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A Legfőbb szolgálatában

Luther Márton: Prédikációk. Luther Kiadó, Budapest, 
2015. (Luther válogatott művei 6.) 

Hogyan fedezte fel Istent Ábrahám?

„Fáradozását és igyekvését egy különösen rá jellemző 
elképzelés irányította és határozta meg: az az elképze-
lés, hogy rendkívül fontos, kinek vagy minek szolgál az 
ember. […] emlékezetes válasza ez volt: csupán a Leg-
főbbnek. Valóban emlékezetes válasz. Olyan önérzet 
árad belőle, amelyet majdnem gőgösnek és túlcsapon-
gónak lehetne nevezni. A férfi ú így is szólhatott volna 
magában: »Ki vagyok én, és mit érek, és mit ér bennem 
az ember? Elég, ha valamely kisebb […] bálványnak, al-
sóbbrendű istennek szolgálok, nem fontos.« Kényelme-
sebb lett volna így gondolkoznia. Ő azonban így szólt: 
»Én […] és bennem az ember kizárólag a Legfőbbnek 
szolgálhatok.« Ez volt mindennek kezdete. […] És […] 
lelke oly buzgó-fájdalmasan csüngött az igazságon, hogy 
mélyen meghatotta az Úristent, aki így szólt magában: 
»Megkenlek téged az öröm olajával minden társadnál 
jobban.«

Így fedezte fel […] Istent a Legfőbb utáni vágyból, 
hirdetvén tovább alakította és teljesebben elgondolta, s 
evvel minden érdekeltnek nagy jót tett: Istennek, önma-
gának és azoknak, akiknek lelkét tanításával megnyerte. 
[…] önmagának és a megtérteknek kiváltképpen azáltal, 
hogy a Sokarcút és nyugtalanítóan Kéteset az Egyetlenre 
és megnyugtatóan Ismertre vezette vissza, a Határo-
zottra, akitől minden ered, a jó és a rossz, a pillanatnyi 
és borzalmas éppúgy, mint az áldásos és szabályos, és 
akinek pártján minden esetre állni kell. […] a hatalmakat 
hatalommá egyesítette, és ezt Úrnak nevezte – egyszer 

és mindenkorra és kizárólagosan, nem pedig csupán egy 
ünnepnapra…” (Mann 1986, 1: 369–370. o.)

Th omas Mann József és testvérei című hatalmas re-
gényfolyamában olvasható ez a jelenet. A fi atal József-
nek Eliézer, a szolga meséli el az ősatyák történetét, így 
ismerkedik a család múltjával. Eliézer arról is tudósít 
a fi únak, hogy „hogyan fedezte föl Istent Ábrahám”. 
Hogy a sok istenség és hatalmasság között ő egyes-egye-
dül a Legfőbbnek akart szolgálni. Ezt a részt idéztem 
fent. Nem azért, mert eltévesztettem a műfajt, és ne 
tudnám, hogy a Luther válogatott művei sorozat 6. kö-
tetének bemutatójára gyűltünk össze, és teológiai iro-
dalom, illetve prédikációk helyett egy regényt akarnék 
ajánlani a megjelentek fi gyelmébe. Nem erről van szó. 
Bár meglehet, könnyebb felkelteni az érdeklődést egy 
cselekményekben és fordulatokban gazdag regény iránt, 
mint vágyat ébreszteni majdnem 500 éves igehirdetések 
elmélyült olvasására.

Luther felfedezte Istent Istennek

Felütésnek azért választottam Isten felfedezésének le-
írását, mert úgy látom, ha Th omas Mann regényt írt 
volna Luther életéről, az istenkapcsolat leírásáról szóló 
részt nyugodt szívvel, csupán a név megváltoztatásával 
átemelhette volna a József és testvéreiből.

Gondoljunk csak a történelmi háttérre: egy ágos-
tonos szerzetes 1517–18-ban szinte egyik napról a má-
sikra szemben találja magát papok, püspökök, egyházi 
hatalmasságok, világi fejedelmek egész során keresztül 
a fél Európával és az akkori világ két leghatalmasabb 
emberével: V. Károly császárral és X. Leó pápával. Egy 
hierarchikus világban rendek, rangok között egy „pa-
pocska” mást mer mondani, mint a hivatalos hatalmak. 
És nem hunyászkodik, nem hátrál meg, nem hódol be 
nekik. Hogy ezt vállalja valaki, ahhoz vagy őrültnek kell 
lennie, vagy hatalmasabb erőket tud saját háta mögött, 

 * Elhangzott 2015. november 10-én Budapesten a Deák Téri 
Evangélikus Gimnázium dísztermében a Luther válogatott mű-
vei sorozat 6. kötetének bemutatóján.
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mint akikkel szemben áll. Luther számára – akárcsak 
Ábrahám számára – nem volt mindegy, kinek szolgál az 
ember. „…emlékezetes válasza ez volt: csupán a Legfőbb-
nek. […] így szólt: »Én […] és bennem az ember kizárólag 
a Legfőbbnek szolgálhatok.« Ez volt mindennek kezde-
te.” Luther felfedezte Istent Istennek. Egy tekintélyelvű 
világban, önmagában is jókora tekinté-
lyelvűséget hordozva Luther rátalált a 
legfőbb Tekintélyre: Istenre. Ő az, aki 
felette áll mindennek és mindenkinek, 
és aki Teremtője, Fenntartója, Gondvi-
selője az egész világnak.

„Engedd, hogy Isten Isten legyen!” 
– biztatja hallgatóit egy 1519-ben el-
hangzott prédikációban (LVM 6, 117. 
o.). A Legfőbb előtt való megállás, a 
Legfőbbel való találkozás élménye 
mozgatta tetteit és szavait. Amikor Is-
tennel van dolga az embernek, akkor a 
Legfőbbel van dolga – e tapasztalat és 
alapvető felismerés nélkül érthetetlen a 
reformáció és érthetetlenek a prédikációk is, amelyek 
most magyar nyelven olvashatók e kötetben.

A legfőbb Szó: a kapcsolat

Luther élete végéig ennek a Legfőbbnek a szolgálatában 
állt. És élete végéig kitartott amellett, hogy az Urak Urát 
nemcsak fel lehet ismerni, hanem ő kapcsolatba is lép 
az emberrel úgy, hogy az Írás által hallatja szavát. Élete 
utolsó igehirdetésében is, három nappal a halála előtt 
arról beszélt, „milyen nagy megtiszteltetés és boldogság 
tudni, hogy Isten szóba áll velünk” (uo. 501. o.). Ami-
lyen nagyra értékelte a Legfőbbet, oly nagyra tartotta 
a Legfőbb Szavát, az Igét, a Szentírást. Hallgatóinak 
nem győzte mondogatni és tanítani, hogy a nagy Isten 
a jelentéktelennek tűnő Írásban és betűben rejti el és 
nyilatkoztatja ki önmagát. Erre mutat rá egy 1531-ben 
elhangzott prédikációban is advent 2. vasárnapján: 
„…igen nagy csoda, hogy Isten ilyen mélyre leereszke-

dik, és önmagát betűkben rejti el, és ezt mondja: »Itt 
egy ember ír le engem. Ezeknek a betűknek erőt kell 
adniuk az embereknek az ördöggel szemben, és meg kell 
váltaniuk őket.« A Szentírás tehát bizonyíték arra, hogy 
Isten eljött hozzád. Ha elfogadod, akkor üdvözülsz, de 
nem azért, mert a szöveg tollal és tintával íródott, hanem 

azért, mert Krisztusra mutat. Ugyanígy 
járt Izrael is a pusztában, amikor Isten 
megparancsolta Mózesnek: »Csinálj 
egy rézkígyót, és tűzd rá egy póznára. 
Mindenki, akit megmart a kígyó, élet-
ben marad, ha föltekint arra.« (4Móz 
21,8) Mi is volt ez? Csak két betű, a 
keresztfa és a kígyó, egy S és egy C,1 
Isten mégis hozzáfűzte: »Mindenki 
[…] életben marad, ha föltekint« a réz-
kígyóra. […] Éppen ez a helyzet itt is. 
Isten akarata fent rejtezik a mennyben, 
mégis azt mondja: »Megírattam ezt az 
Írást, és aki hisz benne, azt meg akarom 
erősíteni.«” (Uo. 430. o.)

Ugyanebben a prédikációban azt is a szívekre pró-
bálja helyezni, hogy azért nagyobb mindennél az Ige 
ezen a földön, és azért áll minden más szó és emberi taní-
tás fölött, mert vele együtt Isten költözik az emberbe, és 
azt senki ki nem veheti az ember szívéből: „Ám ha az Írás 
mélyére hatolsz, akkor megtalálod benne Krisztust és az 
ő igéjét. […] Mert ahol az Írás, ott Isten is jelen van, mivel 
hozzá tartozik és az ő ismertetőjele, és ha befogadod, 
akkor magát Istent fogadtad be. Mit tartasz egy olyan 
felebarátról, akit Istennek hívnak? Mit tehet vele szem-
ben a halál és a világ? Hadd legyen az Írás tinta, papír 
és betű! Ám aki attól el nem marad, és azt a magáénak 
mondja, maga Isten az, akihez viszonyítva a világ csak 
egy vízcsepp a vödörben…” (Uo. 431. o.)

Úgy vélem, a Szentírás oly nagyra értékelése, a sola 
Scriptura hittétel ebből a Legfőbbhöz való tartozásból, 

 1 „Az S a latin serpens ’kígyó’, a C pedig a latin crux ’kereszt’, 
egyben a spiritus ’lélek’ és caro ’test’ szó kezdőbetűje.” LVM 6: 
430. o. 316. jegyz.
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a Legfőbbre való rátalálásból érthető meg mélységében. 
Amíg nem jut el az ember világi erők és hatalmak között 
a Legfőbbig, amíg sok fecsegés, ismeret és bölcsesség kö-
zött meg nem találja a Legfőbb Szót, addig csak ide-oda 
sodródik a világban. A Legfőbb Szó a kapcsolat Isten 
és ember között.

Személyes érintettség

Az igehirdető Luther stílusáról, szolgálatával kapcso-
latos dilemmáiról, homiletikai sajátosságairól a kötet 
szerkesztője, Csepregi Zoltán alapos bevezető tanulmá-
nyából tájékozódhat az olvasó. Itt és most arról szeretnék 
szólni, mi az, amit ez a prédikációgyűjtemény tár elénk. 
Mi tűnik fel „újdonságként” az igehirdetések olvasása-
kor? Mitől lesznek ezek a prédikációk ma is érdekesek 
és aktuálisak az evangélikus teológia és ezen belül a gya-
korlati teológia vagy a hívő ember számára?

Az igehirdetésekben Luther Istentől megérintett, 
az ő ügyét a szívügyének tekintő, személyes meggyőző-
désből szóló, éppen ezért szenvedélyes prédikátorként 
jelenik meg. Magukban az igehirdetésekben egyre-más-
ra arról van szó, hogy a Legfőbb kérdését nem lehet 
személyes érintettség nélkül tárgyalni. Egy viszonylag 
korai, 1522-es prédikációban beszél arról, hogy „már 
egy szamár is bőgi a Biblia szövegét…” (Uo. 216. o.) 
Arra céloz ezzel, hogy lehet olvasni, ismerni és az életre 
alkalmazni a szent szövegeket az értelem segítségével, 
de a puszta tudás, külső ismeret önmagában még na-
gyon kevés. Egzisztenciális kapcsolatra van, lenne szük-
ség: „…az emberek nagy része úgy hallgatja Krisztus 
feltámadását, mint valami törökről szóló történetet, és 
olyan az nekik, mint egy kép a falon. Valami különbnek 
kell azonban ennek lennie […] Úgy kell a feltámadásra 
tekintenünk, hogy az a miénk: engem és téged érint.” 
(Uo. 318. o.)

Az Istennel és az igével való személyes kapcsolatot 
belső befogadás révén éri el és alakítja ki az ember. Ez a 
befogadás alapvetően szívbeli folyamat. Valami olyan, 
ami nem csupán az ember értelmében játszódik le, 

hanem legbensőbb lényében megy végbe: „Úgy veszik 
az igét, mintha az csak papír volna, vagy úgy, ahogy a 
kehely és az ostyatartó kendő befogadja Krisztus testét 
és vérét. A papír nem tesz mást, mint hogy hordoz 
valamit, amit aztán át is ad, de mégis csupán papír 
marad. Így másolsz egyik papírról a másikra, és jut 
el az ige nyelvem által a füledbe, de a szívedig nem ér 
el. Így veszik ők ezt a hatalmas kincset, mely ekképp 
nagy kárukra lesz, és mégis keresztényeknek tartják 
magukat. Mintha a papír így szólna: »Hordozom az 
írást, ez bizonyos: ’Üdvözítő született ma nektek’ (Lk 
2,11), ezért üdvözülni fogok.« Ám máris jön a tűz, és 
elégeti a papírt. A legfontosabb hittétel, mely megkü-
lönböztet minket az összes pogánytól, hogy nem csu-
pán megtanulod azt, hogy Krisztus, a mi Megváltónk 
és Üdvözítőnk, szűztől született, hanem olyannyira be 
is fogadod, hogy ő a te Urad és Megváltód, hogy képes 
légy szívedben dicsérni őt.”2

Ahogy Luther a Krisztus-befogadásról beszél, és 
ahogy ez a kérdés újra és újra felbukkan prédikációiban, 
már nem csak mint reformátor áll az akkori hallgatóság 
és a mai olvasóközönség előtt. Nem csak olyan valaki, 
aki a hit nagy kérdéseit és igazságait keresi, vitatja és 
pontosan körülírja. Hanem úgy is, mint lelki tanító, 
lelki vezető. Aki a hit ösvényén jár, ott tapasztalatokat 
szerez, és ezen az úton kalauzolja, vezeti azokat is, akik 
hallgatják őt. Különösen a korai prédikációira jellemző 
ez a lelki irányultság, vagy ha úgy tetszik, spiritualitás. 
Ezekben a reformáció, a hit nagy kérdései nem egyház-
politikai, első renden nem is dogmatikai, hanem dön-
tően mint lelki kérdések, mint az ember belső világára 
kiható kérdések jelennek meg.

Önismeret

Meglepő, hogy Luther élete végéig megőrizte ezt a lelki 
irányultságot igehirdetéseiben. Igaz, hogy főleg a koráb-
bi prédikációkban érződik erősebben a szerzetesi kér-

 2 LVM 6: 378. o. 1530. karácsony első napján.
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désmegközelítés, és az idő múlásával nagyobb hangsúlyt 
kap a külső ellenfelekkel való polémia. De a hit kérdése 
végig spirituális kérdés marad.

Ezen a lelki úton Luther feltűnően gyakran tér visz-
sza az önismeret témájára, amely minden lelkiség alapja. 
Olyan kérdéskör ez, amelyre a mai magyar evangélikus 
teológia még alig refl ektált, de ami a lelkiség szempontjá-
ból megkerülhetetlen és alapvető. Luther tud arról, hogy 
a Legfőbbel való találkozás során az ember találkozik 
önmagával is, pontosabban szembesül önmagával.

„Engedd, hogy Isten Isten legyen! Nyugodj meg 
abban, hogy ő többet tud rólad, mint te magad. Azért 
nézd az égi képet, Krisztust […] ne téveszd szem elől, 
és csak Krisztusban keresd magadat, ne önmagadban, 
akkor őbenne örökké meg fogod találni magadat.” 
(Uo. 117. o.)

Igazi énjére és valójára az ember Luther szerint 
Krisztusban talál rá. Mert Isten többet tud rólunk, 
mint mi magunk. Ez a keresztény önismeret alapja és 
kiindulópontja. Isten istenségének elismerése és érvényre 
juttatása is az önismeret talaján megy végbe.

1517 februárjában, jóval a reformáció hivatalos 
elindulása előtt nagyon világosan beszél erről Krisz-
tussal kapcsolatban is. Az ő cselekvése is akkor mehet 
végbe az emberben, ha a személy eltávolodik önmagától. 
Ebben a szakaszban – az igehirdetéseiben egyébként 
nagyon gyakran használt formában – mintegy Krisz-
tus hangján szól a gyülekezethez: „Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok ter-
helve, és én megnyugvást adok nektek. Ne próbáljatok 
enyhíteni terheiteken, ne nyugtatgassátok magatokat, 
ezt én akarom megcselekedni veletek. Miért marad-
tok mégis önmagatoknál? Hagyjátok ott magatokat 
és jöjjetek énhozzám: kételkedjetek magatokban, és 
reménykedjetek bennem. Ahogy Ábrahám is elment 
a maga országából, barátai köréből és atyja házából 
[1Móz 12,1]. Mert mi magunk vagyunk atyánk háza; 
mi magunk vagyunk a világ. Önmagunkból kell tehát 
kimennünk…” (Uo. 59. o.)

Az embernek ki kell önmagából lépnie, el kell 
hagynia magát ahhoz, hogy Krisztushoz közelebb ke-

rüljön, és részesülhessen a vele való közösség áldásai-
ban. Az egyik leghíresebb igehirdetésében, az 1519-ben 
elhangzott, Krisztus szenvedéséről szóló sermóban azt 
tanítja, hogy az önismeret a keresztény ember állandó 
lelkigyakorlata: „Amiről most lesz szó, abban szünte-
lenül gyakorolnunk kell magunkat. A Krisztus szen-
vedésének legfőbb haszna ugyanis abban mutatkozik 
meg, hogy önismeretre juttat. Elborzaszt önmagadtól 
és összetör. Ha ezt még nem élted át, akkor a Krisztus 
szenvedése még nincs a javadra. Mert a Krisztus szenve-
dése a maga természeténél fogva nem munkálhat mást, 
mint hogy Krisztushoz tesz hasonlóvá minket, hogy 
amint bűneink Krisztust testében és lelkében iszonyú-
an meggyötörték, ugyanúgy gyötörjenek bennünket is 
lelkiismeretünkben. De ez nem történik meg csupán 
azért, mert sokat beszélünk róla. Ez csak elmélyült 
gondolkodás és átélés eredménye lehet, a bűn komo-
lyanvételével.” (Uo. 87. o.)

Az a személyes érintettség, amely Luther szerint 
elengedhetetlen az istenkapcsolathoz, az önismeretben 
valósul meg. Az önismeret gyakorlása pedig belső átfor-
málódással jár együtt. Az önismeret útját szüntelenül 
gyakorló ember Krisztushoz lesz hasonlóvá.

Ó- és új ember

A Krisztushoz való átformálódás, a belső átalakulás, a 
menyasszony és a vőlegény javainak kicserélődése,3 az 
isteni formában való lét mint vörös fonál vonul végig 
Luther igehirdetésein. S legtöbbször az óember – új em-
ber, Ádám – Krisztus, külső – belső fogalompárokban 
jelenik meg.

Az önismeret útján ugyanis előbb-utóbb világossá 
lesz, hogy van valami vagy inkább valaki az emberben, 
aki ösztönszerűen külsőségekben igyekszik kifejezni 
és megvalósítani magát: „Az ó-Ádám még mindig ben-
nünk van, aki csak egy olyan istenre vágyik, aki azzal 

 3 Vö. a kétszeres igazságosságról szóló sermóval: LVM 6: 92. 
o. kk.
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büszkélkedik, ami már létezik. Ahhoz az Istenhez vi-
szont, aki a semmivel törődik [vagyis újjáteremt – P. S.], 
nem sok kedve van.” (Uo. 371. o.) „…az emberi természet 
az evangélium ellensége, mert rossz úton törekszik fel-
felé, és a jócselekedetek által akar igaz lenni. Egy fekete, 
fehér vagy kék szerzetesi fejfedő, egy hosszú kabát vagy 
egy nagy tonzúra viselése nem segít abban, hogy keresz-
ténynek neveztessél.” (Uo. 260. o.)

A keresztény ember azért fi gyeli Krisztus jelen-
létében állandóan önmagát, és életének mozzanatait 
azért teszi Isten előtt mérlegre, hogy tetten érje a benne 
munkálkodó óembert, és megszabaduljon a felszínen 
élő énjétől. Ez a belső közeledés Istenhez a régi ember 
meghalásával jár együtt: „Így viszi véghez a Krisztus 
szenvedése a maga igaz természete szerinti fenséges mű-
vét: megfojtja az ó-Ádámot…” (Uo. 88. o.) „…a mennyei 
Atya minket belsőleg Krisztushoz vonz […] És így űzi 
el Krisztus Ádámot napról napra egyre jobban, olyan 
mértékben, ahogy hitünk és Krisztus felismerése gya-
rapszik. Mert nem egyszerre kaphatjuk meg az egészet; 
hol csak elkezdődik, hol növekszik, s végül a halálban 
teljessé válik.” (Uo. 93. o.)

Az óember meghalásának és az új ember születésé-
nek színterei a szentségek: a keresztség és az úrvacsora. 
Ezekben megy végbe az az átalakulás, amely Isten felé 
viszi az embert. Mindkettő egy életre szóló meghívás 
az Istennel való közösségre és egy életre szóló feladat az 
ember számára a vele való találkozásra: „A keresztség 
jelentése: a bűnnek való boldog meghalás és az Isten 
kegyelmében való feltámadás, azaz az óember, aki 
bűnben fogantatott és született, itt megfojtatik, és új 
ember jön elő és támad fel, aki kegyelembe született.” 
(Uo. 136. o.)

Az óember – új ember megkülönböztetése, állandó 
tettenérése véleményem szerint az evangélikus spiritua-

litás olyan elfelejtett dimenziója, amelyre nagyon kevés 
fi gyelem jutott az elmúlt évek Luther-kutatásaiban.

A feladat

Luther igehirdetései egyháztörténeti, dogmatikai és 
homiletikai szempontból is érdekesek és kutathatóak. 
Látható és érezhető bennük azonban egy nagyon erős 
spirituális irányultság. Az Istennel való kapcsolat hang-
súlyozásával, Krisztus befogadására való mutatással, az 
önismeretben való gyakorlással, az ó- és új ember vias-
kodásával és tettenérésével Luther lerakta az evangélikus 
lelkiség alapjait. Ezek tartalmának részletes elemzése, 
az összefüggések mélyreható feltárása és rendszerbe 
foglalása elengedhetetlennek tűnő feladat elé állítja a 
Luther-kutatást.

S mivel evangélikus körökben egyre inkább érző-
dik egy vallásos tapasztalat iránti vágy, egy spiritualitás 
utáni éhség, fontosnak tűnik számomra, hogy a tartal-
mi kérdések tisztázása mellett az evangélikus teológia 
felelni tudjon a „hogyan” formai kérdésére is. Luther 
írásaiban az előbbire bőséges forrás áll rendelkezésre 
immár magyar nyelven is. Sajnos kevesebbet beszélt és 
tanított a hogyanról. Erre nézve jóval kevesebb utalást 
és megjegyzést lehet találni. Talán a tartalmi kérdések 
tisztázása segíthet abban, hogy az evangéli kus teológia el 
tudja helyezni Luthert a keresztény spiritualitás ökume-
nikus térképén, és kézzelfoghatóvá váljon: hogyan élhet 
egy evangélikus hívő Krisztusban Krisztussal.

Hivatkozott mű
Mann, Th omas 1986. József és testvérei. 1–2. köt. Európa 

Könyvkiadó, Budapest.
Percze Sándor
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Houellebecq, Michel: Behódolás. Magvető, Buda-
pest, 2015.

A politikai publicisztika gyorsan változó műfaj, a lénye-
gét jelenti, hogy a folyton változó közélethez alkalmaz-
kodjon, a napi eseményekre próbáljon 
magyarázatot adni. Ha a Behódolást 
csupán pamfl etnek tekintjük, akkor a 
könyvről írt recenzió is hamar elveszíte-
né az aktualitását. Másként kellett volna 
megírni a regény megjelenésének idején, 
amikor a Charlie Hebdo munkatársait 
végezték ki fanatikus merénylők, más-
ként a nyár elején, amikor nagy kék pla-
kátok tájékoztattak minden magyarul 
tudót arról, hogy az ország törvényeit a 
bevándorlóknak is tiszteletben kell tar-
taniuk. Ismét más volt az akusztikája a 
könyvnek, amikor szeptember első fe-
lében a Keleti pályaudvaron naponként 
átkelve inkább érezhettem magamat ka-
tasztrófaturistának, mint ingázónak, és másként szól 
ma, éppen egy hónappal a párizsi merényletsorozat és 
egy héttel a Le Pen „győzelmét” hozó regionális választá-
sok első fordulója után. (Frissítés: a második fordulóban 
a Nemzeti Front mindenhol vereséget szenvedett.) Ki 
tudja, milyen új aktualitása lesz Houllebecq regényének, 
amikor e sorok megjelennek.

A Behódolás azonban nem (csak) pamfl et vagy 
sötét jóslat, hanem mindenekelőtt regény, amelynek 
ugyan a liberális Franciaország radikális átalakulása 
a témája, de azért ennél jóval többről szól. Főhőse 
Françoise, a Sorbonne irodalomprofesszora, J.-K. 
Huysmans (1848–1907) kiváló szakértője. 2022-ben 
járunk, az elnökválasztás első fordulójának toronyma-
gas nyertese Marine Le Pen, akinek a második fordu-
lóban a Muzulmán Testvériség elnöke, a mérsékelt Ben 
Abbes lesz a kihívója. Némi politikai alkudozás után 

a köztársaság védelmére szerveződött balközép-jobb-
közép koalíció támogatásával Ben Abbest választják 
elnökké. Főhősünk is egy „szép új világban” találja 
magát, amely egész addigi életformáját, egzisztenciáját 
teszi bizonytalanná. Françoise-nak választania kell, 

hogy jól fi zetett, de valódi cél nélkül 
élő „nyugdíjasként” folytatja az életét, 
vagy korábbi fi zetése háromszorosáért 
a Sorbonne Iszlám Egyetem profesz-
szora lesz. A regény végére kiderül, 
hogyan dönt.

Houllebecq regénye ontológiai 
kérdéseket feszeget a 21. századi Euró-
pában, ahol mintha már teljesen elfeled-
keztünk volna arról, hogy a létezésnek 
bármiféle értelme is lenne. Françoise 
sem találja élete értelmét. 44 éves, magá-
nyos, munkájában semmi örömét nem 
leli, intellektuális kihívások is egyre rit-
kábban villanyozzák fel. Partnerkapcso-
latai a tanév elején kezdődnek, és két 

szemeszteren át tartanak. Elvált szülei sem egymással, 
sem vele nem tartják a kapcsolatot. Környezetében legin-
kább kiégett emberek kihűlt kapcsolatait látja, ahol már 
régen nem érvényesek a hagyományos családi értékek. 

2022 Franciaországa is a szétesés szélén áll. Az isz-
lamizáció ellen küzdő identitáriusok és a külvárosok 
muszlim fi ataljai között egyre gyakoribbak a fegyveres 
összetűzések, a Nemzeti Front tüntetése is erőszakba 
torkollik. A mainstream világ azonban nem vesz tudo-
mást arról, ami kényelmetlen és nem illik a világképébe, 
a média nem ad hírt a harcokról, és ez nem is nagyon 
zavar senkit. A polgárháború pedig elkerülhetetlennek 
tűnik. Françoise és Franciaország egyaránt a megoldást 
keresik, amit Ben Abbes győzelme hoz el.

A Behódolás azért kiváló regény, mert ha egy kicsit 
nem fi gyel oda az olvasó, maga is könnyen behódol. Vé-
gül is mit veszítünk a liberális demokrácia összeomlásá-
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val? A humanista értékeket, amelyekben már senki nem 
hisz, legkevésbé azok, akik a leggyakrabban hivatkoznak 
rájuk? A franciák számára oly fontos patriotizmust, ami 
annyi véres háborúhoz vezetett az elmúlt alig több mint 
két évszázadban? A fenntarthatatlan szociális rendszert 
vagy az oktatási struktúránkat, amely csak túlképzett 
és frusztrált fi atalok tömegeit ontja a mind lyukasabb 
szociális hálóra? A kereszténységet, amely vagy megal-
kudott, vagy marginális ellenkultúrává alakult? 

Az új iszlám rend fi gyelemre méltó hatékonysággal 
fékezi meg az iszlamista terrort és a külvárosok bűnö-
zését. Gazdasági reformjai révén az állami szubvenciók 
köldökzsinórján élő, valójában működésképtelen nagy-
vállalatok helyett a családi vállalkozásokat hozza hely-
zetbe. A kormány a költségvetést az oktatási és szociális 
kiadások radikális megkurtításával hozza egyenesbe. 
Az iszlám iskolákat az olajmonarchiák pénzelik, az ál-
lam helyett pedig a család lesz a szociális gondoskodás 
terepe – alaposan kifordítva ezzel a szubszidiaritás oly 
magasztos elvét. A kiüresedett liberális és humanista 
eszmék helyét a család és a tradíció veszi át.

A regény legjobb pillanatai, amikor a „világelle-
nőrök” (hogy Huxley antiutópiájának terminológiá-
jával éljünk), azaz a rendszer politikai távlatait ismerő, 
nyugdíjba küldött elhárító tiszt, illetve a Sorbonne fris-
sen kinevezett rektora igazítják el Françoise-t a szép új 
világ rendjében. A volt elhárítótól megtudjuk, hogy Ben 
Abbes igazi államférfi , aki Augustus birodalmát akarja 
újjáteremteni Európa, Észak-Afrika és a Közel-Kelet 
integrációjával. (Nincs nap, hogy egy-egy publicista 
határainkon innen és túl el ne mondaná, mennyire hi-
ányoznak ma Európából az államférfi ak…) Az új rek-
tor meggyőzően érvel amellett, hogy az emberiség nagy 
konfl iktusai mindig is a végső kérdések körül forogtak, 
és egyedül a patriarchális társadalommodell az életképes. 

A regényben megjelenő iszlamizmus azért is annyira 
„emberarcú”, mert kifi nomultan összekeveredve jelenik 
meg benne a szent, amely az életnek igazán értelmet ad, 
és a profán, amely testi vágyainkat is a legmesszebbme-
nőkig kielégíti. A szent és a profán összefonódásának 
esszenciája a behódolás, ahogyan az egyetem új rektora 
kifejti, a francia irodalom leghírhedtebb erotikus regé-
nyével párhuzamot vonva: „…az emberi boldogság csúcsa 
a teljes behódolás… amikor egy nő behódol egy férfi nak, 
ahogy ez az O történetében is megjelenik, és amikor egy 
férfi  behódol Istennek, ahogy az iszlám elképzeli, mind-
ketten valami hasonló érzést élnek át.” Az „emberarcú 
iszlamizmus” minden ma létező ideológiának ad va-
lamit: a liberálisoknak a végtelen tolerancia lehetősé-
gét, a konzervatívoknak a tradíció újjászületését. Az új 
rendszer kiszolgáló értelmiségi elitnek pedig kimagasló 
anyagi megbecsülést.

Közhely, hogy kultúránk válságban, nyugati ér-
tékközösségünk szétesőben van. Houellebecq mes-
terien tereli olvasóját arra a felismerésre, hogy a mai 
bal- és jobboldali, liberális és tradicionális válaszok 
működésképtelenek. Regénye utolsó mondata önfel-
mentés: „És nem kell megbánnom semmit.” Ha mi 
mégiscsak bánnánk mindannak az elmúlását, amit a 
kereszténység, a humanizmus, a felvilágosodás hozott 
létre, akkor el kell felejtenünk a régi válaszainkat, és 
új megoldásokat kell keresnünk. Ha ötven év múlva 
a Behódolás csak a politikatörténészeket fogja érde-
kelni, esetleg az európai PC-rendőrség vagy a párizsi 
ajatollah indexre teszi, akkor elvétettük az utat. Ha 
egy korszak félelmeit és ellentmondásait kiválóan 
visszaadó  és minden korban releváns kérdéseket is 
feszegető regényként fogják számon tartani, akkor 
megtaláltuk a megoldást. 

Kertész Botond
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Cura mentis – salus populi. Mentálhigiéné a társadalom 
szolgálatában. Szerk. Ittzés Gábor. Semmelweis Egye-
tem Mentálhigiéné Intézet, Budapest, 2013. (Interdisz-
ciplináris szakkönyvtár 9.)

A Mentálhigiéné Intézet Interdiszciplináris szakkönyv-
tár sorozatának 9. köteteként megjelent 
Cura mentis – salus populi: Mentálhigiéné 
a társadalom szolgálatában című tanul-
mánykötet Tomcsányi Teodóra profesz-
szor asszony 70. születésnapja alkalmából 
született. Ittzés Gábor szerkesztő a könyv 
előszavában az ünnepelt szakmai mun-
kájának súlypontjaihoz kapcsolódóan 
ismerteti az egyes fejezeteket. A tanul-
mánykötet felépítése hűen tükrözi a pro-
fesszor asszony szerteágazó munkásságát, 
melyben az elméleti megalapozottság, a 
gyakorlatorientált szakmai munka, a 
megszerzett elméleti és tapasztalati tu-
dás átadása, valamint a kutatásban való elkötelezettség 
szerves egységet alkot, és a lelki egészség társadalmi mé-
reteket öltő szolgálataként jelenik meg. 

A tanulmánycsokor a témákat és az írások jellegét 
tekintve is rendkívül változatos. Tudatos szerkesztői 
döntés ez, hiszen az ünnepelt szakmai pályája egy em-
beröltőnyi idő alatt szövődött sokszínű alkotás. A tu-
domány, a gyakorlat, az oktatás és a kutatás főfejezetek 
alegységei a tudományos életút fontos állomásait és 
vezérmotívumait ötvözve nyújtanak képet az életmű 
gazdagságáról. Mindezt nem leíró módon teszik: a ta-
nulmányok Tomcsányi Teodóra tudományos, gyakor-
lati, nevelői és kutatói munkásságának hullámverései. 
A tanulmányokat átszövő négy, egymást átfedő fogalom 
mentén érdemes megismerkedni a könyv tartalmával. 
E fogalmak nemcsak a könyvnek, hanem a professzor 
asszony munkásságának is alapvető elemeit rejtik ma-
gukban: dialógus, integráció, érték és személyesség.

A könyvet kézbe véve az az érzésem támadt, hogy egy 
nyitott párbeszédbe csöppentem, amelyben – explicit és 
implicit módon is – felvillannak az életmű értékei. Az egyik 
ilyen maga a párbeszéd. Már az elméleti tanulmányok dia-
lógusra indítanak. Nézeteink megkérdőjelezése, tágabb 
kontextusba helyezése, mások nézőpontjainak és a külön-

bözőségnek az elfogadása, a fejlődés igenlése 
mind a párbeszéd feltételei. Tanulmányuk-
ban Luyten és Corveleyn Israëls Freud elle-
ni támadásának kritikájával a nyitottságra 
és önkritikára mint a tudományos attitűd 
egyik lényegi elemére mutatnak rá. Heine 
ugyanezzel az optikával Freud vallásellenes-
ségét vizsgálja. Leutz ugyanazon terápiás 
eszköz felhasználásának egymást ki nem 
záró útjait írja le Freud és Moreno gyakorla-
tában, s ez az elméletek továbbfejlődésének, 
átalakulásának példájaként szintén a dia-
lógus egy lényeges szegmensét tárja elénk. 
Patsch Ferenc vallásfi lozófi ai refl exiójában 

a párbeszéd és az együttműködés az igazság új, relacioná-
lis megközelítésének lehetőségi feltételeként jelenik meg. 
Perczel Forintos Dóra a különböző pszichoterápiás irány-
zatok érintkezési pontjainak kiemelése mellett rámutat az 
iskolák egymást gazdagító voltára. A kutatásnak szentelt 
fejezetben szereplő pszichológiai tárgyú írások mellett a 
vallásosság, a vallásközi párbeszéd és a kapcsolati dimen-
ziók témájában tanúi lehetünk pszichológia és szociológia 
találkozásának is. Mivel a párbeszéd a mentálhigiéné önálló 
tudományterületén alapvető, ám számos nehézséget rejtő 
valóság, a jó példák mellett hiányzik a kötetből a tudomá-
nyos párbeszéd aktuális kihívásainak bemutatása. 

Tomcsányi Teodóra szemléletében az elmélet és 
gyakorlat kapcsolata nem lineáris, hanem a képzés és a 
kutatás elemeit folyamatosan integráló spirál. A megúju-
lásban, fejlődésben a forrásokhoz való visszatérés, a gyö-
kerekkel való eleven kapcsolat éppen olyan fontos, mint 
az újra való nyitottság és az új elméletek, tapasztalatok 
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beépítése. Az elmélet és a gyakorlat dinamikus egysége 
mutatkozik meg a pszichoterápia fejezet írásaiban: Csá-
ky-Pallavicini Krisztina és Milák Piroska tanulmánya 
például a pszichodráma módszerének kiterjesztett, új 
keretek között történő alkalmazásába nyújt bepillantást. 
Ám a tanulmánykötet nem csupán elmélet és gyakorlat 
tekintetében érzékelteti az integráció lényeges voltát. 
A számos tanulmányban közvetített mentálhigiénés 
szemléletnek is alapja az integráció. Tomcsányi Teodó-
ra egy korábbi írásában a lelki egészség pszichoszociális, 
szociokulturális és politikai-gazdasági vetületekkel is 
rendelkező fogalom, mely belső folyamategyensúlyként 
értelmezhető (Tomcsányi 2003, 20. o.).  A lelki egészség 
nem pusztán összetettsége, hanem a belső és a belsővé vá-
ló tartalmak ambivalenciája miatt is integráló erőt kíván. 
A tanulmánykötetben Nagy J. Endre megfogalmazása 
szerint „maguknak az ellentéteknek a dinamikus egysége 
adja a személyiség erejét vagy az egészséges személyisé-
get” (98. o.). Mivel a mentálhigiénés szakemberképzés 
interdiszciplináris párbeszédet feltételez, a különböző 
tudományok integrációjának tere. Jól illusztrálják ezt 
Meulink-Korf, Wittrahm, Ladenhauf írásai, valamint 
Török Gábor és Joób Máté közös tanulmánya.

Az értékek szerepe a lelki egészségben vitathatatlan, 
hiszen annak alakulásában, fenntartásában az összetett 
környezeti valóság és a személyiségfaktorok mellett az 
érzékelhető környezeten túli elemek is fontos szerepet 
játszanak (uo.). Nagy J. Endre tanulmányában rámutat, 
hogy a lelki egészség már önmagában értékválasztás, 
amely a posztmodern korban számos kihívást támaszt. 
Az „érzékelhetőn túli elemek”, így a spiritualitás szerepét 
nem pusztán a lelki, hanem a fi zikai jóllét vonatkozásá-
ban is kutatások igazolják. Túry és munkatársai írásuk-
ban az étel, az élet és a spiritualitás mély összefüggéseit 
tárják fel. Tésenyi Tímea kórházi lelkigondozásról szóló 
tanulmánya jól érzékelteti, hogy a spiritualitás az újkori 
gyógyításnak nemcsak fontos, hanem mély gyökerekkel 
rendelkező, dinamikusan fejlődő eleme is. Varga Károly 
a vallás és a lelki egészség kapcsolatát a spiritualitás és a 
tudatosság fogalmainak tükrében vizsgálja. Ahogy a tu-
domány megnyílik a spiritualitás és a vallás értékeire, az 

egyházakat képviselő személyeknek és a spiritualitásnak 
éppúgy párbeszédre kell lépniük a tudománnyal. Ennek 
egy példája a logoterápia és a lelkigondozás értékeken 
alapuló termékeny dialógusa Németh Dávid írásában. 
Ha a spiritualitást és a vallást az ember kibontakozásához 
szükséges dimenziókként értelmezzük, az oktatásnak te-
ret kell adnia a vallási értékeknek is. Jäggle ennek fényében 
egy, a vallási sokszínűség kontextusában született német 
képzési modellt mutat be. Norbert Mette a gyermekkori 
valláspedagógia kihívásait boncolgatja, és a kapcsolódó 
tudományterületek perspektíváit integráló megállapítá-
saival, kérdésfelvetéseivel sarkall további refl exióra. 

Az empirikus kutatói munka egyúttal értékmegőrző 
és értékteremtő tevékenység is, hiszen az egyén jóllétét, 
életminőségét meghatározó jelenségek feltárása a preven-
ció és a lelki egészségvédelem egyik alapköve. Jól illuszt-
rálják ezt a kutatásról szóló fejezet tanulmányai. Hámori 
Eszter írásából kitűnik, hogy személyes szinten az egyén 
számára az önrefl exió és a problémák megfogalmazásának 
elősegítése miatt gyakran már maga az interjúzás is gyó-
gyító erővel bír. A család az értékek átadásának és megóvá-
sának legfontosabb színtere valamennyi életszakaszban. 
Horváth-Szabó Katalin és Dávid Beáta kutatása a családi 
támogatás jelentőségét írja le serdülők körében. Török 
Péter és Ittzés András a vallásközi párbeszéd értékőrző 
lehetőségeire hívja fel a fi gyelmet a családvédelem opti-
kájában. Vallásosság és értékek kapcsolatát évtizedek óta 
vizsgálják. Ittzés Gábor és munkatársainak tanulmánya a 
széles körben alkalmazott Rokeach-értékskála üdvözülés 
itemének vallásosságmutatóként való alkalmazhatóságát 
írja le. A spiritualitás, vallás témakörének jelentősége, 
valamint az ünnepelt ez irányú jelentős értékteremtő 
munkája megkívánta volna, hogy a magyarországi val-
lásszociológia tágabb teret kapjon a könyvben.

Az empirikus tudományok gyakorlata megtanít 
arra, hogy bár az objektivitásra való törekvés alapvető, 
a személyesség nem zárható ki a tudományos vizsgáló-
dásból. A segítő szakemberek számára egyenesen mun-
kaeszköz a személyesség, hiszen az önmagunkkal való 
kapcsolat, az önismeret és önrefl exió a szakmai munka 
feltétele. Ezért a Tomcsányi Teodóra által alapított lel-
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kigondozói és mentálhigiénés képzésnek egyik pillére az 
önismereti, pszichodramatikus munka. A dramatikus 
munka által kínált belső fejlődés néhány példáját mutat-
ják be a pszichodrámának szentelt fejezet tanulmányai.

A személyesség különösen hangsúlyos az Embertárs 
folyóirat tanulmánykötethez kapcsolódó, ugyancsak Itt-
zés Gábor által szerkesztett ünnepi számában (XI. évf., 
2013/2.), amelyben Tomcsányi Teodóra tanítványai és 
munkatársai vallanak arról, ahogy a képzések és a közös 
munka során elsajátított mentálhigiénés szemlélet formál-
ja életüket, munkájukat. A megújulásra való készség egyé-
ni és szakmai szinten éppolyan fontos, mint közösségi, 
valamint tágabb, társadalmi kontextusban. A személyes 
spiritualitás egy új, termékeny útját ismerhetjük meg egy 
sajátos egyéni imaforma, a táncmeditáció által. A megúju-
lás a hatékony szakmai munka egyik lényeges eleme: a kor 
igényeinek felismerése és az annak megfelelő munkastra-
tégiák megválasztása számos írásban megjelenik például 
egy 16. századi nevelő életpéldájának tükrében, az egyházi 
diakónia és a lelkigondozás gyökereiről, mai szerepéről 
szóló írásokban, egy értékes hitoktatói szakmai műhely-
munkát vagy az új evangélizáció kihívásait is kiemelő, 
cigánypasztorációt bemutató tanulmányban. Az erdélyi 

tanítványok személyes emlékeit csokorba gyűjtő írások 
rámutatnak a szakmai munkában nagy erőforrást jelentő 
közösség- és hálózatépítés jelentőségére, mely Tomcsányi 
Teodóra munkája által a határokon túli magyar szakmai 
körökben is elkezdődhetett a kilencvenes évek elején.

A tanulmánykötet tükrözi azt, amit magam is meg-
tanulhattam a professzor asszonytól: csak az tud új uta-
kat építeni, aki tudja, honnan jött, és hová tart. Bátran 
összekapcsolja az álmot a valósággal: tudatosan, kreatí-
van alkot. Az ünnepi kiadványok olyan gyűjtemények, 
amelyek akaratlanul is párbeszédre hívnak. A szerteágazó 
tematika ellenére a kötet egységesnek mondható, integ-
ratív mű, amelyet sokszínűen egészít ki a tematikus fo-
lyóiratszám. Együttesen a lelki egészségért való szakmai 
munka személyességétől annak társadalmi szintű hatá-
sáig új távlatokat tárnak fel. Gazdag, további refl exióra 
sarkalló kincsestárat alkotnak, amelyhez jó visszatérni.

Hivatkozott mű
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Tróbert Anett Mária

Hét szerelmes történet

Fráter Zoltán: Szerelmes Budapest. Holnap Kiadó, 
Budapest, 2015.

Az irodalomról, irodalmi művekről való gondolkodás 
– noha koronként változik – elképzelhetetlen szerző, 
mű és befogadó szétbonthatatlan egységének fi gyelem-
bevétele nélkül. Az irodalom mibenlétét taglaló dis-
kurzusok során a hangsúly hol az egyik, hol a másik 
irányba tolódott: a szerzői életutat, biografi kus tényeket 
túlértékelő felfogás éppúgy megjelent, mint a befogadó 
szerepét abszolutizáló álláspont. Akadt persze olyan 
iskola is, amely a műelemzés folyamatában magát az 

irodalmi művet állította az érdeklődés középpontjá-
ba, jó esetben annak nyelvi felépítettségére helyezve a 
hangsúlyt. Irodalomértésünket, műélvezetünket ten-
nénk azonban szegényebbé, ha az olvasás során a há-
rom összetevő valamelyikéről lemondanánk, vagy ha 
valamelyik komponenst túlzó módon a másik kettő elé 
helyeznénk az értelmezés folyamatában. Azt, hogy a 
szerző életrajzának tanulmányozásáról, fi atalkori botlá-
sainak, szerelmi életének és útkeresésének, betegségeinek 
és magánéleti küzdelmeinek ismeretéről lemondjunk, 
velünk született emberi kíváncsiságunk sem engedi, így 
sorra születnek az íróink és költőink magánéletét kutató 
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és közreadó munkák: az Így szerettek ők című kétkötetes 
munka után most a Szerelmes Budapest című, melynek 
alcíme – Irodalmi háromszögek – elárulja számunkra, 
hogy szerelmi háromszögekről olvashatunk, melynek 
szereplői fi atal- vagy épp időskori bálványaink. Kérdés 
persze, hogy könnyebb lesz-e az életünk, adott esetben 
megkapjuk-e a vágyott önigazolást („Lám, még ő is!”), 
ha rádöbbenünk, hogy kedvenc költőnk, aki a hitvesi líra 
remekeit vetette papírra, nem is volt sírig hű hitveséhez, 
vagy akkor, ha rájövünk, kedvenc versünket nem is hoz-
zá írta. Jót teszünk-e azzal, ha az igazság 
és tisztánlátás nevében leromboljuk az 
ideálokat?

Fráter Zoltán könyve úgy óv meg 
az (irodalomtörténeti) indiszkréció 
veszélyétől, hogy a tényeket a fi kcióval 
vegyítve sajátos műfajú szövegeket hoz 
létre Bródy Sándor, Ady Endre, Kosz-
tolányi Dezső, Krúdy Gyula, Karinthy 
Frigyes és kedvesük, kedveseik nevében 
megszólalva. „Ebben a kötetben maguk 
az érintettek, a szerelmi történetek sze-
replői beszélnek hiteles dokumentu-
mok alapján. Szenvedélyes mondataikat 
elsősorban az írói levelezések folyamatából, naplófel-
jegyzésekből és életművek bekezdéseiből merítettem. 
Kérem azonban fi lológus barátaimat, ne kérjék számon 
a minden adatra kiterjedő pontosságot sem a helyszí-
nek, sem az időpontok megjelölésében. Nem érdemes 
keresni jó néhány szöveghely lelőhelyét sem, mert nem 
fogják megtalálni. Ezek a dokumentumok csak az én 
képzeletemben léteznek, mivel én írtam őket. Nem 
próbáltam kinyomozni semmit, nem törekedtem rej-
tett részletek felderítésére. Ha kellett, helyenként még 
növeltem is a homályt, szándékosan átszerkesztve, sőt 
meghamisítva az eredeti szövegeket. Nem egy ízben 
feldaraboltam leveleket, máskor több levelet tömörí-
tettem egyetlenné. Munkám tehát nem rekonstrukció, 
hanem önkényes konstrukció” – vallja bevezetőjében 
a szerző. A többé-kevésbé ismert szerelmi háromszög-
történetek tehát a kompilációs technikán alapuló el-

beszélésfolyamatban fi ktív történetekké válnak, noha 
az elbeszélés nem nélkülözi a biográfi ai tényszerűséget: 
„…a hét szerelmes történet, ha egyes részleteiben nem 
igaz is, egészében mégis az.” Az „elbeszélés drama-
turgiája” tehát az uralkodó szempont, ami felülírja 
a fi lológiai hitelességet. Párbeszédes formájú, novella 
terjedelmű levélregényeket olvasunk tehát, élettörténe-
tek egy-egy szeletét, amelyek valóság és fi kció határán 
lebegnek. Ebben az esetben persze felmerül a kérdés: 
ki szólal meg az egyes megnyilatkozásokban? Az érin-

tettek, azok a férfi ak és nők, akiknek 
az életéről ezek a történetek szólnak, 
vagy egy szerepjátszó, stílusbravúrokat 
végrehajtó, álarcokat, férfi  és női szere-
peket felvevő narrátor? A válasz talán 
az lehet, hogy mindkettő. A szerelmi 
szálakat bogozgatva és újraszőve szép-
irodalmi szöveg születik, a megszólalók 
hangja összefonódik a szövegeket meg-
konstruáló narrátoréval. Ezt szem előtt 
tartva válik érdekessé az egyes fejezetek 
stílusa, különösen akkor, amikor egy-
egy hős több történetnek is szereplőjé-
vé válik. Karinthy Frigyes személyisége 

hasonlóan, mégis másképp konstruálódik a Karinthy, 
Kosztolányi és Harmos Ilona háromszögét elmondó 
történetben, és másképp a házasságait feldolgozó el-
beszélésben, ahol Karinthy főszereplőként a korán 
elhunyt első feleség, Judik Etel emléke és a második 
feleség, Böhm Aranka között vergődik.

Az ismert szerelmi háromszögek mellett feltűnnek 
olyanok is, amelyek nem élnek elevenen irodalmi (köz)
tudatunkban. Bródy Sándor viharos szerelmi életének 
két fontos szereplője Rosenfeld Bella és Erdős Renée. Az 
ő nevük és élettörténetük talán kevésbé ismert, éppúgy, 
ahogy az a tény is, hogy Krúdy Gyula első házasságának 
válsága idején Várady Gyuláné (Rezsán) iránt lobbant 
lángra, aki később az anyósa lett. Szintén érdekes jelen-
ség a szabadkai Lányi Hedda műben megrajzolt alakja, 
a fecskelányé, akihez Csáth Géza és Kosztolányi Dezső 
egy időben vonzódott. Az Ady – Léda – Diósi Ödön sze-
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relmi háromszög szinte minden részletét ismerni véljük, 
azt viszont kevesen tudják, hogy a Csinszka-szerelem 
kibontakozásának idején Ady Endre Dénes Zsófi a kezét 
is megkérte. A történetek elé írt rövid bevezetők eliga-
zítanak az életrajzi eseményekben, így azok is élvezettel 
olvashatják az elmesélteket, akik nem naprakészek a 
szerzői életrajzokban.

Az olykor fi nom iróniával, máskor pátosszal teli szö-
vegrészletek betekintést nyújtanak az emberi érzelmek 
bonyolultságába, az emberi kapcsolatok szövevényes ter-
mészetébe, a szerelmi szenvedély sokszínűségébe, sajátos 
olvasatot adva irodalmi nagyjaink érzelmi kalandozá-
sairól, útkereséséről.

 Érfalvy Lívia

Ígéretföld?

Hász Róbert: Ígéretföld. Forum, Újvidék, 2015.

Lehet-e a 20. századi nagy, már-már klasszikusnak számí-
tó művek után utópiát írni manapság? Sőt antiutópiát? 
Lehet-e, érdemes-e ezt a mára a sci-fi  felé eltolódott, a 
fi lmvásznon is agyonvariált műfajt újra 
elővenni? Ez utóbbiak nyomtatott és vi-
zuális téren is talán épp eléggé kimerítet-
ték már a befogadók tűrőképességét, egy-
másra licitálva az egyre kétségbeejtőbb 
világvége-forgatókönyvek tekintetében.

Hász Róbert Márai-díjas író, fo-
lyóirat-szerkesztő legújabb könyve, az 
Ígéretföld mégis, a szerző bevallása 
szerint is posztapokaliptikus, illetve 
antiutópisztikus regény. Életművében 
ez a kötet egy történelmi-művelődés-
történeti panorámaként is felfogható 
nagyregény után (A Vénusz vonulása, 
Kortárs Kiadó, Budapest, 2013) kö-
vetkezik; a bölcselő próza nyomában váratlan fordulat 
az új mű. Ami annyiban mégis eltér a műfaj már-már 
konvenciónak számító jellemzőitől, hogy nem kíván 
egy lehetséges, vészjósló és végzetes világvége-opciót a 
befogadóra erőltetni, noha a múlt századi misztikus, 
Pio atya és a naiv látnok, Alois Irlmaier eszkatologikus 
vízióiból vett idézetek keretezik a regénytestet.

A cselekmény talán néhány emberöltővel jelenünk 

után játszódik. Fél évszázaddal egy világpusztító ka-
taklizma után, amelyről ugyan nem szól konkrétan a 
könyv, a szereplők visszautaló megjegyzéseiből mégis 
megtudhatjuk, hogy az amerikaiak gyilkos sárgapora, 
az oroszok bombája, a Nagy Förgeteg és a Nagy Ösz-

szeomlás követték egymást. Az emberi 
felelőtlenség – apokaliptikus látomá-
sokból eredeztethető – katasztrófákhoz 
vezetett, melyek természeti következ-
ménye folytán víz alá került Hollandia, 
Nagy-Britannia, a nyugati civilizáció 
jelentős része, illetve mindez gazdasági, 
társadalmi, információs összeomlást is 
generált. A krízis előtti információs tár-
sadalom információs bázisa széthullott, 
de ezzel maguk a nyugati társadalmak 
is. Legalábbis a felismerhetetlenségig 
átrendeződtek.

A jelenlegitől eltérő migrációs fo-
lyamatok képzetén alapul a regény: a 

tenger pusztítása elől menekülő holland túlélők Magyar-
ország elnéptelenedett, alföldi táján alapítanak kolóniát. 
Európa liberalizmus előtti vívmányai és saját nemzeti, 
erkölcsi értékeik védelmében lemondanak szabadságuk-
ról, fallal veszik körbe területüket, kizárják a technikát, 
a szórakozási formákat az életükből, egyfajta őspuritán 
életvitelt elevenítenek fel dolgos és józan hétköznapok-
kal. Lehet-e ilyen az ígéret földje? 
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Azonban ez az enklávé Isten nélkül, a hit és a lelkiség 
hiányában csupán gépiesen működő skanzen rendezett 
utcákkal, bájos díszletekkel, vagy ahogy a cselekmény előre-
haladtával kiderül, ugyanolyan rendőrállam, mint bármely 
más antiutópia félelmetes társadalma, noha primitív, papír 
alapú belső elhárítással. Tagjai pedig anakronisztikus vise-
letbe bújtatott, szabadságuktól megfosztott bábok, akikkel 
megpróbálják elhitetni, hogy csak ez a külvilágtól elzárt 
belső rend képes megóvni őket a pusztulásukat jelentő 
asszimilációtól. Újra fel akarják építeni Európát a csaknem 
sivataggá vált Alföldön? Max Weber óta közgazdasági, esz-
metörténeti alaptétel, hogy a nyugati demokratikus jóléti 
társadalmak a protestáns, puritánul élő, Istent félő, szor-
galmas elődeiknek köszönhetik a későbbi kapitalizmust …

Az enklávét a külső hatalom ellenőrzése alatt tartja. 
Két, az enklávéba hivatalból látogatást tevő ellenőr lát-
szólag párhuzamos sorsán keresztül ismeri meg az olvasó 
a regény világát. A tiszt és tanítványa dialógusaiból sejlik 
fel a kinti és benti világ ellentéte, majd ennek feloldha-
tatlansága egy magánéleti kérdés kapcsán. Azonban a 
két párhuzamosnak tűnő sorsszelet a rövid cselekmé-
nyidőben csaknem észrevétlenül ellenpontozottá válik. 
Hásznak ezt a remek elbeszélői technikáját ismerhetjük 
A Vénusz vonulásából, amelynek két utazója karakteré-
ben ellenpontozza egymást, illetve a motívumrendszer 
is: a fény és az árnyék vagy sötétség, a külső és a belső 
út, a hagyomány és az újításhoz való viszony ütköznek 
egymással. Nemzetközi hírnevét is megalapozó, A künde 
című regénye kapcsán a Kelet és Nyugat oppozíciója ele-
veníthető fel, és folytathatnánk a sort. Jelen művében az 
ellenpontozásban rejlő allúziók fi nom szövedékével éri 
el, hogy a szűkszavú, nyugodt narráció feszültté válik, a 
könyv pedig letehetetlenné, hogy az egymást érő, fi lm-
szerű jeleneteknek csaknem részévé válik az olvasó, úgy, 
hogy az olvasással párhuzamosan választ kell adnia olyan 
kérdésekre, amelyekben egyén és közösség, szabadság és 
rabság, magánélet és közélet, identitástudat és identitás-
válság, őszinteség és hazugság feszülnek egymásnak. És 
ezzel az ellenponttechnikával vezet el rögzülten europid 
szabadságfogalmunk megkérdőjelezéséhez is.

A szerző gyakran építi művei világát történelmi 

fordulópontok közvetlen közelébe. A künde a 900-as 
évek második felében játszódik, az államalapítás előtti 
magyar történelmi viszonyok korábbi sematikus képét 
helyezi egészen új megvilágításba. A Vénusz vonulása 
Európának a felvilágosodáshoz vezető eszmei, politi-
kai, művelődéstörténeti cserebomlási folyamatait emeli 
mesterien regényszervező elvvé úgy, hogy közben az ol-
vasó a főhős kitűzött céljához vezető utat követi végig 
izgalommal. A Végvár a délszláv háború lenyomataként 
is értelmezhető. Az Ígéretföld kapcsán pedig egy még 
nem ismert, de esetlegesen várható történelmi fordulat 
következményéhez köti az alapszüzsét. Egy meg nem 
nevezett katasztrófához, amelynek lehetősége fennáll, 
s ez felelősségteljes feladatot ró a ma emberére. 

Hol van tehát az ígéret földje? Nem az enklávéban, 
amely amúgy is legfeljebb ironikus szemüveggel tekint-
hető utópiának, eszményi államnak; és nem is az azt kö-
rülvevő, felemelkedett cigány kereskedődinasztiák által 
uralt újfajta piacgazdaságban. A mű végére a két világ 
közti fal leomlik. Az egyik ellenőr erre a szabadságért 
falat döntő útra lép, de sejthetjük, hogy ahogyan a berlini 
fal törmelékein sem a régóta vágyott éden virágzott ki, 
úgy itt sem méltatja a szerző folytatásra ezt az irányt. 
Nem a falakat ledöntögető szabadságtörekvésekben rej-
lik a megoldás. A nehezebb és kevésbé látványos út az 
ígéret földje felé a teremtésben kapott, de rég elvesztett 
istenképűségünk visszaszerzésében rejlik. A család mint 
egyetlen érték átmentésében, irgalmas samaritánusként a 
félhalott aggastyán felkarolásában, abban a naiv remény-
ben, hogy az elvadult bozót visszahódításával, a terem-
téskor minket Isten munkatársaivá avató kultúrparancs 
felvállalásával új élet kezdhető az emberiség romjain. 

Hol van tehát az ígéret földje? Erre a regény nem ad 
választ. Ahogy Isten egykori, úgy mai népének is hosszú 
és fáradságos úton kell eljutnia odáig. A megküzdött 
ajándékig. A világrend helyreállításáig. De nem feltétle-
nül kell megélnünk a kénköves sárgaporok, kataklizmák 
idejét. Ennek az útnak bennünk kell elkezdődnie: talán 
erre fi gyelmeztet elvarratlan regényzárlatával a szerző. És 
talán nem is kell annyira előreszaladnunk az időben…

Fehér Charlotte
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Szvoren Edina: Az ország legjobb hóhéra. Magvető, 
Budapest, 2015.

A Pertu és a Nincs és ne is legyen után Szvoren Edina 
legújabb kötete – amely az előbbiekhez hasonló világú és 
hangulatú – az ünnepi könyvhétre jelent meg. Borítóján 
egy arcát két kezével eltakaró férfi  (az író édesapjának 
alkotása) látható, amely kép azzal, hogy elkeseredettsé-
get és kilátástalanságot sugall, előrevetíti a könyv han-
gulatát. A huszonkilenc történet csaknem 
mindegyike egy sajátságos családmodellt 
ábrázol, főként a szülők és gyermekeik 
közötti elidegenedett kapcsolatot közép-
pontba állítva. A sokszínű énelbeszélések 
narrátorai között egyaránt megszólalnak 
felnőtt- (Kinderszenen: Oltás; Csonka, jól 
sikerült; Munkanéven ember; Érezni vala-
mit; A. úr és A. kisasszony) és gyermekhan-
gok (Anyánk teleszkópos élete; 864-es szá-
mú postaláda; Miért nyerítenek a gyerekek; 
Limanova tér; Dolgos ujjaid). A koravén, 
szenvtelen hangú gyerek elbeszélők meg-
döbbentő közönnyel beszélnek szüleikről: 
„Ez a kemény mellű TB-ügyintéző kilenc hónapig a 
méhében hordott.” (Munkanéven ember) „Minket Usak 
nemzett, ezért apának kellene szólítanunk.” (Anyánk 
teleszkópos élete) 

A novellák szereplői nem akarnak változtatni az éle-
tükön, számukra a vegetálás életformává vált. A Trifán-
né, kedves öncsonkító elbeszélője például rezzenéstelen 
arccal és szó nélkül nézi végig, ahogyan munkahelyén 
lassacskán lefokozzák. Az Anyánk teleszkópos élete cím-
szereplője szintén rendkívül rutinszerűen éli az életét, 
nem lát tovább a családjánál, sőt még azt sem veszi észre, 
hogy mindennap újra és újra megsebezi gyermekét a 
hátizsákja merevítőjével. Legtöbbször nem is tudatosul 
bennük, hogy probléma van az életükben. Észre sem 
veszik a szenvedést, beletörődnek a sorsukba, amely már 

gyerekként előre elrendelődik. A szereplők nem látják 
értelmét a lázadásnak, félelem, kiszolgáltatottság és sze-
retetvágy jellemzi őket. A kötet az élet reménytelenségé-
re és kilátástalanságára irányítja a fi gyelmet. 

A rendszerint in medias res induló történetek vég-
letekig lecsupaszítottak; olyannyira, hogy időnként az 
sem dönthető el egyértelműen, hogy milyen nemű az 
elbeszélő. Az információk korlátozottan állnak az olvasó 
rendelkezésére, éppen ezért a szövegek olvasása feszült fi -

gyelmet és koncentrációt igényel. A tömör, 
prózaverseket idéző novellák szokatlan né-
zőpontból láttatnak mindennapi szituáci-
ókat, a hétköznapi szürkeségből azonban 
kisvártatva előbukkan egy diszkrét fél-
mondatnyi „valami”, ami kegyetlenségével 
váratlanul sokkolja az olvasót. Oly mérték-
ben tömény nyelvi közegről van szó, hogy 
néha olyan benyomásunk lehet, mintha 
a történetek egymás variációi lennének. 
A szövegek egytől egyig arra tesznek kí-
sérletet, hogy bebizonyítsák, lehetséges 
félelem nélkül beszélni a félelemről. 

Huszonkilenc elbeszélésből hat viseli 
részben a Kinderszenen (Gyermekjelenetek) címet, amely 
Robert Schumann azonos című, tizenhárom zongora-
darabból álló ciklusára utal. Azonban míg a zeneszerző 
művei a felnőtt nosztalgiával visszaálmodott eszményi 
gyerekkorról szólnak, illetve emléket állítanak a gyer-
mekkor örök és egyetemes érzései előtt, addig Szvoren 
Edina novellái sokkolóan tragikusak és a legkevésbé sem 
elbűvölők: ez a gesztus az irónia legtisztább formájaként 
értelmezhető, ugyanis a kötetben megjelenített minden-
napi tragédiák egyértelműen ellentétben állnak a cím 
által megidézett gyermekkori idill képével. 

A jellemzően rövid, alig öt-hat oldalas szövegeket a fé-
lelem tematikáján kívül egy sajátos motívumháló szervezi 
egésszé, amely főként a fogak, köröm és föld motívumokra 
épül. A legtöbb szereplő bemutatásában jellemzően meg-
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Mátyás-templom. A budavári Nagyboldogasszony-temp-
lom évszázadai (1246–2013). Kiállítás a BTM-ben és a 
Mátyás-templomban, 2015. április 16. – 2016. január 3.

„Invenciózus hamisítvány” – hallottam egyszer, még 
építészhallgató koromban Makovecz Imrétől a rövid 
és tömör jellemzést a Mátyás-templomról. Megmaradt 
bennem ez az elismerő, mégis kritikus megjegyzés, nem 
tudtam eldönteni, hogy Schulek Frigyest minek is tekint-
sem ezután: kreatív alkotónak vagy egynek a 19. századi 
„hamisítók” közül. Ha létezik fantáziadús hamisítvány, 
akkor bizonyára létezik fantáziátlan is: ebbe a csoportba 
vajon mely épületek tartoznak? Eklektikus épület sem 
születhet képzelőerő nélkül, a stílusismeret csak alap, a 
lényeget az építész fogalmazza meg, ha nem puszta má-
solatról van szó. A Budapesti Történeti Múzeum és a 
Mátyás-templom közös, nagyszabású kiállítása végre a 
helyére tette a bennem – és a közvélemény többségében 

is – élő elnagyolt képet Schulekről és főművéről, a Má-
tyás-templomról. Makovecz Imrének igaza volt, de igazsá-
ga csak részigazság; Schulek Frigyes és műve jóval nagyobb 
jelentőségű annál, hogy két szóval lehessen jellemezni. 
Pedig az építészet- és művészettörténészek már régóta 
tudják azt, amit e kiállítás révén most a nagyközönség 
is láthat: a Mátyás-templom helyreállításának tervező-
je tudós régész, művészettörténész, invenciózus építész, 
festőművész, és nem utolsósorban ügyes diplomata is volt 
egy személyben – a közel nyolc hónapig látogatható kiál-
lításon képet kaphatunk arról, hogyan, milyen kitartással 
és meggyőződéssel érvényesítette az elképzeléseit olyan 
tekintélyekkel szemben is, mint Henszlmann Imre vagy 
Storno Ferenc. Rados Jenő 1961-es Magyar építészettör-
ténetében így ír: „Restaurálásai sorából ki kell emelnünk 
a lőcsei városháza és az eperjesi Szt. Miklós-templom, a 
visegrádi Salamon-torony helyreállítását, a regensburgi 
dóm kiépítésénél való közreműködését és restaurálási 

jelenik a fog: „Amikor később – a legtöbbünknek már 
családja volt – megláttuk őt az újságban foghíjasan, őszülő 
halántékkal, biztosra vettük, hogy éppen azokat a fogait 
vesztette el, amelyekkel a leukoplasztot tépdeste az öltö-
zőben. Jól emlékszik minden fehér és sárga öves, hogy De-
csi néhány foga már akkoriban kilazult és előremeredt.” 
(Szegény mókusarcú Decsi) „Végre megcsináltathatod a 
fogad, mondja ez a minden ízében erkölcsi lény. […] Fog-
soromra húzom az ajkamat, csücsörítek. […] retikülöm a 
kerek márványasztal közepén, cipzárjából itt-ott kitört 
a fogazat. Szája torz – emberi – mosolyra áll.” (Munka-
néven ember) Valamennyi gyermekszereplőről kiderül, 
hogy körme tövig rágott, ezzel is erősítve a pszichikai 
állapotukat, illetve akié nem az, annak pedig levágják, 
nehogy álmában megsebezze vele magát. Tabudöntögető 
szövegekről van szó, a szerző rendkívüli természetességgel 
nyúl olyan témákhoz, mint a homoszexualitás, pszichés 

zavarok vagy testi fogyatékosság. A legtöbb megteremtett 
karakter erősen traumatizált, a végletekig ragaszkodik az 
általa megszokott szűk komfortzónához, abba jellemzően 
nem enged be mást. Ugyanakkor a novellák szereplőinek 
identitása nagymértékben függ mások véleményétől. Ki-
váló példa erre a Trifánné, kedves narrátora, aki szobájába 
zárkózik férje, anyja és fi a elől, majd elmondja „Három 
ember között kell őrlődnöm – egyik sem én vagyok.”   

Szvoren Edina harmadik könyve az előző kettőhöz 
hasonlóan alaposan kidolgozott történetekből áll, a szer-
ző bravúrosan mondja el fájdalmas történeteit, azonban 
a korábbi kötetektől eltérően az írástechnikai játék már 
nem enyhít a szövegekben rejlő tragikumon. Ajánlatos 
tehát lassan adagolva, egyesével olvasni a történeteket, 
annak érdekében, hogy a meglepő fordulatok megfelelő 
hatást érjenek el. 

Palkovics Júlia
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főműveként a budavári Nagybol-
dogasszony-templom kiegészítő 
helyreállítását, melynél a megma-
radt részek tudományos precizitá-
sú formai fenntartása mellett a to-
ronysisak, a főhomlokzat oromzat 
és a Gara-kápolna pótlása önálló, 
de a meglévő adottságokhoz iga-
zodó tervezés eredménye.”

Lővei Pál a 19. század magyar 
építészetéről és ipar művészetéről 
(Sisa József által) összeállított 
friss akadémiai kiadványban még 
pontosabban fogalmaz: „Bár ko-
rának purista szemléletmódja 
Schulek műemléki munkásságára 
is meghatározó volt, az építkezés 
elején végzett, gondos feltáró és az 
eredményeket leíró és dokumen-
táló munkájával, az egyes eredeti faragványok részben 
helyben való megőrzése érdekében tett erőfeszítéseivel, 
a különböző középkori periódusok legalább korlátozott 
fi gyelembevételével közelebb állt a 20. század műemléki 
elképzeléseihez, mint pályatársa, Steindl Imre. A tervei 
szerint helyreállított Nagyboldogasszony-templom a 19. 
századi magyarországi historizmus egyik méltán legnép-
szerűbb főműve.”

Csak a szakemberek tudták, hogy a tudományos ala-
possággal dokumentált rekonstrukció folyamatát és em-
lékét mintegy 4700 építészeti rajz, soha eddig közzé nem 
tett fotó és írásos anyag őrzi. Farbakyné Deklava Lilla 
évtizedes kutatási eredményei érzékletes képet adnak a 
nagy átépítés 1873 és 1896 közötti szakaszáról, amely a 
templom történetét bemutató 776 oldalas és 68 szerző 
által jegyzett (!) kiállítási katalógusban önálló fejezetben 
olvasható, és ezzel a szemléletes mondattal végződik: 
„[Schulek e]gy méltó középkori koronázó templomot 
akart építeni a Várhegyen, amely uralja a várost, helyette 
azonban egy minden részletében gazdagon kidolgozott 
historizáló összművészeti alkotás született.” Valóban, 
mai szemmel nézve Schulek Frigyes és a közreműködő 

művésztársak, köztük Székely Bertalan, Lotz Károly, 
Tóth Károly, Kratzmann Ede a templom 13., 14. és 15. 
századi mestereivel egyenrangú, eredeti alkotók voltak, 
akik csak azt használták fel a múlt anyagából, amit érté-
kesnek gondoltak – a török kor utáni barokk enteriőrt 
például, amelyet a jezsuiták alakítottak ki a csatlakozó 
kolostorépületekkel együtt, már nem. Ebből az időszak-
ból csak metszetek és tárgyi emlékek maradtak ránk, 
amelyek szép számban láthatók is voltak a kiállításon.

De nemcsak a 19. század végi átépítésről kaphattunk 
részletgazdag képet, hanem a templom keletkezésének 
idejéről – a hiedelemmel ellentétben nem Szent István, 
hanem IV. Béla alapította a tatárjárás után –, a gótikus és 
késő gótikus átépítésekről, a török kori Nagy Dzsámiról 
(1541–1686) és a jezsuita korszakról is (1686–1773), 
beleértve a templom mint intézmény működésének 
történetét, zenei életét, liturgikus és más berendezési 
tárgyainak bemutatását egyaránt. Marosi Ernő művé-
szettörténész a kiállítást megnyitó beszédében sorra 
veszi a templomot évszázadok óta övező legendákat, a 
pusztulás és újjáépítés ciklusait: „Az 1944–45-ös ostrom 
még élő szemtanúi számára nem ismeretlen a romok-
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ban heverő, ham-
vaiból feltámadó 
város élménye – 
így képzelhetjük 
el a töröktől való 
felszabadulást is. 
Mindazonáltal a 
templom mindig 
békeidőben épült, 
annak a kiirthatat-
lan városi civilizá-
ciónak köszönhet-
te és köszönheti 
életét és túlélését, 
amelynek erejéről 
legszebben a teme-
tő régészeti vizsgá-
latának eredmé-
nyeit összefoglaló 

demográfi ai statisztika tanúskodik. Ennek számunkra 
megrázó megállapítása, milyen fi atalon, 30-34 év kö-
zötti korban halt meg a középkori lakosság többsége: 
a régi Buda eszerint fi atalok városa lehetett.”1 A török 
korban Nagy Dzsámivá alakított templom mellett mű-
ködő muzulmán főiskola könyvtárának jelentős részét 
az olasz Marsili vitte magával hadizsákmányként Bo-
lognába 1686-ban, ma is ott van, jóllehet a gróf a hí-
res Corvinák esetleg még fellelhető példányait kereste. 
A kéziratos könyvek így is szenzációnak számítottak a 
korabeli Itália tudós köreiben, mert ilyen magas színvo-
nalú írásos kultúra létét a törökökről nem feltételezték. 
A rajzok és ismertetők mellett látványos kiállítási tárgy 
az a szétszedhető gipszmodell, amelyet Schulek Frigyes 
készíttetett praktikus céllal a templom homlokzatainak 
és belső tereinek tanulmányozhatósága céljából.

A kiállítás bőséges anyagába – nem művészettör-
ténészként, hanem építészként – merülve más, aktu-

 1 Marosi Ernő: A budai Nagyboldogasszony-templom. http://
www.btm.hu/sites/default/fi les/fi les/marosi_erno.doc. (Letöl-
tés: 2015. december 10.)

ális kérdések is felmerültek bennem. Az ambiciózus, 
kreatív építészek részéről gyakran hangzik el a kérdés: 
miért nem viszonyulhatunk mostanság is ugyanazzal a 
természetességgel a régi korok épületeihez, mint ahogy 
ez a régi korokban – nagyjából a 19. század közepéig, 
végéig – gyakorlat volt? Bontottak, sőt pusztítottak, 
de többnyire új érték született a régi helyén: jobban 
használható, divatosabb, korszerűbb épület lett az 
eredmény, felhasználtak alapokat, falakat, néha egész 
épületrészeket, de a mai értelemben vett tudományos 
alapú műemlékvédelem kialakulásáig legtöbbször csak 
az építőanyagra volt szükség, szellemi tartalmat rit-
kán akartak megőrizni. A kérdésre adható magától 
értetődő válasz az, hogy az épületek védelme, tudo-
mányos kutatása önképünk alakításának alapanyaga, 
a múlt megismerésének eszköze: ha nem lenne tudatos 
műemlékvédelem jó 140 éve, az oly legendás magyar 
középkorról is jóval kevesebbet tudnánk. De ma már 
kénytelenek vagyunk hozzátenni egy másik választ 
is: azért sem lehet (pontosabban: nem lenne szabad) 
ugyanolyan természetességgel felülírni a régi korok 
építészeti emlékeit, mint amilyen módon a régi korok-
ban ezt tették, mert a mi modernizált korunk már nem 
csupán árnyalataiban, hanem radikálisan különbözik a 
történeti koroktól. A műemlékvédelem hajnalán a 19. 
század eszközei csak minimálisan tértek el a középkor 
technikáitól, Storno vagy Schulek e tekintetben joggal 
érezhették magukat középkori építőmesternek. A mo-
dernizáció folyamata a 20. század elején eszkalálódott, 
és mára az élet minden szintjét átható, kényszerítő ere-
jű, megkerülhetetlen tényezővé vált. A Mátyás-temp-
lom korabeli tudományos, egyben kreatív szemléletű 
átépítése a hazai intézményes műemlékvédelem kez-
deteivel (Műemlékek Ideiglenes Bizottsága, 1872) esik 
egybe. Példaértékű restaurálása (2004–2014) pedig 
annak a 140 éves történeti ívnek a végét fém jelzi, amely 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2012. évi átszer-
vezésével zárult, s amely a műemlékvédelem napjaink-
ban végbemenő új alapokra helyezésével, és úgy tűnik, 
gyökeres szemléletváltással is jár.

Masznyik Csaba
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2015 októberében Heuréka! címmel egyszerre négy 
kiállítását nyitotta meg a Műcsarnok. Ezek egyike a 
20. század elején született, magyar származású Nicolas 
Schöff er szobrász életművét mutatja be „először és utol-
jára egyben”.

Schöff er Miklós tanulmányokat folytatott a magyar 
Képzőművészeti Főiskolán is, de végül a Jogi Egyetemen 
szerzett diplomát. 1936-ban letelepedett Párizsban, be-
iratkozott az École des beaux-arts-ra, és valójában itt lett 
világhírű művésszé. A II. világháború után a festőecsetet 
szobrászvésőre vagy sokkal inkább tervezőasztalra és vo-
nalzóra cserélte. Mint ahogy a róla szóló portréfi lmben 
felesége, Éléonore Schöff er elmeséli, miután rájött, hogy 
a festészet területén nem tud eléggé eredetit alkotni, 
ahhoz a kályhához ment vissza, amelyet a legjobban 

szeret a képzőművé-
szetben. A klasszi-
kus görög szobrászat 
művészetfi lozófi ai 
alapvetéseit keresve 
jutott el a kinetikus, 
illetve kibernetikus 
szobrászatig, s ezen 
a vonalon haladva 
végeredményben 
művészete egész éle-
tében rendre meg 
tudott újulni.

A klasszikus gö-
rög szobrászat látszó-
lag igen messze esik a 
kinetikus alkotások-
tól, valójában azon-
ban mégsem lehetetlen megtalálni a kapcsolódási pon-
tot. Schöff er szerint mindkettőben megcsodálhatjuk az 
alkotó anyag feletti győzelmét, de míg a klasszikus kornak 
a „mi az ember?” kérdésére, addig a modern művésznek és 
fi lozófusnak a „mi az élet?” kérdésére kell választ adnia. 
Schöff er szerint ez a válasz: tér, idő és fény, s a művésznek 
nem egyszerűen lehetősége, de kötelessége is kihasználni 
a legújabb technika adta lehetőségeket, ha saját korához 
kíván szólni. 

A Nicolas Schöff er által térdinamikának nevezett 
elméletből született alkotások többnyire kecses, állandó-
an változó, mozgó fémszerkezetek. Nem egy főnézetre 
komponáltak, aszimmetrikusak, és nem uralni kívánják 
a teret, hanem épp ellenkezőleg: engedik érvényesülni, 
sőt a környezet az alkotás szerves része. A szobrász szá-
mára fontos volt az élet állandó változékonyságának 
megjelenítése, ezért olyan szerkezetet helyezett el művei-
ben, amely a különféle mozgó elemekből állandóan meg-
újuló,„ismétlődés nélküli” kompozíciót hozott létre. Ni-
colas Schöff er érdeklődése később fokozottan irányult a 
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fény felé, tükrökkel, színes lámpákkal, vetítővászonnal 
kombinálta alkotásait, amelyek segítségével konstrukci-
ói még inkább az anyagtalanság hatását keltették, ekkor 
készült LUX című sorozata. Célja volt, hogy a min-

dennapi embert elvarázsolja, elbűvölje, 
időn kívül helyezze. Első kibernetikus 
szobrát, amely az időjárás jelenségeire 
reagál, a CYSP I.-et az 1950-es évek-
ben készítette. Tervei közt szerepelt 
egy, a Défense-negyedben felállítandó 
324 méteres fénytorony is, amely „új 
Eiff elként” a modern Párizs jelképe 
lett volna. Ennek megvalósítására 
Geor ges Pompidou elnök halála miatt 
végül nem került sor, de Liège-ben, il-
letve szülővárosában, Kalocsán felépült 
hasonló mű. Ezek mozgását, hangját a 
környezeti viszonyok, a fény, a hőmér-

séklet és a motorzaj irányítja, illetve irányította volna.
Nicolas Schöff er ugyanakkor nem csupán ezekre az 

elemekre tekintett energiaforrásként. Aki a kiállításon 
megtekinti a szobortervet, amelynek célja, hogy az agresz-
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Prezentáció és/vagy reprezentáció

Ludwig Goes Pop + Th e East Side Story. Ludwig Mú-
zeum – Kortárs Művészeti Múzeum, 2015. október 9. 
– 2016. január 3.

Pierre Restany prezentációnak nevezte – épp a repre-
zentáció ellentéteként – és így jelölte meg a pop-artot 
a művészettörténet 20. századi irányai között. Azaz a 
banális tárgyválasztásból eredő irónia, a világ beáradása a 
művészetbe, s ennek kiállíthatóvá tétele az az irány, amely 
a prezentáció felé tolta ezt az új szemléletmódot, új stílust, 
jelenséget. Az ötvenes-hatvanas évek klasszikus amerikai 
és nyugat-európai pop-artja szembe ugyan nem ment az 
akkori kortárs művészettel – tehát nem kritikai éllel léte-
zett –, csupán egy második művészeti valóságot tételezett, 
amely a művészetet kiterjesztette a valóságra, abból emelve 
ki eszköz- és kifejezésrendszerét; ugyanakkor a grand art 
korabeli fogalma – a műkritikai szemlélethez képest – a 
kereskedelmi, galériás attitűdöt erősítette.

Mégis válságba sodorta a kor uralkodó művészeti 
irányzatát, az absztrakt expresszionizmust, annak ame-
rikai alkotóit, és egyben talán értékrendválságot is expo-
nált. Ennek az értékrendválságnak a klasszikus pop-art 
művészet „fenegyerekei” (Rauschenberg, Jasper Johns, 
illetve Andy Warhol) haszonélvezőivé váltak, mert ak-
cionista magatartásuk a nonkommersz művészetet kér-

dőjelezte meg. A pop-art a tömegek kultúrájává vált, mi-
közben a New York-i elit galériák éves bevételét növelte. 

A művészet a divathoz vált hasonlatossá, amely min-
dig up-to-date, mindig precízen fi gyeli az igényeket a 
gyűjtői, vásárlói oldalon.

A popkultúra a pop-art részévé vált, és viszont (a 
lemezeladásoktól a pop-art fashionön, a popirodalom 
felturbózásán át egészen egy generáció viselkedéskul-
túrájáig volt képes befolyást gyakorolni).

Warhol art factoryja, az 54-es klub, a Velvet Under-
ground és a művészfuttatás (példa rá Basquiat szemé-
lye) már a pop-art piacorientált létének letéteményesei. 
A pop-art vállalkozásbarát művészet volt, s e téren mind 

sziót esztétikummá szublimálja (ütésre fények villannak 
fel), valószínűleg nem egyhamar felejti el, ahogy retrofu-
turisztikus városterveit sem. Ezekben a tervekben is fontos 
szempont Schöff er számára, hogy a vertikális és horizontá-
lis vonalakkal találkozó városlakót új minőségekkel, hajlé-
kony formákkal, bizonytalan, „billenő szobrokkal” vegye 
körül. E nagyszabású urbanisztikai ötletei sem valósultak 
meg, ahogy a Pompidou központ pályázatára készült in-
venciózus, kinetikus elemeket felhasználó terve sem.

Nicolas Schöff er, avagy Schöff er Miklós Jean Tin-

guely mellett a kinetikus szobrászat elindítója, kiemel-
kedő alakja. Sajátos módon azonban a techikai fejlettség, 
amely azelőtt szobrai erejének egyik fő forrása volt, né-
hány évtized elmúltával természetszerűleg túlhaladottá 
vált. Művészi és interdiszciplináris nyitottsága (közremű-
ködött némely alkotása továbbfejlesztésében, amelyeknek 
az idegrendszer stimulálása volt az orvosi célja), a művészet 
demokratikus szemlélete azonban ízig-vérig modernn é 
teszi számunkra Nicolas Schöff er személyiségét.

Nagy Villő
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a mai napig elnyűhe-
tetlenül kiaknázható.

A Ludwig Múze-
um a Ludwig-gyűjte-
mény pop-art anya-
gából s annak vagy 
ahhoz kapcsolódó 
kelet-európai darabja-
iból mutatott be válo-
gatást. A fent leírt jel-

lemző jegyek fel-feltűnnek a popművészek munkáiban, 
s felismerhetjük máig érő hatásukat. A melléjük rendelt 
kelet-európai pop azonban valami egész másról szól(t).

A ’60-as évekre innen-onnan, magazinok révén, ki-
sebb nyugati tanulmányutak emlékeként a szocialista or-
szágokba begyűrűződő pop-art újfajta művészetpolitikai 
magatartást igényelt a hatalomtól. Habár nem volt ellenére, 
hogy a „dekadens Nyugat” újabb művészeti „válsághelyzet-
be került”, ám gyorsan rájöttek a kultúra vezető elvtársai, 

hogy a balosnak 
mondható pop-art 
kritikai éle a ha-
zai viszonyokban 
inkább károsnak 
mondható, mint 
előremutatónak. A 
tömegek kultúráját 
már mégse a Nyu-
gat határozza meg! 
Így a korai pop-art 
akciók, kiállítások, 

maga a pop attitűd gyorsan a tiltott kategóriába sorolódott, 
a kiállítók hamar szembetalálták magukat a kiállításbezá-
rások rendszerével (lásd az Iparterv kiállításokat 1967-ben).

A pop-art elsőként a kereskedelmi és fi lmplakáto-
kon keresztül tudott igazán eljutni az érdeklődő kultú-
rafogyasztókhoz. A műalkotások, amelyeknek bemutat-
kozó helye a kiállítótér, a szocialista kultúreszmények 
alapján inkább veszedelmes agitációknak tűnhettek. 

Míg például a Szenes Zsuzsa és – furcsa módon – más 
kelet-európai kollégái által is felhasznált motívum, a ka-

tonai őrbódé (Hideg ellen általában) mondjuk Amszter-
damban vagy Londonban esetleges politikussága miatt bé-
keszimbólumokként jelenhetett volna meg, itt a fellazítás 
és a békeharc kigúnyolásának tárgyiasult objektumaként 
kezeltetett. A pop iróniája maró társadalomkritikává ob-
jektivizálódott, habár nem ilyen alapon születtek Konkoly 
Gyula vagy például Misha Penkov, Juraj Bartusz művei. 
A szabadságtöbblet, a megszabott ábrázolási konvenciók 
alól való kilépés, az irónia, a felszabadult tárgyhasználat a 
maga kreativitásában bosszantóvá és tűrhetetlenné vált, 
nem csupán nálunk, de az egykori NDK, Csehszlovákia 
vagy Bulgária művészetpolitikájában is.

Ugyanakkor érdekes mellékösvénye a hazai pop-art-
nak, hogy még egy olyan, az állam által kitüntetett hely-
zetben lévő szobrász-emlékműszobrász, mint Varga Im-
re is kirándulást tett erre az ingoványos talajra egy igen 
sikerült sorozat erejéig (Hommage à Manet). Milyen kár, 
hogy az ő műve e kiállításon nem szerepelt…

Az East Side Story ezekre a szellemi anomáliákra 
csupán utalt, s mivel a kiállítás művek halmazaként je-
lentkezett, kevésbé orientálta nézőjét a tekintetben, mit 
jelentett egy Tom Wesselmann- és mit egy – mondjuk – 
Kemény György-alkotás a maga helyén. Hol voltak a 
kitörési pontjai a nyugat-európai (egyáltalán a nyugati) 
popkultúrának, s milyen áldozatokat hoztak az itt, a 
szocializmus keretei között alkotó friss szellemiségű 
művészek azért, hogy megjelenhessenek.

(Jellemző adalék a pop-art hatásának visszafogá-
sára, hogy Magyarországon – mint azt Keserű Katalin 
a Variációk a pop artra című, 1991-ben az Új Művészet 
Kiadónál megjelent átfogó könyvében leírja – addig, 
azaz 1991-ig nem rendeztek átfogó pop-art kiállítást.)

A Ludwigban mintegy négy hónapig látható tár-
lat sikerének is ez az egyik titka. A pop-art népszerű, 
kritikailag ugyan alig feldolgozott – Fehér Dávid mű-
vészettörténész jóvoltából talán majd kötetté is váló ta-
nulmányanyag születik nemsokára –, ugyanakkor látvá-
nyos és „közérthető”. Ám az inkább a  trouvaille szintjén 
befogadható művek mélyebb elemzése ezen a kiállításon 
sem történt meg, még a rendezés szintjén sem.

Sinkó István
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