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„Jól megválasztani a szenvedésün-
ket, olyat, amelyet az értelmünkkel és 
a szer vezetünkkel egyformán tudunk 
vál   lal ni, alighanem ezt nevezzük bol-
dog ság nak.”

(Déry Tibor: FELELET)

Aki memoárt ír, lehet, hogy túloz, lehet, hogy 
téved, lehet, hogy elfogult. Aki naplót vezet vagy 
levelet ír – a mát rögzíti, ahogy látja, ahogyan 
látni tudja vagy akarja. Lehet, hogy túloz, lehet, 
hogy téved, lehet, hogy elfogult. De tanú. Ké-
sôbb tanúságát majd mérlegelik, igazolja-e az 
idô vagy cáfolja, kiegészíti vagy módosítja. Ez 
az utókor joga. A tanú joga a felelôssége az utó-
kor elôtt. A FELELÔSSÉG ÚJ HATÁRAI – könyvcím, 
Gáll Ernô egyik utolsó könyvének címe. Szomo-
rú cím: hárít és vállal. Mert a tanú a mában él. 
Az utód is a mában él, de nem ugyanabban a 
mában. Ez a különbség más-más távlatba he-
lyezi azt, amit valóságként érzékelnek. Például 
a szöveg valóságát. A levelek olvasója követi a 
mát, amint tegnappá válik, sokféle tegnappá, 
és igyekszik kifürkészni, miféle holnap igézeté-
ben, reményében, szorongásában vagy csügge-
désében, csalódottságában tûnik fel vagy tûnik 
el ezekben a levelekben az a bizonyos fény az 
alagút végén. 

A naplót többnyire magának írja az ember. 
Panaszkodik, védekezik és vádol, mindent el-
mond az eszményi címzettnek, aki annyira esz-
ményi és annyira megért mindent, hogy nem 
is válaszol. Nem kritizál, nem hálálkodik, nem 
gratulál, nem helyesel, nem támad.

A levél más: nyitás a világ felé, az egyes em-
berben megtestesült világ felé, kapcsolat em-
bertársakkal, barátokkal és ellenfelekkel, lehet 
a protokolláris érintkezés eszköze, de a bizal-

mas közléseké is, felháborodás, félelem, érdek, 
barátság, szerelem közvetítôje, sérelmek és si-
ralmak sorolása, fenyegetés, képmutatás, esz-
mecsere, vita, szemrehányás tör ki vagy bújik 
meg a sorok között. S még mi minden, amit – 
tapintattól cenzúráig utólag elképzelhetô vagy 
elképzelhetetlen okokból – kénytelen magába 
fojtani a levélíró!

Sokrétû levelezésében feltárulnak Gáll Er nô 
párhuzamos életei. De hogyan kerül többes szám-
ba az egyetlen emberi élet? Nemcsak az idôben 
egymásra torlódó életszakaszok rétegei, hanem 
az is mindvégig jelen van lényünkben, ami el-
múlt ugyan, de nem semmisült meg. Hát még 
az a párhuzamosság, amely a levelek – és nem 
csak a levelek – nyelvében éli a maga titkos vagy 
feltûnô életét, aszerint, hogy miért, mikor és 
kihez szól a levélíró. És aszerint persze, hogy 
ki szól ôhozzá, és kit-mit képvisel. Önmagát 
vagy a totalitárius rendszert. Vagy azt a ket tôs-
séget, amelyben él. 

Mert az egyén is nyelvében él. Ha hagyják. 
Ha meg nem, annak is vannak nyelvi nyomai. 
A nyelv önmagában is képes sérteni vagy tisz-
teletben tartani az emberi méltóságot. A levél-
beszéd sokat mond a korról, fôként, ha olyan 
életmû és életpálya része, mint a szerkesztô, 
egyetemi tanár, nemzetiségszociológus Gáll 
Er nô fél évszázadnyi levelezése. Olyan emberé, 
aki mint peremszemélyiséget határozta meg magát: 
önvizsgálat ez és szakmai megállapítás. Alkati 
adottságok összhangja és ütközése külsô körül-
ményekkel, helyzetek és döntések sora 1949-tôl 
2000-ig. Már az évszámok és az évek száma sem 
egyetlen korszak krónikájává teszi ezt a több 
mint 5000-bôl válogatott 837 levelet.

De milyen társadalmi terek, erôk, csoportok, 
kultúrák, eszmék peremén alakult ki és alakult 
haláláig Gáll Ernô személyisége? Milyen élet-
rajzi tényezôk mûködtek közre abban, hogy bár 
konfliktuskerülô forradalmárként, igyekezzék 
mégis egységessé formálni életét? E kérdések 
némelyikére választ kap, aki keres, a levelezé-
sében. Más kérdésekre hol családi, hol törté-
nelmi adatokban talál feleletet az olvasó. Vagy 
inkább a kutató. Mert egységes utókor nincs, 
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de vannak persze, mint mindig, megválaszolat-
lan kérdések.

Jómódú, mûvelt nagyváradi zsidó polgárcsa-
ládban született Gáll Ernô 1917-ben. Abban a 
neológ középosztályban nevelkedett, amely egy-
szerre volt zsidóságában hagyományhû és ma-
gyar érzelmû, az erôsen polgárosodott város mo-
dernitásában érdekelt és azt anyagilag és szel-
lemileg elôsegítô.1984-ben, vagyis közel a het-
venhez, egy levélben – a „privát üdvtanra” 
fel esküdött Cs. Gyimesi Éva a címzettje – záró-
jelek közé sûríti azt, ami életét sorssá alakította. 
Számot ad egy más nemzedék, valamiféle kor-
társ utókor színe elôtt: „(asszimiláns család lég-
köre, ifjúkori és késôbbi dogmatizmus s a vele járó 
nemzeti nihilizmus, román középiskola és egyetem, 
MADOSZ-tagság, munkaszolgálat, láger, a nemze-
ti elkötelezôdés jegyében kibontakozó közéleti és szer-
kesz tôi tevékenység, tanulmányok, könyvek errôl a 
kérdésrôl stb.)”, hogy hirtelen kilépjen a korszak 
önéletrajzainak ideologikus beszédmódjából, 
és megszólaljon egészen másként, az átértékelô-
dô életút személyességével: „a napokban volt a 
deportálások 40. évfordulója, s ez családom, baráta-
im emlékével együtt sajátos helyzetemet is (kisebbség 
a kisebbségben) újból tudatosította. Ma úgy érzem, 
éppen a közelmúlt fájdalmas tapasztalatai alapján, 
hogy ez a kettôs nyomás már nem embernek való, leg-
alábbis nem olyan embernek, aki mindkét helyzetet s 
a belôle fakadó összes terhet, felelôsséget intenzíven 
átéli és átszenvedi”.

1984: Gáll Ernô számára nem csupán Orwell 
könyvcíme, a megrendítô olvasmányé, amely 
csaknem húsz éve, amikor – történetesen fran-
ciául – a kezébe kerül, legsötétebb sejtelmeit 
önti formába, azokat, amelyek ellen akkor még 
– vagy még akkor is? – védekezni próbál. Életraj-
zi fordulat ez az év: 1984-ben enged végre a 
levélben említett kettôs nyomásnak, benyújtja 
lemondását a Korunk fôszerkesztôi posztjáról, 
és a Big Brother ezt megkönnyebbülten elfogad-
ja. Az ok már jó ideje aktuális: „Nem vagyok haj-
landó asszisztálni e nagy múltú folyóirat degradálá-
sánál. Nem zsirálhatok nevemmel egy olyan kiad-
ványt, amelyet valójában már nem én szerkesztek, és 
mint tôlem idegen sajtóterméket, nem is vállalhatok” 
– írja az év június 23-án, annak a román írónak, 
Francisc Pácurarunak, akivel hosszas, a naivi-
tásig türelmes és a jelek szerint kilátástalan di-
alógust folytat. Ugyanebben az évben könyvét 
a pártközpont ideológiai bizottsága kitanácsol-
ja a Kriterion Kiadó 1985-ös tervébôl. A jubile-

umi Marx-kötetbôl pedig kikerül a Ceausescu-
éra céljaival és módszereivel, egész tendenciá-
jával valóban nem kompatibilis tanulmánya. 
Egyetemi munkájától megfosztják. Útlevélkéré-
sét – (ilyen kiszolgáltatottság is létezett ám mind-
végig, mint jutalom vagy büntetés, akárcsak a 
díjak, kitüntetések vagy azok elmaradása), hogy 
Buchenwaldba utazhasson az egykori rab, a túl-
élôk évrôl évre gyérülô csoportjának találkozójá-
ra – visszautasítják. A rabot egykor marhavagon-
ban hurcolták oda, ahova, mint úgymond sza-
bad embernek, tilos elzarándokolnia. Egyébként 
már tíz évvel korábban Méliusz Józsefnek be-
számolt „közvetlen, friss és lesújtó buchenwaldi” ta-
pasztalatáról, amelyért nem is kell Weimarig 
menni, hogy félreérthetetlen legyen: „az egyko-
ri hôsök, az ellenállás vezetôi számára az egykori 
szenvedések privilégiumok, társadalmi státus forrása 
lett, s ez az a szerep, amelyben elszakadva múltjuktól 
és megtagadva azt, elidegenednek még régi fogoly-
társaiktól is”.

De ha feloldaná valaki a Gyimesi Évának írott 
levélbôl azt a bizonyos zárójelet, hogy mint egy 
visszajátszás lassított képsorát, minden elemé-
ben szemügyre vegye a türelmetlenül ledarált, 
sommás életrajzot, egy s más kiderülhetne, amit 
a levél írója akkor még sem szégyenkezve, sem 
dicsekedve, sem magyarázkodva nem akar fel-
tárni. Például, hogy miért és hogyan választja 
a kamaszkor lelkiismereti válságából kinövô, 
tizenhat éves, harcra kész ifjú a világ szenvedés-
történetei közül nem az ôseitôl örököltet, hanem 
azt, amelyik a legtöbb ember számára ígéri a 
legtöbbet, s mint egyetemes értékek örököse és 
folytatója lép fel, meghirdetett célja az anyagi 
és a szellemi javak igazságos elosztása. Gáll Ernôt 
igazán nem a nyomor tette lázadóvá, hanem 
éppen a jólét és a nyomában járó bûntudat, va-
lamiféle messianisztikus felelôsségérzet. Nem 
különbözni akar, hanem beilleszkedni. (Ez lesz 
élete alapelve. Akarja vagy sem, éppen az kü-
lönbözteti majd meg, ahogyan beilleszkedni 
igyekszik.) Szerénységre tanítja magát. Vagy 
talán alázatra? Korlátlannak látszó hitet akar 
szolgálni, és minden nép ügyét. A serdülôkor 
a pátosz ideje, olykor a fanatizmusé. A harmin-
cas években, a fasizmusok elôretörésének ide-
jén nem kevesen és nem csak proletárok keres-
tek a baloldalon kiutat Európa fenyegetô fe-
szült ségeibôl. A maga személyes erkölcsi for-
radal mától a munkásmozgalomig Gáll Ernô 
szá mára is pár lépésnyi volt az út. Tóth Pál Péter 
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kérdéseire válaszol Gáll Ernô 1985 telén: „1933-
ban, tehát Hitler uralomra kerülésének évében star-
toltam a mozgalomban. [...] Egyébként Várad »geo-
politikailag« a harmincas években inficiált közeg volt, 
s az a miliô, amelyben én mozogtam, részben csalá-
dilag is predesztinált volt a vállalt elkötelezôdésre [...] 
a jellegzetes, egy egész, kelet-európai kategóriát moz-
gató indítékok” – no meg egy sajátos helyzet: „ki-
sebbség a kisebbségben” erôs indíték, és hát „a koc-
kázatvállaláshoz erôs hitre volt szükség. Ez pedig 
igazán nincs messze a fanatizmustól” – érti meg 
visszatekintve, miért nem figyelt igazán még 
Gide beszámolójára sem, a RETOUR DE L’URSS-
re (amely miatt magyarországi fordítóját, Déry 
Tibort börtönbüntetésre ítélték, a romániai il-
legális kommunista párt meg ugyanazért a mar-
xista esztéta Csehi Gyulát, mint trockistát zárta 
ki soraiból). Pedig mint az elsô világháború és 
a forradalmak részese, a szkeptikus-tapasztalt 
apa fékezni próbálja fiát, szenvedélyes viták 
során óvná a radikális döntésektôl, beveti szo-
ciáldemokrata múltja tanulságait, az ügyvédi 
praxis valóságismeretét. Hatalmas könyvtára 
– az ókor bölcselôitôl, a felvilágosodás de bat te-
reitôl Hegelig és Marxig – fiában érvekkel, ér-
zelmekkel és valamilyen forradalmi folytonos-
ságtudattal táplálja a lobogást. Olyan ember 
alakul itt, vagyis hát olyan ember alakítja magát, 
aki mindenáron bízni, hinni akar. Amíg csak 
teheti, elhárítja magától a csalódás lehetôségét. 
Amit olvas, alátámasztja a spontán, érzelmileg 
is fûtött társadalmi igazságérzetet. De a majda-
ni keserû gyôzelem, a kemény önneveléssel ki-
fej lesztendô kritikai szellem még egyoldalú; ra-
jongás teszi azzá, az apai józan kétely akkor még 
nem hat. Késôbb sem válik folyamatosan érvé-
nyesített életelvvé. Gáll Ernô úgy szelektálja tu-
dássá és tudatossággá információit, hogy azok 
lehetôleg ne ingassák meg abban a bizonyossá-
gában, amelyet élete egy hosszú szakaszán át 
„az én biológiai optimizmusom”-nak nevez. Ta lán 
alkati adottság találkozik itt az indoktriná ció 
szellemi terrorjával? Ötven évvel késôbbi leve-
lekben ezt az idôt már az „önkéntes elzárkózás, 
önvakítás, önsüketítés” korának érzi. A kolozsvá ri 
diák makacsul visszaküldi minden hónapban 
az otthonról küldött apanázst. Magánórákból 
él, közölni kezd a Korunkban, és a kommunista 
diáksejt illegális sajtóját bízzák rá. Szí vesebben 
hallgat és olvas filozófiát, mint jogot. Egy 1988-
as levélben, Sinkó Ervin könyvének újraolvasá-
sakor írja majd Szász Jánosnak, hogy a moszk-

vai koncepciós perek idején Károlyi Mihály „nem 
hisz a vádlottak bûnösségében, és a Szovjetunióba 
vetett reményeit temeti [...] Miért nem szakítottam 
akkor a mozgalommal? Kolozsvár természetesen nem 
volt Párizs, én pedig egy kis üldözött izro-hun diá-
kocska voltam”.

A következményeiben hozzánk még nagyon 
is közeli történelmet éli és kommentálja e le-
véldialógusok tucatjaiban egy figyelôn, inten-
zíven élô személy és közege. Alkalmazkodók és 
megannyi alkalom az alkalmazkodásra, ôszinte 
hivatástudat, áldozatkészség – és illúziók, ön-
ámítás, majd egyezkedés a túlélés ösztöne és az 
immár nem disszimulálható csalódás között –, 
ez mind-mind ott van a levelek soraiban és sorai 
között 1949-tôl 2000-ig. De mit mond az, ami 
hiányzik? Feltûnhet például az olvasónak, hogy 
hézag tátong a leveleskönyvben 1955 és 1957 
között: a marosvásárhelyi orvostörténész Spiel-
man József 1955. szeptember 20-i keltezésû le-
velétôl dr. Petru Groza 1957. június 14-i leve-
léig. Éppen az 1956-os esztendôben nem jött 
és nem ment levél? Horváth Andor, a Gáll Ernô 
LEVELEK, 1949–2000 válogatója szerint „Hallgat 
az az év”. Dávid Gyula a leveleskönyv társszer-
kesz tôje megerôsíti, hogy az került közlésre, 
amit a kiadás rendelkezésére bocsátott a hagya-
ték örököse és kezelôje, Gáll Éva, aki – és ezzel 
bezárul a kör – nem talált ’56-os leveleket a ha-
gyatékban. A történelmi levélkorpusz margó-
jára kívánkozik egy-két mozzanat. Csaknem két 
év múlva, amikor a hatalom benyújtja a szám-
lákat, folynak a letartóztatások, és Gáll Ernôt 
kizárásra javasolja az állampárt megyei kikül-
döttje, Tompa István. Ám az írószövetség ko-
lozsvári pártszervezete nem szavazza meg a ki-
zárást, hanem kilencórás, feszült hangulatú gyû-
lésen utolsó figyelmeztetésre alkudja le a javas-
latot. A vádpontok között hangsúlyosan szerepel 
Gáll Ernônek az ’56-ban tanúsított, a mozga-
lomban igen kedvelt, vészjósló kifejezéssel éber-
séghiánynak minôsített magatartása. Talán nem 
túl merész feltételezés, hogy éppen ebben a ve-
szélyeztetett helyzetben oka lehetett arra, hogy 
ne reflektáljon levélben az eseményekre, de 
arra is, hogy kompromittálónak tekinthetô le-
veleket semmisítsen meg. E sorok írója, 1956-
ban másodéves diák, és biztosan nem az egyet-
len, aki még fel tudja idézni azt a pillanatot, 
amikor a Bolyai Egyetem bölcsészkarán, az egy-
kori Marianum kápolnájának világivá, díszte-
remmé alakított falai között, ’56 szeptemberé-
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ben, tanévkezdéskor, a Magyarországról éppen 
hazatért prorektor, Gáll Ernô beszámolt Rajk 
László temetésérôl. Fél évszázad múltán az em-
lékezô nem tehet úgy, mintha szó szerint tudná 
idézni az elhangzottakat. Két gondolatot azért 
– az akkori szokástól eltérôen nem papírról ol-
vasott, hanem szabadon elmondott beszédbôl 
– alighanem fontossága érdemén nem lehetett 
elfelejteni. Az egyik megállapítás: a temetésen 
spontánul megnyilatkozott a magyar nép igaz-
ságérzete, a másik sejtelem, s valahogy úgy hang-
zott, hogy nehéz lenne megjósolni, milyen irányt 
vesznek az események, de a temetés maga egy 
folyamat részének tûnik. 

Ezen a nyolcszáz oldalon, nagyon különbözô 
emberek több mint ötezerbôl válogatott 837 
levelében mindenki hozza magával a múltját, 
a fiatalok meg számon kérik a jelent. 1980 ta-
vaszán Temesvárról írja Gáll Ernônek Egyed 
Péter, hogy a Tanár úr írásaiban (akkor éppen 
a Bretter Györgyrôl szóló tanulmányban) fel lel-
hetô „egyfajta sietôs feszengés, aggályoskodás”, ami 
ugyan stílusproblémaként jelentkezik, de meg-
oldható, feloldható lenne egy olyan önkritikai 
fejlôdésrajzban, amely valójában kortörténeti, 
eszmetörténeti is lenne. És itt fejt ki éles elmé-
vel, hajszálfinoman disztingválva a volt diákok 
egyik legígéretesebbje máig érvényes véleményt: 
„Nem akarati kérdés, hogy a fiatalok osztoznak-e vagy 
sem elôdeik erkölcsi terheiben és konfliktusaiban, ha-
nem faktuális kérdés. Minden társadalmi csoport er-
kölcsi habitusa történetileg partikuláris, egy másik 
csoport tehát e partikularitás miatt eleve más for májú 
er kölcsi terhekkel és konfliktusokkal lesz jel le mez he tô.” 
(Türelemmel kivárt évtizedek múltán, mikor 
már mindenki ôszinte lehet, aki az akar lenni, 
Egyed Péter a Korunk 2010. szeptemberi szá-
mában kiegészíti dodonai álláspontját, amikor 
a nyolcvanéves Csoóri Sándort ünnepli, s nem 
kerüli meg, sôt teljes egészében idézi azt az 1990-
es, felejthetetlen bekezdést „a fordított asszimilá-
ciós törekvések”-rôl, amelyet egyfelôl zseniálisnak, 
másfelôl meg bajosnak nevez! Valóban: itt „nem 
kívánt judíciumok”-ban találkozik Csoóri indu-
lata és Gáll Ernô megrökönyödése.)

De abban a tíz évvel korábbi  elméleti megkö-
zelítésben a nemzedéki szembenállásként is ér-
telmezhetô ideológiai konfliktus higgadt elem-
zésvázlatát méltányolhatja a levelek kései olva-
sója. Esz me tör té neti pillanat ez is, akárcsak a 
Gáll Ernô–Székely János-levélváltás. Csakhogy 
ez a pillanat Bretter György és a köréje csopor-

tosult fiatal írók és filozófusok némelyikének 
élesen kritikai álláspontját hozta felszínre, ame-
lyet Gáll Ernô – nem éppen alaptalanul – mint 
személye elleni támadást sérelmezett. Mint aki 
maga is nemzedéki lázadóként kezdte, és mint 
írja, „történeti tapasztalatok” átadójaként próbál-
ta kiteljesíteni és hitelesíteni szerepét, Gáll több-
szörösen félreértettnek érezte magát, amikor 
nehezen törôdött bele abba a konklúzióba, ame-
lyet a(z éppen ellene?) lázadó nemzedék talán 
legkonciliánsabb képviselôje az idézett levélben 
úgy fogalmazott meg, hogy az átörökítendô ér-
tékek talán nem is tapasztalatok, hanem „egyszerû 
történeti tények”. Gáll Ernô Bretter-tanulmányá-
nak értékét Egyed Péter abban látja, ami talán 
az egész életmû jelentôsége: „szerzôje saját gondol-
kodói-erkölcsi autonómiájának korlátaival-kere tei-
vel-lehetôségeivel szembesíti a Bretter-olvasatot, végig 
megôrizvén a saját autonómiáját”. 

Ezek a korlátok, keretek és lehetôségek hol 
táguló, hol szûkülô szellemi mozgásteret en-
gedtek Gáll Ernô autonómiája számára: nem 
haragszik Mikó Imrére, aki behívott kép vi se lô-
ként az Országházban megszavazta a harmadik 
zsidótörvényt, hanem személyében a politikust 
és ténykedésében a társadalomkutatót mintegy 
elválasztja egymástól; de fájdalmasan magába 
zárkózva haragszik Bretter Györgyre vagy Ta-
más Gáspár Miklósra, akik kíméletlen bírála-
tukkal a tanáron torolták meg csalódásukat a 
tanban.

Hol a sajtó nagyon is korlátozott nyilvános-
ságában, cikkben, tanulmányban, hol pedig a 
postát megkerülve, baráti kézre bízott, de leg-
többször, ilyen alkalmi „futár” hiányában még-
iscsak postázott, tehát persze cenzúrázott leve-
lekben folyik ez a birkózás a tegnappal és a má-
val. Hiszen a korszak életformáját, az emberi 
viszonylatokat, minden kimondott, leírt, elhall-
gatott vagy éppenséggel lehallgatott szót meg-
határoz a félelem. A rendszerváltást követôen 
aztán a legsötétebb sejtelmeket messze megha-
ladó részletességgel, megfigyelési aktacsomók-
ból elôkerült ügynöki jelentések, lehallgatási 
jegyzôkönyvek fogják feltárni (1990 után, sôt 
még 2000 után is csak gondosan megrostálva, 
hol itt, hol ott feltûnô folytonossághiánnyal, 
hézagosan, ami a ma is kényes pontokat illeti), 
hogyan követték napról napra és óráról órára, 
egészen a legbanálisabb vagy a legintimebb csa-
ládi mozzanatokig, minden életrezdülését azok-
nak, akik megfélemlített és egyre elkeseredet-
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tebb bírálói ugyan a diktatúrának, de elszántság 
– és ezzel összefüggô szervezettség, társadalmi 
háttér, konszenzus, történelmi hagyomány ki-
munkálta politikai kultúra híján – nem voltak 
összeesküvôk: nem szövetkeztek a rendszer meg-
döntésére. Legfeljebb becsempésztek és terjesz-
tettek, a bizalomra nem mindig méltó szemé-
lyek között is, egy-egy lángoló verset, valamely 
világnagyság gondolkodó könyvét, szamizdatot. 
Néhányan személyes kiállásukban, elszigetelt 
akcióikban kockázatot is vállaltak, üldöztetést 
is szenvedtek, disszidensnek tekinthetôk. De a 
pártállam számára már rég nem az osztály el-
lenségrôl van szó: megváltozott az ellenség neve. 
Aki magyar, az eleve irredentának számít, aki 
zsidó – cionistának, kozmopolitának. Gáll Ernô 
ennek is, annak is. A félelmetes apparátusban 
talán az a legfélelmetesebb, hogy mindenkirôl 
mindent tud, de (az értelmiségre vonatkozó 
nyomozati akták szerint legalábbis) semmit sem 
ért meg a birtokolt információkból. Képzelt ösz-
szefüggéseket konstruál, a valóságos össze füg-
gé sekrôl sejtelme sincs, nem is érdeklik, hiszen 
úgyis azt jelentik a jelentések, ami az épp aktu-
ális konstrukciót alátámasztja, vagyis amit eleve 
feltételeznek a megfigyeltekrôl.

1957-ben a megtorlást és elrettentést néhány 
látványos gesztussal kívánta ellensúlyozni a rend-
szer. Újraindult a Korunk. Ekkor, minden hiva-
talos titulust mellôzve, levelét csak dr. Petru 
Grozaként aláíró – már nyilván kirakatpoliti-
kussá degradált – volt miniszterelnök magyarul 
köszöni meg a feltámadt folyóirat elsô számá-
nak neki küldött példányát. Nehéz e levelet ol-
vasva eltekinteni az ötvenes évek néhány jelleg-
zetes retorikai közhelyétôl, ám itt mégiscsak a 
magyar iskolázottságú (nem csak) Erdély nyel-
veit folyékonyan és szívesen beszélô román ér-
telmiségi szólal meg, a hiteles demokrata, a bal-
oldaliakat védô ügyvéd, a modern földesúr, akit 
nem véletlenül sorolnak egy igen gyér és vita-
tott csoportba, a Károlyi Mihály típusú emberek 
közé, akiknél azért jóval fortélyosabb. 1965-ben 
pedig, az ideig-óráig szellemi partnernek tekint-
hetô Miron Constantinescu, akkor talán éppen 
mûvelôdési miniszter, párizsi útra készülve meg-
erôsíti írásban is a Gáll Ernônek feltehetôleg 
szóban tett ígéretét. Levele bevezetéseképp, 
mintegy hárításként, tréfás szólással intézi el a 
nyilván jól fésült recenziót az ERDÉLY TÖRTÉNETE 
fordításáról, de a zárósorokból más szellemi 
zóna üzen: „Nem feledkeztem meg Garaudy és Sartre 

könyveinek beszerzésérôl, amelyek Önt éppúgy érdek-
lik, mint engem.” Az efféle cinkosságok nem tarta-
nak sokáig. Kihalnak, vagy a Ceausescu-rend-
szer szempontjából használhatatlannak, tehát 
üldözendônek bizonyulnak azok a személyisé-
gek, akik összebékítenék az összebékítetlent. 
Félreállítják ôket. Vagy beadják a derekukat. 
A pozíciójuk fontosabb egykori elveiknél.

Mint a kortárs remekmû, a SORSTALANSÁG tar-
talmon túli tartalmát Kertész Imre, úgy magya-
rázza Székely János Gáll Ernônek („Ernô bácsi-
nak”, „emberséges szívû tanáromnak”) egy nem 
datált, valószínûleg kézbôl küldött levélben, a 
válaszlevélbôl visszakövetkeztethetôen a hetve-
nes évek végén, hogy mi volt a célja A NYUGATI 
HADTEST-tel: „Könyvecském ugyanis – hiába szól a 
háborúról – szándéka szerint szigorúan a jelent mo-
dellálja. A világszerkezet, amely megjelenik benne: 
világunk szerkezete. Azt próbáltam benne kitapogat-
ni, hogyan kell (és lehet) emberként élni, ahol és ami-
kor reális cselekvési alternatíva nemigen kínálkozik.” 
Ez a gondolat teljességgel elfogadható Gáll Ernô 
számára. De az már nem, ami a szelíd vitának 
– melyet Salat Levente, a nagylélegzetû bevezetô 
tanulmány szerzôje indokoltan nevez „eszmetör-
téneti jelentôségû”-nek, a másik alaptétele. A „mi” 
értelmezése: „...az én tudatomban elsôsorban nem 
nemzeti közösséget jelent: sosem leszek hajlandó eb-
be a fogalomrendszerbe begubózni”. Székely János 
nem fogadja el Gáll Ernô békülékeny gesztusát, 
hogy félreértéssé szelídítse az elvi inkompati-
bilitást, amely egy nagyrabecsült kortárssal ál-
lítaná szem be. Arra emlékezteti egykori tanárát, 
a Buchenwaldot járt Gáll Ernôt, ô, akit tizenhat 
éves tisztiiskolásként a magyar hadsereg köte-
lékében A VESZTESEK-kel Dániáig kergetett a há-
ború, hogy „Ez a mi szerencsétlen századunk óriá-
si leckét kapott nacionalizmusból, feledhetetlen leckét, 
úgy hívták: Hitler. [...] Nacionalizmus ellen nem 
lehet harcolni nacionalizmussal [...] én legjobb tudo-
másom szerint minden ágon magyaroktól származom, 
nemzeti hovatartozásom így sosem volt problematikus. 
De azt nem fogom megengedni, hogy valamely ma-
ni pulatív nacionalizmus, egy másik, (defenzív) nacio-
nalizmus csapdájába kergessen, hogy beszûkítsen ebbe 
a provinciális és kompromittált eszmerendszerbe”.

Ám a „reményelv”, az Ernst Bloch-i PRINZIP 
HOFFNUNG mellett még mindig makacsul kitar-
tó Gáll Ernô továbbra is bízni akar. Hinni akar-
ja fôként azt, hogy az egyéni szabadság és au-
tonómia csakis a közösségen belül és annak szol-
gálatában valósulhat meg. Önfeladásnak neve-
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zi a költô álláspontját, holott inkább az övé tûnik 
egy idôn túl (például fiatal bírálói szemében) a 
saját elveihez, elôéletéhez képest önfeladásnak. 
Sehogyan sem tudja elfogadni Székely János 
meggyôzôdését, hogy csupán „az egyetemes em-
beri nyomorúság különös része” a nemzeti kérdés. 
De a vita színvonala, a vitapartner szellemi és 
erkölcsi rangja és a saját hajlama a kritikai ön-
vizsgálatra az eszmélés új szakaszának, döntô 
fontosságú kérdéseknek nyit utat: „Miért kell, 
miért érzem szükségét, hogy jól-rosszul képviseljek egy 
ügyet, amikor Ön ezt az opciót idejétmúltnak, kor sze-
rûtlennek tekinti, mások pedig a legkülönbözôbb ol-
dalról gyanúsnak, ha úgy tetszik, árulásnak minôsítik? 
A végén magam elôtt is gyanússá kezdek válni, vajon 
nem egy asszimiláns túlbuzgóság munkál bennem?” 

Székely János neuralgikus pontot érintett: 
a saját készen kapott és következetesen, de nem 
elfogultan vállalt bizonyosságára, hogy „nem-
zeti hovatartozásom sosem volt problematikus”, mint 
hívószóra válaszol, persze kérdéssel, ezzel a 
kényes és nagyon tisztességes kérdéssel Gáll 
Ernô: „vajon nem egy asszimiláns túlbuzgóság mun-
kál bennem?” 

A legtöbb levelet és a legfontosabbak nagy 
részét értelemszerûen a szerkesztô Gáll Ernô 
írja vagy kapja. Ide tartozik az a levélváltás, 
amely a Korunk történetének egyik mélypont-
járól ad hírt, és a folyóirat szerkesztéspolitiká-
jának személyi hátterére is rávilágít egy súlyos 
válság pillanatában. A többszereplôs konfliktus 
azután bontakozik ki – nem éppen elôzmény 
nélkül –, hogy 1974 tavaszán az RKP központi 
bizottsága sajtóigazgatóságnak nevezett cenzú-
rahivatala a holokauszt harmincadik évfordu-
lójára, hónapok gondos munkájával szerkesztett 
súlypont közlését teljes egészében letiltja. A szo-
kásosnál is durvább beavatkozás egyetlen szö-
vegre, Balogh Edgár cikkére nem terjedt ki. 
Eredetileg, egy csonkítatlan folyóiratszám öko-
nómiájában mint vitaanyag talán még szerepel-
hetett volna ez a szöveg. Hiszen már akkor létezô 
erôvonalat képviselt azon a ponton, ahol a szél-
sô jobb és a szélsôbal retorikája találkozik: tör-
ténelmileg hamis analógiát kreált, éppen ezt az 
évfordulót tette meg Izrael-ellenes kirohanások 
szónoki emelvényévé. Az emlékezés kiürített 
terében azonban Balogh Edgár cikkének eleve 
agresszív akusztikája felerôsödött. Nem meg le-
pô, hogy mint a témára reflektáló egyetlen, tehát 
látszatra a Korunk álláspontját képviselô írás, 
valóságos vihart kavart. Budapestrôl Tordai 

Zádor fejezi ki nem egy munkatárs és olvasó 
érzéseit, véleményét: „...jobb lett volna semmit, 
mint ezt; ilyent a Korunk [!] nem engedhet meg: ôt 
kompromittálja, nem a szerzôt”. Bukarestbôl Mé-
li usz József egyenesen opportunizmusnak mi-
nô síti Gáll Ernônek azt a megengedô gesztusát, 
amelyet majd levelében, a cikke mondanivaló-
ját támadón védô Balogh Edgár sem habozik 
fegyverként használni, találékonyan megoszt-
va a botrányokozás felelôsségét Gáll Ernôvel: 
„A cikk különben a Te egyetértéseddel került a lapba, 
nincs tehát erkölcsi jogod arra, hogy vele kapcsolat-
ban a lelkiismeretemre apellálj.” Amikor pedig Gáll 
Ernô, mint aki gonosz varázslatból ébred, ba-
rátai haragjával kénytelen szembenézni, nem 
titkolja, hogy hibásnak érzi magát, de nem mint 
opportunista, hanem mint „hamis tudatok mani-
puláltja”. És ez a beismerés, amelyet nem min-
denki fogadott el elégségesnek, az értelmiség 
szociológiája szakértôjétôl várható luciditásúnak 
(fôként, hogy akkor nem kerülhetvén nyilvá-
nosságra, kevesek belsô ügye maradt), évekkel 
elôremutatott mégis: a Székely Jánosnak íran-
dó levél nyitott kérdése felé...

Az asszimiláns túlbuzgóságra vonatkozó, egy-
általán nem szónoki kérdésre a válasz majd több 
szakaszban, az ETTERSBERGI TÖPRENGÉSEK három 
tanulmányában bontakozik ki. Felelet gyanánt 
vagy helyett Gáll rendre elmondja önmagához 
intézett és nyitva hagyott kérdéssorának egy-
ide jûleg elemzô és személyes történetét. A csatta-
nó mégis jóval késôbb, egy más történelmi érá-
ban és Párizsból hangzik el. 1999 szeptemberé-
ben írja Méray Tibor Gáll Ernônek: „Több mint 
negyven éve élek Franciaországban, ahol nem kevés 
zsidó író él és mûködik, Françoise Sagantól, aki oda-
érkezésünkkor volt divatban – mondjuk, kapásból – 
Patrick Modianóig, akit jó ideje komoly megbecsülés 
vesz körül. Még soha egyetlentôl sem hallottam, hogy 
azt bizonygatta volna, miszerint ô francia, jó fran-
cia, hazájához hû francia. Azt már olvastam, hogy a 
kritika vagy a közvélemény egyikük-másikuk írói ér-
tékét vonta kétségbe – mint ahogy ez a nem zsidó írók 
esetében is gyakorta megtörténik –, de azt, hogy a 
franciaságukat, azt nem, ilyesmivel még nem talál-
koztam.

 Elképzelhetô volna, hogy Amerikában Saul Bellow 
vagy Arthur Miller arról fogadkoznának: ôk jó ame-
rikaiak? 

A mi tájainkon viszont ez természetesnek, már-már 
kötelezônek tûnik.

Ez tesz szomorúvá. S egyre szomorúbbá.”



1340 • Figyelô

Ezt az egyre elszomorítóbb közeget – Méray 
már kívülrôl látja, de belülrôl ismeri – nem el-
képzelni kell, hiszen a rendszerváltással évtize-
dekig elfojtott, lappangó indulatok is felszínre 
kerülnek, immár vállalhatók, sôt emberi jog-
ként gyakorolhatók, a mindennapi valóság je-
lenségei. Alig leplezettbôl újabb évtized múltán 
uralkodó diskurzussá válnak. Ebben a közegben 
kell elhelyezni Gáll Ernô párhuzamos életeit, 
úgy, ahogyan levelezésének fél évszázados pers-
pektívájában feltárulnak. Akárcsak a maga ide-
jén Bálint György, Gáll Ernô is vállalja az egy-
oldalú szolidaritást. Csakhogy ô, szerencsés vé-
letlenek folytán, nem pusztul bele, és reméli, 
hogy hátha mégsem egyoldalú ez a szolidaritás. 
Talán ez tartja életben. Fiatalon éppoly komo-
lyan hitte és szolgálta az internacionalizmust, 
mint ahogy érett korban, száz csalódás, többé-
kevésbé jelképes kirekesztô gesztusok után is 
saját ügyeként érezte át az erdélyi magyarság 
kisebbségi sorsát. Mandátum nélkül is képvi-
selte. A SAJÁTOSSÁG MÉLTÓSÁGA pátoszát – a meg-
alázottsággal feleselô jelszót, a paradigmát, amely 
Gáll Ernôt kiemelte egy obskúrus helyzetbôl, a 
zsidó politrukéból, hogy el- és befogadtassa, mi 
több, ideig-óráig népszerûvé tegye az irodalmi 
közvéleménynek népnemzetiként hangadó kö-
reiben – Cs. Gyimesi Éva önámításnak olvassa, 
levelezésük elvi része lényegében errôl szól: „...
ez a totalitarizmus minden ôszinte szövegünket »lo-
ja lizálja« – [...] méltóságunk sem egyetemes emberi, 
sem kisebbségi jogokkal nincsen szavatolva” – álla-
pítja meg keserû tárgyilagossággal. A hatalmi 
szóhasználat, a sajátosság méltósága körüli eszme-
csere valamelyest polarizálja az erdélyi értelmi-
séget, ami hasznos és fájdalmas, mint a mûtétek 
általában. Francisc Pácuraru – akiben Gáll Ernô 
sokáig vonakodik felismerni a román nemzeti 
kommunizmus jellegzetes képviselôjét – a sze-
mére veti, hogy néhány jelentékeny erdélyi ma-
gyar kutatónak, közírónak, politikusnak a visz-
szacsatolás után vállalt szerepe nem teszi ôket 
méltóvá, hogy Gáll Ernô, éppen ô, tudományos 
elemzés tárgyává tegye munkásságuk pozitívu-
mait, mintegy rehabilitálva ôket – Pácuraru sze-
rint – ténykedésükkel együtt. A levélváltás során 
szó esik holmi névtelen telefonálókról is, akik 
emlékeztetik Gállt a zsidóságára és a deportá-
lást szakszerû buzgalommal végrehajtó magyar 
hatóságokra. A válasz egyértelmû: „Sosem akar-
tam másnak feltüntetni magam, mint ami vagyok. 

A koncentrációs táborban, a poklok poklában töltött 
hónapokról szóló – könyvemben közölt – reflexióim 
után igazán nem volt szükség az éber telefonozó »le-
leplezésére«.”

 A kettôs identitás mint hovatartozás-tudat 
megvallása mintha a bizalmatlanságot is meg-
ket tôzné. Erre utalhat Gáll Ernô, amikor Székely 
Jánosnak válaszolva felpanaszolja, hogy „eluta-
sításban és támadásban »mindkét tábor« részérôl volt 
mit elszenvednem”. Kérdés, hogy valóban csupán 
két táborról van-e szó. Annyi bizonyos, és ez 
Gáll Ernô levelezésébôl kiolvasható, hogy lel-
kiismerete és az elképzeléseit meghazudtoló 
tények újragondoltatják vele a múltját, s bár – 
olykor túltengô empátiával – majdnem mindig 
az egyetértést keresi, fokozatosan közelebb kerül 
ahhoz a felismeréshez, hogy ez a cél csak a leg-
ritkább esetekben megvalósítható. Szegedtôl 
Sepsiszentgyörgyig és Bukarestig, a higgadt, 
bölcs Ilia Mihálytól a fel-felcsattanó Méliusz 
Józsefig, a kitartó, éles eszû Szász Jánosig, akik 
bátorító hûséggel követik barátjuk sorsát, vagy 
éppenséggel Dálnoki Veress Dánielig, aki igyek-
szik összeegyeztetni azt, amit az ô számára Gáll 
Ernô jelent, azzal az egészen mással, amit ra-
jongott mesterétôl, Németh Lászlótól tanult – 
nagyon hosszú és érdekes a levélbeli beszél ge-
tô társak névsora és a levelezés topográfiája. Gáll 
sokfelé nyitott, nem csak azokkal keresi az esz-
mecsere lehetôségét, akikkel amúgy is egyetért. 
Pedig nem csupán érzelmi igény, összetartás-
ban támaszt keresô idegállapot, hanem tények, 
helyzetek személyes tanulsága ez a nyitottság. 
És miközben a nemzetbiztonsági apparátus tel-
jes buzgalommal ellenôrzi minden lépését, ô 
még mindig fájlalja, hogy országos fórumokra 
már nem hívják meg: „Ebben a vonatkozásban 
csak egy mozzanat zavar: egyetlen barátom sem érez-
te szükségét annak, hogy ezzel a diszkriminációval 
kapcsolatban véleményt nyilvánítson”, amire, ha 
célzásnak szánta Gáll Ernô, ha nem, talányos 
válaszul Sütô Andrástól mit kap? „Le fognak lo-
hadni, mikor szerre-rendre mind bekerülnek az Isten 
Markába, értem ezen a belügyieket. Akkor aztán fut-
korásznak a meszesgödör nemzedékéhez segítségért. 
Nem egy ilyen esetnek voltam szemtanúja.”

A hetvenes évektôl egyre több a külföldi cím-
zett és feladó. Deák István, Fejtô Ferenc, Hanák 
Tibor. A hatásnak és a régi-új szövetségeknek 
ez a térben is táguló köre nem csak a Helsin -
ki-folyamat kikényszerített engedményeivel, 
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a Ceausescu-diktatúra látszatgesztusaival függ 
össze, hanem valamelyest egy elôzô Korunk-kor-
szakkal, az 1926-os lapalapítás körülményeivel 
és feladataival is. Az egykori diaszpóra Dienes 
László–Gaál Gábor Korunkjának eszmetársakat, 
szellemi partnereket adott a szétrajzott magyar 
progresszió soraiból. És íme, a helyzet ugyan 
más, a világ nagyot változott, de a jelenség is-
mét lôdik a hetvenes évektôl, minden különbség 
ellenére: a legjobb hagyomány folytatását je-
lenti. A jellegzetes kolozsvári légszomj magya-
rázza, hogy a világra kitárt ablak létszükséglete 
volt mindvégig a Korunknak, történetének meg-
kü lönböztetô jegye. És aki ezt személyében kép-
viseli és gyakorolja, az nem más, mint Gáll Ernô, 
aki több nyelven olvas, figyel nem csak az új 
baloldal elméleti útkereséseire, hanem a kor-
társ szociológia és a filozófiai gondolkodás nyu-
gati és kelet-közép-európai fejleményeire is. 
Továbbadja, amit könyvekbôl, folyóiratokból 
begyûjt. Egyetemi elôadásai, cikkei, könyvei, 
beszélgetései mellett levelezése is nyomát viseli 
a világra figyelésnek – mint a kutatás, szerkesz-
tés, önnevelés és nemzetiségpedagógia termé-
keny módjának. Jellemzô azonban, hogy nyu-
galomba vonulása elôtt, 1971 januárjában, a fô-
szerkesztô-helyettes Balogh Edgár visszatekint-
ve együttmûködésükre, Gáll Ernônek éppen 
ezt a törekvését marasztalja el: „...féltettem a lapot 
a Nyugatról manipulált »liberalizmus« és általában 
a divatoskodás, sznobság, magazinná torzulás [...] a 
magyarságtól és a román szuverenitástól elforduló 
kozmopolitizmus felelôtlen játékaitól”. Nem hiány-
zik az egykori mozgalmi zsargontól örökölt és 
a nacionálkommunista retorika toposzaival ki-
egészített jelzôkészletbôl egyebek mellett a ni-
hilista, revizionista és persze a gyökértelen. Balogh 
Edgár nyelvi képzeletében paradox módon Gáll 
Ernô szabatos ideológiai ellenôr. És hogy semmi 
félreértés ne adódjék, kié az érdem, ki is az 
értékteremtô lapgazda: „Sokszor kellett Veled szem-
ben azzá tennem a lapot, ami.” A maga irodalom-
politikai szempontjait gyakran ádáz harcban 
védelmezô Kántor Lajos sem ússza meg azt a 
nem kívánt elismerést, hogy ô „a párt neveltje”, 
„bizalmi embere”! 

Némely levél nyelve görcsösen lojális, a párt, 
a rendszer iránti hûséget, odaadást a kínos túl-
zásokig hangsúlyozza. A diktatúra alávetettjei-
nek nyelve ez, rávilágít a félelem és az ôszinteség 
fonák viszonyára, pontosabban a rettegés és a 

hazugság összefüggésére. A jellemtorzulásnak 
stílusban felismerhetô mértéke nem azonos min-
denkinél, sôt levélrôl levélre különbözik egy-
azon levélírónál is, aszerint, hogy hivatalos vagy 
magánlevelet ír a feladó. A mai ember meg le pô-
dik, mikor például Balogh Edgárnak Gáll Er-
nô höz írott 1971. januári magánlevelében ezt 
olvassa: „újabban reményem van arra, hogy pártunk 
következetességét is tudatosan vállalod minden olyan 
eltérítô kísérlettel szemben, mely nem lenini, hanem 
revizionista szempontból ítéli meg antiimperialista, 
szovjetbarát és minden szocialista állammal szolidá-
ris, antikolonista [sic!] külpolitikánkat”. A paródiá-
ba illôen bombasztikus frázisok mögött talán 
megpillantja a megtört, börtönviselt, szorongó 
embert, akinek a személyiségét már felszippan-
totta a totalitárius beszédmód, az élet minden 
területére behatoló szövegdiktatúra. Ezt a mi-
li táns nyelvi egyenruhát a századelô magyarórái-
nak körmondataiból aláhullott díszítményekkel 
együtt viseli Balogh Edgár. Két megszomoro-
dott, ifjúkora lobogó eszményeivel meghason-
lott ember áll egymással szemben. Kibé kít he tet-
lenül, mert csalódásukat nem azonos módon élik 
át. Az egyik be sem ismeri, hogy csalódott. A má-
 sik, az elméletibb hajlamú, az iskolázottabb elme 
rugalmasságával egy új szellemi horizont felé 
tájékozódik, amit a népnemzeti kommunizmus-
ban lelki otthonára lelt szerkesztôtársa csakis 
mint árulást tud értelmezni. A mozgalom leg-
sötétebb lapjairól ismerôs jelenetek! Csakhogy 
Gáll Ernô számára a marxizmus nem a zsarno-
ki kényszer igazolását jelentette, hanem azt az 
eszmét, amelyet genealógiája a felvilágosodás-
hoz kapcsol. 1980-ban azt írja Egyed Péternek, 
hogy önelemzéseinek célja lebontani a dogma-
tizmusra jellemzô hitetikát, hogy „feltárjam ma-
ni cheista jellegét”, de azt is belátja, hogy eman-
cipációja a dogmatikus szemlélet alól egyenet-
len, „inkább érzelmi, mint értelmi”. Tulajdonítsuk 
ennek az emotív hajlamnak naivitását is? Ame-
lyet maga is felemleget, amikor felfedezettjérôl, 
majd helyettesérôl, végül távozását a Korunk 
élérôl, a hatalommal alázatos-egyetértôn, tü-
relmetlenül, kíméletlenül elômozdító utódjáról, 
Rácz Gyôzôrôl, annak halálakor, 1989 végén 
így ír Ilia Mihálynak: „...azzal áltattam magam, 
hogy minden O. K. közöttünk. A nyolcvanas évek 
elején aztán tapasztalhattam, hogy ez nem így volt. 
Amióta elváltam a laptól, a lábam oda nem tettem 
be, ôróla pedig senkivel sem beszéltem.” Deák Tamás, 
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aki ízlésben, politikai felfogásban, életvezetés-
ben igencsak távol állt Gáll Ernôtôl, konfliktus 
is terhelte kapcsolatukat, már Budapestrôl így 
kommentálja levelében az eseményeket: „Nem 
te vagy a vesztes, hanem a Korunk meg az olvasók 
[...] Bizonyára egyike vagyok csupán azoknak, akik 
ez alkalommal irántad való megbecsülésüknek és ra-
gaszkodásuknak hangot adnak.”

Mint valami hiánybetegség kínozza 1990 utáni 
mellôztetése, a nyilvános cselekvésben való rész-
vételbôl, a közszereplésbôl való kiszorítás ténye. 
Meglepô-e, hogy váratlanul érte, nem készült 
fel rá lelkileg? Csak annyira, amennyire megle-
pô, hogy egész életében vissza-visszarettent saját 
tisztánlátása nagy pillanataitól: felismeri ugyan 
magában a peremszemélyiséget, de amikor pe-
remszemélyiségként kezelik, megbántódik, szen-
ved. Éppen ekkor döbben rá, hogy a peremsze-
mélyiség nemcsak közvetít kultúrák között, mint 
az amerikai antropológiában, hanem eleven 
ütközôpont is: az értetlenséget is tolmácsolnia 
kell, a közvetítendô értékek, közösségek és em-
berek ôbenne, a tolmácsban látják az idegent. 
Megint csak kiszorul hol innen, hol onnan Gáll 
Ernô a rendszerváltás után. „Nem volt rám szük-
ségük semmilyen formában, és még a Bolyai Tár sa-
ság ból is kihagytak, holott az alapítói között voltam” 
– írja Sütô Andrásnak 1990 augusztusában. Nem 
érzi méltányosnak, hogy a múlt emberét lássák 
benne, még némely kortársa is, azok a jövôépí-
tôk, akik, akárcsak ô, nem a megálmodott, ha-
nem a zsarnokaik képére és hasonlatosságára 
torzított világban éltek és dolgoztak, ahogy le-
hetett, nem aludták át, de nem is harcolták végig 
hôsiesen azt a múltat, amelyet úgy akarnának 
végképp eltörölni, hogy azért az oly szükséges 
önvizsgálattól is megkíméljék magukat, és a kor 
divatos szavával elhatárolódjanak nem annyira a 
saját kompromisszumaiktól, mint inkább egy-
egy jól kiválasztott személytôl, akit alkalmasnak 
vélnek az elfelejtendô alkuk megszemélyesíté-
sére. Gáll Ernô – s ez nem dicséret – gyanútla-
nul elvárná, hogy éppoly tárgyilagosan elemez-
zék, a körülményeket is tekintetbe véve, sorsa 
minden fordulatát, mint ahogyan ô értelmezte 
nemhogy az emberközeli Mikó Imre életét és 
korát, de még az Emil Cioranét is. Ôt jellemzi-e 
vagy a közeget, hogy mindkét – ebben a szelle-
mi térségben nem éppen gyakori – objektivi-
tással gyakorolt elemzését heves indulatkitöré-
sek is kísérték? Levelei tanúsítják, milyen fáj-

dalmasan érzékeli, hogy épp ezt a szándékában 
tudós racionalitást nem sokra becsülik ott, ahol 
az objektivitás alig számít érdemnek, az elfo-
gultságot pedig gyakran elvárják és ünneplik, 
minthogy összetévesztik a hûséggel. Ha nem 
gyakorolta is következetesen, amit még 1987-
ben, a KAM-csoport bátor és rátermett fiatal 
kutatóival, Bíró A. Zoltánnal és Gagyi Józseffel 
levelezve-vitatkozva állított: „A minden irányú 
radikális bírálat, a mélyreható önvizsgálat és a szün-
telen önkorrekció híve vagyok” – azt fogalmazta 
meg, ami lényében is, munkásságában is a leg-
jobb. Hetvenötödik születésnapján, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület Gáll Ernô életmûvében „a 
bölcseleti töprengés állandósulását”, „a jó szándékot”, 
„az erkölcsi emelkedettséget” méltatja. Az összkép 
tehát ellentmondásos, mint a kor és az ember 
sorsa benne.

Errôl szól lényegében Gáll Ernô utolsó évti-
zedének sokfelôl érkezô postája. Mindamellett 
az utolsó évek hangulata inkább szorongó és 
szomorú. De a maga írta levelek másról is szól-
nak, mint szûkszavúan említett betegségrôl és 
felpanaszolt, de rezignáltan elviselt csalódások-
ról. Munkáról szólnak, könyvekrôl, utazásokról 
és csalódásokat kompenzáló ragaszkodásról el-
vekhez és barátokhoz. Elvásott nem egy elv és 
barátság. De ami megmaradt, a féltve ôrzött 
régi elvek és régi barátságok mellé felfénylik az 
új barátok ragaszkodása. Új elvek is megjelen-
nek a látóhatáron, immár tapasztalatnak lehet 
ôket nevezni, annak a még mindig ép tanulni 
tudásnak, ami nyolcvanévesen a sokat megélt 
ember bölcsessége. Gáll Ernô reform szo cia lis-
ta ként is megmaradt peremszemélyiségnek: a 
peremszerepet folytatta más eszközökkel. Le-
ve let írt Ion Iliescu államelnöknek, akiben, té-
vesen, inkább szocialistát látott, mint hivatásos 
politikust. Tévedett: a válasz gyakorlott mel lé-
beszélés fejedelmi többesben. És tévedett Csoó-
ri Sándor tekintetében is. Ezzel a két névvel, 
kétféle kiábrándulással érzékeltetni lehet talán 
nem csak Gáll Ernô csalódásainak mértékét, de 
identitáskeresésének sehogyan sem találkozó 
irányait is. No meg azt, ahogyan kihívta maga 
ellen a hiszékeny jó szándékúak örök végzetét. 
Van azért józan, tehát nem éppen derûs konk-
lúzió: „Megpróbálok a jelenhez, sôt – horribile dic-
tu – a jövôhöz szólni – ebben a távlatvesztett világ-
ban. Persze sejtem, hogy mindez nagymértékben ön-
ámítás...”

Szilágyi Júlia
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HOGY VAN, AKI NINCS
Vajda Miklós: Anyakép, amerikai keretben
Magvetô, 2009. 208 oldal, 2490 Ft

Elôször nyilván fel kell száradniuk a könnyek-
nek, hogy az ember látni tudja azt, aki a köze-
lé bôl, vagy inkább belôle, eltávozott. Az anyját, 
ennek a szép könyvnek az esetében, bár a csa-
ládi hagyományok szerint könnyeknek a sira-
tásban nem juthatott szerep, de azért a látás 
tisztulásához mégiscsak elengedhetetlennek tû-
nik, hogy a szerzô – az emlékezô fiú – felidézze 
azt, amikor a szülô nem csak jelen volt, de do-
minánsan és nagyon is meghatározóan rendez-
te be azt a világot, amelyet elôbb-utóbb vagy 
többé-kevésbé, de mindenképpen el kellett uta-
sítani. Vele – az anyával – együtt némiképp, és 
azután meglátni a leszármazott saját világban 
mindazt, ami ebbôl az elutasításból végképp 
nem sikerült, vagy amit éppen az elutasítás el-
lenére örököltünk és ôrzünk, no meg azt is, amit 
idôközben megszerettünk; és mindebben per-
sze mindazt, ami szeszélyes volt, ostoba, gyere-
kes – vagyis ami mi voltunk.

A jelen idôben elmondott történet esetében: 
mi vagyunk. Mert a felidézés nem csak azt je-
lenti, hogy jelenvalóvá válik az, aki már nincs, 
hanem azt is, hogy az életre keltés gesztusa sze-
güljön szembe azzal a törvényszerûséggel, ami 
mindenféle vallástalan világképben szükségsze-
rû és elviselhetetlen, hogy vége. Úgy van, hogy 
nincs. De mert mégis van, akkor meg hogy van, 
aki nincs. Az elásott urnában rejlô hamvak a 
kôrisfa tövében egy gazdáit váltó amerikai kert-
ben – az van-e; vagy a milliónyi lenyomat, ami 
egy élet után marad, de csak addig, amíg van, 
aki ezeket a lenyomatokat látja, szereti, azono-
sítja és eredetükhöz visszavezeti.

Vajda Miklós, a nagyapai korban emlékezô 
fiú. Ám az évek számának ez a meglepô sokaso-
dása éppen nem gond, hanem esély: a megér-
tésé, az öregedés átéléséé, a szülôkkel szemben 
kiváltképp lassan érlelôdô empátiáé. Te her tétel 
persze nehezedik a könyvre, nem is egy, de – 
különös módon – szépségéhez hozzátartozik, 
hogy ezek a nehézségek maradéktalanul érvé-
nyesülni tudnak. Az egyik a „mûfajból” ered, 
vagyis annak különösségébôl, hogy anya-köny-
vek milyen ritkán születnek, szemben az apa-
könyvekkel. Mintha valamiféle sajátos szemlélet, 
tapintat, érzékelési séma vagy az isten tud ja, mi 

nem engedné, hogy az anya éppúgy az ábrázo-
lás – és ezzel reflexió, analízis, megidézés – „tár-
gya” legyen, mint az apa. Talán a dis tan ciálás 
könnyebb az apákkal, talán a távolságtartáshoz 
elengedhetetlen „függetlenségi harc” emléke-
zetesebben vívható velük, talán a – többnyire 
férfiak által írt – regények óhatatlanul elgyen-
gülnek bizonyos pontokon; a családregények-
ben és egyéb nagyepikában persze ott az anya 
helye; de irodalmi fôszerep nemigen jut annak, 
aki egyébként az életadásnak biológiai fô sze-
replôje és a felnövekedésnek is – a legérzéke-
nyebb idôben – tere és eredete és aurája. Míg 
például a képzômûvészetben nincs efféle tartóz-
kodás: minden – többségében férfiak által fes-
tett – Madonna-kompozícióban ott a fiú, persze 
reflektálatlanul és még szinte organikus egy-
ségben az anyával; de már a kompozícióból ki-
ragyogó ígérettel, hogy ilyen gyerek persze még 
nem volt a világon.

A másik tehertétel ezzel talán összefügg, vagy 
következik belôle, netán feltétele is: hogy ez a 
megrendítôen szép és sokszor torokszorítóan 
magával ragadó könyv mégsem írói mû. Inkább 
„irodalmi”, ha szabad efféle különbséget tenni, 
hiszen maga a szerzô mindent tud az irodalom-
ról: érzékeny szerkesztô, empatikus fordító, ha-
talmas tudású értekezô és ízig-vérig „irodalmi” 
lény; de a szöveg maga újra és újra elkerüli annak 
lehetôségét, hogy regény vagy írói emlékezés 
legyen. Így a legmegrendítôbb képek, leg drá-
ma ibb epizódok, legemlékezetesebb leírások 
ellenére sincs meg benne a szövegnek az a fel-
tétlen, átütô, mély és súlyos belsô ereje, ami 
által a történet szólni tud, itt inkább a történet 
szól, a képek, epizódok, leírások által. És ez sem 
kevés – nagyon nem.

∗

Mert maga a „kép” is így rajzolódik ki talán leg-
plasztikusabban, abban az amerikai keretben 
egyébként, ami indítása és zárása a könyvnek, 
s ekként nyilván a mû számára elsôrendû fon-
tosságú tény, az élet belsô logikájához képest 
azonban, mint a tények többsége, másodlagos. 
Ahogy az anya számára is pontosan és érzé kel-
hetôen az. Amerikában – mondja odalátogató, 
már felnôtt fiának – „minden megvan, amire a 
börtönben vágytam”. Rákosi rabságában ugyanis, 
1950-ben – és ennél pontosabban aligha lehet 
megfogalmazni ennek az új hazának, sôt: „új-
világnak” a huzamos légszomjból fakadó ellen-
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állhatatlan vágyát, magával ragadó tarka csil-
logását és mégis, az álmok bevallottan feltételes 
teljesülését.

Az anya sorsának és karakterének lényege 
azonban messze túl van ezen a kereten, Amerika 
itt csakugyan „ráma”, és ebben a helyzetében 
meghatározó. És éppen azért, mert egy külö-
nös, öntörvényû, de mégsem rendkívüli asszony 
történetével mondja el a XX. század sok-sok 
történetét, villantja fel elfeledett vagy elhallga-
tott mozzanatait: a személyesség varázsával és 
a sorsból fakadó általánosítás kínálkozó esélyé-
vel. De mivel mégsem regényrôl, hanem em lé-
ke zésrôl és megidézésrôl van szó – ráadásul egy 
igencsak „érintett” szereplô tekintetén keresz-
tül –, az elmondás maga egyenrangúvá válik a 
fôszereplôvel; olykor pedig inkább ez lesz a fô-
sze replô, mert akirôl szó van, az is ezáltal van. 
Másrészt pedig nem csak a fiú megidézett em-
lékei játszanak fontos szerepet, de egész lénye: 
boldogtalansága, szeszélyei, örömei; majd pedig 
a késôbbiek során különféle kísérletei a meg-
értésre, szemrehányásai és kérdései, mert hát 
végül is az anyaságot illetôen az ô szerepe – fi-
noman fogalmazva – meghatározó.

Az anya története így lesz különös, kettôs „fej-
lôdésregény” is: az asszonyé és a fiúé, és ennek 
a történetnek ez az egyik legmegrendítôbb vo-
nása. Hiszen a „fejlôdés” még a felidézés és ér-
telmezés során is folytatódik, szinte akkor is 
követve a párhuzamosok irányát, amikor az egyik 
már a végtelenbe vezet, ahol, csakugyan, talál-
kozni tudnak. Míg persze e világi találkozásaik 
során is, ennek a két sorsnak az egyik alakító-
jától – legalábbis döntô pillanatokban így tûnik 
fel az anya – akár meg is lehet kérdezni a leg-
fontosabbakat. Kíváncsiságból, tudatosítás cél-
jából, krónikás szándékkal vagy egyszerûen csak 
bosszúból. Így például azt, hogy miért hozta a 
világra. Ha azután igazán nem törôdtek vele. 
Mindennel elhalmozták persze – emlékezik és 
emlékeztet a fiú –, de valójában távol voltak 
tôle, míg ôt gyatra szellemi képességû Fräulei-
nok nevelték, egyik a másik után; és csak tôlük 
kaphatta meg mindazt, egyebek mellett a sze-
retetet, amiben szegényebbek és szerencséseb-
bek közvetlenül az anyjuktól részesülhettek. 
Mégpedig a legkorábbi idôktôl kezdve, tehát 
életre szólóan. Amikor – évtizedekkel késôbb 
– a szomorúan gonosz kérdés elhangzik, az anya 
nem mondhat mást: az ô köreikben ez így volt 
szokás. Mint az estélyek, a kártyapartik, a bala-

toni nyaralások; a (nagy)polgári élet megannyi 
velejárója. És ez is pontos diagnózisa egy letûnô 
világnak és úri „társaságának”, mert olyasmire 
mutat rá egy „természet adta” viszony tradici-
onális alakításában, aminek következményei 
mélyen égtek bele nemzedékek érzelmi, társa-
dalmi és antropológiai tapasztalatába.

A könyv – egyebek mellett – ennek a letûnt 
világnak is virtuóz emlékezettel és finom távol-
ságtartással megírt krónikája, egyszerre belülrôl: 
a „beleszületés” feltétlenségével és distanciát-
lanságával; és persze a telô idô mérhetetlen tá-
volságának érzékelésével és érzékeltetésével. 
Még az egymásra találó szülôk „véletlenében” 
megnyilvánuló finom szükségszerûségében is a 
történelem logikája és egy korszak megannyi 
illúziója dolgozik. Az anya ugyanis délvidéki 
arisztokratacsalád leszármazottja (nem túl tá-
voli felmenôi között ott van a legendás honvéd 
tábornok, Damjanich János), ötágú koronás mo-
nogramjait majd fia kérésére bontja ki a fe hér-
nemûbôl, pecsétgyûrûjét élete végéig viseli – és 
forgatja – az ujján. Ennek megfelelôek szoká-
sai, „szocializációja”, vágyai, traumái és örömei, 
amelyekkel együtt növekszik vonzó és vonzódó 
nagylánnyá – no és azzal a történelmi és társa-
dalmi beágyazottsággal, amit a Horthy-is me-
ret ség, a Kozma Miklós-rokonság vagy éppen 
a késôbbi miniszterelnök, Kállay Miklós család-
jába való beházasodás jelent: a felsô középosz-
tály öröknek tetszô, békebeli otthonosságát. És 
ebbôl következô optimista magabiztosságát, éle-
te alakításában és érzelmei vállalásában, s így 
engedhet a „távolság” varázsának és hívásának: 
a szép és kifinomult lány beleszeret a bohém és 
sikeres ügyvédbe, a nála húsz évvel idôsebb Vaj-
da Ödönbe. Aki – és ez a történet számára fon-
tos lesz – az ünnepelt színésznô, Bajor Gizi elsô 
férje volt, formátumos, nagy hatású, tehetséges 
s egyebek mellett a Habsburg-ház jogtanácsosa. 
És zsidó. Az optimista és szerelmes magabiztos-
ság, amivel életüket összekötik, az asszimiláció-
ba vetett naiv hitbôl is fakadt, hogy ez mit sem 
számít.

És sokáig csakugyan nem, a gyerek születé-
sekor éppen nem, sôt kiskamaszkorának java 
részében sem, a lassan telô békeévek társasági 
idilljében zavartalan és meghitt az együttlét. 
Talán „túlzottan” is az, így érthetô a fiú késôbbi 
kérdése, hogy miért is kellett ô nekik? Anyjától 
kérdezi majd, mert tôle legalább kérdezni tud 
– apjától talán akkor sem tudna, ha a férfi meg-
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érné ezt a felnôtt és reflektáló számonkérést, 
mert a távolság, a szokások merevsége és az 
örökös elfoglaltság rutinja elejét veszi valóságos 
közelségüknek. Viseli a nevét, megannyi voná-
sát nyilván örökölte; látja és olykor csodálja ta-
lán; de még lázadni sem tud ellene, hiszen alig 
ismeri.

Azután meg már nem lehet lázadni. És a tör-
ténet érzelmi fordulópontja nem csak az em-
lékezés dramaturgiájának egyik legfôbb ener-
giaforrása – de szinte a fôszereplôt is létrehoz-
za, mert hirtelen és végleg anyát teremt Vajda 
Ödön né született Czernovitz Juditból; immár 
nem „csak” biológiailag, de érzelmileg, sôt: szin-
te „totálisan”, hogy immár teljes és végletes szen-
vedélyével, egész lényével legyen anya. Kollektív 
tragédia kell hozzá, és azon belül személyes tra-
gédiák szörnyû sorozata; mindaz tehát, amit 
osztálya és családja többé-kevésbé elôidézett, 
vagy legalábbis elkerülni nem tudott.

∗

Ha sokáig fennmarad a fényes és léha békeidô, 
vajon létrejön-e ez a drámai és emberi meta-
morfózis – az éppolyan feltehetetlen kérdés, 
mint hogy a fiú megmarad-e buzgó cisztercita 
diáknak vagy éppenséggel nem lesz-e kis ka-
masz vágyainak megfelelôen pilóta; a történelem 
azonban végletei és mûködése révén mind ket-
te jükbôl nagy formátumú embert teremtett – 
nem menekülhettek. Ehhez pedig a mind konk-
rétabb és mind elkerülhetetlenebb veszély kel-
lett, amelyben felvillant kettejük útjának – sor-
sának – végzetes elválása. És akivel az asszony 
addig sokat talán nem törôdött, bár akinek lé-
tezése mégis evidensen és természetesen öröm-
teli volt, a fia most hirtelen egész fontosságában, 
sôt: nélkülözhetetlenségében megmutatkozott. 
Lassan, de feltartóztathatatlanul, a szellemi és 
politikai klíma változásával, ahogy például a faji 
törvények, majd a mind össznépibben spontán 
zsidógyûlölet még a felhôtlen balatoni nyara-
lásokra is árnyat vetett. Ahol eleinte a katolikus 
szellemben nevelt és érzékenységét ekkor még 
hormonális fejlôdésének túszaként ôrzô fiú is 
részt vett a zsidó fiúk kiközösítésében, levente-
oktatás után pedig örömmel csúfolta ôket, anyja 
erôsödô zavaráról sem véve tudomást. Így az 
asszony egyszer a Sas-hegyre vezetô úton autó-
jával kénytelen megállni, félrehúzódik a pad-
kára, és a leállított motor csendjében elmondja 
a fiának, hogy bizony az ô apja zsidó, így félig 

ô is az. Hogy a katolikus nevelés és a felsô kö-
zéposztály antiszemita indoktrinációja milyen 
sikeres volt, azt a jeges döbbenet átsugárzása az 
évtizedekkel késôbb írott lapokon is érzékelte-
ti: „Összeomlott a világ”, emlékszik vissza Vajda. 
Majd a végsô szalmaszálba kapaszkodna: „Ugye 
azért maga nem zsidó?” – kérdezi anyját, s a meg-
nyugtató válasz talán csak a kitaszítottság még 
rettenetesebb perspektíváit nyitja meg elôtte.

Amit ekkor még eltakar a szülôi parancs: ta-
gadja le származását. Majd pedig egy kézszorítás 
teremt feltétlen sorsközösséget a kifogástalan 
származású asszony és a korszak terminoló giája 
szerint „fajgyalázással” fogant leszármazott ja 
között; késôbb, érzelmileg talán egy örök kéva-
ló sággal utóbb, a gyorsuló idôben azonban vol-
taképpen csak hónapok múltán. Amikor Bajor 
Gizi kertjébe toppan be gyanútlanul anya és fia, 
ahova különítményével éppen az ô keresésükre 
érkezett a fasiszta pap, a reverendájára fegyvert 
csatoló Kun páter; ott és akkor tudatja fiával az 
asszony, hogy nem hagyja el soha.

És itt fontos a Bajor-történet mozaikdarab-
jait is felvillantani, hiszen mindkét alkalommal, 
amikor konkrét és pusztító veszéllyel szembesül 
anya és fia, a zseniális és szeszélyes tragika (vagy 
az eljátszandó szerep szükséglete szerint: naiva, 
netán díva) menti meg ôket; olykor asszonyi, 
máskor mûvészi, netán társasági eszköztárát 
latba vetve – mindig kockázatos módon, de fel-
tétlen sikerrel. Ahogy majd évekkel késôbb egy 
másik diktatúra sötétjébe is az ô ragyogó lénye 
és lehetetlent nem ismerô elszántsága hoz fényt: 
amikor egyenesen Rákosi Mátyást bombázza 
alázatosan követelôzô leveleivel az igazságtala-
nul elítélt anya érdekében. Az egykori Vajda 
Ödönné, aki elvált férjének valaha bemutatta 
a vonzó fiatal nôt – a késôbbi és egyben utolsó 
Vajda Ödönnét –, a rokonságot illetôen nehe-
zen meghatározható fokozatban, ám feltétlen 
erôvel kötôdött utódjához. Akárcsak a megszü-
letett gyermekhez, mintha „gyermektelenségét ve-
lem kompenzálná” – fogalmaz a szerzô –, aki nem 
csak keresztfia lett a színésznônek, de olykor 
játszótársa, otthoni közönsége és csapongóan 
túláradó szeretetének tárgya; majd pedig „gyám-
fia”, legalábbis a diktátorhoz írt könyörgés ta-
núsága szerint, akiért ô elsôrendû felelôsséggel 
tartozik. Fanyar és kétségbeejtô „viszonzásként” 
pedig végül az ifjú Vajda próbálja elintézni „ke-
resztanyja” egyházi temetését 1951-ben, amit 
a gyáva és cinikus klérus elutasít, mivel a férje 
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által halálba injekciózott Bajor Gizit öngyilkos-
nak tekintették.

A portré a könyvben káprázatos: a szerepet 
tanuló, kártyázó, nyafogó, társasági Bajor épp-
úgy pontos és emberi, mint a drámák forduló-
pontjain teljes fényében színre lépô zseni – bár 
ezek a drámák már régen nem színpadiak –, 
nem csak saját kertjében menti meg anyát és 
fiát, de késôbb a budai nyilasházból is kihozza 
ôket, bár a svéd követ nélkülözhetetlen statisz-
tálásával. „Mintha édestestvérem lenne” – írja majd 
a színésznô az anyáról –, a valóságban azonban 
ennél több volt, éppen abban az idôszakban, 
amikor édestestvérek életösztönüknek vagy po-
litikai meggyôzôdésüknek engedelmeskedve 
hagyták cserben vagy tagadták meg egymást. 
Bajor szembement mindenféle racionalitással, 
hatalommal, logikával, hogy megmentse volt 
férje asszonyát. És a menekvésben így lett része 
a fiúnak is, a szorgalmas magyar fasiszták ugyan-
is az anyát még csak elengedték volna, de a fiút 
az Andrássy út 60.-ban még vizsgálatnak kíván-
ták alávetni, kiváltképpen vérét illetôen, hogy 
mennyi benne a zsidó. Bajor ezt is megelôzte 
életmentô alakításával.

A közvetlen életveszély újra és újra elhárult, 
de a túlélés kockázatai azért a háború elôre ha-
lad tával csak növekedtek: elôbb veszedelmes 
buj kálással egy Duna-parti lakásban, majd egy 
Károly körúti bérház pincéjében töltött ostrom 
során, amit a fiú bérmaapjának – anyja vélhetôen 
második, egyben utolsó szerelmének – oltalmá-
ban vészeltek át. Itt éri ôket az üldöztetésnél 
alig kisebb félelmeket keltô felszabadulás, ami-
nek döntô pillanatában azonban a pincébe ha-
toló szovjet katonák kalandvágya megtörik a 
bérmaapa autoritásán; anya és fia ismét meg-
menekült. A megpróbáltatások sorozata és a 
féltés intenzitása ezalatt úgy egybeforrasztotta 
ôket, ahogyan a békeidô idilljében ez elképzel-
hetetlen lett volna; az érintéseket tartózkodóan 
adagoló asszony a veszedelmek során egy pil-
lanatra sem engedte el gyereke kezét; s a szo-
rítás akkor is érezhetô maradt, amikor pedig 
közéjük került egy óceán.

∗

Amihez persze sok szomorú feltételnek kellett 
teljesülnie, és a könyv ezek pontos, személyes 
és mégis távolságtartó krónikájaként is elraga-
dó olvasmány. Elôbb a méltán elkényeztetett 
úrinônek – a zsidótörvények nyomán, a családi 

jövedelmek apadása során – meg kellett tanul-
nia a pénzkeresés mesterségét: mozit üzemel-
tet, vetít, könyvel, tárgyal; szinte „mándys” va-
rázslat bontakozik ki a rövid életû eg zisz ten cia-
teremtô kísérlet leírásában. Majd a felszabadu-
lás nyomán kell férjét, a „családfenntartót” – a 
könyv egyik legszebb képében – nagybetegen 
és legyengülten, szánkón húzni keresztül buj-
kálása színhelyérôl a szétlôtt városon át Apponyi 
téri irodájáig – „az életbe”. Amibôl azonban 
ekkor már nincs sok hátra: egy paradox meg-
bízatás során – háborús bûnöst véd a tanult jo-
gász – a megszokás elszólásával nevezi „királyi-
nak” a népbíróság törvényszékét; a gúnyos és 
kaján sajtókórus nem marad el, ez a megaláz-
tatás már nem feldolgozható. A megözvegyült 
anya ekkor presszót nyit, kávét fôz, felszolgál, 
blokkot ír; de a „kék parolis” egyenruhát viselô 
végzet lecsap rá: a korszak egyik mellékes kira-
katperének áldozataként kerül a vádlottak pad-
jára, majd börtönbe, rémhírterjesztésért és en-
nek megfelelôen a népköztársaság törvényes 
rendjének ellenségeként. A bûne annyi volt, 
hogy százforintosokat kívánt felváltani a szom-
szédos üzletekben akkor, amikor vendégei mind 
azzal akartak fizetni: elterjedt ugyanis, hogy a 
bankókat lebélyegzik. A vád abszurditásánál 
(hogy azt váltatná fel, amirôl terjeszti, hogy ér-
vény telen lesz) talán csak a szenvedés volt na-
gyobb – étlen-szomjan állni napokig a falhoz 
for dulva, míg alá nem írja vallomását –, majd a 
bör tönélet megpróbáltatásai, aminek mértéke 
onnan sejthetô, hogy nagyon is feltételes szaba-
du lása után zsilettpengét tart magánál, hogy a 
rabságba való visszavitelének azzal vegye elejét.

És itt válik a könyv dokumentumok közlésé-
vel is fontossá: Bajor Gizi közbenjárása ugyanis 
levelek sorozataként ôrzôdött meg a levéltárak-
ban, s a korabeli „ügymenetnek” megfelelô en 
kerültek rá feljegyzések, szignálták ki az „ak tát” 
Révai et.-nek, mellékelték hozzá az igazságügyi-
nek mondott államtitkár feljegyzését a „bûnper” 
ismertetésével; egész cinikus nyerseségében mu-
tatkozott meg a kisembereket összemorzsoló, 
de a nagyoknak olykor „kedveskedô” totális ha-
talom. És mindezeken az „aktákon” keresztül is 
hallatszott a zseniális színésznô búgó hangja, 
aki hol „drága jó Rákosi Mátyás” megszólítással, 
hol állami kitüntetésére hivatkozva vagy éppen 
mûtéte elôtti aggodalmában alakította elszán-
tan és sikerrel a megmentô szerepét: halála elôtt 
hat héttel bocsátották el börtönébôl az ártatla-
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nul elítélt Vajda Ödönnét. „Már boldog B. G.” 
– írta a levélre Rákosi Mátyás, és csakugyan így 
volt, „végtelenül – mérhetetlenül” lett boldog Ba-
jor Gizi. És azt kívánta Rákosinak, legyen ô is az.

∗

Ennek a boldogságnak volt „haszonélvezôje” 
tehát a fiú, aki korábban csak villanásokra lát-
hatta anyját a rettenetes beszélôkön, s követ-
hette a távolból – egyetemistaként – vezeklését 
„osztályidegenségéért” és „rémhírterjesztô” bû-
nei ért; az ifjúkor „Sturm und Drang”-jának igen-
csak sajátos hátteret kínált ez a nagyon is való-
ságos szenvedéstörténet. Amelynek persze egy-
egy epizódja mégiscsak sugárzóan emberi, az 
embertelenségben is meghitt lehetett: mind a 
börtönben, mind pedig késôbb, szabadlábon. 
Így például a zálogcédulákkal játszott szomorú 
„pasziánsz” – anyjának egyébként egyik szen-
vedélye –, ami a szocializmus vaskorának nyel-
vére fordítva azonban elsôsorban annak türe-
lemjátéka volt, hogy mit is lehet még elvinni a 
zaciba, mit kell sürgôsen kiváltani, hogy el ne 
vesszen, és minek az árán; szinte a végtelensé-
gig. Egy valamikor fényûzô élet rekvizitumai 
így váltak fogtöméssé, szakaszjeggyé és enniva-
lóvá, mert hát túlélni muszáj. Majd a deklasz-
szálódás további lépcsôi következtek, ugyan-
olyan méltósággal és önérzettel viselve egyéb-
ként, mint a valamikori társasági sikereket vagy 
utóbb a kirekesztettséget, de már zsilettel a tás-
kában. Így aligha volt kétséges, hogy amint men-
ni lehetett innen – az ’56-ban rövid idôre meg-
nyílt határon át –, hát megy is az asszony, bár 
azzal az ígérettel, hogy fia vele tart. Amire a 25 
éves gyermek ígéretet is tesz, csak éppen betar-
tani nem tudja. Mert hát marasztalta a „haza” 
– mint pontos és ironikus pátosszal fogalmaz 
Vajda – meg az irodalom; és volt egy szôke lány 
is, s mindez elég volt ahhoz, hogy elejét vegye 
annak, hogy valamelyik amerikai egyetemen 
szerezzen majd diplomát. Így az anya egyedül 
ment: elôbb Bécsbe, majd onnan tovább, át az 
óceánon, végleg.

Ezen a ponton tehát a fiú engedte el anyja 
kezét, vállalva a felnôttséget, az „anyátlanságot” 
és az újjászületô terrorban folytatott életet; s a 
„fejlôdésregénynek” ez a vonulata sem kevésbé 
lebilincselô, mint a címszereplôé. Páratlan me-
móriával, fanyar öniróniával és lendületes me-
sé lôkedvvel villantja fel Vajda ennek a korszak-
nak – és benne saját korszakainak – megannyi 

mozzanatát: mit jelentett számára a szabadság-
nál fontosabb irodalom, mit a szerelmek, mit 
az egész „élet” a fojtott és fülledt korai Kádár-
korban; amikor, mégis, fiatal volt. És ennek 
minden következményét vállalta: még azét a 
„fôbûnét” is, amikor az évszázados, vagyont érô 
családi tabernákulumot elkótyavetyélte egy kis 
balatoni vitorlásért – pontosan érzékeltetve az 
értékválasztások generációs különbségét s a tör-
ténelemhez és ezen belül a családtörténethez 
fûzôdô viszony drámai változását. Nem keve-
sebb iróniával mesél el késôbb egy már-már 
szatírába hajló szerelmi történetet, virtuózan és 
elevenen, amelyben a szerelem tárgya egy „kom-
munista író” fiatal felesége, aki egy másik „kom-
munista íróval” közösen ír regényt nyáron a 
Balatonnál. Déry és Örkény efféle szemszögbôl 
igencsak különösen mutatkozik meg, akik táv-
iratilag hívták át magukhoz a tó túlpartján nya-
raló ifjú szerkesztôket – barátaikat és kártya-
partnereiket: Abody Bélát, Réz Pált és Vajda 
Miklóst – a nagy ívû tervükhöz rendelkezésük-
re bocsátott villába, Lukács György pártállami 
nyaralójába. A kártyától az elsô menet után visz-
szahúzódó Vajda a konyhában gyullad viharos 
szerelemre az egyik „kommunista író” asszonya 
iránt; a szenvedély kölcsönösnek tûnik, bár két-
séges kimenetelûnek. A bódító románc hamar 
és kétségbeejtôen ér véget, nem kevés tanulság-
gal azonban, hiszen az önismeretnek elenged-
hetetlen iskolája kezdôdhet efféle villákban, 
konyhákban, korokban.

Mindezt a távolból követi az anya, akárcsak 
felnôtt fia további szellemi és érzéki kalandjait 
– míg ô ekkor már éli az amerikai kispolgárok 
szabad és önálló életét, szívszorítóan teljesítve 
be sorsát: magányban, deklasszálódásban, ide-
genben. A levelek – beszédesen és bevallottan 
– nemigen ôrzôdtek meg, a távolságot ritka lá-
togatások hidalhatták csak át, amelyeket Vajda 
érzékletesen kelt életre: mind saját utazásait a 
60-as és 70-es évek Amerikájába – s ott a talál-
kozást a hatalmas és magabiztos ország minden 
furcsa fényével és árnyával –, mind az anya ha-
zalátogatásait s különös szerepzavarát: a zsige-
ri kelet-európai félelem és a neofita amerikai 
öntudat keveredését. Majd visszatér új hazájá-
ba, ahol gyerekekre vigyáz, tortákat süt, kicsiny-
ke nyugdíját osztja be, s távolságtartó elégedett-
séggel szemléli felnôtt fia sikereit.

Az emigrációban – úgy mondják – mindenki 
„lesüllyed a saját színvonalára”, s a valamikori 
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híres szépasszony, akinek házába valaha Cs. 
Szabó, Zilahy, Heltai, Hatvany, Tamási járt, 
végül „Annuskát”, a jólelkû egykori házvezetô-
nôt kö veti a Philadelphia melletti kisvárosba, 
hogy ott pergesse majd azokat a napokat, ame-
lyek életébôl még hátravannak. És itt két drá-
mai fordulat vár még rá: egészségének elvesz-
tése – végleg –, majd pedig hitéé; mielôtt elbú-
csúzna az élettôl.

Az emigráció korai és igencsak keserves sza-
kaszának megpróbáltatásait ugyanis – amikor 
immár a „szabad világ” egyik presszójában szol-
gálhatta fel a kávét, ám ahol a bécsi tulajdonosnô 
még akkor sem engedte, hogy leüljön vagy a 
falhoz támaszkodjon, ha nem volt vendég – szin-
te „megváltó” gondoskodással enyhítette egy 
ten gerentúli, vallásos segélyszervezet, amely a 
gyen ge, börtönviselt, betegeskedô asszonyt elôbb 
szanatóriumba utalta, majd átsegítette az óce-
ánon. És amelyrôl – jó érzékkel – az anya soha 
nem beszélt a fiának, akinek akkor kellett rá-
ébrednie anyja sorsának erre az epizódjára s eb-
 bôl eredô különös „megvilágosodására”, amikor 
az asszony elhatalmasodó betegségét – a szer-
vezetet mûködtetô szekta szemléletének meg-
fe lelôen – elsôsorban imával kívánta kúrálni, 
nem orvossal, sem például penicillinnel. Hogy 
micsoda pusztítást és rombolást képes okozni 
a ravaszul érvényesülô fanatizmus, amely egyik 
kezével ad valamit, míg a másikkal az egész lel-
ket, majd pedig a testet veszi el, azt Vajda érthetô 
felháborodással és pontos logikával tárja fel. És 
ebben feltárul az a gondolatmenet, amellyel 
anyját próbálta meg kiszakítani a szekta halálos 
ölelésébôl, mikor az asszony budapesti látoga-
tása idején lett rosszul, s fia elôtt egyszerre vált 
nyilvánvalóvá ennek a kórnak és elhatalmaso-
dásának szörnyû indoka. Lépésrôl lépésre bont-
ja le anyjában a vonzónak tetszô hitelveket, egy-
szerre lélektani és debattôri virtuozitással ve-
zetné ki abból a világból, ahol egykor lelki és 
érzelmi otthonra talált – vissza a racionalitás 
univerzumába, amiben azonban nincs sok vi-
gasz. De gyógyulás talán van.

∗

Csakhogy már késô. A legutolsó látogatás beteg 
idôsek otthonába vezeti a racionalitásával dia-
dalmaskodó, de anyja életét megmenteni nem 
tudó fiút; ahol látnia kell az „amerikai keret” 
kopár ésszerûségét: a magatehetetlen öregeket, 
a tágas, tiszta és embertelen kulisszát, amin szin-

te átszivárog a vizelettel keveredett tisztítószer 
mindent átható illata. És ebben, utoljára, az 
anyja arcát, alakját, egész lényét, ahogy meg-
mutatkozik rajta a már visszafordíthatatlan vál-
tozás. „Ne ijedj meg attól, amit látsz, én vagyok az”, 
igazítja el fiát ekkor is pontosan, a megnyugta-
tás hiábavaló szándékával.

És csakugyan: ennyi maradt az „én”-bôl: ez 
a hang és a törôdés közelsége, amely a magá-
zódás tradicionális távolságát végleg lebontva 
nyitotta meg az utat a közeledéshez. Ami azon-
ban igazán akkor folytatódhat, amikor már nem 
lesz „akadálya” a másik jelenléte. Pontosabban: 
léte.

„Közelebb vagyok hozzá, mióta már nem él” – vall-
ja be könyvében a szerzô, akinek azonban ekkor 
még látnia, követnie és minden idegszálával 
érzékelnie kell, miként távolodik anyja ettôl az 
élettôl, amelyben nem lehettek egymáshoz iga-
zán közel. Ül az ágya mellett vagy kint, a kere-
kesszéket tolja a gondozott kertben, tekintete 
elôtt feltárul a légszomj mind gyakrabban is-
mét lôdô drámája, a legegyszerûbb mozdulatok 
rendkívüli erôfeszítései, a tekintet el-elhomá-
lyosulása és olykor a tiszta pillantás abba a vi-
lágba, ahova készül. És ahol nincs már jövô idô 
– a fiú tudja ezt pontosan, és mégis, akarva-aka-
ratlanul abban fogalmaz. Nem képes anyja ked-
véért ebben a befejezett jelen idôben beszélni, 
gyerekei – a távoli unokák – révén ráadásul or-
ganikusan kötôdik ahhoz az elôidejûséghez, 
ami anyja számára már csak üres retorika vagy 
még annyi sem, jelentés nélküli, fájdalmas köz-
lés. És már csak annyit kér fiától, hogy segítsen 
megfogalmazni és legépelni azt a nyilatkozatot, 
mely szerint mesterségesen ne tartsák életben, 
ha állapotában hirtelen rosszabbodás következ-
ne be.

Megírja, búcsúzik, végleg; és néhány hónap-
pal késôbb végleg távozik az anyja. És hogy ne 
arra kelljen emlékeznie, akit utoljára összetör-
ten és némiképp saját lényébôl kifordulva látott 
egy kényelmesen méltatlan környezetben, ha-
nem a vonzót, a sikerest, a hôsiest, a szellemest 
és az életrevalót ôrizhesse magának, hát meg-
teremtette ezt a közelséget: az emlékezését. Élet-
re keltette anyját, arra az életre, amely minden 
megpróbáltatásával együtt az övé volt, hogy el-
homályosítsa azt a legutolsó idôt, amikor már 
nem lehetett egészen önmaga.

Talán ezt hívják „gyászmunkának”. Ha an-
golra kellene fordítani – bár a „Nagy Webster”-
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nek nevezett szótárban efféle kifejezés nem ta-
lálható –, feltehetôen a „labour” lenne rá a leg-
alkalmasabb szó. Ami, egyebek mellett, vajúdást 
jelent.

Nagy András

A VALÓSÁG MINT ÉRZET
ÉS KÉPZET

Szvoren Edina: Pertu
Palatinus, 2010. 248 oldal, 2700 Ft

Banális igazság: mindenki egyéni módon fogja 
fel a világot. Meg az is, hogy sajátosan érzéke-
lünk. A mûvészet, kiváltképpen a szépirodalom, 
hidakat épít, kitágítva az én szigetszerû terré-
numának útjait. Igazi írót ismer fel az ember, 
amikor valaki meghökkentô, eredeti világta-
pasztalathoz vezet. Ha érzékletes eseményeket, 
képeket sugalmaz az elbeszélô nyelv összefog-
laló szerkezetével, különleges erejével, kohe-
renciájával. Szvoren Edina elsô kötetének el-
beszéléseitôl – pedig még csak kétmaroknyi a 
szerzôi „összes” – ezt az élményt kapjuk. Át él-
hetjük (újra) a felfedezés örömét is – szoronga-
tó, fojtogató, az esetek többségében tragikus ki-
csengésû novelláskönyvének olvasásakor. Egyé-
ni hang, fantázia, elbeszélôi felfogás bukkant 
fel a mai irodalom színpadán. (Irodalmi folyó-
iratokban az elmúlt években megjelent novel-
láival, várakozást ébresztve, már megelôlegezte 
ezt a benyomást.)

A recenzens egy ismert dolgot, szinte köz-
helyszámba menô megállapítást tesz meg kiin-
dulópontnak: a rövid próza, az elbeszélô iroda-
lomnak ez a kitérôk nélküli, feszes kamaramûfa-
ja (különösen a modern prózában) az írások 
nyitómondatainak hangütésétôl a szöveget le-
záró pontokig – a legjobb esetekben – az epikai 
szöveg erôs megmunkáltságát, a megformálás 
tömörítô készségét igényli. A PERTU szerzôje 
maximálisan kielégíti ezt a várakozást. Olyany-
 nyira, hogy a textus szorossága, a mondatok, 
motívumok, szekvenciák egymáshoz léptetése, 
egymásba szövése, torlasztása következtében 
egy-egy novella esetében még néhány oksági 
kapcsolat is egyfajta rejtvényfejtésre, a mû jelen-
tésének többféle értelmezésére késztet. Szvo ren 

epikumának e különleges szövedéke olyan, hogy 
a könyv huszonegy novellája közül egyiket sem 
lehet gyorsan, mintegy galoppmenetben végig-
olvasni. Így csak a felületükön futhat végig a 
figyelem. (Többnyire versek olvasásakor szokott 
ez így lenni.) Csak az ismételt, fékezett, lassú, 
szoros olvasattal érdemes próbálkozni. Kény-
telenek vagyunk meg-megállni, felkapni a fe-
jünket egy-egy szöveghelyen, esetleg a követ-
ke zô ol dalaktól várva a rejtélyesnek tûnô mon-
datok, mozzanatok megvilágítását. Ennek az 
(egy-egy fordulat esetében enigmatikus hatá-
sú) al kotói eljárásnak a novellák struktúrájában 
mégis kellô és elegendô okát sejtjük – végül is 
meggyôzô e sajátos írói módszer. Legtöbb írá-
sában ugyanis ez a „rejtélyesség” szervesen hoz-
zátartozik különleges sûrítettségükhöz, ábrázo-
ló erejükhöz, atmoszférájukhoz, sôt lényegi in-
tenciójukhoz is. (Szerzôi szándékai ugyanis tu-
datosak: e pontokon „elbizonytalanodik az olvasó, 
hogy talán más sem úgy igaz, mint ahogy gondolta” 
– mondta a Literának adott interjújában.) Ha 
az alábbiakban mûveinek egyes rétegeit – a fi-
gyelem szellemi gereblyézésével – megpróbál-
juk megbontatni, az ábrázolásban eme részlet-
elemek megfigyelésére is szükségünk lesz.

Elsô olvasatban is szembeötlô: egy-egy nôalak 
vagy gyermek perspektívájából, sokszor nyers 
szókimondással, a valóságot mintegy végigta-
pintva jelenít meg mély testi-lelki tapasztalato-
kat. (Az írások java egyes szám elsô személyû, 
diskurzusa néha önmegszólító, felszólító jelle-
gû, vagy párhuzamos monológokból épül.) Alak-
jai, érzelmi, indulati viszonyai egy-egy rögzített 
narratív nézési ponthoz (esetenként több látá-
si pont hoz) vannak rögzítve. A nyelvi formá-
nak ez a szorossága azt célozza, hogy sokféle 
ambivalencia feszüljön, szikrázzon szövegeinek 
mélyén. 

Fel is merül sokszor az olvasóban: ki beszél? 
Nôk (kislányok) avagy férfiak perspektíváit, ér-
zésvilágát vagy néha egy kívülálló személy né-
zéspontját veszi-e fel az írói alany, aki a törté-
nést elbeszéli? Evidens, alapvetô, hogy az ember 
kétféle nemi identitás szerint létezik, és kike-
rülhetetlen adottság, ki milyen nemben fogant. 
A két nem sok-sok tekintetben másként észleli 
és tapasztalja a világot. Így aztán bármilyen két 
testnek, személynek (lett légyen nô vagy férfi) 
elementáris, nemileg meghatározott az egymás 
iránti affinitása, érzéki gravitációja, ugyanakkor 
az érzéki világok, az ösztönös vonzalmak mö-
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gött számos visszaható, taszító erô is mûködik. 
Szvoren elbeszélô prózái – szinte példázatsze-
rûen – a személyességnek ezt a mély, regresz-
szívnek is nevezethetô lelki-szomatikus parado-
xonjait (is) feszegetik. A kötetnek szinte nem 
akad olyan írása, melyben a szexus ambivalen-
ciái – lappangva vagy nyíltan – ne kapnának 
jelentôs szerepet. Hogy ezzel férfiak és nôk (bi-
szexuális) vagy nôi testek közötti (leszbikus vagy 
családi) nexusok jelennek-e meg, szinte nem is 
érdekes.

Alak- és témavariációit, elbeszélô hangját, 
észlelésmódját írásról írásra váltó „írói énjei” 
ugyanakkor, lényegüket tekintve, roppant ko-
herensek. Szorongó, magányos, világba vetett 
emberek szólalnak meg, akiknek mindig igen 
éles a figyelme. Személyes beszédük okos és 
reflexív. Még a kevésbé kiemelkedô elbeszélé-
sekben is nagyon tiszta, egyenes az elbeszélô 
szöveg vonalvezetése. 

Rövid prózánk históriájában és jelenében té-
továzva keresgél az ember elôzményeket Szvo-
ren könyvéhez. Pár novella esetében néhány 
korai Mészöly-elbeszélés „sötét jelei”, „jelenté-
sei” vagy egyik-másik Hajnóczy-írás vonalai fel-
idézôdnek ugyan, de ezek igen laza referenciák. 
A PERTU novellái inkább a XX. század közepé-
nek – tág értelemben vett – „egzisztencialista 
prózájára” emlékeztetnek (Camus-tôl kezdve a 
nouveau roman egyes szerzôin át a kor legjobb 
amerikai prózaíróiig). A létszemlélet éles, met-
szô objektivitása, a felnagyított, lassítottan meg-
jelenített pszichoszomatikus részletek inkább 
ezeket a kapcsolódásokat, „mintákat” juttatják 
eszünkbe – anélkül, hogy valamiféle filozofikus 
koncepciót kellene az ô esetében észrevenni.

A huszonegy rövid próza három csoportba, fe-
jezetbe van rendezve (BALHOLMI LÁNYOK, IÓ, PER-
CEK EGY SÜN ÉLETÉBÔL). Ennek a szerkezetnek az 
elgondolása is különleges, a ciklusok konstruk-
ciójáról is csak feltételezô észrevételeket lehet 
tenni. Ahogy arról is, miért emel a szerzô néha 
egy-egy elbeszélés címébe rejtett, mellékesnek 
tetszô szót, motívumot (mint például a kötet-
nyitó JOJKÁ-ban). Az elsô ciklust vélhetôen egy 
tágan értelmezhetô tartalmi vonatkozás fogja 
egybe: jobbára egy regresszív, a gyermekkorral 
összefüggô tematika uralja ôket. A másodikban 
mintha egy érettebb (nôi) személyiség életta-
pasztalatai dominálnának. Noha ezekben a cik-
lusokban is szerepelnek a kötet legjobb novel-

láihoz sorolható darabok, a kötet legerôsebb, 
legkihívóbb elbeszélései a kötet dereka után ol-
vashatók (ÉS NÉHÁNY HIÁNY, A SZÁLLÁSADÓNÔ RÖVID 
ÉJSZAKÁI, TEMETÉS, BIZALOM, A HÉT VÉGE).

Az elbeszélt történetek veleje, vagyis – ha-
gyományos kritikai szóval élve – a „sujet”-jük is 
csupán vázlatosan adható meg. Egyfelôl azért, 
mert a voltaképpeni cselekmény, az esemény-
sor lefékezett, igen lassan, mintegy tapogatóz-
va halad elôre, és az epikai folyamatok is az idô 
szoros keretei közé vannak zárva. Néhány ki-
vé teltôl eltekintve pár óra, egy-egy nap mik ro-
tör ténésein, érzéki észleletein haladunk végig 
lassú lépésekben (a robbanási vagy kioldási pon-
tig), és a hozzájuk kapcsolódó reflexív folyama-
tokat is ennek megfelelôen formálja meg a szer-
zô a felvett keretek között. A történések magjá-
ban ismétlôdôen a család, a mikrotársadalom 
zárt köre, fullasztó, agresszív, represszív, hazug 
világa, illetôleg ennek – enyhén groteszk hatá-
sú – leleplezôdése szerepel; a szexuális abúzust, 
a testek egymáshoz zártságát/záródását és ennek 
az egymásrautaltságnak a szétszakadását eleve-
níti meg. Hatalmukat a magzataikon érvényesítô 
szülôk, öncsaló felnôttek és roppant okos, rej-
tô zô, de nyílt tekintetükkel a felnôttek világát 
a kíváncsiság vagy a borzadály röntgensugarai-
val átvilágító gyermekek észleléseirôl szeret be-
szélni. Érdekes az is, hogy a reáliákat úgy teszi 
irizálóvá, meglepôvé, hogy ugyanakkor még 
szociografikusan, társadalomrajzként is pon-
tos az ábrázolás: a késô Kádár-kor és az elmúlt 
évtizedek perszonálissá tett elnyomó mecha niz-
musait, domesztikált minidiktatúráit, „in tim 
represszióit” ismerjük meg. Akár városi tömb-
házak lakásai, akár vidéki porták, udvarok kis-
polgári világa jelenik meg – az ott élôk élet-
terének megannyi rácsa, tömlöce rémlik fel a 
behatárolt színen. Ha azt keressük, hogy ez az 
alapvetô realizmus miért válik mégis idônként 
szürrealisztikussá, ködképszerûvé, akkor arra 
jutunk, hogy eme kis világok szereplôi álmaik, 
sejtéseik révén sokszor azt is „tudják”, megsej-
tik, ami ténylegesen rejtve van elôlük. A lények 
mint „kihûlt égitestek” (126.) nem is valós szava-
ikkal, hanem valamilyen mélyebb kommuniká-
ció révén (ösztöneikkel, empátiájukkal) jutnak 
felismerésekre. Látják, mi van „hátul” – „szembôl 
a tarkót” (73.). „Vannak emlékképeink, amelyek ki-
tör lôdve, hiányuk által is hatnak, úgy viselkednek, 
mint egy szájként, végbélként, nemi szervként egy-
aránt használatos ûröcske...valami, amirôl tudunk, 



Figyelô • 1351

mégsem létezik” – olvasható az ÍGY ÉLÜNK-ben. 
Némiképpen ezzel kapcsolható össze, hogy az 
alakok beszéde, magatartásformája is számos 
esetben inkább metakommunikatív (a skandi-
náv faluban a két fôszereplô is jelnyelven érint-
kezik egymással; hebefrén módon zavaros szö-
vegeket mond egy nyomorult férfi a BIZALOM-
ban; a vidéki gyógypedagógiai intézetben élô 
fiatalember súlyosan beszédhibás és így tovább). 
Különös hangsúlyokat nyernek az intim, gyer-
meki nyelv személyességei („Kedves, jó Ap”; 
„Atyec”; „Apácska”; „Anyádom”; „Apácska; ga-
lambocska”). Miközben az írói nyelv szeret éle-
sen lekerekített mondatokban fogalmazni, a 
belsô, személyes motivációk ismételten a kom-
munikáció igen alacsony nyelvi szintjéhez kö-
zelítenek. Ide kapcsolható az állatok szerepel-
tetése is (a macskaféle petymeg, az ablakpárkány 
tüskéit érintô galamb, a lappangó sün, néha 
egy-egy kutya), az animális létezés tiszta, jelszerû 
megjelenítései.

Külön ki kell emelni a PERTU szövegeit átha-
tó erôs szenzitivitást. A klasszikus ember- és lé-
lektan valaha öt csoportba sorolta a testi érzé-
kelés forrásait (nézés, hallás, szaglás, ízlelés, 
tapintás). A bôrfelületi, azaz taktilis, a felfoko-
zott illat- és szagérzékelés nemegyszer meg hök-
kentô érzéki, érzékelési benyomásai szinte min-
den esetben felbukkannak a kötetben, és igen 
szenzitív hatást ébresztenek. Testnedvek és -sza-
gok, érintések érzetei bukkannak fel gyakran. 
Csupán példaként néhány: az „ecetes szájszag” 
(57.); az „édeskés izzadságszag”, „a térragacs”, az 
ujjak tapogatása (58.); a forróságban lepergô 
izzadságpatak a has és az ágyék érzéki felülete-
in (215.). A testiségnek ez a sokoldalú megjele-
nítése – akár a vonzás és taszítás kettôssége je-
gyében, akár a különbözô érzékek kapcsoló-
dásaként – az arcleírások képi világában is meg-
lepetések ismételt forrása: „csempearcú”-nak 
lát szik valaki; „sziklás”-ként vagy „erodálódott táj”-
ként (116.), esetleg csónakszerûnek (174.) jele-
níti meg néha figuráinak közelképi részleteit. 
Észrevesz például olyan testi mikromozzanatot, 
ahogy a nyelv a fogsor és az ajak között nyaldos, 
ahogy egy pofon nyomot hagy az arcon (KORÁN 
FEKÜDTEK AZNAP), ahogy a nôi szeméremszôrzet 
szálai odatapadnak a lepedôre, ahogy egy véres 
hátseb képét részletezi (BIZALOM), vagy az idôs 
asszony vizeletnyomait temetési gyászcipôjének 
felületén (TEMETÉS).

Ezekrôl az esendô, villanásszerûen feltûnô 
testi, fizikai részletekrôl mégse az a benyomá-
sunk, hogy naturalisztikusak: Szvoren szövege-
iben a szánalom, az undor, a vonzalom komp-
lex attitûdjeinek megjelenítéséhez tartoznak. 
Egymásba szövôdve és egymással különösen 
korrelálva. 

Külön foglalkozni lehetne a megszánás ma-
gatartási formáinak körülírásával. Magányos 
öregek, elhagyott családapák és a gyermeküktôl 
elváló anyák, családi helyzetükben alávetett gye-
rekek, kamaszok, debilek életvilágáról (is) szól 
a könyv igen sok elbeszélése. Éles, eszes figye-
lem fordul feléjük, amely sohasem felületesen 
szánakozó. És mégis – a visszahökkenéseken túl 
– az irgalom, az elemi szolidaritás hangját hall-
juk (például a KEDVES, JÓ AP-ban). Pedig ennek 
hátterében is kettôsség munkál: „Undorral vé-
dekezem mások testisége ellen, és vággyal a saját un-
dorom ellen” – vallja az egyik szereplô.

Hogy ne csak ilyen áttekintô, pásztázó legyen 
értelmezô szemlénk, az alábbiakban néhány el-
beszélést közebbrôl is megpróbálunk felvillanta-
ni, részben avégett, hogy mint egy-egy „ablakból”, 
a szövegek más oldalaira is rá lehessen látni.

Egy problematikus, az olvasót zavarba hozó, 
többnyire rejtett vonatkozással érdemes elôször 
is foglalkozni. Ez a kérdés az elbeszélésekben 
többször is felbukkanó mitológiai szálakat érin-
ti. Amelyek – a cikluscímbe is emelt – „IO-no-
vel lákban” tûnnek fel leginkább. A klasszikus 
hellén mitológiabeli folyamisten, Inakhosz lánya 
– ráértelmezô jelképességgel – három elbeszé-
lésben is szerepel. Ez egy töredékes kisregény-
nyé is kerekíthetô triolád (különösen, ha ne-
gyedikként hozzávesszük a kötetben nem sze-
rep lô DÓR NOVELLÁ-t, ami a Holmiban [2006/3.] 
jelent meg). Önmagukban finommûvû írások-
ról van szó: az erotika nôk és nôk-férfiak közöt-
ti, különös személyiségeket összekapcsoló szá-
lait rajzolják ki, csupán arról nem gyôznek meg, 
miért érzi a szerzô a mai reáliák közegét ezzel 
az archaizáló vonatkozással „megemelni”, ki-
bô víteni. Sokkalta jobb helye van e mitologikus 
motívumnak az ÉS NÉHÁNY HIÁNY lapjain, amikor 
egy Elba menti kempingezôtúrán, az elvadult 
erdôk mélyén bukkannak elô a múzsák romos 
szobrai – itt groteszk, némileg szarkasztikus sze-
repet kapnak az ôsi szellemalakok, Melpomené 
és társainak alakmásai.
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Akadnak a könyvben más, ide kapcsolódó 
„nyomok” is. Ezek a mediterrán mitologémák-
kal el lentétes irányba mutatnak – Északra. És 
rejtélyességük, jelképességük is más. A JOJKÁ-
ban szereplô eszkimó lányok, a szûziesség szim-
bólumaként értelmezhetô unikornisképek azon-
ban nem kellôen motivált mûvészi effektusok-
nak hatnak. Bevallom, elôször a BALHOLMI LÁ-
NYOK címû novella címét sem értettem – hiszen 
ez az elbeszélés egy jellegzetesen magyar kisvá-
rosban, egy szakipari, középiskolai lánykollé-
giumban játszódik. A könyv egyik recenzensé-
tôl (Takács Ferenctôl) kaptam meg a novella 
címének megfejtését: Weöres egy korai versé-
re, a NORVÉG LÁNYOK-ra utal az író (melyet Ko-
dály meg is zenésített), és amely így kezdôdik: 
„A balholmi leányok, / leányok mind [...] Mindig mo-
solyognak, / de sohase nevetnek.” Ebben az elbe-
szélésben textil- vagy divatipari tanulók szere-
pelnek, akik avégett tûrik a kollégium intézeti 
kiszolgáltatottságát, hogy tanulmányaik után – 
szinte kitüntetésként – esetleg munkát kapjanak 
egy cégnél, ahol „norvég mintás kesztyûket” ké-
szíthetnek. Íme, ez a rejtett kapocs a cím és a 
motívum között, a kötet együttesében a skan-
dináv világ többször felmerülô imaginációjához, 
a hideg, egyenes vonalak iránti vonzalomhoz 
kapcsolódva (l. A SZÁLLÁSADÓNÔ RÖVID ÉJSZAKÁI). 
A „balholmi” novella – melynek eseményeit bel-
sô, önmegszólító monológban adja elô – a leg-
ki emelkedôbbek közé sorolható: egy fiatal lélek 
ön védô magányának, kompromisszumainak in-
tim históriája ez. Az intézmény vezetôjével ösz-
szejátszó nagylányok „politikai bizottsága” tart-
ja a hatalmában a kisebbeket, kihallgatásokon 
vallatva ôket keresztkérdésekkel – a kollégiumi 
ágyak elfoglalásától az elômenetelig minden 
tôlük függ. Hogy aztán mintegy ki is árusíthas-
sák az újoncokat a táncos vigalomra érkezô ka-
masz fiúknak. Hátborzongatóan pontos, éles ez 
a novella – a kollektív terror (némiképp Ottlik 
ISKOLÁ-ját is felidézô) alattomos mechanizmu-
sáról érzékenyen, a már említett szenzuális rész-
letezéssel beszéltetve itt is a centrális szereplôt. 
Aki taktilis érzetekkel – tényszerûen: lerágott 
körmeivel, ujjbegyének tapogatásával – érintke-
zik a tárgyi és ezen az úton a nyomasztó fizikai 
és lelkivilággal, és ugyanakkor extrém (ön men-
tô) koncentrációval el is szakad ettôl, ösztönös 
integritását próbálva drámaian menteni ebben 
a miliôben. A szorongó önérzékelés, a különös 
tömörítés jellegét az elbeszélés egy részletével 

illusztrálom. A kamasz lány önmegszólító mo-
nológjából idézek: „Még nem tudod, mik a rossz 
szokásaid? Majd ôk megmondják. Eszed a hajad. 
Tizenöt évesen az ujjadat szopod. Az ujjadon feljebb 
tekered a gyûrût, és beszagolsz alá. Tekergeted, be-
szagolsz. Túrsz, eszed. Piszkálod, szádba veszed. Bab-
rá lod, szívogatod, lenyeled. Kiköpöd. Rázod, belepi, 
lesöpröd. Széttrancsírozod, odakened. Kaparod, meg-
gyû lik, odakened. Simogatod, rágod, nyalogatod...” 
Az ilyen csonkított mondatok ütemezése, sor-
jáztatása sokszor jellemzi szerzônk nyelvi for-
má lásmódját is.

Ezen a nyomvonalon haladva érkezünk el a 
PERTU-t lezáró ciklus néhány kiemelkedô írásá-
hoz. Érdemes külön is beszélni róluk.

Közülük is talán a TEMETÉS az egyik legmar-
kánsabb novellája. A kispolgári család hamis 
kapcsolatait, közegét, figuráit társadalmi érte-
lemben is roppant hitelesen, szarkasztikusan 
világítja itt meg – lényeglátó, leleplezô realiz-
mussal, különleges, szinte utálkozó iróniával. 
A nagymamát temetik a rokonok a szabványos 
rituálék szerint. A szertartás során azonban szin-
te minden kínos és hazug; az anya, a nagybácsi, 
az egymást figyelô gyászruhás unokatestvérek, 
rég látott rokonok. Kiteljesedik az a kép, amit 
szinte az elsô mondatoktól sejtünk: mindez ál-
szenteskedés, színlelés, hamisság. Szorongva 
követjük ezt a színjátékot, amelyben csak a te-
metési szabványok érvényesek. A könyv mes-
terdarabjai közé tartozik a TEMETÉS.

Az agresszió jelensége – légyen az szexuális 
természetû vagy a családi, hatalmi viszonyokból 
következô – fontos témakör a könyvben. A kö-
tetet lezáró elbeszélésben válik ez igazán domi-
nánssá, pusztító erejûvé. A kötet „utolsó felvo-
nása”-ként szereplô A HÉT VÉGE ugyanis egy meg-
döbbentô, kitervelt gyilkosság aprólékosan áb-
rázolt históriáját mondja el. Ebben az esetben 
világosan össze lehet foglalni a történést: egy 
vidéken dolgozó, életerôs fiatalembert a szülei, 
amikor fiuk a hét végére hazajön a családi ott-
honba, testvére közremûködésével brutálisan 
meggyilkolnak. Elôször a fürdôszoba elôterére 
odakent mézzel buktatják hanyatt, aztán agyon-
verik. Mi ennek az alantas rémségnek az (indí-
tó)oka, motiváltsága? – kérdezheti az olvasó 
meghökkenve. Action gratuite? A lakótelepi be-
tonlakásban szegényen tengô, eltorzult jel le mû, 
irigykedô idôsödô házaspár fiuk iránti irracio-
nális gyûlölete miért kulminál e rémtettben? 
A szerzô nem ad lélektani, okszerû támponto-
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kat – csak aprólékosan végigvezet az eseményen. 
A bûntény, az akció apró részleteit a fiatalabb 
testvér szorongásos figyelmének perspektívá-
jából, mégis objektíven ábrázolja. Egy fiatal, fi-
zikailag remek, gyanútlan, a maga nyugodt tel-
jességében a családi környezet fölé magasodó 
férfiember elpusztulása mégis lehetôséget ad 
egyfajta magyarázatra. Egész lénye, mássága, 
egészsége ösztönzi családját gyûlöletre, halálos 
bûnre. El kell tehát tüntetni – némasága, egész-
sége mintha vádlón lenne jelen. (Mert az nem 
elég magyarázat, hogy idônként csennek a fél-
retett pénzébôl.) Mintha „istenit” iktatnának ki 
itt. Az egyetlen ép, öntörvényû személyiség meg-
semmisítésével saját kicsinyes bûneiket a me-
rényletben végzetesen, irracionálisan bosszulják 
meg, tombolják ki. A történet eseményeinek 
szintjén, a magyar társadalmi valóság közegén 
túl azonban megsejthetünk egy mélyen rejlô és 
az ôsi mítoszokra referáló képzetet is. Az „ôs-
bû nökét” – amilyen Káin gyilkossága, a Golgota 
keresztje volt; nagyságuk, grandiózusságuk nél-
kül, egy mélységesen kicsinyes, leépült világ-
ban...

Szvoren Edina eddigi novelláinak elsô gyûj-
teménye – legalábbis az összeállítás vonalveze-
tése ezt sugallja – az elemi szenzitivitástól egy 
erôsödô, mind feszesebb, bonyolultabb szerke-
zeti építkezés felé halad. Arra persze aligha vár-
hat az olvasó, hogy a következô könyvében egy-
szerûbb dolga lesz az írónô sajátos, szétbontan-
dó „ördöglakataival”.

Fogarassy Miklós

VALLÁS – HATALOM – JOG

Geréby György: Isten és birodalom – 
Politikai teológia
Participatio sorozat
Akadémiai Kiadó, 2009. 249 oldal, 2980 Ft

Mind a hazai (jog)filozófia, mind pedig a pat-
risz tikus és fundamentális teológia számára fon-
tos esemény, hogy megjelent Geréby György 
könyve. A tanulmánykötet a POLITIKAI TEOLÓGIA 
alcímet kapta, és a keveset publikáló szerzô kü-
lönbözô folyóiratokban megjelent, nemegyszer 

már az elsô közlés idején is figyelmet keltô írá-
sait gyûjti össze.

Geréby György érdeklôdésének homlokte-
rében az a kérdés áll, hogy a hatalom jogi legi-
timációja miként függ össze a zsidó-keresztény 
teokratikus1 elképzeléssel, illetve hogy egy sze-
kularizált Európában az olyan „illegitim” poli-
tikai berendezkedések, mint a monarchia vagy 
a demokrácia, hogyan találnak önigazolást a 
teológiai fogalmaknak a középkori és korai mo-
dern államelméletben lezajló szekularizálódási 
folyamata által (9.). A szerzô tehát annak az igen 
általános feltételezésnek cáfolatára vállalkozik, 
hogy „a modern jogalkotástól látszólag mi sem ide-
genebb, mint a teológia” (maga is idézi Grotius 
módszertani alapelvét: „etsi Deus non daretur” / 
„mintha Isten nem is létezne”) (9.). A helyzet azon-
ban csak látszólag áll így – mondja –, hiszen 
mind John Rawls nemrégiben elôkerült korai 
teo lógiai dolgozatai, mind Kelsen teológiai ér-
dek lôdése, mind pedig a katolikus Carl Schmitt 
meglehetôsen ambivalens alakja azt bizonyítja, 
hogy „a felszín alatt sokkal több és mélyebb teológiai 
érdeklôdés húzódik, mint azt gondolnánk” (10.).

Geréby mindjárt a könyvhöz írt bevezetôben 
definiálja, hogy magát a politikai teológia fo-
galmát „szigorúan schmitti értelemben” használja, 
s ebben az értelemben az nem más, mint „a jog-
alkotó (a szuverén) legitimálásának metafizikai meg-
alapozási elmélete” (10.), s szélsôségesen le egy-
sze rûsített változata az „egy Isten, egy király” ana-
lógián alapszik. Éppen ezért a szerzô szándéka 
szerint a könyvben szereplô tanulmányok közös 
kérdésfelvetése így fogalmazható meg: „Mi tehát 
ennek az analógiának az alapja? Univerzálisan igaz 
formulával, jogos analógiával élünk-e (az ún. »mo-
noteista« vallások esetében legalább), vagy valami 
komplex dologról van szó?” (10.)

A kötet nyitótanulmánya – talán kicsit várat-
lan módon – Joseph Ratzinger (a késôbbi XVI. 
Benedek pápa) és Jürgen Habermas-vitájáról 
írt reflexió, amely eredetileg 2005-ben jelent 
meg a Holmiban. A bizonyos értelemben „szim-
bolikusnak” tekinthetô Ratzinger–Habermas-
vitára 2004. január 19-én került sor a Bajor 
Katolikus Akadémián, s létrejötte nem választ-
ható el a sokkoló hatású szeptember 11-i New 
York-i merénylettôl. A vita kiindulópontja az a 
Wolfgang Böckenfördétôl származó tézis volt, 
miszerint „a szekularizált, szabadelvû állam olyan 
normatív, jog elôtti elôfeltevésekre épül, amelyeket ô 
maga nem tud garantálni” (19.). Az egy generá-
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cióhoz tartozó, a XX. századot németként átélô 
vitapartnereket világok választják el. A meg le-
he tôsen barátságos hangulatban lefolyó találko-
zó érdekes felismerése, hogy „a felvilágosodás és 
a katolikus egyház bizonyos alapvetô kérdésekben egy 
oldalon találja magát”, „mindketten tudatában van-
nak a váratlan fordulatnak, amely hirtelen, éppen a 
történelmi fejlôdés soha nem látott jólétet hozó korá-
ban merült fel. Egy mindkettôjük ellen irányuló világ 
lehetôsége nemcsak az európai kereszténység és felvi-
lágosodás összetartozását hozta felszínre, hanem bi-
zonyos értelemben azt a közös örökséget is, amit mind-
ketten a hellenisztikus (azaz nem csak görög) múltból 
örököltek” (18.). A vita optimizmusra reményt 
adó kicsengése, hogy a kereszténységnek és az 
európai hagyomány struktúráira épülô felvilá-
gosodásnak a vártnál lényegesen könnyebb kö-
zös nevezôt találni (legalábbis ezen a szinten) a 
kulturális emlékezet e szimbolikus értékeket 
közvetítô – vagyis nem empirikus, hanem posz-
tulált – világában. Éppen ezért racionális meg-
oldásként az kínálkozik, hogy vállvetve küzde-
nek e szimbolikus kánon fennmaradásáért. A ta-
nulmány azonban megjegyzi, hogy „a vita kapcsán 
beszélni kell egy háttérben hagyott elemrôl: ez pedig 
maga a vallás fogalma, ami különösen Ha ber mas – 
amúgy nyíltan vállalt – »vallási botfülûségérôl« árul-
kodik. Habermas ugyanis »a« vallásról beszél, és ez 
módszertanilag igen veszélyes dolog. A vallás fogal-
ma ugyanis gyûjtôfogalom, amely minden vallás közös 
lényegét próbálja megragadni, azaz nem a kü lönbözô 
»mennyiségek« legnagyobb közös osztóját fogalmazza 
meg. Ilyen ugyanis nincs: a legtöbb vallás egymáshoz 
képest relatív prímszám: nincs nem triviális közös 
tulajdonságuk” (30.). Amikor Habermas a „sze-
kularizálható vallási jelentéspotenciálokról” beszél, 
akkor csak a saeculum zsidó-keresztény fogal-
mára kénytelen gondolni, hiszen azok a vallá-
sok, „amelyek a saeculum fogalmát tartalmazó rend-
szerbe nem épültek be, valószínûleg nem szekulari-
zálhatók, illetve szekularizálhatóságuk lehe tô ségét a 
jövô rejti” (31.).

A RÓMA ÉS AZ ÜDVTÖRTÉNET címû tanulmányt 
igazában az azon való eltöprengésként is lehet 
olvasni, hogy a kereszténység megemlítése, il-
letve annak elmaradása az Európai Unió alkot-
mányának preambulumában vajon hogyan ér-
tel mezendô. Jogos-e az az álláspont, mely sze-
rint „a kereszténységet mint az európai civilizáció 
alapító erejét feltétlenül bele kell venni a legmaga-
sabb európai jogforrás legáltalánosabb elvei közé”? 
(49.) A szerzô eszmefuttatását – egy ortodox 

karácsonyi himnusz ihletése nyomán – annak 
a kérdésnek a vizsgálatával kezdi, hogy a LUKÁCS-
EVANGÉLIUM miért tartja fontosnak hangsúlyozni 
a tényt, hogy Jézus Augustus császár uralkodá-
sa alatt született. E „fogalmi archeológia” eleve 
feltételez valamiféle teológiailag motivált tuda-
tosságot, s az antik történetírás hermeneutiká-
já ból okulva a beszámoló normatív aspektusa 
iránt érdeklôdik. Mi teszi Augustust annyira 
jelen tôs sé, hogy neve bekerül az EVANGÉLIUM-
ba? A tanulmány értelmezésében Augustus a 
római principatus megalapítójaként olyan hatal-
mi struktúrát valósított meg, amely Rómának 
az egész lakott világra kiterjedô egyeduralmat 
biztosított, s ily módon megörökölte Nagy Sán-
dor világuralmi küldetését. „A világot megváltó 
Krisztus tehát »világbíró« Augustus császár idején 
született. Ennek a jelentôségén ritkán szoktak elgon-
dolkozni. Az egyidejûség, amelyre a mondattal maga 
az evangélium hívja fel a figyelmet, azt jelenti, hogy 
az elsô és legnagyobb császár, azaz a Római Birodalom 
mint monarchia megszületése explicit módon azono-
sítva egyidejû a kereszténység megszületésével.” (37.) 
Ennek értelmében az sem véletlen, hogy Lukács 
Augustust kaiszarnak (császárnak) nevezi, pedig 
nevezhette volna baszileiosznak (királynak) is. 
„A hellenisztikus korban – írja Geréby – a király 
mindenekelôtt egyetlen nép királya volt, azaz egy ki-
rály hatalma definíció szerint korlátozott. A császár 
ezzel szemben mindig egy birodalom uralkodója, ami 
rengeteg királyságból állhat.”2 (37.) Róma neve 
összefonódik Augustus nevével, s örök külde-
tését a világ „civilizálásában” fogalmazhatjuk 
meg legegyértelmûbben, ami nem jelent mást, 
mint hogy a jogtalanság, az erôszak világában 
élô barbár népeket bevonja a jog uralma alá, s 
ennek nyomán létrehozza az oikumenét, amely 
nem más, mint a jól rendezett világegész, a kosz-
mosz emberek által lakott része. Az uralkodó 
biztosítja az oikumené mûködését. Mindennek ke-
resztény értelmezésében élesen elválik az óri  ge-
nészi, euszebioszi elképzelés az ágostonitól. Óri-
genész számára a Római Birodalom volt az esz-
köz, amely lehetôvé tette, hogy Krisztusnak az 
evangélium egyetemes hirdetésére vonatkozó 
parancsa (MT 28,19) megvalósulhasson a népek 
között is, s a Pax Romanát ily módon ô beemel-
te az üdvtörténetbe. „Róma üdvtörténeti helye, ha 
tetszik, krisztianizálása, azonban Krisztus ro ma ni zá-
lá sát is jelenti.” (42.) Órigenész után pedig Cae-
sa reai Euszebiosz, Nagy Konstantin teológiai 
tanácsadója lesz, aki „nem Rómát, hanem az égi 
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monarchiával legitimált földi monarchiát emeli be a 
keresztény teológiába” (43.). A tanulmány Eusze-
bi osz véleményét Erik Peterson értelmezésé-
ben foglalja össze, aki szerint Euszebiosz „a hábo-
rúságokat a nemzeti királyságokkal és ezen keresztül 
a sok istenhittel köti össze”, s Róma misszióját az 
egyet len Istenben való hit politikai elô ké szí té-
sé ben látja (43.). Az órigenészi–euszebioszi fel-
fogás tehát erre az analógiára épül: „Augustus 
egyeduralma a sok város uralmát váltja fel. A Krisztus 
születése analóg ezzel a változással: az Ô születésével 
a sokistenhitet váltja az egyetlen istenbe vetett hit.” 
(45.) Ezzel szemben azonban Ágoston egy egé-
szen más Róma-felfogást képvisel: Rómát ô – 
mint a civitas terrenát – a „természetben élô, meg-
váltást a világi hatalomtól remélô, ekként az istentôl 
elfordult” közösségként értelmezi, amelynek ép-
pen ezért „nem lehetnek üdvtörténeti kiváltságai” 
(47.). Ágoston tehát a DE CIVITATE DEI-ben ha-
tározottan szembefordult mindenfajta civitas 
terrena üdvtörténeti szerepének túlértékelésé-
vel, mert ebben az eszkatologikus várakozás3 
gyengülésének és/vagy elvesztésének veszélyét 
látja. A tanulmány konklúziója pedig éppen 
ezért: „Ha össze akarjuk foglalni, akkor azt kell mon-
danunk, hogy Róma legitimálásával a keresztény ség 
lemond a biblikus történelemszemléletrôl. A teok rá-
ciának van esélye arra, hogy egyetemes legyen, de egy 
Rómával (vagy Bizánccal, vagy késôbb Moszk vával) 
azonosuló egyháznak nincs.” (54.)

A NÉPEK ANGYALAI, AVAGY LEHETSÉGES-E NEMZETI 
KERESZTÉNYSÉG címû tanulmány hosszas utat járt 
be, míg a különbözô elôadásokon és konferen-
ciákon, baráti és szakmai beszélgetéseken for-
málódva 2008-ban megjelent a Pannonhalmi 
Szemlében. Geréby itt nem titkoltan a legutóbbi 
idôk hazai jelenségeire reflektál, nevezetesen 
arra, hogy „mind protestáns, mind pedig katolikus 
közegben a Himnusz és a Szózat mintegy elhagy-
hatatlan liturgikus függelékké vált” (58.). Bár II. 
János Pál pápa már 1994. január 15-i beszédé-
ben felhívta a figyelmet egy „új pogányság” meg-
jelenésére, amelyet a „nemzet istenítésével” azo-
nosított. Utalhat erre például a nemzeti zászló 
igen hangsúlyos (nemegyszer magában a szen-
télyben vagy a szószék közelében való) elhe-
lyezésének szokása, amely Magyarországon az 
utób bi években majdhogynem általánossá vált; 
vagy – Geréby példáinál maradva – a HIMNUSZ 
és a SZÓZAT a vallásos ünneplést megkoronázó 
éneklése az istentiszteletek végén. „Vajon mi in-
dokolja ennek az ismeretlen elemnek a beemelését a 

liturgia évezredes formulái, mondjuk, az Agnus Dei 
mellé?” – teszi fel a kérdést a szerzô. Válaszát az 
erôsen biblikus gyökerû patrisztikus teológia 
alapján próbálja megadni, s gyökerét a Bábel-
történetben (TER 11,1–9) találja meg. „A népek 
megszületésének döntô eseménye a bábeli nyelvzavar 
során, a nyelvek születésekor következik be” (61.) – 
írja. Az Isten által használt többes számot („száll-
junk alá”, „zavarjuk össze a nyelvüket”) a Midrás 
és a patrisztikus-középkori exegézis egyaránt 
úgy értelmezte, hogy Isten pontosan hetven 
angyallal szállt alá. S ez a hetven a világ nyel-
veinek és népeinek összességét jelenti. A hetven 
angyal hetven nyelvet és hetven népet jelent, 
és csak egyetlenegy lesz, Ábrahám népe, amely 
az igaz Istent tiszteli, az összes többi saját an-
gyalának szolgál.4 „Isten az angyalokat bízza meg, 
hogy a nyelvek formájában lehetôséget adjanak a né-
peknek az önállóságra, a »nemzeti identitásra«. Erre, 
de csak erre kapnak hatalmat istentôl. A nyelv azon-
ban nem visszavonhatatlanul dönti el a népek sorsát, 
nem kijavíthatatlan következményekkel járó büntetés 
Bábel vétkéért.” (64.) Innen nézve nem lehet vé-
letlen az sem, hogy Jézus az Izrael törzséhez 
küldendô tizenkét apostol mellett hetven tanít-
ványt is választ (vö. LK 10,1), az APOSTOLOK CSE-
LEKEDETEI-nek elején (2,1–13) álló pünkösdi el-
beszélés valamiképpen éppen Bábel nyelvzava-
rának gyógyításaként értelmezendô. A korai 
egyház önmagát igen gyakran harmadik népként 
(trion genosz) értelmezte, vagyis nem azonosí-
totta magát sem Izrael népével, sem a pogány-
sággal (72–73.), hanem mivel mindkét másikat 
egyesítette magában, így válhatott egyetlenné 
és egyetemessé. Ennek nyomán – ahogy errôl 
az apostoli levelek bôven tanúskodnak – az egy-
házban a Szövetség népe tehát kibôvül a meg-
tért pogányokkal (65.). Valószínûleg ez vívja ki 
Kelszosznak, a kereszténység II. századi bíráló-
jának rosszallását, aki azt veti az új vallás hívei-
nek szemére, hogy „minden népnek szóló üzenetük 
által kétségbe vonják a helyi hagyományok létjogo-
sultságát, mert a helyi istenek elhagyását kívánják 
meg az ô istenük kedvéért” (67.).

A biblikus-patrisztikus alapprobléma tehát a 
népek angyalainak összekeverése az igaz Is ten-
nel, vagyis a teremtmény összetévesztése a Te-
rem tôvel, s ily módon a hit összetévesztése a 
pogánysággal. A nép-volt tehát biblikus teoló-
giai értelemben olyasmi, ami állandó meghala-
dásra, túllépésre kellene hogy serkentsen. „Egyet-
értés van az egyházatyák között abban, hogy a teljes 
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megszûnés csak az Idôk Végén történhet meg, amikor 
valóban minden nép, így a zsidók is felismerik Krisz-
tust. A nép-voltból való megtérés a Bábel következ-
ményeként létrejött különállásból, a »nemzeti hagyo-
mányokból« vált meg.” (75.)

Zsidóság és kereszténység viszonyát tárgyal-
ja a kötet nagyszabású tanulmánya, az EGY ATYA 
ÉS KÉT FIA, amely e töprengés alapjává a LUKÁCS-
EVANGÉLIUM saját anyagának tekintett tékozlófiú-
parabola (15,11–32) fordítás- és értelmezéstör-
ténetére épül. A problémafelvetés azonban ab-
ból a megállapításból indul, hogy az európai 
kultúra (keresztény és szekularizált) zsidóság-
képe „a kereszténység által kialakított teológiai ala-
pokon nyugszik, s mindenekelôtt a kereszténység fö-
lényén alapul” (85.). A hivatalos katolicizmus a 
II. vatikáni zsinattal – kezdve azon, hogy a nagy-
pénteki liturgia szövegében a hitszegô zsidók 
(perfidi Judaei) említését a választott nép szövet-
ségi hûségéért mondott imával helyettesítette, 
egészen II. János Pál 1986-os látogatásáig a 
római zsinagógában – erôs szemléletbeli váltá-
son ment keresztül. E váltás azonban – a zsinat 
egyéb nagy horderejû rendelkezéseihez hason-
lóan –, úgy tûnik, csak mérsékelt recepcióra ta-
lált a hívek szélesebb köreiben, és sok esetben 
szinte érzékelhetetlen maradt a társadalom-
ban. Izrael szerepének teológiai tisztázatlansá-
ga mindmáig két súlyos következménnyel jár 
az egyházban: egyik a keresztény nacionalizmus 
(amirôl már volt szó), másik a keresztény zsi dó-
gyûlölet. A zsidósággal kapcsolatos szélsôséges 
teológiai vélemények mindjárt a korai keresz-
ténységben megjelennek, s kérdésként merül 
fel, hogy Izrael kiválasztottsága nem szûnt-e 
meg az egyház megjelenésével. Meglehetôsen 
általánosnak tekinthetô szinte mindmáig az a 
vélekedés is, hogy Krisztus elvetése miatt szûnt 
meg a zsidók kiválasztottsága. Fokozatosan vi-
lágossá vált, hogy az egyház saját álláspontjául 
az elvettetési és behelyettesítési eszmét teszi 
meg. „A verus Israel, az egyház, mint az új, az igazi 
Izráel fogalmának bevezetése azonban logikailag el-
tünteti, mert egy történelmi pillanattól számítva – az 
egyház megalapításától kezdve – definíciós értelem-
ben kifesti a kinyilatkoztatásból a zsidóság fogalmát. 
Ennek a megoldásnak az lett a történelmi következ-
ménye, hogy kereszténység és zsidóság a XX. századig 
lényegében egymás mellett élt, azaz teológiai értelem-
ben nem vett egymásról tudomást, mert a teológiai 
reflexiót lehetetlenné tette az, hogy immár fo-

galmilag nem látszottak egymás számára.”5 (97.) 
A tanulmány ezen a ponton Franz Rosenzweigre 
hivatkozik (akirôl ô maga is megjegyzi, hogy 
szemléletmódja közel sem általános a zsidóság 
körében, de akinek éleslátása és pontossága 
megkerülhetetlennek tûnik e kérdésben). Ro-
sen zweig szerint „a kereszténység önértelmezése le-
hetetlen az Ószövetség nélkül” (99.), ehhez azonban 
elengedhetetlen, hogy nem egyszerûen tempo rá-
lisan, hanem logikailag tételezze a zsidóság lé-
te zését (98.). Ugyanakkor – mondja Rosen zweig 
– immár a zsidóság is rá van utalva a keresztény-
ségre saját üdvtörténeti szerepének betöltésé-
hez (98.).

A tékozló fiú parabolája már a korai exegé-
zisben is felveti a kérdést, hogy az idôsebb fiú 
képében nem a zsidóságot, a fiatalabb fiú ké-
pében pedig nem a pogányságból megtért ke-
reszténységet kell-e látnunk. Az üdvtörténeti ér-
telmezések határozottan ezt állítják, ezzel szem-
ben a morális értelmezések sokkal inkább a meg-
térés általános parancsára helyezik a hangsúlyt 
(s általában nem is említik a másik értelmezési 
lehetôséget). Meggyôzô és elegáns a szerzô saját 
– sui ipsius interpres elv alapján történô – értel-
mezése (119–120.), amely arra épül, hogy az 
atya és az idôsebb fiú párbeszédében két szó 
szerinti idézet hangzik el a MÁSODTÖRVÉNYKÖNYV-
bôl, amelyek éppen az üdvtörténeti értelmezés 
szempontjából nehezen integrálható monda-
tokat helyezik új megvilágításba, s így világos, 
hogy az atya számára az idôsebb testvér tovább-
ra is megôrizte elsôszülöttségét, s a hazatérô 
fiatalabb fiú visszatérése feletti öröm „nem fe-
nyegeti sem az elsôszülött jogait, sem az iránta érzett 
szeretetét”, és hogy „a hazatérô nem helyette, hanem 
mellette foglal helyet” (120.), vagyis ebben a tör-
ténetben egyszerre valósul meg Izrael üdvössé-
ge és a népek visszatérése. A tékozlófiú-para-
bolából azonban az is kiderül, hogy az idôsebb 
testvérnek sem könnyû feldolgozni a helyzetet, 
amibe tékozló fivére a hazatérés után került. 
Éppen ezért írja Geréby: „Bármilyen nehéz is ezt 
elfogadni, de a választott nép és a népek viszonya 
nem egymás felé irányul, hanem mindkettô az atyá-
hoz fûzôdik, és csak rajta keresztül mutat egymásra.” 
(120–121.) S így értelmezhetô a zsidóság úgy, 
mint „a kereszténység legnagyobb riválisa” és „egyet-
len szövetségese” (124.).

A kötet további részében lényegében négy 
szerzô: Hans Barion, Erik Peterson, Carl Schmitt 
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és Hans Kelsen kerül Geréby György érdek lô-
désének középpontjába. A velük foglalkozó írá-
sok (fôként Schmitt és Peterson esetében) igen 
sokrétû megközelítést kínálnak. Kettejükre vo-
natkozóan mégis egyetlen – nagyon alapvetô 
és nem kevéssé aktuális – kérdésre adott ellen-
tétes válasz mentén érdemes olvasni a kötetben 
szereplô tanulmányokat: Elképzelhetô-e, hogy 
a politikai teológia a keresztény igehirdetést 
egy politikai szituáció igazolására használja ki? 
(151.) Schmitt szerint,6 aki egyébként a „politi-
kai teológia” fogalmát bevezette, „a modern ál-
lamtan minden lényeges fogalma szekularizált teoló-
giai fogalom” (137.), amibôl a politikai teológia 
új elemeként következik, hogy Schmitt e „két, 
lé nyegében eltérô fogalomrendszer strukturális ho mo-
lógiájáról beszél, nem pedig egymásra hatásukról”, 
s „az önállónak, függetlennek tekintett politikában 
fedezi fel a teológiát” (137–138.). Schmitt szerint 
ahogy a romantika létrehozta a szekularizált 
misztikát, a helyesen mûvelt államjog megte-
remti a szekularizált teológiát (138.), amelynek 
azonban szüksége van – ha szekularizált formá-
ban is – a személyes szuverénre, a kivételre, a 
csodára (140.).7 Schmitt gondolatait nem vá-
laszthatjuk le a 30-as évek súlyos történelmi, 
politikai kontextusáról.

Peterson ezzel szemben – történelmi, pat risz-
tikus8 és teológiai kutatásai, fôként pedig az 
antik hellén monoteizmus vizsgálata során – 
ráébred, hogy a kereszténység valójában nem 
monoteizmus (145–146.). „A felvilágosodás ugyan 
megpróbálta a kereszténységet ebbe az osztályozásba 
sorolni, de a kereszténység a monoteizmusnál sokkal 
erôsebbet állít. A kereszténység szerint isten Szent há-
romság, és a második isteni személy a történelem egy 
adott pontján emberré vált.” (146.) E hármasság 
„semmiféle megfelelôvel nem rendelkezik a teremtett 
világban” (147.), vagyis éppen az analógia hi-
ányzik (vagy ahogy Peterson Schmitt-tel vitat-
kozva mondja: nem legitim), amely ezt a tri ni-
tá rius struktúrát utánozhatóvá tenné. A mono-
teizmusban a „soknevû, sokarcú, de megközelíthe-
tetlen isteni monarcha uralkodott a sokféleség fölött, 
melyben ô maga nem vett részt” (149.), kormányoz-
ta ôket, de nem azonosult velük. Ezzel szemben 
„a Háromság teológiája nem hatalmi szerkezetrôl, 
hanem egymást szeretô személyekrôl szól” (148.). Pe-
ter son tehát világosan látja, hogy Schmitt gon-
dolatmenete „azért életveszélyes, mert a strukturá-
lis párhuzamon keresztül »megszüntetve megôrzi« az 

elhagyásra ítélt teológiát. A szerkezet megôrzôdésének 
örve alatt tökéletesen szekuláris berendezkedéseket 
ruház fel metafizikai dimenzióval” (152.).

A kötetben külön tanulmány tárgyalja Carl 
Schmitt teológiáját, amelyben a szerzô azt az 
érdekes kérdést veti fel, hogy a magát teológus-
nak soha nem nevezô, katolicizmusát viszont 
sokszor hangsúlyozó Schmitt mit is ért katoli-
cizmuson, s ebbôl értelmezhetô-e gondolkozá-
sa. Schmitt errôl így nyilatkozik: „Én úgy vagyok 
katolikus, ahogyan a fák zöldek. [...] A katolikus hit 
számomra mindenekelôtt atyáim vallása. Nemcsak 
hitvallás, hanem történeti eredet, ha szabad úgy mon-
danom, faj szerint (die Rasse nach) is katolikus va-
gyok.” (164.) Azt a természetességet, amellyel 
Schmitt saját katolicizmusát szemléli, nem na-
gyon értelmezhetjük másként, mint hogy nem 
a zsidó, hanem a katolikus „fajba” született.9 
E döbbenetes kijelentés értelme akkor tárul fel 
igazán, ha megértjük, miért vonzódott annyira 
Dosztojevszkij rejtélyes regényfigurájához, a 
Nagy Inkvizítorhoz, s miért válik kulcsjelentô-
sé gû szimbólummá számára. A Nagy Inkvizítor 
átlátja Krisztus üzenetének „szociológiai gyenge-
ségét”: „Az emberek félnek a szabadságtól. Ezért aztán 
a Nagy Inkvizítor, elviselhetetlen terhüket könnyí-
ten dô, elveszi az emberek szabadságát, hogy ekképp 
bol doggá tegye ôket.” (170.) Schmitt, aki Dosz to-
jevszkijjel szemben tudatosan a Nagy Inkvizítor 
oldalán áll, pontosabban: az ô korrigált keresz-
ténysége oldalán, szeretné megkímélni a világot 
attól a katasztrófától, amely a politikum és szak-
ralitás, a világi és szellemi hatalom elválasztá-
sának katasztrófája után rá vár. Egész egyszerû-
en: szeretné „anarchiátlanítani” a kereszténysé-
get (172.), az embereket megvédeni önmaguk-
tól, tetteik lehetséges következményeitôl, s nem 
bízik sem abban, hogy Isten a történelem ura, 
sem abban, hogy Isten Országa eljöhet. Schmitt 
katolicizmusában nem találhatjuk meg „sem 
a Háromság, sem az irgalom és a könyörület, sem a 
megbocsátás, különösen nem a bûnök bocsánatának 
fogalmait. Schmitt csak a világ mûködési logikájának 
megfelelô vagy meg nem felelô viselkedést ismeri. Ha-
son lóképpen hiányzik a Krisztus alakjának és egyhá-
zának, mint misztikus testnek, az isten egyetemes népe 
gondolatának a lehetôsége. Schmitt nagyszabású, 
lucidus retorikája egy roppant tanult, beavatott uta-
lásokra épülô, de lényegében a korszak német kultúr-
körére jellemzô gnosztikus gondolkodást és világszem-
léletet testesít meg. Ez a kereszténység explicit állí-
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tásaival szemben fenntart egy heroikus morálból és 
organikus metafizikából eredô nem keresztény társa-
dalom- és történelemképet, amely pogány, mert a világ 
megváltástalanságának tényszerûségébôl indul ki. 
Kétségkívül nem a történelmileg jól ismert gnózis ez, 
hanem egyfajta modernizált változat, amely az újkor-
ra jellemzô módon totális fogalmaknak álcáz valójá-
ban nagy erejû mítoszokat” (190.) – idézi Erik Pe-
ter son véleményét a szerzô. Schmitt értelmezé-
sében „állam és egyház tehát nem két kard, hanem 
ugyanazon célra létrehozott két, konvergáló intéz-
mény” (174.), szétválasztásukat pedig „a »zsidó 
gondolkodás« legfôbb ismérvének és egyúttal legve-
szélyesebb elemének tartja” (181.).

Az ISTEN ÉS BIRODALOM kötet végül egy jogelmé-
leti tanulmánnyal zárul, amely elsôben a Schmitt-
kortárs Hans Kelsen „tiszta jogtanának” lehe tô-
ségét vizsgálja. Kelsen szerint „bizonyos központi 
jogi és teológiai fogalmak között tartalmi analógia 
áll fenn”, „az államtant és a teológiát együt tesen szük-
séges elvetni ahhoz, hogy alternatívájukként bevezet-
hesse azt a »funkcionális« módszertant, ami megfelel 
a tudományos és jogi gondolkozásnak” (194.). Ge-
ré by a Durkheimre és Feuerbachra hivatkozó 
szerzô alapos kritikáját adja, melynek során arra 
hívja fel a figyelmet, hogy „[b]iblikus környezet-
ben egyáltalán nem magától értetôdôen párhuzamos 
a teológia felépítése az államfogalommal. A személyes 
istenfogalom és a megszemélyesített állam ugyanis két 
nagyon is különbözô esetet alkot. Ennek az eltérô szer-
kezetnek az egyik korolláriuma, hogy a szekuláris 
jogot elvileg nem lehet bibliai alapokra helyezni, sem 
zsidó, sem keresztény közegben, annak ellenére, hogy 
számos ilyen kísérlet történt” (205.). S ez egyszer-
smind azt is lehetetlenné teszi, hogy a keresz-
ténység mint kereszténység bármilyen e világi 
politikai intézményhez kötôdjék (209.).

A Grád András jogásszal közösen jegyzett 
zárótanulmány igazában egy Sajó Andrással ké-
szített folyóirat-interjúra adott válasz. Mivel a 
Sajó-interjú eredetileg a Fundamentum címû jogi 
periodikában jelent meg, a válasz olvasását ki-
csit megnehezíti az eredeti szöveg ismeretének 
hiánya. Annyi mindenesetre jól rekonstruálha-
tó, hogy Sajó András tagadja az emberi jogok 
hipotézisének szükségességét, s fô kifogásként 
azt hozza fel, hogy mindez „az emberiséget vallá-
sos függésben tartja” (228.). A sokrétûen megépí-
tett válaszban erre a kifogásra is reflektálnak a 
szerzôk, és vitatják annak evidenciáját, hogy 
akár a zsidó, akár pedig a keresztény vallást eo 
ipso függôségként értelmezzük. Ezzel együtt nyil-

vánvaló, hogy az emberi egyenlôség fogalma 
például empirikus úton nem vezethetô le, mert 
„nem tudáson alapszik, nem a természet tökéletesebb 
megismerésének eredménye” (223.), vagyis nem ter-
mészetjogi alapú, hanem tisztán teológiai ere-
de tû. A morális elôfeltevés pedig „nem kontin-
gens, azaz lehet nem kategorikus imperatívusz” (221.), 
s ily módon nem tekinthetô jogi konvenciónak.

Összefoglalásul elmondható, hogy Geréby 
György könyve egyrészt magán viseli a tanul-
mány kötetek mûfajának szinte szükségszerû eset-
legességeit, amin talán még javíthatott volna 
egy szigorúbb szerkesztés és szöveggondozás 
(például a bibliai helyek jelölésének egységesí-
tésében), másrészt azonban szellemi frissessé-
gével, jó stílusával, a patrisztikában és a keleti 
egyház teológiájában való jártasságával gyor-
san kivívja az olvasó csodálatát. Felismerései 
nemegyszer meglepôek, de érveit szinte kivé-
tel nélkül alapos gonddal gyûjti össze, s leg-
fontosabb problémáit több irányból is megvi-
lágítja.

Nem tartozik ugyan a kötet legfontosabb prob-
lémafelvetései közé, de bizonyos vagyok benne, 
hogy lesznek, akiket meglep, amikor a könyv 
bevezetésében ezt olvassák (15.)10: „Pár szó essék 
a konvenciókról. A tanulmányok során sokszor fordul 
elô az »isten« név, amelyet konzekvensen és tudatosan 
kisbetûvel írtam. Ennek nincs más oka, mint az, hogy 
az »isten« szó köznév, és nem tulajdonnév, amint pél-
dául ezt Aquinói Szent Tamás meggyôzôen elemzi. 
Kivételt képeznek az állandósult összetételek. Ugyanez 
vonatkozik az »egyház« szóra is. Jézust »a Krisztusként« 
hívjuk, mivel ez megfelelôje a Messiásnak (a Fel kent-
nek).” A magyar „isten” szó leírva – A MAGYAR 
NYELV TÖRTÉNETI-ETIMOLÓGIAI SZÓTÁRA szerint – 
elô ször az 1195 körülre datált HALOTTI BESZÉD-
ben és KÖNYÖRGÉS-ben fordul elô, és bár ott nyil-
vánvalóan a bibliai Istenrôl van szó, kisbetûs 
írásmód szerepel. A középkori ortográfia nyil-
vánvaló módon még egészen más elven mûkö-
dik, késôbb pedig még nagyon sokáig – ahogy 
a francia grammatika mondja bizonyos esetek-
ben –: l’usage hésite. A probléma valószínûleg 
nem választható le a magyar helyesírás kodifi-
kálásának kérdésérôl, arról az egyszerûnek tûnô 
szemléletrôl, amelyben (és amely által) egyre 
következetesebben különül el a zsidó-keresz-
tény Isten nagybetûs írásmódja minden más is-
ten kisbetûvel történô írásától. A folyamat nagy-
jából az összes európai nyelvben11 lejátszódott, 
s a nagybetûvel való írás valamiképpen a tisz-
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telet kifejezését szolgálta. Geréby érve, hogy az 
„isten” szó köznév, egészében helytálló, s rávi-
lágít arra a biblikus teológiai tényre, hogy a zsi-
dó-keresztény Istennek nincs neve, vagyis nem 
a neve az, hogy Isten. Ezzel együtt a Szent Tamás-
ra hivatkozó teológiai érv12 azonban csak úgy 
válhat grammatikai érvvé, ha átlépjük azt a sok-
rétû teológiai (és persze a XIX. századtól egyre 
inkább társadalmilag is elfogadott ortográfiai) 
érvet, amely a kis- és nagybetûs írás közötti meg-
különböztetéssel valami tartalmi vagy szemlé-
letbeli különbséget kíván kifejezésre juttatni, s 
szimbolikus jelentést hordoz. Érdekes egyrészt, 
hogy az utóbbi években az „egyház” kisbetûs 
írása egyre elterjedtebbé vált a progresszív ka-
tolikus szerzôk körében is, s ôk ezzel valószínûleg 
arra a tényre reflektálnak, hogy a kisbetûs írás 
magában foglalja a protestáns egyházakat is, 
míg a nagybetû a nikaia–konstantinápolyi hit-
vallás IV. századi „unam, sanctam, catholicam et 
apostolicam E/ecclesiam” kitételének értelmezé-
sében azt jelentené, hogy mindebbôl a többi 
egyház kirekesztôdik. Ilyen szempontból viszont 
kérdés, hogy a Jézusra vonatkoztatott, nagy be-
tûvel írt Messiás megnevezés írásmódja olyany-
nyira evidens-e, mint ahogy ezt Geréby állítja. 
A zsidó-keresztény Isten nevének kisbetûs írá-
sát13 – megítélésem szerint – csak egy olyan sa-
játos ortográfia támaszthatná alá, amely már 
nem tekinti érvényesnek a bibliai Isten minden-
kire érvényes egyetlenségét, vagyis nem tekin-
ti alacsonyabb rendûnek a másfajta istenekbe 
vetett hitet. Ehhez a felismeréshez két irányból 
is el lehet jutni: egyrészt a vallások egyen ér té-
kû sége felôl, amely elsôsorban a laikus állam és 
jogalkotás szempontjából érdekes, másrészt va-
lamiféle radikális teológiai nézôpontból, amely 
a „hamis istenek” fogalmát lényegében „hamis 
istenképként” értelmezi, s képes belátni mind 
önmaga veszélyeztetettségét, mind a nem zsidó 
vagy keresztény másik – vallásilag csak másként 
vagy egyáltalán nem definiálható – keresésének 
Isten elôtti értékét...

Az ISTEN ÉS BIRODALOM címû könyv lényegében 
azt ígéri, hogy betekintést ad a „teológiai fogal-
maknak a középkori és korai modern államelméletben 
lezajló szekularizálódási folyamatába”, jóllehet „a 
modern gondolkozástól látszólag mi sem idegenebb, 
mint a teológia” (9.). Emellett azonban szinte fo-
lyamatosan azt a nagyon alapvetô kérdést is fir-
tatja, hogy a patrisztikus kor öröksége mennyi-
re releváns napjaink kereszténysége szempont-

jából, illetve hogy az ÓSZÖVETSÉG-hez és zsidó 
hagyományhoz való viszony befolyásolja-e még 
számottevô mértékben a kortárs kereszténység 
önértelmezését.14 A szentírási, patrisztikus és 
liturgikus szövegek olvasásának filológiai ala-
possága azonban olyan közvetlen kapcsolatot té-
telez napjaink kereszténysége és annak korai 
elôzménye között, amely csak kevéssé számol 
az évszázadok során rárakódott teológiatörté-
neti rétegekkel vagy azokkal az antropológiai 
igényekkel, amelyekre válaszul születtek. Ilyen 
szempontból jól érthetô a szerzô vonzódása a 
patrológus Erik Petersonhoz, s csak sajnálni 
tudjuk, hogy cizellált rendszerébe (még?) nem 
helyezett el olyan klasszikusokat, mint Dietrich 
Bonhoeffer, Helmut Gollwitzer, Jürgen Molt-
mann, Dorothea Sölle, sem pedig az új politikai 
teológia alapítójaként számon tartott Johann 
Baptist Metzet. A viszonylagos teljesség kedvé-
ért folytathatnánk még a sort a posztkoloniális 
– úgynevezett „felszabadítás-” – teológia szer-
zôi vel15 vagy a feminista teológia megközelíté-
seivel, de nem szabad elfelejtenünk, hogy Ge-
ré by nem ígért sem teljességet, sem átfogó képet. 
Igazában a politikai teológia rétegeibe ás kuta-
tóárkot, s nem szisztematikusan halad, hanem 
jobbára biblikus, patrisztikus (néha liturgikus) 
rétegek alaposabb vizsgálatára vállalkozik. Az 
írások többségén érzôdik a kérdésfelvetés sze-
mélyessége, a választott archeológiai rétegek-
hez való állhatatos ragaszkodás. A tanulmányok 
elárulnak némi elfogultságot a keleti keresz-
ténységben tapasztalt – elsôsorban liturgikus 
teológiai, vagyis a patrisztikus szövegekbôl leve-
zet hetô – gazdagság iránt, s mindez „kitakarni” 
enged olyan nyilvánvaló tényeket, mint pl. a 
„nemzeti egyházak” megléte az ortodox hagyo-
mányú országokban, s annak sokrétû politikai 
és jogi következményei. 

A könyvben végig érzékelhetô, hogy a szerzô 
mélyen hisz a racionális belátásból fakadó meg-
oldások hatékonyságában, s ily módon például 
a vallással összefonódó nacionalizmust csak a mo-
dernség hátterébôl tudja szemlélni. Érdekes, hogy 
ugyanebbôl a pozícióból a vallásosság újabb for-
máit megnyerô alapossággal és rálátással tár-
gyaló vallásszociológus, Olivier Roy így fejezi 
be könyvét: „A tudatlanság elôtt pedig még szép 
napok állnak.”16 Geréby nem jósol, viszont fo-
kozatosan kiderül, hogy miért lett a kötet nyi-
tótanulmánya a Ratzinger–Habermas-találko-
zó ról készített elemzés.
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Jegyzetek

1. Az ószövetségi teokrácia egyik legszebb megfo gal-
mazása Gedeon legkisebb fiának, Jotamnak me sé je 
(BÍR 9,5–21), amellyel kigúnyolta a szichemieket, akik 
Abimeleket királlyá választották. A mesében a fák 
királyt választanak, de sem az olajfa, sem a fügefa, 
sem a szôlô nem vállalta el a királyságot, csak a tüske-
bokor, aki azonnal engedelmességre és behódolásra 
kényszerítette a fákat, és saját árnyékában kínált 
nekik védelmet. De aztán Izraelnek is lett királya, 
sôt Salamon templomot is építhetett Jahvénak. Jézus 
azonban Isten országának prófétai ígéretét – s egy-
szersmind a hozzá kapcsolódó messiási várakozást is 
– kiemeli a konkrét politikai szituáltságból, majd új 
módon visszahelyezi oda. Ennek nyomán a zsidó nép 
valóságos történelmi tapasztalatából „rendszerfüg-
getlen” viszony születik, amely elhatárolódik a földi 
királyságtól (vö. JN 6,15), de nem határolódik el – a 
részvételtôl. A Diognétosz-levél szerint a keresztények 
„saját hazájukban laknak, de mégis jövevényekként; min-
denben részt vesznek polgárokként, de mindent elviselnek 
mint idegenek; bárhol, idegenben is otthon vannak, de min-
den haza idegen számukra”. (Vanyó László fordítása.) 
Leg alábbis ez az archeológia legmélyebb ré tege...
2. Ez értelmezi s helyezi erôsen politikai teológiai 
kontextusba a JN 19,15-ben Jézus elítélésérôl szóló 
tudósítás párbeszédét is, melynek izgalmas elemzését 
l. a tanulmány 9. lábjegyzetében (37.).
3. Amikor eszkatologikus békérôl beszélünk, akkor 
fontos tudatosítanunk, hogy ez a béke „nem túlvilági, 
hanem az idôk végével egybeesô e világi béke” (57.).
4. Mindezt nagyon szépen illusztrálja a szerzô által 
idézett részlet (64.) A TIZENKÉT PÁTRIÁRKA TESTAMENTU-
MÁ-hoz tartozó NAFTÁLI TESTAMENTUMÁ-ból.
5. A verus Israel kifejezés figyelemre méltó értelmezé-
sét nyújtja Erik Peterson 1933-ban megjelent mûve 
(DIE KIRCHE AUS JUDEN UND HEIDEN), amelyet késôbb 
Geréby is említ (143.), s amely a zsidókból és pogányok-
ból megszületô egyházat tekinti ekként.
6. Fô mûve, a POLITIKAI TEOLÓGIA – NÉGY FEJEZET A 
SZU VERENITÁS FOGALMÁRÓL (POLITISCHE THEOLOGIE – VIER 
KAPITEL ZUR LEHRE VON DER SOUVERINITÄT) 1922-ben, 
Peterson bírálata pedig 1935-ben jelent meg A MO NO-
TEIZMUS MINT POLITIKAI PROBLÉMA (DER MONOTHEISMUS 
ALS POLITISCHES PROBLEM) címmel.

7. Hiszen – ahogy Geréby megjegyzi – „Hobbesnak 
van igaza Locke-kal szemben: »autoritas, non veritas facit 
legem«” (140.).
8. Kiemelkedô jelentôsége van ebbôl a szempontból 
a kappadókiai atyáknak, s közülük is elsôsorban Na-
zianszoszi Gergely szentháromságtanának.
9. Schmitt a protestantizmussal szemben azért része-
síti elônyben a katolicizmust, mert véleménye sze rint 
a katolikus népek jobban vonzódnak az „anya földhöz”, 
mint a protestánsok (166–167.).
10. E kérdésben Nádasdy Ádámmal konzultáltam, 
akinek itt mondok köszönetet a segítségért.
11. A németben a probléma az összes fônév nagybetûs 
írásával „megoldódik”.
12. A Summa Theologiae-re történô hivatkozás va ló-
szí nûleg abban az igen biblikus alapokon nyugvó 
teo lógiai állításban (I., q.13., a.3.) foglalható össze, 
hogy: „Videtur, quod nullum nomen dicatur de Deo pro-
prie. Omnia enim nomina, quae de Deo dicimus, sunt a 
creaturis accepta [...]: sed nomina creaturarum metaphorice 
dicuntur de Deo, sicut, cum dicitur: Deus est lapis, vel leo, 
vel aliquid hujusmodi; ergo nomina dicta de Deo dicuntur 
matphorice.” („Úgy látszik, hogy egy nevet sem mondunk 
Istenrôl sajátos értelemben. Isten minden nevét ugyanis a 
teremtményekbôl vesszük, amint mondottuk. Ámde a teremt-
mények neveit metaforikusan állítjuk Istenrôl, mint amikor 
azt mondjuk, hogy Isten kô, oroszlán vagy más hasonló. 
Tehát Isten nevét metaforikusan állítjuk.” [Tudós-Takács 
János fordítása.])
13. Ebbôl az is következik, hogy a szerzô akkor len-
ne kö vetkezetes a maga kisbetûs írásmódjában, ha 
az is ten szót mindig névelôvel használná („az isten”), 
és ezzel is jelezné, hogy nem tekinti tulajdonnév-
 nek.
14. E kérdés geneziséhez fontos szempontokat ad: 
Larry W. Hurtado: HOGYAN LETT JÉZUS ISTENNÉ A FÖLDÖN? 
– A JÉZUS-TISZTELET TÖRTÉNETI GYÖKEREI. Bencés Kiadó, 
Pannonhalma, 2008.
15. Vö. John J. Collins: A BIBLIA BÁBEL UTÁN – TÖR-
TÉ NETKRITIKA A POSZTMODERN KORBAN. Bencés Kiadó, 
Pan nonhalma, 2008. 107–146.
16. Olivier Roy: LA SAINTE IGNORANCE – LE TEMPS DE LA 
RELIGION SANS CULTURE. Éditions du Seuil, Paris, 2008. 
276.
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