
Hallhatóvá tett hangok

Kunt Gergely: Kipontozva… 
(Nemi erőszak második 
világháborús naplókban)

A kis méretű, puha kötésű könyv 
címlapján a Rare Historical Photos 
egyik ikonikus képe látható: lip-
csei utcakép két jókedvű szovjet 
katonával, szájuk sarkában ciga-
rettával, amint épp a blúza ujjánál 
fogva rángatnak egy lehajtott fejű, 
tarka ruhás nőt .1 A kép, amely 1945 
augusztusában készült, ennek a 
könyvnek a borítóján telitalálat: 
a megalázott nő arca láthatatlan, 
rendetlenül lógó haja eltakarja, és 
amúgy is a kép szélén áll, mintha 
bármelyik pillanatban kiléphetne 
a keretből szandálos, zoknis lábá-
val . Menne is, menekülne, el, kifelé 
a jelenetből, mégis egy helyben áll, 
mindkét talpa az utca kövén, meg-
adóan, de elfordulva az őt zakla-
tó katonáktól és a kamerát tartó 
harmadik személytől egyaránt . A 
megtestesült szégyen ez az isme-
retlen nő, nincs arca, nincs neve, és 
nem tudjuk, csak sejthetjük, mi lett 
a sorsa . A könyv, amelyből először 
ezt a képet pillantja meg az olva-
só, ezeknek az arctalan, névtelen 
áldozatoknak próbál arcot, nevet 
és saját hangot adni . Mint szerző-
je a Bevezetésben írja, „aligha van 
a második világháborúnak olyan 
áldozati csoportja, amelynek tag-
jai olyannyira a névtelenségbe, és 
így az ismeretlenségbe veszné-
nek, mint a szexuális traumákat 
elszenvedett nőké . E kötetnek az 
a célja, hogy az ő hangjukat tegye 
hallhatóvá: ne csupán számokat és 

kihallgatások során született rövid 
jegyzőkönyveket lássunk, hanem 
ténylegesen szenvedő embereket, 
akik […] az átélt borzalmakat a 
történtekkel nagyjából egy időben 
meg is örökítették .” (7–8)

Kunt Gergely társadalomtör-
ténész, a miskolci egyetem ad-
junktusa évek óta foglalkozik 
naplókkal, gyűjti őket, elemzi, né-
melyiket ki is adja . Újságokban, 
Facebookon, sőt ennek a könyv-
nek a fülszövegében is hirdeti, 
hogy „további kéziratos napló-
kat keres kutatásaihoz” . A Kipon-
tozva… részint ilyen (szó szerint 
az utcán, lomtalanításkor) talált 
naplószövegeket, részint néhány, 
korábban már publikált, jobban 
vagy kevésbé ismert naplót ele-
mez . A szerző „szakítva a témát 
korábban érintő hazai kutatások-
kal nem hivatalos – azaz különfé-
le állami szervek által előállított 
– dokumentumokra épít, hanem 
privát forrásokra” (231) . A szö-
veg súlypontját három női napló 
vonatkozó részei adják: a szerző 
Radnótiné Gyarmati Fanni 2014-
ben publikált naplója mellett két 
ismeretlen nő, a 36 éves Bodó 
Róza és a 22 esztendős Bicskey Er-
zsébet 1944–1945-ben írt szövege-
it elemzi, vállalása szerint nyelvi 
és pszichológiai szempontból .2 A 
három nagyobb lélegzetű elemzés 
mellett szóba kerülnek más nap-
lók is, ezek lelőhelyét vagy kiadá-
si adatait a kötet végén részint a 
forrás-, részint az irodalomjegy-
zék közli .3

Mivel „a könyv középpont-
jában álló három napló nagyban 
eltér egymástól, […] összehason-
lításuk igencsak nehézkes” (56), 



ezért vizsgálatukat a szerző külön 
fejezetekben végzi el . Nagyon iz-
galmas a fővárosi zsidó értelmi-
ségi nő, Gyarmati Fanni szövege 
mellett olvasni az erdélyi mene-
kült, Dégen állást kapott unitári-
us tanítónő, Bodó Róza narratí-
váját, és a mindkettőhöz képest 
mellbevágóan reflektálatlan, a 
keresztény kurzus hol paranoid, 
hol émelyítő lózungjait bármi-
féle önreflexió nélkül felmondó 
harmadik naplószöveget, az an-
golkisasszonyoknál nevelkedett 
katolikus Bicskey Erzsébetét, aki 
szüzessége elvesztéséről a követ-
kezőképpen tudósít: „…talán ép-
pen akkor, amikor a még békés, 
boldog [sic!] Dunántúlon az éjféli 
misét tartották, mikor az édes Jé-
zus a szeretet oltárán áldozta fel 
magát, akkor áldoztuk fel mi is 
a liliomos fehérségünket a haza 
oltárán” . Ezek a társadalom más-
más rétegeiből való nők az ország 
más és más részein szenvedtek el 
erőszakot, így szövegeik önma-
gukban is valóban nagyon kü-
lönböző kérdéseket vetnek fel, 
amelyeket a szerző példákkal alá-
támasztva, igen alaposan körül is 
jár . Sorra veszi a trauma pszicho-
lógiai és nyelvi kezelését, az írást 
mint a trauma elbeszélésének és 
feldolgozásának eszközét, a hárí-
tás nyelvi eszközeit (eufemizmu-
sok, kipontozás, elhallgatás), az 
erőszaktevőkkel való azonosulás 
és empátia kérdéseit, valamint a 
nők saját traumáik egymás köz-
ti megosztásának gyakorlatait . 
Különösen érdekes a különbö-
ző társadalmi csoportokhoz, ré-
tegekhez tartozó megerőszakolt 
nőknek a másik csoport- vagy 
rétegbeli nő traumája iránti érzé-
ketlensége (ilyen például, hogy a 
férjes asszonyt vagy a cselédet ért 
erőszakot kisebb horderejűnek 
tartják, mondván, az illető már 
hozzászokott az ilyesmihez, így 
a morális kár, ami megesett, nem 
olyan jelentős) . 

A szüzességnek, az érintetlen 
női testnek a korban széles körben 
rendkívüli értéket tulajdonítottak: 
ezzel összefüggésben az erőszak 
miatti kétségbeesés és szégyen 
öngyilkossági gondolatokhoz és 
nemegyszer öngyilkossághoz ve-
zetett . Ezeket a szempontokat is 
mélyrehatóan tárgyalja a szerző, 
majd Bicskey Erzsébet naplója 
kapcsán röviden ismerteti a ma-
gyar katolikus egyház hivatalos 
álláspontját a kérdésben, idézve 
az 1945 . május 24-én, a háború 
utáni első püspökkari konferen-
cián megfogalmazott körleve-
let, amelynek tárgya „a háború 
okozta erkölcsi károk” felmérése 
volt . A körlevél számot vetett a 
háború alatti és utáni helyzettel, 
iránymutatást adott a híveknek, 
és kitért a nemi erőszak kérdésé-
re is . Bicskey Erzsébet a körlevél 
szövegét 1945 júliusának végén 
olvasta A Szív című katolikus he-
tilapban . A püspökök a szexuális 
erőszak áldozatául esett híveket 
a következő szavakkal bátorítot-
ták: „A VI . parancs és a szemér-
metesség törvénye háború ide-
jén is kötelező . A szűzi és házas 
tisztaság védelme a legnehezebb 
körülmények között is köteles-
ségünk . Ha azonban erőszakot 
szenvedett valaki és abba belsőleg 
bele nem egyezett, nyugodt lehet, 
mert vétek nélkül van, és Isten 
előtt szüzességének vagy házas 
tisztaságának épségében ragyog . 
Amikor egyrészt őszinte részvét 
tölt el bennünket asszonyaink és 
leányaink iránt, akik sokat szen-
vedtek, másrészt büszkeséggel te-
kintünk népünkre, amely szemér-
mét mindig nagy kincsként őriz-
te, és annak védelmében hősökké 
nevelte asszonyaink és leányaink 
nagy tömegét .” Kunt Gergely 
kommentárja szerint „a körlevél 
utolsó tagmondata nehezen értel-
mezhető – mármint hogy a sze-
mérem védelme »hősökké nevelte 
asszonyaink és lányaink nagy tö-
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megét« –, de az egyház döntően 
csupán teológiailag és igencsak 
szűkszavúan foglalkozott ezzel 
az alapvető és az érintett hívek, 
valamint családjaik számára ége-
tő kérdéssel . Azaz az egyházi ál-
láspont szerint minden lány, aki 
nem egyezett bele a nemi aktusba, 
szűz […] . Így az egyház hivatalo-
san semmisnek és meg nem tör-
téntnek tekintette az erőszakot .” 
(102–103) Ezzel a kommentárral 
az a probléma, hogy úgy tűnik, a 
hivatkozott szövegrész nem telje-
sen pontos . A Vigilia 1996/3 . szá-
ma a 226–232 . oldalakon közli a 
pásztorlevél teljes szövegét Ger-
gely Jenő jegyzeteivel és kom-
mentárjával .4 Bevezető soraiban 
Gergely megjegyzi: „…figyelmet 
érdemel, hogy a katolikus püspö-
kök 1945 . május 24-i konferenciá-
ján elhatározott és onnan keltezett 
közös pásztorlevelet a félhivatalos 
katolikus kőnyomatos Magyar Ku-
rír is csak 1945 . július 5-én tehette 
publikussá . Ez nyilván kapcsolat-
ban állt a katolikus egyház kom-
munikációs lehetőségeinek korlá-
tozásával . […] ötven év távlatából 
nézve is a dokumentum híven 
tükrözi a korabeli magyar katoli-
kus egyház állapotát és viszonyát 
az új hatalomhoz, illetve azokat a 
reményeket és elvárásokat, ami-
ket az egyház 1945 májusában 
megfogalmazott .” A Vigiliában 
közölt szöveggel összehasonlítva 
a Kipontozva… szövegét, néhány 
kisebb szórendi eltérés mellett az 
inkriminált félmondatban egybe-
tűnyi, de annál fontosabb eltérést 
látunk: A Szív közlésében álló ne-
velte helyett a Vigilia szövegében a 
228 . oldalon növelte áll, vagyis így 
már értelmet nyerhet a Kunt ál-
tal nehezen értelmezhetőnek mi-
nősített szövegrész . A kutatások 
további, minden bizonnyal sok 
újdonságot rejtő iránya lehet az 
egyházmegyei levéltárak vonat-
kozó dokumentumainak (levele-
zések, kérvények stb .) áttekintése 

és az egyházi állásponttal, annak 
esetleges alakulásával kapcsola-
tos megnyilvánulások vizsgálata .

Kunt Gergely elemzése a fent 
sorolt szempontok mellett egy-
fajta területi, tematikai és időbeli 
elmozdulást is tesz, amikor fővá-
rosi és vidéki áldozatok szövege-
inek ismertetése és elemzése után 
– és ezt a gesztusát nem lehet elég 
nagyra értékelni – szélesebb pers-
pektívát nyit: a nyugati menekült-
táborokban (D . P . campekben) ta-
pasztalt és leírt hatalmi-szexuális 
visszaélés, zaklatás és áldozattá 
válás mindennapos gyakorlatát, 
és végül a magyar katonáknak a 
keleti fronton elkövetett szexu-
ális visszaéléseit tematizálja (itt 
Kunt nézőpontot is vált, amikor 
az áldozatok helyett az elköve-
tők szemszögéből kezdi vizsgálni 
a kérdést) . Ez utóbbi két fejezet 
olyan távlatokat nyit a kérdés-
ben, amelyekben még nagyon 
messzemenő, alapos kutatásokra 
van szükség . A bajorországi D . P . 
campben dívó szexuális szokáso-
kat Bodó Róza írásán keresztül 
ismerhetjük meg, aki hazai terü-
leten történt „megerőszakolását 
követően a magyar csapatokkal 
menekült a Harmadik Birodalom 
felé, és így került 1945 áprilisában 
Bajorországba, amerikai megszál-
lási zónába . A menekülttáborban 
egészen 1945 novemberéig élt…” 
Mint kiderül, ezekben a táborok-
ban nem a nyílt fizikai erőszak 
volt az általános, hanem az egye-
dülálló menekült nők kiszolgálta-
tott helyzetével való folyamatos 
visszaélés: aki nem talált magá-
nak egy vagy több (lehetőleg mi-
nél magasabb rangú) katona vagy 
tekintélyesebb menekült férfi sze-
mélyében „udvarlóra”, védelme-
zőre, az állandó rettegésben élhe-
tett . „Róza naplója a menekülttá-
borok női tapasztalatát rögzíti, 
amelyet más források hiányában 
egyáltalán nem ismerünk . A me-
nekülttáborokban férfiak és nők 
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egyaránt éltek, e szempontból 
tehát teljes mértékben eltértek a 
hadifogolytáboroktól, ahol csak 
férfiak voltak . […] Róza helyzete 
abban is különbözött, hogy ő telje-
sen egyedül volt […] feljegyzései 
az ő életben maradási és túlélési 
stratégiáit rögzítik .” (173) 

Talán még ennél az eddig is-
meretlen tapasztalatnál is érde-
kesebb az utolsó fejezetben a ma-
gyar katonák által a keleti fronton 
elkövetett nemi erőszak mibenlé-
téről is tudósító napló: Somorjai 
Lajos katonaorvos a feleségének 
címezve írta 1942–1943-ban, s 
2002-ben a Rubicon Könyvek ki-
adásában megjelent . „A 2 . had-
sereg honvédeiről, tisztikaráról, 
frontközeli vagy hátsóbb hadmű-
veleti területen véghezvitt csele-
kedeteikről mind ez idáig kétféle, 
egymástól eltérő, meglehetősen 
sommás képet kaphattunk a sajtó 
alá rendezett memoárokból, kora-
beli harctéri naplókból egyaránt . 
Korábban a Szovjetunió elleni fa-
siszta rablóhadjáratban részt vevő, 
megvetett és elítélt zsoldosok vol-
tak, majd egy nemzeti tragédia 
mártírjai, áldozatai, később hősei . 
E több mint fél évszázada papírra 
vetett korabeli harctéri napló valós 
környezetükben, valós cselekede-
teik által mutatja be a Dont megjárt 
honfitársainkat . Jó és rossz jellem-
vonásaikkal együtt, mindazon tu-
lajdonságaikkal, melyeket egy há-
borús helyzet, egy embert próbáló, 
kemény frontszolgálat bármely 
nemzet hadseregének katonáiból 
kihoz vagy kihozhat .”5 A Somorjai 
Lajos naplójából Kunt által közölt 
és elemzett részletek izgalmasan 
árnyalják Szabó Péter fenti sorait, 
és az összegzésben maga is hason-
ló következtetésre jut – „a vizsgált 
források alapján egyértelmű, hogy 
nemzeti identitástól függetlenül 
általános volt, hogy a férfiak – azaz 
szovjet katonák Magyarországon, 
magyar katonák a megszállt Uk-
rajnában, amerikai katonák pedig 

az általuk fenntartott menekülttá-
borokban – különféle eszközök-
kel igyekeztek a nőket szexuálisan 
kihasználni . […] [e tekintetben] 
makroszinten nem látok különb-
séget az egyes hadseregek között . 
Mikroszinten azonban – az egyé-
nek szintjén, és annak tekinteté-
ben, hogy milyen eszközöket hasz-
náltak – esetleg volt eltérés a szov-
jet és magyar katonák viselkedése 
között, bár ezt az általánosítást 
egyetlen forrás alapján megfogal-
mazni igencsak veszélyes, így ez 
a kérdés további kutatásokat igé-
nyel .” (233–234, kiemelés tőlem 
– Sch . A .) Ez utóbbi kijelentésével 
egyet kell értenünk . Ahogy a je-
len kötet a privát dokumentumok 
vizsgálata alapján bevallottan, úgy 
a levéltári dokumentumokon ala-
puló kutatások is adósak a mind 
szélesebb körű forrásanyagon ala-
puló nemzetközi összehasonlítás-
sal, de gyanítható, hogy ahogyan a 
cél – az ellenfél leigázott, lenézett, 
kiszolgáltatott (női) testének meg-
alázása – hasonló, az eszközök is 
minden nemzet győztes hadsere-
gei körében rendelkezésre állnak, 
és élnek is velük, a variációk végte-
len sokaságában . Fizikai kényszer, 
csokoládé vagy nejlonharisnya, vi-
gasztaló szó és „védelem” ebben 
a helyzetben a hatalom gyakorlá-
sának egyaránt hatékony eszkö-
zei lehetnek, ahogy ez Somorjai 
Lajos naplójának Kunt által elem-
zett részleteiből is kitűnik . Kunt 
a könyvet Závada Pál szavaival 
zárja: a Természetes fény című re-
gény orvos szereplője szerint „a 
magyar katonák ritka esetben ro-
hannak le egyszerre többen nyíl-
tan nőket, kifejezetten erőszakot 
téve rajtuk . Inkább úgy igazítják 
a helyzetet, hogy annak a nőnek, 
ha nem akar bajt magának meg 
az övéinek, »megjöjjön az esze«, 
és meglegyen a dologra a hajlan-
dósága .” (234) Somorjai (aki talán 
a Závada-regény szereplőjéhez 
is mintaként szolgálhatott) elké-
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pesztően rafináltan megkonstru-
ált narratívája az önfelmentésnek 
és a gyarmatosító tekintet felma-
gasztosulásának nagy pillanata: a 
feleségének szánt napló szövegét 
tőle telhetően őszintén fogalmazta 
meg, mégis nyilvánvalóan szépít, 
bagatellizálja a saját felelősségét az 
események leírásakor . „Somorjai 
etnográfiai érdeklődése ellenére 
[vagy éppenséggel amiatt? – Sch . 
A .] a helyi nőket nem látta az ál-
tala civilizáltnak tekintett euró-
paiakkal azonos rangúnak […] 
kifejezett figyelmet szentelt a kör-
nyezetében különféle kisegítő be-
osztásban dolgozó nők testének . 
»Ninocska a háziasszony 15 évet 
még be nem töltött lánya . Orosz 
viszonyokhoz képest is közepes . 
Feszes melle van és fiatal, viszont 
mérhetetlen piszkos . Eddig három 
baka baszta meg! Mondanom sem 
kell, egyik sem volt első, hanem 
mindig második . Lánynál a férfi 
mindig második, és az első gazem-
ber volt…«” (207–208) „Félrelépé-
sét”, amely végül minden kísértés 
és ellenállás dacára bekövetkezik 
(legalábbis erről az egy esetről tu-
dósítja a feleségét) Somorjai a hó-
napokig tartó „koplalással” indo-
kolja, valamint azzal, hogy meg-
sajnálta védtelen, kiszolgáltatott 
szállásadónőjét, a fiatal tanítónőt, 
aki, mint az inda a tölgyfát, való-
sággal körülfonta őt, a szilárdan 
álló, erős férfit, akiben támaszát 
kereste . „Persze a naplót olvasva 
észben kell tartanunk, hogy azt fe-
leségének írta, így olyan narratívát 
alkotott, amelyben nem ő a kezde-
ményező fél, hanem inkább csak 
passzív szerepet játszik…” (218) 
A szerző jó érzékkel von párhuza-
mot a Somorjainál ismertetett úgy-
nevezett „ikonozás”, vagyis orto-
dox ikonoknak, kegytárgyaknak 
a megszállt területeken lerombolt 
vagy „csak” kirabolt házakból való 
megszerzése („kár lett volna ott-
hagyni a pusztulásnak”, írja ma-
gyarázatképpen a katonaorvos) és 

a védtelennek minősített helyi nők 
fent leírt „pártfogolása” között . Az 
értékesnek tartott ikonok eltulaj-
donítását és Magyarországra kül-
dését éppúgy a műkincsek iránti 
gyengéd, óvó figyelem indokolja 
Somorjai interpretációjában, mint 
a szexuális visszaélést: „az orvos 
úgy értelmezte a tettét, mint amely 
jó szándékon alapul” . (214)

Kunt Gergelynek a privát tör-
ténelem iránti elkötelezett figyel-
méről árulkodik a következő két 
mondat: „A naplóknak mindig az 
a legérdekesebb része, amely nem 
vagy csak részben érthető . Ezek 
azok a részek, amelyek rávilágí-
tanak arra, hogy a szerző világké-
pe e forrásokon keresztül is csak 
részlegesen tárható fel .” (123) Ma, 
amikor úgy tűnik, nyíltan beszé-
lünk bármiről, s eközben mégis 
hallgatás övez bizonyos „kényes” 
témákat, egy ilyen könyv áttörést 
jelenthet a személyes és a társa-
dalmi emlékezet terén egyaránt . 
Megnyithatja azok számára is az 
utat a saját családi történeteikkel 
való szembenézéshez, akiket a 
könyv által elemzett naplók hang-
ja erre felbátorít, és lehetővé teszi, 
hogy beszéljünk és beszélgessünk 
a közelmúlt privát történeteiről, 
mindnyájunk közös történetéről . 
(Osiris, Budapest, 2019)

Schmal Alexandra

Jegyzetek

1 Lásd https://rarehistoricalphotos .
com/soviet -soldiers-harass-
german-woman-1945/ (Utolsó le-
töltés: 2020 . 02 . 12 .) 2 Bicskey 
Erzsébet naplóját Szabó Piroska 
könyvtáros találta meg egy budai 
idősek otthona előtti szemetes-
ben; 2019 őszén, a Kipontozva… 
kéziratának lezárása után meg-
jelent a Magyar Nemzeti Levél-
tár kiadásában: „Belső várkastély”. 
Bicskey Erzsébet, egy fiatal lány 
naplója 1940–1946, szerk . Kántás 
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Balázs–Kunt Gergely–Szabó Pi-
roska–Szerényi Ildikó . 3 Itt je-
gyezzük meg, hogy praktikusabb 
lett volna az összes forrást, vagyis 
az elemzett naplószövegeket egy 
helyen megadni, függetlenül at-
tól, hogy jelenleg kéziratban vagy 
publikált formában léteznek-e, 
és csak a szakirodalmat helyez-
ni az Irodalom címszó alá . Más 
vonatkozásban a könyv jegyze-
telése, forrásmegjelölése korrekt . 
Itt-ott becsúszott egy-egy követ-
kezetlenség, például a 125 . olda-
lon jegyzetben magyarázott Pista 
figurája már a 115 . oldalon fel-
bukkan, tehát a jegyzet oda illett 
volna, de ezek a nüanszok nem ki-
sebbítik a könyv érdemeit, és egy 
következő, netán bővített kiadás-
nál korrigálhatók . 4 Lásd http://
www .epa .hu/02900/02970/00667/
pdf/EPA02970_vigil ia_1996_ 
03_226-232 .pdf, (Utolsó letöltés: 
2020 . 02 . 12 .) Forrása a Magyar Ku-
rír 1945 . július 5-i száma . 5 Rész-
let Szabó Péternek a kiadáshoz írt 
bevezetőjéből . Lásd http://www .
rubicon .hu/megrendelheto/ter-
mek_cikkek/megjartam_a_don_
kanyart_bevezeto/1/1/0 (Utolsó 
letöltés: 2020 . 02 . 12 .)

„Alapvetően azt vonták 
kétségbe, hogy jó vagyok.”1

Ungváry Rudolf: Balatoni 
nyaraló

„A Lessner pár esetében ekkor 
összeért Badacsony, a Balaton,  

a nagycsalád,
a végtelen távolban még Düren 

– és a felfoghatatlan.” (109)

Az 1885-ben épült svájci stílu-
sú nyaraló története „(…) ön-
magában teljesen jelentéktelen 
építmény és helyszín volt, és az 
is maradt, nem egy Híd a Dri-

nán, nem hömpölyög körülötte a 
nagy történelem, mégis, a maga 
szerénységében az állandóság, 
a változatlanság jelképe” . (24) A 
balatoni nyaraló története nem-
zedékek, így a posztó- és borke-
reskedő Lessner család emléke-
zetére épül, ugyanakkor közvetve 
Düren és Tapolca története is . A 
badacsonyi hegyoldal különleges 
épületei, a nyaralók történeteket 
hordoznak, amit el kell beszélni . 
Lényeges különbség, hogy „[a] 
történetmondás kényszerét ma 
már természetesen nem a heroi-
kus világ hívja életre (…) hanem 
a traumákban bővelkedő 20 . szá-
zad .”2 Ezek a történetek közvetett 
módon felteszik a kérdést: van-e 
ma egyáltalán értelme a múlttal 
törődni? A szerző többször reflek-
tál rá, hogy az értékek átmentése 
ellentétben áll a fogyasztói közép 
hozzáállásával, viselkedéskultú-
rájával vagy éppen térformálásá-
val: „Nincs jele, hogy személye-
sen fontos lenne nekik ami errefe-
lé történt .” (232)

A fenti kérdés megválaszolá-
sáért az elbeszélő bejárja a balato-
ni vidéket . Természetesen nem a 
nyaraláshoz vagy éppen a család-
hoz kapcsoló toposzokat játssza 
ki, ilyesfajta értelmezés itt szin-
te fel sem merül . Őt éppen azok 
a helyzetek és idők fogják meg, 
mikor „Az élet a Bartuska nyara-
lóban ekkor már nem volt fené-
kig tejfel” (133) – noha a nyaraló 
lehetne a megtestesülése annak az 
„egyetemes kísértés”-nek, „hogy 
megteremtsünk egy tökéletes vi-
lágot .” (166)

Ez a hely tehát nem a kikap-
csolódás színtere, itt minden a las-
sú pusztulásnak alávetett . Vajon 
meddig tart a „mindent elemésztő 
rothadás” (224) . A „génjeibe is be-
vésődött történelmi tapasztalat” 
(78) olyan alapvető dilemmák felé 
nyit, mint például hogyan befo-
lyásolja valakinek a világnézete 
a sorsát . Az oknyomozást segíti a 
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jellegzetes forrásmunka, így a Ba-
dacsonytomaj történetét feldolgo-
zó könyv, vagy éppen a családi 
képek elemzése, a korabeli újság-
cikkek tartalmának összevetése . 
Ungváry gondozza ezeket a szö-
vegeket mint a kitekintés alapjait, 
ezek mellett sorakoznak fel alap-
tapasztalatként a megaláztatások, 
elhallgatások, a gettósítás, továbbá 
az 1950-es koncepciós perek és ki-
telepítések, a javak elkobzásának 
kálváriája . A mindezt megélt nya-
raló köré szerveződő események 
kollektív történelmi katasztrófák-
ká alakulnak, a körülöttük lévő 
világ összeomlását sejtetik . Ezt az 
aspektust mélyíti el a faji kérdések, 
a nyilas uralom vagy a zsidótörvé-
nyek (1938–1939) kontextusának 
szétszálazása . A lineárisan áttekin-
tett események (pogromok, nyilas 
puccs) a félelem időszakát jelölik, 
az oroszok bejövetelének ideje, az 
újabb önkény s a demokrácia tel-
jes hiányának időszaka ugyanígy . 
Összességében tehát a balatoni 
nyaraló az emberi kiszolgáltatott-
ság alteregója, úgy is mint hely, 
úgy is mint érték: „Akiknek volt 
valamijük, azoknak a lelkét meg-
óvta a tulajdonuk .” (192)

Munkáiban Ungváry Rudolf 
részletesen foglalkozik a történel-
mi események rekonstruálásával . 
Történéseket, kínos kérdéseket 
vizsgál, meglátja a mögöttes em-
beri sorsot . (Egy bérház élménye 
1944/1945 fordulóján3 és a Hotel 
Majestic4 című írásaiban, vagy a 
Németh Gábor – Szántó T . Gábor 
– Ungváry Rudolf Idegenségtapasz-
talat és magyar zsidó identitás.5) Új 
könyvében, a Balatoni nyaralóban 
is kiemelt „[a] zsidó kérdés máig 
tartó feldolgozatlansága mint ma-
gyar társadalmi probléma”,6 ami 
egyéb 20 . századi sorsesemények-
kel egészül ki . Különleges és fele-
lősségteljes feladattal lép elő, ami-
kor vállalja azoknak a rezsimek-
nek az újraképzését, amelyeket ő 
maga is végigélt .

Weiss János éppen Kierke-
gaard és Adorno kapcsán mu-
tatott rá arra, hogy „van olyan 
»történeti cselekvés« (a filozófus 
szemlélődő pillantása), amely a 
történelem megállításához vezet, 
s amely éppen ezért a történelmen 
kívül helyezkedik el .”7 Ungváry 
új könyve is ilyen: ott állítja meg 
a történelmet, ahol „lehetségessé 
vált, ami lehetetlennek látszott” .8 
E sajátosság mellett a könyv poé-
tikai, műfaji jellemvonásai szintén 
a kívüliség alapgondolatát támo-
gatják – minthogy némiképp en-
nek képviselője maga a szerző is . 
Így lesz a szöveg társadalom- és 
történeti-földrajzi értekezés (237), 
ugyanakkor rege (a szövegben 
található megjelölés alapján) –, s 
csak érdekesség, hogy az SS „hi-
vatali célokra” igénybe vett budai 
szállodák egyikét szintén Regé-
nek hívták .9     

A kívüliség alapötlete és nar-
ratív szerveződése az irodalom 
szerves részét képezi . Itt elsősor-
ban az irodalom határterületeire 
gondolhatunk . Szirák Péter Bodor 
Ádámról szóló tanulmányában 
például egyenesen a periféria po-
étikájáról ír a nyelvi és identitás-
béli sajátosságok kapcsán . Emel-
lett ide sorolható „[a]z irodalmi 
kommunikációba való hatásos be-
lépés uralhatatlan kondicionált-
sága”10-ként számon tartott kano-
nizálás folyamata . Gilbert Edit A 
perifériáról a centrum (Világirodalmi 
áramlás a 20. század középső évtize-
deitől) című tanulmánykötetében 
éppen az ilyen definíciós kísér-
letekkel vet számot .11 A perem 
ugyanakkor és legfőképp etikai, 
ideológia dimenzió, az elkötele-
ződés és választás szimbóluma . A 
szálak összeérnek – mondaná Ung-
váry Rudolf, tömören és ironiku-
san . A fenti összefüggések ma-
gyarázzák tehát azt, hogy a króni-
kás szerepében szólal meg, mikor 
a „pusztuló emlékezet” (28) „fele-
dés elleni erőfeszítés” (6) hírnöke 
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kíván lenni, így szerkeszti meg 
azt a történelmi panorámát, ahol 
ezek a szélsőségesen határolt em-
beri léthelyzetek megjelenhettek . 

A téma sokfélesége végett kü-
lönösen érdekes a kérdés, hogy 
milyen nyelvet választ vizsgáló-
dásaihoz, miként jellemezhető a 
mű beszédpozíciója . Szembetűnő 
és sajátos az, hogy Ungváry Ru-
dolf nem törekszik a teoretikus, 
retorikus, poétikus stb . regisz-
terek kényszerű felvillantására 
vagy ezek összegzésére . Szellemi 
pozíciójának egyediségét a ven-
dégszövegek már-már provoka-
tív egyszerűsége is kiemeli, ezek 
a formai megoldások újszerűsé-
get hoznak a megszólalásba (s 
a kanonizáltság fenti kérdésére 
is visszautal ezáltal) . Elszórva 
a szövegbe, főként a klasszikus 
magyar irodalom képviselőitől 
idéz, Arany János, Petőfi Sándor 
vagy József Attila, Radnóti Miklós 
majdhogynem véletlenszerűen ki- 
ragadott szövegemlékei mellett 
megfér Borges vagy Borisz Pasz-
ternak egy-egy részlete is . Emel-
lett egyféle „narratív instancia” 
jelemzi a munkát . A szerzői jelen-
lét az ironikus kiszólásokban vá-
lik hangsúlyosabbá, ami a téma 
tagoltságát, feszültségét ellentéte-
zi . Ilyen elem például a honvágy 
nevetségessége, elhibázottsága . 
Ezzel többször találkozhatunk a 
műben: „A nyugatabbra kimene-
kült magyarok persze többen is 
visszatérnek valamilyen sajátos 
belső kényszer miatt, amely if-
jabb korukban olyannyira foglyul 
ejtette őket, hogy a külföldön el-
töltött élet sem bizonyult elegen-
dőnek megszabadulniuk tőle .” (8) 
„[A] közeli Balaton is szép volt, 
csak nem kellett az alpesi tavak-
hoz vagy a francia Riviérához ha-
sonlítani .” (15) Ugyanezt a reto-

rikát követik a Tapolca és Düren 
összehasonlítására vonatkozó 
megállapítások: „Noha Dürenhez 
képest Tapolca akkoriban minden 
városiasságot nélkülöző, sivár fé-
szek volt, ma sem hasonlítható 
össze, mondjuk, egy ugyanilyen 
lélekszámú Rajna-vidéki kisvá-
rossal .” (7) Ezek a „hatásfunkci-
ók” teszik egyedivé a szöveget, 
s némiképp lazítják a tárgyalt té-
makörök, így a hatalom koncep-
cionális vizsgálatának roppant 
terhét, amit viszont az elbeszélő 
magával hordoz: „Erre vágytam 
nagyon, a megismerésre .” (248) 
(Jelenkor, Budapest, 2019)

Pál-Lukács Zsófia

Jegyzetek

1 Németh Gábor – Szántó T . Gá-
bor – Ungváry Rudolf: Idegen-
ségtapasztalat és magyar zsidó 
identitás (György Péter beszélge-
tése), Jelenkor, 2015/3 . 359 . 2 Vö . 
Darab Ágnes: Elmesélem, ami-
re emlékszem, Műút, 2014/47 . 
79–81 . 3 Jelenkor, 2014/7–8 . 
765–779 . 4 Élet és Irodalom, 
2011/32 . 5 I . m . 6 Vö . Rad-
nóti Sándor: Egy magyar kér-
dés . Závada Pál: A fényképész 
utókora, Jelenkor, 2005/7–8 . 759–
770 . 7 Weiss János: Autoritás 
és aura nélkül . Adorno Kant-elő-
adása, Magyar Filozófiai Szemle, 
1998, 1/3 . 8 Vö . Élet és Irodalom, 
i . m . Ungváry a Balatoni nyaraló-
ban szintén azt vizsgálja, hogy 
„a lehetetlen hogyan válik hir-
telen lehetségessé” . (30) 9 Vö . 
uo . 10 Vö . Szirák Péter: A pe-
riféria poétikája? A Bodor Ádám 
olvasás, Alföld, 1997/7 . 11 Pécsi 
Tudományegyetem Kiadó, Pécs, 
2003 .
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Jézust vitatni vagy 
Krisztusról vallani?

Carl Braaten: A vitatott Jézus 
– Kicsoda ő?

„Számomra mindig is az volt a 
teológia tanulásának titka, hogy 
minden alkalommal megvizs-
gáljam a nagy elmék válaszait, 
amiket a vitatott kérdésekre ad-
tak, és ezeknél jobbakat keressek, 
hűen a Szentíráshoz és az egyház 
hagyományához, mindezt a ke-
resztény hitre és annak üzenetére 
vonatkoztatva a mi korunk szem-
pontjából” (22) – írja Carl Braaten 
A vitatott Jézus – Kicsoda ő? című 
művének bevezetőjében .1 E fontos 
könyvecske szerzője a rendszeres 
teológia emeritus professzora, a 
Katolikus és Evangélikus Teoló-
giai Központ (Center for Catholic 
and Evangelical Theology) társ-
alapítója, egykori igazgatóhelyet-
tese . Elkötelezett amerikai evan-
gélikus keresztény, misszionárius 
szülők gyermeke . Politikai meg-
győződéseit tekintve liberális-
nak mondja magát, ugyanakkor 
a liberális protestantizmus nagy 
bírálója . Könyvének angol erede-
tije a neves Eerdmans Kiadónál 
jelent meg 2011-ben Who is Jesus? 
Disputed Questions and Anwers 
címmel . Az alcím arra utal, amit 
Braaten a zárszóban maga is ki-
fejt: a középkori skolasztikus hit-
tudomány disputáinak módszeré-
től megihletve szedett csokorba és 
rendezett logikus rendbe néhány 
lényeges teológiai kérdést a rájuk 
adható válaszokkal együtt .

Apologetikus, hitvédelemi 
műről van tehát szó, amely ter-
mészetesen elsősorban – min-
denféle hitvédelemhez hasonlóan 
– egy kortárs eretnek mozgalom, 
a „jézuológia” álláspontjával vi-
tatkozik . A „jézuológia” szemben 
áll a hagyományos keresztény 
krisztológiákkal, amennyiben a 

történeti Jézus-kutatásból kiin-
dulva kíván eljutni az „igazi Jé-
zus”-hoz, miközben eleve kriti-
kával illeti, sőt gyanúval kezeli a 
történeti kereszténység Krisztus-
ba vetett hitét . Az ilyesfajta törek-
vésekkel Braaten már könyvének 
címével tudatosan és határozot-
tan szembefordul: nem egykor a 
történeti múltban élt Jézust („Ki 
volt Jézus?”) keresi, hanem a ke-
resztény hit és követés számára 
mindig időszerű Jézust („Kicsoda 
ő?”) .2 A történeti kutatás jelentő-
ségét nem tagadja ugyan, mégis 
óva int attól, hogy bálványt csi-
náljunk belőle .3 Kierkegaarddal 
együtt jól látja, hogy a történeti 
tanulmányok önmagukban kép-
telenek a keresztény hit megala-
pozására . Ugyanakkor rámutat 
arra, hogy a tárgyilagosnak tekin-
tett történeti módszer alkalmazá-
sa meglepő módon a különböző 
kutatóknál nagyon egyéni, szub-
jektív, egymástól akár gyökeresen 
különböző Jézus-képekhez vezet .4

Nem véletlenül szól a könyv 
első fejezete arról, mit tudhatunk 
a Názáreti Jézusról, a következő 
pedig arról, hogyan jutnak el a ke-
resztények a Jézusba vetet hitre . 
Majd pedig a szerző a harmadik-
tól a hetedik fejezetig a keresztény 
hitvallás néhány központi kérdé-
sét tárgyalja (Jézus föltámadása, 
isteni mivolta, kereszthalála és 
az egyház alapítása) . Közben az 
ötödikben sort kerít a pluralista 
teológiák lényegi kérdésére, Jézus 
és a világvallások viszonyára . A 
látszólagos kitérő korántsem vé-
letlen: az evangélium hirdetésé-
nek és a világvallások keresztény 
elismerésének feszültséggel teli 
föladata egzisztenciális értelem-
ben érinti Braatent . Olyan misszi-
onárius szülők gyermekeként lát-
ta meg a napvilágot, akik Mada-
gaszkárban vállaltak szolgálatot, 
s korai formálódását e körülmény 
alapvetően meghatározta (vö . 93) . 
Az utolsó fejezetben aztán Jézus 
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és a politika viszonyát taglalja . 
Minden fejezet végén megvitatás-
ra szánt kérdéseket találunk, ame-
lyek az anyag – akár csoportos – 
földolgozását hivatottak segíteni . 
A kötetet a további megvitatandó 
kérdéseket is ajánló rövid zárszó 
után név- és tárgymutató zárja . 

Fontos könyvről van szó, 
amelyben a mai evangélikus hit-
tudomány egyik tekintélyes kép-
viselője, nagy öregje néz szembe a 
keresztény hit válságával . Braaten 
úgy látja: korunk protestáns teoló-
giája és egyházi vallásossága foko-
zatosan behódol a korszellemnek . 
Nem véletlen, hogy az Amerikai 
Evangélikus Egyház (CLCA) szá-
mos kiváló lelkésze a közelmúlt-
ban katolikus hitre tért . Braaten 
ezért még 2005-ben nyílt levélben 
fordult egyháza és a Lutheránus 
Világszövetség akkori elnöké-
hez, (a hazánkban is megfordult) 
Mark Hansonhoz .5 E szenvedé-
lyesen józan szövegben saját egy-
házán a Szentírás és a hagyomány 
– többek között az olyan nagy 
evangélikus teológusok hagyo-
mánya, mint Nygren, Bonhoeffer, 
Pannenberg, Lindbeck – elhagyá-
sát kéri számon . Keserűen idézi 
föl az 1930-ban, Németországban 
katolizált evangélikus teológus, 
Erik Peterson szavait, melyek 
szerint a 19 . századi német pro-
testantizmusban a reformációból 
mindössze egy üres üveg illata 
maradt meg . Braaten fölismerte, 
hogy szubjektív pietista háttérből 
jövő teológus társai közül többen 
eleve a tapasztalatot részesítették 
előnyben egyházuk tanításával 
szemben, ezért könnyen a liberális 
teológia vonzáskörébe kerültek .6 
Ez utóbbi jelentős hiányossága 
azonban éppenséggel az egyház-
fogalom elhalványulása . Braaten 
azonban figyelmeztet: „Nem lehet 
személyes kapcsolatunk Jézussal 
a szentek közösségén kívül, akik-
nek tanúságtétele eredményezi az 
emberek hitét .” (57)

Ismertetőm további részében 
közelebbről két Braaten által tár-
gyalt klasszikus teológiai témát 
vizsgálok meg röviden . Különbö-
ző okokból, bár egymástól nem 
teljesen függetlenül mindkettő 
időszerű lehet hazánkban: az első 
a történeti Jézus kutatása, a másik 
pedig Jézus, illetve a keresztények 
és a politika viszonya .

A történti Jézus utáni kutatás 
problematikája szerzőnk egész 
munkássága és előttünk fekvő 
könyve szempontjából egyaránt 
meghatározó (vö . 20–22) . Braaten 
már harvardi doktorátusában 
Marthin Kählernek a történeti Jé-
zus és a bibliai Krisztus közötti 
megkülönböztetését vizsgálta .7 E 
kérdéskör hazánkban azért tűnik 
különösen lényegesnek, mivel a 
pártállami hivatalos elhallgatás, 
sőt történelemhamisítás évtize-
dei, valamint a közelmúlt aka-
dozó földolgozása után minden 
bizonnyal mi, magyarok érzéke-
nyek vagyunk a történeti igazság 
kérdésére . Legalábbis megtanul-
tunk tartani a becsapástól . Innen 
nézve a modern történetkritika 
hasznos, talán éppenséggel nél-
külözhetetlen eszköznek tűnik 
tisztánlátásunk és a józanabb 
egyéni és közöségi cselekvésünk 
érdekében . Egyszerűen szólva, 
alkalmazása abban segíthet, hogy 
tiszta vizet öntsünk a pohárba .

Jó ugyanakkor tisztában len-
nünk avval, hogy a történeti mód-
szer keresztény hitre alkalmazásá-
nak már megvan a maga története . 
E történetet Braaten nemcsak rö-
viden bemutatja, hanem egyúttal 
világossá tesz egy meglepő tényt: 
a mai Jézus-kutatók e történetet 
(tehát saját szakmájuk történetét) 
vagy nem ismerik, vagy ha isme-
rik is, egyáltalán nem tanultak be-
lőle . Ily módon a mai jézuológia 
végső soron a Felvilágosodás egy-
kori forgatókönyvét játssza újra: a 
racionalizmus szellemében eleve 
kizárja a természetfölöttit, a Bib-
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lia szakrális jellege tehát ily mó-
don kikerül a kutató látóteréből, 
a könyvek könyve pedig puszta 
emberi szöveggé válik, amelynek 
vizsgálata ettől fogva a történettu-
dományokra tartozik .8 E megkö-
zelítésben a végső valóság a szö-
veg mögötti történelmi valóság, 
az egykor volt múlt . A kezdeti 
döntésnek megfelelően Jézus pe-
dig csak emberi, történelmi sze-
mély lehet . Nem nehéz látni, hogy 
ezen az úton lehetetlen eljutni a 
hagyományos krisztológiához, a 
Krisztusról mint az Atyaistennel 
egylényegű isteni személyről szó-
ló hitvalláshoz .9 A másik alapvető 
nehézség pedig abban áll, hogy 
„[a] történelmi kutatás eredmé-
nyei sohasem bizonyosak, folyton 
kisebb-nagyobb valószínűségek-
től függenek .” (42)10 Ilyen ingatag 
talajra nem lehet a keresztény hi-
tet alapozni .

Másrészt az is egyértelmű, 
hogy a hagyományos igehirdetés 
és vallásos nyelv a Megváltást egy 
történeti személyhez, a Názáreti 
Jézushoz köti, akit Poncius Pilátus 
alatt feszítettek keresztre . Ezen 
igazságigényről a kereszténység 
önmaga elárulása nélkül le nem 
mondhat . Jézus történeti voltát, 
így a történeti kutatást is komo-
lyan kell vennünk, viszont el kell 
kerülnünk azt a felvilágosodott 
racionalizmusból származó „ál-
tudományos gőg”-öt, amelyik az 
„igazi Jézus” kizárólagos fölfe-
dezőjének képzeli magát, miköz-
ben eltekint a húsvéti hit apostoli 
hagyományától . Hitünk számára 
egyszerre kijózanító s vigasztaló 
Braaten következő megállapítása: 
„A krisztushit szempontjából a 
legbölcsebb teológus is annyit ér, 
mint egy laikus keresztény .” (45)

A másik választott témám Jé-
zus és a politika viszonya, mely 
természetesen azért fontos, mert 
vizsgálatától irányelveket vagy 
legalábbis támpontokat remélhe-
tünk saját, kortárs, keresztény po-

litikai cselekvésünk számára . Ha-
zánkban az 1989-es fordulat óta e 
kérdés megnyugtató módon alig-
ha tisztázódott . A gyakorlatban a 
régi pártállami vagy még régebbi 
félhűbéri minták és reflexek keve-
rednek a teljes semlegesség és a 
messzemenő tolerancia liberális 
elvárásaival .

Evvel kapcsolatban Braaten 
mindenekelőtt azt tisztázza, hogy 
Jézus nem volt sem forradalmár, 
ugyanakkor teljes mértékben apo-
litikusnak sem tekinthető . A Ná-
záreti egyszerre kérdőjelezte meg 
a fönnálló viszonyokat, s állt ki a 
békés magatartás mellett . Jézus Is-
ten országáról szóló örömhírével a 
totális változást hirdette, és szem-
beszállt a démoni erőkkel . Próféci-
ája szerint a jelen már láthatatlanul 
magában hordozza az eljövendőt . 
Az Isten országa kedvéért a gyö-
keres megtérést hirdette, ami szá-
mára egyúttal az abszolút szeretet 
elfogadását jelentette . Az országot 
mindenekelőtt a szegényeknek 
és kiszolgáltatottaknak, az alsóbb 
néprétegeknek kínálta föl . Egész 
életével és működésével olyan tár-
sadalmi szerepcserét készített elő 
(Mt 20,16), ami aztán tanítványai 
sok évszázados praxisának kö-
szönhetően átalakította, emberib-
bé tette világunkat .11

Ugyan Braaten nem fejti ki 
részletesen, szövegének olvasá-
sa számomra mégis azt sugallja, 
hogy jobbára haszontalan fölten-
nünk ama kérdést, vajon egy-egy 
kézzelfogható társadalmi, gazda-
sági vagy politikai ügyben milyen 
döntést hozna, mit tenne maga 
Jézus (vö . 157) . Hiszen világos, 
hogy Jézus sok helyzettel egyál-
talán soha nem találhatta szembe 
magát – így például soha nem kel-
lett neki politikai pártokra szavaz-
nia . Úgy tűnik, magatartásával a 
hozzá legközelebb állókat (saját 
rokonait, tanítványait) is gyak-
ran meglepte . Mindennek tuda-
tában aligha remélhető, hogy mi, 
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kétezer évvel Jézus után minden 
fontos esetben pontosan meg tud-
nánk határozni, mit tenne ő . Rá-
adásul, amennyiben Braatennel 
együtt az egyházi hit Krisztusát 
tartjuk szemünk előtt, akkor sok-
kal értelmesebbnek tűnik nem 
azt kérdezni saját magunktól, mit 
tenne Jézus, hanem imádságban 
fordulni a Második Isteni Sze-
mélyhez, s megkérdezni Krisztus-
tól és az Ő Lelkétől, hogy nekünk 
mit kell tennünk . A szentek kö-
zössége és tanúságtételük példája 
ugyanezt az utat sugallja .

Visszakanyarodva Braaten 
szövegéhez egy nagyon lényeges 
támpontot mégis találhatunk a 
hagyományban a keresztények és 
politika viszonyának kérdésében . 
A szerző természetesen elsősor-
ban saját amerikai kontextusából 
indul ki, ugyanakkor válaszában 
egyetemesebb keresztény (Lu-
therre és Ágostonra visszamenő) 
hagyományra támaszkodik . Két 
lényegi megkülönböztetéssel él . 
Egyrészt nem szabad azonosíta-
nunk semmilyen evilági politikai 
rendszert, államot Isten országá-
val vagy annak képviselőjével, 
az egyházzal . Másrészt az egy-
háznak egyszerre kell hirdetnie 
Isten teljes Igéjét, azaz törvényét 
és evangéliumát . A törvény er-
kölcsi-közösségi üzenete minden-
kinek, az üzleti és politikai világ-
nak is szól . Különösen válságos 
esetekben tehát szükséges a pró-
fétai szó . Ezen túl az egyháznak 
általánosságban főleg az örömhír 
tettel és szóval történő hirdetésé-
re, a szoros értelemben vett hit-
életi tevékenységre kell összpon-
tosítania: „amikor a keresztények 
ünnepélyesen összejönnek, akkor 
a kizárólagosan egyházi ügyek-
nek kell elsőbbséget élvezniük, és 
nem csak a világnak kell cirkuszt 
bemutatni” . (151) A politikában 
tehát Braaten szerint a kereszté-
nyeknek kritikusan – s egyúttal 
önkritikusan – kell részt venniük .

A leírtak tanúsítják, hogy 
Braaten kis kötete értékes munka . 
Minden igényes, a keresztény hit 
iránt komolyan érdeklődő olvasó 
számára fontos és tanulságos ol-
vasmány . A fejezeteket záró kér-
dések segítségével jól használható 
egyéni vagy csoportos földolgo-
zásra . Akkor is így van ez, ha a 
kötet szerkesztése és lektorálása 
jó néhány hiányosságról feledke-
zett meg .12 (Ford. Bellák Erzsébet, 
Hermeneutikai Kutatóközpont, Bu-
dapest, 2020)

Bakos Gergely

Jegyzetek

1 Ismertetőmben támaszkodom 
a kötet bevezető tanulmányára 
(Fabiny Tibor: Carl E. Braaten és a 
„jézuológia” klasszikus keresztény 
bírálata, 5–18) . 2 „A kutatás […] 
eleve azt feltételezi, hogy az igazi 
Jézus elveszett és meg kell talál-
ni .” (22) 3 „A történeti gondol-
kodásmód önmagában nem ké-
pes felismerni az élő Jézus meg-
váltó jelenlétét; csak a Szentlélek 
megvilágosító munkája segíthet, 
hogy a pikkelyek leessenek a sze-
münkről és mi is átélhessük Pál 
damaszkuszi élményét (ApCsel 
9,18) .” (54) 4 Vö . Gerd Theissen 
a szerző által idézett mondását: 
„A Jézus-képek sokfélesége arra 
enged következtetni, hogy azok 
valójában a szerzők önarcképei .” 
(41) 5 A levél szövegét lásd: 
https://virtueonline .org/open-
letter-bishop-mark-hanson-carl-
braaten (Utolsó letöltés: 2020 . júli-
us 8 .) 6 Friedrich Schleiermacher 
már 1799-ben A vallásról (Beszédek a 
vallást megvető művelt közönséghez) 
című művében a vallási ismeret 
alapját a megérzésben (Instinkt, 
Gefühl) vélte megtalálni . A né-
met szöveget lásd: https://www .
projekt-gutenberg .org/schleier/
religion/index .html (Utolsó letöl-
tés: 2020 . július 8 .) 7 Braaten té-
mavezetője a neves Paul Tillich 
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(1886–1965) volt, a szóban forgó 
doktori értekezés 1959-ben je-
lent meg könyv alakban . 8 „A 
modern történetkritika kutatásá-
nak tárgya maga a médium, és 
nem Isten kinyilatkoztatása mint 
olyan . A történelemkutatás ateis-
ta jellegű az isteni kinyilatkozta-
tás szempontjából .” (64) 9 Vö . 
Karl Barth idézett megállapítását: 
„Semmi értelme annak, hogy a 
történetkritikai bibliakutatás […] 
egy olyan történelmi Jézus szelle-
mét kergesse, ami az Újszövetség 
mögötti vákuumban tanyázik .” 
(27–28) 10 Vö . „[…] a történé-
szek cáfolják meg egymást, […] 
a tudományos módszer a kísér-
letek és hibák örökké tartó ismét-

lésének folyamata” . (44) 11 Vö . 
Siedentop, Larry: Inventing the 
Individual. The Origins of Western 
Liberalism, Penguin Books, London, 
2015 . 12 A borító és a címoldal 
fölirata eltér egymástól, a magyar-
talan fordításon helyenként átüt az 
angol (pl . „partizánpolitika” párt-
politika helyett [153]), a Zárszóban 
(159) több fölös írásjel benne ma-
radt, a teológiai-vallási fogalmak 
fordítása esetlen és pontatlan (An-
zelm Cur Deus homo című könyve 
talán nem a „vezeklésről”, hanem 
az elégtételről szól [115]; „bálvá-
nyozás” bálványimádás helyett 
[81]; „tanács” zsinat helyett [80]; 
az ipsissima verba nem „a legrégibb 
szavak”-at jelenti [44]) stb .

Néhány szerzőnkről

Uri Asaf – vegyész, író és képzőművész . Önálló kötetei: Életet adó betűk, Buda-
pest, Scolar, 2019; A rózsa türelme, Scolar, Budapest, 2018; Kafka képekben, Új 
Forrás Könyvek, Gerecse, 2017; Kafka képekben (héber nyelven: Kafka bitmunot) 
transl: Rami Saari, Carmel Publishing House, Jerusalem, 2019 . Fontosabb for-
dításai: Zohár a Teremtés Könyvéről, Atlantisz, Budapest, 2014; Salomon Mai-
mon: Életem története (Rácz Péterrel), Kalligram, Budapest, 2015 .

Balázs Gábor – Izraelben, a Bar Ilan Egyetemen doktorált zsidó filozófia sza-
kon, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem docense és rabbiszakának 
szakfelelőse .

Balogh László Levente – a Debreceni Egyetem Politikatudományi Tanszékének 
docense . Fő kutatási területei: 20 . századi politikai gondolkodás, emlékezet-
politika, politika és vallás kapcsolata . 

Bernáth László – jelenleg az Eötvös Loránd Kutatói Hálózat Filozófiai Intézeté-
nek és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Filozófia Intézetének tudomá-
nyos munkatársa, továbbá óraadó tanár a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Filozófia Tanszékén . Fő kutatási területei a morális felelősség, a szabad aka-
rat és a filozófiai véleménykülönbségek problémái .

Deák Dániel – egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem .
György Péter – egyetemi tanár, 1979 óta tanít az ELTE Esztétika Tanszékén, illet-

ve Művészetelméleti és Médikutatási Intézetében . Több könyvet írt esztétikai, 
művészetelméleti határterületekről . Sokat foglalkozik múzeumokkal, illetve 
épített terek rendjével . Itt közölt esszéje a múzeum és templomépítészet közti 
összefüggésekkel foglalkozó hosszabb írás részlete, amely a szó szoros értel-
mében – ám részben tudomásul sem vett –, kánonok alatti kisvárosi kül- és 
beltéri közösségi terekről szól: templomokról, múzeumokról, emlékházakról, 
könyvtárakról, művelődési házakról, kiállítóhelyiségekről, parkokról, köztéri 
szobrokról, emlékművekről, temetőkről, illetve azok összefüggéseiről . A szö-
veg mellett a fotográfiáknak kulcsszerepe lesz a tervezett könyvben .

Komálovics Zoltán – költő, kritikus, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanára . 
Rendszeresen publikál irodalmi folyóiratokban . Legutóbbi kötete: A harma-
dik (versek, 2015) .

Papp Máté – esztéta, kritikus, esszéíró . Az Új Forrás vers-, illetve versrovatának 
szerkesztője . A Credo című folyóirat irodalmi rovatszerkesztője .

Vladár Gábor – református lelkipásztor, egyetemi tanár, a Pápai Református 
Teológiai Akadémia Biblikus Intézetének tanára .


