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VILÁGÉGÉS FELÉ
A szépen haladó, Kosztolányi műveit kritikai kia-
dásban megjelentető, jórészt igen tehetséges fiata-
lokból álló, jól irányított kutatócsoport jóvoltából,
Bucsics Katalin szerkesztésében jelent meg a Kosz-
tolányi nemzedéke és a háború című tanulmánygyűj-
temény, amelyből sok értékes magyar- és világ-
irodalmi ismerettel gazdagodhatunk. (A kritikai
kiadást forgatva merült fel bennem a kérdés: meg-
felel-e a hagyományoknak a novellák író által ki-
alakított kötetek szerinti feldolgozása, ez azonban
nyilván a szerkesztők elhatározása nyomán alakult
ki.) Párhuzamosan olvasgattam a Választások és kény-
szerek című kötet írásait a zsidó önkép és közös-
ségtudat Közép-Európában való alakulásáról (Ba-
logh Magdolna szerkesztette).

Kezdeném ez utóbbi kötet Veres András által írt
bevezető tanulmányával, amelyben a szerző a
zsidó és nem zsidó szereplők szemszögéből tekinti
át a modern magyar irodalom megteremtésének
problémáit. Ehhez kapcsolódik Széchenyi Ágnes
írása, amelyben az asszimiláció kérdéseinek a ma-
gyar irodalomban történt megjelenítését tárgyalja
1867 és 1918 között. Tudvalevő, hogy ebben a né-
hány évtizedben lett Budapest európai léptékkel is
nagyváros, mindazokkal az intézményekkel, ame-
lyek a kultúra megtestesítői és hordozói voltak.
A nagyvárosi életforma kialakításában jelentős
sze repe volt a zsidó értelmiségnek, a gazdag zsi-
dó üzletembereknek, akik támogatták a kultúrát és
annak intézményes közvetítőit, s ezzel rengeteget
adtak az úgynevezett modernségnek, ugyanakkor
azonban elszakították a magyar kultúrának a ha-
gyományokhoz kötődő szálait, s ennek a folya-
matnak a visszaszorítása végett is fordult Bartók és
Kodály a magyar népzene éltető gyökereihez. A kul-
túra és az élet más területein tapasztalható zsidó be-
folyás szülte ellenhatását, a folyvást újraéledő an-
tiszemitizmust, amely újra és újra lendületet kapott
a szabadkőművesség ellen vívott küzdelemből. A
zsidó szellemiség térhódítása az egyházakat arra
ösztönözte, hogy Budapest területén új templo-
mokat, kápolnákat és imaházakat építsenek a ke-
resztények lelki életének erősítésére. Csak egyetlen
példa a sok közül: a 19. század végén a Tisztvise-
lők Házépítő Egyesülete kezdeményezésére meg-
indult a Tisztviselőtelep beépítése. Miután a hitélet
ellátására kijelölt kőbányai templom messze volt
a teleptől, a helyben élő hívek 1900-ban elhatározták,
hogy templomot építenek Szent István tiszteleté-
re. Sokan, köztük Prohászka Ottokár is pártfogol-
ták a terv megvalósítását. A szép eredményekkel

kecsegtető gyűjtést az első világháború után újra
kellett kezdeni, s 1924-ben helyezték el a Magya-
rok Nagyasszonya templom alapkövét. (Ez volt az
első ilyen titulusú templom.) Többszöri újrakezdést
követően az elkészült Rezső téri templomot 1931-
ben szentelte fel Serédi hercegprímás. A második
világháborúban megsérült épületet a harcok be-
fejezése után helyreállították, s folytatódott az ad-
dig is élénk, bensőséges hitélet. (A Budapest temp-
lomai sorozatot a Budapesti Várvédő Egyesület adja
ki Templomtörténeti sorozatában. A Józsefvárosról
szóló kötetet Fabó Beáta, Kovács Mária, Mayer
László, Mayerné Lendváry Márta, Millesih Máté
és Székely Imre írták, 2009-ben jelent meg gyö-
nyörű kivitelben.)

Amíg a küzdelem a szellem embereit mozgat-
ta meg, a magyar irodalom és kultúra sok nyere-
séget könyvelhetett el, utóbb azonban, mint sok más
területen általában, eldurvult, a veszteségek is
nyilvánvalók lettek. Mindazonáltal a jelenből visz-
szatekintve inkább a pozitívumok mutatkoznak a
korszak jellegadóinak, s nem az a szellemiség, ame-
lyet például a Magyar Kultúra egyik-másik cikke
képviselt. Az említett két tanulmány is ezt igazol-
ja, cáfolva Farkas Gyula könyvének (Az asszimilá-
ció koráról írt műve sokáig szemléleti alapvetésnek
minősült) egyoldalúságait és következtetéseit. Ha
nem is azért érzem ezt a könyvet károsnak, amiért
Bóka László, de sejtésem és tapasztalatom szerint
káros, helytelen irányba viszi a gondolkodást és a
korformáló eszmék tisztázásának módját.

Hogy valójában milyen szellemiség uralkodott
a centrumban, azaz a folyvást növekvő nagyvá-
rosban, arról pontosan tájékoztat Molnár Ferenc Az
éhes város című regényében, és torzképét olvassuk
Mikszáth Új Zrínyiászában. A véglegesnek hitt er-
kölcsi rend felbomlásának magyarázatát mindkét
tanulmányban megtaláljuk. Egyik oka kétségkívül
az lehetett, hogy a századelőn és a századfordulón
nem termettek olyan mintául szolgáló egyéniségek
az irodalomban, mint Vörösmarty, Petőfi és Arany
voltak (más művészeti ágakban azonban akadtak
ilyenek), mégsem gondolnám, hogy ez volna a fő
ok. A felszín alatt forrtak az indulatok: a talaját ve-
szített köznemesség a hagyományok őrzőjének
mutatta magát, s őket a zsidó értelmiség művelt-
ségben és aktivitásával is felülmúlta. Szabó Dezső
megérezte ezt, de indulatai elvakították, pedig ha
éleslátását megőrizte volna, ő lehetett volna kora je-
lentős ideológiai iránymutatója. Fontos szerepet
játszhatott volna például az iskolaügy modernizá-
lásában és a francia szellem meghonosításában, ami-
vel kétségtelenül termékeny ösztönzéseket adhatott
volna korának. Irodalmi ösztönzőként inkább ta-
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nulmányaiban mutatkozott, csakhogy ezeknek az
írásainak időszerűségét elfedte óriási hatású regé-
nyének hangos fogadtatása, amelybe jócskán be-
lejutottak antiszemita felhangok is.

Azzal, hogy Budapest központja lett szinte min-
den művészi, gazdasági és egyéb (például poli-
tikai) törekvésnek, sajnálatosan veszítettek je-
lentőségükből azok a trianoni döntésig magyar
kisvárosok, amelyek addig folyamatosan polgá-
rosodtak, s ezzel lettek értékteremtők és értékőr-
zők. Ezt a fájdalmas veszteséget élte át és ábrázolta
a leghatásosabban Márai Sándor, az újraéledő kon-
zervativizmus kemény bírálója.

Veres András joggal hivatkozik a költő Kiss Jó-
zsefre, mint a kiegyenlítésre törekvő példára. Köl-
tészetében a konzervatív hagyományokat követte,
folyóiratával, A Héttel azonban „az ifjú Magya-
rországot” (ez lett volna a lap eredetileg elgondolt
címe) szolgálta volna. Valójában a Nyugatot ké-
szítette elő, de akkor már a múlt tisztelt, néha meg-
mosolygott rekvizitumának tekintették a fiatalok,
bár közöttük is jó ízléssel válogatott volna.

E fiatalok közül a legnagyobb öntudattal Kosz-
tolányi indult, s Babits kivételével ő volt közülük
a legműveltebb, legrugalmasabb ízlésű. Akár a Vá-
lasztások és kényszerek című kötetben is helyet kap-
hatott volna Dobos István Kosztolányinak a háború
alatt a zsidóságról írt tanulmánya, amelyben azt bi-
zonyítja, hogy az író nyitottan, megértő emberséggel
szemlélte a Magyarországra menekült zsidókat,
még az ortodoxokat is, akiket magyar hittestvére-
ik nem szívesen láttak. Tudjuk, Kosztolányi nem ne-
vezhető jellemóriásnak, ez az írás azonban pozitív
vonásokkal gazdagítja a róla kialakított képünket.

A Kosztolányi nemzedéke és a háború tanulmányai
közül kiemelkedik Szegedy-Maszák Mihály Az első
világháború a prózairodalomban című tanulmánya,
amelyben a szerző felvázolja az európai irodalom
legfontosabb műveit, amelyeknek témája a világ-
háború volt, s mintegy kiegészíti Kosztolányi
szemléletéről alkotott eddigi képünket. A francia,
német és angol próza vezető témája természetesen
a pusztító és iszonyú emberáldozattal járó háború
volt (a verduni csatában 750 ezer katona lelte ha-
lálát), s legtöbbjüknek uralkodó vonása a pusztí-
tástól való irtózás, a háborúval való szembefordulás,
amely a kezdeti lelkesedés után a mi irodalmunk
javát is jellemezte.

A tanulmány másik nagy érdeme, hogy az első
világháború idején született hatalmas mennyisé-
gű regényből azokra irányítja a figyelmet, amelyek
az aktuális témán túl maradandó értéket képvi-
selnek, tovább hasznosítható tanulságokat adnak.
Jó néhányat nem ismer a hazai közönség, Szegedy-
Maszák rájuk figyelve elmondja ezeknek a mű-
veknek rövid tartalmát is. Itt olvashatunk részle-
tesebb elemzést például Duhamel regényeiről,

melyekről alighanem teljes joggal állítja, hogy nem
tartoznak koruk prózájának élvonalába, mégis ér-
demesek elemzésre, hisz a korhangulat hiteles meg-
jelenítői. Duhamel nevét akkor jegyeztem meg,
amikor édesapám tolmácsolásában elolvastam
az első világháborúról szóló költeményét, a Flo-
rentin Prunier balladáját (szerepel a Hang szólít című,
a Vigilia Könyvek sorozatában megjelent antoló-
giában is, mely a huszadik század lírájának Isten-
kereső verseiből tartalmaz válogatást.)

A halálos sebet kapott Florentin „Ellenállott húsz
hosszú napon át, / És az édesanyja mellette volt”.
Mihelyt anyja megtudta, hogy fia megsebesült,
„Útra kelt a távoli tartományból”, s áthaladt a sár-
ban menetelő csapatokon. Egy kosárban tizenkét
almát vitt és kis bögrében friss vajat. „Egész álló nap
ott ült az ágy mellett, / Melyben Florentin várja a
halált.” „Gyötrött ujjai mint a gyökerek, / Fia so-
vány kezére kulcsolódnak”, nem eszik, nem iszik,
perlekedik a végzettel. Húsz hosszú napon át ki-
tartott a halálos ágy mellett, „S egy reggel, mikor
elfáradt nagyon már / a húsz éjtől — hol töltötte,
ki tudja? — // Lecsuklott egy parányit a feje, / el-
szenderült egy egész kicsi percre; // s gyorsan meg-
halt Florentin Prunier, / csöndesen halt meg, hogy
föl ne riassza.”

A tárgyalt művekben is ott virraszt a halál, s a
világirodalomnak egy félig-meddig ismeretlen
tájára követhetjük a tanulmány szerzőjét, aki egy-
szer esik ki szerepéből, mikor a kelleténél hosz-
szabban tárgyalja az egyik mű fordítói melléfo-
gásait, egyébként azonban az elemző ismertetés
remek példáját mutatja. Ha rajtam múlna, a téma
iránt érdeklődők számára kötelező, de legalább
ajánlott olvasmánnyá tenném.

A sok érdekes tanulmány sorából kiemelkedik
Buda Attiláé, Ambrus Zoltánnak a Nyugatban kö-
zölt háborús írásairól. Nem véletlen, hogy a fo-
lyóirat írói megkülönböztetett tisztelettel fordul-
tak a kivételes műveltségű, kifejezően író Ambrus
felé, ezeket a rövidebb jegyzeteit érdemes ma is
a felfedezők örömével elolvasnunk.

Meggondolkodtató Kelevéz Ágnes A háború vi-
hara című szép esszéje is, amelyben Molnár Ferenctől
Babitsig tekinti át egy metafora sorsát. Tudvalévő,
hogy a hadüzenet napján hatalmas vihar csapott le
Európára, óriási pusztítást okozva. Olyan érzést kel-
tett, mintha a világégés előjátéka lett volna. Érthe-
tő, hogy metaforikus jelentést ka pott a kor irodal-
mában. (Adynál szimbolikus értelemben szerepel
a „különös nyáréjszaka”.) Kelevéz Ágnes a meta-
fora történetét tovább is követi. Idézi Nagy Gáspár
1956-ra utaló Rengéseim című versének központi mo-
tívumát:

repedtek falak hullott a frissen meszelt
házakról a mész és szánkáztak a tetőnkről
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a cserepek
nagyanyám nagy sietve — már amennyire sietni tudott —
az udvar közepére botozott
imádkozott fennhangon és megjósolta
lesz még ebben az évben valami
már volt januári árvíz
most ez a földindulás de lesz még ennél
szörnyűbb is mert istentelen a nép
hát lett
eljött október

Az Egy polgár vallomásai első kötetében az író
ugyancsak visszaemlékezik a viharra, a baljós elő-
jelre, amely jó néhány műben szerepelt még, s a
természet pusztításával szemléltette az emberek
pusztulását.

Az említett tanulmányok mellett — jó né-
hányról kellett volna további méltató sorokat írnom
— jelentős vállalkozássá avatja a kötetet egy ifjú
nemzedék hangsúlyos jelenléte, amely egyebek
mellett azt is bizonyítja, mennyire elmélyült, szín-
vonalas feltáró és elemző tevékenység folyik a
Kosztolányi kritikai kiadását gondozó műhelyben.
(Reciti, Budapest, 2015; MTA-ELTE Hálózati Kriti-
kai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest, 2015)

RÓNAY LÁSZLÓ

DÉR KATALIN: 
A ZSOLTÁROK MISZTÉRIUMA

Dér Katalin klasszika-filológus, irodalomtörténész
és teológus A zsoltárok misztériuma című kötetében
újabb iránnyal bővítette korábbi bibliai tematikájú
munkáinak sorát (lásd például Dér Katalin – Hor-
váth Pál: Bibliaismeret. Műszaki Könyv kiadó, 1999;
Dér Katalin: Értelmezéstani elvek a Bibliában. Isko-
lakultúra, 1999/1.; uő: Szépséges értelem. Canterburyi
Szent Anzelm teológiája és filozófiája. Szent István Tár-
sulat, 2001; uő: Venyige és szőlőtő. Credo, 2003/3–4.).
A mű személyes hangvétele az oxfordi irodalom-
történész, C. S. Lewis Reflections on the Psalms (1958)
megszólalásmódját idézi (magyarul: A zsoltárokról.
L’Harmattan, 2006), de említhetnénk olyan hazai
tudományos párhuzamokat is, mint Kocsi György
zsoltárokkal kapcsolatos teológiai tanulmányait
(lásd például: Ki a bölcs, ki a balga? Gondolatok a 73.
zsoltárról. In: Isteni bölcsesség, emberi tapasztalat.
JATE Press, 2012) vagy Csernák-Szuhánszky De-
bóra doktori disszertációját, amely néhány bizalom -
zsoltár nyelv- és stílustörténeti vizsgálatát vég zi el
a régi magyar zsoltárfordítások tükrében (2015).

Dér Katalin könyvének alapját a Mária Rádió-
 ban 2006-ban elhangzott műsora képezte. Innen
származik mondanivalójának közérthetősége és is-
meretterjesztésre való törekvése. Írása azonban
nemcsak elmélkedés, hanem alapos felkészültség -

gel, az elmélyült tudás átadásának szándékával fel-
vértezett munka is egyben. A bevezetőben leírt tö-
mör megállapítás —„a zsoltár költemény és a zsol-
tár imádság” (9.) — az egész kötet szellemiségét
összefoglalja: a zsoltárokat az Istenben mélyen hívő,
az emberi lelket, az abban zajló viharokat felmu-
tató „költő” írja, de gondolatai Istentől származ-
nak, s habár rendkívül személyes önszembesítés
történik bennük, nemcsak magánhasználatra al-
kalmasak, hanem templomi, közösségi imádság-
ra is, hiszen a szerzetesi zsolozsmának a zsoltárok
szerves részét alkotják.

Dér jelen kötetében követi azt a hagyományos
kategorizálási elvet, mely szerint a hangvétel
alapján megkülönböztethetők Isten királyságának
zsoltárai, himnuszok, Sion-énekek, bölcsességi, ki-
rály-, zarándok-, történeti, kérő, hálaadó, panasz-,
dicsőítő és átok-zsoltárok. Maga is kitér a kötet ele-
jén arra, hogy ennek a csoportosításnak az elve
vitatható (és alkalmazása esetenként problemati-
kus, hiszen néhány zsoltárban több típus jellem-
zői is fellelhetők). Dér Katalin a műfaji kérdéseket
innovatívan kezeli, nem tartózkodik annak jelzé-
sétől, hogy a fenti besorolás nem mindig célrave-
zető: „A 2. zsoltár nem kérő- vagy hálaadó ima,
nem himnusz, nem panasz-zsoltár, nem példázat,
nem is egy esemény elbeszélése, nem tartozik a
Biblia ismert, szokásos műfajaihoz. Egészen más:
dráma. Misztériumdráma, a misztérium drámai
felmutatása, megjelenítése. (…) Erre vallanak a
formai jegyek.” (164.) A munka szempontjából
többnyire megfelelőnek bizonyul a hagyományos
kategóriák használata. Bizonyos esetekben szer-
kesztési elvvé lép elő, a kötet három fejezetében
ugyanis vitathatatlanul ez a felosztás adja a feje-
zetek vázát. A második fejezetben (Út) a zarándok-
zsoltárok adják a tematikai egységet. A harmadik
fejezet (A Messiás-király) pedig a király-zsoltárok
vizsgálatával foglalkozik. Ez a fejezet az izraelita
király-várakozásokról szól, amelyeket a történe-
ti királykort követően Krisztusra vonatkoztattak.
Az utolsó fejezet (Átok és áldás) az átok-zsoltáro-
kat tárgyalja.

A szerző a kötet kereteinél fogva nem töre-
kedhetett arra, hogy mind a százötven zsoltárt ér-
telmezze, a legismertebb darabokat azonban sor-
ra vette. Az útkereséssel kapcsolatban a 25.
zsoltárt is elemzi, s rámutat arra, hogy a zsoltár-
szöveg milyen életvezetési tanáccsal szolgál: „Az
ószövetségi embernek mély tapasztalatai vannak
arról, hogy az élet — út, és Isten rajta az ember ve-
zetője. Szintén tapasztalatból tudja, hogy Isten csak
azt képes vezetni, aki úton van; (…) Azt is átéli a
zarándok, hogy Isten (…) együtt vándorol vele az
úton.” (49.) Dér ebben az esetben éppúgy felmu-
tatja az Újszövetséggel való szoros kapcsolatot (Jé-
zus is így küldi tanítványait az Evangélium hir-
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detésére), ahogyan a gyakran idézett 23. zsoltár
esetében, melyről már az értelmezés elején meg-
említi, hogy „evangéliumi szellemet sugárzó köl-
temény”. (99.) Kiemeli ezen zsoltár különleges-
ségét „Tíz áldást tartalmaz: jóság és irgalom,
vezetés és táplálás, ápolás és életmegújítás, vigasz
és üdvözítés, védelem és megtartás, ezek révén a
zsoltár hatást gyakorolt és gyakorol ma is milli-
ók életére.” (100.) Az elemzések kiválósága egy-
részt a holisztikus szemléletben rejlik: a szerző fo-
lyamatosan képes feltárni az olvasó előtt az ó- és
újszövetségi összefüggéseket, előre- és vissza-
utalásokat, képes az egyes zsoltárok helyét a vi-
lágirodalmi kontextusban megjelölni, párhuza-
mokat von például a 6. zsoltár és Kafka Per című
regénye, valamint a 139. zsoltár témája és Szo phok-
 lész Oidipusz tragédiája között. Másrészt az ókori
viszontagságokban képes felmutatni a mai ember
élettapasztalatát: több bibliai hős (Dávid, Mózes
stb.) megtapasztalta életében a pásztorkodás ma-
gányát, ők is ismerhették a félelmet, a szorongást,
amikor szükségük volt Isten oltalmára, ahogyan
a mai kor emberének is.

Dér Katalin legújabb kötete — ahogyan a
könyv címe jelzi — a zsoltárok misztériumáról szól,
amelyben a szerző valóban megvalósította célki-
tűzését. S hogy mi is ez a misztérium? Nagyon pon-
tosan fogalmazza meg a 91. zsoltárról szólva: „a
közös lényeg mindezekben a jelenlét misztériuma”
(224.), az Úr ugyanis jelen van a zsoltárokban, je-
len van az ember mellett szenvedéseiben és be-
tegségeiben, de dicsőségében és örömében is, je-
len van, ha pásztor, és jelen van, ha király. Isten
megkülönbözteti a bűnöst és a bűnt. A zsoltárok-
ban kinyilatkoztatottan ott áll, hogy Isten a szen-
vedélyes, érzelmes embert szereti, és bármilyen
körülmények között mellette van. A zsoltárköltő
ennek a bizonyosságával szólal meg minden köl-
teményében. A misztérium az a megingathatatlan -
ság, amely még a búsongásból és az átokzsoltárok -
ból is kitűnik. (Kairosz, Budapest, 2015)

SZABÓ P. KATALIN

JOHN W. O’MALLEY: 
MI TÖRTÉNT A II. VATIKÁNI
ZSINATON?

Számos könyv, értekezés és kritikai mű született
már a 20. század megkérdőjelezhetetlenül fontos
eseményéről, a II. Vatikáni zsinatról. Lehet-e még
újat írni róla? Lehet-e még újszerűen kibontani tar-
talmát, mely talán még a zsinat felfedezetlen
mélységeiben rejtőzik? Írhat-e még újat a szerző a
kortörténeti összefüggéseket tekintve? Más-e en-
nek a könyvnek a stílusa, mint amiket eddig ol-
vashattunk? Ilyen kérdések motoszkálhatnak az ol-

vasó fejében, mikor kezébe veszi John W. O’Malley
jezsuita atya nemrégiben magyarra is lefordított
könyvét. Mi tehát ennek a könyvnek a különle-
gessége? Ahogy a szerző már a címben megjelöli
célját, egy egyszerű kérdésre igyekszik választ adni,
amely azonban egészen biztosan nem egyszerű fel -
adat: mi történt valójában a II. Vatikáni zsinaton?

A szerző, ahogy maga is leírja, épp doktori ta-
nulmányait folytatta Rómában, s a tőle egy kilo-
méternyire ülésező zsinat két nagy szekciójára is
sikerült belépőjegyet kapnia. Személyes tapasz-
talatain túl a II. Vatikáni zsinat teológiai utó-
munkáin, feldolgozásain keresztül változatta
meg O’Malley atya (tudományos) életét: pár év-
vel később, 1971-ben írta első cikkét, és azóta szü-
net nélkül, folyamatosan publikál róla. Jelenleg
a Georgetown Egyetem professzora, kortörténeti
érdeklődését kis túlzással bipolárisnak is nevez-
hetjük: a Trentói és a Vatikáni zsinatban csúcsoso-
dik, és ahogy maga is leírja, tudományos érdeklő-
dési területe mindig a 16. és a 20. század között
„ingázik”. Ehhez adódik hozzá olvasmányos stí-
lusa, sajátos logikai és érvelési rendszere, amely ál-
tal új megvilágításba tudja helyezni a zsinati do-
kumentumokat, nemcsak tartalmilag, de elő-, sőt
utótörténeti szempontok szerint is. Bátran mond-
hatjuk, egy hiánypótló könyv megírása volt a cél,
mely hármas utat kíván járni: egyrészt a zsinat tör-
ténelmi elemeinek bemutatása, az 1959-es meg-
hirdetésétől egészen annak lezárásáig; másrészt
a leírt tartalmi részek alapos elemzése, bár min-
dig előtérbe helyezve tágabb és szűkebb történeti
kontextusát annak teológiai jelentőségével szem-
ben; harmadrészt pedig mindezek célja, hogy fel-
tárja a zsinati dokumentumok még rejtett, mé-
lyebb értelmét.

John W. O’Malley kétségtelenül haladó szelle-
mű művet írt, nem mellőzi az eddig olykor gyak-
ran került tabukat, sőt eme könyvével kifejezett cél-
ja a zsinati döntések mögött húzódó feszültségek
és ütközőpontok megvilágítása. Két nagy csoport,
újítók és tradicionalisták, haladók és konzervatí-
vak, vagy ahogy ő nevezi, az „Alpokon túliak”,
mint többség, és a velük nyíltan szembehelyezkedő
kisebbség kialakulásának feltérképezése; a modern
kor és a kőbe vésett hagyomány ütközései, s egyéb
eddig kevésbé ismert drámai problémák feltárá-
sa a célja. Bátran és őszintén írja le művében, ho-
gyan birkózik meg a zsinat magával a változás
problémájával. Fontos megemlítenünk, hogy nem
a konkrét zsinati szövegre figyel, hanem sokkal in-
kább annak mögöttes lelkiségére. Különböző di-
menziókat ütköztet: nemcsak történelmi, de szo-
ciológiai, pszichológiai, és főképp nyelvi síkon is
elemzi a zsinati eseményeket.

Megfigyeli, hogy összehívásakor nem érte az
egyházat nagy támadás vagy krízis, mint ahogy
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a történelemben az előző zsinatok példája ezt mu-
tatta. Mégis fontos észrevétele, hogy már a 2. szek-
ciótól kezdve egy konkrét, határozott elmozdu-
lás történt a hatalmi dominanciában, méghozzá
a központból a periféria irányába, azaz a pápai kú-
riától a helyi egyházak püspökei felé, akik egy-
re inkább hallatták hangjukat. Ők ugyanis sokkal
közelebbről vehették észre és szemlélhették az
„idők jeleit” saját területükön.

A zsinat központi, új meghatározó elemeként
még is három témát jelöl meg: az „aggiornamen -
to”-t, mint az egyház naprakésszé tételét; a „res -
sour cement”-t, mint a forrásokhoz való visszaté-
rés dinamikus módszerét; és a „dogma-fejlődést”,
mint a statikusság és progresszió kényes elegyét.
Meglepő ugyanakkor, hogy O’Malley atya meg-
látása szerint ez utóbbi kettő mindvégig az „aggior -
na men to” szolgálatában volt.

Bátran és őszintén ír a zsinat pápáinak szemé-
lyiségéről, nemcsak erősségeikről, de azokról a kér-
désekről is, melyekben olykor bátortalanabbnak,
bizonytalanabbnak mutatkoztak. Ugyanígy meg-
találhatjuk mindkét csoport, a többség és a kisebb -
ség kiemelkedő személyiségeit, a nyugati teo lógia,
de a kelet nagyjait is (például Maximos pátriárka),
akiket a „legmerészebben progresszívnak” nevez,
éppen azért, mert a legradikálisabban konzervatí-
vak tudtak lenni.

Fontos felismerése a könyvnek, hogy a zsinat
egyben jelentős nyelvi esemény is volt: amit mond-
tak, az olykor kevésbé volt fontos, mint az, ahogyan
mondták. A nyelv használatában radikális és szin-
te lényegi változás következett be a zsinaton,
O’Malley atya szavaival élve a „hosszú 19. század
skolasztikus nyerni akarásából elmozdultak a di-
alógus irányába”, amiben inkább már a közös ne-
vezőre jutás, semmint az értelem győzelme domi-
nált. A megszületett dokumentumok szókészlete
mutatja meg igazán számunkra, mennyire újsze-
rű a tartalmuk. A megelőző évszázadokhoz képest
szövegeinek jól látható stílusbeli változása és új iro-
dalmi formája a zsinati történelemben páratlan egy-
ségességet és harmóniát mutat. Kiemeli, hogy
nemcsak az irány, de a mód is egységesen változik
meg: már a horizontális viszonyt kifejező szavak
dominálnak, s nem a vertikálisak, miközben mel-
lette az egyenlőségre utaló szavak, a viszonosságot
jelentő kifejezések, a mások felé tanúsított meghí-
vásra és a felhatalmazásra utaló szókapcsolatok te-
remtik meg nemcsak a II. Vatikáni zsinat, de a
zsinatiság új „stílusát”.

Felületesen kezeli azonban a zsinat „kérdések
alatt rejtőző kérdését”: mindez hová vezet? Bár
az új és eddig szinte rejtett összefüggések élve-
zetes felfedezése közben mi, olvasók szinte vár-
juk, hogy gondolatainkat a jövő felé görgessék a
könyv utolsó oldalai, ám a zsinat utáni időt saj-

nos már nem fejti ki ugyanolyan mértékben, mint
a múlt elemeit. Ez azért is sajnálatos, hiszen ál-
talában a „modern szellemű” csoporthoz tarto-
zó teológusok sokszor éppen negatív kritikát fo-
galmaznak meg a zsinattal szemben. Érdekes
lenne pedig olvasni, hogy O’Malley atya a maga
haladó szellemiségében milyennek látja a gyak-
ran kritizált zsinati hagyatékot.

John W. O’Malley könyvében harmonikus for-
mában sorakozatja fel a II. Vatikáni zsinat kérdéseit,
válaszait, személyiségeit, stílusát, tabuit, drámáit,
feszültségeit és még sorolhatnánk. Naturalisztikus
részletességgel írja le a vitákat, mégis megtartja a mö-
göttes tartalmak mint előzmények összefüggéseit,
s mindezek mellett megmarad olvasmányos, ma-
gával ragadó nyelvi stílusa, mellyel nemcsak a sa-
ját gondolatmenetébe tudja helyezi, de rabul is ejti
az olvasót. (Ford. Nemeshegyi Péter; Jezsuita Kiadó,
Budapest, 2015)

KOVÁCS CSABA

MARTIN WERLEN: 
FÓKUSZBAN —
EGYHÁZPROVOKÁCIÓK

Martin Werlen bencés szerzetes, emeritus apát —
2001–2013 között a svájci einsiedelni apátság 58.
apátja, a svájci püspöki kar tagja volt —, pszi cho-
lógus, gimnáziumi tanár. A Hit évében (2013) je-
lent meg a Parázs a hamu alatt című kötete, amely-
 ben bátorítani akarta az egyházban elkötelezett
embereket, hogy kétségbeesés helyett keressék
együtt a hamu alatt megbújó parazsat, hogy „hi-
tünk tüze újult erővel lángoljon fel”. (5.) Ez a mos-
tani könyve a Szerzetesek évében (2015) az előb-
bi kiadványra épül. Szeretne bátorságot önteni
minden keresztény szívébe, arra biztatva őket,
hogy Ferenc pápával együtt keljenek útra, s az
egész egyházzal közösségben ismét fedezzék fel
a hit örömét.

A szerző számára egyértelmű, hogy Ferenc
pápa nem a konzervativizmus vagy a progresz-
szivitás kategóriáiban gondolkodik; amit szív-
ügyének tekint, az mindkét oldalnak csalódást
okozó meglepetés: Isten népeként útra kelve fe-
dezzük fel együtt, hogy mit akar ma Isten az
egyháztól. Nincsen szó hatalomról, főleg nem
felülről jövő hatalmi szóról. A Szentatya egyér-
telműen fogalmaz az Evangelii gaudiumban: „Vi-
lágos, hogy Jézus Krisztus nem azt akarja, hogy
másokat lenéző fejedelmek legyünk, hanem azt,
hogy a nép tagjai”. (21.) Martin Werlen hozzáte-
szi: Nem arról van tehát szó, hogy a jobboldalnak
vagy a baloldalnak aduk-e igazat. A lényeg a
Jézus Krisztus iránti hűség, amelyet mindig újra
kell keresnünk és tovább mélyítenünk. „A leges-
legfontosabb egyértelműen az, hogy kövessük
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Jézus Krisztust, aki szeretetből meghívott min-
ket.” (29.)

A könyv írója az apostolok példáját említi, akik
az üldöztetés idején elmenekülhettek volna, ehe-
lyett rendíthetetlenül hirdették Krisztus öröm-
hírét, a legnagyobb veszedelmek közepette is. „Ez
a hit parazsa, ez a hit tüze. Nem megmaradni a
panaszkodásnál, hanem Krisztust hirdetni!” (34.)
Ez napjainkra is vonatkozik. P. Werlen megemlíti
a szenteket is: senkit sem avattak szentté, mert
egy helyben toporgott, vagy visszasírta a múltat.
A szentek elfogadják azt a szituációt, amelyik
bosszantja és provokálja őket, abban is Isten aka-
ratát keresik, s a hit parazsára találnak benne.
Amit ők tettek, hitükből fakadt, Krisztushoz fa-
kadó eleven kapcsolatukból eredt. Ezt a maga-
tartásukat utánozhatjuk. „Éljünk mi is hitből, s
Krisztussal megélt kapcsolatunkból kiindulva bi-
zalommal telve tekintsünk a mára, s kreatívan
cselekedjünk.” (36.)

A könyv szerzője rámutat: Isten szeret ne-
künk meglepetéseket szerezni, és ezek között a leg-
fontosabb, hogy szereti az embert, minden egyes
embert. Ezért lett emberré és halt meg a kereszten.
Az ember Isten szeretetének középpontjában áll,
Isten szeretete körülölel bennünket. Ebben a sze-
retetben van otthon igazán minden egyes ember,
és csak akkor lehetünk igazságosak embertársa-
inkkal szemben, ha Isten szeretetében látjuk őket.
Ez nem valami elvont, megfoghatatlan dolog; az
Úrhoz hasonlóan nekünk is a konkrét embert kell
szem előtt tartanunk, minden nagyságával és mél-
 tóságával, ugyanakkor nyomorúságával is. A sze-
retet pedig összekapcsolódik az irgalommal. „Is-
ten szíve szeretettel fordul hozzánk, emberekhez.
Ez a szív irgalommal teli.” (49.) S az irgalmas Isten
nem fentről tekint le ránk kegyesen, hanem velünk
együtt jár az úton. Ezt mutatja be a Biblia, szám-
talan helyen. Ha pedig megtapasztaljuk, hogy Is-
ten szeretetének a középpontjában vagyunk, ak-
kor megváltozik az életünk. A többi embert is
minden nehézség ellenére ebben a középpontban
fogjuk keresni, s remélhetőleg meg is látjuk majd
őket. „Megtanuljuk, hogy úgy szeressük az em-
bereket, amilyenek, s ne úgy, amilyeneknek lenniük
kellene.” (49.) Így új lendületet és elevenséget fo-
gunk tapasztalni, újra felfedezzük saját hivatá-
sunkat és az egyház titkát. Ez azonban nem egy-
szeri döntés eredménye, folyamatról van szó. Az
emberekkel való találkozás napról napra elvezet
Istenhez, s az Istennel való találkozás elvezet az em-
berekhez. Krisztus követése ezen a titkon áll vagy
bukik — figyelmeztet a szerző.

Martin Werlen fölteszi a kérdést: miért van az,
hogy olyan sokszor szembeszegülünk Isten aka-
ratával, nem tesszük meg, amit mond? A válaszok
egészen különbözőek lehetnek. Gyakran nem is

halljuk meg Isten szavát, mert mással vagyunk el-
foglalva. Az sem ritka, hogy nem akarjuk meg-
hallani, mert nem akarunk megváltozni, kilépni
jól berendezett kényelmünkből. Vagy egészen egy-
szerűen nincs erőnk megtenni, amit az Úr mond.
Szent Benedek a nyakas önfejűségben látja a leg-
főbb akadályát annak, hogy meghalljuk és meg-
tegyük azt, amit Isten mond nekünk.

P. Werlen figyelmeztet a felszínesség veszélyére,
hangsúlyozva, hogy ilyenkor minden korrektnek,
világosnak látszik, csak éppen a hit lényegét nem
tartjuk már szem előtt. Ezt elkerülendő folytonos
önvizsgálatra, megtérésre van szükségünk. „Ha ön-
elégülten ítélkezünk mások felett, akkor jobb, ha
észbe kapunk. Ha számunkra minden világos, ak-
kor rettenjünk meg! Ha törvényünk van, kegyes
szólamainkkal ma is keresztre szegezhetjük Jézus
Krisztust. Nekünk is mindig újra meg kell térnünk,
nemcsak másoknak.” (76.)

Martin Werlen elismeri: ez természetesen őrá is
vonatkozik (Ford. Szabó Ferenc Miklós; Bencés Ki-
adó, Pannonhalma, 2015)

BODNÁR DÁNIEL

THOMAS BERNHARD:
BÉKÉTLENSÉG HASZONBÉRBE
Négy színmű

Mit keres Kant és a papagája egy Amerikába
tartó hajón? Eljegyezheti-e egy anya saját lányát,
ha azt akarja, hogy örökre mellette maradjon?
Hány egérfogó kell egy kiöregedett színésznek?
Thomas Bernhard életművének jelentős részét
tették ki — a regények és novellák mellett — a
színművek, amelyek ugyanolyan abszurd, se-
hová sem tartó, értelmetlen világokat ábrázolnak,
mint egyéb írásai. Az osztrák író 1989-ben halt
meg, életének utolsó évtizedeiben művei igen
népszerűek voltak hazánkban is, ennek ellenére
eddig elég kevés darabja jelent meg magyarul, és
ezeket is ritkán játsszák színházainkban. A Nap-
kút Kiadó az idei évben négy színművét adta ki
Erdélyi Z. János fordításában, Békétlenség haszon-
bérbe címmel.

A kötet létrehozása során a szerző kései drámái
közül válogattak, a színművek Bernhard életének
utolsó évtizedében keletkeztek, s a könyvben sze-
replő záródarab egyben a drámaíró utolsó befeje-
zett drámája is. A színművek témáján az időskori
Bernhard kiábrándultsága érződik, a leélt, elpo-
csékolt élet és az öregség mindennapjainak célta-
lansága a kötet egyik központi témája. Ezek a da-
rabok Beckett, Csehov és Büchner világának
egyfajta ötvözetei. A furcsa, abszurd jelenetsorok,
amelyekben a cselekmény háttérbe szorul, s a fi-
lozofikus dialógusok veszik át a történések szere-
pét, a becketti drámákra emlékeztetnek. A tehe-
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tetlenség, a mozdulatlanság, az unalom, és az
ezzel párhuzamos folyamatos kritikai hozzáállás
és panasz a csehovi színművek jeleneteit idézik.
A valós eseményeket felhasználó, ám azokat ki-
forgató cselekményépítés, az őrület, a halál és a
művészet témájának kedvelt alkalmazása pedig
büchneri intertextusokat hív elő.

Bernhard legkedveltebb eszköze, az ismétlés is
központi szerepet tölt be a színművekben. Rögtön
a legelső dráma, az Immanuel Kant, amely 1978-
ban született, a repetícióra épül fel. Ebben a drá-
mában a híres filozófus feleségével (aki egyébként
nem létezett) és kedvenc, mindentudó papagájá-
val, Friedrichhel együtt utazik egy tengerjáró
hajón, hogy ellátogasson Amerikába. A mindenki
által ismert, befutott és idős filozófus hóbortos,
összevissza beszélő, önmagát ismétlő, magatehe-
tetlen aggastyánként tűnik fel ebben a drámában.
Jelleme és környezetének viselkedése helyzetko-
mikumok egész sorát teremti meg. A cselekmény
szerint Kant — a „königsbergi Kant nem mozdul
ki onnan mondják de ahol Kant van ott Königs-
berg van Königsberg ott van ahol Kant” (28.) —
azért utazik Amerikába, mert a Columbiai Egye-
tem díszdoktorává avatták, illetve, mert zöldhá -
lyog-műtétje halaszthatatlanná vált. Bernhard vé -
gig játszik a tisztánlátás és vakság, a zsenialitás és
a bolondság, a tudás és az értelmetlenség határa-
inak átjárhatóságával. A jelenetek komikumát
Kant papagájához való gyerekes kötődése, illetve
az önmagát ismétlő állat és filozófus folyamatos
párhuzamba állítása erősíti.

Bernhard színműveiben sokkal nagyobb hang-
súlyt kapnak a monológok, mint a valós párbe-
szédek, bár jellemzően nem egy szereplő van a
színpadi térben. Ennek ellenére, az ebben a kötet-
ben megjelenő drámák mindegyikében található
egy domináns „fecsegő”, aki uralja a dialóguso-
kat, s gyakorlatilag minden beszélgetést a saját,
egyszemélyes monodrámájává változtat. Így van
ez az 1981-es A célnál című darab esetében is,
amely egy anya–lánya történetet mesél el. Ponto-
sabban az anya mondja el saját történetüket újra
és újra, önmagát ismételve, vég nélkül. A család
unalmas és céltalan életét felkavarja egy tenger-
parti utazás, amelyre a szokásostól eltérő módon
ezúttal egy idegent, egy drámaírót is magukkal
visznek. A komfortzónából való látszólagos ki-
mozdulás azonban nem hoz tényleges változást,
noha a cselekmény elején még él valamiféle re-
mény. Főleg a lány vágyakozik arra, hogy történ-
jen valami, noha vágyát csak hallgatásai jelzik:
anyjához láncolt, elnyomott felnőtt-gyermek,
akik nek aligha van esélye a kitörésre. Az anya
szimbolikusan „eljegyzi” lányát, gyűrűt ad neki
örök összetartozásuk jelképéül: „Minket ne vá-
lasszon szét senki érted.” (168.)

Az osztrák szerző szereplői végletekig embe-
riek, de nem szerethető karakterek, s őket sem
mozgatja semmiféle szeretet: a kapcsolatok bir-
toklási vágyra, mohóságra, félelmekre épülnek, s
idővel gyűlöletté alakulnak, az emberi játszmák
végeérhetetlen ismétlődésévé válnak. Bernhard
egyébként minden darabjában reflektál valami-
képpen a színház szerepére, ebben a színműben a
drámaíró figurája képviseli a művészet értelmet-
lenségének problémáját, az Egyszerűen komplikált
című, 1986-os darabban viszont egy nevetségessé
váló, öreg színész monológjaival reagál a színház
szerepére, amely egyben önreflexió is: Bernhard
elveti a művészet, a színház társadalomra gyako-
rolt hatásának mítoszait. Ennek példája az imént
említett harmadik dráma is, amely egy névtelen
idős színművész értelmetlenné vált öreg napjait
mutatja be: már senki sem emlékszik rá, senki
sem foglalkozik vele, fő foglalatossága az egerek
hajszolása, és a lakás romos állapota felett való
panaszkodás. Kanthoz hasonlóan a hajdani híres
színész is komikus figurává válik, egykori jelmez -
koronájával a fején rohangál a lakásban, bevá-
sárló listákat szögez a falra és régi sikereiről be-
szél, függetlenül attól, hallja-e valaki. A színmű
vé gén azonban fény derül rá, hogy diktafonra rög-
zített monológokról van szó: ez a dráma Beckett
Az utolsó tekercsének átirata is lehetne.

Bernhard utolsó drámája, az 1988-as Helden -
platz az abszolút kilátástalanság dokumentuma:
az osztrák politikai helyzet és társadalmi köz-
hangulat lehető legpesszimistább értelmezése.
Egy értelmiségi zsidó család feje, Josef Schuster
professzor öngyilkosságának indítékairól és kö-
vetkezményeiről szól, s egyben az országban
újra felerősödő nemzetiszocialista felhangokról:
a professzor egyik lányát leköpik az utcán zsidó
származása miatt. A világháborút túlélt szerep-
lők többé nem találják otthonukat Ausztriában:
„itt nem tudok tovább élni felébredek és csak a
félelemre tudok gondolni ma az állapotok tény-
leg olyanok mint harmincnyolcban.” (318.)

Bernhard színművei kiforgatják az élet me-
netét a normalitásból, az unalom és a közöny
azonban kísérőjelensége marad a legfurcsább,
legtragikusabb történéseknek is. Filozofikus drá-
mái nem találnak megoldást az emberi kapcso-
latok kilátástalanságának felszámolására, az élet
értelmesebbé tételére vagy a deformálódott tár-
sadalom megjavítására, helyette inkább felka-
varják, s a végletekig fokozzák a mindennapok
abszurditását: „De hiszen a világ csakis abszurd
ötletekből áll.” (396.) (Ford. Erdélyi Z. János;
Nap kút Kiadó, Budapest, 2016)
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