
KÖNYVEK KÖZÖTT

„A BOLDOG KÖLTŐ”
Ezzel a címmel adta közre kitűnően tájékoztató ma-
gyarázatokkal Bors Anikó a 20. századi katolikus
líra vezéralakja, Harsányi Lajos Önarcképét, azaz ön-
életírását és válogatott verseit a Győri Egyházme-
gyei Levéltár kiadványai között. Nem tudhatom,
hány olvasóhoz jut el a szép kivitelezésű könyv,
megjelentetése mégis fontos eredmény, hiszen egy
olyan irányzat hiteles dokumentuma, amelyről
hosszú ideig szólni sem lehetett, s mire megnyílt
a lehetősége, újra nyomozni kellett forrásai és kép-
viselőinek művei után, amelyek java része hiány-
zik a könyvtárakból és antikváriumokból. Harsá-
nyi Lajos egy helyen felsorolja, kiket sorolna a
„katolikus irodalom” körébe. Szép hosszú lajst-
rom. S hogy milyen színvonalat képviselnek, mű-
veik ismerete híján lehetetlen megmondani. Kivé-
telt jelent Sík Sándor, aki mintha szűknek érezte
volna a maga számára ezt a kategóriát, és mellet-
te Mécs László, de rá is sokáig a hallgatás búráját
borították, s szerepének, jelentőségének megítélé-
sében jórészt csak Illyés Gyula, érzésem szerint ki-
csit elfogult, a katolikus költészetről írt tanulmá-
nyára hivatkoztak. Az idősebb papköltők egy
részét teljesen elfelejtettük, érthető módon, hi-
szen lehetőség híján nem publikálhattak, a fiata-
labbak közül Tűz Tamás került többször is a fi-
gyelem középpontjába, mint a tengeren túli magyar
irodalom jelentős képviselője, idehaza pedig Csa-
nád Bélát próbáltuk jelentősége szerint méltatni, de
csillaga napjainkra mintha halványulna, holott a szó
szoros értelmében jó költő és fordító volt.

Harsányi Lajos? Nos, az ő utóélete (és nem csak
az „utó”) sem nevezhető harmonikusnak. Sok éve
jelent meg Rónay György előszavával és váloga-
tásában Toronyzene című kötete, lírájáról néhány fon-
tos tanulmány (elsősorban Kunszery Gyuláé), „a
többi néma csönd”. A most kiadott Önarcképének
gépelt, bekötött változatát még láttam, aztán el -
enyészett, hiába nyomozott utána édesapám, aki
szerette volna részleteit közölni a Vigiliában. Hírek
szerint egy irodalomkedvelő plébános birtokolta,
de hogy ki, lehetetlen volt kideríteni. Nyilván el-
hunyta után került a levéltárba, ahol jó érzékkel fel-
ismerték jelentőségét, így végre szembesülhetünk
a katolikus líra kezdeményezőjének önéletírásával
és legfontosabb gondolataival. Jelek szerint nem volt
túl boldog életének második része, midőn szegény -
sége és betegségei szorongatták, és igazi segítséget,
szeretetet leginkább a tüneményes szombathelyi
püspöktől, Kovács Sándortól kapott. Versei meg-
megjelentek az Új Emberben, melynek főszerkesz -

tője, Pénzes Balduin tisztában volt értékeivel és
jelentőségével. Ijjas Antal pedig beleérző méltatást
írt róla, amelyet azonban a cenzúra nem engedett
megjelentetni (hogy milyen megfontolásból, rejtély;
mit árthatott egy félresöpört papköltő a rendszer-
nek?). Valljuk meg: ezek a versek vajmi keveset árul-
tak el költőjük tehetségéről, ezek alapján aligha ért-
hető, hogyan lett a fiatalok mestere, általánosan
elismert vezéregyénisége a szerveződő katolikus
irodalomnak. Ezekből a szonettekből szerencsére
nem válogatott Bors Anikó, viszont a költő kései
szonett-terméséből jó érzékkel választott több szép
darabot; idézem a Mint a fogyó holdat:

Mint a fogyó hold, mely naponta kisebb,
és fényszikrája egyszer csak kilobban;
Úgy fogy az életem, s maholnap én is
kiégve fekszem rettentő síromban.

De nézd, a hold karéja újra feltűn!
Naponta nő, s lassan megint egész lesz.
Én nézem, nézem, és reménylő lelkem
egy olthatatlan biztos titkot érez.

Miként a hold megnő, és tiszta gömbjét
az űrben tündökölve újra látom:
az életem vak holdja is megújul,
ha rásüt majd a nap a másvilágon.

Ezek az egyszerű vallomások és finom tájraj zok
mutatják Harsányi költői erejét és tehetségét. Szá-
mára az apró jelek is a kegyelem sugallatai. Sem-
 mibe vette azokat a verseket, amelyekből hiány-
zik a teljesebb lét sugallata. 1913-ban a Magyar
Kultúrában jelent meg Az új költészet és etikája kap-
csolatát elemző tanulmánya, amelynek végkö-
vetkeztetéséhez élete végéig ragaszkodott (s nem
mellékesen egybehangzott a jezsuiták folyóiratá -
nak akkori, radikális kultúraszemléletével). „Ma
senki sem vitatja el nálunk az új költészetnek
[Adyékra céloz — R. L.], hogy a magyar költői
nyelvet hatalmas lépéssel előre vitte, s olyan ra-
gyogó költői nyelvet alkotott, mely zengzetessé -
gében, fordulatokban, meglepetésekben semmi-
vel sem marad az európai művelt nyelvek alatt.
Hozott egy új, a szivárvány színeiben színpom-
pázó köntöst, amely beteg, ványadt tartalmat ta-
kar. Nos, az ébredő katolikus szellem, mely az
idők minden produktumát föl tudja használni,
cserélje ki ezt a beteg tartalmat, s a csillogó kön-
tösbe öltöztesse bele a katolicizmus örökké egész -
séges, győzelmes, tiszta eszméit. És olyan modern,
szimbolikus, katolikus költészetünk lesz, milyen-
 ről ezelőtt tíz évvel még csak nem is álmodtunk.
A jelek bíztatók és szentséges meggyőződésem,
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hogy a magyar katolikus költészet reneszánsza
közelget.”

Ez a jóslata nem vált valóra, mint ahogy az a
terve sem, hogy külön írószövetségbe tömörítse
azo kat, akiket katolikus írókként tartott számon.
Részben az jelentett akadályt, hogy tisztázatlan volt
a fogalom, ki is valójában katolikus író, részben ko-
moly ellenállással is szembetalálta magát: a kivá-
lasztottak egy része — egyebek között Sík Sándor
is — idegenkedett az ötlet megvalósításától. Bár-
hol működött is Harsányi, ő maga mindig irodalmi
központnak, útmutatónak, a fiatal tehetségek fel-
karolójának bizonyult. Leginkább Tűz Tamás kö-
tődött hozzá, de mesterének nevezte Kocsis Lász-
ló is. Egy helyen felsorolta az általa katolikusnak
minősített írókat; óvatosan fogalmazva is szerény
tehetségek, aminek az a magyarázata, hogy az ígé-
retesebb tehetségeknek inkább Sík Sándor híres ta-
nulmánya jelentett útmutatást. Ő határozottan ki-
állt amellett, hogy a katolikus vallás nem jelenthet
belépőt az irodalomba, sokkal fontosabb a tehet-
ség. A harmadik nemzedékhez tartozók kivétel
nélkül egyetértettek ezzel, ilyenformán a Harsá-
nyi által preferált irányzathoz tartozók még kisebb
súlyt képviseltek, átütő, általánosan elfogadott író
jóformán egyedül Mécs László volt, de ő sem csat-
lakozott a Harsányi által elképzelt írói körhöz. 1945
után pedig ugyanúgy kiszorították az irodalom-
ból, mint az összes többi papköltőt, akiknek a Hét
évszázad magyar verseiben sem szorítottak helyet.
Ezt Harsányi Lajos teljes joggal sérelmezte, s a ki-
rekesztettség ténye jogosan fokozta elkesere-
dettségét. A visszhangtalanság és a komoly pub-
likálási lehetőségek erőszakos megszüntetése is
magyarázza lírája színvonalának esését, s azt is,
hogy rossz irányban kereste a kitörés lehetőségét
szonettjeivel, melyek rímeltetése már-már kínos ér-
zést okoz olvasójának. Az az írói csoportosulás,
melynek irányítója, központja volt, megszűnt lé-
tezni, az élénk irodalmi eszmecserék baráti talál-
kozásokká váltak, s ezeken is óvatosan kellett bán-
ni a szóval: sohasem lehetett tudni, ki jelenti föl
őket, ki a beépített ember. Megpróbáltatásait erő-
sítették testi szenvedései, Dante a pokolban című ver-
sét félig-meddig önvallomásként is olvashatjuk:

— Ez az ember járt a Pokolban —
Suttogták a háta mögött
S elképzeltek körötte sok
Füstölgő torkú ördögöt.

Kövek között, megmérgezetten
Feküdni műtőasztalon,
Míg a professzor halkan mondja:
Istennél minden hatalom.

Ez is pokol, a poklok pokla,
Mert tűz a szörnyű szenvedés,

Mikor a méreg egyre rombol,
S naponta a húsba metsz a kés.

Eretnek nem vagyok. De érzem,
Hogy kések, mérgek közt bomoltan
Azért bírjuk a kínt, mert Isten
Jelen van itt is, e pokolban.

Életének alakulása, sorsa alapján, melybe be-
lejátszik hazája sorsa is, aligha nevezhető boldog
költőnek, még ha hitét, Istenbe vetett bizalmát nem
kezdték is ki szorongattatása keserves évei. Ezt a
nem fogyatkozó hitet nagyon szép, bensőséges so-
rokban fogalmazta meg A Test majd így búcsúzikban:

Megérdemlem, hogy itthagyj
És szállj az égbe vissza,
Kilobbanjon belőlem,
Mit gyújtottál, a szikra.

Folyvást értem remegtél,
Én meg gyötörtelek,
Hányszor megszöktem tőled,
Űztek vad kényszerek.

Futottam vad tévutakra,
Buktam múló gyönyörbe,
Alig találtam vissza
Hozzád megtépve, törve.

De zúgtak bár fölöttem
Orkánok és telek,
Azért mégis csak téged,
Téged szerettelek.

Sok méltánytalanságot szenvedett, azokhoz
hasonlóan, akik mesterüknek tekintették, tekinté-
lyét mégsem kezdték ki a nehéz évek. (Szabó Fe-
renc például ma is büszkén emlegeti, hogy egyik
versét Harsányi úgy minősítette: ő is elfogadta vol-
na sajátjaként.) Ebben alighanem figyelmességének
és nyitottságának is nagy szerepe lehetett. Sík
Sán dor visszahúzódóbb egyéniség volt, amúgy is
rengeteg elfoglaltságot adott számára rendje ügye-
inek intézése, amelyet olykor valóságos keresztnek
érzett. Hogy a fiatalok ismerték-e terveit és sze-
mérmesen rejtegetett verseit, nem tudhatjuk. Utol-
só éveiben, egyre gyengülő állapotban keveset írt,
érezte az öregedés súlyát és betegsége kínjait. Lá-
badozása közben mégis gyűjtögetni kezdte kény-
szerű elhallgat tatása idején írt költeményeit. Ezek-
ből született Fegyverletétel című kötete, mely csak
1992-ben jelent meg a költő utolsó éveinek hűséges
társa és tanúja, Szobor Albert jóvoltából. Ezekben
a műveiben folyvást kitekint az ellenséges világból,
egy tisztultabb, igazabb létrend képe lebegett sze-
me előtt, s „reménylő lelke egy olthatatlan, biztos
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titok” bizonyosságában emelkedett a kiábrándító
valóság fölé.

A versekhez írt előszó költészetének megbízható,
gondos összefoglalása, hiteles mérlege. Kétségte-
len, hogy a katolikus líra megújulásának pillana-
tától kiszorult az irodalmi kánonból. Ennek nem-
csak az említett színvonal-ingadozás a magyarázata,
hanem az a fokról-fokra eldurvuló harc is, mely-
ben egyik fél sem kímélte a másikat, s amelynek so-
rán a katolikus, vagy annak mondott irodalom ál-
talában védekező helyzetbe kényszerült. (Az
igazságtalan bírálat jellemző példája Karinthy Fri-
gyes Sík Sándor pályakezdő köteteiről írt „mélta-
tása” a Nyugatban.) Azt sem lehet vitatni, hogy
a hazai katolikus irodalom nagy késéssel követte
a nyugat-európai ösztönzéseket, a neokatolikusnak
nevezett irodalom példáját. Illyés Gyulát ugyan
Mécs László népszerűsége késztette fullánkos bí-
rálata megírására 1933-ban, abban azonban igaza
volt, hogy a papköltő számtalan fontos élményt
nem él át, nem is fejezheti ki. (Hadd kockáztassam
meg egy kiegészítésemet, amelyet Claudel példá-
ja is igazol — a mélyen és elkötelezetten hívő vi-
szont olyan élmények birtokába juthat s fejezhet ki,
amelyek az azokat nem átélők számára ismeret-
lenek. Az a kérdés, milyen színvonalon fejezi ki
ezeket.)

Harsányi költészetének ismerői nagyjából egyet -
értenek abban, hogy hosszabb, a keresztény taní-
tást összegző verseiben ihlete meg-megbicsaklik,
szándéka magasabbra tör, semhogy ihlete követ-
ni tudta volna. Ugyanakkor a Rába közelségében
írt, nagyrészt leíró költeményei meghaladják a szá-
zadvégi líra színvonalát. Nagy kár, hogy Kis József
közvetítésével nem talált kapcsolatot a Nyugattal,
és nem ismerte föl, hogy amit ványadtnak vélt, vol-
taképpen a modern magyar líra megjelenési for-
mája. Mindezzel együtt vitathatatlan kezdeménye -
ző szerepe, melyet a katolikus líra átformálásában
játszott, s önéletírása nagyon érdekes kor- és nem-
zedékrajz, irodalmi elveinek megbízható foglala-
ta, amely segíthet beleállítani a magyar irodalom
folytonosságába. Köszönet illeti a kötet gondozó-
it. (Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, 2015)

RÓNAY LÁSZLÓ

SCHEIN GÁBOR: SVÉD

Számomra a kiváló irodalomtörténész-szépíró re-
génye alapfokon a magányról szól. Ennek több
változatáról. Némi túlzással akár azt is mond-
hatnánk, hogy Schein Gábor regénye a magány
enciklopédiája. Nincs ugyanis egyetlen szereplője
sem, aki ne szenvedne a magánytól, s ilyetén a
magány az a kötőanyag, amely a regény alakja-
it és fejezeteit egységes struktúrába szervezi. Az

viszont, hogy ki hogyan vállalja, illetve hogyan
próbál megszabadulni az őt nemcsak életérzés-
ként, hanem életformaként sújtó magánytól, az
a regény szereplőinek élethelyzetétől függ, amely
tetteiket, viselkedésüket határozza meg. Ahhoz,
hogy egy regényben a magány drámai erővel bíró
sorsmotívumként működjön, egyfelől szükség
van egy kiváltó okra, másfelől pedig egy vele kap-
csolatos háttérmotívumra. A Svédben a magányt
előidéző ok valamilyen hiány, például a szeretet,
a megértés, a kapcsolatteremtés, az őszinteség,
a hit hiánya, aminek hátterében kivétel nélkül az
egyes életeket befolyásoló titok húzódik meg.
Hogy ez a struktúra regényként funkcionáljon, an-
nak érdekében Schein kétszálú történetet hoz lét-
re. Az egyik szál a svédvonal, Grönewald úr, fe-
lesége, Teresa és fogadott gyerekük, Ervin, s ennek
Karinnal való házasságának és válásának törté-
nete, a másik szál pedig a pesti vonal, melynek
középpontjában Bí ró doktornő, az éppen bezárás
előtt álló lipótmezei OPNI pszichiátere áll.

A két szál, ahogy ezt mintegy keretként a re-
gény indítása és záró epizódja is tanúsítja, szo-
rosan egybefonódik. Az első oldalon arról érte-
sülünk, hogy Grönewald úr, magas rangú svéd
köztisztviselő „üzenetet küldött Budapestre Bíró
doktornőnek, hogy haladéktalanul szálljon re-
pülőre”, s keresse őt fel Stockholmban, a regény
Budapesten játszódó zárófejezetében pedig Grö -
newald adoptált fia, Ervin és Bíró doktornő bu-
dapesti találkozásáról olvashatunk. A kezdet és
a vég közötti epizódokban formálódik a svéd–ma-
gyar helyszíneken játszódó, kiválóan vezetett re-
gény cselekménye.

Grönewald úr történetindító kérését az indo-
kolja, hogy a halálára készülő magára maradt fér-
fi élete legnagyobb titkát akarja rábízni Bíró
doktornőre: találkozzon Ervinnel és közölje vele,
hogy nem Grönewaldék fia, hanem — mivel „há-
zasságuk — Teresával — szerencsétlen csillag állás
alatt köttetett”: gyerekük nem lehetett — az
1956-os eseményeket követően egy osztrák me-
nekülttáborból adoptált magyar fiúcska, akit ők
sajátjukként neveltek fel. Hogy a svéd diploma-
ta éppen Bíró doktornőt választotta postásául, ab-
ból adódott, hogy az Ervin anyja után Pesten hi-
vatalokban és temetőkben kutakodó Grönewald
úr egy véletlen találkozás során megtudta, a nő
annak a pesti intézetnek volt a kezeltje, ahol Bíró
doktornő dolgozott. Grönewald úr természetesen
maga is közölhette volna „fiával” az évtizedeken
át titkolt igazságot, de mivel Ervinnel való, kü-
lönben sem túl közvetlen viszonya megszakadt,
kénytelen volt közvetítőt keresni, s erre jobb meg-
oldást nem találhatott volna a pesti doktornőnél,
akitől pontosan értesült Ervin anyjának, Stiller An-
nának sorsáról, és ugyanakkor ily módon meg-
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őrizhette saját inkognitóját is, ami a magánytól
szenvedő, de ezt készségesen vállaló, életstraté-
giaként választó férfi számára mindennél fonto-
sabb volt. A magány a regény minden fontosabb
szereplőjére jellemző létforma. A csak a hivatá-
sának élő Bíró doktornő számára, aki „mindig ne-
hezen viselte el egy másik ember közelségét, ha-
csak nem páciense volt az illető”, éppen úgy, mint
az 56-os események következtében krónikus pa-
ranoid skizofréniában szenvedő hithű kommu-
nista Stiller Annának, vagy Ervinnek, valamint a
történet időnként fel-feltűnő mellékszereplői-
nek, Karinnak, továbbá Bíró doktornő három or-
vos barátnőjének, sőt annak az özvegynek is, ki-
től Grönewald úr Bíró doktornő elérhetőségét
kapja. De Grönewald úr magánya minden sze-
replőt tekintve a legnyomasztóbb, és ez teszi őt
a regény főszereplőjévé, amint erre a mű címe is
utal. Házassága alig több formális kapcsolatnál,
Ervinnel sohasem tudott apai viszonyt kialakítani,
jóllehet erre kísérletet tett, de kudarcot vallott.
Ahogy ezt egy vonatút példázza, amikor már-már
arra szánja el magát, hogy Ervinnek elárulja a
nagy titkot, de az utolsó pillanatban megtorpan.
Ha csak teheti, kerüli más, főleg idegen emberek
társaságát. Nem csoda, ha saját külön világot te-
remt, ahová bezárkózik. Lakása egyik szobáját,
ahová mindenkinek tilos volt bemenni, sajátos
múzeummá alakította. Ide gyűjtötte azokat a több-
nyire haszontalan („Volt ott minden, a természet
ezer kacatja”), de katalogizált rendbe vett tár-
gyakat, melyek mindegyikének kivétel nélkül
„története van”. Mondhatnánk személyazonos-
sággal rendelkeznek, s ilyetén akár élő lényeknek
is tekinthetők, s mint ilyenek Grönewald úr társai
is lehetnek („Neki ez a szoba jelentette az otthont”).
Joggal érzi tehát, hogy a „tárgyak” rá „vannak bíz-
va”, neki kell őket történetük által megőriznie. Ért-
hető, hogy amikor halálán van, szinte minden tár-
gyat összetör. Szinte, mert amikor Grönewald
halála után Ervin ebbe a különös múzeum-rak-
tár helyiségbe lép azzal a szándékkal, hogy ösz-
szezúzza „ezeket az ostoba tárgyakat, elpusztítsa
mindazt a rosszat, ami évek alatt felgyűlt közöt-
tük”, látja, „apja” már megelőzte. Viszont meg-
lepődve tapasztalja, hogy egy épen maradt pol-
con „saját gyerekkori tárgyait találta”, melyeknek
számára jól ismert történetük van. „Egy jobb lá-
bas lakkozott fekete cipőt, az első ünneplő cipő-
jét. Egy kötött kesztyűt, amelyben hógolyózott.
A lila töltőtollat, amellyel megtanult írni. Egy zöld
zsírkréta csonkját. Egy csorba bögrét. Egy gyógy-
szeres fiolában egy fürt hajat, egy másikban egy
fogat. Egy hajómodellt és egy kötött sapkát.” Nem
lehetett kétséges számára, hogy mindezek az „ap-
róságok” valójában apja iránta való, titkolt sze-
retetének bizonyítékai. „Szeretet — ugyan már,

fut át benne! — miféle szó ez?” „Szeretet — írja
válásuk után éppen Karinnak, akivel legalább egy
rövid ideig talán boldog is volt — nekem ez fé-
lelmetes szó.” Magától értődik, hogy a regény
utolsó fejezetében Ervin és Bíró doktornő pesti ta-
lálkozása sem végződhet szerencsésen, bár mind-
két részről megvan rá a készség. (Kalligram, Bu-
dapest, 2015)

GEROLD LÁSZLÓ

EPISCOPUS, ARCHIABBAS
BENEDICTINUS, HISTORICUS
ECCLESIAE
Tanulmányok Várszegi Asztrik 
70. születésnapjára

A több mint ezer esztendős pannonhalmi apátság
bencés közössége 2016. január 28-án ünnepelte
Várszegi Asztrik főapát születésnapját. A tör té-
nész főpap tiszteletére világi tudóstársai a Szent
Márton-hegyi ünnepség másnapján — az ünne-
pelt születésnapján — egy közel ötven egyház-
történeti témájú tanulmányból álló kötetet adtak
át neki.

A kötet jelentőségét a negyvenöt elismert tör-
ténész, kutató adja, akik évek óta egyháztörté-
neti tárgyú tanulmányaikkal és köteteikkel je-
lennek meg az olvasók előtt. Ezen a ponton
köszönetün ket kell kifejezni az ünnepeltnek és
a szerkesztőknek, hogy a Magyar Egyháztörté-
neti Enciklopédia és a Magyar Egyháztörténeti
Vázlatok köré szervezve alkotó közösségé ko-
vácsolják már negyedévszázada az egyháztörté-
nettel foglalkozó kutatókat.

A kézhez álló, több mint hatszáz oldalas kötet
tartalomjegyzékét lapozva az eltelt bencés év-
századok elevenednek meg. A szerkesztőket di-
cséri a kötet szerkezetének olvasó által is köny-
nyen áttekinthető kialakítása, azon nehézség
ellenére is, hogy a kutatók jól láthatóan főleg az
elmúlt 2–3 évszázad történetéről írták tanulmá-
nyaikat. A bencés rendtörténettel foglakozó íráso-
kat külön szervezték, majd időrendi témaköröket
alakítottak ki és ehhez rendelték a tanulmányo-
kat. Így lett témakör szerint a Benedictina tizen-
kettő, a Saeculi XV–XVI hat, a Saeculi XVIII–XIX
kilenc, a Saeculum XX, ante 1945 kilenc és a post
1945 szintén kilenc tanulmányt tartalmazó „fe-
jezet”.

Az első témakör — a Benedictina — elkalau-
zolja az olvasót az első ezredforduló környéki
nehézségektől (tizedjog), a technikai és szellemi
kultúra társadalmi átadásának embert próbáló
feladatától (vízimalmok és imatársulat, könyv-
tárak és iskolák) a rendi feloszlatás kínos meg-
élésén át a 20. század nehézségéig, amelyek le-
küzdése a további megmaradás záloga. Előbbire
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a bencés rend történetének nemzetközi forrásai-
 ból kapunk választ. A vatikáni levéltár anyagá-
ból Johan Ickx írása nemcsak hiánypótló az
1802-es rendi visszaállítás tárgyában, hanem to-
vábbi Magyarországon található források kutatá-
sára ösztönöz. Az utóbbit tekintve már napjaink
elevenednek meg a sorok között: „Megfigyeltek
és figyeltettek, beszervezettek…”, de ezt érez-
hetjük a zirci apát pannonhalmi hónapjainál is,
amikor a rátermett utód megnevezése a megol-
dásra váró feladat.

A következő fejezetben a 15–16. századba lé-
pünk és újabb szerzetesrendekről, ferencesekről
és pálosokról olvashatunk, majd Monok István
tollából a Köztes-Európa könyvtörténetébe pil -
lantuk bele, és „összefoglaló gondolatai”-nak
megértéséért tényleg érdemes olvasni tanul-
mányát.

A 18. és 19. századról szóló kilenc tanulmány -
nál mintha a szerzők mozaikkockái rajzolnák
meg a kort. A török kiűzése után elinduló térké-
pészeti munka, majd a kor kulisszái mögé látó
egyházi férfiak naplója, titkos levelezése segít ér-
telmezni a két évszázad eseményeit. A 19. szá-
zad közepének hétköznapi életbe is bepillantást
nyerhetünk Zakar Péter írásában.

Az utolsó három kitűnő tanulmányban azon-
ban a kor miatt mintha valaminek a végét érez-
nénk, az elszalasztott lehetőségeket és a csaló-
dást. A görögkatolikus püspökség felállításának
1881-es terve éppúgy „füstbe ment”, mint Ort -
vay Tivadar egyháztörténész jobb megbecsülése
(egyetemi katedra, egyházi tisztség).

A 20. század elejétől az 1990-es évekig két fe-
jezetben összesen 18 tanulmányt olvashatunk
közel 260 oldal terjedelemben. A szerzőket te-
kintve a legfiatalabb kutatónak (Rétfalvi Balázs)
és a szerzők doyenjének (Rosdy Pál) sorai is itt
találhatóak. Ezen a ponton véleményünk szerint
nemcsak a fiatal nemzedékek és a már tapasz-
taltabb egyháztörténészek közös munkájának
eredménye látható jól, hanem a lábjegyzetek ta-
nulsága alapján a már korábban említett közös-
ségé is. Szép számmal lehet a Magyar Egyháztör-
téneti Enciklopédia és a Magyar Egyháztörténeti
Vázlatok munkáira utaló hivatkozásokat olvas -
ni, több helyen pedig a már megvédett doktori
disszertáció bibliográfiai adatai jelennek meg,
így is emelve a kötet szakmai rangját.

A kötet további jelentőségét adja, hogy az ün-
nepelt curriculum vitaeja után Ásványi Ilona és
Horváth Sára szorgos munkájának köszönhe-
tően olvasható a tudós főpap írásainak bibliog-
ráfiája. A könyvek, tanulmányok címeit nézve,
a folyóiratok, interjúk, bevezetők, köszöntők,
aján lások hosszú sorát követve a történész és a
társadalmi felelősséget is szem előtt tartó főpap

képe rajzolódik ki előttünk. (Szerk. Somorjai
Ádám OSB és Zombori István; Magyar Egy ház-
történeti Enciklopédiai Munkaközösség, Buda pest,
2016)

JANZSÓ KÁROLY

TUSOR PÉTER: PÁZMÁNY, 
A JEZSUITA ÉRSEK
Kinevezésének története, 1615–1616
(Mikropolitikai tanulmány)

Tusor Péter monográfiája Pázmány Péter élet-
művének egy „epizódjára” összpontosít: a jezsuita
Pázmány Péter bonyodalmas érseki kinevezését,
főleg annak politikai hátterét elemzi újabb doku-
mentumok felfedezésével.

Pázmány érseki kinevezésével kapcsolatban
újra megvizsgálta azt a központi kérdést: „Jezsuita
maradt-e Pázmány mint érsek?” Ezzel a címmel Lu -
kács László Rómában élt történész rendtársam
magyar nyelven egyszerűsítve, rövidítve össze-
foglalta alaposabb francia nyelvű tanulmányunkat,
amely a Rendtörténeti Intézet folyóiratában
(AHSI) jelent meg.1

A fiatal történész, Tusor Péter ilyen előzmé-
nyek ismeretében, a rá jellemző „lendülettel” —
számos újabb történeti dokumentumot is felku-
tatva — újrabogozta Pázmány érseki kinevezé-
sének bonyolult történetét. Kicsit talán bonyolí-
totta is számtalan ismétléssel, az újat hozó
po litikai és egyházpolitikai kitérőkkel. Szerencsére
végül a X., Összefoglaló fejezet átláthatóan vá-
zolja a kutatást.2

Muzio Vitelleschi generális és római munka-
társai — nevezetesen vikáriusa, az osztrák F. Alber
— egy ideig a Társaság Alkotmányára, a jezsui-
ták 4. fogadalmára hivatkoztak, amelynek értel-
mében az ünnepélyes fogadalmas csak pápai pa-
rancsra vagy felmentésre fogadhat el püspöki
méltóságot. Persze végül meghajoltak a pápai
döntés előtt. A Habsburg-párti Melchior Klesl bé-
csi püspök ötletéről (pro forma lépjen át a szo -
maszka rendbe) és V. Pál engedélyt adó brévéiről
mi is beszéltünk.

Tusor Péter azonban nagyobb hangsúlyt fek-
tet a Habsburg-diplomácia erőfeszítéseire (Lodovico
Ridolfi római Habsburg-ügyvivő szerepe külö-
nösen fontos); joggal emeli ki a magyar katolikus
rendek és főpapok emlékiratát (élükön Hethesi
Pethe László és az ő megbízásából Partinger köz-
vetítését). (311–316.)

A jezsuita Pázmány érseki kinevezésének kés-
leltetését Tusor főleg a magyar 1608/8. tc.-vel ma-
gyarázza (47–56.), amely törvény „tiltotta, hogy je-
zsuiták egyházi javadalmat birtokolhassanak”.
A bécsi béke idevágó cikkét megerősítő, megle-
hetősen rövid 8. (koronázás előtti) cikkely ki-
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mondja, hogy „a jezsuitáknak Magyarországon
semmi állandó fekvő jószáguk és birtokjoguk ne
lehessen”. Szerzőnk szerint tehát főleg ez ma-
gyarázza — a jezsuita rend ellenállása, valamint
a Pázmány személye ellen indított rágalomhad-
járat mellett — a nagyhatalmat birtokló protestáns
rendek ellenállását a jezsuita kinevezésével szem-
ben. „Ez az oka annak, hogy Habsburg-részről min-
denképpen el kívánták érni: Pázmányt V. Pál még a ki-
nevezés előtt vegye ki valamilyen módon a Jézus
Társaságból.” (52.)3

Fontos új adalékkal szolgál Tusor arra vonat-
kozólag, hogy miért éppen a szomaszka rendbe
való átlépést javasolta Klesl bécsi érsek Borghe-
se bíborosnak 1616. január 11-én kelt levelében.
(316sk.) Tusor szerint „a válasz egyszerű: a prá-
gai nuncius, a Pázmány kinevezése mellett el-
kötelezett Placido de Mara éppen ekkoriban ala-
pított a szomaszkáknak jól dotált kollégiumot
dél-itáliai püspöki székhelyén, Melfiben. Innen jön
tehát a kapcsolat.” (316.) Tusor részletesen kifej-
ti az általa felkutatott dokumentumok alapján De
Mara nuncius szerepét a terv megvalósításában,
a Pázmány elleni rágalmak, feljelentések tisztá-
zásában. (317sk.)4

Tusor Péter „mikropolitikai tanulmánya” Páz-
mány Péter érseki kinevezésének történetét az
1615–1616-os évekre összpontosítja; a szövevényes
politikai és diplomáciai vonatkozásokat, a Habs-
burg-ház és a Vatikán kapcsolatait hosszan tárgyal-
ja új dokumentumok alapján. De — amint Luk-
ács Lászlóval megmutattuk — a Pázmány érseki
kinevezése körüli bonyodalmak hosszabb folya-
matba illeszkednek.5 Fontos a grazi professzor cen-
zúra-ügye és az 1610 után Felső-Magyarországon
apostolkodó térítő elleni rágalmak („nő-ügy”: Ba-
lassáné Bakits Margittal való kapcsolata) miatt ki-
tört lelki válsága, hiszen már Aquaviva generá-
lis engedélyét kérte, hogy átléphessen a karthauzi
rendbe.

Tusor Péter így foglalja össze új monográfiá-
ja újdonságait: „A kutatás által eddig használt for-
rások eredetiben történő, kritikai, fontosabb ese-
tekben filológiai igényű újraolvasása, illetve
számottevő újabb dokumentáció hasznosítása az
eddigieknél részletesebb történeti rekonstrukci-
ót tett lehetővé. Elvégzése során mindenekelőtt
tisztázni tudtuk, hogy Pázmánynak érseki kine-
vezése előtt miért kellett átlépnie egy másik
szerzetesrendbe.” (312.) Amint ezt már P. Őryvel
megmutattuk, valójában csak pro forma történt ez
az „átlépés”, mert a jezsuita Pázmány csak no-
víciusjelölt volt a szomaszkáknál, de ott nem tett
fogadalmat. Ha sajátos körülmények között is —
pápai engedéllyel —, de egyházjogilag teljesen
szabályosan lett esztergomi érsek. 1616. szep-
tember 28-i uralkodói kinevezésének elfogadá-

sakor a kánonokkal és lelkiismeretével össz-
hangban járt el.

Végigkövetve bonyolult fejtegetéseit, doku-
mentumokkal alátámasztott érvelését, végül
örömmel állapítottam meg, hogy Tusor Péter lé-
nyegében igazolta végkövetkeztetésünket: „Páz-
mány nemcsak személyes meggyőződése szerint, hanem
jogerősen is jezsuita maradt.” („Collectanea Vaticana
Hungariae, Classis I, vol. 13”, Gondolat Kiadó, Bu-
dapest – Róma, 2016)

SZABÓ FERENC SJ

1Lásd Lukács László – Szabó Ferenc (szerk.): Pázmány
Péter emlékezete. Róma, 1987, 197–267. Itt foglalta össze
Lukács László francia nyelvű, alaposan dokumentált ta-
nulmányunkat: Autour de la nomination de Péter Pázmány
au siège primatial d’Esztergom (1614–1616). Archivum
Historicum Societatis Iesu 54 (1985) 77–148. 

2A kötet a dokumentumok (339–390), a bibliográfia
és az indexek után angol nyelvű összefoglalót nyújt (429–
456) magyarul nem tudó olvasóknak.

3Tusor itt említi „az 1618. évi országgyűlésen három -
szor is napirendre kerülő heves jezsuita-ellenes táma-
dásokat”. Az udvar félelmei jogosak voltak, nem akarta
felrúgni az 1608. évi 8. törvénycikkben rögzített meg-
állapodást a rendekkel.

4Előzőleg bővebben: 25–45: „II/1. Ridolfi ügyvivő és
De Mara nuncius tárgyalásai 1615 novemberéig.”

5Lásd a Pázmány Péter emlékezete című gyűjtőkötet-
ben — Lukács László említett összefoglalója mellett —
Őry Miklós SJ Pázmány kegyelemvitája a grazi egyetemen
és Szabó Ferenc SJ Pázmány hitelemzése a grazi De Fide
traktátusban című tanulmányt.

BALOGH GÁBOR: 
A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ
ÉS A NEMZETISZOCIALISTÁK
MAGYARORSZÁGON
Főbb konfliktusalakzatok és modus
vivendik

Az igen terjedelmes, több mint ötszáz oldalas
összeállítás a szerzői előszó szerint azt tűzte ki
célul, hogy bemutassa a hazai római katolikus
egyház — elsősorban is a klérus —, illetve a nem-
 zetiszocialista mozgalom egymáshoz és a kör-
nyezetéhez való konfliktusos viszonyulását, a
két fél között megfigyelhető konfliktusalakzato-
kat és modus vivendiket, főleg az 1931 és 1945
közötti időszakra összpontosítva. Arra vállalko-
zik, hogy a nagyrészt már ismert tényanyagot
szociológiai fogalmak segítségével értelmezze,
ám hangsúlyozza, hogy „morzsákat csipeget”,
„csupán keresztmetszetét” (16.) kívánja adni a
témának. Ugyanakkor érzékelhető az a törekvés,
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hogy szélesebb történeti összefüggésekbe pró-
bálja ágyazni a témát, ezért a katolicizmus 19.
századi konfliktusait, elsősorban az egyházpoli-
tikai küzdelmet is hosszasan tárgyalja.

A könyv hat tematikus fejezetre tagolódik. Az
első mintegy bemutatja a konfliktusban részes-
nek tekintett feleket: a katolikus egyházat, a
nemzetiszocialista mozgalmat, a hazai zsidósá-
got, végül a kormányzót és a kormányt, vagyis
a korabeli magyar államhatalmat. A második fe-
jezet az egyház „politikai arculatá”-t kívánja
megfesteni: elsőként általánosságban vizsgálja a
katolicizmus és a politika viszonyát, olyan peri-
ferikus területekre is elkalandozva, mint a kleri-
kusok fegyverviselésének kérdése; majd részle-
tesebben is kitér öt irányzatra, amelyeket a
korabeli papság soraiban azonosít: a legitimiz-
musra, a keresztényfasizmusra, a nemzetiszocia-
lizmusra, a keresztényszocializmusra és a nyilas-
keresztes-hungarista mozgalomra. A harmadik
rész az egyház viszonyulását mutatja be négy té-
nyezőhöz: a nemzetiszocialista (nyilas) mozgal-
makhoz, az államhoz és a társadalomhoz, a nem-
zetiségi kérdéshez, valamint a zsidókérdéshez.
A negyedik fejezet a Kulturkampf és Kirchenkampf
címet viseli, és a német szakirodalomban meg-
honosodott fogalmak segítségével kíséreli meg
értelmezni a magyar katolicizmus 1890 és 1945
között megvívott közéleti konfliktusait, kitérve
az állammal folytatott házasságjogi küzdel-
mekre, illetve a protestáns felekezetekkel fenn-
tartott viszonyra. A következő, Konkordátumok és
egyházpolitika című rész először a modus vivendi
példájaként értelmezett 1933-as német konkor-
dátumot, illetve a Szálasi Ferenc-féle, megvaló-
sulatlan konkordátum-tervezetet mutatja be,
majd Adolf Hitler kereszténység-felfogását, a
német újpogányságot, továbbá XII. Piusz pápá-
nak a II. világháború alatt tanúsított magatartá-
sát tárgyalja. Az utolsó fejezet néhány esettanul-
mányt hoz az 1945 után politikai tevékenységük
miatt felelősségre vont egyháziakról, majd sta-
tisztikák segítségével próbálja meg elemezni az
1890 utáni fontosabb társadalmi változások ha-
tásait a katolicizmus helyzetére. Végül a terje-
delmes melléklet következik, amely különféle
táblázatok mellett huszonnégy forrásszöveget
tartalmaz.

A könyv számos olyan problémakört érint
tehát, amelyek csak távolról, közvetetten vagy
alig kapcsolódnak a tulajdonképpeni témához.
Néhány, a szakirodalomból már jól ismert kér-
dés bőséges tárgyalása esetlegesnek tűnik, a fe-
jezetek pedig nem igazán állnak össze szerves
egésszé — a szerző nem is tesz kísérletet arra,
hogy összegzésként levonja az általa leírtak ta-
nulságait.

Egyes megállapítások kívül esnek a törté net-
tudomány jelenlegi konszenzusán, ami ter  mé-
szetesen nem baj, az azonban igen, hogy a
szerző rendre adós marad álláspontjának in-
doklásával. Az 1890-es évek magyarországi
állam–egyház konfliktusát például következete-
sen kultúrharcként említi, noha azt ma már egy-
házpolitikai küzdelemként tartjuk számon, kife-
jezve a fokozati különbséget, hiszen a magyar
államnak — Bismarck Németországával ellen-
tétben — nem volt célja az egyház teljes ellehe-
tetlenítése. Bizonyos állítások — például, hogy
Teleki Pál halálának körülményei vitatottak len-
nének (79.) — csak a tudományos közegen kívül
értelmezhetőek, mások, mint hogy Mindszenty
Józsefet „enyhe fajvédő-fasisztoid beállítódás”
jellemezte volna (303.), letűnt időket idéznek.
Érdekes, hogy a könyv nem tárgyalja részlete-
sen a katolikusok német megszállás alatti em-
bermentő tevékenységét, amiben nemcsak a
nunciatúra vett részt, hanem a klérus soraiból
is számosan. Végül a szöveg egyenetlenségeire
is fel kell hívni a figyelmet: bizonyos pontokon
a szerző a publicisztikára jellemző eszközökkel
él, így például a két világháború közötti zsidó-
ságról írt eszmefut tatásait a szövegdobozban
Lan des mann György főrabbi 1993-as nyilat ko-
zatával illusztrálja. Nem világos az sem, hogy
milyen olvasóközönségnek készült a munka, és
milyen ismeretszintet feltételez. Az első fejezet
például igencsak alapvető tudásanyagot közöl,
és az oktatási segédanyag-funkciót látszik alá-
 támasztani a szövegdobozok gyakori alkal ma-
zása is. Ugyanakkor más szöveghelyek kevés sé
ismert eseményeket, személyeket is köztudott-
ként kezelnek, ahol pedig elkelhetett volna a se-
gítség a kevésbé tájékozott olvasóknak. (L’Har -
mattan, Budapest, 2015)

KLESTENITZ TIBOR

A MI ORSZÁGUNK

Horváth Csaba fizikai színháza lenyűgöző látvá-
nyosságával könnyen maga alá temetheti néző-
jét. Rendkívül finoman keveri a realista igényű
színház pszichológiai motivációkra érzékeny as-
pektusait a tánc, a mozgás absztrakt stilizációjá-
val. Látványkoncepciójának magva egy impro-
vizációs drámajátékra épül, melynek alapja egy
hétköznapi tárgy (mobiltelefon, krumpli, ciga-
rettásdoboz, akármi), amit az improvizálóknak
úgy kell felhasz nálniuk, hogy a jelenetben nem
jelentheti önmagát. Ezek a tárgyak lesznek a
Horváth Csaba vezette Forte Társulat darabjai-
nak szinte kizárólagos kellékei. A második vi-
lágháború idején az élelmiszerhiánytól szenvedő
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ikrek történetét feldolgozó Agota Kristof-regény
adaptációjában, A nagy füzetben a kellékek kizá-
rólag zöldségek, a díszlet pedig krumplival
megtöltött zsákokból épült fal, mely éppen fo-
lyamatos jelenlétével jelenti önmaga hiányát, a
nagymama házának falát, kerítését, majd ugyan -
úgy kínzóeszközzé alakul, mint ahogy a póré-
hagy ma ostorrá, abban a kegyetlen Agota Kris -
tof-féle világban, ahol mindenki éhes és éhesen
kínoz mindenkit. Hasonlóképpen működik a
nagy ívű történelmi drámába oltott Rómeó és
Júlia-történet variációját feldolgozó Irtás, mely-
ben a hatalomtól megszédült Rómeó a saját csa-
ládját is képes feláldozni a hatalom oltárán. A feu-
 dális hatalmi viszonyokat szimbolizáló föld
először műanyag zsákokban, majd a darab kö-
zepétől a színpadon szétszórva jelenti a hatalom
tárgyát, amivel a darab egyik csúcsjelenetében
csak úgy labdáznak a hatalmasságok.

A Tar Sándor halálának tizedik évfordulójára
időzített új darab is, melyet Keresztury Tibor Tar
novelláiból és saját tárcáiból állított össze, foly-
tatja a hatalmi mechanizmusok vizsgálatának te-
matikáját. A szocializmus végnapjaiban kez-
dődő történet szereplői a társadalom peremén
élő emberek, akik nemcsak az előző, diktatóri-
kus rendszer vesztesei, de a rendszerváltás utáni
demokratikus átmenetben sem találják meg a
helyüket. Ennek a rétegnek, akik a selejtgyárban
építették a szocializmust, itták a pálinkát és fu -
siban élték le a saját életüket, elfelejtettek szólni,
hogy a rendszerváltással megszűnik az állami
biztonság időszaka, és a fejük felett meghozott
döntések hatására fenekestül felfordul az életük.
A darab csetlő-botló főhőse Sipos, akit fel-alá
küldözgetnek a felbomló szocializmus bürokrá-
ciájában, ahonnan kiverekedve magát egy ke-
serű tanulsággal kerül utcára: bár neki mennie
kell, a vezetés marad; a gyárat bezárták, a helyi
pártszervezetet feloszlatták, a munkásszálló he-
lyén irodaházat építenek, ő pedig kénytelen ha-
zamenni kicsi falujába, ahol a többszörösen ki-
tüntetett kiváló dolgozó a biztonságot adó Párt
helyén csak pártokat talál. A demokratikus át-
menet egyetlen pillanatba sűrűsödik.

A Te országod olyan máig ható, jelentős kér-
déseket feszeget például, hogy hogyan keresik
a helyüket a szocialista egypártrendszer sza-
bályrendszerében is csetlő-botló emberek a de-
mokrácia kaotikus világában, és milyen ered-
ménnyel szocializálják bele az új rendbe az
utánuk következő generációt. Keresztury darab-
jának válasza mind a két kérdésre lesújtó. A gyárat,
mely ugyan úgy a lerészegedés helye volt, fel-
váltja a kocsma, ahol tovább folytatódik az al-
kohol általi önfelszámolás, és az új generáció
sem lesz megértő ezzel a csetlő-botló társadalmi

réteggel, mely hagyja, hogy a fölé magasodó ha-
talmasságok dönt senek a feje felett.

Keresztury groteszk és realista elemekből
építkező darabja furcsa elegyet alkot Horváth
Csaba stílusával az előadásában, még ha nem is
annyira furcsát, mint Jeles András 80-as évek
elején készült — majd jóval később bemutatott
— műfaji kalandozásokra épülő, de végül is 
a szocialista munkás étoszt kifordító filmje, az
Álom  brigád, melynek a központjából ugyanez
a tár sadal mi réteg néz vissza ránk. Míg azonban
Jelesnél maga a történetmesélés problemati zá -
lódik, ad dig Horváth Csaba előadásában a tör-
ténetme sélésnek a különböző módjai kerülnek
feszültség be egymással. Ugyanis a szocializmus
munkásvilágának penészes realizmusa kerül
szembe a Forte Társulat esszencializáló előadás-
módjával, ezért egy sajátosan disszonáns elő-
adást láthatunk, mely leginkább a komikus je-
 leneteket erősíti fel, ugyanakkor néhol a Tar
Sándor eszköztelen prózájából építkező dráma
ízléstelen, koszos világát az előadás látványos-
ságában túlságosan patetizálja.

Az előadás központi tárgyai a selejtgyár mű-
anyag csövei, melyeknek a jelentése ugyanúgy
megsokszorozódik, mint a korábbi munkákban
használt tárgyaké. Egyszer mint munkapad,
máskor mint a vonat kéménye, de természete-
sen van olyan jelenet is, amelyben a freudiánus
nézőknek nyújt primer élvezetet. Bár a motí-
vum választás nem emeli ki direkt módon a
darab központi problematikáját, mint az Irtás-
ban vagy A nagy füzetben, mégis megnyitja a je-
lentések megsokszorozódására fogékony nézők
asszociá  ciós kedvét, hiszen a csövek szűk folyo-
sóikkal finoman érzékeltethetik a beszűkült vi-
lágban ragadt szereplők jelentéktelen létét, mely
részeg irányíthatatlansággal halad szintén jelen-
téktelen nemlétük felé. (Forte Társulat / Tar Sán-
dor — Keresztury Tibor: A te országod. Rendezte:
Horváth Csaba.)

MODOR BÁLINT

BORGMAN

A film kezdetén római katolikus templomban
vagyunk, éppen vége a szentmisének, amelyen
csak a pap és a ministráns van jelen, egyetlen
hívőt sem látni. A lelkipásztor gyorsan átöltözik,
puskát vesz magához és két társával — kezük-
ben fejsze és csákány —, valamint egy kutyával
izgatottan rohannak az erdőbe. Egy tisztáson
gyors, türelmetlen mozdulatokkal ásni kezde-
nek, mintha életre-halálra keresnének valakit.
A hajléktalan öltözetű Borgman a föld alatt hú-
zódik meg, de észlelve a veszélyt, elmenekül,
értesítve két társát is. Megnyugodva, táskával
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a kezében egy szép, tiszta holland kisváros ren-
dezett házaiba csönget be, tisztálkodni szeretne,
és enni valamit, de két helyről is elutasítják.
A harmadik helyen a fiatal férfi, Richard durván
megveri, amikor azt állítja, hogy jól ismerte a fe-
leségét, Marinát, aki ápolónőként kezelte őt egy
kórházban, s össze is bújt vele. Ez hazugság, de
Borgman eléri, hogy az asszonyban részvét éb -
red iránta, amiért a férje brutálisan viselkedett
vele. Titokban befogadja a házukba.

Richard és Marina élete látszólag tökéletes,
hatalmas családi házban laknak, három gyere-
kük van. Anyagi gondjaik nincsenek, a férj egy
multinacionális cégnél dolgozik, a nő nonfigu-
ratív képeket fest, nem derül ki, hogy valódi mű-
vész-e, vagy csak unaloműzésből nyúl az ecset-
hez. Ám az idill csak látszat, a házaspár a három
gyerekkel alig foglalkozik, nevelésüket egy fiatal
dán nevelőnőre, Sti nára bízza. Borgman és társai
— a két férfihez később csatlakozik két nő is —
fokozatosan férkőznek be a család bizalmába.

Borgman és társai leginkább Mihail Bulgakov
A Mester és Margaréta című regényének sátán
alakjára és segítőire emlékeztetnek, azzal a kü-
lönbséggel, hogy Bulgakovnál az ördög és dé-
monai csak a rosszakat, a hazugokat büntették
meg. Alex van Warmerdam filmjében viszont
válogatás nélkül gyilkolnak meg mindenkit, aki
az útjukban áll. Állíthatjuk, hogy a gonoszt meg-
testesítő Borg manék megbüntetik Richardot és
Marinát, a férfit rasszizmusáért, az asszonyt hűt-
lenségi kísérletéért, nevelési mulasztásaikért, de
az, hogy megölik a senkinek ártani nem képes,
jóságos lelkű kertészt, csak egyetlen dologgal
magyarázható: Borg man számára ezzel nyílik
meg annak lehetősége, hogy ő legyen Richardék
kertésze, s így legálisan bejuthasson a házba.
Ugyanilyen kíméletlenül pusztítják el a gyerme-
kek orvosát is, nehogy keresztezze az útjukat.

A film mottója egy, a Jelenések könyvére asz-
szociáló idézet: „És alászállottak a földre, hogy
megerősítsék soraikat.” Ez a mondat azonban
így nincs benne a Szentírásban, de kiválóan fe-
jezi ki a filmbeli történéseket. Borgmanék célja,
hogy a lelkeket szerezzék meg, ehhez pedig fel-
váltva alkalmazzák a lelki ráhatást és a testi erő-
szakot. Borgman fizikai változáson megy ke-
resztül, annak érdekében, hogy megszerezze a
kertészi állást, leborotválja szakállát. Richard így
nem ismeri fel, a gyerekek és Marina viszont
igen. Borgman szinte semmit nem tesz annak ér-
dekében, hogy meghódítsa a ház lakóit. Hűen a
jelleméhez, hazug és gyilkos, lelkileg óriási ha-
tással van Marinára és a három gyerekre. Szinte
észre sem veszik, és elkezdenek vonzódni hoz -
zá. Csakúgy, mint Stina, a dán nevelőnő. A leg-

kisebb gyerek, Izolda, az egyik démon, Ludwig
tekintetének engedelmeskedve kővel agyonüti
a tőle segítséget kérő, fekvő férfit, akinek egyet-
len „bűne” volt, hogy jelentkezett a kerté szi ál-
lásra, s ezzel megzavarhatta volna Borgman
terveit. Marina egyre jobban vonzódik Borg -
manhoz, annak ellenére, hogy ő az, aki megérzi,
valami nincs rendben a ház körül, a rend felbo-
rult, minden összezavarodott. Csírájában talán
még megvan benne a transzcendens iránti érzék,
ami a férjéből, Richardból már teljesen kiveszett.
„Valami erő leng kö rül minket… ami néha ész-
revétlenül belénk költözik. Valami kellemes me-
legség, ami megrészegít, de össze is zavar. Va-
lami ártalmasnak a burka” — mondja Marina,
de a csak szemmel láthatóban és kézzelfogható-
ban hívő Richard semmit nem ért ebből.

A kezdetben gyönyörű, majd Borgmanék
által teljesen feltúrt, sártócsákkal borított kert jel-
képezheti az elvesztett édenkertet, amelyből
azonban hiányzik a teremtő Isten. A pap erő-
szak kal, puskával akarja legyőzni, elűzni a sá-
tánt, pedig az csak lelkileg és szellemileg volna
lehet séges, ám — mint azt említettük — hívek
már szin te egyáltalán nincsenek, nemcsak a temp-
 lomok üresek, de az emberek szívéből és tuda-
tából is hiány zik Isten. Amit a gonosz kíméletle-
nül kihasznál, és nem mulasztja el azt sem, hogy
a Megváltó Krisztus ellen beszéljen. Amikor a
gyerekeknek egy rémmesét mond el, amelyben
a hívők Jézus hoz imád koznak, hogy szabadítsa
meg őket az ötszáz fogú szörnytől, Borgman így
fogalmaz: „…de amint azt ti is tudjátok, Jézus
csak magával foglalkozik, velünk nem”.

Borgman és démonai fizikailag megsemmisí-
tik mindazokat, akik az útjukban állnak, így Ri -
chardot és Marinát is. A gyermekeket és fiatal
nevelőnőjüket, Stinát pedig lelkileg és szellemi-
leg láncolják magukhoz. A film az erdőben kez-
dődik, és azzal végződik, hogy Borgman és kí-
sérői eltűnnek a fák rengetegében, a három
gyermekkel és nevelőnőjükkel, miután szüleiket
elpusztították. A sötétség erői feljöttek a fel-
színre és elvégezték romboló munkájukat, anél-
kül, hogy bárki észrevette volna, hogy kikkel áll
szemben. Jómódban élő ösztönlények, házuk ho-
 mokra épült. A gonosz képviselői viszont hár-
man jöttek ki az erdőből, és újabb négy lélek-
kel gya ra podtak. (Borgman. Holland film, 2014.
Rendező és forgatókönyvíró: Alex van War -
merdam. Főbb szereplők: Camiel Borgman: Jan
Bijvoet; Marina: Hadewich Minis; Ludwig:
Jeroen Per ceval. Forgalmazó: Mozinet, 2015)
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