehetett tájékozódni és 
érzékelni azokat a változásokat, amelyek előmozdították a nagy 
egyház, de a magyar teológia újjászületését is 3 

Gál Ferenc (1915–1998), aki ekkor meghatározó egyénisége 
volt a hittudományi akadémiának, és jelentős teológiai könyvei 
jelentek meg, találó módon az új hittudományi lap első számá-
ban megjelent cikkében az Új utak a teológiában címmel közöl át-
tekintést a zsinati fordulat alapján a folyóirat célkitűzéseiről és 
a katolikus teológia jelenlegi állásáról 4 Szennay Andrástól az 
első számban önálló írással még nem találkozunk, de a második 
számtól kezdve a lap rendszeres szerzőjévé válik 

Szennay András a Meditáció rovatban A hit dialektikája című 
írásában arról értekezik, hogy a Gaudium et spes zsinati konstitú-
ció miként igazolja korunk legégetőbb kérdéseit, többek között a 
reménység, a merevség, a belső tartalom, a magatartás, az aján-
dék, a kérdező hit és végül a döntés fogalmainak a kiemelésé-
vel 5 Ezek a kulcsszavak majd később is meghatározzák teológiai 

2 A II  világháború előtti Theologia összes számát lásd: https://library hungaricana 
hu/hu/view/PazmanyHTK_Theologia_01/?pg=0&layout=s (Utolsó letöltés: 
2021  08  11 ) Az 1934-es első számban Schütz Antal ír a teológia feladatairól: „…
bele kell világítani a titkok homályába és meg kell gyújtani azt a fényt, amellyel 
a hittitkok világítanak bele az emberi tudás és cselekvés területébe”  Schütz An-
tal: A hittudomány jelen fázisa és föladatai, Theologia, 1934/1  3 

3 A teológiai ismeretek továbbadásából a külföldi magyar lapok és kiadvá-
nyok is kivették részüket (Mérleg, Szolgálat, Teológiai Kiskönyvtár)  

4 Gál Ferenc: Új utak a teológiában, Teológia, 1967/1  5–13  Írásának végén Gál 
Ferenc megállapítja, hogy „Minden reményünk meg lehet arra, hogy a teo-
lógia lépést tud tartani a modern szellemi haladással és egy újabb virágzás 
kezdeténél vagyunk ” (Uo  13 )

5 Szennay András: A hit dialektikája, Teológia, 1968/2  109–113  A zsinati elem-
zésében Szennay András idézi és fel is használja Joseph Ratzinger, a későbbi 
XVI  Benedek pápa gondolatait főképp a Gaudium et spes, 10  alapján, ami 
mögött az akkori fiatal teológus, zsinati peritus személye húzódik meg 
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gondolkodását és megnyilatkozásait, valamint főszerkesztőként 
a Teológiába általa beszélgetésre hívott nagy, kortárs teológusok 
kiválasztását is 6

2. Szennay András útja a „Teológia” „küszöbéhez”

Szennay András az 1950-es állami törvény szerzeteseket korláto-
zó rendeletével kikerült a hivatalosan elfogadott bencés közös-
ségi létszámból  Viszont éppen 1950-től a később Hittudományi 
Akadémiaként működő római katolikus teológia könyvtárában 
dolgozhatott tovább, amikor megszerezte a könyvtárosi dip-
lomát is  Míg az 1950-es évek Magyarországán a politikai élet 
változásai visszaszorították a teológia művelésének széles körű 
lehetőségét, Szennay Andrásnak, azonban – aki könyvtárosként 
könyvtárközi kölcsönzéssel, akár külföldről is, hozzájutott a 
kurrens teológiai irodalomhoz is – a könyvtárba érkező hittudo-
mányi kötetek és folyóiratok feltárták a nagy egyházban folyó 
változások alakulását  Erre az időre esett ugyanis világszinten a 
biblikus, liturgikus és ökumenikus mozgalmaknak köszönhető-
en a teológia „újragondolása”, ám ennek eredményei csak kis-
mértékben jutottak el a magyar teológusokhoz 

Szennay András mint doktorált, teológiailag és egyháztörténe-
tileg is képzett kutató biztos nyelvtudás birtokában szakszerű mó-
don követhette a II  vatikáni zsinathoz vezető utat  Így tulajdon-
képpen őt nem érte olyan nagy „meglepetésként” a változások 
zsinati formában való megjelenése, mert ezek már „benne voltak 
a levegőben”, és XXIII  János pápa mintegy „szócsöve” és felerősí-
tője volt az 1930–1960 között „erjedő” előzsinati folyamatoknak 7

Amikor 1971-ben Szennay András vehette át a Teológia szer-
kesztését, biztos kézzel nyúlt azokhoz a témákhoz és személyek-
hez, akik a zsinat előtt, a zsinat alatt és a zsinat után is döntőnek 
számítottak a teológia megújulásában és új megfogalmazásában  
A Teológia hivatalos megindulásától, 1967-től kezdve professzor-
társaival már tanszékvezetőként együtt gondolkodva alakította ő 
is az új hittudományi lap karakterét, mely képes volt információ-
kat, tudományos, lelkipásztori és teológiai szellemi „táplálékot” 
nyújtani a hittudomány iránt magyar nyelven érdeklődő keresz-
tényeknek 

1945 óta nem volt katolikus jellegű teológiai szaklap Magyar-
országon, ezért nem ígérkezett könnyű feladatnak egy folyama-
6 A Teológia a nyitás, az aggiornamento lelkületével kezdte meg küldetését – idéz-

ve a főszerkesztő Radó Polikárp szavait –, hogy „minél több publikációnk újat 
hozzon a 2  Vatikánum értelme és szelleme szerint”  1967, Beköszöntő, 3 

7 Szennay András teológiai tájékozódását segítette az akkor még a Nemze-
ti Múzeumban működő Országos Széchényi Könyvtárból való kölcsönzési 
lehetőség és az Ausztriában vásárolt szakirodalom  Főapáti pozíciója pedig 
kapcsolatok sokaságát teremtette meg, például Karl Rahnerrel, Franz König 
bíborossal, de az idén elhunyt Hans Künggel is  Gál Ferenccel ellentétben ő 
nem tanult külföldön, de valahogy, éppen bencés volta miatt, „helyzetben” 
volt, és rálátott az egyházban végbemenő változásokra 



tosan, évente négyszer megjelenő, tudományos igényű folyóirat 
megjelentetése  A Hittudományi Akadémia professzorainak új 
szemléletét Szennay András mellett a lap másik főmunkatársa, 
Gál Ferenc fogalmazta meg teológiai nyitány-köszöntőjében, 
miszerint „maga a kinyilatkoztatás nem változik, de változik a 
módszer, amivel azt kifejtjük” 8

3. A hittudomány munkása: Szennay András 
tevékenységének kezdete a Teológiában

A folyóirat második évétől kezdve Szennay Andrással, a ma-
gyar teológiát megújító gondolataival rendszeres szerzőként és 
főszerkesztői megbízatásáig természetesen továbbra is főmun-
katársként találkozhatunk  A folyóiratban első írása 1968-ban je-
lenik meg A hit dialektikája címmel  Szennay felhasználja és idé-
zi Joseph Ratzinger egy évvel korábbi művét (Vielleicht ist aber 
wahr), amely a teológia új kibontakozására mutat 9 A Teológia fo-
lyóiratban megjelent második írásában (Tudomány és vallásos hit) 
a később is rá jellemző módon kijelenti, hogy „földi feladataink 
végzésében, tudományunkban is úton vagyunk” 10

Harmadik cikkében fundamentálteológusként szakszerűen 
nyúl a II  vatikáni zsinat Dei Verbum kezdetű konstitúciójához, 
hogy a kinyilatkoztatásról és ezen túlmenően a hit alapjairól 
adjon egy személyesebb megközelítést Isten és az ember kap-
csolatáról a megújult teológiai szemlélet alapján 11 A harmadik 
évfolyam következő számában jelent meg fő helyen Szennay 
András negyedik írása, amelyben az egész emberélet sorsáról 
elmélkedett  Megközelítése beleillik a teológiai esztétikának ne-
vezett irányzat módszerébe, mivel meglátásait az egyházatyák, a 
liturgia és Dante gondolataival fejezi ki 12 Itt a magyar teológu-
sok érdeklődésének és ismereteinek nagyszerű megegyezéséről 
beszélhetünk, mivel a lap másik főmunkatársa Gál Ferenc ép-
pen a „nyitószámban” vázolta fel a nemzetközi teológia jelenlegi 
helyzetét – valószínűleg teljes egyetértéssel Szennay Andrással, 

 8 Vö  Gál, i  m  5  Gál Ferenc itt a magyar teológia új irányát fogalmazza meg, 
melyben mind a mai napig meghatározó teológusok nevei is előkerülnek: 
Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar, Yves Congar, Joseph Ratzinger, Jean 
Daniélou, Henri de Lubac és a magyar Alszeghy Zoltán  Közülük többekkel 
a későbbi főszerkesztő, Szennay András készít majd riportot (pl  Ratzinger, 
Congar, Alszeghy) 

 9 Vö  Szennay: A hit dialektikája, i  m  109–13 
10 Vö  Szennay András: Tudomány és vallásos hit, Teológia, 1968/4  211 
11 Vö  Szennay András: Valóban feltámadt (Lk 24,34), Teológia, 1969/3  3–8  

Szennay a Teológia tavaszi számának megfelelően – a Dei Verbum zsinati kons-
titúciót követve – a feltámadás misztériumjellegét emeli ki  Ebben a számban 
rendtársa, későbbi tanszéki utóda is egy tanulmánnyal jelentkezik: Tarnay 
Brúnó: Hogyan dolgozik a teológus?, Teológia, 1969/1  23–31  A filozófia és 
a teológia határán gondolkodó bencés szerzetes többek között Rahner és 
Congar írásaiból támasztja alá érvelését 

12 Vö  Szennay András: Az emberélet útjának felénél, Teológia, 1969/2  71–74 
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a másik „főmunkatárssal” –, és benne a magyar teológia új le-
hetséges forrásait, akik közül Karl Rahner mellett Hans Urs von 
Balthasarra is rámutatott 13

Szennay András ötödik írása (1970) ismét a korabeli szellemi 
világban való tájékozódóképességéről tanúskodik, amikor szá-
mot vet azzal, hogy a jelen helyzetben a társadalom tagjai hívő 
emberek és ateisták is, akik azonban képesek együttműködni a 
világ építésében, és képesek „közös emberi értékeket” tisztelni  
A teológus Szennay itt az egyház azon szándékát mutatja meg, 
mely a párbeszéd segítségével meg tudja szólítani a társadalom-
ban élő embert  Átveszi Ernst Blochtól (1885–1977) „a remény-
ség elve” kifejezést, mely a dialógust optimista módon szemléli  
Nézetét az egyház és a világ kapcsolatát bemutató Gaudium et 
spes kezdetű lelkipásztori konstitúcióra alapozza, mely a pár-
beszédben „az emberi személy megmentésére és a társadalom 
megújítására kiváló utat és eszközt lát”  Itt a tanszékvezető pro-
fesszor sajátos, „modern hitvallását” találhatjuk, melyben realis-
ta teológiafelfogása hangsúlyozza, miszerint „a világ nélküli hit 
és vallás egy vallás és hit nélküli világot teremt maga körül” 

Szennay András saját meggyőződéseként írja, hogy „az igaz-
ság keresésének szelleme az ember számára komoly feladatokat 
ír elő”  A „személyes munkának és lelkiismeretbeni döntésnek” 
alapvető szerep jut  „Hívő ember itt, úgy tűnik, bonyolultabb 
feladat előtt áll, mint a nem hívő ”14 Szavaiból érződik az ora et 
labora bencés szelleme, amely kötelező munkaként értelmezi tu-
datos elkötelezettségét az egyház „új szellemű” stílusának be-
mutatásában  Megfogalmazása valójában kérdéseket vet fel, s ez 
a későbbiekben is jellemző lesz Szennay András teológiai meg-
nyilatkozásaira 

Hatodik írásában főmunkatársként a Figyelő rovatban ad tu-
dósítást könyvismertetéseiben főként a „nagy és problematikus” 
teológusok műveiről  Ez a műfaj voltaképpen már az ötvenes 
évektől jellemző volt Szennay Andrásra, aki mintegy „tálcán 
kapta” a hittudományi akadémiára érkező legfrissebb publiká-
ciókat, és így tudott tájékozódni nemcsak a zsinat előtti, hanem 
immár a zsinat utáni, gyakran szerteágazó teológiai irányzatok-
ról  Köztük szerepelnek természetesen olyanok, akik előfutárok 

13 Gál Ferenc mély, éles előrelátással már a zsinatot követő években írja, hogy 
„Hans Urs von Balthasar a platóni hagyományt követő Ágoston, Pseudo 
Dionysios és Bonaventura nyomán indul el, amikor a teológiai esztétika ki-
dolgozását követeli  Nemcsak a kinyilatkoztatott igazság valóságát és szelle-
mi tartalmát kell észrevenni, hanem szépségét is  A kegyelmi rend teljes har-
móniájának és fényének csillogása fenn van tartva az örök életre  A természet 
alá van vetve a hiábavalóságnak, Krisztus a szolga alakjában jelent meg, a 
megváltást mint a fájdalmak embere vitte véghez, a hívő szem mégis felisme-
ri rajta az isteni dicsőségnek a doxának a vonásait  Sőt egész műve tükrözi ezt 
a vonást: a hit és a kegyelem, a szentségek, a misztikus test egybetartozása és 
a szeretet megmaradása ” (Teológia, 1967/1  9 )

14 Vö  Szennay András: Hívők és nem hívők dialógusa felé, Teológia, 1970/4  
18–26 
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– bizonyos értelemben Szennay András is az – és „úttörők”, akik 
ötven esztendővel előbbre láttak és hirdettek sok mindent a szel-
lem területén 15

Szennay András hetedik cikke a mai teológia feladatairól 
szól, összegezve saját élményeit, mivel környezetében folyama-
tosan párbeszédet folytatott az egyház és a teológia kérdéseiről  
Mint jó teológus, időnként összefoglalja saját kérdéseit, meglá-
tásait, ugyanis olvasmányaiban folyamatosan szembesül a teo-
lógia jövőjével, útkereséseivel és kihívásaival  Ebben az észlelés-
ben természetes módon van jelen korunk vallási drámája, és a 
problémák gyökerét az emberben felfedező „válsághelyzet” ér-
zékelése 16

Teológustanári és papnevelő tevékenysége során azonban 
nemcsak egyszerűen a múltra támaszkodik, begyakorolt vála-
szokat adva, hanem a jövőre is tekint, amikor írásában a legegy-
szerűbb módon teszi fel a kérdést: „Mit kell hát tennünk?” Ezt 
„a kritikus keresztény” magatartásával igyekszik megválaszol-
ni, úgy, hogy „lélekben és igazságban” mindig „az élő Istenre 
gondol és őfelé mutat”  Megnyilvánulását ismét egy sajátos ars 
poeticának foghatjuk fel, mert bencés szerzetesként továbbra is 
feladata az „őrzés”, amellett, hogy – majdani főapátként – a kö-
zösség jövőjét is előkészíti  A „Hol van a helyes út?” kérdésre az 
evangélium ösvényét ajánlja, amely mindig az egyház és a teoló-
gia megújulását jellemezte 17

Szennay András szerint a teológiának mindig a praxis, a gya-
korlat felé kell mutatnia  Talán a jövő teológusait is óvja az egy-
oldalú tudományosságtól, mert efölött – amint megállapítja – 
„az evangélium fog ítéletet mondani”  Nézete szerint a theologia 
publica, vagyis a nyilvánosság felé forduló teológia és a teológiai 
hermeneutika, azaz az értelmező teológia a jövő útja  Nem zárja 
ki a theologia politica lehetőségét, az ember kibontakozását szol-
gáló (nem politikai!) elgondolás prófétai megnyilvánulását sem  
Vallja, hogy e munka a teológust nehéz, olykor merész feladatok 
elé állítja, de ezt meg kell tennie „a töprengő, kérdező, önmagá-
ról és Istenéről mindig többet tudni kívánó ember számára” 18

 

15 Vö  Szennay András: Eretnekek vagy pionírok?, Teológia, 1970/2  106–107  
A szerző precíz fundamentálteológusként gondosan ismerteti a Heinrich 
Fries és Johann Finsterhölzl szerkesztésében megjelent Wegbereiter heutiger 
Theologie (Styria, Köln–Graz, 1969-től) című sorozatot 

16 Vö  Szennay András: A teológus számvetése, Teológia, 1970/4  226–233 
17 Vö  uo  230 
18 Vö  uo  233  Szennay írása felfogható az új Teológia első számában Gál Fe-

renctől megjelent Új utak a mai teológiában (Teológia, 1967/1  5–13 ) című fel-
vezető gondolatok folytatásának  Ugyanebben a számban Szennay Tomka 
Ferenccel együtt áll ki a dr  Dóczy László ajkarendeki plébános levélben 
megfogalmazott kritikáival szemben (247–248 ) a Teológia mai küldetése mel-
lett (248–250 )  Ez a tény is igazolja személye és gondolkodása meghatározó 
voltát a lap életében 
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4. Szennay András hozzájárulása  
a magyar teológia megújításához

Bencés bencést követett a Teológia szerkesztői posztján, amikor 
1971-ben Radó Polikárptól Szennay András vette át hittudo-
mányi folyóirat felelős feladatait  Az alapvető hittan tanszéken 
azonban már „bemutatkozott” a teológus, és a lap kezdeteitől 
főmunkatársként a szerkesztővel mint szorosan együttműködő 
professzorkolléga szellemi útjának „magasán” kapta a megtisz-
telő feladatot 19 Saját életében, de joggal mondhatjuk a magyar 
teológia történetében is új korszak indult, ráadásul maradandó-
an, mivel huszonöt év szellemi, szerkesztői feladata kezdődött 
meg ekkor  A folyóirat struktúrájában nem történt változás, kez-
deti karakterét a második főszerkesztő alatt is megőrizte  Így aki 
előfizetett a lapra, tudta, mire számíthat 20

Az új főszerkesztő a változás évében saját egyéniségét, tudá-
sát, kultúráját és kapcsolati rendszerét is „beépítette” munká-
jába, mely ezáltal széles kitekintésű, tág perspektívájú, magyar 
és nemzetközi viszonylatban is elismert hittudományos perio-
dikává vált  A hittudományi kar lapja bátran felvállalta a ma-
gyar teológia képviseletét, önálló tanulmányok közzétételét, és 
a nemzetközi szinten megjelenő, az egyházzal kapcsolatos meg-
nyilatkozások teljes vagy összefoglaló közlését is 

A főszerkesztő és munkatársai hozzáállását jól mutatja az 
a korábbi 1970/2-es számhoz mellékelt, az olvasók figyelmébe 
ajánlott kérdőív, mely elsősorban az előfizetők elégedettségéről, 
illetve véleményéről és javaslatairól tájékozódott  A szerkesztő-
váltást követően Szennay Andrásnak jutott a feladat, hogy a be-
érkezett válaszokat feldolgozza, és ezek alapján is, egyúttal ki-
jelölje a folyóirat új szellemi irányát 21 A pontosan ötven évvel 
ezelőtt elvégzett, átgondolt és körültekintő megfontolás páratlan 
módon járult hozzá a II  vatikáni zsinatot követően a magyar te-
ológia és hittudomány iránti érdeklődéshez 

A kérdőívekre beérkezett válaszok alapján a főszerkesztő ösz-
szegzésében megállapítja, hogy „a Teológia máris kicsit többet 
adott, mint amit az indulás nehéz óráiban ígért” 22 A zsinatot 
követően valójában ez az első olyan „kísérlet”, amely párbeszé-
det folytat a hívő olvasókkal  Érdekes a bencés professzor stílusa 
is, mely hol hivatalos módon („olvasóink válasza optimizmus-
sal töltötte el a Szerkesztőséget…”23; „…meg szeretnők jegyezni 

19 Szennay András főszerkesztői megbízásával Gál Ferenc professzor maradt 
az egyetlen „főmunkatárs”  A „szerkesztőség titkára” beosztás pedig, ame-
lyet az 1967-es első számtól Csanád Béla professzor töltött be, az 1970/1-es 
számtól megszűnt 

20 Az impresszum alapján az 1967/2-es számtól – belföldi és az 1968/1-s számtól 
külföldi előfizethetőséggel is – a Magyar Posta terjesztésével jelent meg a lap 

21 Szennay András: Folyóiratunk távlatai, Teológia, 1971/1  35–40 
22 Uo  40 
23 Uo  35 
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azt is…”; „mielőtt lezárnók ismertetésünket”),24 hol többes szám 
első személyben („felmérésünk célja…”),25 vagy általános alanyt 
használva („Érdekes volt megfigyelni…”),26 vagy megállapító jel-
leggel („Megnyugtató az is…”) nyilatkozik meg,27 ám előfordul, 
hogy modoros helyzetéből kilépve személyes és őszinte hangot 
üt meg: „A beérkezett válaszok első olvasása nyomán bizonyos 
tanácstalanság érzése töltött el ”28 De megtalálhatók a tipikusan 
„szennays” szófordulatok is („sokkal nagyobb súllyal jelentkez-
tek a pozitív irányú, a járható út felé mutató gondolatok”) 29

A zsinatot követő időben a valóban egyetlen teológiai folyó-
irat igyekezett az olvasók szempontjait is figyelembe venni, és 
„ismét elkötelezte magát – a megoldás irányvonalának kifejtésé-
ben – a 2  Vatikánum mellett” 30 

A kifelé tekintés előtt Szennay András már elvégezte a bel-
ső vizsgálatot is a Merre tart a teológiai oktatás? című írásában 31 
Mind a teológia, mind a Hittudományi Akadémia professzora-
inak tevékenysége, valamint a II  vatikáni zsinat ténye Szennay 
Andrást arra a következtetésre vezette el, hogy „napjaink teoló-
giájában jelentős változásoknak, »frontáttöréseknek« (Umbruch) 
lehetünk tanúi” 32

A teológusprofesszor személyes életében és teológiai felada-
taiban is „határterületen” mozgott  Jól ismerte a zsinat előtti „ha-
gyományos” teológia képviselőit és tanítását, ám a változások 
követésével páratlan ismeretekkel rendelkezett az „új teológia” 
folyamatáról is  Írásában utal a római nevelésügyi kongregáci-
ónak a teológiai tanulmányok reformjával foglalkozó, Normae 
quaedam kezdetű írására, amely – amint a szerző fogalmaz – „már 
megújult szellemben fogant” 33 A zsinat utáni teológia képviselői 
közül magabiztosan választja ki Joseph Ratzinger, Karl Rahner 
és Hans Urs von Balthasar nevét, akik mindmáig meghatározzák 
napjaink teológiai gondolkodását 

Szennay András felkészültségére jellemző módon bátran ki-
tekint a protestáns teológiák helyzetére is, amelyet összevet az 
Optatam totius kezdetű zsinati határozattal, melynek üzenetét – 
írja – „ma világszerte tovább tanulmányozzák, kommentálják” 34 
Joseph Ratzingerre mint neves zsinati teológusra hivatkozva 
Szennay is megállapítja: „A kereszténységet nem reformálhat-

24 Uo  37 
25 Uo  35 
26 Uo  35 
27 Uo  35 
28 Uo  35 
29 Uo  35 
30 Uo  39–40 
31 Vö  Szennay András: Merre tart a teológiai oktatás?, Teológia, 1969/3  105–111 
32 Uo  105 
33 Uo  105 
34 Uo  109 
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juk egy-egy kor »divatos« érdeklődése szerint ”35 Emellett, a tan-
székvezető professzor, úgy tűnik, érzékenyen foglalkozik a leen-
dő papnövendékek képzésével, amikor Karl Rahner gondolatait 
követve hangsúlyozza a „teológiai alapkurzus” (Grundkurs) je-
lentőségét, mivel a mai pluralisztikus társadalomból a különbö-
ző világnézeti ráhatások felől érkező kezdő teológus hite „veszé-
lyeztetett” hit  Ezért szükséges előbb a biztos alapozás 36

A teológia tudománya iránti elkötelezettséggel és saját gon-
dolata alátámasztásaként is idézi Rahner frissen megjelent köny-
véből a teológia kialakításának új szempontját: „A teológiai 
stúdiumok mind jobb átalakítása nem csupán didaktikai, peda-
gógiai feladat vagy szervezés kérdése… És »nem is csupán némi 
koordinációt kell az egyes szakok között végezni«  Mindenek-
előtt arra kell gondolnunk: Mi is valójában a teológia és mivé kell 
mindinkább válnia? Amíg csak organizálnánk a teológiai oktatás 
megfelelő struktúrájának kérdését, soha nem tudnánk megfele-
lően megválaszolni ”37 Szennay Andrásnak a teológia egésze és 
benne a magyar teológia megújítása iránti elkötelezettségét mu-
tatják oktatói, kutatói megnyilvánulásai, valamint a nagy egy-
háznak és benne a jeles teológusok által képviselt gondolatok 
„fősodrába” való belehelyezkedése 

Az új felelős szerkesztővel jegyzett 1971/1-es számában az 
ökumenizmus katolikus kezdeményezéseit láthatjuk Sólymos 
Szilveszter, Szennay András rendtársa összefoglalásában a pro-
testáns teológiáról a Theológiai Szemle 1970-es évfolyamának átte-
kintésével 38 A Teológia 1971/1-es számában viszont nem találunk 
önálló írást Szennay Andrástól, ami új, szerkesztői feladatának 
ellátásából következik, ám mégiscsak közli – és nem véletlenül 
– Ferdinand Klostermann (1907–1982) bécsi pasztorális profesz-
szor, zsinati teológus A holnap papja című írásának összefoglalá-

35 Uo  109  A Joseph Ratzinger írására való utalás (Concilium, 1965/1) teológiai 
kortörténeti adatként is felfogható, mivel az egyre kritikusabb hangot képvi-
selő lapot Ratzinger nem sokkal később (1968) elhagyta, majd csatlakozott az 
egyháziasabb Communióhoz (1972) 

36 Szennay: Merre tart a teológiai oktatás?, i  m  110  Rahner, Karl: Schriften zur 
Theologie VI , 139–170  Bár hivatalosan még nem jelentek meg a zsinati doku-
mentumok, Szennay András saját fordításában utalt a fundamentális teoló-
giában rejlő üzenettel összhangban a zsinat által hangsúlyozott elv fontossá-
gára: „Ez az alapvetés legyen kielégítően korszerű és hosszú, és abban úgy 
adják elő az üdvösség misztériumát, hogy a hallgatók világosan láthassák az 
egyházi tudományok értelmét, fölépítését és pasztorális célját ”

37 Uo  111  Vö  Rahner, Karl: Wahrhaftigkeit, Herder, Freiburg 1968, 123 
38 Sólymos Szilveszter: A protestáns teológia a Theológiai Szemle 1970-es év-

folyamának keresztmetszetében, Teológia, 1971/3  192–195  Többek között itt 
értesülünk arról, hogy a Lelkipásztor evangélikus lelkészi szakfolyóiratban 
Győri Sándor mutatta be Szennay András Rejtőző Istenség című könyvét (Rej-
tőző Istenség. Hívők és nemhívők a dialógus útján, Szent István Társulat, Buda-
pest 1969)  Szennay András már korábban, a zsinat után, a Hittudományi 
Akadémia új professzoraként jelentkezett első jelentős kötetével: Teológia és 
élet, Szent István Társulat, Budapest, 1966 
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sát, mely összegzéssel egyúttal ablakot nyit a magyar olvasó előtt 
is a magyar egyházban is meglévő lelkipásztori kihívásokra 39

5. Szennay András kezdeményezése az „élő beszéd 
teológiája”: interjú magyar és külföldi teológusokkal

Szennay András új megbízatása szervesen épül be a magyar teo-
lógia zsinat utáni kibontakozásába, amely együtt az egyház meg-
újulási törekvéseivel a megadott kereteken belül képes volt a zsi-
nat által is igényelt önálló teológiai megnyilvánulásra  Mindennek 
bizonyítéka a magyar teológusok, különösképpen a hittudományi 
kar professzorainak munkássága  A „bencés vonal” valahogy 
mindig jelen volt a hittudományi karon, és sajátos színt, munkabí-
rást, oktatói-tanítói jártasságot, közös munkát, a nagy egyház vál-
tozásaira való kitekintést és egyéni lelkiséget is jelentett 

Szennay András életének állomásai egymásra épülve juttat-
ták és vezették el őt a Teológia főszerkesztői feladataihoz, mely 
mintegy negyed századon át teológiai felkészültségének, isme-
reteinek és meglátásainak publikációs fóruma is lett  Mindez a 
„beérett teológus” egyéniségéhez, felkészültségéhez és szerzete-
si hivatásához is megfelelően illeszkedett, mert éppen Európá-
ban és magyar összefüggésben, hazánk történetének kezdetén 
többek között bencés misszionáriusok segítségével bontakozott 
ki a magyar kereszténység 40

Az 50 évvel ezelőtti főszerkesztőváltással érezhető módon 
nemzetközivé is vált a Teológia folyóirat, mivel Szennay András 
főszerkesztő előnyben részesítette „az élő beszéd teológiáját”  
Áttekintve főszerkesztői idejét, láthatjuk, hogy a teológia vala-
mennyi ágazatában megnyilatkozó magyar és külföldi teológus 
meghívást kapott egy bemutatkozó és a teológia egyes irányaira 
kitekintő összefoglalásra  Jóllehet fokozatosan eljutott papokhoz 
és világi hívekhez a Szentírás és a II  vatikáni zsinat dokumen-
tumainak magyar fordítása, de több mint két évtizeden át a Teo-
lógia biztosította az egyház életének, kihívásainak és válaszainak 
megismerését 41

39 Vö  Klostermann, Ferdinand: A holnap papja (Priester für Morgen), Teológia, 
1971/1  3–6 

40 Az első magyarországi teológiai mű (Deliberatio Gerardi Morosanae Ecclesiae 
Episcopi supra hymnum trium puerorum ad Isingrimum liberalem) is „egy ben-
cés”, Szent Gellért nevéhez köthető  A 19–20  század fordulóján szintén egy 
bencés, Bita Dezső vezette az alaphittan tanszéket  A zsinat utáni társadalmi 
és teológiai változásokban Radó Polikárp és Szennay András személyében 
szintén jelen volt Szent Benedek rendjének „új magvetése” 

41 Válogatásszerűen utalhatunk neves magyar és külföldi beszélgetőpartnerek-
re: Xavier Léon-Dufour (1979/3), Marie-Dominique Chenu (1982/4; 1988/2), 
Joseph Ratzinger (1985/1), Walter Kasper (1985/2), Rudolf Schnackenburg 
(1985/4), Gerhard Lohfink (1986/1), Yves Congar (1987/1), Franz Böckle 
(1987/3), továbbá a jelesebb külföldön élő magyarokra: Alszeghy Zoltán 
(1990/4), Nemesszeghy Ervin (1991/2), Weissmahr Béla (1991/4), Békés Gel-
lért (1992/2) és Nemeshegyi Péter (1993/4)  
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A nagy egyházzal és teológusaival való kapcsolattartás sok-
szor akadályokba ütközött, a külföldi teológiai irodalom beszer-
zése anyagi források hiánya miatt nem lehetett teljes, az utazá-
si korlátozások pedig csak nagyon szűk körben tették lehetővé 
idegen nyelvű cikkek magyar megjelenését, előadói meghívások 
vagy konferenciákon való részvétel formájában  Mindazonáltal 
megállapíthatjuk, hogy a zsinat utáni magyar teológia, az egyéb 
teológiai irodalom kismértékű növekedése mellett, éppen a Teo-
lógia folyóirat segítségével, szinte naprakészen tudott megnyil-
vánulni a világegyházzal, s ezzel voltaképpen a maga módján 
helytállt a nagy egyház, a II  vatikáni zsinat és a teológia tudomá-
nya által támasztott követelményekben is  Visszatekintve ötven 
év távlatából megállapítható, hogy a magyar teológia több szin-
ten (biblikus, liturgikus és dogmatikai) volt képes fejlődni és a 
saját jellegzetességét megtalálni  Érdekes viszont, hogy az Olasz 
Teológiai Társaság (ATI) mintegy háromszáz teológusához Fe-
renc pápa az elmúlt években hasonló szellemben szólt, mint amit 
Szennay András teológiai küldetéseként is vallott 42

A zsinat utáni magyar teológiai lendület és a zsinat szerinti 
megújulás nem mehetett volna végbe a Hittudományi Akadémia 
professzorainak és a bencés Szennay Andrásnak a Teológia élén 
betöltött főszerkesztői munkássága nélkül  A hittudományi lap 
valamennyi, Szennay idején napvilágot látott száma (25 x 4 = 100 
szám) immáron megtalálható internetes formában, így egyéni-
leg is nyomon követhető a II  vatikáni zsinat után kibontakozó 
és mára jelentős mértékben megerősödött magyar teológia útja 43

42 Ferenc pápa napjainkban is ugyanarra a szellemi feladatra ösztönzi a teoló-
gusokat, mely ötven évvel ezelőtt Szennay András főszerkesztői programja 
volt: „Egy bonyolult korszakban, az egyedülálló tudományos és technikai 
fejlődés időszakában és egy olyan kultúrában, amelyet a múltban áthatott 
a kereszténység, de amelyben ma az Evangélium lényegéről eltorzult néze-
tek keringenek, valóban nélkülözhetetlenné válik egy nagy teológiai munka  
Erre azért van szükség, hogy az egyház továbbra is hirdetni tudja az Evan-
gélium lényegét a mai kor emberének, és hogy az Evangélium valóban eljus-
son a személyekhez, a maguk sajátosságában és átjárja a társadalmat annak 
minden dimenziójában  A teológia feladatától tehát nem tekinthetünk el ” 
(Ferenc pápa az Olasz Teológiai Társaság [Associazione Teologica Italiana] 
fennállása 50  évfordulóján mondta el beszédét 2017  december 29-én a Vati-
kánban  http://hu radiovaticana va/news/2017/12/29/ferenc_p%C3%A1pa_a_
teol%C3%B3gi%C3%A1t_t%C3%A9rden_%C3%A1llva_m%C5%B1velj%C3
%BCk/1356881 (Forrás: Vatikáni rádió  A kutatás ideje: 2021  június 30 )

43 Lásd: https://library hungaricana hu/hu/collection/katolikus_gyujtemenyek_
pazmany_htk_teologia/ (Utolsó letöltés: 2021  08  11 )
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Mártonffy Marcell

Az ekkleziológiai képzelőerő józansága

Ghislain Lafont OSB emlékére

P. Ghislain Lafont 1928. janu-
ár 13-án született Párizsban. Tizenhét éves volt, amikor a burgundi-
ai La Pierre-qui-Vire apátságban belépett a bencés rendbe. 1961-ben 
lett teológiai doktor, ezután monostorában, 1978 és 1995 között pe-
dig a bencések Szent Anzelm Pápai Egyetemén és a jezsuiták Gergely 
Egyetemén – tanévenként egy-egy szemeszternyi időt töltve Rómában 
– teológiát tanított. Számos nagy monográfia szerzője: Aquinói Szent 
Tamás Summájának elemzése1 mellett könyvet írt a Szentháromság-
ról2, az üdvösségtörténetről, illetve az istentapasztalat időbeliségéről és 
narrativitásáról3, az 1990-es évektől kezdve azonban munkásságát fő-
ként az egyháznak (a keresztény tanúságtétel és közösségi lét teológiai 
és intézményi feltételeinek) szentelte, történeti és rendszerező megkö-
zelítésben. Hogy mindez nem a látószög szűkítése jegyében történt, jól 
jelzi Mit szabad remélnünk? című antropológiai munkája4, amely a 
másokért való egzisztenciára és így Isten országának tanúsítására meg-
hívott kereszténység küldetésének globális távlatát jelöli ki. Az ezredfor-
dulón az eucharisztia teológiáját és ünneplésének feltételeit újragondoló 
kismonográfiával lepte meg olvasóit,5 élete utolsó szakaszában pedig, 
amikor Ferenc pápa szolgálatának ihletésére két egyháztani munkát is 
írt még, az interneten, egy cikksorozatban ismételten végigelmélkedte 
az „eucharisztia új teológiáját”. Többször járt Magyarországon – köny-
veinek bemutatóján, vagy lelkigyakorlatot, konferencia-előadást tartani, 

1 Lafont, Ghislain: Structures et méthode dans la „Somme théologique” de Saint 
Thomas d’Aquin, Cerf, Paris, 1996, 512  (Cogiatio Fidei, 193) 

2 Lafont, Ghislain: Peut-on connaître Dieu en Jésus-Christ? Problématique, Cerf, 
Paris, 1969, 328  (Cogitatio Fidei, 44)  

3 Lafont, Ghislain: Dieu, le temps et l’être, Cerf, Paris, 1986, 373  (Cogitatio Fidei 
139) 

4 Lafont, Ghislain: Que nous est-il permis d’espérer?, Cerf, Paris, 2009, 336 
5 Lafont, Ghislain: Eucharistie . Le repas et la parole, Cerf, Paris, 2001, 162 
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és találkozni azokkal a tanítványaival, akik a földrajzi távolság ellené-
re, mértéktartóan személyes, világló emberségének köszönhetően barát-
juknak érezhették. 2021. május 11-én hunyt el abban a monostorban, 
amelynek hetvenhat éven át szerzetese volt. 

Az alábbi megemlékezés a vázlatos, de az életmű irányait sorra vevő 
összefoglaló szándékával indult. Hamar nyilvánvalóvá vált azonban, 
hogy Ghislain Lafont teológiai látomása, amelynek középpontjában az 
Isten és az ember s az ember és ember közti párbeszéd egyfajta biblikus 
modellje, a minden személyközi interakció alapját képező „szimbolikus 
áldozat” (sacrifice symbolique) – vágy és lemondás, adakozás és tiltás, 
hívás és válasz komplex együttese – áll, és amely látomás az ember te-
remtését elbeszélő paradicsomi történet új megközelítésétől a biblikus 
időtapasztalatot strukturáló liturgikus várakozás és eszkatologikus re-
ménység horizontjáig a Krisztus önátadásából és feltámadásának öröm-
híréből táplálkozó élet és gondolkodás valamennyi lényeges dimenzióját 
átfogja, az itt rendelkezésre álló terjedelemben főbb összetevőinek puszta 
említése szintjén sem írható le. A megemlékezés ezért végül csak az utol-
só alkotói éveket is meghatározó központi kérdést veti fel, remélve, hogy 
folytatódik majd a bencés teológus kivételes gondolati teljesítményének 
magyarországi recepciója, amely teológiatörténeti és ekkleziológiai alap-
műveinek kiadásával (1998-ban és 2007-ben) már megkezdődött. 

*

Jelen gondolatmenet – Ghislain Lafont néhány egyháztani pro-
pozíciójának vázlatos áttekintése – abból az előfeltevésből indul 
ki, hogy a keresztény teológia gazdag hagyománya magában 
hordozza, s a hermeneutikai figyelem számára folyamatosan és 
bőkezűen felkínálja a megújulás (alkalmasint felforgató) impul-
zusait, mivel a hagyomány lényegéhez tartozik az eseményeit 
és eredményeit tekintve nyitott dialógus azzal a kulturális kör-
nyezettel, amelyet formál, és amely formálja  „A történelem arra 
tanít, hogy a kereszténységet a kultúrákra irányuló figyelme, a 
kultúrákhoz fűződő viszonya tette azzá, ami ”6 A hagyomány 
létmódjaként értett kulturális párbeszéd „kölcsönös elismerés és 
elfogadás olyan emberek részéről, akik őszintén és alázattal jár-
ják a keresés fárasztó útját  Ennek alighanem egyetlen ellensége 
van, az egyházon belül is: az integrizmus vagy fundamentaliz-
mus, tehát mindazok, akiknek, vélhetően félelemből, nincsenek 
problémáik, csak múltbeli megoldásaik vannak ”7 Másfelől vi-
szont nagyon is elképzelhető, hogy a párbeszéd történései feltű-
nés nélkül mennek végbe akkor, ha „a keresés fárasztó útját járó” 
résztvevők bátorságához és alázatához olyan elemzőkészség és 
higgadt körültekintés járul, amely nélkül a reform szándéka nem 
képes megalapozni a valódi fordulat reményét  

6 Monory M  András – Tillmann J  A : Ezredvégi beszélgetés Ghislain Lafont 
bencés szerzetessel, Élet és Irodalom, 1999/25, URL: https://www es hu/
old/9925/interju0 htm (Utolsó letöltés: 2021  11  08 ) 
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Aki elmélyülten tanulmányozza Ghislain Lafont életművét, 
annak nem lehet kétsége afelől, hogy úgyszólván kezdettől fog-
va jelen volt benne kritikai látásmód és konstruktivitás vagy te-
remtő képzelet olyanfajta egyidejűsége, amelyet egyik utolsó 
írásbeli megnyilatkozásában így jellemez: a gondolkodás „kö-
vetendő eljárásmódja alighanem a klasszikus teológia egyfajta 
»dekonstrukciója«, egyszersmind az új teológia »konstrukciója« 
kell hogy legyen  Dekonstrukción természetesen nem a rombo-
lást értem, hanem az összetevők elemzését, összekapcsolásuk 
magyarázatát, jótékony hatásuk felismerését és elégtelenségük 
kritikus szóvá tételét  Ebből azután lassacskán megszülethet az 
a rekonstrukció, amelynek alapja az eredeti szimbolika [legyen 
szó az Isten és az ember közti paradicsomi párbeszéd gazdag 
jelentéstartalmairól a teremtés hajnalán, vagy a kereszthalál és 
a feltámadás alapító eseményéről a keresztény történelem kiin-
dulópontján], de amely megőrzi, ugyanakkor új elrendezésben 
kínálja fel a klasszikus teológia építőelemeit ”8 De milyen teoló-
giáról és miféle építőelemekről van szó? A pontos válasz megkö-
vetelné az induktív megközelítést, Lafont alakuló gondolkodá-
sának részint időrendi, részint az építkezés logikáját az alapoktól 
nyomon követő elemzését  A vázlatosság, de az életmű végére 
visszavonhatatlanná és lenyűgözően egyértelművé kristályoso-
dó konklúzió is kézenfekvővé teszi azonban, hogy a zárókőtől el-
indulva, az előzményekre visszatekintve próbáljunk benyomást 
szerezni a felépült gondolatrendről  Korántsem véletlen ugyanis, 
hogy az anyanyelvén, franciául kilencvenkét éves korában pub-
likált utolsó művében, melynek a Katolicizmus – másként? címet 
adta,9 a szerző ekkleziológusnak minősíti magát: olyan teoló-
gusnak tehát, aki kimondottan a katolikus egyházi valóság mint 
egybehívott és a világba küldött közösség, s mint intézményi-
szervezeti struktúra teológiai alapjairól gondolkodik és az alap-
zat átépítésén fáradozik  Utolsó előtti, 2017-ben megjelent köte-
tében – Kis esszé Ferenc pápa idejéről. Felmerülő sokszög és csúcsára 
állított piramis10 – a Ferenc pápaságához kötődő stílusváltásban és 
teológiai hangsúly-áthelyeződésben a II  vatikáni zsinat intenció-
ját beteljesítő korszakváltás ígéretét ismeri fel, és egyúttal annak 
az egyházmodellnek a körvonalait látja kirajzolódni, amelynek 
megalapozásához saját munkássága is nagymértékben hozzájá-
rult (és amelyet természetesen nem a sajátjának tekint, hanem 
a zsinatot megelőző időszak óta a modernséggel intenzív és ér-
demi párbeszédet kezdeményező teológia fokozatosan és meg-
 8 Lafont, Ghislain: Nuova teologia eucaristica (2). Un’eucaristia in Paradiso? Meg-

jelent Andrea Grillo blogján: Come se non, 2018  02  22  URL: https://www 
cittadellaeditrice com/munera/nuova-teologia-eucaristica-7-uneucaristia-in-
paradiso-gh-lafont-2/ (Utolsó letöltés: 2021  10  10 ) 

 9 Lafont, Ghislain: Le catholicisme autrement? Cerf, Paris, 2020, 192  (A könyv el-
sőként olaszul jelent meg: Un Cattolicesimo diverso, szerk  Francesco Strazzari, 
ford  Romeo Fabbri, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2019, 88 )

10 Lafont, Ghislain: Petit essai sur le temps du pape François . Polyèdre émergent et 
pyramide renversée, Cerf, Paris, 2017, 272 
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késve kibontakozó, de talán visszavonhatatlan eredményének)  
Tömör megfogalmazásban: a hagyomány egyházkormányzati 
vonatkozásban Ferenc pápa nevével összefüggő fordulata „az 
isteni Nevek közül” annak adott nyomatékot, „tudniillik a túl-
csorduló Szeretetnek és az Irgalomnak, amelyre felépíthető és 
amelyben megtapasztalható az evangéliumhoz a lehető legszo-
rosabban igazodó egyház eszménye” 11 

Mielőtt röviden utalnánk arra, hogy milyen alapvető belátá-
son nyugszik az az egyházkép, amelynek kidolgozásában egy-
aránt központi szerepe van a képzeletnek és a teológia-, illetve 
egyháztörténeti kutatásnak, a bibliatudomány eredményeinek 
és a dogmatikai megfontolásoknak, de éppígy a modernség 
megkerülhetetlen filozófiai és antropológiai ismereteivel foly-
tatott termékeny párbeszédnek is, érdemes futólag kitérnünk 
az első monografikus munkára: a Struktúrák és módszer Aquinói 
Szent Tamás Summa theologiae-jában című, először 1961-ben 
megjelent, majd harmincöt év múlva – az ekkor már ismert teo-
lógus korai alkotásaként (de korántsem zsengéjeként) – újrakö-
zölt doktori disszertációra 12 Ennek munkálatai közben alakult ki 
ugyanis a teológiai gondolkodás nem részleges – a „változatlan 
mondanivaló változó köntösben” közhelyének engedelmeskedő 
–, hanem esszenciális történetiségének tudata, amely egyálta-
lán lehetővé teszi a múlt nagy alkotásainak megértését: a velük 
való mély azonosulást és új tudásformák felé továbblendítő di-
namikájuk követését  A teológia katolikus hagyományának ha 
nem is kizárólagos, de mindenképpen döntő jelentősége Lafont 
műveiben – ami azért érdemel említést, mert nem magától érte-
tődő, hiszen a szerző katolikusként is vonzódhatna más hagyo-
mányokhoz, meghaladhatná felekezetét tágabb horizontok felé, 
kiindulhatna egy ideális ökumené vagy akár a tapasztalaton túli 
egyetemesség képzetéből – nem választható el a Tamás-élmény-
től: tudatosan kapcsolódik egy, az Angyali Doktornál korán fel-
ismert arányossághoz, hit és értelem tökéletes összhangjához, 
amelyre az a kijelentés utal ismételten vissza az életműben, hogy 
a kinyilatkoztatás mindig megelőzi az értelmet (vagyis végső ki-
sajátíthatatlansága folytán az értelemnek mindig marad felada-
ta, és ahhoz, hogy az idő különböző pillanataiban ideiglenesen 
„utolérje” a kinyilatkoztatást, teljes szabadságra van szüksége)  
A Summa struktúráinak és építkezésmódjának tanulmányozása 
az ötvenes években arra ébreszti rá a fiatal szerzetesteológust, 
hogy Szent Tamás művét nem „az égből alászállott abszolútum-
nak” kell tekintenie, hanem „egy zseniális ember teljesítményé-
nek”; s azt kell néznie benne, hogy mivel ösztönöz napjainkban 
a teológia művelésére  „Olyan ez a feltáró munka, mint egy góti-
kus templomra vetett mérnöki tekintet a jelenkorban: mondhatni 
földbe gyökerezett a lábam  Eleven kapcsolat létesült Tamás és 
11  Uo , e-könyv-változat, „Introduction” 
12 Lafont, Ghislain: Structures et méthode dans la „Somme théologique” de Saint 

Thomas d’Aquin, Cerf, Paris, 1996, 512  (Cogiatio Fidei, 193) 
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köztem a csodálat és a tiszteletteljes barátság jegyében, és ez ma 
is tart ”13 Jóval később a Teológiatörténet egyértelmű összekötte-
tést teremt a modernség kezdetei és Szent Tamás között, akinek 
teológiai definíciói mögött „az a felismerés válik láthatóvá, hogy 
a létezők a hozzájuk tartozó cselekvéstartománnyal együtt önál-
lóak és értékesek  A szellemi lények – az angyalok és az embe-
rek – esetében egyrészt autonómiájuk kap hangsúlyt, másrészt 
tevékenységük pozitív, habár korlátozott jelentősége; a gondol-
kodás feladata éppen az, hogy megtalálja és használja is azokat 
az eszközöket, amelyekkel kifejezheti ezt az autonómiát és e mű-
ködést, rámutathat fokozataikra, határaikra és a határok megha-
ladásának lehetőségére ”14

A fentebb idézett életút-interjú a következőképpen összegzi 
azokat a paramétereket, amelyek segítségével a teológiatörté-
net – s mivel sokkal inkább a teológiai fejlődés mérlegén vizsgált 
egyháztörténetről van szó, mintsem elvont eszmetörténeti konst-
rukcióról: a katolikus praxis és az emberi autonómia eszményét 
kiteljesítő modernitás számos tekintetben végzetes következ-
ményekkel járó összeütközésének története – a kifejezetten kri-
tikai vizsgálódás számára válik hozzáférhetővé, lehetővé téve 
egyúttal egy olyan keresztény közösségi alapstruktúra elgondo-
lását, amely nem pusztán számot vet a modernség igényeivel, 
hanem érvényre juttatja a katolikus teológiai hagyomány rész-
ben kihasználatlan tartalékait  „A Summából három olyan dolgot 
tanultam, amelyeket ma is lényegesnek gondolok  Az egyik az 
a meggyőződés – amely sosem hagyott el –, hogy a gondolko-
dásnak valamiképp szüksége van a lét metafizikájára (…) akkor 
is, ha ennek tartalmát folyamatosan ellenőrizni kell ”15 A messze 
nem steril fogalomként kínálkozó, hanem időbeliségében, vál-
tozásaiban, a létezők sokféleségének tükrében, a természet és a 
kultúra összetett materiális és szellemi valóságban szemlélt lét – 
amely függ a nyelvtől, a lehetséges elbeszélések sokféleségétől, 
amely összefér az emberi tapasztalat egységesíthetetlenségével 
(mint annak közös alapja, amely ezért a különbözők kommuni-
kációjára is mindig reményt ad), ugyanakkor analogikus fokoza-
tain keresztül mozgásban tartja a racionális megismerést, végső 
soron pedig a nagy emberi szimbólumokban, kivált a vágyat és 
hiányt, közelséget és (szükséges) távolságot egyaránt magába 
foglaló kölcsönösségben az Istennel való közösségre, annak el-
gondolhatóságára, közölhetőségére és megtapasztalására is ki-
nyílik – távolinak tetsző, mégis kitapintható alapzatává válik egy 
elsősorban a különbözőséget és annak következményeit érvény-
re juttató (nem mellesleg pedig az Újszövetség összetett valósá-
gához is közelebb álló) keresztény egyházi-közösségi formának  
A második fogalom, illetve „dolog”, amit Tamástól okvetlenül 

13 „Tirer de son trésor de l’ancien et du neuf  Entretien avec Ghislain Lafont”, 
Lumière & Vie, 300 (2013  október–december), 7–21, itt: 10 

14 Lafont: A katolikus egyház teológiatörténete, i  m  199 
15 „Tirer de son trésor de l’ancien et du neuf…”, i  m  10 
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érdemes megtanulni, „az anyag – a biológiai matéria, a test, a 
konkrét valóság – jelentősége  Talán ez az oka, hogy későbbi ku-
tatásaimban mindig könnyebben boldogultam Marxszal, mint 
Hegellel, könnyebben Freuddal, mint Junggal ” Végül pedig „a 
harmadik, amit Tamástól kaptam, az emberi szabadság eszméje  
(…) Ő maga így fogalmaz:  »Miután szóltunk a Mintáról, azaz Is-
tenről, és azokról a valóságokról, amelyek bölcsessége folytán az 
isteni hatalomból születtek, a Képmásról fogunk beszélni, vagyis 
az emberről, aki maga is princípiuma saját tetteinek, mivel ha-
talma van fölöttük és szabad akarata « Ezt nagyon szeretem! Az 
ember szabad lény  (…) Sajnos egyáltalán nem biztos, hogy en-
nek az alapvető szabadságnak a belátása mélyen meggyökere-
zett a keresztény tudatban ”16

A létezők sokféleségében fennálló lét, a testi valóság és a te-
remtményi szabadság sok évszázadon át tartó keresztény alulér-
tékelése és teológiai mellőzése (vagy egyenesen elfojtása) egészen 
a jelenkorig örökíti az értelmes hit belátásai és a szent hatalomra 
hivatkozó – holott „túlontúl emberi” – tekintély misztikája köz-
ti ellentétet  Az a középkorban (Tamással szemben) főként Szent 
Bonaventura teológiájához kötődő, platonikus eredetű megvi-
lágosodás-tan – Bonaventuráról Joseph Ratzinger írt habilitációs 
értekezést17 –, amely szerint az Istenhez közelebb álló klerikusok 
„a bűntől való megtisztítás, a megvilágosítás vagy a beteljesítés 
művét szolgálhatják”, hierarchiájuk pedig „a maga egészében s 
a rend értelmében a pápától függ, aki itt a földön a krisztusi és 
isteni közvetítés egységcentruma, olyannyira, hogy a pápa tekin-
télye bizonyos fokig kiterjed a világiakra is”,18 a lélek és a meg-
ismerő értelem közvetlen istenkapcsolata folytán az egyetlen 
igazságban való részesedést kínálja fel az ember számára  Nem 
véletlen, hogy az osztatlan igazság letéteményese, „a spirituális 
közvetítések skáláját”19 fenntartó és ellenőrző egyház – a Teoló-
giatörténet folytatásaként íródott, annak lényegi következtetéseit 
kibontó és ekkleziológiai alapvetésként hasznosító Hogyan kép-
zeljük el a katolikus egyházat? diagnózisa szerint –, ha évszázado-
kon át szavatolta is azoknak a spirituális, kulturális és politikai 
alakzatoknak a hatékonyságát, amelyek „az Istennel való egység-
ként elképzelt Túl keresésének” jegyében, „a misztikus kutatás, 
a jó és a rossz közötti küzdelem, a vallásos jellegű hierarchiák és 
a különféle intézmények által uralt világban” kialakultak,20 egy-
oldalú, nemcsak a modernség ember- és társadalomszemléletével 
nehezen összehangolható, de az Isten és ember közötti szövetség 
szentírási tartalmainak és értelmezési lehetőségeinek gazdagsá-
gával szemben is jelentős mértékben immunis szerkezetet hívott 

16 Uo  10–11 
17 Ratzinger, Joseph: Die Geschichtstheologie des heiligen Bonaventura, Schnell und 

Steiner, München, 1959 
18 Lafont: A katolikus egyház teológiatörténete, i  m  187 
19 Lafont: Hogyan képzeljük el a katolikus egyházat?, i  m  29 
20 Uo  36 és 37 
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létre  A VII  Gergely pápa (1020–1085) reformintézkedései által 
megszilárdított forma mintha korunkban is csak nehézségek árán 
veszítene időtlennek szánt érvényéből – leírása a Teológiatörténet-
ben mindenesetre nem csupán a múltat idézi 21 E kompakt leírás-
nak fontos eleme, hogy a Gergely-féle egyházszervezet „feltétele-
zi az iskolázatlan, önálló gondolkodásra csak szerény mértékben 
képes – többségében írástudatlan és falvakban élő – népet, amely 
mind politikai, mind egyházi téren igényli a hierarchizált szerke-
zet biztonságát: homo hierarchicus” 22 Utóbbi formula ellentétpárjá-
val, a homo modernusszal együtt a teológiai perspektívába állított 
egyháztörténeti fejtegetések rendezőelvét alkotja – hogy mennyire 
ismeretgyarapító érvénnyel, azaz nem afféle leegyszerűsítő dicho-
tómia elemeként, hanem mindenkori árnyalhatóságával és lokális 
eltéréseivel együtt is helytálló modellként, azt Lafont műveinek 
kifinomult elemző passzusain túl az egyházi valóság empirikus 
megközelítése is sokszorosan igazolja 

Lafont egyházlátomásának egyik alappillére a Lumen gentium 
– mint, a szerző szerint, kivételesen jelentős, az egyház konsti-
túciójának meggondolásában fordulatot hozó, mivel Isten népé-
nek egyetemes papságát újszövetségi alapzatán értékelő és kö-
zéppontba állító, ugyanakkor súlyos kompromisszumok árán 
létrejött, ellentmondásoktól terhes, ezért kontroverz utóéletét 
megelőlegező zsinati dokumentum –  rendkívül elmélyült és 
részletes egzegézise  Az így végigvitt eljárás eredménye nem ke-
vesebb, mint a klasszikus hivatali teológia által vitathatatlannak 
feltüntetett – és a Lumen gentium egyik szólama által is megerősí-
tett – „szent hatalom” dekonstrukciója, ennek eredőjeként pedig 
az általános vagy egyetemes papsággal szembeállított hierarchia 
eszméjének fundamentális kritikája  (A szent hatalom begyöke-
rezettségét az Egység és a Rend korántsem politikamentes, ha-
nem nagyon is politikai vonzatú misztikájába a Teológiatörténet 
sokoldalúan bemutatta, s a Milyennek képzeljük el… is kiinduló-
pontnak tekinti 23) Pontosabban: Lafont-nál a „hatalom” átírása 
történik meg egy olyan evangéliumi szellemiségű, a bibliatu-
dományi ismeretekkel egybehangzó, ugyanakkor a katolikus 
hagyomány felől is igazolható egyházképletbe, amelynek „ala-
pító elbeszélése” (és a zsinati dokumentum szerint is egyik for-
rása) a Római levél 12  fejezete, és amely a karizmák sokfélesé-
gében, tehát az általános papság kontextusában, „hierarchikus” 
értelemben pedig utána helyezi el a vezetés felszenteléssel meg-
erősített képességét, elválaszthatatlannak tekintve azt a termé-
szetes adottságoktól, vagyis a tényleges – nem nélkülözhető és 
szakramentális úton nem pótolható – emberi alapoktól: a tehet-
ségtől és a felkészültségtől, a nagyobb szeretettől és a személyes 
figyelemtől, mindama tulajdonságoktól tehát, amelyek az „ordo” 
szolgálati lényegéhez tartoznak  A „szent potestas” ebben az ösz-
21 Vö  Lafont: A katolikus egyház teológiatörténete, i  m  403 
22 Uo 
23 Lafont: Milyennek képzeljük el a katolikus egyházat?, i  m  28–29 
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szefüggésben nem közvetlen isteni kiválasztásból származó „on-
tológiai” többlet, hanem (átlátható választási procedúra során 
közvetített) közösségi felhatalmazás és a Szentlélek általi meg-
erősítés, egyszersmind olyan potencialitás, ösztönző lehetőség, 
amelynek aktualizálása nagyon is megtűri, sőt igényli a többi ka-
rizmát hordozó gyülekezet kontrollját; továbbá amely a sajátos 
feladatkörnek megfelelően jól megkülönböztethető a szerzetesi 
életforma megvalósításától: nem tart számot annak aszketikus 
jellemzőire  Ennyiben a hívő közösség az Isten iránti, a testvéri és 
a világ felé irányuló szeretet elsődleges küldetésének alapzatán 
(vagyis a keresztény élet alapját képező „lelki áldozat” egységé-
ben) lényege szerint – a funkciók és megbízatások különbségét 
tiszteletben tartva – egyenrangú saját elöljáróival: a püspökökkel 
és az őket segítő lelkipásztorokkal 24 

Miért ragaszkodik a francia teológus egy másik vagy más-
fajta, a megingathatatlannak vélt formához képest erősen 
dehierarchizált katolicizmushoz, és miért emel szót erélyesen 
a túláradó isteni szeretet tanúsítására alkalmasabb intézményi 
struktúra létrehozása mellett? Vajon nem valamiféle, immár el-
avultnak tekinthető modernizációs elképzelés megkésett apos-
tola követel-e több autonómiát a laikus hívőnek és racionáli-
sabb megalapozást a vezetés karizmájának akkor, amikor a hívő 
önazonosság-igénye a posztmodernben szemlátomást nehézség 
nélkül megelégszik a reálisan létező hagyományalakzatok vala-
melyikével? A hit gyakorlásának adott és kézenfekvő formáit fel-
fedező útkeresők nem feltétlenül tudják, de talán nem is akarják 
hasznosítani a zsinat teremtő megértéséből táplálkozó egyház-
tani imagináció lendületét  Úgy tűnik, a „nem szerkezeti reform, 
hanem spirituális megújulás” sokat hangoztatott jelszavának 
napjainkban sincs valódi konkurenciája 

Mindazonáltal Ghislain Lafont teológiája, amely már negyed-
századdal ezelőtt is tévútnak minősítette akár a modernségből 
való kiábrándulás orvosszereként kínálkozó individualista misz-
ticizmust, akár a – kollektív – „keresztény identitás tekintélyelvű 
és irracionalizmust sem nélkülöző hangoztatását”25, az egyház 
Ferenc pápa nevével, tanításának evangéliumi koncentrációjával 
és szolgálatának gesztusrendjével fémjelzett korszakában nem a 
vallási öntudat alakulását, hanem a kereszténység humanizáló, 
szolgáló, a másik ember szenvedésével és örömével – végtelen 
magányával és végtelen vágyakozásával – szolidáris, a test fel-
támadásának reményét pedig nem csupán kimondani, hanem 
megérzékíteni és átadni is képes arculatát tartja elsődlegesnek  

*
24 „Huszonöt éve kiadott könyvemben (…) arra a tényre támaszkodva, hogy 

a bencés szerzetesek maguk választják apátjukat, olyan eljárást javasoltam, 
amelyet a püspök helyi egyház általi megválasztására nézve is helytállónak 
véltem ” (Lafont: Le catholicisme autrement?, i  m  „Ouvertures et conclusions”; 
vö  uő: Milyennek képzeljük el a katolikus egyházat?, i  m  324–329 )

25 Lafont: Milyennek képzeljük el a katolikus egyházat?, i  m  17 
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Ghislain Lafont: Embernek lenni 
(részlet)

„Beszéljünk végül az emberről  A túlcsorduló szeretet jegyében 
megvalósuló egzisztencia a szabadság útja  Úgy tűnik, ez teszi 
lehetővé az igaz emberség megjelenését  A Ferenc [pápa] szöve-
gein való elmélkedés visszavezetett néhány, a zsinat után meg-
mutatkozó kihíváshoz, amelyek együttvéve a zsinat belső logi-
kájából fakadtak, noha külön-külön már előzőleg léteztek  (…) 
Négy pontban foglalom össze azt, ami érzésem szerint az emberi 
egzisztencia felszabadítását jelenti: 

A túlcsorduló szeretet először is felszabadít a »vallás« alól, ha 
valláson a lehetetlen tökéletesség gondját, egyfajta elérhetetlen 
tisztaság többé-kevésbé kényszeres, a szentség gyakori vételé-
nek praxisára épülő keresését, a kultúrától való eltávolodást és 
az igazhitűség miatti folytonos aggodalmat, a humor, a játék és a 
művészet hiányát értjük  

És fordítva: a túlcsorduló szeretet rendre visszaküld ben-
nünket a forráshoz, amely Jézus Krisztus és misztériuma: »hogy 
megismerjük őt – feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben 
való részesedést« (Fil 3,10), személyének egyszerre sürgető és 
békés közelségében  (…)

Harmadsorban a túlcsorduló szeretet találkozásra hív: talál-
kozásra minden emberrel –mindegyikük ugyanúgy tárgya e túl-
áradásnak, mint mi magunk –, aminek folytán a létezés lassan 
együttlétté válhat  Ezt mindenki sajátos helyzete, emberi adott-
ságai és adományai, spirituális karizmái szerint bontakoztatja ki, 
egymással érintkező terekben, s majd a távolabb élőkkel is kö-
zösségben  A művészet, a kultúra, a játék része a találkozásnak: 
együttlétünk talaja, akárcsak a hit, s hasonlóképpen a család, a 
munka, a város  Terentius mondása talán igazságkritériumként 
is szolgál: »Ember vagyok, semmi sem idegen tőlem, ami embe-
ri « (…)

Végül pedig, ha volna végső ismérve annak, hogy jól válasz-
tottunk-e, akkor ezt Louis Bouyer-tól meríteném, aki szerint 
Lamennais intuíciói közül »a legmélyebb, oly valóságosan evan-
géliumi sejtés a szegények és az alacsony sorsúak nyomorúsá-
gának és méltóságának megsejtése, amelyet a nagy prófétákhoz 
méltó, saját korában páratlan erejű és szépségű szavakkal volt 
képes kifejezni «26

Nem vagyunk messze Ferenc pápa perifériáitól ”27

26 Bouyer, Louis: La décomposition du catholicisme, Aubier-Montaigne, Paris, 
1968, 91  

27 Lafont: Petit essai sur le temps du pape François, i  m  („Être homme”; ford  M  M ) 
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Takács Nándor

Csillagkép

Amit az ablaküvegen át látok,
egyszerre van és nincs  Szinte
hozzáér a homlokom  Tompa 
fények után tájékozódom  
Az együttállást előre nem jelezte 
senki, réges-régi elrugaszkodások 
idézték elő  Távolodóban, mint 
ritkán látható égitest, a tekintet 
követ, azután elfordul  Az ismeretlen 
most egy utca, kémlelőeszközök 
számára hozzáférhetetlen sötétség, 
melyben a vonzásukat vesztett tömegek
kiszámíthatatlanul bolyongnak 

Visszatérés

Emlékezetből hajtok végig a vidéken  
A kátyúk és a kanyarok még ismerősek, 
a házak közül csupán némelyik  Az arcok 
kivétel nélkül, de gazdáiknak enyém 
semmit se mond  Megállok a városban, 
a hegytetőn  Megjavíttatok valamit  
Felismerem a hangokat, de senkit sem találok  
Viszontlátásra, csúszik ki a számon, mint 
pénztárca a zsebből a sietős tovább indulásban 
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Az alvók hangjai

A kutya egy hatalmas kosárban feküdt,
és az elalvás előtti percekben így szólt: 
„Hogy érzed magad? Nyíló és csukódó 
ajtók résein keresztül, lépcsők fokain 
lábujjhegyen állva megértesz-e valamit 
az eltelt évek képeiből? Nyár, egy juharfa 
árnyéka, zöld szemek és nevetés  Azután 
kétségbeesett alakok ugyanott, rohanásig 
felgyorsult jelenetben  Melyik emlék a valódi? 
Nem történhetett egyszerre a kettő, mégis 
látom örökké mindegyiket… Elhelyezkedtem 
végre  Aludj most te is ” Ezzel befejezte 
gondolatait, majd mély és egyenletes 
szuszogásba kezdett, a mi nyelvünkön 



Szalai Zsolt

Elrugaszkodom
 

Minden veszekedés után elrugaszkodom 
Kezem a vánkos alatt álmokat markol,
összegyűröm, kiforgom,
reggelre elfelejtem,
de megint jön, 
és ad egy gyomrost,
ha kimondom, ha számítok rá, 
ha kérlelhetetlen vagyok és szenvtelen,

úgyis jön és úgyis nyomaszt,
pedig azt hittem, megbocsátottam;

mama dunnája alatt fürdetés után 
kiterített kiskacsák bosszúja
itatóba fojtott verdesés
traumatánca

Melyik történet az enyém,
melyiket mesélték
és járom el újra
görcsösen?

Mágneszár kattan az éjszakára 
Kiszellőztethetetlen a csend 

Idegesség a lábban,
mint amikor toporgok a rajt előtt,
egyhelyben, magas térdemelés,
rövid sprintek és lazítás,
kiráznám izmaimból,
de a zsibbadás,
a láz,

az agyamból kiveszni nem tudó nyugtalanság,
az ágyban is rángat, végül elkap a ritmus,
a hívogató cél ösztönös ütemet diktál;

62 versek 



gyorsuló dobogás, nyúló lépéshosszok,
elmosódó arcok, kizáródó hangok,
mint a fülhallgatóval a fejemen
megírt házifeladat;  

nem a zenére figyelek, csak azt veszem észre, 
abbamarad, koncentrálok, 
magam teremtem, gyűjtöm az élményt,
termelem az energiát, 
amit kiadhatnék a föld fölött 

Felkelek az ágyból, álmomban edzem magam,
rohanok, testtelen, az utcára ki,
a tűztövis naplementeszínű bogyókkal tömött cserjéi előtt,
át az avart és szemetet felkapó fogószélen,
lábam egyre ritkábban éri a földet;

nincs forgalom, az útpadkánál
lendületből megiramodom,
félek a találkozástól;
a játszótér üres,
hogyan van mindenki otthon,
a könyvtár téglatemplomának
csigalépcsőjén száguldok fölfelé,
rianás, suhanok a meghasadt időben,
ahogy darabokra törnek az évek, kapkodom
a levegőt, míg egy sóhajjal kiszakad,
fújtatok, rogyasztott térdemre 
támaszkodva végül ellököm magam,
házak tetején szökellek,
      forog a város
a lábam alatt,    
               pörgök 
a homokozóba temetett játékaim fölött 
Repülni még nem tudok 
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Heinrich Heine

Lírai intermezzo
IX 

64 versek 

A dal szárnyára veszlek,
S viszlek, Kedves, tova,
Hol partján a Gangesznek
A hely, mi vár, csoda;

Ott virágzó kerti tájra
Hull a szelíd holdsugár,
S a lótusz fehér virága
Rád, édes húgára vár 

Kacajuk ibolyák szórják
Nézvén a csillagokat,
Titkon mesélnek a rózsák,
Meséik illatosak 

Ott fognak nálunk a jámbor
Gazellák megállani,
S halljuk, hogyan zúg a távol:
Szent folyam hullámai 

Ott lelünk fekhelyet s enyhet
Pálmakoronák alatt –
Inni békét és szerelmet
És álmodni boldogat 

(Tatár Sándor fordítása)



Rainer Maria Rilke

Őszi nap
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Készülj, Uram  Nagy volt a nyár nagyon 
Terítsd el árnyad mindenik napórán,
s szeled a rónán fújjon szabadon 

Késő gyümölcsök mind beérjenek
szavadra; jusson két délibb nap nékik,
s a szőlő is, amely Általad érik,
kapja meg most a végső édeset 

Kinek nincs háza, nem épít soha 
Ki most magányos, már marad magára,
virraszt, olvas vagy fog levélírásba,
s dúltan siet fasorokban tova,
hol kíséri a lombok őszi tánca 

(Tatár Sándor fordítása)



Németh Tamás

Már elment a Mesijás

Javaslatok a Nincstelenek olvasásához

„A prímszámok csak eggyel és önmagukkal oszthatók. Ugyanúgy másik kettő közé  
ékelődve foglalnak helyet a természetes számok végtelen sorában, mégis lépésnyi  
távolságra vannak tőlük. Gyanakvó, magányos számok, éppen ezért találta őket  

Mattia csodálatosnak. Néha arra gondolt, hogy tévedésből kerülhettek a sorozatba,  
és az foglyul ejtette őket, akár a nyaklánc a gyöngyöket. Máskor viszont úgy vélte,  
hogy a prímek is olyanok szeretnének lenni, mint az összes többi közönséges szám,  

ám valamilyen okból nem képesek rá. E másik gondolat főleg esténként 
érintette meg, az álmot megelőző képzeletszövevény részeként, amikor az elme 

túl gyengévé válik ahhoz, hogy hazugságokkal áltassa magát.”1

Borbély Szilárd egyetlen regénye, 
a Nincstelenek 2013-ban jelent meg, és rövid idő alatt – azóta is 
csak alkalmilag kikezdett – konszenzus alakult ki a könyv ka-
nonikus helyét illetően  Az író (a költő, az irodalomtörténész, az 
esszéista, a drámaíró), akinek munkásságát a kortárs (illetve – 
ne feledjük – a régi és klasszikus) magyar irodalom terepén ott-
honosabban mozgók régóta nagy becsben tartották, mintha csak 
ekkor kapta volna meg a figyelmet, ami kijárt neki: a Nincstelenek 
a magazinkultúra számára oly fontos listák tucatjain szerepelt 
előkelő helyen, és gyors egymásutánban öt kiadást ért meg  (A 
továbbra sem csappanó érdeklődés félreérthetetlen jele, hogy 
amíg 2021-ben meg nem jelent a hatodik,2 a régebbi példányok 
értéke szokatlan magasságokban szárnyalt )

Mindeközben természetesen a regénnyel kisebb-nagyobb 
mélységben foglalkozó kritikák és alaposabb elemzések száma is 
szépen gyarapodott, így gyorsan kirajzolódhattak azok a kérdé-
sek (önéletrajz és fikció, szociográfia és regény, nyelv, perspektí-
va és elbeszélői pozíció, idegenség és identitás, a Messiás-Mesijás 
alakpár és a prímszámok szövegszervező motívumai), amelyek a 
továbbiakban meghatározták a Nincstelenekről való gondolkodást 
– és a mai olvasóból is újabb válaszkísérleteket provokálnak 

Közülük alighanem az első kettő a legkézenfekvőbb  A 
biografikus-szociografikus megközelítés lehetősége már akkor 
megkísérti az olvasót, amikor magába a regénybe még bele sem 
kezdett: a hátsó fülön Borbély Szilárd gyermekkori fényképe 
1 Giordano, Paolo: A prímszámok magánya, ford  Matolcsi Balázs, Európa, Buda-

pest, 2010, 137 
2 Borbély Szilárd: Nincstelenek, Jelenkor, Budapest, 2021  A jelen írásban közölt 

oldalszámok erre a kiadásra vonatkoznak 
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látható, az általa jegyzett fülszöveg3 pedig leszögezi: „A könyv 
életrajzi alapú, tehát korlátozott fikció ” Sőt, közli egy Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei falu, a szerzői életrajzban valóban fontos 
szerepet játszó Túrricse GPS-koordinátáit 4 A kötet ráadásul a 
Nincstelenek mellett az eredeti elképzelés szerint az Egy elveszett 
nyelv című esszét is tartalmazta volna,5 amelyben az író közvet-
lenül vall – többek közt – gyermekkoráról, és a faluról, ahol ne-
velkedett 

A regény aztán támogatni látszik a paratextus által tett olva-
sási javaslatot, hiszen térbeli és időbeli koordinátái nem csupán 
egyértelműen azonosíthatók (az Erdőháton járunk a múlt szá-
zad hatvanas–hetvenes éveinek fordulóján), de nagyjából egybe 
is vágnak a Borbély Szilárd korábbi nyilatkozataiból ismert élet-
rajzi adatokkal, nem meglepő tehát, ha valódi nevén egyébként 
soha meg nem nevezett főhősében – aki a cselekmény idején 5–10 
éves lehet – az olvasó írói önarcképet sejt  Másrészt a szöveg rop-
pant aprólékos, ellenőrizhető földrajzi, történelmi, társadalom-
történeti, néprajzi és nyelvi tényekben (is) bővelkedő, s olykor 
(pl  egy emlékezetes temetési jelenetben [74–79]) terjedelmes 
kitérőkben6 feltáruló környezetrajza kétségkívül a szociográfiai 
irodalom ambícióit idézi 7

Ennek ellenére többen is nagy meggyőzőerővel hívták fel a 
figyelmet arra, hogy a Nincstelenek szövegvilága nem írható le 
problémátlanul sem a szociográfia, sem általánosabban: az ún  
tényirodalom egyébként is kétes fogalma mentén  Márkus Béla 
például arra mutatott rá, hogy a korlátozott látószög eleve nem 
teszi lehetővé a korszak, illetve a falu valós viszonyainak bemu-
tatását 8 Visy Beatrix pedig (minden bizonnyal a Nincstelenek 
eddigi legmélyebb elemzésében) amellett érvelt, hogy „Borbély 
regénye nemcsak annyiban fikció, amennyiben eltér a tetten ér-

3 Ez a hatodik kiadásban már nem kapott helyet 
4 Igaz, ebben a gesztusban eleve rejlik némi önirónia, nem tűnik tehát képte-

lenségnek, hogy az olvasói elvárások leleplezéséről, afféle poétikai megelőző 
csapásról van szó  A fülszöveg egyébként is egy zavarba ejtő, mondhatni pro-
vokatív kijelentéssel indul: „A könyv a gyermekkorról és a számfogalom ki-
alakulásáról szól ” (Aligha szükséges hangsúlyoznom, hogy ennek igazolá-
sára mindeddig nem történt komoly kísérlet ) Megkockáztatható tehát, hogy 
az olvasóval folytatott játék még egy ilyen súlyos könyv paratextusában sem 
teljesen idegen a szerzőtől  Az sem érdektelen továbbá, hogy a fenti (főszö-
vegünkben olvasható) idézet így folytatódik: „Az elbeszélés helyének ugyan 
van valóságvonatkozása (…), de az elbeszélt események ebben a könyvben 
játszódnak, és a szereplők is csak itt lelhetők fel ”

5 Ez a szöveg végül az Élet és Irodalom hasábjain látott napvilágot (2013/27, 13 ) 
6 Amennyiben a fogalom egyáltalán értelmezhető a Nincstelenek sajátos struk-

túrájának koordinátarendszerében (ld  később) 
7 Nem meglepő – és az egyértelműség kedvéért: nem is indokolatlan –, hogy 

Móricz, Nádas és Kertész mellett leggyakrabban Illyés Gyula és Tar Sándor 
neve ismétlődik a recepcióban 

8 Márkus Béla: Mint(h)afalvak: Oravecz Imre: Halászóember; Egy hegy 
megy; Borbély Szilárd: Nincstelenek, Kortárs, 2014/12, http://epa oszk 
hu/00300/00381/00198/EPA00381_kortars_2014_12_26085 htm (Utolsó letöl-
tés: 2021  11  08 )



hető életrajzi tényektől, hanem azoknak a poétikai, narratológiai, 
nyelvi eljárásoknak köszönhetően is, amelyek nemcsak az iro-
dalmisággal összefüggő szükségszerűség jegyében, hanem tuda-
tosan emelik el a leírtakat a puszta emlékektől, önéletrajzi ele-
mektől mint nem elhanyagolható kiindulási alaptól” 9

Aligha tartható tehát az az állítás (óvatosabb szövegek-
ben implikátum), hogy a Nincstelenek ellenállna az esztétikai 
szempontú megközelítéseknek 10 Szögezzük azonban ezen a 
ponton le, hogy fikcióelméleti megfontolásból akkor is tartha-
tatlan lenne, ha Borbély szövegére mintaszerű tényirodalom-
ként lehetne tekinteni, mégpedig épp a fenti idézetben említett 
szükségszerűség okán – nem beszélve arról, hogy a fülszöveg 
korlátozott fikció fordulata voltaképpen nem esztétikai, hanem ge-
netikai kategóriát jelöl  Épp ezért tűnik számomra úgy, mintha 
az önéletrajziságra vagy általában a regény valóságvonatkozása-
ira irányuló kérdések célt tévesztenének (sőt, mintha szélsőséges 
esetben egyenesen az interpretáció útjában állnának), jóllehet 
eszembe sem jutna tagadni, hogy a Nincstelenek körül kialakult 
diskurzusra megtermékenyítőleg hatottak 

Egészen más viszont a helyzet a nyelv és az elbeszélő vonat-
kozásában, amelyek a regény értelmezésének lényegi problémái 
közé látszanak tartozni  A Nincstelenek főhőse, mint láttuk, egy 
kisfiú, aki látszólag az elbeszélő szerepét is betölti  Meglehető-
sen látványos diszkordancia áll azonban fenn – ahogy arra már 
sokan rámutattak – a (még egyszer hangsúlyozom: látszólagos) 
narrátor és a narráció nyelve, valamint a benne tetten érhető vi-
lágtapasztalat között  Nem pusztán arról van tehát szó, hogy 
az elbeszélés nyilvánvalóan nem egy gyermek,11 sőt, nem is az 
Erdőhát nyelvén szólal meg (ez utóbbira az elbeszélő a szöveg 
közvetítettségét újra és újra hangsúlyozó „mi úgy mondjuk” for-
mulával utal), hanem arról, hogy a regény bizonyos pontjain egy 
felnőtt perspektíva önleleplezésének vagyunk tanúi 12

Magától értetődőnek gondolom, hogy e speciális narratív 
struktúrával szembesülve nem arra érdemes rákérdezni, miért 
 9 Visy Beatrix: A prímszámok könyve: Sors, idegenség, szegénység Borbély 

Szilárd Nincstelenek című regényében, Studia Litteraria, 2016/1–2, 202 
10 Ayhan Gökhan például, noha a Nincsteleneket „szépírói háttérrel működtetett 

szocioregény”-nek tartja, azt állítja, hogy „ez a könyv nem az esztétika, nem 
a szépirodalom felől kíván olvasót ” Majd hozzáteszi: „Nem is értem, ho-
gyan olvasható ez a könyv a szépírás patikamérlegén lemérve, és hogyan ele-
mezhető a kritika szabályai szerint ” (A megváltás oda, https://revizoronline 
com/hu/cikk/4641/borbely-szilard-nincstelenek/, utolsó letöltés: 2021  11  08 )

11 Kétségtelen persze, hogy a rövid, roppant egyszerű szerkezetű, sokszor töre-
dékes mondatok megidézik a gyermeki előadásmódot, de erre a mondattani 
vázra félreérthetetlenül „felnőtt” nyelvi anyag épül 

12 A nők öltözködéséről szóló részlet talán meggyőzően bizonyítja ezt: „Negy-
venéves kor felett az asszonyok öregnek számítanak  Ekkor már csak fekete 
ruhát vesznek fel  Kezdetben még apró fehér pontok oldják a fekete szigorú-
ságát  De csak az ünneplőn, hogy jelezzék a különbséget a hétköznapoktól  
Azon fehér helyett kék szirmocskák enyhítik a gyászt meg a búcsút a vágyak-
tól, az elmúlás feketéjét  A bánatba egy kis örömöt csempésztek  A lemondás-
ba egy pici reménységet ” (190)
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alkalmaz a Nincstelenek gyermek elbeszélőt, hanem arra, miért 
alkalmaz olyan felnőtt elbeszélőt, aki (többnyire) egy gyermek 
álarca mögé rejtőzik 13 Vulgo: mit nyer a regény narratívája ezzel 
a rendhagyó inkognitótechnikával?

Észre kell vennünk, hogy a Nincstelenekben a gyermek legin-
kább egy sajátos nézőpontot (s ehhez igazodó, azaz erősen kor-
látozott tudást) jelent, amely lehetővé teszi a faluból kiszakadt 
elbeszélő szükségszerűen visszatekintő-értékelő pozíciójának 
elfedését, s a falu zárt, kegyetlen világát mintegy alulnézetből, 
a legkiszolgáltatottabbakon keresztül – legfőképpen pedig belül-
ről, az itt és most néha elviselhetetlen feszültségében láttatja 14 
(Ebből következik, hogy az elbeszélésben a jelen idő dominál, 
amely ugyanolyan erővel fejezi ki az ábrázolt világ állapotsze-
rűségét, megbonthatatlan szokásrendjét, megkérdőjelezhetetlen 
igazságait,15 amilyennel a szó legszorosabb értelmében megje-
leníti a cselekmény mozaikdarabjait 16) A felnőtt, már kívülálló 
narrátor ugyanakkor megteremti ehhez a nyelvet17 (mégpedig a 
falu erősen korlátozott kifejezőerejű, agresszív, eszköztelen, el-
hallgatásokkal, tabukkal és üresjáratokkal teli18 nyelvével szem-
beszegezhető nyelvet), és – nem utolsósorban – azt a szenvte-
len, kimért, mondhatni valószínűtlenül19 egyenletes modalitású, 

13 Azt is feltételezhetnénk persze – Bárány Tibor egy beszélgetésben erre tett 
javaslatot –, hogy pusztán narratív következetlenségről van szó; ez azonban 
kevésbé termékeny megközelítésnek tűnik 

14 A Nincstelenek elbeszéléstechnikája ezáltal valóban a Sorstalanságéval mutat 
rokonságot 

15 Pl  „A gyilkolás a férfiak dolga ” (55) „A buszhoz reggel sokan kijönnek  
Nem utaznak sehová, csak megnézik, hogy ki megy aznap valahová ” (89) 
„A nagyobb lányok csak hébe-korba kapnak egy pofont  A fiúkat szíjostorral 
és nadrágszíjjal szokták ütni  Amíg vissza nem vágnak  Ez a szokás ” (201)

16 „A haranglábon értünk túl, amikor az utcán játszó fiúk közül az egyik utá-
nunk fut  Átugrik az árkon a járdára  Futtában pofon vág  Aztán gyorsan 
elszalad  Máli késve kap észbe  A fiú már messze jár, amikor utánakiabál  
(…) Fogom a fülem  Ég az arcom  A fülem tűzforró a szégyentől ” (95) „»Mi 
ez?«, kérdi újra  / A hatalmas fekete konty alatt a merev arc megrándul  A 
rikítópiros száj környéke ” (265) 

17 Borbély Szilárd a regény megjelenése után nem sokkal, Keresztesi Józseffel 
beszélgetve így fogalmazott: „a szegénységnek nincs meg a maga elbeszélé-
sére a saját nyelve, mert az nem érthető a többiek számára, azt át kell élni”  
(https://litera hu/magazin/osszeallitas/borbely-szilard-mindenszenteken-2 
html, utolsó letöltés: 2021  11  08 )

18 Márkus, i  m 
19 A gyermek narrátor lélektani hitelességét feltételező olvasat nem nagyon jut-

hatna dűlőre például az efféle mondatokkal: „Anyám levette a kasornyát, 
amely egész évben a falon lóg az asztal melletti szegen  Épp kéznél van  Ez-
zel szokott verni minket, ha valami bajt csinálunk  (…) Csak minket szokott 
vele verni  Meg fakanállal és felmosóronggyal  Anyám dühében mindig az-
zal ver bennünket, ami a keze ügyében van  Puszta kézzel is szokott  De csak 
ahogy az anyák tudnak ütni  Erőtlenül és céltalanul  Minden rendszer nélkül  
/ Apánk módszeresen ver, ahogy a férfiak szoktak  A zsákolástól nagyon erős 
a keze, a szívlapáttól megkeményedett  Kézzel ritkán üt  Nadrágszíjjal ver, 
vagy ostorral  Apánktól félünk  Anyánk verése csak hisztéria  Nem fáj iga-
zán  Közben nagyon kell sírni és kiabálni  Anyám veszekedve üt  Erőtlenül 
csapkod, mert sír ” (210–211)
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vagyis a tárggyal folyamatos, termékeny feszültségben álló 
hangnemet, amely a Nincstelenek hatásmechanizmusának alapja  
Nem feledkezhetünk meg emellett a két perspektíva kiegészítő 
ellentétességéről sem: a gyermek alapvetően regisztráló attitűd-
jével a felnőtt reflexivitása áll szemben; a gyermek érzéki tapasz-
talatokra épülő megismerésével pedig a felnőtt gondolkodásá-
nak fogalmisága  Mindezek fényében nem tűnik különösebben 
kockázatosnak a kijelentés: a Borbély regényében körvonalazó-
dó falu- és családrajz (idézzük fel újra: sokunkat a szociográfia 
műfajának felemlegetésére ingerlő) komplexitása elképzelhetet-
len a kettő összjátéka nélkül 20

Márpedig ez a komplexitás a Nincstelenek fundamentuma  A 
(legalábbis következetesen) semmilyen rendezőelvnek nem en-
gedelmeskedő, nyilvánvalóan akronologikus elrendezésű, az 
egységes értelem vonzásában fogant interpretációs próbálkozá-
soknak makacsul ellenálló cselekménytöredékek regényhez mél-
tó fesztávú narratíva helyett „csupán” egy olyan miliőt építenek, 
amelyben mintegy kísérleti körülmények között vizsgálható a 
szöveg kulcskérdése: mi az ember (illetve mit jelent embernek 
lenni) a totális nincstelenség vákuumában?21

A nincstelenség persze – a recepció sokszor ismételt, cáfol-
hatatlan állítása ez – nem csupán, sőt, nem elsősorban az anyagi 
értelemben vett szegénységet jelenti (még akkor sem, ha a foly-
ton fázó és éhező, keményen dolgozó gyermekek, a nővére ki-
nőtt ruháiban járó kisfiú, a döglött tyúkját sírva-ordítva gyászoló 
szomszédasszony stb  sokáig az olvasóval maradnak)  Inkább 
az attól bajosan függetleníthető lelki-szellemi-kulturális kifosz-
tottságot: az emberi kapcsolatok animális vadságát („Én szarta-
lak! Ne beszéljen így velem a szarom!” [88] – mondják az anyák 
gyermekeiknek), a mindennapokat uraló félelmet („Vacogok a 
félelemtől  A bolttól félek  A Rámpától is  Az emberektől félek 
a legjobban ” [283]), a részvét teljes hiányát („»Fázik a lábam«, 
mondom  / »A te bajod«, dünnyögi, de igazából nem figyel ” 
[14]), a jövőtlenséget („Senki se lép máshová, csak az előző láb-
nyomába ” [168]), a negatív („Jó, hogy mi nem vagyunk parasz-
tok ” [21]) vagy a valódi megtartó erőt nélkülöző (rutén, hucul, 
román, magyar, görögkatolikus, ortodox, zsidó) identitáskonst-
20 Jóllehet más megfontolások mentén, de hasonló következtetésre jutott Deczki 

Sarolta is (A falu hallgat: Borbély Szilárd: Nincstelenek, Jelenkor, 2014/4, 5 ) 
21 Mivel a regény hatodik kiadása a fülszövegben szerepelteti őket, óhatatlanul 

kitüntetett értelmezési ajánlattá válnak Margócsy István – eredetileg a 2000 
hasábjain megjelent – sorai: „Borbély könyve nem arról szól, hogy milyen a 
falu, hanem arról: milyen (lehet) a gyermekkor; nem arról, hogyan él a falu, 
hanem arról: hogyan hat a (ez a) falu egy gyermekre; nem arról, hogy a falu 
és a szegénység kibírhatatlan, hanem arról: a falu és szegénység körében a 
gyermekkor kibírhatatlan ” Noha az egyébként nyomós érvekkel alátámaszt-
ható állítás érvényét nem vitatom, talán a fentiekből is egyértelműen kiderül, 
hogy az én értelmezésemben a gyermeksors nem látszik központi problémá-
nak  Számomra a gyermek elbeszélő (önmagában legalábbis) nem a regény 
témája, hanem a regény témájának feltárását segítő kifinomult poétikai esz-
köz 
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rukciókat és az elégtelenségükből fakadó leküzdhetetlen idegen-
séget, a kiüresedett tradíciókat 22 Mert a Nincstelenek világában 
a legalapvetőbb(nek tűnő) kulturális evidenciák is érvénytelen-
nek mutatkoznak vagy önmaguk paródiájába fordulnak  A Him-
nusz nem több halott szövegnél, március 15-e igazi jelentősége a 
zsömle és parizer kettősében áll (már csak azért is, mert az ün-
nepi frázisokkal nemcsak a kisfiú, de a felnőttek sem tudnak mit 
kezdeni), a ház falán függő szentkép vérző szívű Máriájáról pe-
dig az elbeszélő előbb a disznóölésre, majd a tyúkvágásra asz-
szociál 

A nincstelenség totalitásán valóban nem üt rést még a (lép-
ten-nyomon profanizálódó) szent sem  Hiába vonul végig az 
alcímbe emelt messiásvárás a vezérmotívumok egyikeként az 
egész szövegen, a túlélésért folytatott küzdelem árnyékában va-
lójában láthatatlanok maradnak az üdvtörténet távlatai  Mint-
ha a megváltás ígérete kiesett volna a kulturális emlékezetből, 
s csak elmosódott nyomokat hagyott volna maga után, a Messi-
ás a Nincstelenek lapjain egyetlen egyszer sem tudja minden két-
séget kizáróan és maradéktalanul megőrizni eredeti jelentését, 
mert vagy elveszíti szakralitását,23 vagy a képi síkba csúszik át,24 
vagy nyelvi formulává degradálódik 25 (Ez a távlattalanság nyer 
kifejezést abban, hogy Mesijás, a krisztusi attribútumokkal is fel-
ruházott jámbor cigány története megaláztatásban, az őt leköpő 
részegek gúnyolódásának kereszttüzében ér véget, vagyis nem a 
megváltásig, hanem csak a passióig ível )

Ebből a szélsőségesen értékhiányos világból, a nincs kapasz-
kodók nélküli világából menekül az elbeszélő a számok birodal-
mába  És ezért érthető, sőt, természetes, hogy vissza-visszatér, s 
hogy emiatt a Nincstelenek textúráját első olvasásra talán didak-
tikusnak tűnő matematikai spekulációk szövik át  Attól kezdve, 
hogy a prímszámokban önmagukra ismer („Azokat a számokat 
szeretem, amelyeknek nincs osztójuk  Olyanok, mint mi ebben a 
faluban  Kilógnak a többi közül ” [119]), szinte megszállottjukká 
válik  Esetlegességeiket szükségszerűségekké szervezi  Egyszó-
val a maga eszközeivel birtokba veszi a valóságot, mi több, értel-
met ad neki  Rendet teremt benne  Játszik 

22 Kézenfekvő példája ezeknek a regény legvégén olvasható áldásjelenet, amely 
inkább tekinthető ötletszerű, kétségbeesettségében is kissé komikus gesztus-
nak, mint valódi identitásvállalásnak: „Apám leveszi a szekrény tetejéről a 
kalapot  Fejére teszi  Feláll, a kezét kiterjesztve elmondja az áldást  Rosszul 
tudja, mert nem tanították meg neki  Csak ahogy hallotta gyerekként, félre-
értve a szavakat, úgy mondja  Aztán megesszük, amit a föld adott, és a sza-
vak megszenteltek  Figyeljük az ízeket  A keserű a legerősebb ” (300–301)

23 „Anyámmal azt játsszuk, hogy a Messiásra várunk, mint a zsidók ” (207)
24 [a csecsemő] „Ahogy jött, úgy tűnt el közülünk  Szinte észrevétlen  Azt hit-

tük, ő lesz a mi Messiásunk ” (251)
25 „Ma egész nap vártuk a Messiást, de nem jött  Amikor reggel kérdeztük 

anyánkat, hogy mit csináljunk, azt mondta, várjunk  / »Mit?«, kérdeztük  / 
»Mit? Hát a Messiást«, mondta  De ezt csak úgy mondta, mert nem volt ked-
ve beszélni ” (39)
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És valami ismeretlen ízre: valami szabadságfélére talál ebben 
a kényszeres játékban  Mindezt szem előtt tartva kanyarodom 
végül vissza a szerzői fülszöveghez: „A könyv valójában a szá-
mokról szól, és a számokkal való játékról ”
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Tóta Péter Benedek

Ernst Barlach és a szegénység vetületei

„A szobrászat
egymagában mégsem elégít ki, ezért

rajzolok is,
és mivel még ez sem elégít ki,

írok is. […]
Az élet olyan végtelenül gazdag.”1

Szegény Barlach minden híján

Ernst Barlach (1870–1938) a mottó szerint esetleg arra gondol-
hat, hogy az egyes művészeti formák törekvései a teljesség, a 
tökéletesség kifejezésére elégtelenek, hiányosak, tökéletlenek, 
azaz szegények, s ennek – a szegénységnek – az elismerése, el-
fogadása, kifejezése biztosítja végül a tökéletesség megformá-
lásának gazdag lehetőségeit  Alapvető kiindulásként tehát: a 
szegénység a nagy hiány  Hogy hogyan jutott Barlach erre a be-
látásra, és hogy miként tanult meg élni vele, megtudjuk abból, 
ahogyan maga számol be élete fejlődéstörténetéről 1927-ből visz-
szatekintve  (Leben, Életem)2

A kiskamasz Barlach – úgy 14–15 évesen – büszke, hogy 
igyekszik a rajzolással ügyeskedni (28/47–48), öntelt, hogy szél-
sőséges íráskísérletének közönséget szervez (30/49–50), és ön-
tudatra ébred, hogy jó az agyagozással figurákat formálni (30–
31/50)  Hamburgban a szakiskolásnak – úgy 18 évesen – mindez 
hiányba fordult  Első tanára kétségbe vonta, hogy valaha is bár-
mi jóravalót létrehozzon  Nem talált ösztönző példát  Hiába várt 
eredményt  Meztelenül, pőrén állt egy rettenetes pusztában  
(35/54) A tökéletlenség érzete, kedvetlenség, a vigasz hiánya kí-
nozta  (39/58) Kielégülést az utcán keresett vázlatokat készítve, 
de ösztövér firkái egészen lehangolták  (39–40/59) Nem látott 
célt maga előtt  (41/60) Maga sem tudta, mi van a fejében  (45/64) 
Párizsban – már 25 évesen – mellékszereplőnek érezte magát  
(47/66) Drezdában tudatosította, hogy halálosan keveset tanult, 
és még a pénze is elfogyott  (50/69) Friedrichrodában – 26 évesen 
1 Ernst Barlach an Friedrich Düsel, Hamburg, 15  und 16  6  1889  Briefe, 23–24  

Fordítása: Magyar 
2 Ebben a részben az első/második számok a német/magyar szövegre vonat-

koznak 
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– csiszolatlan és életlen véleménye és lelkiismerete, tompa ítéle-
te, kétségessé vált életkedve kushadásra kényszerítette  (51/70) 
Az üzleti életben zöldfülű  (52/71) Céltalansága miatt a létben 
sodródó uszadéknak vélte magát; regénye befejezetlen maradt; 
gyengeség, zavarodottság, szertelenség, alaktalanság, kiforrat-
lanság, terméketlenség, fölöslegességérzet, meddő fáradság me-
rítette ki  (53/72) Ennyire futotta 1905-ig  Úgy-ahogy az ember-
élet útjának felén…

Fokozhatatlan üresség  Telíthetetlen kimerültség  Mérhetet-
len hiány – anyagában, lelkében  Szegény Barlach! Hogyan to-
vább? Irány Oroszország!

Barlach és Oroszország szegénysége

Az 1906-ban megtett – június 17-től szeptember 17-ig tartó3 – 
oroszországi útjára az imént leírtak után így gondolt vissza 
Barlach: „ez olyan kívülről, mint belülről, ez kétség nélkül igaz ” 
Kielégíthetetlen éhséggel falta a várost, a pusztát; kivédhetetlen 
kiüresedettsége tette fogékonnyá erre  Kielégítetlen szükség járt 
vele, telítődésre nyitott üresség  Oroszországban adatott meg 
Barlach számára a forma; az első két koldus: az emberi állapot 
jelképe a maga leplezetlenségében Ég és Föld között – „a gazdag 
Kézből (aus der reichen Hand) került az én szegény (in meine 
arme4) kezembe”  (Leben 54–55; Életem 73)

A leplezetlen jelkép velejárója a megrendítő felismerés, a 
megvilágosodás: minden kifejezhető, kinyilvánítható – kinyi-
latkoztatás lehet –, legyen az pokoli Paradicsom vagy paradi-
csomi Pokol, miként Oroszországban az egyik vagy mindkettő 
megvalósul  Barlach itt nyert ihletéből született alkotásai közül 
kettő terrakotta – a Kövér koldusasszony és az Imádkozva siránko-
zó vak koldus – megjelent az 1907-es Berliner Secession kiállításán  
Kedélye fellelkesült a kétségtelenül megbízható ítéletű fogad-
tatástól és a távlatokat biztosító támogatástól, amely a kiadói, 
kiállításszervezői és műkereskedői tevékenységet végző Paul 
Cassirer (1871–1926) személyében testesült meg  (Leben 55; Éle-
tem 73–74; Katalog 35)

3 Az irodalmi napló dátumaitól eltérően Barlach noteszbejegyzése szerint au-
gusztus 2-tól szeptember 27-ig tartott az út  (Prosa I: 518)

4 Így! Főnévi alaptag nélkül  A nyelvi/nyelvtani szerkezet hiányos  „Szegény” 
kifejezés  Szóval/szótlanul stílusosan beszédes  – Azonban talán nem teljesen 
véletlenszerűen magyaros filológiai interferencia az „in meine Arme” lehető-
ségének felvetése sem; a Marix Verlag ezt a változatot hozza (az impresszum 
szerint: „Der Text wurde behutsam revidiert nach der Ausgabe Berlin 1928”)  
Azaz a lehetőség valóban Barlach mind ez ideig művészileg „szegény keze-
ibe” hullott  Ugyanakkor a kézművesség szempontjából tanulságos az Arm 
és az Art etimológiai rokonsága  (Wahrig 437 és 441) Zavarba ejtőnek tűnik a 
hiány támasztotta szegénység gazdagító telítődése 
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Beláttuk: Barlach átélte a szegénység mélységét  Ő maga 
szembesült a pusztai mélyszegénységgel  (Reise; Russland5) 
Majd megtapasztalta az elfogadás felemelő gazdagságát is  Ég és 
Föld között része lett a Pokolban és a Paradicsomban 

Égi és földi koldusok

Barlach részéről az 1911  augusztus 11-i levelében jótanácsot 
kap a kereskedelmi és jogi végzettséggel is rendelkező műértő 
Wilhelm Radenberg (1877–1933): „hasonlítsa össze az orosz váz-
latkönyvben lévő ceruzás vázlatot – a Kövér koldusasszonyt – az 
abból lett szoborral  Semmit nem változtattam azon, amit lát-
tam, pontosan olyannak láttam, mert az ellenszenvest, a furcsát 
és (vakmerően szóval) az istenit egyszerre láttam ” (Briefe 142) 
Lássuk az összehasonlítást!

Az 1906-os első és második vázlat felirata Kövér koldusasszony. 
(Russland 142–143) Az 1907-es kiállítás katalógusában Orosz kol-
dusasszony megnevezéssel szerepel  Az első vázlaton az asszony 
megrajzolt arca határozottan, szinte szúrósan jobbra szegeződik  
A második vázlaton az arcnak csak körvonala van, s azt a felöl-
tőnek a mellkason összeérő vonala élesen köti össze az asszony 
felöltőből kikerekedő hasával  Az arc és has mintha a nézőt fogná 
be, falná föl  A terrakotta szobor arca balra néz a távoli horizont-
ra, tekintete céltalan hatást kelt, szinte érdektelen közömbösség 
telepszik enyhe keserűséggel lekonyulni látszó ajkaira  Mindkét 
vázlat és a szobor alakja is a földön ül, jobb kezére támaszkodik, 
jobb lábát maga alá behúzza, bal lába térde erre merőlegesen fel-
húzva támasztja alá bal karját; kibillenő helyzetet egyensúlyozni 
kívánó tartás  Pillanatokra megszerzett kényelem – magatehetet-
len feszültség hosszú időn át  A szobor szembeötlő drámai új-
donsága a koldusasszony kezében a megdöntve tartott tálka  A 
tálka kisebb és homorú mása a hasa többszörös domborulatának, 
és hasonmása arca-feje kendővel hangsúlyozott kerekségének  
Ez az ő karakterjegye: üres–éhes–szegény  Ki ad neki ételt alkal-
mas időben? (Vö  Zsoltár 145[144],15; PhZs II: 718) Szegénynek 
minden időpont alkalmas: sorsdöntő pillanat  (Vö  Timm 66–67, 
valamint nála a 22  tábla 5  és 6  képe)6

Az Orosz koldusasszony párja a Vak koldus szobra  Az ember 
a földön foglal helyet törökülésben  Két lába többé-kevésbé 
vízszintes alátámasztásként függőlegesen emeli a törzsét, a feje 
szelíden ájtatos-kegyes tartással az égre tekint  Ez lehet az ő ka-
rakterjegye  Teste egyensúlyához foghatóan kezei ölébe fektetve 
egyensúlyban tartják tálkáját  Felénk is forduló tálkája szélének 

5 Köszönöm Ásványi Ilona és Samodai Éva segítségét, hogy ezt a kiadványt 
könyvtárközi kölcsönzés útján igénybe vehettem 

6 Lásd még: https://commons wikimedia org/wiki/File:Barlach_Russische_
Bettlerin_mit_Schale_Steinzeug_Richard_Mutz_Berlin_E-Barlach_Haus_
VW_II_103 pdf (Utolsó letöltés: 2021  10  27 )



íve gallértalan ingjének nyakával, továbbá álla és hajkoronája 
körvonalával együtt a mi szemünket is az égre emeli  Szenvte-
len, ránctalan arca nyugodt várakozást tükröz  Sürgetés nélkül 
fogadná el akár a mennyei kenyeret is? (Vö  Zsoltár 78[77],24–25; 
PhZs II: 629) Szegénynek bármely időpont alkalmas, hogy eltel-
jék az égi javakkal  (Vö  Bettler)7

A kezével földre támaszkodó Tálkás orosz koldusasszony és a 
tekintetével az égbe kapaszkodó Vak koldus lényegi vonásai egy 
újabb plasztikus alkotásban egyesülnek: Orosz koldusasszony (I 
[1907]; Bettlerin 7; Russland 346–347), illetve ennek későbbi vál-
tozata (II [1932]) 8 Redőződő lepleibe burkolt asszonyunk a föl-
dön ül, illetve a földön ülve előredől, az arcát aligha látjuk, majd-
hogynem akárki lehet  Az egyik ceruzavázlat négy másik között 
látható  A földön kuporgó (asszony)alak teljesen előreborulva 
két kezével a térdébe – önmagába – kapaszkodik 9 (Russland 336) 
Egy másik vázlat ceruza- és szénrajzán egy nőalak térdelve elő-
rehajol, de tekintetét felemeli, és a két vézna karját, kezét előre-
nyújtja – kér, könyörög, segítő kapcsolatot keres és vár  (Bettlerin 
8; Russland 186) Egy figyelembe vehető harmadik vázlat szénraj-
za egy földre telepedett Ülő orosz parasztasszony képe 10 (Russland 
334) Kendőbe burkolta fejét, arcát elfordítja, kezét ölébe rejti, tér-
dét enyhén felhúzva sarkára, lábfejére támaszkodva tartja ma-
gát, mintha egy sejtelmesen körvonalazható egyenlő szárú há-
romszögbe zárkózna  A koldusasszony szobrának véglegesített 
változatáról készített, azt antikizáló reneszánsz környezetbe – 
már-már szentélybe – illesztő tollrajz szintén háromszöget sejtet 
a kezek és a fej három pontját figyelve  A parasztasszonyéhoz 
képest a koldusasszony rajzának kettős – derékszögű és íves 
vonalakkal határolt – környezete még inkább szembeötlővé te-
szi a hát domború-védekező vonalát, valamint a fej és a kézfej 
közötti kar ívének homorú nyitását  (Bettlerin 10; Schurek 32; 
Crepon 62) Érdemes az Orosz koldusasszony szobrát teljesen kö-
rüljárni 11 Támaszkodva domborodó jobb tenyerét a föld tölti be, 

 7 Lásd még: https://commons wikimedia org/wiki/File:Ernst_Barlach_-_
Blinder_Bettler_Steinzeug_1906_Werkstatt_Richard_Mutz_Berlin_E_
Barlach_Haus_Hamburg pdf (Utolsó letöltés: 2021  10  27 )

 8 Wirkliche 42–43  Lásd még: https://commons wikimedia org/wiki/
File:G%C3%BCstrow,_Atelierhaus_am_Heidberg,_Ernst_Barlach,_
russische_Bettlerin_II JPG (Utolsó letöltés: 2021  10  27 )

 9 Lásd: https://www barlach-haus de/museum/sammlung/ > Zeichnungen > 
Ernst Barlach: Fünf figürliche Studien, 1906/07, Bleistift (Utolsó letöltés: 2021  
10  27 )

10 Lásd: https://www lwl org/marsLWL/de/instance/picture/Werke-des-
Kuenstlers-Ernst-Barlach–1870–1938 xhtml?rs=2&ls=L2RlL2luc3RhbmNlL
2tvLnhodG1sP29pZD0xNTkyJnJlbElkPTEwMDEmZnJvbU9pZD0xNTkyJ
mJvcmRlcnM9dHJ1ZSZyZXN1bHRJbmZvVHlwZUlkPTE3MiZ2aWV3VH
lwZT10aHVtYnMmc29ydERlZmluaXRpb249QVJDSElWRU5VTUJFUi0xJn
RodW1iU2NhbGVJbmRleD0wJnJvd0NvdW50c0luZGV4PTU!&oid=17812 
(Utolsó letöltés: 2021  10  27 )

11  Rövidfilm a szobor másolatáról: https://www youtube com/watch?v=hWX5-
TBL_T8 (Utolsó letöltés: 2021  10  27 )
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előrenyújtott bal kezének homorú tenyere az égre nyitott  Olyan 
szegény, hogy tálkája sincs  Testrésze – a keze – önmaga lénye 
és létállapota egészét fejezi ki  Elfogadásra kinyújtott bal keze 
felől nézve láthatjuk leplével takart, de befogadásra nyitott öle 
öblét  Fentről szemlélve bal tenyere homorúsága megismétlődik 
teste egészében – felülnézetben teremtett alakja és lénye betelje-
sedésre vár  Oldalról figyelve újra látjuk a bal tenyér formáját az 
egész test méretében függőlegesen élére fordítva – oldalnézetben 
is szembesülünk a lét teljességére váró formával  Az egész testét 
fedő leple ráfeszül mélyen lehajtott fejére is  Kortalan és szinte 
arctalan  Szegény bárki lehetne  Én is  Te is  Az Ég és Föld között  
Ne feledjük azonban: az vetett alapot a földnek, akinek a keze az 
eget alkotta (vö  Zsoltár 102[101],26; PhZs II: 744), és ő viseli az 
ember gondját (vö  Zsoltár 8,5; 144[143],3; PhZs II: 429 és 504)  A 
keze tenyerét nyújtó és az annak alakját eltörölhetetlen karakter-
ként magára öltő teremtmény kéri, várja, reméli a Teremtő keze 
segítségét 

Emberi és isteni koldus

Barlach édesanyja 1920  augusztus 5-én meghalt  Az ő élete vé-
géről emlékezik meg a művész önéletírása utolsó bekezdésében  
Barlach úgy véli, hogy a fiai gondját viselni kívánó anya legin-
kább bajukban, gondjukban, ínségükben, nehéz helyzetükben, 
nélkülözésükben, szükségükben (Not) osztozott  (Wahrig 2595–
2596) A sors keze nem sok jót osztott nekik  Betegségében élőha-
lott édesanyja mégis erőtlen kezébe vette Barlach fiának neve-
lését  Gyengeségében is volt ereje, hogy ezt akarja (wollen), és 
kapott erőt, hogy ezt teljesen be is fejezze (vollenden) 12 (Leben 
59; Életem 77–78) Barlach – egy lelkész unokája13 – azt tapasztal-
hatta meg, hogy aki a világ megítélése szerint erejében szegény, 
az hite szerint erejében gazdag lehet  (Vö  Jak 2,5) Ezt illusztrál-
hatja egy 1920-ban vázolt szénrajz és a belőle 1924-ben készült li-
tográfia: Frau Sorge, az aggódva, bajlódva, betegen, gondok közt, 
nyomorúságban, nyugtalanul, szegénységben, szorultságban, 
szükségben is gondoskodó, törődő asszony 14

Látunk egy erejét vesztett gyönge öregasszonyt  Törékeny 
alak, de nem szárnyaszegett  Vézna karjai, csont és bőr kezei 
botjai felső végére támaszkodva tartják rongyolódott kendővel 
borított testét  Szenvtelen arckifejezése céltudatosságával közelít 
felénk, visszafordíthatatlanul jön velünk szembe  Sötét tömeg-
hatása ellenállhatatlanul feltartóztathatatlan  Hajlott háta vona-

12 Itt: a német szövegben a szókezdő zöngés [w] zöngétlen (a zöngésségben el-
szegényedett) párjának [v] meghallása zárja az életírást az utolsó szó elején 

13 Apai nagyapja: Gottlieb Ernst Barlach (1803–1874) lelkipásztor  (Családfa a 
Prosa I  függelékében  Kép: Schurek 6)

14 Crepon 157  Lásd még: https://www moma org/s/ge/collection_ge/artist/
artist_id–335_role–1_sov_page–104 html (Utolsó letöltés: 2021  10  28 )
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lának ívébe illeszkedik vállai közé húzott feje ránk szegeződő 
tekintetével  Látványosan szép halálfejes szender15 – Acherontia 
Atropos: mitologikusan pokoli könyörtelenség16 – benyomását 
kelti; lepkeszárnyakra emlékeztetnek kendője hosszan csüngő 
csücskei  Ezek háromszögeinek hegyes szöge és a köztük húzó-
dó szűk sáv a szemlélőt célozza  Kissé roggyant térdei mintha 
teste középvonalától enyhén eltérnének  Halálra vált  Halálra 
szán  Nem fog ez már így sokáig menni 

Barlach mégis megy tovább  Édesanyja példája – 
gyengeségében megnyilvánuló ereje – számára kegyelmi 
eseménnyé nemesedhetett; szegénnyé lett sorsát értük vállalta, 
hogy az ő szegénysége által ők gazdagságban részesüljenek  (Vö  
2Kor 8,9) Ezt a személyes, családi, egyéni tapasztalatát Barlach 
egyetemessé, univerzálissá, katolikussá teszi  Pár évvel egy 
nagy világégés után felmutatja, leképezi az Isteni Koldus alakját  
(Timm 67, valamint nála a 24  tábla 6  és 7  képe [az 1920–21-ben 
készített szénrajz, illetve az 1922-ben megjelentetett fametszet]17)

Az isteni Koldus a szénrajzon balra igyekszik  A fametszeten 
jobbra szeretne jutni  A Föld színén térül-fordul az Ég vándora  
Már hányadszor? Nem is megy könnyen  Hónalját mankó tete-
je támasztja alá  Keze a mankó alját szorítja  Mikor indult ko-
pásnak a mankó? Mennyi idő alatt vásott el? Kiszámíthatatlanul 
régen, követhetetlenül hosszú ideje  A létraszerű falépcső talán 
kapcsolat (volt) az Ég és Föld között  Fokai mióta enyésznek 
csorbulva, repedve, törve? Lehet (majd) még közlekedni Föld és 
Ég között? A képen – most éppen a létrától eltérő irányba – az 
isteni Koldus a mankó tövét markolva térden vonszolja kapca-
csomóba becsavart lábfejét maga után 18 Mióta vált mozgásában 
korlátozottá, hátrányos helyzetűvé? Miért? Megviselt arcát ag-
godalom és vesződő törődés vonásai metszik  Feje körül pedig 
dicsfény? Vagy csak napfény  Kérdés viszont: felkelő vagy le-
nyugvó? A felszín mindazonáltal puszta és üres; itt egyetlen fa 
sincs  A létra meghasadt, megszakadt fokai alatt és között, illetve 
az isteni Koldus előtt és mögött – szinte Hieronymus Bosch után 
szabadon – még élő és már halott, eltorzult arcú emberi alakok, 
maradványok tűnnek (f)el kényelmetlen, kificamodott, kiszen-
vedett, elenyésző állapotban  Az isteni Koldus szemszögéből 
nézve paradicsomi Pokol és pokoli Paradicsom jelképét látjuk 
Ég és Föld között  S hogy miért is? A Fönséges és Magasságbe-

15 Lásd: https://www izeltlabuak hu/faj/halalfejes-szender (Utolsó letöltés 
2021  10  28 )

16 Akherón: a poklot átszelő örömtelen, bánatot okozó, alvilági folyó  Atroposz: 
a Moirák egyike, akik a sors alakításába nem engednek beavatkozást; ő az 
elháríthatatlan, az elkerülhetetlen, a hajthatatlan, a megváltoztathatatlan 

17 Lásd még: https://www moma org/s/ge/collection_ge/artist/artist_id–335_
role–1_sov_page–77 html (Utolsó letöltés: 2021  10  29 )

18 Vö  A béna, a vak és a kolduló öregasszony 1919-ben készített fametszetével  
(Russland 375) A béna a mankója tövét markolva térden vonszolja maga után 
a lábát  S mikor fog járni a béna, látni a vak, s ki hirdeti az örömhírt a sze-
génynek? Emlékszünk? Mt 11,5; Iz 35,5–6; 61,1 
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li Örökkévaló a szegénységet választotta  Kiüresítette önmagát  
Lemondott mindenhatóságáról az embernek szabad akaratot 
adva, velük sorsközösséget vállalva  Az emberi szabad akarat 
elszenvedett következményeinek hatása a mellékszereplőkön és 
képalkotó maradványaik halmazán látható  Ami pedig a Koldust 
illeti – mindenhatóságáról lemondva igazolódott mindenhatósá-
ga: még ezt is megtehette  Isteni  Koldusszegényen  Királyi gaz-
dagon 

Vele és az emberekkel – Vele, valamint az Ő képére és hason-
latosságára teremtettekkel, a szegény rokonokkal – mire jutha-
tunk? Szegények – mindig velünk lesznek  (Vö  MTörv 15,11a; 
Mt 26,10; Mk 14,7; Jn 12,8)

Szegény rokonság

Barlach 1909-ben kezdett el dolgozni egy tizenkét részből álló, 
abszurd elemeket hordozó és groteszk vonásokat mutató drá-
mán, amelynek 1911-ben A húsvéti emberek munkacímet adta  
Az 1912-ben befejezett írás 1918-ban jelent meg: A szegény rokon  
(Vetter; Rokon)19 A művet 1919-ben újra kiadta litográfiákkal 
együtt 20 Először 1919  március 19-én vitték színre  (Chick 373)

A dráma az Elba partján és egy ottani fogadóban zajlik  A 
szereplő utazók egy hajóra várnak, de az késik  Bár az Elba fo-
lyik, az idő állni látszik  Húsvétvasárnap délután-este – amikor 
a nap már lemenőben, sőt már le is bukott, amikor világosságot 
kell gyújtani, de a lámpás fénye kialszik – az egyik főszereplő 
öngyilkosságot kísérel meg, és másodjára meg is hal  A másik 
két főszereplő a szuicid Hans Iver mellett Isenbarn kisasszony és 
Siebenmark  Egymás „genetikai” rokonai lehetnek a nevükben 
anagrammaszerű jelsorváltozatként meghúzódó betűhalmaz 
miatt (3×a, 2×b, 3×e, 3×i, 3×n, 3×r, 3×s) 

A főszereplők rokonsága gondolataikban tükröződik és sza-
vaikban visszhangzik  Amiket Siebenmark beszél Hans Iver sor-
sáról, azokra így utal vissza Isenbarn kisasszony: „egész eddig 
ezt suttogta bennem is egy hang, és egyszerre csak a te ajkad-
ról hallom ezeket a szavakat ” (25/219) A fogadóban az utazók 
jó része jelenlétében a Hans Iver és Siebenmark között folyt 
beszélgetést Isenbarn kisasszony szobája ajtaja mögül hallga-
tózva követte, s amikor ez kiderül, Isenbarn kisasszony így vall: 
„nekem úgy tűnt, mintha én magam beszélnék veled ” Tudniillik 
Hans Iver személyében  Ezt Siebenmark visszaigazolja: „ha jól 
meggondolom, én is végig úgy éreztem, mintha veled beszélnék, 
és nem vele ” (42/238)

19 Ebben a részben is az első/második számok a német/magyar szövegre vonat-
koznak 

20 A litográfiákat lásd: http://www ernst-barlach com/gr-054-der-arme-vetter 
html (Utolsó letöltés: 2021  10  31 )
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A főszereplők – és a mellékszereplők, önmeghatározásuk sze-
rint „Vergleichweise Gespenster” (Vetter 76) – kilétük, mibenlétük, 
állapotuk, helyzetük értelmezéséhez, felfogásához példázatsze-
rűségeket (Gleichnis; Vetter 9, 14;), példázatszerű fiktív történetet 
(Geschichte; Vetter 20), vagy tudva-tudatlanul éppen bibliai pél-
dázatot vesznek igénybe  Amikor Hans Iver már színre lépett, 
úgy mutatkozik be, mint aki „nagyon jó házból való – igen, csak 
elcsavargott, elzüllött… eltévedtem ” (12/202–203) Siebenmark 
önmaga másik énjével úgy hozakodik elő, „mint a rossz útra 
tévedt fiúval,” aki „megszökött”, de elgondolkodik azon, hogy 
„[mi] lenne, ha elszegődnék inasnak egy időre a Nagyúrhoz ” 
(57/256–257) A kispénzű Siebenmark, a vőlegény emlékezetébe 
idézi a menyasszony, Isenbarn kisasszony, hogy átadta neki az 
egész vagyonát (74/275) – „Hab und Gut” 21 A menyasszony most 
tékozol, vagy minősít, hogy a (leendő) rokon – szegény?

Miután Hans Iver először ejtett sebet önmagán, majd a foga-
dóba került, úgy utalnak rá, mint húsvéti bárányra, aki egyúttal 
maga volt a vadász is, majd az esemény után „lucsokban fetren-
gett odakinn ” (22/214–215)  Ekkor lép közbe Siebenmark az ir-
galmas szamaritánus szerepében, és a sérültért megkéri a foga-
dóst: „tartsa úgy, mintha a saját rokonom lenne… A költségeit 
megtérítem ” Amikor azonban szóba kerül, hogy majd a házába 
vitetnék, megváltoztatja az állását: „Nem rokonom, egyáltalán 
nem…” (24–25/217) Szegény „rokon”!

Később, koccintgatás közben Hans Iver jellemzi Siebenmark 
személyiségét  A szerencsétlen („verarmtes”), elfuserált, félresi-
került, teremtmény – „a szegény rokon” („verarmter Vetter) – 
titulusát adja neki  (30/224) Siebenmark egy szalmabábú segít-
ségében bízik, merthogy az teli van tömve  Hans Iver viszont az 
üres perselyben látja saját sorsának jelképét: „üres, teljesen üres, 
megfoghatatlan, semmiség – és mégis teli sóvárgással és remény-
nyel ” (31/225) Mint az orosz koldusok; mégis, amit nem lenne 
szabad elkövetnie, majd elköveti – elkeseredett szabad akarattal 

Korábban s még későbben, sorsa magyarázataként Hans 
Iver egy analógiát hív segítségül  Épp adott társalkodóját kér-
dezi: „Azt hiszi, hogy az eredeti bűn története (Geschichte) tel-
jességgel képtelenség? Nem, valami van benne ” (12/203) Majd 
alkalmi hallgatóihoz is így szól: „ha azt akarnám, hogy megért-
sék, Ádámnál és Évánál kellene kezdenem ” (39/234) Őnáluk és 
ővelük, akik szabad akaratuk tudatos és sorsdöntő alkalmazása 
következtében szegénységünk eredeti rokonai 

21 Hermann August Menge (1841–1939) már 1909-ben lefordított, azonban csak 
1925/26-ban, majd újra 1939-ben kiadott Újszövetség-fordításában szerepel 
a vagyonra vonatkozó „Hab und Gut” kifejezés; „Da verteilte jener das Hab 
und Gut unter sie” (Lk 15,12; https://gratis bible/de/meng39/luke/15/ ) és 
„verkaufe dein Hab und Gut und gib (den Erlös) den Armen” (Mt 19,21; 
https://gratis bible/de/meng39/matt/19/ )  (Utolsó letöltések: 2021  10  31 )
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Miután az imént Hans Iver és Siebenmark esetében úgy-
ahogy tisztázódott a rokonság szegénységi foka, Isenbarn kis-
asszony is színt vall  Hans Iver halála után kapcsolatukat ren-
dezendő, Siebenmark választásra szólítja fel őt kettejük között  
A kisasszony visszakérdez: „Szabad a választás?” A választás 
erejét Siebenmark „lövés” élességéhez és visszavonhatatlanságá-
hoz, sorszerű döntéséhez hasonlítja  A menyasszony „lő” – a vő-
legény „elesik”  Választott  Akarattal  Szabadon  A tapasztalható 
helyett a tapasztalhatatlant  (75/277–278) Hans Iver a választott  
Az ő relációjában Isenbarn kisasszonytól is kérdezheti az egyik 
mellékszereplő a következőket: „Ismeri a történetet arról az em-
berről, aki az egész világot agyon akarta ütni, mert nem volt 
elég jó neki? De hogyan csinálja? Akkor eszébe jutott, kezdhetné 
magával is, úgyszólván a dolog túlsó végén, de akkor ki végzi el 
a maradék munkát?” (20/212) Visszafordulásra szorító zsákutca  
Groteszk helyzet, abszurd beszéd – mi benne a rendszer? Mi a 
halál értéke? Mi az élet ára végül? 

A darab végjátékában értesülünk arról, hogy Isenbarn kisasz-
szony nyomtalanul távozott, s csak egy cetli érkezett felőle: „én 
nem ez vagyok többé ” Az üzenet után „teljes aláírás” állt  Értel-
mező vonatkozásként: ő nem ő? A név után még ez volt olvasha-
tó: „egy Nagyúr szolgálóleánya” – „Magd eines hohen Herrn ” 
Ő ez? Apáca lett? Katolikus? Talán – „als Gleichnis”  (Vö  76/278)

Érdekes az utolsó rész záradékában a szolgálólány – „Magd” 
– megjelölése  A végső fordulat a befejező rész nyitó jelenetét 
vonzza  Miután Siebenmark és társai behozzák Hans Iver holttes-
tét, Isenbarn kisasszony megrendülten ismeri fel, majd részvét-
len némasággal figyel  Siebenmark végül ekkor szólítja először 
előnevén – „Léna” –, keresztnevén  Ezt a kezdetet és véget össze-
kapcsolhatjuk  Léna – Magd  Azaz visszafordulásra szólít a hely-
zet: Magd – a – Léna  Aki nem érinthette a Nagyúr testét  (Vö  Jn 
20,17) Amikor azonban Siebenmark ütni kezdi a holtat, hogy kel-
jen fel – „Stehen Sie auf, hoher Herr” –, az élőt, Isenbarn kisasz-
szonyt érinti az ütés  Siebenmark elveszti józanságát, önuralmát, 
folytatja furcsa kapcsolattartását, a halottal is éltetné relációját: 
„föl kell hogy támadjon” („er muß wieder auferstehen”) a meg-
szólított „Keljfeljancsi” („Stehaufmännchen”)  (70–71/271–273)

Mire, miért, miként jó ez a sok abszurd, groteszk, kifordított 
példázat, példabeszéd, példás történet, mikro- és makroutalás 
előre-hátra? Barlach esetében, életművében ez a fajta szövegal-
kotás olyan lehet, mint a gipszmakett nyomán készült öntőmin-
ta, vagy a rajzvázlat vonásai után készített metszet  Hogy a bal 
átadja helyét a jobbnak és viszont  Hogy a negatív előhívja a po-
zitívot, s hogy belássuk: a pozitív horpadásai, homorulatai, sza-
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kadásai, törései, torzulásai a misztérium nyomelemei  A folya-
matos kétség22 mellett kell hozzá az aszketikus kitartás 23

Barlach szegény?

Samuel Beckett, aki 1936  október 2-án érkezett Németországba, 
és 1937  április 2-án utazott el onnan (Nixon 2010: 1 és 28; Ni-
xon 2011: 193), de április 1-én még megrendelte Barlach drámái 
közül A szegény rokon címűt is, egy 1938  október 24-e után írt 
levelében rokonlélekként jegyzi meg: „Szegény Barlach meghalt  
Dans la misère ” (Beckett 645) Igen ám, de szobraiban, rajzaiban, 
írásaiban Barlach „gondot visel a szegényre,” s talán ezért mene-
külhetett meg az 1937-es „Elfajzott művészet”, a nemzetiszocia-
listák szellemileg szegény szemében degeneráltnak tűnő alkotó-
kat bemutató kiállítás nehéz napjaiban is  (Vö  Zsoltár 41[40],2; 
PhZs II  595; Tób 4,7b) „»Törődött a szegény és a nyomorult 
ügyével, azért minden rendjén ment  Vajon nem ez jelenti-e is-
merni engem?« – mondja az Úr ” (Jer 22,16) Végső soron boldog, 
aki a szegénység lelkületével él  (Vö  Mt 5,3) Tehát – Barlach és a 
szegénység vetületei tekintetében – minden rendben 
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Váczi Balázs

A „kozmosz roppant szabadsága” 

A szakrális olvasat néhány lehetősége 
Krasznahorkai László műveiben

Bevezetés

A tanulmány Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája és 
az Aprómunka egy palotáért című műveinek a párhuzamait vizs-
gálja néhány lehetséges szakrális megközelítés felől, időnként ki-
tekint a Sátántangó – a téma szempontjából releváns – vonatkozá-
saira, illetve kísérletet tesz – a teljesség igénye nélkül – azoknak 
a térpoétikai objektumoknak és reprezentációs műveleteknek a 
megvilágítására, amelyek összefüggésbe hozhatók a szakrali-
tás kérdésével  Az írás értelmezési spektruma kiterjed továbbá 
a szabadság-problematika különböző horizontjaira  A Kraszna-
horkai-művek jellegzetes, visszatérő regisztere a bezártság álla-
pota (elzártság, elvonultság, csapdahelyzet), a helyhez kötöttség, 
a puszta vegetatív lét, amiből az önként vállalt száműzetés, a ki-
vonulás aktusa jelölhető meg a szabadulásra, a kivezetésre irá-
nyuló lehetőségként, ezért az így létrejövő kívülállás pozíciója vá-
lik sokszor a szövegek meghatározó antropológiai státuszává 1

Kapcsolatfelvétel a kozmikussal

Az Aprómunka egy palotáért elbeszélője herman melvill (sic!), egy 
korosodó könyvtáros, a New York Public Library alkalmazott-
ja, akinek a neve alig valamivel tér el az amerikai író, Herman 
Melville nevétől  A könyvtáros kutatni kezd a Moby Dick szer-
zője után, és egyre elvontabb felismerésekkel járó kutatásai so-
rán megismerkedik Malcolm Lowry, a Vulkán alatt című könyv 
írójának, illetve Lebbeus Woods építész(filozófus) munkásságá-

1 Lásd pld  a Doktor, Eszter György, Korin, a Tanár úr és herman melvill kivo-
nuló alakját a különböző Krasznahorkai-írásokban 



val  A három művészt (akiket együtt „Szentháromságként” em-
leget a jegyzeteiben) a közöttük vélt szellemi-gondolati rokonság 
alapján kapcsolja össze egymással  Leegyszerűsítve itt elegendő 
annyit mondanunk, hogy a művészetükben felhalmozott tudás-
ra a valóság „szerkezetéről” egy gigantikus könyvtár létrehozá-
sával kívánja felhívni a figyelmet a könyvtáros (legalábbis így 
reagál a valóság „szerkezetére”), aki a művészek tanulmányozá-
sa és e Könyvtár megtalálása céljából örökösen Manhattan utcáit 
rója  További fejtegetéseink kiindulópontját éppen ezek a folya-
matos, monomániás helyváltoztatások képezik, amelyek lehe-
tőséget kínálnak rá, hogy Az ellenállás melankóliája Valuskáját az 
értelmezésbe becsatornázzuk, és ezzel a két kötet egyik lényeges 
összefüggését feltárjuk 

Melvill a művészek nyomát taposó, illetve az ideális könyvtá-
rat szakadatlanul kereső járásainak jelentéses, többrétű motívu-
mát Valuska mozgásaival olvashatjuk egybe, a járásokat pedig az 
univerzálissal, másképpen a kozmikussal történő kapcsolatfelvétel 
nyilvánvaló jelzéseiként értelmezhetjük  Valuska állandósult cir-
kálásairól ő maga nyilatkozik úgy, amikor faggatják erről, hogy 
őt „egy amolyan állandó, belső megbízás hajtja”,2 és így „egész 
élete voltaképp egyetlen véget nem érő körút volt nappalainak 
és éjszakáinak bensőséges helyszínei között”  (EM 88) Ezek a 
mozgások összeköthetőnek mutatkoznak az univerzummal, 
az univerzálissal létesülő kapcsolat kialakításának hangsúlyos 
mozzanatával, amiről a könyvtáros a jegyzeteiben értekezik 3 Az 
ellenállás melankóliájában Valuska személyéhez, illetve az említett 
járásokhoz minduntalan a kozmosszal, a kozmikussal összekap-
csolt motivikus elemek tapadnak a szövegben (olyannyira, hogy 
Valuskát a szűkebb és tágabb környezete egyaránt szinte kizáró-
lag a kozmosz dolgaival hozza összefüggésbe)  Jelen tanulmány 
ezeket a komponenseket, illetve az általuk megkonstruált komp-
lexitásokat egyfajta szakrális olvasatra lefordíthatónak, azono-
síthatónak tekinti  Érdemes megfigyelnünk legalább néhányat 
azokból a példákból, amelyek valósággal hemzsegnek a regény 
textúrájában:

[Valuska] hogy értőn először pillantotta meg, ugyanaz tartotta 
fogva, a csillagos ég, azok a pislákoló fények az irdatlan messzeségben 
(EM 90)

2 Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája, Magvető, Budapest, 2018, 88  
(A továbbiakban: EM )

3 Vö  pl  „(…) a Melville- meg a Lowry- meg a Woods-féle hármas (…), arra 
irányítja a figyelmet, bárki figyelmét, aki elég érzékeny arra, ami a mi univer-
zális kötődésünk (…)  A Melville be volt kapcsolva állandóra az univerzum-
ba, és ezt úgy kell érteni, legalábbis én úgy értettem (…), hogy ő egyszerűen 
nem volt hajlandó mással foglalkozni, mint azzal, amit univerzálisnak ne-
vezhetünk (…)”  (Krasznahorkai: Aprómunka egy palotáért. Bejárás mások őrü-
letébe, Magvető, Budapest, 2018, 34–36  A továbbiakban: AP )
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az egész várost (…), miként birtokát a gazda, napról napra be kellett 
[járnia], s ahol így (…) „a kozmosz roppant szabadságához” szokott 
csillapíthatatlan képzelete miatt (…) szinte már vakon közlekedett (…), 
vakon és fáradhatatlanul (EM 88)

nem a földön él (EM 91)

Na oszt, te János, a kozmoszba meg mi van? (EM 91) 

minden töredelmes belátása ellenére sem képes levenni a szemét ar-
ról, amit „az Isten örök időkre megalkotott” (EM 91–92) 

A szeméthalommal elöntött, megnevezetlen település 
Valuska privát kozmoszának a kettős közegévé lényegül, itt zaj-
lanak azok a vándorutak, amelyek során a földre szegeződő te-
kintet valójában visszavonhatatlanul a mennybolton, a kozmosz 
végtelen mindenségén függeszkedik  Maradéktalanul megma-
gyarázza ezt egy későbbi szöveghely: „Lehajtotta a fejét, vagyis 
a maga módján megint csak felnézett az égre ” (EM 103) A járá-
sok mintegy belesűrítik a begyalogolt térformációkba a kozmosz 
áthidalhatatlan kiterjedését, egyszersmind perspektivikusan ki-
tágítják  Valuska térben történő mozgásait centruminak gondol-
hatjuk el, ha ezek (ismétlődő) folyamatban rendeződnek is el, és 
mivel e mozgások révén válnak a térstruktúrák mozaikdarabkái 
várossá, maga a város lesz centrális jellegű  A séták világítják be 
a település helyszíneit (az olvasó előtt), és a városnak nyilvánva-
lóan csak azon részletei kapcsolódhatnak be a városkép egészé-
nek viszonylatába, amelyeket Valuska bolyongásai valamiképp 
érintenek  Jurij Lotman állapítja meg, hogy amikor „a város úgy 
viszonyul az őt körülvevő világhoz, mint a centrumában elhe-
lyezkedő templom a városhoz, akkor a világmindenség modell-
jévé válik, s annak centrumában helyezkedik el  Helyesebben 
szólva: akárhol helyezkedik is el, központban fekvőnek, centru-
minak kell tekinteni  (…) Ebben a minőségében lehetősége van 
egyszerre az Égi Város előképeként és a környező földterületek 
Szent Helyeként való megjelenésre ”4 Vagyis azáltal, hogy maga 
Valuska a centruma, fókuszpontja a (vélhetően) alföldi település-
nek, a város a „világmindenség modelljévé” válik a fiú kozmikus 
összeköttetése révén  

A település utcái és terei jobbára járhatatlanok a kövezetre 
dermedt mocsoktól és a kóbormacskák hordáitól, a fiú azon-
ban nem észleli ezt a realitást, mint aki csak súlytalanul lebegve 
egyedül a kozmosz időtlenségének a halmazállapotában, egy-
fajta kozmikus (mitologikus) időben létezhetne: „fölötte évtize-
dek óta ugyanaz az ég, lába alatt évtizedek óta a járdák és ösvé-
nyek alig-alig változó útvonala”  (EM 90) Valuska a regényben 
a dolgok lényegét érzékeli, és egyáltalán nem fogékony azokra 

4 Lotman, Jurij: Pétervár szimbolikája és a város szemiotikájának problémái  
Szcenárium, 2017/ 9  74 
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a jelentéktelen változásokra, amelyek nem érintik ezt a legben-
ső lényeget, ebből következhet, hogy a földet pásztázó tekintet 
sugarában a város mintha megfosztatott volna a történelmétől, 
a múltjától  Jurij Lotman Pétervár szimbolikáját boncolgató ta-
nulmányában olvashatjuk, hogy a „történelem hiánya magával 
hozta a mitológia robbanásszerű növekedését  A mítosz kitöltöt-
te a szemiotikai űrt, és a mesterséges város szituációja különösen 
mitogénnek bizonyult ”5 A múlt hiánya, ami az időnkívüliséget, 
az időből kivetettség tapasztalását generálja, a várost automati-
kusan helyezi a mitologikus időbe 6 Valuska a folytonos úton le-
vés rituáléja révén vesztegel az örök jelenben, és a várost magát 
is a mozdulatlan jelenidő körkörösségébe transzponálja  Ahogy 
az elbeszélő említi, „a nagyobb egész puszta, ámuló tudata mint-
egy kirekesztette őt a földi tájékozódásból, és lényét (…) egy örö-
kös, sérthetetlen, áttetsző pillanat szétpattinthatatlan buboré-
kába zárta”  (EM 90) Az időtlenség képzetével rokoníthatjuk a 
doktor földtörténeti témájú olvasmányait (és a közéjük ékelődő 
elbeszélői szövegrészeket) a Sátántangóban, amelyek mintha va-
lóban az örökkévalóság perspektíváját teremtenék meg, különö-
sen, amikor a doktor ehhez a felfoghatatlan, mérhetetlen ősidő-
höz viszonyítja saját pontszerű, elillanó életét 7 

5 Lotman, i  m , 80  Vö  „A város olyan mechanizmus, amely állandóan újra-
szüli tulajdon múltját, mely múlt lehetőséget kap arra, hogy a jelennel szink-
ronba kerüljön  Ebben az értelemben a város (…) az időnek ellenálló mecha-
nizmus ” (Uo  79 )

6 Vö  Mircea Eliade megállapításaival: „A szent idő lényegénél fogva visszafordít-
ható; voltaképpen mitikus ősidő, amelyet újból jelenvalóvá tesznek. (…) A szent idő 
ennélfogva végtelenül gyakran ismételhető  Azt lehetne mondani, hogy nem 
»telik«, és nem alkot visszafordíthatatlan időtartamot  Ontológiai (…) idő, 
amely mindig ugyanaz marad, nem változik, és nem múlik el  (…) a szent 
idő paradox módon körkörös, visszafordítható és visszaállítható időnek mu-
tatkozik, egyfajta mitikus, örök jelennek, amelyben az ember a rítusok segít-
ségével időről időre újból részt vehet ” (Mircea Eliade: A szent és a profán, He-
likon, Budapest, 2019, 55–56 ) Erről eszünkbe juthat Az ellenállás melankóliája 
mottója is: „Telik, de nem múlik ” Vö  „A kozmosz és az idő közötti kapcsolat 
vallási eredetű  A kozmosznak azért lehet hasonló jellege, mint a kozmikus 
időnek (…), mert mindkettő isteni valóság, isteni alkotás ” (Eliade, i  m  59 )

7 Vö  „(…) olvasás közben megelevenedett szemei előtt az alatta és körülötte 
szilárdnak és véglegesnek tűnő föld története, s az ismeretlen szerző akadozó 
s pallérozatlan stílusának okán a néhol jelen időben írott szövegből nem tud-
ta és nem is akarta pontosan kihámozni: vajon valamely ember utáni állapot 
látnoki leírásának kísérletével van dolga, vagy valóban annak a földnek a tör-
ténetét tartja a kezében, amelyen élnie kell  Képzeletét szinte megbabonázta 
a tudat, hogy talán a telepet s a körülötte futó valaha zsírosnak mondott, jól 
termő talajt évmilliókkal ezelőtt tenger borította… hogy e helyen tengerek 
és szárazföldek váltották egymást az időben, s hirtelen (…) elmerült a hul-
lámzó időben, s hűvösen érzékelte pontszerű létét: önmagát a ringó földké-
reg védtelen, tehetetlen áldozatának látta, születése és halála íve törékenyen 
tűnt el lezúduló tengerek és kiemelkedő hegyvonulatok néma küzdelmében, 
s mintha máris érzékelte volna székben nyugvó elhízott teste alatt azt a finom 
remegést, amely talán épp a soron következő tengeri betörés előjele, mintegy 
figyelmeztetés a teljesen hiábavaló menekülésre, amelynek kényszerítő ereje 
alól majd ő maga sem tudja kivonni magát (…)” (Krasznahorkai László: Sá-
tántangó, Magvető, Budapest, 2017, 61–62  A továbbiakban: ST )



Valuska és melvill kívülállása, a közösségtől való különc elté-
résük (elhúzódásuk), valamint a kozmosszal létesített és fenntar-
tott kapcsolatuk egyszersmind annak felismerésére vezethet rá 
bennünket, hogy a kozmosz lakójának mintha csak földi otthon-
talanság jutna osztályrészül  Továbbá ha a járásokat a transzcen-
denssel történő kapcsolatteremtés kísérleteiként értelmezzük, ez 
felveti a zarándok – zarándoklat képzetkörét  Érdemes röviden 
kitérnünk a peregrinus – peregrinatio szavak etimológiájára: „A 
latin peregrinus szó eredetileg olyan idegent jelöl, aki elhagyta 
hazáját, s otthonától távol, bizonyos mértékig száműzetésben él  
A perpetua peregrinatio örökös számkivetést jelent, de nincs ben-
ne az állandó helyváltoztatás gondolata  A peregrinatio tehát el-
sősorban számkivetettség (…) ”8 Zygmunt Bauman a zarándok 
létmódját állítja szembe a csavargóéval  A különböző modern 
és posztmodern életstratégiákat leíró baumani metaforák közül 
Valuska zarándoknak tekinthető, amennyiben kellő súllyal ke-
zeljük postás-szerepkörét 9 Valuska ugyanazokat az útvonalakat 
járja végig, és minduntalan ugyanazokra a helyekre tér vissza, 
haladásának tehát célja van, az útvonalak kiszámíthatók  Figyel-
jük meg Bauman zarándok-leírását:

A zarándok nemcsak sétál, hanem sétál valahová. A zarándoklat so-
rán vissza lehet tekinteni, és a homokban maradt lábnyomokat útként 
is el lehet képzelni. A megtett útra reflektálni is lehet, és az útról lehet 
úgy is beszélni, mint haladásról valami felé, mint fejlődésről, mint egy 
érkező közeliről; a „megtett” és az „előttünk álló” szakaszok közötti kü-
lönbségeket is tudatosíthatjuk, és az „előttünk álló utat” úgy is elgon-
dolhatjuk, mint az egymást követő lábnyomokból a jellegtelen tájon még 
ki nem rajzolódott nyomvonalakat.10 

A könyvtárosra alapvetően a csavargó-metafora illik a kutatá-
sai során előforduló véletlenszerű, egymást követő felfedezéseit 
tekintetbe véve, amelyeknek fontos dramaturgiai szerepük van, 
hiszen ezek a felfedezések – például egy könyvtári asztalon fe-
lejtett papírcetli, amelyen Bartók Béla neve olvasható, és amire 
melvill véletlenül ráakad stb  – görgetik előre a kutatástörténetet 
(még ha e véletlenek sokszor kitérőket jelentenek is) 11 A könyv-

 8 Sigal, Pierre A : Isten vándorai. Középkori zarándoklatok és zarándokok, Gondolat, 
Budapest, 1989, 7 

 9 A postás-szerepkör metaforikus jelentésének alapvonásaként a közvetítés, 
közvetítő (médium) funkcióját ragadhatjuk meg, amelybe eleve a szakralitással 
összefüggő konnotációk keverednek, de itt említhető a küldött-szerepkör is  
Valuska a bálnát úgy jellemzi a regényben, hogy „az Egésznek ez a küldötte”  
(Megjegyzem, Zygmunt Bauman metaforáinak nem feltétlenül van közük a 
térbeliséghez, a térben történő mozgáshoz ) 

10 Bauman, Zygmunt: Töredezett életek, töredezett stratégiák, Ex Sym-
posion, 2002/40–41  https://exsymposion hu/index php?tbid=article_
page__surfer&csa=load_article&rw_code=toredezett-eletek-toredezett-
strategiak_611 (Utolsó letöltés: 2020  08  11 )

11 Vö  „(…) a zarándokkal (…) ellentétben a csavargó céltalan  Sosem tudni, 
hova fog elindulni legközelebb, ám ezt ő maga sem tudja (…)  A csavargás-
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táros azonban akár csavargóból lett zarándoknak is tekinthető, 
ha megfontoljuk annak lehetőségét, hogy a könyvtáros által ké-
szített jegyzeteket (kutatási feljegyzéseket) a „homokban maradt 
lábnyomok”, vagyis a „megtett út” reflexiójaként, azaz egyfaj-
ta tudatossá vált út-reprezentációként értelmezzük  Valuska és 
melvill zarándokolnak és csavarognak (a maguk városaiban)  Érde-
mes hozzátenni, hogy Bauman a zarándoklét lényegének a meg-
érkezést tekinti 12

A rituális járások metaforikusan a megértés útjának a képze-
tében is megragadhatók, amikor azt írja a könyvtáros, hogy azok 
a művészek, akiknek a nyomában jár, „ugyanazon az úton jártak, 
és ezért ugyanoda jutottak el” (AP 48), mintha lépteik egyfajta 
hermeneutikai kört rajzolnának meg – beleszámítva saját magát 
is, hiszen a nyomukban halad  A könyvtáros azonban nem jut el 
a teljes megértésig, mert nem is juthat  Célszerű megvizsgálnunk 
episztemológiai kételyét: 

Woods rajzai esetében éppen úgy, mint Melville mondatainak ese-
tében, nincs út egy bizonyos ponton tovább a teljes megértés felé, van 
egy út, persze, a megértésben, de ez csak egy darabig tart, ezen csak egy 
darabig tudsz akadály nélkül haladni, aztán jön egy pont, ahol nincs 
tovább, mert ott már ugranod kellene, mint valami akrobatának, a teljes 
megértésig, és erre már te nem vagy képes. (AP 54) 

Szabó Gábor recenziója irányítja a figyelmünket arra, hogy az 
idézett passzus ugyanazon az oldalon helyezkedik el a kötetben, 
mint az az idézet a Moby Dickből, amelyben Ahab kapitány a bib-
liai Ábrahámot idézi meg  A kettő összeolvasása egyfajta teoló-
giai ugrást eredményezhet, illetőleg „a hitbe történő átlendülést 
juttathatja eszünkbe”  Következésképpen a hit transzcendenciája 
kivezethet a „hermeneutikai csődállapotból” 13 Ez az ugrás a hit 
felvállalását jelenti, noha a hermeneutikai erőfeszítések vissza-
kozását konstatálja, amikor az értelmezés, a megértés (vágya) 
megtorpan  Az elbeszélő a következőképpen számol be Valuska 
viszonyáról a bálnát rejtő építmény külsejéhez Az ellenállás melan-
kóliájában: „Különösen a vagon falára pingált titokzatos kriksz-
krakszok bűvölték el, efféle jelekkel vagy ábrákkal először most 
találkozott (…) s hiába próbálta lentről fölfelé meg jobbról balra, 
megértésükhöz semmivel nem jutott közelebb (…) ” (EM 98–99) 
A felfestett jelek utalnak rá, hogy amit tehát a bádogfalak rejte-
nek, illetve magukba zárnak, értelemmel nem fogható fel, raci-

nak nincs előzetes útleírása, az útvonal apránként, adott időben egy szakaszt 
tartalmazva alakul ki ” (Uo )

12  Vö  „Ezek a vándorok [a csavargók] egyáltalán nem tekintik a sorsukat a 
szabadság kifejezésének  (…) Szabadnak lenni annyit tesz a számukra, hogy 
ne kelljen többé bolyongani  Hogy legyen egy otthonuk és ott maradhassa-
nak ” (Bauman, Zygmunt: Rossz közérzet a posztmodern korban  Turisták és 
vagabundok  A posztmodern kor hősei és áldozatai, Lettre, 1999/35  https://
epa oszk hu/00000/00012/00019/01bauman htm Utolsó letöltés:  2020  08  11 )

13 Szabó Gábor: Egy örökké zárva tartó könyvtárról  Krasznahorkai László: Ap-
rómunka egy palotáért, Tiszatáj, 2018/12  113 
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onálisan nem közelíthető meg, és ez emlékeztethet a könyvtá-
ros álláspontjára a megértés határairól, akinél a megértésbe való 
nem-eljutás voltaképpen a hitbe történő megérkezésbe torkollik 

A zenetudós Eszter György maga is eljut arra a pontra, ahol 
az értelmezés csődöt mond, és önszántából visszavonja a gon-
dolkodást,14 megelőlegezve a Báró Wenckheim hazatér című nagy-
regényben előlépő Tanár úrnak nevezett figurát, aki gondolko-
dásmentesítő gyakorlatait folytatja, miután kivonult a civilizáció 
kötelékeiből, és rongyosan kóborol a város környékén  A gon-
dolkodás, az értelem keresésének felfüggesztését éppen akkor 
határozza el Eszter úr, amikor elszigeteli magát a külvilágtól, 
zárványt hoz létre, amihez a külső valóság nem férhet hozzá  
Odakint az utcákon pedig tombol a fékevesztett rombolás 

A Sátántangó végén a doktor felkerekedik és hátrahagyja la-
kását, hogy megkeresse a harangzúgás forrását  Amikor elindul, 
abban bízik, hogy rátalál valamire, aminek egyáltalán köze le-
het a szakralitáshoz  A doktornak azonban csalódnia kell, hiszen 
amikor odaér, azzal szembesül, hogy a harangot egy bolond, 
öreg tanyásember kongatja, aki az egykori, már a történeti múlt-
ba vesző támadó törököket emlegeti  Értetlenül bámulja a gro-
teszk alakot az egykori kápolna romjai közt, próbál vele beszél-
getésbe elegyedni, majd hátat fordítva az anakronizmusba hajló 
őrület imént megtapasztalt jelenvalóságának, visszatér lakásá-
ba 15 Ekkor írja a füzetébe: „Megbocsáthatatlan hiba  Összeke-
vertem az Ég Zengő Harangszavát a lélekharanggal  Egy koszos 
csavargó! Egy szökött elmebeteg! Én marha!” (ST 270) A doktor 
szavai ezzel megfosztják a regényt keretező harangzúgás-motí-
vumot a szakrális töltöttségétől, de legalábbis lefokozzák azt  A 
doktor később az ajtó bedeszkázásával megszünteti a kint és a 
bent illuzórikus kategóriáit, majd írni kezd, a regény szövege ez-
zel újraindul, önmagába záródik 

Az ellenállás melankóliájában a környező vidékről érkező, a 
várost elözönleni kész, rombolni és pusztítani vágyó parasz-
ti kompánia jelenlétének puszta fenyegetésére reagálva Eszter 
úr gyakorlatilag elbarikádozza a báró Wenckheim úti házát, te-
hát a deszkák felszögelésének motívuma megismétlődik  Más-
részt hangsúlyoznunk kell, hogy ebben a regényvilágban már 
14 Vö  „[Eszter György] szinte mást sem tett egész életében, mint állandóan 

visszavonult, visszavonult az otrombaság elől a zenébe, a zenéből (…) a csu-
pasz gondolkodásba, végül ki abból is, hátrált, hátrált, mintha sorsának veze-
tő angyala volna, aki a maga furfangos módján juttatná céljáig az ellenkezőt: 
hogy behátráljon a dolgok szinte együgyű örömébe, hogy megértse végre, nincs 
mit megérteni .” (EM 213–214  Kiemelés tőlem – V  B )

15 Balassa Péter vizsgálta a Sátántangót átszövő csapdahelyzeteket vonatko-
zó tanulmányában  Balassa a csapdákat alapvetően a szegénységben mint 
szociális és metafizikai kiszolgáltatottságban, az önmagába visszatérő és 
körkörösen bezáruló szövegben, illetve a mű szerkezeti felépítésében látja, 
ugyanakkor az egyéb csapdahelyzeteket is feltárja  Értelmezése szerint az 
öregemberrel való találkozása vezette rá a doktort a metafizikai csapdahely-
zet felismerésére  (Vö  Balassa Péter: A csapda koreográfiája  Krasznahorkai 
László: Sátántangó, Jelenkor, 1986/4 )
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alapvető problémának számít a valóság kívül rekesztésének a 
törekvése  A hercegi retorika hatására bekövetkező pusztítás 
konszolidálására katonák lepik el a várost, a Kossuth teret lezár-
ják, járőröznek az utcákon, és a tettesek után kérdezősködnek  
Megtapasztalva a hercegi kompánia éjszakai rombolásának el-
keserítő brutalitását, Valuska nem képes látni többé a kozmikus 
harmóniát, „az Isten örök időkre megalkotott” művét, és meg-
fogalmazza, hogy „a háborús emberek törvényein kívül nincsen 
magasabb erő”  (EM 247) A felismerés csendes katatóniába, ön-
maga börtönébe taszítja Valuskát, aki egy kórterem megnémult 
foglya lesz a bolondokházában  Valuska beavatódása leginkább 
csak kiábrándulástörténet, kétségkívül szomorú aposztázia,16 
amelynek következtében nyilvánvalóvá válik a vágyott kívülál-
lás megvalósíthatatlansága  A „kozmosz roppant szabadsága” 
ezzel feloldódik Valuska koromsötét poklában  

A könyvtáros pedig az utolsó feljegyzéseit a Bellevue elme-
gyógyintézet falai közt veti papírra, megtébolyodott elmével  Az 
Aprómunka… elbeszélője tehát szintén a fogság, a bezártság (lét)
állapotából szól mintegy kifelé  Vagyis a metafizikai, szakrális vo-
natkozásokból összeálló jelentésképződmények a szövegekben 
rendszerint a rejtettség, az elzártság helyzetéből mondatnak el, 
konstruálódnak meg, áttételesen tehát a szövegek szakrális rétege-
iben a szabadság (kategóriája) ontológiailag problematizálódik 17 
Ez megmutatkozik abban is, hogy a vizsgált Krasznahorkai-mű-
vek térpoétikáját legalább annyira jellemzi az ábrázolt térstruktú-
rák (pl  városok) bejárhatósága, mint a behatároltság, illetve az eb-
ből történő kitörés, az elmozdulás (fizikai) akadályoztatása  Erre 
mutatnak rá például az utcákra fagyott szeméthalom és a kóbor-
macskák hordáinak motívumai Az ellenállás melankóliájában, illet-
ve az a körülmény, hogy a vonatok alig járnak (vagy egyenesen 

16 Vö  „Valuska félkegyelműségből való »kigyógyulása« annak az angyaliság-
nak az áldozatul esését, azt a »gyönyörűségesen ejtett örökös balesetet« teste-
síti meg, amely az egyedüli önmagért való érték Krasznahorkai regényének 
világában ” (Juhász Erzsébet: Egy alapkérdés „levezetése”  Krasznahorkai 
László: Az ellenállás melankóliája, in uő: Állomáskeresésben, Jelenkor Kiadó, 
Pécs, 1993, 78 )

17 Érdemes figyelembe venni a rend és a szabadság egymáshoz való viszonyá-
nak értelmezését a Tarr Béla rendezte Sátántangó című filmben, amelyben 
a rendőrszázados mondja a következőket Irimiásnak és Petrinának a kapi-
tányságon: „A rend úgy tűnik, mintha a hatóság dolga lenne, valójában ez 
az emberek dolga  (…) A szabadságban azonban van valami nem emberi, 
valami isteni, valami olyan, amit túl rövid az életünk ahhoz, hogy megismer-
jünk (…)  Mind a kettőben kell hinni, mind a kettőtől szenvedünk, mind a 
rendtől, mind a szabadságtól, de tartalmas, gazdag, szép, szennyes az emberi 
élet, összeköt mindent, csak a szabadsággal bánik olyan mostohán, tékozlón, 
mintha szemétre való lenne  Az emberek nem szeretik a szabadságot, félnek 
tőle, és az az érdekes, hogy a szabadságban semmi ijesztő nincsen  Ellenben 
a rendben van sok ijesztő ” [A film alapján általam lejegyezve – V  B ] Azt lát-
juk tehát, hogy a szabadság itt valamiféle szakrális természetű kategóriaként 
jelenik meg  E tekintetben a bezártságból való kifelé beszélés, illetve a kifelé 
törekvés a szabadság, vagyis a szakrális utáni egyfajta sóvárgásként, kisza-
kadási kísérletként, szabadulásként interpretálható 
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kimaradnak) a fagy miatt a regényben, a könyvtáros boka- és ha-
rántboltozat-süllyedése az Aprómunká…-ban,18 illetve hasonló sze-
repet tölt be az őszi esőzések okozta sártenger a Sátántangóban, 
amely miatt hosszú időre válnak szinte járhatatlanokká a telepet 
övező dűlőutak  A térstruktúrák elszigetelődnek, a szereplők kor-
látozott létükben egyszersmind kívül rekednek a szabadság kö-
rein  A szabadságuk korlátoltsága létük alapélménye, alapvetése  

Nemcsak a doktor jegyzetel elvonultan, miközben feszült fi-
gyelemmel dokumentálja a pusztulás térnyerését, és nemcsak 
Eszter úr rendezi könyörtelenül éles mondatokba a (kül)világ 
lassú elsorvadását, teljes elszigeteltségben  A könyvtáros fo-
lyamatosan szakad el a környezetétől és a valóságtól kutatásai 
során, aki a saját feljegyzéseit is az Örökre Zárva Tartó Könyv-
tárban kívánja elzárni, vagyis egy szent tartományban, mintha 
a jegyzet-monológ valamiféle szent iratnak, apokrif textusnak 
készülne  Ráadásul a könyvtáros akkurátusan rejtegeti minden-
ki elől a füzeteit, és eleve szabadságtól megfosztott helyzetben 
készíti utolsó feljegyzéseit, amelyeket mintegy a még zártabb el-
zártságban helyezne el később; az ablaktalan, befalazott, gránit-
burkolatú könyvtárépületben  A vizsgált művekben a különféle 
záródások egyre szűkülő köreit figyelhetjük meg  

Szakrális terek

Krasznahorkai László szövegeiben bizonyos helyszínek, tér-
struktúrák kapcsolatba hozhatók a szakralitással  Ilyennek te-
kinthetők például a kocsmák  A kocsma terének a szakralitás-
hoz fűződő viszonyát a Sátántangóban Áfra János ismertette: 
„(…) a telepen belül mégis működik egy, az Eliade értelmében 
vehető, szakrális hely (…) kiemelve a telep profán közegéből  A 
Krasznahorkai (…) által teremtett fiktív szöveg (…) terét a kocs-
ma emeli ki a kaotikus homogenitásból, és teremti meg ezzel a te-
lepen élők kozmoszának (…) központját, legalábbis addig, amíg 
kocsmaként – ami itt azt jelenti: egy sajátos rítusközösség tere-
ként – tud működni ”19 Ahogy Mircea Eliade kifejti, a tér eleve 
nem egylényegű, hanem szakrális és profán tartományokra tö-
redezik szét 20 Az ellenállás melankóliájában szereplő Hagelmayer-

18 Vö  Szabó, i  m  112 
19 Áfra János: A szakralitás módozatai a kocsma terében. Bukta Imre kocsmaképeinek, 

Krasznahorkai László és Tarr Béla Sátántangójának intermediális vizsgálata, Studia 
Litteraria, Debrecen, 2009, 181 

20 Vö  „Törések és szakadások találhatók benne [a térben – V  B ]; olyan részeket 
tartalmaz, amelyek minőségileg különböznek a többitől  (…) Létezik tehát 
egyfajta szent, vagyis »erővel feltöltött«, jelentőségteli tér, és léteznek más, 
nem szent terek, következésképpen nincs struktúra és szilárdság nélküli, 
egyszóval »formátlan« tértartomány ” (Eliade, i  m  15 ) Vö  „Minden szent 
térhez valamilyen hierophánia kapcsolódik: benne tör át a szentség, amely 
kozmikus környezetéből meghatározott területet kiemel, és minőségileg 
megváltoztat ” (Uo  20 ) 

92 váczi balázs 



féle „Péfeffer” kocsma a Sátántangó telepi kocsmájánál is nyil-
vánvalóbban mutat rá a benne foglalt szakrális dimenzióra, 
amennyiben látványosan érintkezik a kozmikussal  Valuska 
ugyanis itt mutatja be rendszeresen a kozmikus mechanika tör-
vényszerűségeit koreografáló produkcióját a helyiségben lévők 
bevonásával, tehát a kocsma terében képeződik le a kozmosz 
működésmódjának egy szegmentuma (ti  a teljes napfogyatko-
zás)  Másképpen (Eliadéval) mondva, a kocsma terében megtö-
rik a homogenitás, a káosz elrendeződik, vagyis kozmosszá ala-
kul át  A káosz metamorfózisa a kocsmában rendre ismétlődő 
rituális cselekvések hatására következik be 21 Az Aprómunká…-
ban az elbeszélő Lebbeus Woods, az amerikai építészfilozófussal 
összefüggésben mondja el, hogy ismeretei szerint Woods gyak-
ran kocsmákban (pub) dolgozott, ahol félrevonultan alkotta meg 
elhíresült tervrajzait  Lower Manhattan című vízióján a tényleges 
terepviszonyokat rendezte, vagyis rajzolta át a művész, így a va-
lóság megváltoztatásával – eliadei értelemben vett – világalapítás 
történik egyúttal 

Érdemes megvizsgálnunk továbbá, hogyan jellemzi az el-
beszélő a bálna tetemét rejtő bádogdobozt (vagon) Az ellenál-
lás melankóliájában, amiben a titokzatos bálnát a város főterére 
szállították  Feltűnő a leírásban a szerelvény mitizálása, amikor 
azt olvassuk, hogy „szegecselt bádogfalain nincsen se kilincs, se 
fogantyú, se valami rés, mely egy ajtót jelezni akarna, ezért az-
tán úgy tűnt (még ha nyilvánvaló képtelenség volt is), hogy több 
száz pillantás éles sugarában egy olyan szerkezet áll, ami nem 
nyílik sem elöl, sem hátul, sem az oldalán”  (EM 97) A szerke-
zet egyik attribútuma tehát az, hogy a Könyvtárhoz hasonlóan 
látszólag tökéletesen zárt, az idézett szöveghely környezetében 
pedig „hívekről” olvasunk, akik a cirkuszi társulattal érkező cső-
cseléket jelentik, és akik a féktelen rombolást később véghez vi-
szik a városban  Miután a vagon (csak belülről nyitható) hátsó 
fala leereszkedik, Valuska és a bádogdobozt körülállók belépnek 
a szerelvény homályába, ahol megpillantják a formalinnal pácolt 
óriást  Fontos megvilágítanunk néhány példával, ahogyan az el-
beszélő a bálnát és a belépő alakokat jellemzi: 

végtelen messzeségbe eső ismeretlen világnak ez a rendkívüli tanúja 
(EM 97)

lassan körbevonulók (EM 100)

engedelmesen körbecsoszogták a bálnát (EM 101)

Vetettek ugyan egy-egy elfogódott pillantást a középre fektetett der-
medt óriásra, amiből nem hiányzott az ilyenkor elvárható tiszteletteljes 
félelem, ide-oda ugráló, egyszerre rettegő és sóvár tekintetük azonban 
inkább magát a vagont pásztázta végig, mintha lenne itt még valami, 

21  Vö  Áfra, i  m  161 
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aminek föltételezett jelenléte már lehetőségében is fölülmúl számukra 
minden egyebet. (EM 101–102) 

A felsorolt részletek önkéntelenül is valamiféle körmenet 
(processzió) képét idézik  Valuska és a többiek megrendült, hall-
gatag bámészkodása, illetve a jelenet szertartásos dramaturgiá-
ja árulkodik a szakrálissal, a metafizikai princípiummal történő 
szembesülés döbbenetéről  A bálnát rejtő bádogdoboz mintha 
egyenesen valamiféle templomot jelképezne, ahogy a csőcselék 
kívülről szemléli és körbeveszi a főtéren, a település centrumá-
ban, és ahogy belső terében nézelődnek  A bádogszerelvény, 
akár a templom, kiszakít egy darabot a környező homogén vi-
lágból, ami megkülönbözteti a profántól; úgy tűnik tehát, a bálna 
házában egy transzcendens valóság, metafizikai entitás tárulko-
zik fel  Figyeljük meg a következő passzust: „(…) a templom más 
térben áll, mint az utca, amelyben található  A templombelsőbe 
vezető ajtó arra utal, hogy itt megtörik a térbeli folyamatosság  A 
két tér között emelkedő küszöb a két létezési mód, a profán és a 
vallásos közötti szakadékot is jelzi  Egyszerre az a korlát, válasz-
tóvonal, határ, amely a két világot elválasztja, és az a paradox 
hely is, amelyen e két világ találkozik, és amelyen létrejöhet az 
átmenet a profánból a szakrális világba ”22 A bádogszerelvény-
ben zajló lassú (és rituálisnak tekinthető) körbevonulás maga is 
leképezheti ezt az átmenetet  

Az Aprómunká…-ban azonban érdekes módon a szakrális és 
profán síkok átmenet nélküli találkozását érzékeli az elbeszélő, 
amikor a MoMA PS1 Woods-műveket bemutató kiállítóterébe 
téved  A térérzékelésben beálló hirtelen változást a művészettel, 
a művészet hatásmechanizmusával és általa természetesnek te-
kintett közegével hozza összefüggésbe a könyvtáros: 

(…) hogy ha művészet van, akkor, hogy mondjam, akkor egy ki-
vételes légkör van egy adott térben, és ezt okozhatja egy könyv, egy 
szobor, egy festmény, egy tánc, egy zene, de akár egy ember is, én csak 
így tudom megfogalmazni, a művészet, az egy felhő, amelyik árnyékot 
vet a hőségben, vagy villám, ami eltöri egy helyen az eget, ahol az ár-
nyék alatt vagy a villámfényben egyszerűen már nem lesz a világ olyan, 
mint azelőtt volt, egy tér áll elő, ahol hirtelen vagy nagyon hideg, vagy 
nagyon forró az, ami van, azaz ahol távoli hatásra az adott tér összes 
részecskéje átmenet nélkül más, mint a környezete (…). (AP 11–12)

22 Eliade, i  m  19  Vö  „(…) a templom azért imago mundi, mert a világ az is-
tenek műve, és ezért szent  A templom kozmológiai szent hely, az istenek 
háza, ami újból és újból megszenteli a világot, mert azt egyszerre képviseli 
és tartalmazza  Végső soron a templom újraszenteli a világ egészét  Bármily tisz-
tátalan is a világ, a szentélyek szentsége újból és újból megtisztítja  Ebből a 
kozmosz és megszentelt tükörképe, a templom közötti ontológiai különböző-
ségből egy további szempont adódik  A templom szentségét nem érinti az 
evilági romlás, mert építésének terve az istenek műve, és ezért az isteneknél, 
vagyis az égben található  A templomok transzcendens mintájának szellemi, 
elenyészhetetlen, égi léte van ” (Uo  48–49 )
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A természeti metaforákban (árnyékot adó felhő, villámfény) 
megragadott művészet (megnyilatkozása) átmenet nélküli vál-
tozást, módosulást eredményez a térszerkezetben, vagyis gya-
korlatilag egy törés következik be általa, amely megszünteti a 
valóság homogenitását  Az elbeszélő számára a (Woods-féle) 
művészettel való szembesülés az egylényegű profán dimenziót 
törte ketté hirtelen; a kiállítótér kivételességét, másságát, azaz 
elkülönbözőségét a környezetétől egyértelműen a művészethez 
társítható szakralitás teremti meg, kialakítva ezzel a szent és pro-
fán dichotómiáját 

Habár az Aprómunka… elbeszélője minduntalan az üres lo-
gikájú, az öntudatlan és a pusztító univerzális „gonosz” kizá-
rólagosságáról és egylényegűségéről emlékezik meg a jegyzet-
anyagban, érdemes felfigyelnünk a Krasznahorkai-epika azon 
szöveghelyeire is, amelyek arra utalnak, hogy a transzcendencia 
angyali oldalának felszámolása voltaképpen nem is következik 
be a művek valóságpercepciójában  Az egylényegűség kizáróla-
gossága ellen a következő részlettel érvelhetünk a Sátántangóból, 
amit a szakralizációs ábrázolástechnika miatt is fontos idézni: 

(…) és újra rákezd az eső, keleten egy emlék sebességével kivilágo-
sodik az ég, vörösen-hajnalkéken támaszkodik a hullámzó látóhatárra, s 
azzal a torokszorító nyomorúsággal, ahogy a minden reggeli koldus fel-
baktat a templom félreeső lépcsejéhez, feljön a nap is, hogy megteremtse 
az árnyékot, s különválassza a fákat, a földet, az eget, az állatokat, az 
embereket abból a zűrzavaros, dermesztő egységből, amelybe feloldoz-
hatatlanul belebonyolódtak, mint a legyek a hálóba, és még látta az ég 
peremén menekülő éjszakát, a túloldalon, ahogy sorra lebuknak félelme-
tes elemei a nyugati horizonton, mint egy kétségbeesett, megzavarodott, 
megvert hadsereg . (ST 52) 

Ebben a természeti vízióban erőteljes szakrális tartalomból 
töltekezik a regény szövege, és a napfelkelte leírásának az értel-
mezés szempontjából lényeges vonása az, hogy benne a temp-
lom és a nyomorgó koldus képében megragadott szent és profán 
dichotómiája jól érzékelhetően megmutatkozik, továbbá a ter-
mészet megvirradása, vagyis a napfelkelte lírai leírásba foglalt 
eseménye, az éjszakai egységből való kioldódás, ki- és különvá-
lás egyfajta szabadulásmetaforaként is elgondolható 

Végül röviden, mindössze néhány jellemző alapvonást ki-
emelve szólnunk kell magáról a könyvtárról  Az Örökre Zárva 
Tartó Könyvtár körül palotaőrök strázsálnának a könyvtáros 
koncepciójában  Eliade gondolatiságát követve elmondható, 
hogy a három kozmikus sík (ég, föld, alvilág) kapcsolatlétesítése 
a szent térben jön létre, a világ(egyetem) középpontjában, ahol 
a hierophánia megnyilatkozik, és ahol egyfajta kötelék létesül az 
égi és a földi szféra között, e centrális pont pedig különböző for-
mákban jelentkezhet: pl  kultikus épület, város  A palotaőrök el-
képzelt jelenléte a könyvtár épülete körül a hierophánia (Tudás?) 
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hermetikus elzártságát implikálja  A tárgyalt kérdéskörhöz any-
nyit feltétlenül hozzáfűzhetünk, hogy a Könyvtár mint szakrális 
objektum interpretációja bizonyos mértékben abból is eredhet, 
aminek a létrehozója a létesítményt par excellence szánja, vagyis 
egyfajta szilárd, (a Krasznahorkai-írásokban központi fogalom-
nak számító katasztrófának) ellenállni képes monumentumnak, 
aminek a funkciója, hogy hermetikusan elzárja, azaz védelmezze 
a benne gondosan elhelyezett Tudást 23

Összefoglalás

A tanulmányban alapvetően Az ellenállás melankóliája és az Ap-
rómunka egy palotáért című művek egymásra olvashatóságának 
lehetőségeit vizsgáltam, körüljárva a kozmikusság és szakralitás 
kérdéseit, illetve ezzel összefüggésben – ahol ez megengedhető-
nek mutatkozott – kitérőket tettem a Sátántangó irányába  

A könyvtáros járásait Valuska szakadatlanul ismétlődő körút-
jaival kapcsoltam egybe, és ezeket a mozgásokat az Aprómunkát 
jelentő monomániás jegyzetanyagban hangsúlyosan emlegetett 
„univerzális” kötelék létesülésének kiindulópontjaként, megva-
lósulási lehetőségeként értelmeztem  A ritualizált helyváltozta-
tások különböző aspektusai a kozmikussal, a szakrálissal való 
kapcsolat manifesztációi  A szereplők járásai egyúttal megszün-
tetik, felszámolják a temporális törvényszerűségeket, belehe-
lyezve a szövegek terét a mitologikus-szakrális időbe, illetve a 
szövegekben explicit jelölt kozmikus összeköttetés révén a be-
gyalogolt térformációkat, a városokat és azok kozmikus közegét 
utalják centrális pozícióba, amelyek lotmani értelemben tehát a 
világegyetemet modellezik  

A járásokat összefüggésbe hozhatjuk a zarándoklás és a csa-
vargás (baumani) képzeteivel  Valuska ismétlődő, és éppen ezért 
kiszámítható, megjósolható nyomvonalon halad, míg melvill 
szinte véletlenszerűen, esetlegesen kóborol Manhattan utcáin  
Az is véletlen, hogy a Könyvtár ideális helyszínéül szolgáló épü-
letre rábukkan egy kereszteződésben  A könyvtáros zarándokká 
válását azonban megragadhatjuk úgy, hogy a jegyzeteit a kuta-
tására, vagyis csavargásaira tett reflexióként gondoljuk el, ami 
bizonyos szempontból magától értetődik, hiszen a feljegyzések-
ben kirajzolódó kutatástörténet nem pusztán a szellemi-bölcsele-
ti felismerések lajstromba vételében merül ki, hanem a hozzájuk 
fűzött magyarázatok, töprengések, eszmefuttatások és összefüg-
géseket kereső meglátások együttes keverékének tekinthető  

A szakralitással való kapcsolatuk el is szakítja a szereplőket a 
közönségestől, így a számkivetettség, a kívülállás lesz meghatá-
rozó eleme a közösséghez fűződő viszonyuknak, e helyzetbe vet-
ve azonban a szabadságtól is megfosztatnak  A szabadság kor-

23 Vö  Károlyi Csaba: „Egy könyvtáros a kölcsönzőből”, Élet és Irodalom, 2018/39 
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látozottsága vagy hiánya létüket lényegileg határozza meg, ezt 
ugyanakkor a különböző záródások és kirekesztődések – a dok-
tor és Eszter úr (önkéntes) elvonultsága, elszigeteltsége, Valuska 
evilági otthontalansága, a könyvtáros elmegyógyintézetbe kerü-
lése, illetve a városok (Sátántangó, Az ellenállás melankóliája) elke-
rítettsége (időjárás, külső hatalom) – egyaránt eredményezhetik 
a művekben  A doktor, Eszter György és melvill a hajszálpontos 
szövegalkotás, a mondatokba rendezés, az „örökös megneve-
zés” (ST 268) gyötrelmével küzdenek majdhogynem hermetikus 
elszigeteltségük zárványában, és e szakadatlan dokumentáció 
révén konstruálódnak meg a szövegek szakrális aspektusai  

A vizsgált objektumokban összpontosuló kozmikus mintá-
zatok leképeződése, a különböző centrális pozíciók, valamint a 
környezetüktől való markáns (textuálisan jelzett) elkülönbözősé-
gük révén mutattunk rá a szakrális aspektusok jelenlétére a mű-
vek térformációiban  A kocsmák, a bálnaház, a MoMA PS1 egyik 
kiállítótere és a Könyvtár eliadei értelemben megtörik a valóság 
homogenitását, és bennük szakrális jelentésekkel töltődik fel a 
tértartomány 
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Ruzsa György

Ikonszerűség, síkszerűség

Megjegyzések egy Nyil Sztolobenszij-ikonhoz

Ismeretes, hogy az ikonkészí-
tő mindig síkszerűségre törekedett  Ritkán voltak kiemelkedő, 
domború részek az ikontáblán  Mindez ősi hagyományokhoz is 
kötődik  A szobor sokak szemében a bálványimádás veszélye-
it rejthette magában  De igazán nem ez volt a legfontosabb  Az 
ikon transzcendentális jelenségeket kíván ábrázolni, olyanokat 
tehát, amelyek az anyagtól függetlenek, de az ikonfestő kény-
telen volt mégis ábrázoláskor az anyaghoz kötődni  Ezért vá-
lasztotta a kétdimenziót, mely kevésbé kötődik a látványhoz  A 
fény-árnyék megjelenítését is kerülte  A szentek arcán sohasem 
a látványhoz kapcsolódott a fény ábrázolása, a fényt jelző vonal-
kák nem a látvány logikája szerint kerültek az arcokra  Ezzel is 
utalt a szentek nem evilági testéből jövő fényességre  A síksze-
rűség is a nem evilági látványra utal  „Az élő Isten iránti vágy 
[…] határtalan lelki térbe visz  Itt semmi sincs, csak a szeretet Is-
tene és az Ő végtelenségének megtapasztalása” – írta Szofronyij 
archimandrita 1

1 Софроний (Сахаров), архим: Видеть Бога как Он есть, Essex, 1985, 42  
Szofronyij archimandrita (Moszkva, 1896 – Essex, 1993) Sziluan Afonszkij 
tanítványa és életrajzírója volt  Festőnek készült, 1918 és 1922 között a hí-
res moszkvai Festészeti, Szobrászati és Építészeti Tanintézet hallgatója volt  
1918-ban politikai okokból kétszer is letartóztatták  1922-ben emigrált és a 
párizsi szalonokban több képkiállítása is volt  1924-ben különleges látomás-
ban részesült, és ettől kezdve Istennek szentelte életét  1925-ben az Áthoszi 
Panteleimon-kolostorba ment, ahol 1927-ben szerzetessé szentelték  1959-
ben Angliában Essexben kolostort alapított  A pravoszláv szerzetesség 
egyik legjelentősebb és legnagyobb hatású teológusa lett  2019  november 
27-én a Konstantinápolyi Ortodox Egyház szentté avatta  (Архимандрит 
Софроний: Старец Силуан, 1948; Софроний [Сахаров], архим: Видеть 
Бога как Он есть. Essex, 1985; Архимандрит Софроний: Православие – 
свидетельство Истины  Из писем к Д  Бальфуру, in Церковь и время, 
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Ezért tehát az ikonfestő a teret, a három dimenziót, csakis 
jelzi, mindenképp elvonatkoztatva, kizárólag síkban, a fordított 
perspektíva felhasználásával  A fordított vagy más néven a tágu-
ló perspektíva a klasszikus (egyenes) perspektívával ellentétben 
úgy jelenik meg, hogy a párhuzamosok itt nem összetartanak, 
hanem távolodnak  Így az ikon szemlélőjének az az érzése tá-
mad, mintha az adott térben lejátszódó szent jelenetnek szerves 
résztvevője, s nem egyszerű szemlélője lenne; mintha belőle bon-
takozna ki a látvány, a látomás 2

Ezért is meglepő a bemutatásra kerülő Szent Nyil 
Sztolobenszkijt ábrázoló ikon 3 (1. kép)

Itt a szent ábrázolása az ikontábla közepén helyezkedik el 
úgy, hogy ülő faszobrot látunk  Igaz, nagy ritkán találkozunk 
Paraszkeva-Pjatnyica és Nyikola Mozsajszkij plasztikus, az ikon-
táblához kapcsolódó festett fa féldombormű ábrázolásával is 4 
De ezek az alkotások csak templomi használatra születtek, míg 
Nyil Sztolobenszkij szoborszerű ikonjai nagyszámban készültek 
a házi ájtatosság számára  Gyakran a szépsarokban, vagyis az 
ikonsarokban helyezték el azokat 

Mielőtt rátérnénk magának Szent Nyil Sztolobenszkij ábrázo-
lására, vessük egy pillantást a sík fatáblán látható szentekre  Bal 
oldalt Teológus Szent Jánost (vagyis Szent János apostol és evan-
gélista Kr  e  6 körül – Kr  u  100 körül) és Szent Panteleimont 
(280–305 ) látjuk  Őket nem kell bemutatni, hiszen mind a keleti 
kereszténység, mind pedig a nyugati kereszténység körében igen 
ismert és nagyon tisztelt szentek voltak  (Szent Panteleimonnal 
kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy nevét a magyarorszá-
gi Dunapentele őrzi, ugyanis e város mellett egy dunai szigeten 
állott a szentről elnevezett középkori kolostor )

Москва, 2000, № 3[12], 226–252; Archimandrite Sophrony: La prière, expérience 
de l’éternité, Paris, 2004; Archimandrite Sophrony: Voir Dieu tel qu’Il est  Pa-
ris, 2004; Archimandrite Sophrony: Saint Silouane l’Athonite [1866–1938], 
Paris, 2010  Ld  még: M  Ходанов, священник: «Видеть Бога как Он есть» 
схимархимандрита Софрония Сахарова в свете святоотеческой традиции. 
In «Духовный мир»  Сборник работ учащихся Московских духовных 
школ, 1996, №  2  59–65; Sakharov, N : J’aime donc je suis. Paris, 2005; 
Монахиня Гавриила [Брилиот]: Бытие: Творчество и жизнь архимандрита 
Софрония, Москва, 2017 )

2 Panofsky, E : Die Perspektive als symbolische Form, in Vorträge der Bibliothek 
Warburg 1924–1925, Berlin – Leipzig, 1927, 258–330; Флоренский, П  А : 
Обратная перспектива, in Труды по знаковым системам, III. Tartu, 1967, 
381–416; Салтыков, А  А : Пространственные отношенпя в византийской 
и древнерусской живописи, in Древнерусское искусство (Зарубежные 
связи), Москва, 1975, 414–440; Романова, C : Обратная перспектива  Опыт 
интерпретации, Искусствознание, 2008, № 4  271–286 

3 Szent Nyil Sztolobenszkij szentekkel (Teológus Szent János, Szent Panteleimon, 
Szent Tveri Arszentyij [Arszenyij], Szent Mihail Jaroszlavics tveri fejedelem  
Fent: Krisztus)  Orosz ikon, 19  század közepe  Fa, 31,2 x 26,5 cm  Ltsz  76  
Magángyűjtemény 

4 Ruzsa Gy : Kelet-szibériai ikongyűjtemények  Az áhítat tárgyai és a történe-
lem, Műértő, 2011/2  8 



A jobb oldalt álló szentek, vagyis Szent Tveri Arszentyij 
[Arszenyij], Szent Mihail Jaroszlavics tveri fejedelem inkább csak 
az orosz egyház körében ismertek 

Szent Tveri Arszenyij 1409-ben hunyt el  1390-ben szentelték 
tveri püspökké  1394 megalapította, Tver közelében, a később 
igen híressé vált Zsoltyikov-kolostort az Istenszülő elszende-
redése ünnep tiszteletére  (Успенский Жёлтиков монастырь) 
Püspökként különösen nagy gondot fordított arra, hogy megfe-
lelően gondozzák az egyházi épületeket  1406-ban az ő kezdemé-
nyezésére állították össze a Kijevi Barlangkolostor Paterikonját 5 
Támogatta az évkönyvírást, azaz a krónikaírást, hogy részlete-
sen és pontosan megörökítse a tveri régió történetét  Számos – 
halála utáni – csodatételét jegyezték fel, például egyet 1594-ből  
Ekkor egy béna ember hittel fordult a szent ereklyetartójához, és 
meggyógyult  1654-ben följegyezték, hogy a szent teste romolha-
tatlan állapotba van 6

Ikonográfiai szempontból figyelemre méltó a Filimonov-
féle podlinnyik, mely a következőket írja: „[Radonyezsi 
Szent] Szergijhez hasonlóan idős, haja ősz, szakálla is hasonló 
Szergijéhez  A magasabb szerzetesi fogadalmat tettek ruhájában 
van  Palástja ősi, omophorionja a vállán, elülső részén karikák-
kal  Jobbjával áldást oszt, baljában evangéliumos könyvet tart ”7

Tveri Szent Arszenyijt gyakran – de nem mindig – így ábrá-
zolják az ikonokon  Bemutatott ikonunkon sötét szakállú és sötét 
hajú szentként jelenik meg püspöki ornátusban omophorionnal  
Jobbjával áldást oszt  Figyelemre méltó, hogy gyakran ábrázolják 
– miként itt is – Szent Mihail Jaroszlaviccsal  Gyakran láthatjuk a 
szent ábrázolásának hátterében Tver látképét 

Szent Mihail Jaroszlavics tveri fejedelem (1271–1308) igen sok 
és bonyolult háborút vívott az orosz földek egyesítéséért  Szultan 
Mohammed Öz Beg, az Arany Horda kánja azzal vádolta, hogy 
megmérgezte nővérét, ezért a kán halálra ítélte  Egy hónapig kel-
lett követnie a kán udvarát kalodába zárva, míg végül kivégez-

5 Конявская, Е  Л : Арсеньевская редакция Киево-Печерского патерика, 
ВМУ: Филол, 1983, № 2  3–11  Itt jegyezzük meg, hogy a Paterikon külön 
fejezetet szentel a magyar származású Szent Magyar Mózesnek  (Ruzsa, Gy : 
Neue Daten zur Ikonographie des Moses aus Ungarn, Acta Historiae Artium, 
1978  t  XXIV  f  1–4  297–304; Ivancsó I : Magyar Mózes liturgikus tiszteletének 
tükrében, Nyíregyháza, 1997 )

6 Виноградов, И  А : Св. Арсений, еп. Тверской. Тверь, 1909; Зеленина, Я  Э  
– Е  Л  Конявская: Арсений Тверской, in Православная энциклопедия. М., 
Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2001, т  III  385–387; 
Конявская, E  Л : Житие св  епископа Арсения Тверского, Древняя Русь. 
Вопросы медиевистики, 2001, № 2 (4)  66–92; Конявская, Е  Л : Святитель 
Арсений Тверской, «богоизбранный епископ», Вестник церковной 
истории, 2009, № 3–4 (15–16)  183–190; Гадалова, Г  С : Служба на 
обретение мощей святителя Арсения Тверского, Древняя Русь. Вопросы 
медиевистики, 2010, № 3 (41)  27–36 

7 Сводный иконописный подлинник XVIII века  По списку Г. Филимонова, 
Москва, 1874, 282 
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ték  Testét visszavitték Tverbe, és az általa alapított templomban 
temették el  1549-ben avatták szentté 8

A szentet az ikon jobb szélén ábrázolják egész-alakban, her-
melin palástban, kezében karddal  A díszes öltözék finom és ap-
rólékos megfestése – bár a munka a 19  század közepén készült 
– egy kicsit a 18  századi ikonokat idézi  Felmerülhet a kérdés: 
miért is választották Szent Nyil Sztolobenszkij mellé e szentet? 
Szent Nyil Sztolobenszkij a tveri régió igen ismert és nagyhatá-
sú, imádságos lelkű, aszketikus szentje volt, s ugyane régióhoz 
tartozik Mihail Jaroslavics tveri fejedelem, miként a másik kivá-
lasztott szent, Tveri Arszenyij is  

Mind a négy említett szentet hagyományosan, síkfelületű 
ikontáblán ábrázolták  A polje, vagyis a szegélymező itt is határo-
zott  A polje, bár keretszerű, lényegesen különbözik a világi fest-
mény keretétől  Feladata, hogy az ikonon ábrázolt szentet vagy 
szent jelenetet határozottan elkülönítse az evilági környezettől, 
hogy érzékeltesse a transzcendens világot, s minél inkább elmél-
kedésre, imádságra buzdítson  A polje külső részéhez kapcso-
lódnak az opuska (oпушка) szegélyvonalai, pontosabban sávjai, 
melyek még jobban hangsúlyozzák az ikon evilágtól való külön-
állását  Az orosz ikonokra oly jellemző a többsávos szegélyfestés, 
gyakori a piros és a sárga  Itt is ezt figyelhetjük meg  Az otvodka 
(oтводка), a polje belső részén elhelyezkedő vonalrendszer, ezen 
az ikontáblán is hangsúlyozott, ugyancsak piros és sárga vona-
lakból áll, s még inkább jelzi a szent ábrázolás különállását  

A bemutatott, síkszerűen és ikonszerűen ábrázolt négy szent 
között helyezkedik el ikonunk főalakja, Szent Nyil Sztolobenszkij, 
akit – meglepően – faszobor formában jelenítettek meg 

Szent Nyil Sztolobenszkij (Nyil Sztolbenszkij, Sztolobnij-
szigeti Szent Nílus, oroszul Нил Столобенский, Нил 
Столбенский) Nagy Novgorod területén, a Gyerevszkaja 
pjatyinán született a 15  század végén, és a Szeliger-tó Sztolobnij-
szigetén 1554  december 7-én halt meg  Hagiografiáját már a 16  
század végén Filofej Pirogov állította össze  

Nyil Sztolobenszkij fiatal korában árvaságra jutott és kolos-
torba vonult  Szerzetesi névként a Nyilt választotta Ankürai 
(Sinai) Szent Nilus (†430 körül) tiszteletére, aki Aranyszájú 
Szent János tanítványainak és védelmezőinek egyike volt  Nyil 
Sztolobenszkij 1515-ben elhagyta a kolostort, és remete lett  Ek-
kor sokat imádkozott, füvekkel és makkal táplálkozott  

1528-ban költözött a Szeliger-tó Sztolobnij-szigetére  E szige-
ten remetelakot alakított ki és csaszovnyját, vagyis oltár nélküli 
kápolnát, „imaóra-kápolnát” épített  Itt is aszketikus életet élt, élel-
miszerét maga termelte meg, s néha halat fogadott el ajándék-
ba az arra járó halászoktól  Aszketikus életének különös vonása 
volt, hogy nem akart fekve aludni  Cellájának falába kampókat 

8 Кучкин, B  A : Повести о Михаиле Тверском: Историко-текстологическое 
исследование, Москва, 1974 
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vert, és ezekre támaszkodva, állva aludt  Halála előtt nem sokkal 
meghagyta, hogy remeteségének helyére kolostort építsenek  Ez 
később több részletben 1671 és 1833 között meg is valósult  

A szentről az első ikont a tveri Orsin-kolostor szerzetesei, 
Iov és Nyifont festették 1595-ben  Az ikon ezüst borítóval volt 
díszítve 9 Szent Nyil Sztolobenszkij ikonográfiájának vonatko-
zásában említésre méltó a Filimonov-féle podlinnyik leírása  
„Nyil Sztolbenszkij, novgorodi csodatévő szent szerzetes atyánk 
Makarij Zseltovodszikijhoz hasonlóan idős és ősz hajú, szakálla 
kissé keskenyebb, öltözéke olyan, mint a szent szerzeteseké ”10 

Bemutatott ikonunkon is lényegében így látjuk, ám a sík ikon-
táblához kapcsolódva faragott, festett, majdnem teljes körplaszti-
kájú faszoborként van előttünk  A szentet epitrakhélionnal (ülve, 
a latin egyházban ehhez hasonló a stóla), előrehajtott fejjel, kissé 
meggörnyedve ábrázolják, utalva arra, hogy ima közben ilyen 
testtartásban halt meg, és így találtak rá  A faszobor talapzatán 
néhány cirill betűt is látunk, amelyek nevére utalnak (N Sz és az 
O fölött T [H C тѠ]) 

Nyil Sztolobenszkijt igen sok különálló faszobron is megörö-
kítették 11 Ezeket a kisméretű faszobrocskákat – kb  10 és 40 cm 
közöttiek – nagy mennyiségben készítették a zarándokok számá-
ra  Meglepő és igen szokatlan, hogy ikontáblához kapcsolódva és 
önálló körplasztikaként is találkozunk Szent Nyil Sztolobenszkij 
ábrázolásával  Ez utóbbiakat is ikonszerűen tisztelték 

Nyil Sztolobenszkij alakját megtalálhatjuk alacsony dombor-
műveken, vagyis fémikonokon, pontosabban szólva rézalapú 
ötvözetből öntött ikonokon  Itt rendszerint két-két szent, vagyis 
Szent Modesztus, Nagy Szent Vazul, Szent Flor és Szent Lavr tár-
saságában áll  Ennek a típusnak 18  századi, szép példányát őrzi 
az esztergomi Keresztény Múzeum 12

Szent Nyil Sztolobenszkijt egy különleges Szűz Mária-ikon-
nal is szokták ábrázolni 13 (2. kép) Itt tehát ikonon látunk ikont  

A Sztolobnij-sziget kolostorában a zarándokok részére ugyan-
is nemcsak kis faszobrokat, hanem számos, kisméretű, tíz cm-nél 
nem sokkal nagyobb ikont is készítettek  Ezeken az ábrázoláso-
kon rendszerint az epitrakhéliont viselő, ősz szakállú Szent Nyil 
Sztolobenszkij álló alakját láthatjuk  A háttérben, a Sztolobnij-
szigeten később felépült nagy kolostor helyezkedik el  Jól felis-
merhető a hatalmas templom széles kupoladobja és nagy kupo-
lája  Az előtérben a szent által épített kis csaszovnyát festették 

  9  Буркин,  А.  И.: Образ  преподобного  Нила  Столобенского  в  иконографии  и 
русской  деревянной  скульптуре  (по  материалам  частной  коллекции  А.  И. 
Буркина), Древняя Русь. Вопросы медиевистики, 2002, № 1(7). 43–46, 45.

10 Сводный иконописный подлинник XVIII века. По списку Г  Филимонова  
Москва, 1874, 208 

11 Буркин, i  m  43–46 
12 Ltsz  61 519  14,2 x 110,5 cm  Gnutova, S  – Gy  Ruzsa – E  Zotova: Prayers 

Locked in Bronze: Russian Metal Icons, Budapest, 2005, 220, № 78 
13 Szent Nyil Sztolobenszkij  Orosz ikon  19  század utolsó harmada  Fa, 10,7 x 85 

cm  Ltsz  27  Magángyűjtemény, Budapest 
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meg  Ennél az ikonnál az ikon jobb felső részén megfestett Isten-
szülő-ikonra is fel kell figyelnünk, amelyet Szeligeri Istenszülő-
ikonnak neveznek  Egy kissé hasonlít a Vlagyimiri Istenszülő-
ikonra,14 amelyen Szűz Mária jobbjában tartja a kis Jézust, arcuk 
érzelmesen, szeretetteljesen összeér  (Ez egyébként a gyermeki 
és az anyai szeretet finom kifejezése, de teológiai vonatkozásban 
utal az evilági és a túlvilági találkozására ) Így speciális, különös 
elnevezéssel Cella-Vlagyimiri Istenszülő ikonnak is nevezik 

Ennek az ikonnak különleges története van, s mint oly sok 
más esetben, a történet itt is morális kérdésekhez kötődik  A cel-
la megnevezésre is itt kapunk választ  A történet szerint egyszer 
Szent Nyil Sztolobenszkijra rablók támadtak, és követelték, hogy 
adja át kincseit a cellájából  A szent beengedte őket a cellába, és 
közölte velük, hogy a kincsek a cellájában az ikonsarokban ta-
láltatnak  Itt volt az Istenszülő-ikonja  Ám amikor a rablók a cel-
lába léptek, büntetésből azonnal megvakultak  E sötétség azon-
ban „megvilágította” szívüket  Könnyek között kérték a szentet, 
hogy bocsássa meg bűnös cselekedetüket  A szent buzgón imád-
kozott az Úrhoz, s a bűnözők visszanyerték látásukat  Ezután 
a szent még sokáig beszélgetett a rablókkal, s meggyőzte őket, 
hogy örökre el kell hagyni e bűnös dolgokat, és munkaszerető 
életet kell élni  

14 Ruzsa, Gy : Remarques sur l’icone de la Vièrge de Vladimir, Acta Historiae 
Artium, 1994–95  t  XXXVII, 105–112 .
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A megváltozott táj

Tóth Sára: Minden itt 
van (Tűnődések hitről, 
spiritualitásról)

A mexikói barokk irodalom leg-
izgalmasabb, egyszersmind leg-
ellentmondásosabb alakja szá-
momra a „tizedik múzsa”-ként is 
ismert Sor Juana Inés de la Cruz, 
aki Respuesta a Sor Filotea de la 
Cruz (Válasz Sor Filotea de la 
Cruznak) című írásában bámula-
tos természettudományos igazsá-
gokat tár föl egészen hétköznapi 
tevékenységek – mondjuk tojásfő-
zés vagy pörgettyűvel játszó gye-
rekek megfigyelése – közben  Az 
autodidakta költőnő a gyarmati 
barokk irodalom legkiemelke-
dőbb alakja, sziporkázó intellek-
tus és humor jellemzi, élete végét 
pedig szerzetesi alázat: fiatalon, 
pestises rendtársnőit ápolva halt 
meg 1695-ben  

Tóth Sára könyvét olvasva 
gyakran jutott eszembe Sor Juana, 
valószínűleg azért, mert a tudo-
mány és a keresztény szellemiség 
nagyon ritkán találkozik ennyire 
lenyűgöző, egyszersmind ennyi-
re megejtően szép formában, mint 
ahogyan a mexikói költő-apáca 
esetében – vagy ahogyan ebben a 
kötetben, amelyet a Károli Gáspár 
Református Egyetem oktatója írt 

Első könyve – Táncol a por 
(Harmat, Budapest, 2015) – után 
egy percig sem volt kétséges, 
hogy a küllemében is az elsőhöz 
kapcsolódó kötet méltó folytatá-
sa lesz a hat évvel ezelőtti impo-
záns kezdésnek, és pontosan így 

történt  Az előszóban a szerző 
beszélgetésnek nevezi a könyvet, 
„amelyben megszülethet az igaz-
ság” (11), és valóban, a rövid fe-
jezeteket olvasva úgy érezzük, 
mintha régi ismerőssel találkoz-
nánk, annyira kendőzetlenek, 
olyan közvetlenek és maníroktól 
mentesek ezek az írások  Az is 
hozzájárul ehhez, hogy a szerző 
vállalja saját kétségeit is: nem ki-
nyilatkoztatásokat olvasunk, ha-
nem miközben az esszékben fel-
vetett kérdéseken gondolkodunk, 
láthatjuk, hogy a gondolkodást a 
szerző maga sem spórolja meg, 
így válik valódi eszmecserévé, be-
szélgetéssé a kötet  

A kis könyv azonban nem tét 
nélküli csevegés, hanem egyszer-
smind kritika, és nagyjából az 
élet minden aspektusa terítékre 
kerül benne  Szó esik a protes-
táns egyházak racionalizmusáról, 
intellektualizmusáról, mennyről 
és pokolról, megbocsátásról és 
kétségekről, a mindennapjaink-
ról – házasságról, az anyák nap-
ja szerepéről, hatalom és tisztelet 
viszonyáról, a másik ember meg-
ismeréséről –, vagy éppen a tudo-
mányról  Ha pedig kritika, fontos 
leszögezni, hogy Tóth Sára első-
rangú kritikus  Szeretnék úgy kri-
tikát írni, mint ő, és szeretnék úgy 
gondolkodni, mint ő  Erre nemré-
giben, egy literás fordításkritikáját 
(„És a templom tudja, hogy itt va-
gyok”  Marilynne Robinson Itthon 
című regényének magyar fordítá-
sa) olvasva döbbentem rá: miköz-
ben éles szemmel mutat rá a leg-
kisebb hibára is, mindvégig irgal-
mas, és bár megtehetné, mégsem 
veti rá magát kritikája tárgyára, 
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hanem mint a jó tanár, megmutat-
ja, mit hogyan kellett, lehetett vol-
na jobban  A kötet harmadik feje-
zetében – Protestáns szigor a címe 
– maga is összefoglalja, mit gon-
dol a kritikáról  Elmondja, hogy a 
krízis szóból ered, ami görögül azt 
jelenti, „elválaszt, eldönt”, aztán 
kifejti, hogy „[a] protestáns iden-
titás meghatározó eleme, hogy 
protestál, kritizál, változásra hív  
Ebből nyerte történelme folyamán 
azt a forradalmi energiát, amely 
jelentős változásokat vitt véghez 
minden olyan társadalomban, 
ahol elterjedt ” (36) Vagyis a kri-
tika célja a változtatás, a jobbítás 
– boldog lennék, ha valóban ilyen 
kritikákat olvashatnánk, írhat-
nánk  

Nézzünk meg néhány példát 
a kötetből, hogy milyen a Tóth 
Sára-féle kritika  Rendszerint egy-
szerű kérdésfelvetéssel indít, mint 
amikor Sor Juana a fent említett 
levelében megfigyeli a pörgety-
tyűvel játszó gyerekeket  Nézi, és 
nem hagyja nyugodni a kérdés: 
milyen formát ír le a pörgettyű 
hegye, miközben lassul  Lisztet 
hoz – ez van kéznél a 17  századi 
női kolostorban –, a földre szórja, 
és megállapítja, hogy amint a for-
gás veszít a lendületéből, a lisztbe 
rajzolt alakzat mind jobban eltér a 
körtől  Tóth Sára témái is olyanok, 
amelyek egy nagyjából őszinte 
vallásgyakorló ember életében 
bármikor felmerülnek: miért za-
varja a mellettünk ülő, szemláto-
mást fiatal padszomszédunkat, 
ha élvezzük az orgonamuzsikát 
az istentiszteleten? Miért tarta-
nak anyák napi istentiszteletet, 
ha az anyák napja nem is egyhá-
zi ünnep, ráadásul nem mentes 
némi képmutatástól sem? Való-
ban félnünk kell-e az egyházunk 
(és nem csak az egyházunk) által 
már-már szitokszóként használt 
genderelmélettől? Mi a helyzet a 
megbocsátással, amikor az igaz-
ságérzetünk tiltakozik; mit gon-

doljunk a holokausztról, az em-
beriségellenes bűnökről – és ha 
gondolkodó emberként elvetjük 
a szélsőségeket, mégis hogyan vé-
lekedjünk a szentekről, akiknek 
az élete minden volt, csak nem 
mértéktartó, még ha mértékte-
lenségük az odaadásban öltött is 
testet  Adva van tehát egy kér-
dés, és ahogyan a mexikói apá-
ca a földre szórja a lisztet, hogy 
meglássa, mit rajzol a pörgettyű, 
Tóth Sára is előhúz néhány filo-
zófust, gondolkodót, tudóst, épp 
csak annyit, hogy észrevegyük: 
amit már réges-rég egyetlen né-
zőpontból próbálunk megfejteni, 
annak számos egyéb olvasata is 
akad, és ha máshonnan nézzük, 
talán érthetőbbé válik  Közben 
pedig felnagyít, provokál, pers-
pektívát vált, kizökkent  Paul 
Tillichet idézve például azt állítja, 
hogy a vallás önmagában a bűn 
bizonyítéka, mivel a bűn miatt 
kell emlékeztetni az embert Isten 
jelenlétére  A híres idegsebész, 
Eben Alexander Proof of Heaven 
című könyve kapcsán mintegy 
szövegközi mellékmondatban, 
egy gyors huszárvágással cáfolja 
meg a tézist, amelyre a tárgyalt 
bestseller épít – hogy tudniillik a 
szerző mély kómában találkozott 
Istennel, közlése tehát, mivel az 
agya kiiktatásával született, telje-
sen objektív –, mégsem az a célja, 
hogy az objektivitás természetéről 
értekezzék, vagy episztemológiai 
fejtegetések segítségével érveljen 
az orvosprofesszor ellenében  He-
lyette rokonszenves konklúzióval 
zárja eszmefuttatását: „Minden, 
amit az Istenről tudunk, biológiai 
agyunkon keresztül érkezik hoz-
zánk, vagy más emberek közve-
títik, tökéletlen, ha tetszik, »szub-
jektív« módon  Elégedjünk meg 
ennyivel ” (86)

Lássunk még egy példát: a 
korábban már idézett Protestáns 
szigor című írásában azzal indít, 
hogy bár a protestantizmus leg-



fontosabb üzenete Isten feltétel 
nélküli kegyelme, egyházainkban 
mégis gyakran túl távolinak és szi-
gorúnak érezzük Istent  A távol-
ság és a szigor azonban, könnyen 
belátható, nem objektív fogalmak, 
így a szerző elővesz egy szocioló-
giai felmérést, amelyet Kamarás 
István végzett 2009-ben, és hét 
magyar keresztény egyházban 
vizsgálta az istenkapcsolat benső-
ségességét, valamint a híveknek a 
világhoz való hozzáállását  Adva 
van tehát egy felmérés, hozzá a 
szerző adagol még némi filozófi-
át és teológiát is (ebben az esetben 
Paul Ricoeur prófétai szemléletről 
szóló megállapításait alkalmazza 
a protestáns egyházakra), majd a 
reformáció örökségéről ejt szót, 
hogy végül, hirtelen kanyarral 
visszatérjen a kiindulóponthoz: a 
tépelődő egyénhez, akinek az esz-
szé végére talán több oka lesz a bi-
zakodásra, mint az elején volt  

Amikor Tóth Sára szövegeit 
olvasom, kicsit mindig zavarban 
vagyok: szeretném, ha valami-
vel tudományosabbak lennének, 
mert akkor recenziómban magam 
is hatásos érvekkel bizonyíthat-
nám minden kétséget kizáróan, 
hogy mennyire okos  Így viszont 
érvelésébe egyre-másra szubjek-
tív, személyes elemek kevered-
nek, és már az embert látom éle-
sebben, jóllehet a pazar gondolat-
menet így is lenyűgöz  Hogy ilyen 
markánsan megjelenik a szövegek 
mögött a szerző személye, termé-
szetesen nem gond, sőt esszé-
ről lévén szó, kifejezetten vonzó  
Ugyanakkor az erőteljes szemé-
lyesség együtt jár azzal, hogy az 
utolsó oldal elolvasása után is 
folytatni vágyjunk ezt a beszélge-
tést – emlékezzünk, a kötet elején 
így nevezte a szerző a könyvet –, 
és kiderüljön, hogy aki így gon-
dolkodik, vajon mit gondol a töb-
bi, bennünket foglalkoztató kér-

désről  Mire a kötet végére érek, 
azt gondolom, hogy ha Tóth Sá-
rának tévéműsora lenne, vennék 
egy tévét otthonra; ha a szomszé-
dom volna, valószínűleg minden 
nap sütnék valamit, hogy okom 
legyen bekopogtatni hozzá  

Ahogyan a Minden itt van című 
esszékötet egyik kiemelt témája az 
objektivitás lehetősége, úgy gon-
dolkodom napok óta én is azon, 
vajon lehetséges-e objektív recen-
ziót írni erről a könyvről  Azt hi-
szem, nem lehet  A kötetben, aho-
gyan a címe ígéri, minden itt van: 
jegyzetanyagát végiglapozva gond 
nélkül nevezhetném akár tudo-
mányos eszmefuttatások gyűjte-
ményének is, de sokkal több an-
nál  Az Őelőtte hulljon térdre című 
írás végén, Rowan Williams nyo-
mán, azt mondja a „jó” emberről 
a szerző, hogy ha ilyennel találko-
zunk, nyomban összehasonlítjuk 
magunkat vele, hogy vajon mi is 
vagyunk-e ilyen jók, majd az ösz-
szehasonlítás kudarca nyomán 
azonnal elkezdjük rosszul érezni 
magunkat  „Ha viszont egy szent 
emberrel találkozunk – folytatja 
–, jobban fogjuk érezni magunkat 
a saját bőrünkben  Kitágítja szem-
határunkat, megerősíti identitá-
sunkat  Azt fogjuk érezni: a világ 
nagy, Isten nagy, vannak lehetősé-
gek a változásra  Valaki úgy írta le 
egy szent emberrel való találkozá-
sát, hogy mialatt vele beszélt, meg-
változott a táj  Új fény öntötte el  
Semmi nem olyannak tűnt, mint 
azelőtt ” (91) 

Pontosan ezt az új fényt ta-
pasztalhatja, aki Tóth Sára kötetét 
elolvassa  Ezt tapasztaltam én is, 
és bízom benne, hogy talán még 
sincs benne minden, ahogy a címe 
ígéri, hanem folytatódik, jó sok 
kötettel még  (Harmat, Budapest, 
2021)

Kutasy Mercédesz
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Bűnös háborúban cinkos, aki 
néma

A cinkosság mint bűn kérdése 
Nagy Dénes Természetes fény 
című filmjében

A 2021-es Berlini Nemzetközi 
Filmfesztiválon Nagy Dénesnek 
Ezüst Medve-díjat hozott első 
nagyjátékfilmje, a Természetes 
fény, amely bár szeptemberi ha-
zai bemutatója után nem tett szert 
túlzottan nagy hazai érdeklődés-
re a nézők körében, azonban az 
utóbbi évek, sőt a második világ-
háborúval foglalkozó magyar fil-
mek egyik legfontosabb alkotása  
A második világégéssel jellemző-
en az 1944-es év viszonylatában 
vagy a katona hazatérése kapcsán 
foglalkozott számos magyar alko-
tó  Radványi Gézától a Valahol Eu-
rópában (1948), Máriássy Félixtől a 
Budapesti tavasz (1955), Fábri Zol-
tántól a Két félidő a pokolban (1961) 
és Az ötödik pecsét (1976), Keleti 
Mártontól A tizedes meg a többiek 
(1965), Szabó Istvántól a Tűzoltó 
utca 25  (1973) és a Bizalom (1980), 
Kósa Ferenctől a Hószakadás (1974) 
és A másik ember első része (1988), 
Sára Sándortól a Krónika (1982) 
és a Könyörtelen idők (1992), vala-
mint Füle Zoltán Drága Elzá!-ja 
egyaránt a túlélés történetei, ame-
lyek a magyar katonákat vagy a 
túlélésért küzdő civileket inkább 
áldozatokként mutatják be, akik-
nek persze megvannak a maguk 
(egyéni) bűnei  Kovács András 
az újvidéki mészárlást bemuta-
tó Hideg napokja (1966) és a keleti 
fronti tömeggyilkosságokkal fog-
lalkozó Természetes fény az említett 
filmekkel szemben tabutörő alko-
tások abban az értelemben, hogy 
a magyar történelem legsötétebb, 
máig inkább elhallgatott epizód-
jait taglalják  Persze egyik sem 
esik át a ló túlsó oldalára, nem a 
magyarok „kollektív bűnösségét” 

hangsúlyozzák, hanem azt, hogy 
aki részt vesz a háborúban, az 
akarva-akaratlan is bemocskoló-
dik a bűnök mocsarában, legyen 
bár aktív végrehajtó vagy passzív 
szemlélődő, sőt cinkos  A továb-
biakban a bűnösség kérdése felől 
vizsgálom meg közelebbről a Ter-
mészetes fényt 

Nagy Dénes műve egyszerre 
dokumentarista, lírai-realista és 
minimalista film, amely két fon-
tos irodalmi forrásból építkezik  
Egyrészt Závada Pál azonos című, 
2014-ben megjelent regényének 
kizárólag a háborús, keleti fronton 
játszódó jeleneteit dolgozza fel, 
másrészt Ungváry Krisztián törté-
nésznek – aki egyben a Természe-
tes fény tudományos konzultánsa 
is – az először 2015-ben kiadott 
könyve, A magyar megszálló csa-
patok a Szovjetunióban, 1941–1944 
(Osiris, 2015) a kiindulási alapja  
Ungváryt éppen az a küldetés-
tudat vezérelte, ami Nagyot is a 
film elkészítésekor, hogy a doni 
katasztrófa árnyékában inkább 
elhomályosodott magyar háborús 
bűnöket feltárja  Az 1945 utáni 
kommunista diktatúrák részben 
a „szovjet–magyar barátság” hi-
vatalos ideológiája miatt igyekez-
tek a leleplezés helyett elfedni a 
magyar honvédség rémtetteit  A 
Szovjetunió területén az 1941-es 
Barbarossa-hadműveletet követő-
en a magyar hadsereg a Harma-
dik Birodalom oldalán megszálló 
és rendfenntartó feladatokat látott 
el, ami Ungváry kimutatásai sze-
rint kiterjedt a helyi holokauszt-
ban való részvételre és a tömeg-
mészárlásokban való asszisztálá-
sokra is  A történész szerint bár 
általában nem a magyar katonák 
kivitelezték a gyilkosságokat, ha 
voltak is túlkapások (mint példá-
ul a brajnszki erdő környékén el-
követett genocídium), jellemzően 
ők biztosították a helyszínt vagy 
terelték a kivégzések helyszíneire 
az áldozatokat 
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A statisztikák szerint több mint 
kétmillió ukrán zsidó esett áldoza-
tul a „tisztogatásoknak”, de ekkor, 
a háború elején–közepén még nem 
koncentrációs táborok működtek, 
hanem kivégzőosztagok terrori-
zálták a falvakat, persze a partizá-
nokkal egyetemben  A megszállt 
területek jelentős részén partizán-
háború zajlott, sokszor a filmben is 
ezzel indokolják a parancsnokok 
a kegyetlen ukázokat és a vasszi-
gort a civil lakossággal szemben  
A helyzetet bonyolította, hogy a ci-
vilek nem feltétlenül önszántukból 
működtek együtt a partizánokkal, 
minthogy azok nem pusztán fel-
szabadítókként tűntek fel szemük-
ben: maguk is fosztogattak, sztálini 
terrort alkalmaztak, és mint a Ter-
mészetes fényben, az „árulók”-nak 
vélt embereket kivégezték  Ung-
váry Krisztián kimutatása szerint 
egyébként parancsmegtagadásról 
nem tudni a megszállók körében, 
de a beszámolók szerint több részt-
vevő kifejezetten ellenezte a ki-
végzéseket, sőt, ha tudott, segített 
a potenciális áldozatok menekü-
lésében, viszont annak traumája, 
hogy a megszálló egységek tagja-
ként asszisztált a háborús bűncse-
lekményekhez, hátralevő életében 
végigkísérte az illetőt  A rendező 
nagyapja is megjárta a frontot, így 
Nagy Závada és Ungváry művei 
mellett annak visszaemlékezéseire 
támaszkodott, ám elmondása sze-
rint ezek a beszámolók jellemzően 
a kalandos, akciódús történeteket 
emelték ki, a háború borzalmairól 
nem akart beszélni nagyszülője  
„Volt egy története például, ami-
kor azt a parancsot kapta, hogy 
egy partizánt lőjön agyon  Erre vé-
gül nem került sor, de arra, hogy 
akkor ő mit élt át, mi járt a fejében, 
soha nem kaptam tőle választ” – 
nyilatkozta a rendező Klág Dávid-
nak a Telexben 

A Természetes fény főhőse, 
Semetka István egyszerű magyar 
parasztember, aki szakaszveze-

tőként teljesít szolgálatot a keleti 
fronton  Semetkának nincs túl sok 
beleszólása a körülötte zajló ese-
ményekbe, nem klasszikus film-
hős, aki képes felmérni a helyzet 
súlyosságát, és tisztában van vele, 
mit, miért cselekszik, kinek árt az 
akciók során  Egyszerű, reflek-
tálatlanul élő ember, aki legfel-
jebb ösztönösen, a paraszti kul-
túrában elsajátított értékrendjét 
szem előtt tartva segít civileken 
vagy ütközik meg a megtapasz-
talt rémtetteken, így a cselekmény 
végén a partizángyanú ürügyén 
egy istállóban élve elégetett he-
lyiek látványán és halálsikolyain  
Nagy Dénes, illetve Dobos Tamás 
operatőr kamerája nem ítélkezik, 
a Saul fiában is látott módon, szo-
rosan a főhőshöz „tapad” a játék-
idő nagy részében, így az inkább 
passzív Semetka nézőpontjából a 
film befogadója is kendőzetlenül, 
az érzelmeket befolyásoló zene, 
jelentésorientáló beállítások vagy 
vágás nélkül mutatja be a meg-
szállás hétköznapjait  Ezekhez a 
hétköznapokhoz persze hozzátar-
tozik a pártizántámadás lehetősé-
ge miatt folyamatos feszültség és 
paranoia  A dokumentarista rea-
lizmushoz pedig nagyban hozzá-
járul, hogy Nagy Dénes civil sze-
replőkkel dolgozott, a katonákat, 
így a Semetkát játszó Szabó Feren-
cet magyar tanyákról „toborozta”, 
majd Lettországban, a forgatás 
helyszínén katonai kiképzésben 
részesültek, ami biztosította, hogy 
beleéljék magukat a szerepük-
be, annak ellenére, hogy színészi 
előképzettségük nincs, illetve szí-
nészi tehetséggel sem feltétlenül 
rendelkeznek 

A Természetes fény legfőbb, leg-
fontosabb kérdése az, hogy akár 
passzív szemlélőként, akár paran-
csot teljesítő katonaként milyen 
felelőssége van annak az ember-
nek, aki benne van a háború sű-
rűjében, és első kézből tapasztal-
ja meg annak borzalmait  A film 
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említett formakoncepciója is ezt 
a kérdést sugallja a néző felé, 
amelyet magának a befogadónak 
kell megválaszolnia, minthogy 
Semetka követése ellenére vagy 
éppen ezért Nagy Dénes végig 
megőrzi a távolságot szereplői-
től  A főhőst már csak azért sem 
ruházta fel semmilyen különle-
ges képességgel vagy morális fel-
sőbbrendűséggel, mert ő amellett, 
hogy végig hús-vér emberként vi-
selkedik, egyúttal képviseli mind-
azokat a munkásokat és parasz-
tokat, akik nem feltétlenül fog-
lalkoztak hetven–nyolcvan évvel 
ezelőtt politikával vagy ideológiai 
kérdésekkel, hanem csak próbál-
ták élni az életüket, majd túlélni 
a háborút  Semetka motivációit 
csak utalásszinten ismerjük meg, 
mivel karakterábrázolását, így di-
alógusait tekintve is minimalista a 
Természetes fény (javarészt a kép-
komponálásból, a tekintetekből, 
az arcrezdülésekből, és nem az 
igen kevés párbeszédből kapunk 
információt a szereplők lelki vi-
lágáról), az mégis világossá válik, 
hogy neki sincs más célja, csak ép-
ségben hazatérni  A cselekmény-
ben előrehaladva felmerülhet a 
nézőben az erkölcsi kérdés, hogy 
mindezt milyen áron, illetve töb-
bet ér-e egy magyar parasztem-
ber élete egy szovjeténél  Semetka 
István ugyanis megkapja azt a bi-
zonyos kimenőt a tömeggyilkos-
ságot követően a régi, arrogáns 
parancsnokánál sokkal barátságo-
sabb és elsőre emberségesebbnek 
tűnő új felettesétől, akivel már is-
merték egymást korábbról  Azon-
ban a hazatérés ára a cinkosság, 
ami nemcsak a háború alatt, ha-
nem azt követően is, évtizedeken 
át tartó probléma volt a magyar 
kollektív emlékezetpolitikában 

Semetka azért is ellentmon-
dásos antihős, mert egyrészt nyil-
vánvaló, hogy szolidaritást érez a 
helyiek iránt, ő is hasonló paraszti 
életmódot folytatott civilben, mi-

előtt megkapta a behívót, mint az 
egyszerű szovjet emberek, ezért 
szavak nélkül is megértik egy-
mást, sőt az egyik fiatal nő iránt 
még talán gyengéd érzelmek is 
lobbannak benne (Sára Sándor 
Krónikájának egyik megindító be-
számolója szerint volt rá példa, 
hogy magyar katona egy orosz 
nőbe szeretett bele a keleti fron-
ton)  Másrészt viszont ő megszál-
ló, akire bár a partizánok kegyet-
lenkedései miatt akár felszabadí-
tóként is tekinthetne az ukrán, lett 
vagy orosz parasztember, de nem 
tekinthet, mivel a kegyetlen pa-
rancsokat velük szemben is telje-
sítenie kell, különben – mint egyik 
társát egyébként Semetka utasí-
tására a cselekmény során – pa-
rancsmegtagadásért megszégye-
nítik és megbüntetik  Hiába se-
gít például egy fiatal édesanyán, 
vagy nézi el, ahogy az istállóból 
több összefogott civil megszö-
kik, inkább passzivitása, félelme 
a feletteseitől őt magát is bűnössé 
avatják  „Bűnösök közt cinkos, aki 
néma” – tartja a közmondás 

Nagy Dénes műve őrjítő hely-
zetet vázol fel, amellyel a meg-
szállás során minden behívott ka-
tona szemebesült  A háború bűnei 
alól egyszerűen nem vonhatja ki 
magát senki, aki jelen van a fron-
ton és nem dönt a dezertálás főleg 
a doni katasztrófa után jellemző, 
egyébként is igen kockázatos ak-
ciója mellett  Semetka István hiá-
ba szolidáris a parasztokkal szem-
ben, hiába segít a civileken a lehe-
tőségekhez képest, az utolsó előtti 
jelenetben, amikor jelentést kell 
tennie, egyértelműsíti a cinkos-
ságát, hiszen baráti alapon, az új 
parancsnoka kérésére egyszerűen 
elhallgatja a borzalmat, a falusiak 
élve elégetésének a tényét  A falu-
siaknak egyetlen „bűnük”, hogy 
ott élnek a fronton, a partizánok 
potenciális árulókként, a meg-
szállók potenciális partizánok-
ként tekintenek rájuk  Semetka 
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minden igyekezete ellenére bű-
nössé válik a cselekmény végén a 
„félrenézés” miatt  Ugyan a férfi 
rezzenéstelen arccal hallgatja el a 
háborús bűnöket a jelentésekor, 
később a képkomponálás utal a 
Semetka lelkében lejátszódó fo-
lyamatokra: lelkiismeret-furdalá-
sát jelzi a film záró jelenetsorában 
feltűnő ortodox szentkép és ima, 
illetve ezekkel kontrasztban a fő-
hős árnyékok által szétszabdalt, 
vörös fénnyel megvilágított ar-
cának közelije  A Természetes fény 
cselekményéből nem derül ki, mi 
történik vele, egyáltalán túléli-e a 
háborút, de ha túléli, valószínűleg 
a háború borzalmai és bűnei örök 
életére kísérteni fogják 

Kísérteni fogják a bűnök nem-
csak azért, mert kitörölhetetlen 
emlékek, hanem azért is, mert 
1945 után a patthelyzetbe került 
veteránok felejtésre kényszerül-
tek  A Rákosi-rendszerben, illetve 
a kommunisták és a szovjet meg-
szállók által determinált rövid 
koalíciós korszakban (1945–1948) 
nem volt komoly felelősségre vo-
nás, illetve az csak koncepciós 
pereket, politikai leszámolásokat 
jelentett, nem valódi büntetőtár-
gyalásokat  A Kádár-rendszer 
alapja pedig a felejtés lett a vi-
szonylagos jólét fejében  Sára Sán-
dor dokumentumfilmsorozata, a 
Krónika éppen azért nagy hatású 
mű, mert a doni katasztrófa túl-
élői első ízben szólalhattak meg 
benne, a beszélgetések sokuk 
számára pszichoterápiával értek 
fel, mivel nemritkán könnyeikkel 
küszködve kibeszélhették maguk-
ból a háború borzalmait  A Termé-
szetes fény a bizonyíték arra, hogy 
még mindig vannak vakfoltjai 
a történelmünknek, amelyekkel 
máig igen kevesen foglalkoztak, 
sőt a magyar hadsereg mint ke-
gyetlen megszálló erő nem is ke-
rült elő korábban a Hideg napokon 
kívül egyetlen nagyjátékfilmben 
sem  A bűnöket ugyan nem tudja 

lemosni magáról az ember, legfel-
jebb kompenzálhatja azokat  Ám 
Nagy Dénes műve Semetka Ist-
ván példáján keresztül erősen utal 
arra, hogy ha a bűnöket a szőnyeg 
alá seperjük, akkor is örökké ott 
fogják kísérteni az egyént, még a 
háborút maga mögött hagyva is  
Kompenzálni, jóvá tenni pedig 
csak azt a bűnt lehet, amellyel 
szembenéz az ember  A kommu-
nista diktatúrák ezt a lehetőséget 
vették el azoktól a veteránoktól, 
akiket évtizedeken keresztül hall-
gatásra kényszerítettek 

Benke Attila

A lélek zenéi

XVII. Arcus Temporum

Az a világ, amelyben nincsenek 
kapcsolódási pontok, kaotikus és 
széteső  Az azonban, amely ismer 
megfeleléseket, reményt is sugall: 
a párbeszéd, megértés, szeretet re-
ményét  Pannonhalma bencés ko-
lostorának évente ismétlődő fesz-
tiválja címében hordozza koncep-
cióját: az események célja, hogy 
hasonlóságokat fedezzünk fel a 
múlt és a jelen zeneszerzői és mű-
vei között, felismerve, hogy a ki-
feszülő időívek olyan művészeket 
és opusokat kötnek össze, akik és 
amelyek között rokonság áll fenn: 
a gondolkodásmód rokonsága  
Az Arcus Temporum fesztivál ed-
digi története során már számos 
érdekes párosításnak lehettünk 
tanúi: egymástól látszólag idegen, 
egymástól időben-térben távoli 
muzsikusok alkotásai kommuni-
káltak egymással  A közönséget 
sok meglepetés érte, mert a mű-
sorok és az előadások újra és újra 
megvilágították a korábban talán 
fel sem fedezett rokon vonásokat  
Ez az Arcus Temporum legfőbb 
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hozama, tanulsága és szellemi iz-
galma: megtalálni a közöst olyan 
szellemi teljesítményekben, ame-
lyeknek eddig nemcsak hogy ha-
sonlóságaira nem gondoltunk, de 
talán egy mondatban sem említet-
tük őket 

Az idei Arcus Temporum mű-
vészeti vezetői feladatait – egy-
szeri vállalásként – Klukon Edit 
és Ránki Dezső látta el  Esetükben 
természetesnek érezhettük, hogy 
nemcsak az események koncep-
ciója tükrözi elképzeléseiket, de a 
fesztivál hangversenyein előadó-
ként is meghatározó szerepet ját-
szanak hozzájuk hasonlóan zongo-
raművész fiukkal, Ránki Fülöppel, 
valamint Lantos István és Tabajdi 
Ádám orgonaművészekkel, az Új 
Liszt Ferenc Kamarakórussal (ve-
zényelt Nemes László Norbert) és 
Marno János költővel  Azok szá-
mára, akik ismerik a Ránki család 
ízlését, értékrendjét, gondolkodás-
módját, talán nem volt meglepő, 
hogy mely két zeneszerző művei-
ből állították össze a koncertek mű-
sorát, a végeredmény, az egymás 
társaságában megszólalt művek 
összecsengése azonban mégis a 
reveláció élményét nyújtotta – alig-
hanem azok számára is, akik a két 
alkotó munkásságát külön-külön 
régóta ismerik 

A két zeneszerző, akiknek mű-
vei az idei Arcus Temporum mű-
során megszólaltak és kapcsolatba 
kerültek egymással: Liszt Ferenc 
(1811–1886) és Dukay Barnabás 
(1950–)  Egy 19  századi és egy 20–
21  századi alkotó  Két különlege-
sen szuverén, besorolhatatlan mű-
vész  Besorolhatatlanságukat ér-
zékletesen jelzi, hogy noha Liszt a 
romantika korában élt és alkotott, 
nem lehet egyértelműen és kizá-
rólagosan romantikusnak nevez-
ni, hiszen munkásságának utolsó 
fejezete előremutatóan modern és 
ugyanakkor archaikus elemeket is 
magába fogad  A Ránki családdal 
termékeny szellemi kapcsolatban 

álló, nekik műveket komponáló 
Dukay abban a korban él, amely-
ben a legkülönfélébb izmusok és 
irányzatok érvényesülnek egy-
mással párhuzamosan – modern 
törekvések, minimalizmus, avant-
gárd, posztmodern –, munkássá-
ga mégsem illeszkedik egyetlen 
irányzatba sem  Liszt érett kori 
és kiváltképp kései művészete el-
fordul a fiatal zeneszerző virtuóz 
korszakának népszerűséget ke-
reső csillogásától, és a lélek belső 
tájain indul felfedező útra  Töp-
rengő, tépelődő zenék születnek 
műhelyében, spirituális, transz-
cendens alkotások, amelyeknek 
hangvétele és témavilága erősen 
összefügg Liszt világnézetével: 
őszinte és mély istenhitével, ka-
tolicizmusával  Kései stílusának 
jelentős része szinte tüntet esz-
köztelenségével és dísztelenségé-
vel, azzal a merészséggel, amely-
lyel lemond mindenről, ami sikert 
hozhat, ami népszerű  Az érett és 
a kései Liszt művei közül számos 
alkotás nem egyszerűen zene, leg-
alább annyira meditáció is  Dukay 
érett kori művészetében nagyon 
hasonló tendenciákat fedezhetünk 
fel: nála is ott a szemlélődés, a spi-
rituális indíttatás, a transzcenden-
cia  Nála is megfigyelhető a külső-
séges eszközök mellőzése, a hatás-
keresés elutasítása  Dukay művei 
is elmélkedések, akárcsak a kései 
Liszt darabjai, és az ő utóbbi évek-
ben írott darabjaiban is (melyek 
közül számos rendelkezik vallási 
háttérrel, és jó néhány tartalmaz 
liturgiára vonatkozó utalást) jelen 
van a régmúlt stílusaitól – jelesül a 
középkortól – nyert inspiráció 

A fesztivál három napján – egy 
hétvégén – hat koncertet hallgat-
hatott meg a közönség  A hang-
versenyek műsora zongorára, il-
letve orgonára írt szólóhangszeres 
kompozíciókat, kétzongorás és 
négykezes kamarazenét, valamint 
kórusokat tartalmazott  Dukayt 
zongoraművek és kórusok képvi-
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selték, a megszólalt Liszt-művek 
között pedig sokféle hangulatú, 
tartalmú és terjedelmű alkotás 
akadt: szerepelt a válogatásban 
világi és egyházi zene, végletes 
egyszerűségű és különlegesen 
komplex opus egyaránt, ugyanak-
kor a közönség meghatározó szer-
kesztési alapelvként érzékelhette 
a kevéssé ismert, ritkán játszott 
darabok iránti figyelem felkelté-
sének szándékát  Ilyet az orgo-
naművek között ugyanúgy talál-
tunk (Introitus, Missa pro organo, 
Excelsior, Les morts, Requiem, Ora 
pro nobis), mint a kóruskompozíci-
ók sorában, sőt az utóbbiak közül 
lényegében mindet ide tartozónak 
érezhetjük (Mariengarten – Quasi 
Cedrus!, Septem sacramenta, Qui 
Mariam absolvisti, Qui seminant in 
lacrimis, O Roma nobilis, Ave maris 
stella, Ave verum corpus, O salutaris 
hostia, Salve Regina, Rosario) . A 
felfedezésre váró ritkaságok kö-
zött üdvözölhette a zenehallgató 
Klukon Edit és Ránki Dezső négy-
kezes matinéjának teljes műsorát, 
amelyen Liszt szimfonikus költe-
ményei közül hangzott fel négy: 
az Amit a hegyen hallani, az Or-
pheus, az Ünnepi hangok és Az ide-
álok – a zeneszerző által készített 
négykezes változatban  A jóváté-
tel funkciójával csendült fel a záró 
eseményen a Via Crucis négykezes 
változata – ez a mű keletkezése 
óta nélkülözi a kvalitásait megil-
lető figyelmet és megbecsülést, a 
Klukon–Ránki házaspár pedig év-
tizedek óta a merész aszkézissel 
megírt, megrázó tisztaságú darab 
leglelkesebb és leginkább elhiva-
tott népszerűsítője 

A fesztivál műsora mindezek 
ellenére nem kizárólag a bensősé-
ges hangon megszólaló, magába 
forduló, aszketikusan eszköztelen 
vagy meditatív Liszt alkotásaiból 
építkezett  Megszólalt a hangver-
senyeken nem egy nagyszabá-
sú, virtuóz, vagy épp a jelentős 
romantikus alkotásokból ismert 

liszti pátoszt alkalmazó remekmű 
is, hiszen hallhattuk a Dante-szo-
nátát, a B-A-C-H prelúdium és fú-
gát vagy épp a Paolai Szent Ferenc 
a hullámokon jár című, zongorára 
komponált legendát is  A Dante-
szonáta megszólaltatásának dél-
előttje (a mű Ránki Fülöp láttató 
erejű, virtuóz tolmácsolásában 
hangzott fel) adott alkalmat arra 
is, hogy a közönség egy rendha-
gyó, kötetlen és közvetlen stílusú 
előadásban személyesen is megis-
merkedhessen Dukay Barnabás-
sal, hallhassa gondolatait Danté-
ról, az idő fogalmáról, Lisztről, 
és megismerhessen néhányat a 
zeneszerző verseiből  A versekkel 
való találkozást azért is különösen 
fontosnak tarthatjuk, mert Dukay 
költeményei a jelek szerint a fesz-
tiválon megszólalt zongoradara-
bokkal és kórusművekkel poéti-
kai és filozófiai egységet alkotnak: 
az irodalmi művek segítik meg-
érteni a muzsikát, szavakkal kör-
vonalazva azt a világszemléletet, 
amely a zeneművekben hangok-
ban feloldva jelenik meg 

Ritka az olyan fesztivál, 
amelynek előadói között nemcsak 
a teljesítmény egységesen magas 
színvonala, a maximalista igé-
nyesség teremt összhangot, de a 
muzsikusok gondolkodásmódja 
és zenei magatartása is feltűnően 
egységes  A Liszt és Dukay mű-
veinek szentelt Arcus Temporum 
hangszeres és énekes művé-
szei kiérlelt, átgondolt, gazdag 
kifejezésvilágú, szuggesztív pro-
dukciókat nyújtottak, ugyanak-
kor a tolmácsolások legtöbbjében 
érzékelhető volt a szolgálattevő 
alázat, amely a szerzőt és a mű-
vet engedi előre, az interpretátort 
csupán közvetítőnek tekinti  
Nagy teljesítmények is születtek 
lenyűgöző szólódarabokban, az 
alaphangulat mégis azé a benső-
séges kamarazenéé volt, amelyet 
Klukon Edit és Ránki Dezső mu-
zsikálása idézett meg Dukay két-
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zongorás darabjainak vagy Liszt 
négy kézre átírt szimfonikus köl-
teményeinek tolmácsolásával, il-
letve a Via Crucis mélységeinek 
megidézésével  A fesztivál szer-
kesztőinek szemléletét meghatá-
rozó szerénységről sokat elárul, 
hogy ez a hangversenysorozat 
nem foglalt magába Ránki Dezső- 
vagy Ránki Fülöp-szólókoncertet  

Itt másról volt szó: nem egyéni 
kiemelkedésről, hanem közössé-
gi élményről  A hely szelleme ta-
lálkozott az előadók és az alkotók 
szellemével  (Pannonhalmi Művé-
szeti Fesztivál, 2021. augusztus 27–
29. Művészeti vezetők: Klukon Edit, 
Ránki Dezső)

Csengery Kristóf

Néhány szerzőnkről

Kránitz Mihály – az esztergom-budapesti főegyházmegye papja, 1996-
tól a Fundamentális teológia professzora a Pázmány Péter Katolikus 
egyetem Hittudományi Karán, fő kutatási területe az ekkléziológia 
és az ökumenizmus  Az európai ökumenikus intézetteket és szakér-
tőket tömörítő Societas Oecumenica tagja  2016–2020 között a Hittu-
dományi Kar dékánja  2007–2020 között a Teológia című lap főszer-
kesztője  2021 első felében a párizsi Institut Catholique meghívott 
előadója 

Mártonffy Marcell – irodalomtörténész, teológus, a budapesti And-
rássy Egyetem docense, az ELTE BTK oktatója, a Mérleg főszerkesz-
tője  Legutóbbi könyve: „Ki az én és melyik én?” Irodalmi tanulmányok 
(2020) 

Nacsinák Gergely András – ortodox pap, vallástörténész  Vallásböl-
cseletet a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán, teológiát a Thesszaloniki 
Egyetem Teológiai karán tanult 

Németh Tamás – a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanára  Egyetemi 
tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar–történe-
lem szakán végezte  Elsősorban a közelmúlt magyar irodalmával 
foglalkozik, szűkebb kutatási területe Kertész Imre munkássága 

Ruzsa György – művészettörténész-bizantinológus, professor emeritus, 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE Művészettörté-
neti Doktori Iskolájának alapító tagja 

Szőke Péter – a Sant’Egidio közösség budapesti felelőse 
Tóta Péter Benedek – teológiát, angol és magyar irodalmat tanult, a 

társművészetek érdeklik  A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen az 
Angol Irodalmak és Kultúrák tanszékén angol irodalmat tanít  Ta-
nulmányai Morus Tamás, T  S  Eliot, Samuel Beckett, Ted Hughes 
és Seamus Heaney, továbbá Balassi Bálint, Babits Mihály, valamint 
Pilinszky János írásairól olvashatók  Legújabb kutatásai sora a pan-
nonhalmi bencés szerzetesközösség barokk ebédlőjéhez kötődik  
Ernst Barlach művészetével mintegy 30 éve került kapcsolatba 

Váczi Balázs – a Károli Gáspár Református Egyetemen diplomázott  
Jelenleg a budapesti Kosztolányi Dezső Gimnázium magyartanára  
Kutatási érdeklődése a kortárs magyar irodalom területén elsősor-
ban Krasznahorkai László epikájára irányul  Legutóbbi írását a Szép-
irodalmi Figyelő közölte 
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Vagyonközösségben 

Emberi méltóság

Sokféle szegénység van; amit most ezek közül kiemelek, az az 
önbecsülésünkben, az emberi méltóságunkban megélt deficit  
Ezen érzések neve: csökkentértékűség, kisebbrendűségi érzés 
és – ennek látszólagos ellentéte – a gőg  Mindkét érzést isme-
ri Benedek, és minden embertől, aki szerzetessé szeretne válni, 
mindkettő figyelmet kíván  Szent Benedek szerint a két látszólag 
ellentétes érzés az alázatban tisztulhat meg  Nem véletlen, hogy 
az alázatosságról írt fejezet a leginkább kifejtett, a leghosszabb   
A szegénység és a gazdagság egyaránt fakadhat a kisebbrendű-
ségi érzésből és a gőgből  Jézus a talentumokkal kapcsolatban 
talányosan, mégis egyértelműen fogalmaz: a gőgös gazdagok-
nak, hatalmasoknak ezt mondja: „Mid van, amit nem kaptál?”; 
az önmagukat elásó szegényeknek pedig ezt mondja: „Akinek 
nincs, attól azt is elveszik, amije van ” Jézus erős állítása: Min-
denkinek adatott, mindenkinek van, mindenki van  És több he-
lyütt, az Ó- és az Újszövetségi iratokban újra meg újra elhangzik: 
„Én vagyok ” Az Úr az, aki nem kisajátítható  Ő az, aki az Ó- és 
az Újszövetség népének, a kiválasztott népnek és a pogányok-
nak, szegényeknek és gazdagoknak egyaránt üdvösség  Minden-
ki olyan mértékben van, amilyen mértékben Krisztus vanságába, 
jelenlétébe beavatódik  Teljesebb egész-ségünket, emberi méltó-
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ságunkat Isten terében, Isten jelenlétében tapasztalhatjuk meg  
A mai világban nehéz Istenről beszélni, és sokféle pótcselek-
vés nehezíti meg, késlelteti a lényünk legmélyén vágyott talál-
kozást; azt a szent pillanatot, amikor legalább tükör által ho-
mályosan vagy épp színről színre láthatjuk, hallhatjuk az Urat   
Isten jelenlétében részesedünk a szótlan meditációban vagy épp 
a műhely zajában, és megbékélünk azzal, ami van, és magunk-
hoz öleljük úgy, amint van  

Önkorlátozás és önátadás

A teremtés és az újjáteremtés meg nem szűnő eseményében Is-
ten nagyvonalúan adja önmagát, anélkül, hogy ebbe belefárad-
na, anélkül, hogy ezáltal megsemmisülne  Jézus így válaszol az 
újjászületés formáját kérdező Nikodémusnak: „Isten ugyanis 
úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen ” (Jn 3,16) Izrael 
és a kereszténység hittapasztalata szerint az Úr kezdeményező 
szeretete keretezi életünket: fogantatásunkat, születésünket és 
halálunkat  Ebből a hittapasztalatból fakad az a meggyőződé-
sünk, hogy életünk nem esetleges, nem véletlenszerű, még ha 
krízisek idején úgy tekintettünk is önmagunkra, hogy gyermek-
korunkban vagy felnőtt éveinkben nem kaptunk elég figyelmet, 
nem értettek meg eléggé, vagy épp visszaéltek velünk a ben-
nünket nevelő felnőttek  A hitkrízisek idején istenképünket, Is-
ten iránti bizalmunkat érintő, megrendítő felismerések is ránk 
törnek: Valóban gondunkat viseli-e az Isten, ha ez a mértékű kiszol-
gáltatottság, erőszak velem, a testvéremmel, a gyermekekkel, az öregek-
kel szemben megtörténhetett!? Az emberi életből kiiktathatatlanok 
a veszteségek, amelyek némelyeket kétségbe ejtenek, másokat 
pedig megnyitnak a misztériumra, és már készek hittel szem-
lélni veszteségeiket  Amikor belátjuk, megéljük, hogy már nem 
vagyunk urai a helyzetnek, kiszolgáltatottak vagyunk – ez az 
a kegyelmi szituáció, amikor ráhagyatkozunk a gondviselésre   
A tudatos és a szabadon választott önkorlátozás, a monasz-
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tikus fogadalmak – a stabilitás, a szerzetesi életalakítás és 
az engedelmesség – az Isten gondviselésére, meghívó sza-
vára adott válasz  A szerzetesi életforma a megtapasztalt és 
bevallott rászorultságból, szükségszerűségből fakadó vá-
lasz  Az erotikus érintésről, a karrierről, a hatalom akarásá-
ról, a vagyonról, a hírnévről való lemondás az érintettségből, 
a töredékes, mégis meghatározó istentapasztalatból fakad   
Az életfelajánlás, az önátadás a közösség jelenlétében történik   
„Fogadj el engem, Uram, szent igéd szerint, hogy neked éljek  
Ne szégyeníts meg, mert benned bíztam!” (Zsolt 118,110; RB 
58,21) – Ez a zsoltárvers hangzik fel a szerzetesszentelés litur-
giájában  Ez az elköteleződésre kész novícius imája, amelyet vé-
gül a közösség egésze vele együtt háromszor ismétel meg  Az 
imádság formája az ismétlés  Miként az újjáteremtés nem szűnő 
esemény, úgy az önátadásunkat is napról napra meg kell ismé-
telnünk, hogy szívünk egyre inkább megegyezzék szavunkkal  
Az önkorlátozás és az önátadás nehezített terepe a krízis, amely 
a szerzetessé válás, a Krisztus-követés kiiktathatatlan stációja  
Amire az öregek és szakemberek egybehangzóan figyelmeztet-
nek, hogy a krízisek idején ne siessünk, ne hozzunk döntéseket, 
hanem türelemmel érleljük meg döntéseinket, hogy az érzelmi 
viharok elmúltával Isten terében formálódjon meg imádságos 
válaszunk  Sietség nélkül, egyre nagyobb alázattal, egyre fogyat-
kozó szégyenérzettel és megerősödött bizalommal újra kimond-
hatjuk: „Fogadj el engem, Uram, szent igéd szerint, hogy neked 
éljek  Ne szégyeníts meg, mert benned bíztam!” 

Az életszínvonal

A gondviselésről és a felebarátaink jóindulatáról a szükség 
idején szerezhetünk tapasztalatot  A monostorokban is foko-
zódó jólét elidegenít bennünket a szegényektől, érzéketlenné 
tehet bennünket a szegények és a közöttünk élő Szent iránt   
Az a társadalom, amelyből a hivatások jönnek a monostora-
inkba, a vagyoni helyzet, az életszínvonal tekintetében is sok-
féle: vannak a mélyszegénységben és a minimálbérből élők, a 
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középosztálybéliek és a dúsgazdagok  És persze vannak szegény 
és gazdag monostorok  Az üdvösségünk, boldogságunk szem-
pontjából azonban az a döntő, hogy amink van, azt készek va-
gyunk-e megosztani embertársainkkal vagy – a mindenkor fe-
nyegető létbizonytalanságra hivatkozva, az anyagi biztonságra 
törekedve – rezerváljuk azt a sokat vagy keveset, amit kaptunk!?  
Kevésbé ismert, hogy a taizéi szerzetesek az év folyamán meg-
dolgozott, megtakarított jövedelmüket és az adományokat az év 
végén szétosztják a rászorulók között  Roger testvér és tanítvá-
nyai gondviselésbe vetett bizalma már több generáción keresztül 
áthagyományozódott  

Az osztozás kultúrája

Az életközösségben apát és Regula alatt küzdő cönobita szerzete-
sek olyan mikrotársadalmat alkotnak, amelyet az osztozás kultú-
rája jellemez  Ahhoz, hogy az Isten iránti bizalomban naponta és 
egy életen át növekedni tudjunk, szükséges elsajátítanunk az osz-
tozás kultúráját  A testvéri közösségben megosztjuk egymással 
időnket, vagyonunkat, értékeinket, barátainkat, gondolatainkat, 
istentapasztalatunkat, bűneinket, szükségeinket és örömeinket   
 „Lehet-e tulajdonuk a szerzeteseknek?” Szent Benedek a maga 
által feltett kérdésre az eszményt – a több évszázados szerzetesi 
hagyomány és a szerzetesi életformában eltöltött három évtize-
des saját élmény ismeretében – a Regula 33  fejezetében fogal-
mazza meg  „Kiváltképpen ezt a bűnt kell gyökerestül kiirtani 
a monostorból  Senki se merészeljen az apát rendelése nélkül 
bármit is adni vagy elfogadni, vagy bármit is sajátjaként bírni; 
egyáltalán semmit sem: se könyvet, se írótáblát, se íróvesszőt, 
tehát igazán semmit se  Hiszen még saját testüket vagy akaratu-
kat sem szabad tulajdon hatalmukban tartaniuk, hanem minden 
szükségeset a monostor atyjától várjanak  Ne is legyen semmi-
jük sem, amit az apát nem ad, vagy meg nem enged  Mindenük 
legyen közös, amint írva van, senki se valljon magáénak semmit 
(ApCsel 4,32), se ne tartson jogot semmire  Ha valakit rajtakap-
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nának, hogy ebben az igen gonosz bűnben találja örömét, figyel-
meztessék első- és másodíziben; ha nem javul meg, büntetéssel 
sújtsák ” (RB 33) 

A monostor falain belül a magánvagyon bűn, a privát tu-
lajdon a közösség ellen elkövetett bűn  A személyes haszná-
latban lévő tárgyak az apát áldása, jóváhagyása révén válnak 
a közösség tulajdonává  Aki nem tárja az apát elé, amit aján-
dékba kapott, az vét a közösség ellen, az igen gonosz bűnt kö-
vet el  A magánvagyon bármilyen mértéke az elkülönülés mi-
att jelent veszélyt mind a közösségre, mind az illető testvérre   
Az áldáskérés a napjainkban transzparenciának nevezett mű-
ködésmód szakrális formája  Benedek útmutatása szerint a mo-
nostorban élő testvérek kérjék az apát áldását a terveikre, útja-
ikra, ajándéktárgyaikra, tévesztéseikre, mulasztásaikra  Így nem 
fognak izolálódni a közösségtől, hanem szükségleteikkel, hibá-
ikkal együtt elfogadja őket a közösség  Az áldáskérésben az Is-
ten és az Ő helyettese, az apát előtti transzparencia formálódik 
meg  A testvérek nem engedélyt kérnek, hanem ennél többet: Is-
ten áldását  Ez az alázat teszi őket szabaddá, hogy az optyinai 
sztarecekkel és Szent Pállal együtt így imádkozzanak: „Uram, 
hálát adok neked mindenért, ami történni fog velem, mert szilár-
dan hiszem, hogy a Téged szeretőknek minden a javukra válik ” 
(Róm 8,28) 

A szív feltárása, a gyónás szintén a transzparencia jele  Be-
nedek diszkrécióval vezeti tanítványait az osztozás kultúrájába: 
vannak bűnök, amelyeket nem az egész közösség nyilvánossága 
előtt, azaz a capitulum culpae fórumán, hanem az apátnak valla-
nak meg  Másutt Benedek azt rendeli, hogy az útra küldött test-
vér inkább hallgasson, mintsem beszéljen az útközben tapasztalt 
történésekről  

A vagyonközösség az osztozás egyik formája  Benedek meg-
győződése szerint a hitelesen megélt vagyonközösség abban se-
gít, hogy a birtokló, kisajátító működésmódból megtisztuljunk, 
s ehelyett már itt a monostorban teljesebben részesedjünk Isten 
jelenlétében, gondviselésében 
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A radikális vagyonközösség eszménye, élhetősége

„Ha volt valami vagyona, azt ossza ki előbb a szegények kö-
zött, vagy ünnepélyesen adományozza a monostornak; de 
semmit ne tartson meg magának az egészből, hiszen tudja, 
hogy még saját testével sem rendelkezhetik ” (RB 58,24–25)  
A kora középkori monachusok úgy tekintenek a saját testükre, 
mint az ókori rabszolgatartók rabszolgáikra  Se a gondolataik, 
se az eszköztárgyaik, se a testük nem saját tulajdonuk  A szerze-
tesélet kezdetén s azután is a teljes önátadás a bizalom terében, 
Isten terében lehetséges: akire ráhagyatkozom, az nem él visz-
sza a bizalmammal  Mitől válik élhetővé, közösségteremtő erővé 
ez a radikális evangéliumi eszmény? Bizonyosan a helyi elöljá-
ró arány-, hitérzéke és emberismerete táplálja a bizalmat a test-
vérekben  Az áldáskérés gyakorlata kétségtelen, hogy a hit útja, 
a hitből fakadó cselekedet  Visszajelzést kérek, visszajelzést ka-
pok  Áldást kérek, és áldást kapok  Van olyan, hogy kérek és nem 
kapok áldást? Mi emberek olykor – gyógyulatlanságaink miatt 
– megvonjuk egymástól ezt a kegyelmet  Isten azonban nem tud 
nem megáldani bennünket, akik a birtoklástól a létezésig hala-
dunk lépésről lépésre a Regula ösvényén  

Vásárhelyi Anzelm



NAPLÓ

Idén júliustól Főapátságunk is csatlakozott a Felzárkózó Tele-
pülések Programjához, amelynek célkitűzése, hogy a há-
romszáz leghátrányosabb helyzetben lévő települést fejlesz-
sze, elsősorban a gyerekekre koncentrálva  A programban két 
Veszprém megyei településért, Nagydémért és Pusztamis-
kéért vállaltunk felelősséget, hogy az ott élőknek egy átfogó 
intézkedési terv alapján segítsünk hátrányaik leküzdésében  
Az országos projektet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ko-
ordinálja és finanszírozza  A program rendi felelőse Bokros 
Márk atya. Az elesettekért, rászorulókért, szegényekért való fe-
lelősségvállalásról a Regulában is több helyen olvashatunk  A 
jó cselekedetek eszközeinél például Szent Benedek ezt írja: 
„új erőre segítsd a szegényeket”, valamint „légy segítségére 
a szorult helyzetben levőknek”  Főapátságunk ennek jegyében 
két szociális otthont tart fenn (Pannonhalmán és Sopronban), 
és a karitászon keresztül (Lőrincz Pál esperes atya irányítá-
sával) nyújt rendszeres és alkalmi támogatást (többek között 
Szent Márton asztalával)  Ilyen átfogó szociális programban, 
mint a felzárkózó települések programja, eddig még nem vet-
tünk részt  A közösség fontos célkitűzésnek tartja ezeknek a 
településeknek a felzárkóztatását, hisz nap mint nap szem-
besülünk – akár itt helyben, Pannonhalmán is – azzal, hogy 
vannak családok, akik bizony támogatásra szorulnak  Először 
is kell készítenünk egy települési diagnózist Pusztamiskéről 
és Nagydémről, hogy pontosan tudjuk, mik a legfontosabb 
problémák, fejlesztési irányok  Azt látjuk, hogy mindkét he-
lyen élnek roma lakosok, de nem szegregátumokban, hanem 
inkább elszórtan  Azt is tapasztaltuk az első látogatások al-
kalmával, hogy van olyan család, akinek abban kell majd se-
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gítenünk, hogy megfelelő lakhatási körülményeket tudjon 
kialakítani  Első lépésként pedig úgynevezett jelenléti ponto-
kat kell kialakítani, ahol a kapcsolatot lehet tartani a helyiek-
kel és programokat, szolgáltatásokat tudnak nyújtani nekik  
Ezeken a helyeken szociális munkások foglalkoznak majd 
az érintettekkel, akiknek a felvétele most zajlik  A Főapátság 
mint intézmény áll a kezdeményezés mögött, így egy olyan 
szervezeti hátteret tudunk biztosítani, ami nagyban meg-
könnyíti majd a munkát  Miután felmérjük a helyi nehézsé-
geket, jöhet a cselekvési terv kidolgozása és konkrét progra-
mok megvalósítása  Az egyik fő fókuszterület a gyermekek, 
akiknek a szakemberek szerint életük első ezer napja nagyon 
meghatározó a fejlődésükben  A jelenléti pontok ezekhez al-
kalmas tereket is tudnak biztosítani  Hetente pár alkalommal 
a szülők elhozhatják ide a gyermekeiket, biztonságos környe-
zetben játszhatnak, miközben az anyák is támogatást kapnak 
például abban, hogyan vezessék a háztartást  A program a 
Gimnáziumunk azon törekvését is tudja támogatni, amely-
ben immár évek óta tudatosan hátrányos helyzetű diákokat 
is felvesz az intézmény  Ha van egy alapvető kapcsolat a ne-
héz szociális körülmények között élő családokkal, könnyebb 
integrálni a gyerekeket is, hiszen ismerjük őket  Egy uniós pá-
lyázatnak köszönhetően például több tucat óvodai csomagot 
oszthattunk szét a településeken még szeptemberben  Ezek-
ben a higiéniai termékek mellett van például óvodai zsák, 
plédek, takarók, amelyre nagy szükség van az intézmények-
ben  Ebből az együttműködésből sokat tanulhatunk  Olyan 
tapasztalatokkal, módszertannal, szemlélettel gazdagodha-
tunk, amelyet tudunk hasznosítani majd a közvetlen környe-
zetünkben, a plébániáinkon is, ha támogatásra szoruló csa-
láddal találkozunk 

A XVII. Arcus Temporum Fesztivál augusztus 27–29. között 
idén is elvarázsolta a látogatókat. A középpontban Liszt Fe-
renc és Dukay Barnabás munkássága állt  A fesztivál művésze-
ti vezetői Klukon Edit és Ránki Dezső zongoraművészek 
voltak  A zenei részről Csengery Kristóf írt a Figyelő rovat-
ban elemző ismertetést  A fesztivál vázát a szerzetesközösség 
imádságos napirendje adta  A látogatók részt vehettek eze-
ken, de megismerhették monostorunkat, gyűjteményeinket 
és az itt élő közösséget is  Az irodalmi programok részeként a 
100 éve született, és 40 éve elhunyt Pilinszky Jánost idézte meg 
a rendezvény: dokumentumfilmekkel, költészetét bemutató 
előadással emlékezett meg a fesztivál, amelyen Marno János 
József Attila-díjas költővel is találkozhattunk  Fontos hely ez, 
ahova időnként vissza kell térni, ahol találkozhatunk legbensőbb ma-
gunkkal – így vallott Pannonhalmáról Krajcsovics Éva, akinek 
a fesztiválon nyílt meg Fehér vászon című kiállítása  Magáról 
így vallott: Amikor odaállok a fehér vászon elé, az nekem olyan, 
mint másnak belépni az ima helyére. Azt gondolom, minden iga-
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zi műalkotás tartalmaz valamennyi spiritualitást, szakralitást, ami 
nem azt jelenti, hogy ez minden alkalommal jelen is van, de a szán-
déknak szakadatlanul ott kell lennie; a lehetőségét meg kell teremte-
ni  A kiállítást Máthé Andrea esztéta nyitotta meg, aki szep-
tember közepén diákjaink számára is segítette a befogadását 

A nyár végi előkészítő konferenciák, tanári megbeszélések után 
szeptember 1-jén Veni Sancte szentmisével kezdődött meg a 
21/22-es tanév  Juhász-Laczik Albin igazgató atya beszédé-
ben kifejtette, hogy az itteni diákéletben jelen van egy bizo-
nyos „varázslat”  Fontos a varázslatokból erőt merítve, a magam 
szükségén, egyedüllétén, kudarcain megedződve észrevenni, hogy 
küldetés van, feladat. Rögtön ott melletted, a másik. Aki hát persze 
hogy éppen olyan fontos, mint Te vagy, de éppen ezért nagyszerű 
feladat is, nagy méltóság, hogy neki szüksége van – és éppen rád. 
Ezt úgy hívjuk: közösség – mondta  Az új tanévben az órarend 
úgy készült, hogy az 5  óra és a 6  óra között a tanárok és di-
ákjaink is részt vehetnek a Bazilikában a Napközi imaórán 
a szerzetesközösséggel  Az elmaradt osztálykirándulások 
némelyikének pótlásával, a nyári emlékek megosztásával és 
az évkezdő rekollekciókkal folytatódtak a tanévkezdő hetek, 
aminek fontos eleme volt az Eucharisztikus Kongresszusra 
való felkészülés, ráhangolódás is 

A 17–18  században a Versailles-i Királyi Kápolnában történt 
bemutató óta most először hangzott fel Charles-Hubert 
Gervais (1671–1744) kiemelkedő francia zeneszerző hat nagy 
motettája a Bazilikában 3-án, a lemezfelvétel előtt, az Orfeo 
Zenekar és a Purcell Kórus előadásában, Vashegyi György 
vezényletével (O  Doray, Szutrély K , C  Dubois, M  Vidal és 
D  Wiczak közreműködésével) 

A mindennapi szolgálat során mozdítsátok elő a keresztények egysé-
gét, párbeszédre lépve mindenkivel. Az ökumenikus mozgalom nagy 
hasznot meríthet abból, ha elkötelezitek magatokat a dialógusra, a 
másik fél meghallgatására és a közeledésére. Legyen a ti apátságo-
tok mindig nyitott otthon a testvérek gondjai előtt. Erre hívta a 
pannonhalmi bencés szerzetesközösséget Szent II. János Pál 
pápa huszonöt évvel ezelőtt, 1996  szeptember 6-án a Szent 
Márton-bazilikában  A Szentatya látogatásának évfordulójá-
ról aznap ünnepélyes vesperáson emlékeztünk meg  Ennek 
folytatásaként liturgikus emléknapján (október 22-én) a ben-
cés közösséggel együtt ünnepelt a Bazilikában, és a szent-
mise főcelebránsa volt Veres András győri megyéspüspök, 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke  A Kongre-
gáció bencés szerzetesei mellett jelen volt Pannonhalma pol-
gármestere, valamint a helyi képviselők  A jelenlévőket Cirill 
főapát úr köszöntötte: Ha szorgalmas tanulóként Isten szavára 
hallgattok, szívetek készségessé válik mindarra, amit az Úr mond 
nektek válaszként a történelem minden egyes korszakának elvárása-
ira – idézett a Szentatya 25 évvel ezelőtti pannonhalmi beszé-
déből  A pápa megújulásra hívta a bencéseket  Legyetek ébe-
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rek, figyelmesek az idő jeleinek fürkészésében, az Úr iránti alázatos 
engedelmesség megtartásában, hogy az üdvösség helyesen értelme-
zett üzenetét eredményesen adjátok tovább. Ezen az eseményen 
adták át az idei Pro Pannonhalma-díjat is  A két díjazott 
közül Miletics Katalin Janka bencés obláta, szobrászmű-
vész betegség miatt nem tudott jelen lenni, Schmal Károly 
festő- és grafikusművész személyesen vette át az elismerést  
Cirill főapát úr laudációjában emlékeztetett arra, hogy az al-
kotó sok éve kötődik a monostorhoz  Ő tervezte a Szent Már-
ton-év logóját és teljes arculatát; ő készítette a Pannonhalmi 
Szemle borító- és grafikai terveit, valamint logóját  A 2020-as 
Arcus Temporumon Kereszt című installációját láthattuk  Al-
kotómunkájával részt vesz a szerzetesközösség küldetésének 
teljesítésében: tanúskodik Krisztus jelenlétéről a világban és 
az emberek előtt 

I. József (Youssef Absi) pátriárka a Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszusra érkezett Magyarországra, és kifejezett 
kérése volt, hogy a Kelet és Nyugat találkozásainak ezer-
éves helyszínére, Pannonhalmára zarándokolhasson  Ismert 
volt előtte, hogy a Főapátság régóta ápol kapcsolatot a kü-
lönböző keresztény felekezetekkel, köztük a keleti egyhá-
zakkal is, és találkozhasson a bencés szerzetesközösséggel  
A Melkita Görögkatolikus Egyház vezetőjét, aki Jean-Abdo 
Arbach homszi melkita érsekkel és Eliad El-Debeivel, a dél-
szíriai, jordániai területek püspökével együtt látogatott hoz-
zánk, Cirill főapát úr fogadta szeptember 7-én, és vezette 
körbe a monostorban  Megemlítette: Szent II  János Pál pápa 
ittjártakor emlékeztetett arra, hogy a monostort még az egyház-
szakadások előtt alapították, így a múltunk kötelez minket a mára 
már kissé meglazult kapcsolataink megerősítésére a testvéregyhá-
zakkal  A pátriárka megtekintette a nemrégiben letétbe kapott 
ikongyűjteményt is  A többségében 19  századi darabokat 
tartalmazó kollekció különösen érdekelte I  József pátriár-
kát, hiszen, mint az kiderült, ő maga is gyűjti az ikonokat  A 
látogatás során a vallási vezetők részt vettek a napközi ima-
órán, amely tiszteletükre részben latinul zajlott  Végül talál-
koztak valamennyi szerzetestestvérrel  A pátriárka beszélt 
a mindennapjaikról, a missziós elkötelezettségükről  Egyik 
püspöktársa pedig arról számolt be, hogy egyházmegyéjében 
az Iszlám Állam kilenc templomot rombolt le tíz éve, ami-
kor átvette hivatalát  Elmondták, hogy az általuk fenntartott 
iskolákban nemcsak melkita, hanem muszlim gyerekeket is 
oktatnak  Hozzátették, hogy a keresztény iskolákban tanuló 
iszlám fiatalok később biztosan nem csatlakoznak majd az 
Iszlám Államhoz  Amellett, hogy vallásukat megtartják, a ke-
reszténységhez pozitívan viszonyulnak 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra hosszabb idő 
óta készültünk, már a tavalyi esztendőben a Vendégségben 
hívószó köré szerveztük a spirituális és kulturális program-
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jainkat  A területi apátság ilyen irányú tevékenységeit Hor-
tobágyi Arnold ravazdi plébános atya fogta össze referens-
ként, asszisztensként Viszlóné Andrea felelt a NEK iroda, a 
Főapátság, a plébániák és a Gimnázium közötti kapcsolattar-
tásért, szervezésért  A kongresszus előtti napokban nemcsak 
a melkita pátriárkát fogadtuk, hanem Nagydém küldöttségét 
(a Felzárkózó Települések Programjának résztvevőit, továbbá 
vendégségbe hívtuk egy szociális otthon idős lakóit is, akik-
nek az elmúlt időszakban ritkán lehetett részük találkozások-
ban)  Mindeközben pedig a bencés atyák a kongresszuson 
gyóntatás vállaltak, a Szent István Könyvhéten dedikáltak és 
a pénteki laudest tizenkét pannonhalmi bencés szerzetes éne-
kelte a Hungexpón  A nyitóverset pedig Josip Bozanić bíbo-
ros, zágrábi érsek jobbján Cirill főapát úr  Jurinka Szilveszter 
atya – többek között – a színpadon énekelve élte át a rend-
kívüli pillanatot  Lehetett hallani, hogy velünk együtt imádkoz-
nak. Nagyon erős élmény, ahogy ott állunk a színpadon és ötezer 
emberrel közösen fohászkodunk. A laudes napján este Gimnázi-
umunk diákjaiból és a plébániákhoz tartozó fiatalokból álló 
csapat érkezett meg a kongresszusra, hogy részt vegyenek a 
Forráspont ifjúsági esten és az Ákos-koncerten  Mintegy száz-
ötvenen mentek fel csoportosan Budapestre  Szombaton pe-
dig egy körülbelül huszonkét fős, diákokból, tanárokból és 
szülőkből álló csoport kerékpárral zarándokolt el Pannonhal-
máról a Kossuth térre, hogy részt vehessenek a fáklyás kör-
meneten  Különvonattal pedig több mint ötszázan indultunk 
útnak (Gimnáziumunk diákjai, tanárai és plébániáink hívei), 
hogy találkozzunk Ferenc pápával  A Szentatya a zárómise 
előtt többek között találkozott a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsának és magyarországi zsidó közösségek 
képviselőivel, ahol beszédének bevezetésében ezt mondta: 
Látlak titeket, testvéreim a Krisztusba vetett hitben, és áldom a kö-
zös utat, amelyen jártok. Gondolatban most a pannonhalmi apát-
ságra tekintek, az országnak erre a lüktető lelki központjára, ahol há-
rom hónappal ezelőtt együtt gondolkoztatok és együtt imádkoztatok. 
Ha együtt és egymásért imádkozunk, ha együtt tesszük a dolgunkat 
a szeretetszolgálat terén ezért a világért, amelyet annyira szeret az 
Isten: ez a legkézzelfoghatóbb út a teljes egység felé. A pápa a júni-
us 8-án Isten és a világ – Vendégségben az Ige asztalánál címmel 
Pannonhalmán megtartott ökumenikus konferenciára utalva 
mondta a megtisztelő szavakat  A kongresszus legfelemelőbb 
pillanata a Ferenc pápa vezetésével ünnepelt záró-szentmi-
se volt, ahol érezni lehetett a tömeg és a közös imádság és 
éneklés erejét  A Szentatya a többi között ezekkel a szavakkal 
fordult a hívekhez: Engedjük, hogy a találkozás Jézussal az Eu-
charisztiában átalakítson bennünket, ahogyan átalakította a nagy és 
bátor szenteket, akiket tiszteltek, mint Szent Istvánt és Szent Erzsé-
betet is. Csakúgy, mint ők, mi se elégedjünk meg kevéssel: ne érjük 
be egy olyan hittel, amely csak a szertartásokból és az ismétlésekből 
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él. Nyíljunk meg a megfeszített és feltámadt Isten botrányos újdon-
ságára, aki megtört kenyérként életét adja a világért. Akkor örömben 
fogunk élni és örömet viszünk mindenhová.

A Gimnázium tanári kara heti rendszerességgel találkozik, hogy 
megbeszéljék a fontosabb feladatok megoldásának módoza-
tait  Ilyenkor tanév elején a tehetséggondozás kérdésével fog-
lalkoztunk: miképpen találjuk meg a valamilyen területen te-
hetséges diákot, és milyen eszközök, módszerek segítségével 
segíthetjük a személyes fejlesztését  Más alkalommal volt di-
ákunk, dr. Feller Gábor győri pszichiáter tartott előadást (az 
előre feltett kérdések mentén) az Alkohol, cigaretta, drog okozta 
függőségek témában, amit megbeszélés követett 

A Gimnázium Dísztermében dr. Toman József (ugyancsak volt 
diákunk) orvos, a tokiói magyar olimpiai csapat sportorvosa 
tartott előadást Olimpia a covid pandémia árnyékában (Felké-
szülés és tokiói versenynapok a sportorvos szemszögéből) címmel 
október 1-jén  Toman József az Országos Sportegészségügyi 
Intézet Sportsebészeti Osztályán dolgozik  Keretorvosként és 
az orvosi stáb tagjaként segített a női és a férfi kézilabda válo-
gatott mellett, a Vasas és a Kispest-Honvéd labdarúgó csapa-
toknál, a Magyar Futball Akadémián és a magyar kajak-kenu 
válogatottnál  Tagja a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség or-
vosi és antidopping bizottságának 

Ugyancsak a Díszteremben Erő Zoltán építész, Budapest főépí-
tésze, a 4-es metró állomásainak építész tervezője tartott elő-
adást Budapest változásai címmel 8-án  Erő Zoltán Budapest 
példáján azt mutatta be, hogy egy város évszázados fejlődé-
sét hányféle módon határozzák meg a tudatos döntések vagy 
a spontán folyamatok (kezdve a rómaiaktól)  Azonban nem 
csak Budapestről volt szó: hallhattunk arról is, hogy mi az 
urbanisztika, és kik lehetnek urbanisták  Közösen elgondol-
kodhattunk – számtalan feltett kérdés nyomán – a jelen vá-
rosfejlődés 21  századi kihívásairól  Az előadó a pannonhalmi 
kertészet épületeinek tervezési folyamatában is részt vett 

Gyöngyössy Imre (1930–1994) iskolánk egykori (1940–1948) ta-
nulója, Balázs Béla-díjas filmrendező, író, költő, dramaturg, 
tavaly lett volna 90 éves  Két filmjével emlékezünk rá: Szám-
űzöttek (1991) és az Oscar-díjra jelölt Jób lázadása (1983)  Az 
utóbbi film vetítése után diákjaink találkozhattak Petényi Ka-
talinnal és Kabay Barnával, akik megosztották hihetetlen él-
ményeiket a filmforgatással kapcsolatban 

A Gimnáziumi Galériában nyílt meg Gerber Pál Munkácsy-díjas 
festőművész Zörög felettem az ég című meghökkentően elgon-
dolkoztató kiállítása 13-án  A kiállítást Szalay Ágnes művé-
szettörténész nyitotta meg: A jelen kiállítás címe máris meghök-
kentő. Okkal érezhetjük, hogy Gerber Pál munkáinak értelmezése 
során szinte megfejthetetlen vagy igen sokoldalú képi vagy szöveges 
rejtvényekbe, allegóriákba ütközünk. Kétségtelen, hogy ki kell most 
lépnünk komfortzónánkból, ha közelebb szeretnénk kerülni ezen rejt-



vények megfejtéséhez. Műveinek nincsen tökéletes és hibátlan értel-
mezése, mert mindig kiegészíti azt egy-egy új elemmel, amely újabb 
és újabb szempontokat hoz látóterünkbe az értelmezési kísérletünk 
során. Talán emiatt is olyan kedvünkre valók és izgalmasak munkái, 
mert közös gondolkodásra, kreativitásunk szabadon engedésére sar-
kall minket. Már-már az absztrakció határait súroló egyszerűséggel, 
banális vizuális és verbális eszközökkel egy olyan sajátos világot te-
remt maga körül, amelyben mi is szívesen csatangolunk 

A Díszteremben Prószéky Gábor programozó matematikus, 
nyelvész tartott előadást Emberi nyelvek feldolgozása a mestersé-
ges intelligencia eszközeivel címmel 15-én  Úgy tűnik, az utóbbi 
években egy technikai áttörés megváltoztatta az emberi nyel-
vek számítógépes leírásáról kialakult képet  Hogy jobban 
megérthessük a problémát, áttekintettük a konkrét szövegek 
elemzésén alapuló modern közelítés, a korpusznyelvészet alap-
elveit, majd a – ma szinte mindenhol mesterséges intelligen-
ciának nevezett – gépi tanulásos módszereknek és az utóbbi 
időkben azon belül is szinte egyeduralkodóvá váló neurális 
hálóknak a működését, illetve további új kérdések is merül-
tek fel ezekkel kapcsolatban  Az előadó a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem egyetemi tanára, az MTA Nyelvtudományi 
Intézetének igazgatója, a MorphoLogic nevű számítógépes 
nyelvészeti vállalkozás alapító tulajdonosa, amely a Micro-
soft nyelvhelyesség-ellenőrző szoftvereinek volt beszállítója 

A Díszteremben kisebb színielőadások is voltak  Párbeszéd a sötét-
ben címmel koncertszínházi előadás volt Csoóri Sándor életmű-
ve alapján Vecsei H. Miklós és barátai előadásában, amely a 
mai eltávolodás és uniformizálódás ellen keres szenvedélyes 
és egymásra figyeléssel teli válaszokat  A frankofón napok al-
kalmával pedig Un amour de Molière címmel a francia Libre à 
nous társulat lépett fel  Bemutatták a szerző leghíresebb sze-
replőinek, néhány kiemelt színdarabjának néhány fontos jele-
netét  22-én pedig egyik osztályunk diákjai segítették az Ok-
tóber 23-i megemlékezést iskolánk tanulói és tanárai számára 

Cirill főapát úr 17-én a vasárnapi konventmisén így zárta ho-
míliáját: Amikor most Ferenc pápa az egész egyházban elindít egy 
szinodális folyamatot, ezzel az a szándéka, hogy az egész egy-
házon egyre jobban kirajzolódjon Krisztus képmása, hogy az egész 
egyház jobban felismerje Isten szándékát, hogy az egész egyház képes 
legyen korunkban is teljesíteni küldetését. A pápa azt szeretné, hogy 
a világ minden részére elterjedt egyház a püspökségek, és az egyház-
községek, a szerzetesközösségek és a lelkiségi mozgalmak szintjén is 
reflektálna küldetésére. A hívek pedig, közösségben, együtt keresnék 
Isten akaratát. A híveknek ilyen mértékű bevonása az egyház aktu-
ális küldetésének munkálásába még soha nem volt kifejezett cél az 
egyház történelme során. Most a pápa azt szeretné, ha a világ több 
mint négyezer egyházmegyéje, és a közel másfél milliárd katolikus 
hívő együtt fordulna Isten felé. Ez a mai szentmise itt a bazilikában, 
a Pannonhalmi Területi Főapátság bekapcsolódásának nyi-
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tánya abba a 2023-ig tartó szinodális folyamatba, amelyet Ferenc 
pápa meghirdetett. Ugyanezen a napon a diákmise keretében 
mutatta be Szaplonczay Máté görögkatolikus pap (iskolánk 
volt diákja) az „első” liturgiáját 

Október 22-én este a Gimnázium tornacsarnoka bálozó fiata-
loktól volt hangos  A fiúk és a testvériskoláinkból – a győri 
Czuczor és a budapesti Patrona Hungariae gimnáziumból – 
érkezők és más vendégeink, összesen csaknem háromszázan 
báloztak együtt  A Pannonhalmi Diákbál régi hagyományát 
két éve élesztettük újjá, idei volt a második az „újkori” bálok 
történetében, ahol a felhangzó zene egy részét diákjaink élő-
ben megszólaló zenéje kísérte 

Idén is tíz építész, tervező, kivitelező és építtető részesült Pro 
Architectura-díj elismerésben (a díjat a magyar építészeti 
kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített környezet lét-
rehozásában, az építészeti értékek megóvásában, és az építé-
szeti szemléletformálásban kifejtett tevékenység elismerésé-
ért adományozzák), közöttük építtetőként díjazták a Magyar 
Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátságát, a kőszegi, 
egykori bencés rendház felújításával létrehozott Benedict 
Hotelért  A díjat Cirill főapát úr vette át Budapesten 

Október végén a tanítási szünet idején egy bakonyi túra-napot 
tartottunk Bakonynána – Gaja-szurdok – Jásd környékén a 
színes falevelek között az őszi erdőben a bencés közösségünk 
tagjainak  Ezt követően közösségépítő napokon vettünk részt 
Fedor István vezetésével 

November 1-jén ünnepeltük a szenteket, akikről a kalendárium 
külön, név szerint nem emlékezhet meg, hiszen olyan sokan 
vannak  Világunkban embereken keresztül nyilatkoztatja ki magát 
az Isten. Az Ószövetség is emberi neveket használ: Ábrahám, Izsák 
és Jákob Istene… Emberek segítségével válik megismerhetővé Isten 
arca. Ha hálával gondolunk ezekre az emberekre, akiket szenteknek 
mondunk, akkor magát Istent dicsőítjük  Másnap az egyház a tes-
ti feltámadás és az örök élet hitével emlékezik meg a holtak-
ról  Szerzetesközösségünk idén is megtette ezt a Boldogasz-
szony-kápolnában, ahol korábbi főapátok, bencés szerzetesek 
nyugszanak  Keresztényként azt is érezhetjük, hogy a halál után 
van egy nagy teljesség, ahová egy titkos kapun keresztül jutunk be, 
kapunk bebocsájtást, és újra találkozunk elhunyt szeretteinkkel. A 
halottak napja ezt a reménységet felcsillantja előttünk, és lehetőséget 
ad, hogy a velük kapcsolatos gyászmunkát folytassuk. Fontos, hogy 
az emlékezés ne váljon rutinszerű feladattá: ne csak a sírokon gyújt-
sunk gyertyát, hanem a szívünkben is – mondta Gérecz Imre ma-
giszter atya 
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RÉSUMÉ

poor

Zsuzsa Takács: The Scent of the Poor

Georg Braulik: How Should We Like the Stranger?

Gergely András Nacsinák: Metropolitan Icon (Saint John the Almsgiver)
The inherent dilemma of Christian existence (living in two realities at the same 
time, experiencing both the present world and the Kingdom to come) is much 
more painful on the scale of the social field  When proclaimed institutionally, the 
truths of the Gospel, accepted and lived on personal level, are easily turned into 
ideologies and means of power: the living Spirit becomes dead letter  Only a saint, 
such as Saint John the Almsgiver, free from institutional expectations, has a chance 
to overcome this dilemma and build a bridge between these two modes of exist-
ence; only he or she might turn the desolate landscape of a metropolis (in his case 
Alexandria) into an icon of the City 

Péter Szőke: Christmas for All
Re-reading Genesis and Exodus, Jonathan Sacks has proposed the outline of a 
Jewish theology of role reversal: the only way for the chosen to learn how to be 
compassionate is to experience what it is like to feel rejected  He also argues that 
at Christmas God himself chooses the last place among men, that of a homeless 
and refugee child – quite a controversial, if not provocative image today  The pan-
demic has revealed that we cannot pretend to stay healthy in a sick world (Pope 
Francis) and shed light on the many injustices of the global political and economic 
system  Even if world of yesterday no longer exists and a return to the status quo 
ante is not possible, crises can serve as starting points for improvement  As Pope 
Francis suggests in Fratelli tutti: let a better world emerge; let us rediscover the 
‘sacrament of the brother’ so that we may live all as brothers and sisters in human-
ity  The essay portrays the Community of Sant’Egidio as such a starting point, 
whose members live in personal friendships with the poor, celebrating Christmas 
together 

Asztrik Várszegi: Archabbot András Szennay (A Personal Reflection)
Archabbot András Szennay served as the 85th abbot of Pannonhalma  The essay is 
an homage to the late prelate by his successor, the 86th abbot of the Saint Martin 
Monastery  Archabbot András became leader of the monastic community at the 
time of communist suppression  His tenure saw the first overly cautious, but later 
on rather vivacious attempts of the church in Hungary to regain its freedom 

Mihály Kránitz: The First Post-Conciliar Years of Theological Renewal in Hungary 
(András Szennay as Redactor of the Quaterly Teológia)
In the years after the Second Vatican Council, the renewal of theology in Hungary 
was largely due to the journal Teológia, founded in 1967  From 1971, the Benedic-
tine monk András Szennay (1921–2012) – born exactly one hundred years ago – 
became the editor-in-chief of the paper with the aim to present and methodically 
explore the changes in the church  The selection of topics, authors and books to 
be reviewed in the journal, as well as the questionnaires sent to the readers con-
firm András Szennay’s exceptional editorial readiness, which shaped greatly the 
post-conciliar landscape of Hungarian theology 

Marcell Mártonffy: The Sobriety of the Ecclesiological Imagination (In Memory of 
Ghislain Lafont OSB)
The oeuvre of the distinguished French theologian and Benedictine monk Fr  
Ghislain Lafont, who died in 2021 at the age of 93, touches upon numerous main 
topics of Catholic theology, starting with the analysis of Aquinas’ Summa up to 
the retracing of a “theological history” of the Church and the deconstruction—i e  
the constructive reconstruction—of the actually existing Catholicism  Even in the 



last years of his life, Lafont published several books in which he reconsidered, 
partly under the influence of Pope Francis’ gestures, the innovative ecclesiologi-
cal suggestions of Vatican II  The present appreciation points out some aspects of 
the quiet radicalism of Ghislain Lafont imagining the specific features of a future 
Catholic Church based entirely on “the love in abundance” and the mercy of God  

Tamás Németh: Mesijás Has Already Left (Suggestions for Reading of The 
Dispossessed)
Szilárd Borbély’s The Dispossessed seems to be one of the most important Hun-
garian novels of the last decade  The essay examines the main propositions of the 
reception concerning the underlying dynamics of autobiography and fiction; so-
ciography and novel; language and perspective; otherness and identity  It argues 
that The Dispossessed can (and should) be read as a work of fiction, whose narrative 
tools and methods (such as the disguised adult narrator) create „experimental 
conditions” to seek answers to one principal question: What does it mean to be 
human in the state of complete material-spiritual-cultural poverty?

Benedek Péter Tóta: Ernst Barlach and the Aspects of Poverty
Following the survey of the first half of Ernst Barlach’s life presented by himself, 
one can trace his steps of fiascos and frustrations outlining his sense of personal 
poverty in art and life  In 1906, with the hope for a dramatic change, he went on 
a trip to Russia where he met poverty embracing and permeating human life in 
general  Thanks to this experience, symbolized poverty became the genuine form 
of existence in Barlach’s art  Probing some examples of his sculptures and statu-
ettes (Russian Beggar Woman; Blind Beggar), drawings or lithographs and wood-
cuts (Sorrow; The Divine Beggar), letters and plays (The Poor Cousin), one can come 
close to the perception: poverty is an authentic and venerable (almost hallowed, 
abundantly enriching) state of being human and human being – an apprehension 
appreciated even by Samuel Beckett 

Balázs Váczi: The „Immense Freedom of the Cosmos” (Aspects of the Sacred in the 
Works of Lászlo Krasznahorkai) 
This study delves into similarities between The Melancholy of Resistance and Spade-
work for a Palace by Laszlo Krasznahorkai with the approach of the sacred  Without 
claiming to be comprehensive, it attempts at adding an occasional outlook on the 
topic-related aspects of Satantango and at shedding some light on the spatial poetic 
objects and representational operations that may be related to the topic of sacred-
ness  The essay also explores the various perspectives of the ontological problem 
of freedom  The tiers of connotation in the texts are composed of elements of the 
sacred constructed in a position of isolation and solitude  Various aspects of the 
ritual locomotion, such as Valuska and Melvill’s “walk”, are the manifestations 
of the “universal” or cosmic bond, eliminating secular validities while exploiting 
space constructions, such as cities, buildings, and indoor spaces 

György Ruzsa: Icons, Flat-Surface Compositions (Comments on a Nil Stolobensky 
Icon)
First, the study examines the important aspect of the so-called ‘flat-surface’ com-
position of the pictorial tradition in the icon painting  Next, it discusses the hag-
iography of Saint Nil Stolobensky  The essay, then, explores an unusual icono-
graphic depiction of Saint Nil from the middle of the 19th century  The icon in 
question depicts Saint Nil together with various other saints, raising the figure of 
Saint Nil out of the surface of the icon, almost constructing a three-dimensional 
form  There are also many carved and painted wooden statues of Saint Nil  These 
were rather uncommon features in the art of the Russian Eastern Church  Lastly, 
the essay compares an icon of Saint Nil, which represents the saint with the mon-
astery founded by him, with a Theotokos icon from Seliger 

Anzelm Vásárhelyi: In Community of Goods

Poems by Barnabás Dukay, Nándor Takács, Zsolt Szalai, Heinrich Heine, and Rainer 
Maria Rilke



Az evangélium szabadságában 
éljetek!
Ferenc pápa beszédei budapesti és szlovákiai látogatásán

Új Ember – Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó, 2021, 126 oldal, 
ára: 3400 Ft

„A kötet a 34  apostoli út során a Szentatya részéről elmon-
dott valamennyi beszédet tartalmazza  Hisszük, hogy a kötet 
hozzásegíthet mindannyiunkat a megtérés útján ahhoz, hogy kö-
zelebb tudjunk lépni Istenhez  Hogy ennek gyümölcseként test-
vérként közelebb tudjunk egymáshoz lépni, akár a határ egyik, 
akár a másik oldalán élünk ” (Kuzmányi István, a Magyar Kurír 
főszerkesztője)

K Ö N Y V A J Á N L Ó



Napközi imaóra
Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó, 2021, 154 oldal, ára: 3200 Ft

Ősi hagyomány, hogy a szerzetesek a nap közepén, munká-
jukat megszakítva, egy negyedórás imádságra összegyűlnek a 
templomba  Ennek az imaórának a célja, hogy amikor „Az ég 
delén a napkorong” megjelenik, az időt megteremtő Istent di-
csőítsük  A zsoltárok szavaival Isten elé visszük napunk gondjait 
és örömeit  Isten igéjére figyelünk, hogy útmutatást kapjunk na-
punk hátralévő részére  

A napközi imaórás kötet kiadásával szeretnénk lehetővé ten-
ni, hogy a hívek is be tudjanak kapcsolódni a szerzetesek ősi 
imádságába  A kötet a közösen imádkozott részeket tartalmaz-
za  Az olvasmány, a könyörgések és a zárókönyörgés a www 
pannonhalmizsolozsma hu internetes oldalon érhető el 



szerk  Hardi Titusz OSB és Dejcsics Konrád OSB

Énekelj az Úrnak!
Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó, 2021, 558 oldal, ára: 4700 Ft

Az Énekelj az Úrnak! énekeskönyv, a „kék könyv” a mi saját 
allelujánk  Dalai a hatvanas évek óta születnek plébániákon, if-
júsági közösségekben, különböző szerzőknél  A rendszerváltás 
idején, 1993-ban jelentek meg először a bencés zsolozsmáskönyv 
fekvő formátumában, majd 1999-ben nagyalakú könyvként a 
Bencés Kiadó gondozásában  Csaknem harminc évvel az első ki-
adás után a Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó kortárssá tette 
a kiadást, amikor modernebb kottaképet és új technikai megol-
dásokat kínál  Milyen csodálatos az Isten, hogy a „kék könyv-
ben” szereplő daloknak már ilyen történetük van! Nemzedék 
nemzedéknek hirdeti az Úr hatalmas tetteit, s az új generációk-
nak halló fülük van: elfogadják és befogadják szüleik, sőt nagy-
szüleik allelujáját! 

(Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát előszavából)
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