
adódóan a lírai én a teremtményiség pozíciójá
ból szólal meg, így Pilinszky lírajának egyik le
hetséges értelmezését a fiúi beszédmód felőli ol
vasat jelentheti. A szerző a fiúként, sőt tékozló
fiúként artikulálódó művészi én közlést a lírai
életmű egyik legalapvetöbb poétikai szituáció
jának tekinti, és - mindenekelőtt az Apokrif ér
telmezése kapcsán - feltárja a bibliai parabola
beíródását a Pilinszky-életműbe. Az értelmező

a versek befogadását biblikus-teológiai távlatba
helyezi, szól bűn és imádság történeti-teológiai
összefüggéséről, a kenózis - az imádságot
megelőző kiüresítő csönd - szerepéről, és
szembesít a modern imádságteológiák főbb be
látásaival is. Pilinszky költeményei leginkább a
kontemplatív imatípust idézik, melynek specifi
kuma a személyesség, és az ebből következő

dialogikus jelleg. A Juttánakcímű vers e jellemzők

mentén a poétizált imádság egyik variációs for
májaként értelmeződik, ami egyben azt a kér
dést is felveti, hogy Pilinszky szerelem- és isten
élménye mennyiben láttatja egynek a kettős

természetű "Másik"-at, a Te-ként megszólított
szerelmest és a Transzcendenst.

Kutatása kapcsán a szerző Pilinszky költésze
tének azokat a sajátosságait tárja fel, melyeket a
Kafka-, illetve Camus-rnűvekkel,s áttételesen a
Dosztojevszkij-életművel folytatott dialógus je
löl ki. Mivel a tékozló fiúi perspektíva mind a
Pilinszky-Kafka, mind pedig a Pilinszky-Camus
dialógus alapvető mozzanata, Szávai Dorottya
Pilinszky lírájának a két szerző műveivel folyta
tott intertextuális dialógusát elsősorbanbeszéd
módok dialógusaként gondolja el. A metafori
kus nyelv dominanciájára épülő párbeszéd
vallási beszédmód formájában valósul meg,
melynek egyik alapja a paradoxon alakzata. Az
acte gratuii, a bűntudat abszurdja, illetve a té
kozló-parabola ingyenesség-gondolata között a
szerző meglátása szerint lényegi analógia fe
dezhető fel, méghozzá a nem-kauzális, paradox
struktúra közösségeként. Az összevetés alapjául
egyfelől a szerzők szépirodalmi alkotásai - Pi
linszky lírai életműve,Camus A pestis,a Közöny,
illetve Az elsőembercímű regényei, továbbá Kaf
ka A per és Az átváltozás című művei -, másfe
lől az alkotások hátterében álló esszék és publi
cisztikai írások szolgálnak. Az életművek főbb

érintkezési pontjain túl az egyes szerzők gon
dolkodásának - bűnró1 és bűnösségró1, nyelvről

és kommunikációról vallott nézeteinek - eltérő

vonásai is explikálódnak. A vizsgálat szemléleti
alapja a már említett biblikus-teológiai távlat
mellett a hermeneutikai kőzelítésmód,de a sző

vegközi párbeszéd feltárásában a genette-i
transztextualitás-koncepció is produktívnak bi
zonyult. A kötet produktívan ötvözi az iroda-

399

lom- és a hittudomány nézőpontját, így a Pi
linszky-Camus-Kafka dialógus feltárásán túl a
két diszciplína párbeszédének lehetőségét is de
monstrálja. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006)

ÉRFALVY LÍVIA

A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ
KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI
TÖRTÉNETÉRŐl - NÉMETÜL

A Vigilia hasábjain ritkán jelenik meg idegen
nyelvű könyv ismertetése, de Norbert Span
nenberger: Die kxuholische Kirche in Ungarn
1918-1939 (A katolikus egyház Magyarorszá
gon 1918 és 1939 kőzött) című munkájával érde
mes kivételt tenni, nemcsak a téma miatt, ha
nem azért is, mert eseményszámba megy, ha a
magyar történelem bármelyik korszakáról tu
dományos igénnyel megírt mű kerül a külföldi
olvasóközönség kezébe. A szerző a Lipcsei
Egyetem keretén belül műkődő, Kelet-Közép
Európa történelmének és kultúrájának kutatá
sára szakosodott intézet fiatal, magyarországi
származású munkatársa, aki a Volksbundról
szóló, komoly forrásanyagra támaszkodó mű

vével a magyar tudományos életben is rangot
vívott ki magának (A magyarországi Yolksbund
Berlin és Budapest között. Budapest, 2005). Amit
történelmünk külföldi - ebben az esetben né
metországi - megismertetéséről az imént
mondtunk, még inkább igaz a két világháború
közötti egyháztörténetre, hiszen németül ilyen
témájú munka utoljára 1974-ben jelent meg Ad
riányi Gábor tollából (Fünfzig Jahre ungarischer
Kirchengeschichte 1895-1945. Mainz, 1974). Igy
ez az új könyv a német nyelvterületen méltán
tarthat számot a szűkebb történészszakma és a
20. századi egyháztörténet iránt érdeklődők fi
gyelmére, hiszen az elmúlt harminc év szakiro
daimát is értékelve nyújt alapvető ismeretanya
got a témáról. A magyar történelemben kevésbé
tájékozott olvasó eligazodását segíti, hogya kö
tet a Horthy-korszak egyháztörténetét a vizs
gáit húsz év politikai irányváltásaihoz igazodva
szakaszolja (az átmenet évei, a Bethlen-éra,
Gömbös kormányzása, a háború előestéje), rövi
den ismertetve a köztörténeti vonatkozásokat is.

Annak a magyar olvasónak. aki a korszak
egyháztörténetében többé-kevésbé tájékozott
(nem utolsósorban Gergely Jenő alapos monog
ráfiájából: A katolikus egyház története MagJjaror
szágon1919-1945. Budapest, 1999), nem kevésbé
érdemes kézbe vennie ezt az új könyvet, és nem
csak azért, mert a szerző német és osztrák levél
tárakban folytatott kutatásai eddig nem publi
kált források elemzését tették lehetővé. A recen-



zens véleménye szerint sokkal fontosabb az,
hogy Spannenberger Norbert a korszak egyház
történetére vonatkozó ismereteinek újragondo
lására serkenti az olvasót. amennyiben - jól
kiegészítve Gergely professzor alapvetően in
tézménytörténeti megközelítését - a két világ
háború közötti egyházi élet neuralgikus pontjai
nak vizsgálata áll érdeklődése középpontjában
(a keresztény-nemzeti kurzus céljai, királykér
dés, felekezeti kérdés, katolikus pártpolitika,
szociális kérdés, főldkérdés), Olyan, részben
ideológiai kérdések ezek, amelyek a kortársakat
messzemenően foglalkoztatták, és jelentős ha
tással voltak a magyar katolikusok egyház- és
társadalomképére. Feltétlenül az újdonság ere
jével hat, hogya szerző e problémák elemzése
kor bevonja az értelmezés körébe azokat a kora
beli irodalmi alkotásokat is, amiket eddig ebből

a szempontból egyáltalán nem méltattak figye
lemre.

Két kényes kérdésnek Spannenberger Nor
bert külön fejezetet szentel könyvében. Az
egyik, ami a két világháború közötti katolikus
közéletben talán természetesnek tűnt, manap
ság azonban nem feltétlenül az, a nemzeti gon
dolat szakralizálása a hivatalos egyház részéről.

Azzal a korszakkal kapcsolatban, amelyben a
szimbolikus politizálás igen nagy jelentőséggel

bírt, nemcsak az a kérdés vethető fel, hogy az
állam milyen módon instrumentalizálta az egy
házakat, hanem az is, hogy az egyházak a hiva
talos megnyilatkozásokban és a hívek tudatfor
málása révén miként tükrözték vissza ezt az
igényt, vagyis miként legitimálták a Trianon
utáni politikai törekvéseket. A másik, úgy tű

nik, máig érzékeny terület az úgynevezett né
metkérdés kezelése a katolikus egyház részéről,

amivel korábban nem igazán foglalkoztak kellő

mélységben. A németkérdésnek. amelynek
egyházi levéltárakban található forrásanyagát
még korántsem aknázták ki, az egyik oldala
az, hogy az egyházi intézmények (különösen
az elemi iskolák, tanítóképzők és szemináriu
mok) mennyiben voltak a magyarosítás eszkö
zei, a másik pedig, hogy a nemzetiségi falvak
papságában milyen reakciókat váltott ki a nem
zetiszocialista propaganda hatása alá került
"népi német" mozgalom megerősödése.

A kötet zárófejezete arra tesz kísérletet, hogy
európai összehasonlításban értelmezze az egy
házaknak a Horthy-rendszerben betöltött szere
pét. Ezen elemzés kulcsszava, amit érdemes
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lenne átvennie a hazai szakirodalomnak, a
"konstruktív paternalizmus" arra utal, hogya
magyar állam egyszerre volt az egyházak véd
nöke és partnere, s hogy az egyházi elitnek más
országokhoz képest feltűnően nagyfokú integ
rálása a politikai elitbe adta e szövetség szilárd
ságát. Ezzel összefüggésben veti fel a szerző azt
a kérdést, hogy szemben az I. világháború utáni
Németországgal, Ausztriával vagy Hollandiá
val, nálunk miért jelentéktelenedett el oly gyor
san a politikai katolicizmus. Válasza az, hogy
éppen a világi és egyházi elitek szoros együtt
működése tette feleslegessé a katolicizmus párt
politikai képviseletét. hiszen a Horthy-rendszer
társadalmilag integratív funkcióval ruházta fel
az egyházakat.

A mű koncepciójával kapcsolatban annyi
kritikai észrevétel tehető, hogya vizsgálódás
záróéveként választott 1939 helyett talán sze
rencsésebb lett volna 1945-ig nyomon követni
az egyházi életben bekövetkezett változásokat,
bár a szerző az előszóban kellően megindokolja
a téma lehatárolását azzal, hogy a munka egy
olyan kutatási projekt részeként készült, amely
a nemzetközi összehasonlítást a II. világháború
kitörésének évéig kívánja elvégezni. Mégis, ma
gyar vonatkozásban indokoltabb lenne kiter
jeszteni a vizsgálódást 1945-ig, nemcsak a ha
gyományos periodizációra tekintettel, hanem
sokkal inkább azért, mert végső soron a szovjet
érdekszférába került országban ekkor megin
dult radikális politikai-társadalmi változások
voltak azok, amelyek romba döntötték a két vi
lágháború között árnyoldalaival együtt is virág
zónak mondható egyházi életet. Ehhez még
hozzátehetjük, hogy éppen a németkérdés egy
házi kezelésének témája csak a háborús évek fi
gyelembevételével értékelhető igazán. Csupán
apró szeplő a pontos adatkezelésen, hogy
Slachta Margit neve hibás formában szerepel a
szövegben. Spannenberger Norbert könyve, ta
lán ezt sikerült a fentiekben igazolnunk, nem
csak a német olvasóknak lehet hasznos olvas
mány, hanem a 20. századi egyháztörténet
nyitott kérdései iránt érdeklődő hazai közön
ségnek is, ezért csak reménykedhetünk egy mi
előbbi magyar nyelvű kiadásban. (Norbert
Spannenberger: Die katholische Kirche in Ungarn
1918-1939. Positionierung im politischen System
und "Katholische Renaissance". Franz Steiner
Verlag, Stuttgart, 2006)
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