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HANS KÜNG: A KATOLIKUS
EGYHÁZ RÖVID TÖRTÉNETE

A teológia és a történelem sajátságos módon
kapcsolódó tudományterületek. Egyáltalán nem
mindegy, hogya teológia történetéről, vagy pe
dig a történelem teológiájáról beszélünk. Ennek
szem előtt tartásával jobban megértjük, hogy a
neves német teológus történetírási kísérlete mi
ért annyira sajátos és egyedi. 6 ezt a történetet
olyan emberként - helyesebben szólva német
teológusként - írja meg "akire az egyház lesúj
tott, aki a történeti összefüggések okán »érti«,
de semmiképpen nem bocsátja meg a szel1emi
elnyomást és az inkvizíciót, a boszorkányége
tést, a zsidók üldözését, a nők diszkrimináció
ját" (10). Alapjában véve tehát egy teljesen
szubjektív megközelítésről van sz ó, amelybe
belesűrűsödik a szerző életének szinte minden
keserűsége és fájdalma. Ennek függvényében
érthető csak meg, hogya történelmet "értő"

szerző a megértetéssel szemben miért részesíti
előnyben a megítélést. Hiszen maga a könyv tu
lajdonképpen egy v ádbeszéd. amely mind tar
talmilag, mind pedig módszertanilag komolyan
kifogásolható. Művében egyáltalán nem jelenik
meg az "a differenciálásra való törekvés" (17),
amelyre Küng a Bevezetésben utal. Ugyanakkor
teológusként egy olyan őskeresztény valóságot
tesz meg a "keresztényiség mércéjé"-nek, amely
valójában reprezentáció: vagyis egy adott törté
neti-társadalmi valóságról alkotott képnek a va
lóságként való felfogása. Szemlélete szerint
ugyanis létezett egy ideális (és "idillikus")
evangéliumi közösség és állapot, amely a ké
sőbbiekben hanyatlásnak indult. így minden
kortól számon kérheti - és kéri - az "eredeti
keresztény űzenetet" r az Evangéliumot, sőt ma
gát Jézus Krisztust is (20). Egyedül arról feled
kezik meg, hogy már maguk az újszövetségi
iratok sem monolitikusak. Sőt mi több, problé
mákat és feszültségeket tükröznek. így az a ki
tétele, hogy "az Evangélium normáinak megfe
lelő" munkát kíván az olvasók elé tárni (21),
történettudományi szempontból értelmezhetet
len. Ez a mű, a szerző szándékával el1entétben
igazából nem nyújt "alapvető ismereteket",
nem tekinthető "történeti-kritikai számvetés"
nek (21), és nehezen fedezhető fel benne a
"konkrét kihívás" (22).

Kétségtelen, hogy az egyház osztályrésze a
fejlődés, és elengedhetetlen számára a megúju
lás. Mindez azonban szervesen kapcsolódik az
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idő és tér által meghatározott társadalmi, politi
kai, gazdasági, kulturális stb . környezethez. Ez
az a lényeges elem, amely Küng könyvéből egy
értelműen hiányzik. Számára a reform tulajdon
képpen egy idealizált múlthoz való visszafordu
lást jelentene. Az általa elképzelt múlt azonban
sokkal inkább mítosz, mint történeti valóság.

Módszertanilag a mű alapvető hiányosságai
a következők: a katolikus egyház történetét telje
sen elvonatkoztatja a kortörténettől; az egyházat
erőteljesen azonosítja a pápasággal; egyértel
műen egyfajta német teológusi szemléletmódot
érvényesít. Tartalmi szempontból is több min
den kifogásolható. Ilyen például a "korai katoli
kus" elnevezés, amely azt a (régen túlhaladott)
felfogást tükrözi, miszerint minden probléma
gyökere a hel1enizálódás (és Pál apostol tevé
kenysége). Az első századokban nem katolikus
- ahogy azt Küng ál1ítja - , hanem elsősorban

keresztény egyház, hierarchia és hitrendszer ala
kult ki. Az inkvizíciótól számon kérni a modern
jogfelfogást és az emberi jogokat egyszerűen

anakronizmus (143). j óllehet nem foglal világo
san ál1ást Küng, mégis azt sugallja, hogy szív é
hez közelebb ál1 a politikai hatalom alá rendelt
egyház. Ez azért megért volna egy alaposabb
elemzést.

Mindent összegezve azt lehet mondani,
hogya neves teológus 'művéből az olvasó nem
a katolikus egyház történetét, hanem a szerző

arról megfogalmazott történelemteológiáját is
meri meg. Ezt csak megerősíti a felhasznált iro
dalom mel1őzése. Ennek eredményeképpen
művét még az alapismeretek megszerzésére is
alkalmatlannak tartom. (Ford . Zalán Péter; Eu
rópa, Budapest, 2005)

JAKAB AITlLA

MÍG LENNE MIÉRT MARADNIA
Schein Gábor: Panaszénekek

Schein Gábor legújabb verseskötetének címe
egyszerre jelöl műfajt, sugal1 hangulatot s vetít
előre beszédtárgyat. A Panaszénekek darabjai
(ötvenkilenc vers, melyek közül négy kurzivált
szöveg viseli a (panasz énekek) címet) a szerz ö ko
rábbi vers- és prózaköteteiből ismerős munkát
folytatják: rendületlen elszánással kérdeznek rá
az idő létmódjára, az elmúlás mibenl ét ére, az
emlékezet lehetőségeire.

Az idővel a szövegek alanyát a m úl ás, az el
múl ás szembes íti: .rnint egy / patak, me/y folyton



változtatja medréi, I de mindenütt egyformára
mélyíti, I úgy lép testből testbe az idő, I és nincs se
halála, se feltámadása" - szél a (két szárny) című
vers (55.); "vinni, cipelni a fájdalom testet nap
hosszat, I leülni néha egy karosszékbe, zenét sem I
hallgatva többé, nézni a bádoggal szegett I háztető

kön a napfény bizonytalan I ragyogását, várni a
szétszáratást, I várni a széiezoratást" - mondja a
(zárotánc) című szöveg (l l.). A dolgok és az élők

múlását megfogni, megfogalmazni azonban
csak áttételesen. különbözö - az idő alakválto
zataiként értelmezhető- mozgásformák képé
ben sikerülhet. Igy válik a kötet meghatározó
motívumává - a tükör, a víz, a hal, a madár, a
könyv, a város mellett - a repülés, a lebegés, a
zuhanás (ég és föld között), illetve a járkálás, a
séta, a futás (idegenség és otthonosság köztes
terében). (Ez a képrendszer. nem mellékesen,
mintegy a tér és az idő Simone Weil-i keresztjét
rajzolja az emberi létezésre; míg a függőleges

állapotváltozás jelzései egyszerre idézhetik föl a
Petri-féle "körülírt zuhanás" illúziótlan létezés
képletét s a Milyen felemás Pilinszkyjének
eszkatologikus kreatúra-élményét: "Milyen fele
másérzések közt élünk, I milyen sokféle vonzások kö
zött, I pedig zuhanunk. mint a kő I egyenesen és
egyértelmüen.")

A panasz általánossá emelt, közösségivé sti
lizált szólama a személyes emlékezet uralhatat
lanságát a kollektív memória esendőségével.az
időnek alávetett világban-Iét antropologikus ta
pasztalatával kapcsolja össze: "tévelygéseink fa
lát, a magasat vagy a görbét, I így mi sem mászhat
juk meg. magunk ellen I kötünk fegyvert, s régi
kövekbó1 épít / bevehetetlen várost az emlékezet" (pa
naszénekek) (6.).

Ez az érzékelésmód és világlátás a dolgokra
(s köztük saját mivoltára) reflektáló én önmeg
határozásának eszméltető kudarcát sem kerül
heti el: .megbizorqosodom róla, I mégis képtelen
ségnek tartom, hogy az energiáknak / ez az áradó
eloszlása, ez a fájdalomtest, I ez az örömtest, ez a
munkaiest, halálbábja, I ez a színpadigépezet, amiről
megtanultam. I hogy én vagyok, működik, eljár ten
gelyén" (maraion) (34.); "fa futók] valóban nem az
aszkézist, / hanem az élvezetet űzik, amikor a test /
átlendül a fáradtságon, és az agyban termelt I hor
monok fellazítják az én hatdsait" (séta) (69.).

A kötet talán legjellemzóbb formális gesztu
sa, legsajátosabb retorikai művelete a szerelern.
a barátság, az apa-fiú viszony által összefűzött

életek dialogikus egymásra olvasása; a (hol fik
tívnek, hol álombelinek. hol valósnak föltünte
tett) párbeszédek megszólaltatása - melyben a
másik szólamát a vers a saját lét érthetőségének

feltételévé emeli, olykor a tapasztalati világon
túli tartományokra nyitva beszélői távlatot: "itt
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vagyunk,de melyikünkkérdez? I és mi a kérdés, haa
válasz / nem lehet név?" (két arc) (42.); .minden
léptükkel olyan borb61 II ittak, amit magának nem
tölthetett ki poharába I egyikük sem" (kései szüret)
(40.); "a te kopárabb, félelmes mezőidet I nem isme
rem, és neked sem lehet I hatalmad afölött, amit itt
hagytál: I beszélek hozzád, pedig sehol se vagy, I ár
nyékom lettél, és ahol jársz, I talán én is az vagyok
neked" (árnyék;) (36.).

Hogy miként érinti élet és halál a testet, s
hogy miféle esélyek nyújthatnak vigaszt a túl
élőnek, arról a már-már a nyelv (s a nyelvi meg
ismerés) határain járó sorok beszélnek: "a felé
hullámz6 távolság a holtan I fölkerekedőt mindig sa
ját helyére I sodorja vissza, mintha izmait feszítve I
örökös szélnek döntené testét" (két szárny) (55.); "a
türelmes romlás szégyenemre van. / a test félig holt
halom, és jobb annak, I akiaddig megy el, míg lenne
miért I maradnia" (panaszénekek) (76.). Másutt a
versbeszéd keresetlen pátosza, a német fogalmi
költészeten iskolázott versnyelvtana távolítja el a
panaszt (s alanyát) a terméketlen kétségbeesés
lélektanától - s közelíti egy talán teljesebb (sző

vegí) léthez; a zsoltárok hitét idéző retorika út
ján: "nincsenek erőshitű férfiak, denézd, / nem ülünk
sírva a csonttá száradt I földön. tenyerünk hólyagos,
keveset I alszunk,és mégaki gyilkolt, bezárva I az is
lányára vagyfiára gondol. / nyisdki hát nekünka ka
put kapuzárás I előtt. tűnik a nappal, alkonyodik, I
hadd menjünk be kapuidba" tpanaszénekek) (53.).

A zárójelben megbúvó címek, a rendhagyó
központozás s a ciklusokkal meg nem bontott
egyneműség kultúra előtti (avagy kultúrákat
összekapcsoló) archaizmusa, nyelvi rendszere
ken túli rendje finomságában is elemi erővel

igazolja vissza a fülszöveg ajánlásában foglalta
kat: "Schein Gábor panaszénekei úgy hangza
nak fel a harmadik évezred elején, mintha egy
nagy kultúrában élnénk. Holott nem így van.
Valójában a hanghordozás, a forma-sejtelmek, a
reminiszcenciák és utalások segítségével maguk
a versek építik fel bennünk saját világukat, és
keltenek olyan benyomást, mintha egy tágas
térség közepéri állnánk... "

Schein Gábor eddigi legjobb, legegységesebb
verseskötete joggal számíthat azok részvevő fi
gyelmére (is), akik az irodalomtól nem várnak
csodát, katarzist, mágiát, de nem veszik rossz
néven, ha abban részesülnek mégis. A lírai
megszólalás "égi" többletét ez a küllemre is az
egyik legszebb Jelenkor-kiadvány nem ígéri
magabízó modorban, nem előlegezi meg holmi
esztétikai önhittség hangján. Csupán adja. Vagy,
inkább: mindent megtesz azért, hogy adódjék. A
többlet, az ég, a katarzis.

Mintha arról, ami elveszett, lehetséges volna
a birtoklók nyugalmával szólni. Mintha a "lát-



haiatlan teraszok" (először) (5.) nemcsak a sárkány
repülőt, de a veszteség viselőjét, a panaszénekek
énjét is fölfoghatnák. Mintha bennünk és dolga
inkban nem volna mindig "valami a feltarthatat
lan zuhanásb61" (közömbös dolgok) (27.).

Ez a "mintha" a jelentős művészet és az el
hivatott szeretet eredménye szokott lenni. 01
vasatunkban most sincs másképp. Egy érzé
keny és értő recenzió szavaival: a Panaszénekek
"a veszteség birtokában a szeretet felé tapoga
tózik" (Reményl József Tamás) (Jelenkor, Pécs,
2005)

HALMAJ TAMÁS

RIVALDA 2004-2005

Ha a közelmúltban megjelent kötetek alapján
(Spiró, Egressy, Tasnádi, Kárpáti, Háy, Térey)
ítélünk, egyértelmű, hogy némi szünet után az
utóbbi években a magyar könyvkiadás ismét
felfedezte a drámát. Ebbe a sorba tartozik az
egykor évi rendszerességgel kiadott drámaan
tológia, a Rivalda is, amely néhány év óta
könyvhétre ismét megjelenik. Legutóbb a 2004
200S-ös jelölésű kötet, amely hét szerző szöve
gét tartalmazza.

Mi köt(het) össze hét szerzőt a közös műfajon

kívül? Lehetne a közös vagy hasonló témakör,
szemlélet vagy sok minden más, ami nagyon ha
sonló, illetve épp a hasonlóság szembetűnőhiá
nya. De válogatási elv lehet az is, amit a mosta
ni kötet összeállítói (Garaczi László, Morcsányi
Géza és Tarján Tamás) választottak: a színrevi
tel (a kötet címe színházi műszó: Rivalda!) és en
nek időpontja. A dráma igazi próbája: a színpa
di megjelenítés mind a hét szöveg számára
megadatott. A hétből hatot 2003 és 2004 decem
bere között mutattak be, a hetedik, Spiró Kvar
tettje is műsoron szerepelt ekkor, bár első szín
revitele még 1997-ben volt.

Az elv tehát világos, s ha nem tévedek, a vá
logatás szempontjai közé tartozott, hogy a kö
tetbe felvett művek a mai magyar drámaírás
más-más változatát (is) képviseljék. Megtörtént.
Így kerül egymás mellé a Madách ihlette életraj
zi színmű (Egressy Zoltán: Vesztett éden), egy
egyfelvonásos - párkereső - játék (Falussy
Lilla: Metadolce), a nyelvelvesztéséről szóló
nemzeti sorstragédia (Hubay Miklós: Elnému
lás), egy drámai ballada (Kiss Csaba: Világtala
nok), egy blaszfemikus családtörténet (Pintér
Béla: Sütemények Királynője), egy társadalmi jel
lemkomédia (Spiró György: Kvartett) és egy em
beriségkölteménynek is felfogható "katasztrófa
játék" (Térey János: A Nibelung-Iakópark). Hogy
pedig tematikai és műfaji változatosság mellett
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a kötetben a mai magyar drámaírás szinte min
den korosztálya jelen van, a műfaj doyenjétől,

az 1918-ban született Hubay Miklóstól az ötven
éveseket képviselő Spirón át a harminc-negy
ven közöttiekig (Térey, Egressy), az már lehet
akár a szerenesés véletlen műve is.

A kötetbe sorolt hét szöveg más-más irodal
mi és színi jellegű, következésképpen más-más
minőséget példáz, úgy is, ha drámaként, s úgy
is, ha színpadi szövegként vizsgáljuk őket. Tisz
tán irodalmi kritériumoknak mindenekelőtt az
Elnémulás és a Vesztett éden felel meg. Az előbbi

egy luxusszálló alagsorában levő börtönben ját
szódik. Itt vár sorsa beteljesülésére az Alleluja
(micsoda kontraszt név és sors közőttl) new,
"egy magánál több", fiatal nő, népe utolsó kép
viselője. Mellette a börtönőr, Renegát, aki nevé
hez híven hazáját, népét, nyelvét elhagyó áruló,
s ide jön Patrick, a nyelv iránt rajongva érdeklő

dő kispap, aki igyekszik kihasználni az utolsó
beszélgetés lehetőségét a pusztulásra ítélt nyelv
még élő birtokosával. Az etnikai tisztogatás el
len írt tézisdráma Hubay műve, a műfaj min
den ismert jegyével: komoly probléma (ezt
nemzetiből összemberi méretűvé emeli!) felve
tése, és a vele járó írói eljárás: alakjai helyett
gyakorta az író beszél. így is megrázó. A kispap
megszerzi az állapotos nő számára a kegyelmet,
de miután a magzatot "kicsupálják" belőle,

nincs akadálya a kivégzésnek. A Vesztett éden
háromszögtörténet a két nő, a Zsarnok, önző

anya (Majthényi Anna) és a kedves, majd fele
ség (Fráter Erzsébet) közé szorult határozatlan
férfiról (Madách Imre). A történet, ha nem gon
dolunk a modellekre, az össze nem illő, önállót
lan férfi és az életvidám nő drámájaként is ol
vasható, háttérben a konfliktust szító, uralkodó
hajlamú anyával/anyóssal. Mindkét szöveget
elsősorban olvasni jó, kell.

Ilyen szempontból hozzájuk legközelebb
Kiss hasonlóképpen háromszögtörténete áll. A
döbbenetes újsághírre (az apa kivitte vak fiát az
erdőbe, és magára hagyta) épülő történetet a
szerző nem a tragédiához vezető okok boncol
gatásával formálja drámává (lásd Füst Milán új
sághírből írt drámáját, a Boldogtalanokat), hanem
kellő cselekményvezetés híján túlbonyoIítja, s
földhözragadt naturalizmust próbál metafori
kus "beszédű" szimbolizmussal összebékíteni,
amiből a megcélzott balladai homály helyett stí
lusgubanc lesz.

Ha a drámaiság mércéje a párbeszédek per
gése, helyzetek létrehozása és jellemek teremté
se, akkor ennek elsősorbana Kvartett és a Meta
dolce tesz eleget. Azzal, hogy az utóbbit a
párkereső hirdetések és az ezek nyomán történő

találkák egymásutánjában jó dialógustechnika


