
Aligha van közhelyesebb, túl evidens szakmai ér-
velés, amelyben ne lenne főhelye az időnek, a múlt 
és a ma viszonyának, e kettő értelmezéséből szár-
mazó elbeszéléseknek vagy magyarázatoknak. 
A közös fogalomra, konvencionálisan elfogadott-
nak tetsző látszatmegegyezésre utal az is, ha va-
lamely múltbéli jelenséget a ma szemüvegén át 
értelmezünk (…tehetünk mást is?), vagy ha meg-
fordítva, a mai értelmezést aggatjuk rá a múltból 
faragott idolra, keresve a mai tünemény erede-
tét, gyökerét, előzményeit. Mi sem elfogadottabb 
ugyanakkor, mint „a történelem” folyamatában 
egy síkra vetített másságot megnevezni, az ábra le-
hetséges metszéspontjain akár korabeli másságok 
sokaságát pontosítva, s jelezvén, hogy az akkori 
felfogásmód és értelmezési keret más volt, „akko-
ri” volt, mai olvasata, időszerű kép mivolta ezért 
csupán egyik interpretációs lehetőség a sok közül. 
Éppen úgy, ahogyan egy tánc eredeti elgondolása 
szabványos lépésekre írott, „tánckottába” formált, 
megkoreografált, s egyéni „értelmezésünk”, elő-
adásmódunk épp attól lesz sajátos, hogy ismer-
jük, fölhasználjuk, átértelmezzük, egyénítjük a 
lejegyzett eredetit…, vagy ahogyan egy színpadi 
históriát, egyéni élethelyzetet, jelentéstartalmat át-
íveltetünk, megfaggatunk, „áthallunk” a mába, sa-
ját benyomásaink és vízióink alapján tulajdonítva 
neki tartalmat, jelentést, üzenetet, értelmezési tar-
tományt, elbeszélési hatást vagy jelentőséget.

Ha lehet mentesnek maradni a tudományos 
vagy publicisztikai közhelyektől, éppen az a haj-
landóság, „közelhajolási” alázat engedi a múlt mai 
érvényét szaktudományosan elbeszélni, amely 
sejteti az akkorvalót, szemben a jelenvalóval, mi-
közben kézen fogva elvezet a múlt „akkorjába”, 
s megengedi vagy serkenti, hogy a történések je-
lenidejét a múltban élhessük át. Szülőkorú nemze-
déknek talán még életes élményként adódik, hogy 
visszaemlékezhet a történeti gondolkodás lineáris 
metszetéből kilépni próbáló kezdeményezők vi-
táira, akik meg kellett vívják szókimondási jogukat 
vagy szakmai bázist kellett építsenek ahhoz a „fel-

fedezéshez”, interpretációhoz, amely félhangosan 
tudatosítja, hogy az egykor volt történés, „tény”, 
adat vagy esemény egykoron más jelentéstarta-
lommal bír(hatot)t, mint ma, az akkori felfogás-
mód talán épp saját múltjához vagy élő jelenéhez 
kellett szabja a bemutatás, rögzítés, intenció, belá-
tás és magyarázat gesztusait. Idők múltával tehát 
az „akkori” látásmódra rálátni már evidens elvárás 
volt, egész történészi iskolák álltak át arra, hogy 
minden textust kontextualizáltak, visszahelyeztek 
keletkezési idejükbe és jelentésterükbe, vagyis tar-
tósabban átcsaltak az akkor jelenébe, hogy a ma 
jelenének immár azt üzenjék: már egykoron is ref-
lexió volt ez, ma pedig még inkább az, s nem is le-
het talán másként mindez, ha jelenünk és múltunk 
dimenziói között merészkedünk közlekedni.

A közlés- és közlekedés időbeliségének érvé-
nyességi mutatói még a refl exív társadalomtudo-
mányi gondolkodás művelői körében is sajátos 
áthatásnak kerültek szelébe, midőn az ötvenes 
évektől már talán részben megfogalmazódott, de 
minálunk csupán a nyolcvanas években fölerősö-
dött és szinte csak a kétezres években tudományos 
értelmezésmóddá vált mikrotörténetírás „iskolá-
jához” fordultak néhányak a történő történelem 
interpretációjáért. Közülük is egy, közszeretet és 
szakmai fi gyelem szempontjából kivételes egyéni-
ség szolgált rá, hogy mintegy iskolaalapító atyának 
véljék, a kortárs nyugati történetírás egyik nagy is-
koláját honosítani, szemléletmódját követni hiva-
tott merésznek. Sem közvetlen környezete, sem tá-
gabb szakmai közege nem kételkedett abban, hogy 
első az elsők között, aki a magyar történeti köz-
gondolkodásba követhető irányzatként bevezette a 
mikrotörténetírás metodológiáját és tudástartomá-
nyát, Benda Gyula volt. Történészként, levéltáros 
és helytörténet-kutatóként, társadalomnéprajzi és 
kultúratörténeti alapozású szemléletmódjának kö-
vetkezetes érvényesítéséért maga is megküzdött, 
midőn kutatási témakörei között kiemelt helyet 
biztosított Keszthely gazdaság- és társadalomtör-
ténetének, polgárosodási előzményeinek, váro-
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sodási trendjeinek, agrár- és kereskedelmi muta-
tóinak, iparos és iskolai, városformáló és uradalmi 
hatásmechanizmusainak.1 Az Általa követett mik-
rotörténetírási metodológia eredendően az olasz, 
de közvetlenebbül a francia Annales-iskola kellé-
keire épült, másképpen szólva azokra a társadalmi 
tényekre, melyeket ha érdemi működésük szem-
pontjából vizsgálunk, nem adat-értékük a legfőbb 
jegyük, hanem alapanyagként üzenetet, értelmezé-
si lehetőséget hordozó mivoltuk. Példával élve: egy 
hagyatéki leltár bármily pontos lajstroma is pusz-
ta alapanyag annak, aki a tárgyak és értékek mö-
gött az emberi életmód, az értékrend, a birtoklás, 
a kommunikációs formák, a múlthoz való viszony, 
a divattól függés, a jogrend, a konvenciók érvénye-
sülése vagy torzulása kérdéseit tudja kihallani for-
rásaiból. Benda a cselekvő, élő, kapcsolataiban bon-
takozó ember teljesebb világát kívánta megrajzolni 
akkor is, midőn kistérségi vagy uradalmi kapcso-
latokat, piaci orientációkat, csereértékek rendjét, 
iskolázottsági mutatókat, életviteli rendet keresett 
a források „mögött” és „alatt”. Egy kultúra, élet-
világ, társas lét egésze, az ezt körülvevő sodrások 
hatása izgatta akkor is, mikor a demográfi ai muta-
tókból a „mozdulatlan történelem” változatlannak 
tetsző hatásait, a piaci alkalmazkodást, a rendies 
világban a polgárosodást, a mezővárosi társadalmi 
térben a nemesi státus és a házassági kapcsolatháló 
elemeit próbálta összerakosgatni Keszthely 18. szá-
zadi históriájában, majd mindezeket a szabadság-
harcig követve a népesedés, bevándorlás, letelepe-
dés, „regionális” függésrendváltozás környezeti 
tényezőiben ragadta-mutatta meg. Kutatói preci-
zitása, oktatói invenciózussága, parttalan szakiro-
dalmi tájékozottsága, s végül tudományszervező 
munkásságának jó évtizede kellett ahhoz, hogy a 
szóbeli közlésmódban otthonos Szerző végre pa-
pírra vessen annyit, hogy abból világossá váljon: 
semmiféle forrásnak alkalmas adat nem szólal meg 
magától, ki kell varázsolni belőle a jelentést; ha szi-
káran is, de értelmezési tartományba emelt közlés-
tételeit át kell terelni a megérthetőség területére, 
áttetszővé lazítani az egykor volt szöveg történet-
írói státusát és mai történetmesélői jelentéstulajdo-
nítással kell megfejteni, amit adatszerű mivoltában 
nem épp rögzíteni, hanem elfedni próbáltak vele. 
Mindezt a túlliteralizált belemagyarázás nélkül, 
de a gazdag historikus kontextus átélését segít-
ve – miként erre a kötet utószavában Szíjártó M. 
István is fölhívja fi gyelmünket. Kötetének jól ta-

1 Benda Gyula: Zsellérből polgár. Társadalmi változás egy 
dunántúli kisvárosban. Keszthely társadalma, 1740–1849. 
L’Harmattan, Budapest, 2008, 516 old.

golt öt nagyobb egysége nemcsak „a társadalmat 
meghatározó tényezők” elemzésének, a szereplők 
és dramaturgiák elbeszélésének, a történeti de-
mográfi a fókuszcsoportjait leíró metodológiának, 
vagyoni-társadalmi rétegződésnek és mozgások-
nak állapotrajzát adja, hanem anyakönyvi, egyházi 
levéltári, adóösszeírási források alapján magának 
a helyi társadalomfejlődésnek okait és módjait is 
illusztrálja. Kéziratban maradt doktori értekezése 
ez a főmű, melynek előzményeihez tartozik, hogy 
magát a vidéki-kisvárosi polgárosodást és iparoso-
dást megelőző helyi folyamatnak kereste kvantita-
tív, mutatószámokra épülő elbeszélési lehetőségét, 
s noha kitartó levéltári kutatás közel húsz éve állt 
a részkérdésekre épülő eredeti kutatási terv elbi-
zonytalanodása mögött, nem abbahagyta, hanem 
önálló kezdeményezéssel egy lehetséges és sike-
res társadalomtörténeti metszetbe tolta át egész 
opuszát. A részben gondolkodási és kutatási téren 
elődjének is tisztelt Hans Medick nyomán úgy te-
kintett egyetlen kicsinyke kis városka kérdéseire, 
hogy abból olvasata szinte egyetemleges tanulsá-
gokkal és adatokkal gazdagon épülhetett meg. Az 
Olvasó talán megbocsát, ha nem kínálom részle-
teiben is a mű (félezer oldal!) „tanulságait” – ez a 
szűkítő gesztus vagy méltatlan általánosítás éppen 
„Dani” szellemiségétől lenne a legidegenebb. S ezt 
már korunk hazai (és nemzetközi) szinten rangos 
történészei is elismerik, jó generációnyi történész 
diák pedig annál is inkább tudja, hiszen az ELTE 
Bölcsészkar Atelier doktoriskolája a Szerző fárado-
zásai révén nőtt rangos intézménnyé. A „zsellérből 
polgár” mint átmenet időszaka, mint újkori vagy 
későfeudális korszakváltás pontosan mutatja ezt 
a nemcsak átmeneti, köztes, többrétegű és válto-
zó állapotot, de Benda Gyula állapotrajza egyben 
annak is bizonysága, hogy nincs az a „kis hely”, 
amelyből ne lehetne nagy történéseket kiolvasni, 
felfedezni, megérteni, ha a „mikro” nem kizáróla-
gosan az érdektelennek tetsző helyit jelenti, hanem 
a helyi mivoltában is általánosabb jelentést hordo-
zó reprezentációt is magában foglalja, röviden: ki-
olvashatóvá teszi.

A mikrotörténelem tudáságazata az „olvasatból 
él”. Úgyannyira, hogy a jelen avatja történelemmé a 
múltat, miközben a korábbi tudást, tapasztalatot is 
talányosan áthozza a jelenbe, melynek értelmezése 
ezért részint mindig történeti (is), noha aktuális, de 
folytonosan jelenidejű is, miközben maga is törté-
netivé válik. Praktikus lelkű afrikai népek például 
nem is fecsérelnek különösebb fi gyelmet a múlt és 
jelen eseménydimenzióinak merev elválasztására: 
nyelvhasználati, elbeszélési, értelmezési szinten 
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csak a messzi ősök Mitikus Történelme létezik, azt 
követően a jelen pillanatig már a jelenidő tart, jövő 
pedig fi kcióként sem létezik számukra. Hason-
ló feloldhatatlan ellentmondásba „csűri” magát 
Gyáni Gábor történész is, aki Benda kortársaként 
és a hazai történeti antropológia egyik első képvi-
selőjeként immár nem korábbi témaköreit, kültelki 
munkáséletmód, cselédsorok vagy gyári munkás 
léthelyzetek városi lenyomatait, szalonok világát 
vagy fotográfusok ábrázolási aspektusait elemzi új 
kötetében,2 hanem „A tapasztalat mint emlékezet és 
történelem” alcímmel a posztmodern kor történet-
írási kánonját állítja szembe trauma-elbeszélések 
narratíváival. Gyáni izgalmas, provokáló és vitat-
hatatlanságot tükröző magabiztossággal tárja föl 
azokat a dilemmákat, melyek a közös gondolkodás 
múltidejét, a kollektív emlékezet hagyomány-kö-
töttségét helyezik ellenpontba a mindennapi élet-
ben analitikusan megérthető kategóriák természet-
rajzával. De önmagát is vitatja, téziseire is rácáfol 
ugyanakkor, hogy kimenetként végül mégis az 
egységben-látás esélyét fogalmazhassa meg vál-
lalható stratégiának. A kihívó gazdagságú elméleti 
esszégyűjtemény a történeti tudás és identitás-épí-
tés, kultuszformálás és historizálás, folklorisztikus 
és mitikus építkezés elemeit teszi diszkurzív kör-
nyezetbe, jelezvén ezzel, hogy a történetírás maga 
is eszköze megjelenítési kánonoknak, korszakos 
lenyomatoknak, kutatói aspirációknak és (sokszor 
elbeszélhetetlen) múltidőknek. A XX. századot is 
emlékezeti „eseménnyé” avató értelmezés a kor-
szak mint műalkotás vagy műremek vízióját kínál-
ja, de ennek ellentmond megannyi historikus drá-
ma, melyek kollektív élményként vagy traumaként 
élnek tovább. Ilyenek példaképpen a háborúk, az 
erőszak nyilvánvaló dúlásai, melyeket a (például 
paraszti) emlékezet másképpen őriz meg, mint a 
történelemkönyvek lapjai, s ilyenek az első világ-
háború emberi históriái is, ilyenek a megtorlás 
évtizedeinek lenyomatai, a holokauszt időszaka, 
vagy éppen a felejtés mint stratégia (pszichológiai 
és politikai) dimenziói is. Hasonlóképpen láthat-
juk, mint Bendánál föntebb, hogy a jelenbeli múlt, 
a múltbeli aktualitás, a felejtés és megtartás, em-
lékezet és törlés mint eseménysorok verziója nem 
csupán valamely távolságtartó messzeség vagy 
értelmezői rendszerezőkészség tartozékai, hanem 
az élő, időben létező, belevetettségükben a maguk 
másságát megélő emberi csoportok mentális véde-
kezési eszköze a múlás, elmúlás, időtlenné válás, 
jelentésessé formálódás folyamatában.
2 Gyáni Gábor: Az elveszíthető múlt. Nyitott Könyvmű-
hely, Budapest, 2010, 376 old.

Gyáni (mindig) impozáns érvelési és forrás-
használati interpretációja abba a veszteséggel 
együtt élő felfogásmódba kalauzol elegánsan, ahol 
az egykor és most víziói, vagy virtuális és valódi 
társkapcsolati tőkefejlesztési mutatói látványo-
san vannak jelen… A Szerző húsz egybegyűjtött 
tanulmánya – talán nem kell szégyelleni a vallo-
mást – évekre szólóan gazdag mentalitástörténeti 
és elbeszélés-elméleti interpretációt tartalmaz, kí-
sérleteim ellenére bármelyik rövid ismertetésére 
vetemednék, elálltam a snassz szimplifi kációtól, 
inkább azt súgnám a máskéntgondolásra nyitott 
Olvasónak: ne ódzkodjon megkaparintani a kö-
tetet, mert egyszer még a hálán túl is büszke lesz 
arra, hogy időben beszerezte… Záró írásában arra 
fi gyelmeztet: állítólag a történelmet mindig a győz-
tesek írják – de ez nem mindig kell érvényes legyen 
a megértésekkel és belátásokkal alátámasztott tör-
ténelmi tudat megannyi szempontjára, mint azt a 
kötet számos írásában sajnálattal és kritikával hi-
ányolja. Ugyanakkor megerősíti olvasóját: ha a 
történész írásai/kutatásai nem is mindig vágnak 
egybe a történelem szereplőinek tapasztalataival, 
ettől még mindaz részét képezi a feltáró munká-
nak, amely a megértés logikája alapján egy történe-
ti szakmunkának feltételeit és értelmét adja.

Ebben a múlt és jövő, jelen és múlt viszonylat-
ban tesz izgalmas eligazító kalandlehetőséget az 
a Centenáriumi tisztelgés, amely alcímként szolgál 
a Mircea Eliade egykor és ma kötethez.3 A konferen-
cia-kötet a Szegedi Tudományegyetem Vallástu-
dományi Tanszéke által 2007 tavaszán szervezett 
centenáriumi találkozó előadásaiból szerkesztett 
válogatás, mely az európai vallástudomány egyik 
legismertebb képviselőjének életműve, követőinek 
szemléletirányai, és a kortárs valláselmélet jelen-
kori teoretikusai által követett elemző utak szem-
léjét nyújtja olvasóinak. A bevezető tanulmány 
a kötet szerkesztőinek elméleti felvezetése a 100 
éves születési évforduló alkalmából elsősorban 
azt körvonalazva, mi és miként építhető ma a ro-
mán-francia-nemzetközi Eliade-recepcióra. A fran-
cia Dumézil nyomdokain indult Eliade az indoeu-
rópai nyelvek és kultúrák hierarchikus rendszerét 
kimunkáló kultúra-ideológia révén kerül szembe 
az 1920–40-es évek „árja népek harcos rétegét” 
idealizáló, nemegyszer politikai elköteleződést, 
nacionalista érveknek vagy a fasizmus virágzásá-
ban a felsőbbrendűségnek méltó sikert biztosító 
ideológiai iránnyal. S talán még ennél is fontosabb, 

3 Básti Ágnes – Máté-Tóth András szerk. Mircea Eliade 
egykor és ma. Centenáriumi beszélgetés. Belvedere, Szeged, 
2008, 152 old.
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hogy (mert „nem beszélhetünk valamiféle egye-
temes érvényű vallásfogalomról és vallástörténeti 
tényanyagról sem minden esetben”) a valláskuta-
tó mintegy még kutatása előtt megalkotja a maga 
vallását, vallásfelfogási szemléletirányát, a kuta-
tási tényanyagát már ehhez rendeli utóbb, eseten-
ként kiemeli élő közegéből a vallásgyakorlatot is, 
hogy elméleti konzisztenciákat fedezzen föl ben-
nük – ha olykor történetietlennek tűnő kontextua-
lizálás árán is (10-12. old.). Ezzel részint el is kerüli 
a természettudományos érvelés logikáját követő 
felfogásmódokat, hogy „általános igazságot” ne-
vezzen meg elméleti rendszere alapjaként, de ettől 
még nem kerülheti el a vádat, hogy „történetiet-
len”, a „vallás mint olyan természeténél fogva az 
időn, ilyen módon pedig a történelmen kívülre” 
vagy fölé helyezésével válik fenomenológusává. 
Bizonyos szimbólumok, jelenségek kutatásában 
fi lozófi ai spekulációkhoz hasonlítható elméleti té-
telek felállítására merészkedhet, főként ha ezekhez 
„mégis konkrét megvalósulási formákon keresz-
tül jut el, amelyek a történelemben öltöttek testet” 
(15. old.), a tanulságok vagy elméleti érvényesség 
kedvéért akár föl is áldozva azokat a történeti kon-
textusokat, amelyekből a kialakított fenomeno-
lógiai keret adatai származtak. Eliade számára a 
modern ember egzisztenciális válsága a fő kérdés, 
erre adott válaszaiban (már romániai korszakában, 
1945 előtt) is személyes vallást, életfi lozófi át fogal-
mazott meg, s még mielőtt a chicagói egyetem val-
lástudományi tanszékének vezetője lett volna, már 
250 publikációban próbálta tisztázni a korabeli 
tudományfelfogással is szemben álló ars poeticá-
ját, valamifajta „új humanizmust”, mely a nemzeti 
identitás szolgálatában felmutatott, a pre-modern-
től a modernig vezető út szent és profán fogalmai-
nak leírására fókuszáló világképben testesült meg. 
Ezzel íveltre tágította a vallásszociológia horizont-
ját, beemelte a vallásantropológia tapasztalati és 
megfi gyelési anyagát, újabb kutatási területeket 
hódított el a társtudományoktól, s lényegében az 
1970-es évektől mindmáig zajló vitafolyamot inspi-
rált, mely életművével kapcsolatos. Továbbá azért, 
mert a globalizációs folyamatokban a vallásokra 
gyakorolt hatások is jelen vannak, a maga kategó-
ria-rendszerével az empirikus részleteken alapuló 
integrált leíró apparátust mozgósította, mely köve-
tőit és vitatársait a leíró közvetlenségű vagy feno-
menológiai sterilitású elméleti irányokba késztette 
elmozdulni. Ő maga ennek épp a határán állva 
nemcsak impozáns mennyiségű anyagot gyűjtött, 
de magának a mindenkori keretalkotásnak szük-
ségességét is elevenen bizonyította, a konkrét tár-

sadalmi közeg közvetlen ismeretét szorgalmazva 
a magyarázat hátterében és meghatározó aspek-
tusaiban (19-24. old.). Korszakosan nagy hatású 
szerzőként mindezek alapján szinte sejtésnél is 
biztosabban látható a kötet írásaiból, hogy a nagy 
előd elméletalkotói hatása megjelenik nemegyszer 
akkor is, ha az adott tudástéren nem személyesen, 
nem empirikus alapon volt jelen, hanem csupán a 
lehetséges megközelítésmódokat kínálta – ezt vi-
szont kortársaknak és utódoknak egyaránt. Így a 
kötet tanulmányaiban megjelenő Eliade-hatás fen-
nen bizonyítja a lehetséges interpretációk relatív 
érvényességét, lehetséges alkalmazási feltételeit 
és eredményeit is: Dallos Edina néprajzkutató ta-
nulmánya a sámándobok felületi rajzainak értel-
mezéséhez használja fel a díszítőművészet és az 
Altáj-hegység terében élő kizsik és teleukok szim-
bólumrendszerének elemzéséhez segítő mitikus 
fi guralitás-értelmezésben a sámáni utazás meg-
fi gyelési-narratív anyagát; Danka Krisztina iroda-
lomtörténész és vaisnavista teológus írása Thomas 
Mann József és testvérei című műve és Krishna Dhar-
ma Mahábrárata című regénye alapján a szent meg-
nyilatkozásainak módjaira fókuszál, mint olyan 
kategóriára, mely Eliade oeuvre-jében az egyik 
legfontosabbnak volt nevezhető…; Gulyás András 
invenciózus egyiptológus Eliade rövid egyiptoló-
giai monoteizmusra vonatkozó fejezetének tükré-
ben vizsgálja a 17-18. dinasztia vallástörténetének, 
az Amarna-kornak egyiptomi szellemiségét és val-
lási türelmetlenségét; Jakab Attila kisebbségkutató 
és teológus a románul keletkezett Eliade-szövegek 
alapján a hermeneutikai, fi lozófi ai és történészi 
örökséget, Dumézil, Julius Evola és René Guénon 
hatását az ókereszténységre vonatkozó textusok-
ban kutatja; Kósa Gábor mint a Buddhista Egyetem 
klasszikus kínai nyelvésze Eliade sámánizmus-kö-
tetének főszereplőjéről közöl forrástanulmányt kí-
nai kultúrtörténeti aspektusban; Pál Dániel a hin-
duizmus fi lozófi ai kérdéskörében hoz forrásértékű 
elemzést a moralitás és morálfelettiség, vágytalan 
cselekvés és karma-doktrína megjelenésmódjairól 
a Bhagavad Gítában rejlő Magasztos Szózat alapján; 
Pászka Imre szociológus a román szellemi hátor-
szágról ad pontosító összképet Eliade generációját 
vizsgálva Cioran, Ortega, Iorga és Eugen Ionescu 
kontextusában; Sarnyai Szabó Máté fi lozófus-iro-
dalomtörténész aspektusa zárásképpen a sámá-
nizmusok „sámánképének” Krohn, Róheim és 
Eliade-féle verzióit tisztázza analitikus, kritikai és 
komparatív meghatározottságok alapján.

A kötet egésze védikus vagy sámánisztikus, 
antik vagy modern, centrális vagy periferikus re-
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lációkra fókuszál, a szó méltóképpen hódolati ér-
telmében vett Eliade-interpretációban. Ez a múltra, 
múltak múltjára és jelenbe ívelő jelentéstartalmaira 
koncentráló kötetnyi anyag, mint recepció-történet 
is olyan kulturális transzfi gurációkat és koreográfi -
ákat világít meg, melyek eredendő eszköztára, szó-
tára vagy nyelvkönyve olyan „gesztusművészeti” 
nagyság esetében is markánsan megjelenik, ami-
lyen Lábán Rudolf volt.4 Az 1879–1958 között élt 
szerzőtől eddig még nem jelent meg magyar nyel-
vű írás, holott a világ 20. századi tánctörténetének 
egyik legismertebb elméletírója, s tánctudományi 
teóriája már azért is érdekes ebben a múlt-jelen 
kontextusban, mert formatanában nem egyszerű-
en a tánc meghatározó zenei kötődésétől igyekszik 
ellépni, hanem formák és fi gurák olyan jelentés-
tudományi megközelítését adja, mely új elméleti 
irányok kialakulásához is hozzájárult. Látszólag 
száraz „lejegyzési útmutatója” a test térbeliségét 
és a mozdulatok időiségét emeli a jelentés kontex-
tusába, a „térbeli haladás” iránymeghatározási, 
kottázási és ritmikai egységeivel éppen azt a bizo-
nyos „egyetemes közlésnyelvet” lekottázva, amely 
harmonikus ellenmozgások, „térritmikai rokon-
ság” és „a táncos testével megjeleníthető formai 
alakzatok” lendületskáláit öleli fel. Hogy ezeknek 
mi szerepe volt állatok harcmodorában, bajvívók 
cseleiben, akár a mai „testbeszéd” logikájában is 
fölfedezhető értelemben, azt párhuzamosságok, 
„kontrairányok”, testrész-akkordok, az idő „ár-
nyalataira és differenciáltságára” utaló feszültség-
elemek használatának bemutatásával (képes és raj-
zos, továbbá kottába formált közlésével) igazolja, 
fennen bizonyítva, hogy „a táncban az idő ritmusa 
alapjában véve nem több a tér ritmusának megje-
lenítésénél” (102. old.), mellé véve az erőjellemző-
ket, tónusjeleket, a „térnyelv” materiális és jelen-
téses komplexumát. A mintegy 120 koreográfi át, 
tizenöt könyvet és hetven tanulmányt közreadó 
képző-, színház- és zeneművész, aki pozsonyi szü-
letése dacára húsz éves korától a német, francia, 
svájci és angol színpadok gazdagítására adta fejét, 
esztétikai oktatásában és „táncírásában” (choros= 
kör, graph= írás az ógörögben) olyan módon újít-
va meg a táncművek vizualizálásának 17. század 
végi módját, hogy az tervei révén bizonyos fajta 
Gesamtkunst lett, korszakot átfogó és megjelenítő 
összművészeti produkció. A mozdulat szerkeze-
tét, a tánceseményeket uraló rendszerek vizsgála-
tát nemcsak térbeli mozgásvektorok matematiká-
jával egészítette ki, hanem olyan „koreozófi ával” 
4 Lábán Rudolf: Koreográfi a. L’Harmattan, Budapest, 
2008, 124 old.

is, mely „a tánc történelem előtti időkben feltétele-
zett mágikus tartalmát” és kortársainak társasági 
és színházi szórakoztatását is megérthetőbbé teszi 
a társadalmi-kulturális kontextusok ékítményei-
vel (9. old.). A lendületek mozgáselméleti szerke-
zet-elemzése olyan „egyensúlyi feszültségek” és 
indulati skálákon ábrázolható alapvető iránypá-
lyák lekottázását tette lehetővé számára, melyek 
egyaránt magukba ötvözték az európai zenetörté-
neti példák Pithagorasz által lefektetett kromatikus 
zenematematikáját, a Lábán egész életére jellemző 
ezoterikus világképet és a modern aranymetszeti 
harmóniák természetfi lozófi ai felfogásokból meg-
komponált törvényszerűségeit. Olyan áramlások 
(Flows) irányskáláit rögzítette írásban, melyek-
re mai világképeink között felfedezés-értékű rá-
látásokkal találunk egy-egy kulcsmagyarázatot 
vagy mellérendelő hatásjelentést – s tette mindezt 
a modern nyugat művészeti kölcsönhatásainak 
ötvözésével, sőt: a negyvenes évek végén egész 
munkásságát „polgári dekadens irányzatnak” 
minősítő befogadói süketség-vakság ellenére is. 
A kötet most a kortárs tánctudományi gondolko-
dás „ősatyjának” szóló tisztelgés mellett halálának 
50. évfordulójára jelent meg, az összefüggések sa-
játos térbeli alakzatait történeti törvényszerűségek 
és a test térbeli viselkedését „állapotok” dinamikus 
formatanával kiegészítve.

A Lábán-kötetet is megjelentető L’Harmattan 
(Fuchs Lívia sorozatszerkesztésében) egy további 
opusszal is (szó szerint vaskos)5 meglepetésként 
szolgál azoknak, akik e fura mód „túlszofi sztikált-
nak” tetsző jelentéstulajdonító folyamatot életide-
gen konstrukciónak hajlamosak látni. A Száz év 
tánc címen publikált „Bevezetés” kilenc nagy fe-
jezetben tárgyalja az „új tánc születésének” ame-
rikai és európai iskoláit, törekvéseit, reformereit, 
riválisait, avantgárdjait, nemzeti intézménytörté-
netét, néptáncos mozgalmait, táncnyelvi-narratív 
keveredések korszakait és a posztmodern-neo-
avantgárd hullámokat (ez utóbbiakat kiemel-
ten az 1970 és 2000 közötti időzónában), de nem 
csupán a balettek, a fi lm, színházi, operai, társas-, 
afro-, etno-, jazz- és kontakt-improvizációs tán-
cok egész évszázados seregszemléjét adja, hanem 
mindehhez a táncnyelvek összeolvadási, moder-
nizálási, újraértelmezési és narratív-kommuniká-
ciós trendjeit is csatolja rövid pályakép-portrék, 
intézmény-leírások és értékelések révén. A legfon-
tosabb folyamatok és újítások láncolatának ezzel 
az évszázadnyi históriájával olyan egykori és mai, 
5 Fuchs Lívia: Száz év tánc. Bevezetés a táncművészet XX. 
századi történetébe. L’Harmattan, Budapest, 2007, 364 old.
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szakrális és formális, strukturális és interpretáci-
ós, kommunikációs és művelődéstörténeti anyagot 
nyújt át Fuchs Lívia, amely alaptankönyve kell le-
gyen a táncművészet, tánctörténet, adaptáció-his-
tória, test-mediatizálás, cirkusz, sport, esztétikum 
és ideologikum sodrásait érdeklődéssel vizsgáló 
gondolkodásmódoknak. Nem csupán esztétikai, 
s főként nem egy szűkebb művészeti terület „be-
vezető tankönyveként” szolgáló opusz ez, hanem 
„az idő legyőzését, a táncmúlt jelen idejűvé tételét” 
tradícióként vállaló szemléletmód kiadós igazolása 
is, vállalva, hogy már a kereső aspektusban is je-
len van az írásos és képi dokumentumok feltárásán 
túli narratív analízis értelmező fókusza, a résztve-
vők és szemtanúk pillantása révén újraformálódó 
autonóm színpadi műfaj megannyi ezer alkotása, 
követhető és felfüggeszthető gondolkodásmódok 
művészetre és történelemre ráközelítő koreográ-
fi ája is. E történeti „szervesség” a színpadi táncos 
baletthagyományok mellett a műfajok, előadási és 
képzési gyakorlatok, kompozíciós módszerek, al-
kotók, társulatok, stílusok, elbeszélt üzenetek „mo-
dern tradícióit” refl ektív közelbe invitáló komp-
lexitással érzékelteti egy évszázad folyamatait 
(persze nem mindet, de ezt már a sokoldalas tar-
talomjegyzék is pontosan sugallja). Összességében 
tehát, miközben a sok évszázados hagyományok 
módosulásának és továbbírási rutinjainak részle-
teivel bevezet a kultúratörténet egy fölötte komp-
lex ágába, képes maradt összképet adni arról is: 
a balett „akár mint meghaladni és megtagadni való 
béklyó, akár mint bővíteni és gazdagítani érdemes 
tradíció, folyamatosan és rugalmasan refl ektált a 
minden összetevőjét és határait is megkérdőjele-
ző és újraíró törekvésekre” (10. old.). Ez elmosódó 
határok a test médiuma szempontjából kritikus és 
értékőrző kontinuitásban maradtak izgalmasak, je-
lezve, hogy a tánc-szcéna mindig kulturális, gazda-
sági, köztörténeti, kultúrpolitikai, kommunikációs 
és média-függő mivoltában is átalakuló narratíva, 
mely, ha nem is maga a történelem, annak szimbo-
likus-szakrális újra konstruálásában aktívan részt 
vevő jellegű, szubkultúrája korszakos és egyetem-
leges hatásokkal gazdag.

Nem szaladhatunk tova a közelmúlt száz esz-
tendő ilyetén parttalanul gazdag tánctörténeti se-
regszemléjétől addig, míg az ugyancsak Fuchs Lí-
via szerkesztette másik, Táncpoétikák kötetre nem 
vetünk egy pillantást.6 A szerkesztő sorozatában 
negyedik kötet nem monografi kus igénnyel, de 

6 Fuchs Lívia szerk. Táncpoétikák. Szöveggyűjtemény a 
reneszánsztól a posztmodernig. L’Harmattan, Budapest, 
2008, 245 old.

az összképre jellemző aprólékos színességgel tárja 
elénk a táncnyelvi és kompozíciós kérdések sok év-
százados tárházát. Teszi ezt azzal együtt és annak 
ellenére, hogy a szóbanforgó műfaj legjelesebbjei 
nemcsak hogy kevésszer merészkedtek a maguk 
„univerzális törzsi nyelvének” más nyelvbe, sza-
vakba foglalására, de ettől gyakorta el is zárkóztak, 
így épp a legavatottabbaktól tudunk a legkeveseb-
bet magáról a koreográfusok által elmondható más 
világokról. A szövegválogatás ezért is él azzal a 
módszertani szubjektivizmussal, hogy a források 
fölidézését a 16. században kezdve divatos dialó-
gus-műfajt, levélformát, interjúkat, feljegyzéseket, 
dokumentumokat, emlékiratokat, deklarációkat, 
manifesztumokat, refl exiókat, önvallomásokat 
ölel fel egészen napjaink „posztmodern” táncnap-
lóiig vagy bejegyzéseiig. Ez nemcsak izgalmasan 
korhűvé és szórakoztatóvá teszi a kötetet, hanem 
mindvégig refl ektálttá a tánc területének korsza-
kos hatását, jelentőségét, szórakoztató vagy közlő 
funkcióját, kontextuális társadalmi hálóját is. A ki-
egészítő lexikai, bibliográfi ai rész forrásgazdagsá-
ga minderre már csak ráadás, a Szerkesztő mint-
egy „sorvezetővel” kedveskedik nekünk, melyek 
„a jövőhöz vezető utak” mentén a múltból átívelő 
pályák és sorsok vezérfonalán juthassanak abba az 
áttekintő nézőpontba, ahonnan a koreográfus mint 
különleges ember látja a balettek élvezhetőségét, 
a táncszimfóniák kompozicionális elemeit, fények 
és táncok kontrasztjainak jelentéstörténetét, szceni-
kai terveket és befogadói refl exiókat, sajtókritikát 
és kritikus önmarcangolást is. Az utánzó művé-
szetek körébe soroló kora-romantikus funkciótól 
az életviteli specifi kumokon át a táncos „életvilág” 
bemutatásán túl a vizuális „érintések” nonverbális 
univerzumáig kiterjedő tánc-formanyelvi átalaku-
lásokat olyan részletgazdag társadalmi viszony-
rendszerben érzékelhetjük, melyekben a táncpoéti-
kák valójában korszakos oeuvre-ökké állnak össze, 
teret adva a megjelenítő, interpretáló személyiség 
és a mindenkori értelmező környezet örök párbe-
szédének is. Oly lélekgazdagító lenne itt megannyi 
szövegrészt citálni, de be kell látnom: szinte a for-
rásközlés gazdag univerzumától fosztanám meg 
a fölidézett jelentést akkor is, ha szándékom épp 
ellenkező lenne. Kárpótlást épp az jelenthet, hogy 
az Olvasó érdeklődésének annyi korszak, oly im-
pozáns nevek, s az ámulatra is késztető személyi-
ségek akkora serege kínál itt értelmező elemzést, 
hogy néhány jól hangzó sor ebben nem jelenthet-
ne külön késztetést vagy meggyőző érvet. Aki első 
pillantásra hajlamos volna azzal elütni a kötetben 
való bóklászást, hogy a balett még a színpadon is 
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untatja, nemhogy könyvben, az maga fog a legko-
molyabban meglepődni, ha beleolvas a látszatra 
jelbeszédes művészeti ág mérhetetlen kiterjedésé-
nek forrásanyagaiba.

E táncpoézisek, mozgás- vagy állapot-, és kor- 
vagy irányzat-leírások szinte ürügyet kínálnak 
arra, hogy a L’Harmattan e régebbi, polcomon 
átlapozásra-olvasásra váró kiadványai mellé ön-
korlátozás nélkül beemeljem – legalább egy rövid 
jelzés értékében – azt a kötetet, melynek közzététe-
lében senki más nem, de épp a L’Harmattan vállalt 
ugyancsak úttörő szerepet. A mai kiadványpiacon 
korántsem csekély erény, hogy eleddig ismeretlen 
tudásterületek honosításában (ökológia, poszt-
modern fi lozófi ák, kultúraközi találkozások, roma 
pedagógia, drogkutatás és vallásnéprajz, addikto-
lógia és mikrohistória, kommunikációelmélet és 
hermeneutika, valláselmélet és jogfi lozófi a – hogy 
csupán a legrövidebb diszciplináris listát idézzem 
ide) oly vállalásos kiadói stratégia révén kataszt-
rofálisan hiányzó művek pótlása alakítja a L’Har-
mattan profi lját. Ebbe a rizikóviselő körbe sorolom 
nemcsak Fuchs Lívia köteteit, hanem a zenei szub-
kultúrák megjelenítésében legutóbb napvilágra 
került opuszt is,7 melynek látszatra méltatlanul 
kevés olvasó indulna keresésére, ugyanakkor aki 
elérheti, kínosan ébredhet rá a komplexitások le-
hetséges körében addig szemhatárába véletlenül 
sem bekerült tudáságazatok fontosságára. A Ze-
neantropolisz. Hazai utak a zeneantropológiához című 
tanulmány-válogatás igen látványos kakukktojás 
itt, mivelhogy magam szerkesztettem, de mit ta-
gadnám, még mindig azt hiszem, sokakat érdeklő, 
többeket izgató, eltérő felfogásmódokat bizsergető 
tartalmú, s ha illő rövidséggel is, annyit minden-
képpen érdemes elmondanom a (jelen esetben 
történelmek, művészetek és koreográfi ák egykori 
és mai világait idéző) kötetről, hogy olyan tudo-
mányos ismeretközlő mű, elsősorban bölcsész és 
társadalomtudományi érdeklődésű olvasókra szá-
mító összeállítás, amely a szerkesztő szándéka sze-
rint a magyarországi egyetemi oktatásban és tudo-
mányos kutatásban ritka, pontosabban eddig még 
nem létező tematikájú válogatást kínálja. Az írások 
szerzői (többségükben végzős vagy doktorandusz 
egyetemi hallgatók) tapasztalati tudásterületükön 
zenei szubkultúrákat, sajátosan és (belülről is csak 
nehezen) megismerhető csoportvilágokat mutat-
nak be, melyekre éppen ez a történelem-független 
vagy refl ektált história-felfogás, a kortárs lét mint 

7 A. Gergely András (szerk.): Zeneantropolisz. Hazai 
utak a zeneantropológiához. L’Harmattan Könyvkiadó – 
 Kossuth Klub, Budapest, 2011, 166 old.

narratíva jellemző. Az írások kompozíció-füzére 
interakciókra, kölcsönhatásokra és narratívákra 
építi fel azt a komplex megismerés- és megköze-
lítésmódot, amelyet a nyugati tudományosságban 
a zenei antropológia (és részben az etnomuzikológia) 
képvisel. Ez a terület csupán egy-két hazai kutató 
(szociológus, néprajzos, népzenekutató) munkás-
ságának margóján sejlik föl, szélesebb körben nem 
is ismert tudástartomány, s itt még ennél is kevés-
bé használt megismerés-tudományi tematikát ölel 
fel, ezen belül szűkebben azt, ami zene és politika 
összefüggéseire épül. Mert hát, ha furán hangzik is, 
ez összekapcsolódottság a rejtekezés dacára léte-
zik. Épp ezért, a fő kérdés a kötetben és az egyes 
írásokban is: miként függ össze a zenei kultúra a 
politikai kultúrával, avagy a zenei aktivitás a po-
litikai részvétellel, továbbá e köztes tartomány-
ban milyen átmeneti vagy szubkulturális szcénák, 
élményközösségek és értelmezési horizontok vannak, 
s ezeken belül miféle társadalmi kultúrafogyasztás 
és kultúraformálás, interetnikus kommunikáció és 
művészeti-alkotói kifejezés-gyakorlat rejlik, amely 
minden másnál evidensebb politikai konnotáció-
kat is hordoz, dramaturgiai történéseket rejt? Ezek 
„szcenikai” és téri értelemben vett politikai termé-
szetét vagy jelentőségét tárják föl a tanulmány-vá-
logatás szerzői a „társadalmi színház” rejtelmeit 
megvilágítva, egy „nempolitikai politika” természet-
rajzát formálva. Ha a zene „hangzó matematika”, 
akkor a zenei szubkultúrák kottázható létmódot is 
kínálnak, s e „kottaképek” pontossága vagy a be-
lőlük származó interpretációs-előadói szabadság 
lehetősége teremti meg esélyét a zeneantropológiai 
diskurzus-mezők megismerésének, történeti és 
mai társadalmi ritmusok vagy koreográfi ák desk-
riptív megjelenítésének is.

Hasonlóképpen a rejtett hagyománytartás, az 
elszakadás révén kialakuló összetartozás élmény-
közösségi rendje határozza meg a veszni látszó 
hagyományok újra felfedezőinek szinte intim kö-
rét…, avagy hát nem is oly kicsiny csoportozatát. 
Vincze Kata Zsófi a, kinek doktori értekezésévé ér-
lelődött sok éves kutatási tapasztalata, Visszatérők a 
tradícióhoz. Elszakadás a zsidó hagyománytól és a baál 
tsuvá jelenség kérdései a rendszerváltás utáni Buda-
pesten című opusza8 révén abba a (talán ciklikus, 
talán alkalmilag megújuló) érdeklődésvilágba ka-
lauzol, melyben az ismétlődő szokások rendje ta-
lán minden másnál jobban és historikus alapokon 

8 Vincze Kata Zsófi a: Visszatérők a tradícióhoz. Elszakadás 
a zsidó hagyománytól és a baál tsuvá jelenség kérdései a 
rendszerváltás utáni Budapesten. L’Harmattan, Budapest, 
2009, 261 old.
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szabályozott, a legtöbb tilalommal (vagyis nyilván 
megesett eltérések korlátozási szándékával) ter-
helt, a mégis egyre határozottabban teret hódító 
tünetsor. A fénylően tehetséges ifjú kutatót nem-
csak az különbözteti meg a pályakezdőktől, hogy 
korábbi munkái is már akadémiai vagy egyetemi 
kiadványokban láttak napvilágot, hanem egész 
szemléletmódjának, módszertanának és írásmód-
jának komplexitása is. Belülállóként tekint „rá” a 
gyülekezetre, terep- és emberismerettel vetíti ki 
a szereplők és a rendszer sajátos vonásait, komp-
lex képet formál hivatalos adatokból, intellektuá-
lis orvvadászat révén, intim szférákban bejáratos 
„kultúrkémként”, s von le következtetéseket a zsi-
dó vallásba érett felnőttkorukban újra betérő ifjak-
ról. Szöveganyaga nemcsak a történeti dimenziók 
miatt izgalmas, hanem a megismerő módszertan 
példázataként is, feltárt és kontrasztos összehason-
lító körképének hiteles igazolásával együtt, a nem-
zetközi szakirodalom érzékeny feldolgozása és 
interpretálása révén is. Ámde a „folyamatosan 
változásban lévő közösségeket nem lehet ’leírni’, 
’lemérni’, majd kivetíteni ennek a leírásnak pilla-
natát, mintha az időtlen lenne. E közösségek, ha-
gyományaik, konfl iktusaik, erőviszonyaik, sze-
replőik, történeteik természetesen folyamatos 
változásban, mozgásban vannak, e könyv fejezetei 
során pedig remélhetőleg megmutatkozik min-
dennek dinamikája, működési mechanizmusa” (7. 
old.). Problémafelvetése tehát ellentétben áll a line-
áris leírást, „fejlődést”, evolúciós trendet látszólag 
evidensen elfogadhatónak tekintő kortárs felfogá-
sokkal, s épp azokat a belső hullámzásokat mutatja 
be, melyek révén a zsidó életformához kötődő, en-
nek valamilyen gyakorlatát magáénak valló nem-
zedék (a 18 és 35 év közötti, a soá utáni harmadik 
generáció) zsidó családokban született mintegy 
ötöde szüleinek önkéntes vagy kényszerű hallga-
tása és „kikopása” után önként és örömmel vissza-
tér valamely kortárs hagyományépítő közösségbe. 
E (majdhogynem) koreografált mozgás az „egy-
kor”-ral nemcsak szembeállítja a most állapotát, de 
a történelemre éppen szakrális választ próbál ke-
resni új történetek és új szakralitások reményében. 
A Szerző a fi atal valláskövetők, betérők, beavatást 
nyerők és ezért tudatosan felkészülők – ortodox 
értelemben vett – szigorúan vallásos életvitele a 
visszatérést (báál tsuvá az a megtérő, háláchikusan 
beavatásra érdemesülő, vallási szokásokat vissza-
tanuló egyén, aki legalább egy rítussal többet tart 
meg szüleinél) mint olyan státust tekinti, amelyért 
szigorú tradíció-követésre kell vállalkozzon, aki ki 
szeretné érdemelni a betérés jogát és adományát. 

Visszatérők a 202 interjúra alapozott anyagban 120-
an vannak, de vannak újravisszatérők, kilépők, sőt 
a maguk szerepében iránymutató személyiségek, 
rabbik, iskolaszervezők, tradíció-konstruálók is. 
A szerzői módszer a résztvevő megfi gyelés ant-
ropológusi eszköze, vagyis a leírni kívánt kultúra 
mindennapjaiban való teljes körű részvétel, a be-
avatottság elnyerése, az életviteli azonosulás, a val-
lásértelmezés szemléletbeliségének a szereplőkhöz 
igazított módja, vagyis a saját normáik, fogalmaik, 
értékrendjük alapján keletkező, számukra teljes vi-
lág átlátása és megmutatása, magának a kutatónak 
és a kutatott közösségnek minduntalan változása 
mellett is. A reformzsidóság és az alternatívok, 
a tradicionalisták és az új tradíciót kidolgozók, az 
ortodoxok és a környező nemzsidó világhoz való 
viszonyban beilleszkedettebbek széles körét ve-
szi fókuszba a Szerző, többféle kommunikációs 
rétegben fordul meg, s mindenekelőtt a történeti 
átmeneteket nagyítja közelebbre, amilyen a soá, 
a pusztulás és emlékének későbbi korszaka, a ha-
gyománytól elszakadás szocializmus-kori idősza-
ka, utóbb a rendszerváltási „felszabadulás”, majd 
a rendszerváltozás időszaka, amely új kereteket 
és normarendet engedélyezett a hitükben erősö-
dőknek, hogy azután végül is a legeltérőbb közeg-
ben-környezetben is mindenkit arról faggasson 
vagy olyan aspektusból lásson tisztábban, amely 
az élményközeli megismerésre épülő és problema-
tizáló, kérdező és válaszadó megismerő merszét 
újfent megerősíti, válaszait vállalja, hovátartozásá-
ban új szereptudattal él.

A kötet a megannyi azonosság mellett szinte vi-
lágító árnyaltsággal nevezi meg a különbségeket, 
a szerepvállalásokban rejlő enharmóniát, a feszült-
ségeket generáló csoportkultúra-meghatározott-
ságokat, az értelmező vallásban az értelmezések 
párhuzamainak eltéréseit és belső distinkcióinak 
rendjét. Sűrű mód gazdag ez az anyag, már az ér-
tekezés bevezetője is túlterheli a recenzió ismertet-
hető legkülső szintjét is, ezért csupán annyit jelzek 
itt belőle, amit az azonosságok látszatai mögötti 
különbségeket illetően a Szerző maga is feldolgoz: 
szakirodalmi és hitéleti forrásokat, weboldalakat, 
kiadványokat, monográfi ákat, maga készítette in-
terjúkat, alternatív vallási csoportok nyilvános vi-
taanyagát, mások kutatásait, törvénykönyveket, 
imamagyarázatokat stb. feldolgozó komplex meg-
közelítést. E megtéréstörténetek komplexitásának 
az interjúszövegek is hitelt biztosítanak, a Szerző 
nem igyekszik „helyére tenni” az elhangzó tör-
téneteket, hanem megfi gyel, fordít, közvetít, esé-
lyek latolgatására késztet, midőn a párhuzamos 
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utakon meginduló, nemegyszer mozgalomszerű 
burjánzású belső közösségi életek mutatkozásait 
illusztrálja. A kötet külön erénye a tárgyalt egyházi 
törekvésekről és csoportkülönbségekről rendezett 
nyilvános vita szöveganyagának közlése is, mely-
ből a betérés, a kiválás, az újrarendeződő mentá-
lis kapcsolathálók szinte rituális rendje, tranzíciós 
állapota és élményközösségi formálódása tetszik 
elő – köznapibb analógiával az „átmeneti rítusok” 
rendjének fölvázolása. Az amerikai indíttatású be-
térő-mozgalom és a keresztény „megtérés”-foga-
lom körvonalazásával rávilágít arra, hogy itt nem 
a „megváltás” értelmű célképzetről van szó, ha-
nem egy történeti fundáltságú, a dogma-értelme-
zésekben meglehetős egyéni szabadságot biztosító 
s ezt közösségek szintjén is legitimáló törekvésről, 
melynek „koreográfi ája” az „egykor vagy ma?” he-
lyett részben az „egykori ma”, részben a spirituális 
mozzanatok értelmét a dogmák követésével nem 
korlátozó, hanem kiteljesítő múlt-átélés és kontinu-
itás-megvalósítás élményét szervezi meg konkrét 
mozgástérben. Éppen úgy, ahogyan Lábán Rudolf 
értékőrző kontinuitás és koreozófi ai státuszépítés 
teóriájában a test mozgásainak áramlás-irányaiban 
jelent meg, vagy ahogyan Benda Gyula a „mozdu-
latlan történelem” társadalmat meghatározó ele-
meit, vagy Gyáni Gábor a tapasztalati történelem 
mint emlékezet szempontot taglalja az elveszíthető 
múlt etapjaiban. S épp ennek a történelem felől a 
jövő felé irányuló mozgásdinamikának tükrét mu-
tatja meg az a kötet is, melyben Kocsor Judit és 
László Klári az események, tények, adatok újraol-
vasását mint az egyén történelmi konstrukciókhoz 
vezető attitűdjét jellemzi a Különbéke. Embermentők 
és túlélők beszélgetései a holokausztról címen megje-
lent kötetében.9 Az emberi, közvetlen és nagyon 
emberi vallomásokban egymással küzdő „sorsta-
lanság” és személyes bátorság együttes felmuta-
tása a legfőbb érték e kötet megnyilatkozásaiban, 
vagyis holokauszt-elbeszéléseiben és maga a for-
rásanyag közreadásában. A visszaemlékező, élet-
út-históriákkal az embertelenségek korszakának 
emberi miliőjét megjeleníteni képes ön-portrék 
egy évtizede alakult beszélgetőközösség, az Ari-
adne-csoport tagjainak „sztoriját” teszik narratív 
história tárgyává, főként olyan előtörténetet elme-
sélve, amely Ariadne labirintusból kivezető fona-
lába kapaszkodva kínálja a megismerés, megértés, 
megbocsátás és feldolgozás komplex élményét. 
Gyermekkorok, élethelyzetek, társas környezet, 

9 Kocsor Judit – László Klári: Különbéke. Embermentők és 
túlélők beszélgetései a holokausztról. Bencés Kiadó, Pannon-
halma, „Historia pro Futuro” sor., 2008, 244 old.

kiszolgáltatottság, marginalitás, megszégyenítés, 
menekülés és megmenekülés hullámai sodorják 
tova a kötet tizenöt portréját, melynek keletkezési 
alapja a kor- és élményközösség volt, intim törté-
netisége pedig a múltba visszavezető vagy onnan 
jelenünkbe ívelő megértőközösségi élményanyaga. 
A soá feldolgozása, melynek során a visszafogott 
vád épp oly élesen hasít a kapcsolatok között, mint 
az árulások története vagy a kifosztások szégyene, 
ebben a kötetben a morális küldetéstudat nélkül is 
spontán segítő magatartások gazdagságát engedi 
látni. „A holokausztról sokat írtak már történel-
mi szakkönyvekben, folyóiratokban és tanköny-
vekben; számos túlélő visszaemlékezése látott 
napvilágot egyszerű dokumentumként vagy iro-
dalmi formába öntve. Azt gondolhatnánk, hogy 
alig maradt feltáratlan, elmeséletlen tény a vész-
korszak történetéből. Az Ariadne-csoport könyvét 
olvasva azonban rá kell jönnünk, hogy egyvalami 
biztosan nem kapott eddig elegendő hangsúlyt. 
A holokauszt áldozatainak és túlélőinek saját, sze-
mélyes történetei nem kerültek még párbeszédbe 
azoknak a kortársaiknak a történeteivel, akik nem-
csak tétlenül, közönyösen, vagy éppen elégedet-
ten szemlélték az eseményeket, hanem életüket 
kockáztatva próbáltak szembeszegülni az ember-
telenséggel…” – összegzi ajánlásában Randolph 
L. Braham, kiemelve, hogy e tisztázási-belátási fo-
lyamatban a zsidó és keresztény egyházak közös 
szembenézése, párbeszéde is részét kell képezze a 
holokauszt-kutatásnak. Ez az intézményes, hitbéli 
és morális „különbéke” azok számára, akik áldoza-
tok mentői vagy megmenekülők voltak, egyaránt 
jelképezi az egykori hétköznapi hősök történetét, 
s azokét is, akik e példázatokat ma vagy a jövőben 
mint lehetséges sorsot élhetik át a vallomások ta-
nulságaként. Ez a történelmi koreográfi a csendül 
ki az idős emberek korképéből, meghatározó tet-
teik értékvilágából, a lágernaplók mögé historikus 
kontextust életvilág-díszletek közé helyező narra-
tívákból: „Apám paraszt-zsidó családból szárma-
zott, és ez talán nagyobb különbséget jelentett a 
szüleim között, mint amekkora különbség zsidó 
és nem zsidó házastársak között lehetséges”; /…/ 
Az évek során a férfi ak valahogy mindig eltűntek 
a nők mellől, vagy ha nem tűntek el, a párok bol-
dogtalan házasságokban éltek. Talán az én gene-
rációmban történtek az első olyan házasságok, 
mikor nem tűntek el mellőlünk a férfi ak, és nem 
is lettünk boldogtalanok. Ez azért fontos, mert a 
férfi ak megőrzésének, ’otthon tartásának’ fontos-
ságát gyerekkoromtól kezdve úgy éltem meg, mint 
szigorú válási tilalmat”; /…/ „Az apai családom-
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ból mindenki elpusztult a holokausztban, minden-
ki lágerben pusztult el, kivéve azokat a férfi akat, 
akik munkaszolgálatosok voltak….Az anyai ágon 
mindenki megmenekült a holokausztból. Anyám 
és apám családjának eltérő sorsa furcsa és érdekes 
egyensúlyt teremtett nálunk. Tehát egyrészt nem 
volt titok – mint annyi családban az volt – sem a 
zsidóságunk, sem a holokauszt, másrészt mégis 
titok volt. Tilos volt az apukám előtt erről beszél-
ni. Ez nehéz, és végül mégis titokkal teli légkörét 
teremtette meg a gyerekkoromnak… Az ilyen tí-
pusú házasság nagyon gyakori volt a háború utá-
ni úgynevezett ’maradék zsidóság’ körében. Egy 
szóval kifejezve ez valami összekapaszkodás-féle 
volt. Sok fajtája teremtődött ennek a háború utáni 
zsidóság körében. Sokan elvették feleségül, vagy 
hozzámentek ahhoz, akit mentettek, vagy aki őket 
mentette, más nők sokkal idősebb, apáik korában 
lévő férfi akhoz mentek feleségül, vagy azokhoz, 
akik elvesztették előző családjaikat, gyerekeiket. 
Vagyis ők mindannyian összekapaszkodtak” (222-
225. old.).

A maradék identitás és a befogadó megértés 
nemcsak akként szólal meg e kötet lapjain, aho-
gyan az összekapaszkodók személyes életében 
ez sorkérdés, megoldás, kényszer, remény vagy 
egyszerűen történő történelem volt, hanem a ha-
gyományátadás alakjában is. A családmegtartó 
nagymamák, akik magukhoz veszik árva unokái-
kat, írásban viszik tovább a történelem élményét 
naplóikban és meséikben, mintáikban és „kivá-
lasztott” sorsuk méltó vitelében, vagy lokálpatrio-
tizmusukban, helyi kötődéseikben láttatnak pél-
dázatot, éppúgy fenntartói annak a múltképnek 
és múlt-tudatnak, amelyben ha tilos is (volt) zsi-
dónak lenni, sokszor épp oly tilos (lett) keresztény 
hívőnek lenni is, az így kialakuló helyzetközösség 
pedig véd- és dacszövetséget ébreszt, „ami ab-
ból állt, hogy mi, gyerektársak tiszteltük egymás 
vallását és meggyőződését. Tudtuk és értettük 
egymás világát” (233. old.). Ehhez olykor a fővá-
ros világvárosias légköre is keretet nyújtott még, 
a kisvárosok és falvak történeti tudata pedig szinte 
mindig, a kollektív emlékezet ilyetén belülről épí-
tése a morál szakralitásával hitelesítette a létbe-
vetettség kríziseit is. Amikor pedig egy fővárosi 
ház lakói nyolcvan-száz menekülőt mentenek-fe-
deznek-rejtenek, amikor életutak egész korszakait 
„lopják”-rabolják el fanatikus erők, vagy „lekáde-
rezéssel” teszik lehetetlenné gettót túlélő emberek 
számára a jövőt, s amikor más, testvérgyülekezeti 
hitvilágban lel reményre a túlélő, mindétig jelen 
van a feljelentéstől az irigységen át a korcs gyű-

löletig mindaz a környezeti feltétel, amely utóbb 
már nehezen „megbocsáthatóvá” teszi a történte-
ket. De épp a hit mélységéből fakadó belátás, meg-
értő tolerancia és (vallás)környezeti kölcsönhatás 
közelíti egymáshoz a párhuzamos identitás-törté-
neteket, vagyis már nemcsak arról vall, „ki a zsi-
dó?”, hanem épp annyira arról is, hogyan s miként 
értendő-érthető meg az évszázados kérdés: „ki a 
magyar?”. Ezt a sorskérdést az 1937. év júniusában 
megjelent Szép Szó folyóiratszám „Mi a magyar 
most” kérdésként vetette fel, majd 1939-ben a Szek-
fű Gyula szerkesztette (azonos című) kötet is, nem 
bátortalanul nemzetkarakterológiai válaszokat ku-
tatva, korszakos trendváltozásoktól félve, világ-
égések emlékezetét és előjeleit regisztrálva, „Köl-
csey, Vörösmarty, Arany sötét kétségbeesésébe” 
zuhanás élményével együtt. Az 1938-as felszólítás 
Thomas Mann tollából: „Európa vigyázz!” – most, 
2011-ben éppúgy fi gyelemre int, önvizsgálatra 
késztet, én-meghatározásokat igényel és környeze-
ti függésrend belátását tudatosítja. A Sándor Iván 
válogatta és szerkesztette friss kötet10 valamelyest 
szemben is áll azzal a történeti vízióval, amely a 
magyar jellemre kérdez rá, s nem a magyar jelen-
re, a „kipróbált és bevált világos és demokratikus 
megoldás” (Ignotus) helyett a történelem visszás-
ságai és megszakításai miatt meg nem teremtődő 
magyar polgárság hiányolásában látja feladatát, 
nem pedig a történelmi hatásokat napi refl exióknál 
mélyebben átlátó és problematizáló refl exivitásban 
(10-11. old.). S itt a fél évtizede ugyan e címmel 
publikált Romsics – Szegedy – Maszák összellí-
tás is hangsúlyt nyerve a „miben vagyunk mások, 
mint egykori elődeink?” témakörrel bővül, de még 
nem „uniós” válaszokkal gazdagodva. A szerkesz-
tő viszont úgy látja: a korszakosan is érvényesen 
gondolkodó „szellem számára elengedhetetlen az 
önismeret, jó ideje az európai, s hatására a magyar 
történettudomány egyik központi témája”, e tu-
dományos diskurzus azonban még mindig „nem 
ér le a magukra hagyottakhoz. Nem képes pár-
beszédbe kezdeni a sok millió Tiborccal”, akiket a 
Bánk bán jellemzően nemes históriája óta épp az 
jellemez, hogy korszakos panaszaik nem érik el 
a párbeszédképes kiváltságosakat, akik azonban 
mind-mind elbeszélnek egymás mellett, történel-
mi idők óta. Márpedig minden gyilkos környezet-
szennyezésnél is „vészesebb a történelmi tudat-
szennyezés. Holott egy nemzet az önmagára való 
hiteles emlékezet nélkül csak állétbe ringathatja 
magát. A régi hitvilághoz, az avult tételekhez, kép-
10 Sándor Iván szerk. Mi a magyar most? Kalligram, 
Pozsony, 2011, 220 old.
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zelgésekhez való ragaszkodás kizárja az ország ér-
dekében hozható racionális döntéseket” (18. old.). 
A múlt tisztázásában és a nemzeti önismeret meg-
találásában pedig nem elsősorban vezérideológiák 
kellenek, nem csupán szókimondó Tiborcok vagy 
az idegen-ellenességben fel sem tűnő ráébredések 
(a Bánk bán alakjai közül kik is az idegenek?!), ha-
nem az időről időre újra meg újra föltett kérdés 
pontosításai: ki és mi a magyar ma? Mi történik 
velünk, Európával, az országgal, múltunk trauma-
tikus fejezeteivel, revansvágyak és mitikus múlt-
képek koreográfi áival, a nyugati demokráciákhoz 
felzárkózással, az államszerkezettel, a gazdaság-
gal, az igazodás-kényszerekkel, az „ósdi-keleties” 
visszacsúszással, a demokrácia megteremtődött 
körülményeinek értetlen kezelésével.

Az Olvasónak fölajánlott narratívák közül a 
Gyáni Gábor jegyezte történeti olvasat kínál itt első 
perspektívát, Sorskérdések és az önmegérés nemzeti 
diskurzusa a globalizáció korában címmel. S ha fön-
tebb a célszerűen ezer-árnyalatú interpretációtól 
megriadva csupán a lehetséges olvasói refl exiókra 
bíztam Gyáni értelmezését, itt sem tehetek más-
képp, mint az „identitásdiskurzus egyedisége” 
alapján intellektuális felfedező munkát közzétevő 
alkotóra hagyom a kisebbségi, nemzetépítő, belső 
„tükörrendszereket” megnevező és összehason-
lító, „bensőségesség és idegenség mint attribútu-
mok” rendszerében tiszta képet adó, elképzelt és 
kirekesztő közösségeket felállító jelkép-erdőben 
(erődben?) kalauz-szerepre vállalkozó történész 
ébresztő felhívását. Múltra és jelenre vonatkozó 
sorskérdéseinek, a transznacionális térben való el-
igazodási szándéknak roppant impozáns ajándé-
kával olyan „önmegértési diskurzus” bevezetőjét 
kapjuk, amelyben már szinte megágyazott helyet 
kaphat Bauer Tamás kitűnő tanulmánya Magya-
rok, romokon címmel az elmúlt évtizedek sokkjait és 
napjaink kilátás(talansága)it néven nevező rend-
szerelemzése; Halmai Gábor elegáns, A jogállami 
forradalomtól az illiberális demokráciáig felfestett össz-
képe 1989 és 2010 közötti létünkről; Pataki Ferenc 
A magyar lelkiállapotról szőtt korszakos áttekintése 
a lélek közgondolkodási és kollektív pszichébe 
ékelődött tapasztalati tömegérzelmeiről, szabadsá-
gok és konszolidációs nemzedékek közösségi köz-
ügyeiről; Vásárhelyi Mária „Roncstársadalmunk” 
megosztó és szétziláló, „kétharmados politikai 
erőtérbe” kényszerítő, bizalmatlanságba taszító vi-
lágainkról szőtt érzékeny állapotrajza; Závada Pál 
nemzeti túltengést sajtószabadsági jogtiprással és 
mintegy „Tiborcosítással” együtt megvilágító írói 
„hazairata”; Ungváry Rudolf betegségtüneteket 

magyar/magyar dimenziók közt felvázoló riposzt-
ja nyelv, kultúra, identitásfosztás, pártpolitikai vá-
laszhiányok és kényszerasszimilációs narratívák 
elviselhetetlensége okán (Mikor magyar a magyar?); 
majd Spiró György Áfi uma, melyben a nemzet-
állami létfeltételek fundamentalizmusok-szülte 
képtelenségeit a nyugati mintákkal és török idők 
óta sorsszerű határhelyzetünkkel értelmező vallo-
másos esszéje; végül Poszler György fi gyelmeztető 
kérdése: Hol vagy, Mario? – mintegy a vidéki va-
rázsló, Cipolla státusát vetítve napjainkra: akarata 
csak neki lehet, nekik nem…, így a mai klasszikus 
műelemzés „az akarathiányról, a közömbösített, 
kiiktatott, megbénított, elrabolt akaratról… s en-
nek félelmetes, egyéni, társadalmi, történelmi kö-
vetkezményeiről” szól kiadósabban. A rossz köz-
érzet sűrűjében született végzetes szörnyeteg az 
„értelem alatti erők” révén „vezér és tömeg egy-
ségének” szemfényvesztő álgondolatait, csaló bű-
vészkedését, „a világos értelem megvetését” kivi-
telező pusztítását a téboly fékezhetetlen tánca és 
a rút legyőzhetetlen diadalma veszi körül, a torz-
ság az ördög hatalmaként és a tettetés látványos 
színpadán eluralkodó korszakos közösségi akarat 
abszurdjaként lengi át az élők terét. Olyan ko-
reográfi a ez, amelyben az „önkéntes igazságtevő” 
Mario örök vesztes marad a későn eljött, de végül 
még idejében érkezett felszabadításhoz, a végzetes 
helyzeten azonban kétségtelenül rajtaveszít maga 
a korszak, a tömeg, a folytathatatlan folyamat, s ez-
által a harcias humanizmus is, mely Mann szavai-
val még némi bizodalmat rejteget, de már hatása 
kétségessé válhat: „Amire ma szükségünk lenne, 
az egy harcias humanizmus, egy humanizmus, 
amely felfedezi a maga férfi asságát, és megtelik az-
zal a felismeréssel, hogy az igazság, a türelem és 
kétely elvének nem szabad egy szemérmet és ké-
telyt nem ismerő fanatizmustól kihasználtatnia és 
legázoltatnia magát” (218. old.).

Egykori és kortárs Mario-k, történelmet meg-
testesítő koreográfi ák, művészetbe formált kér-
désfeltevések és válaszkísérletek tehát akképpen 
lehetnek válaszok, amiként vállalni képesek va-
gyunk őket, nemzettudatunk vagy perszonális 
identitásunk támasztékaként, esetleg végcéljaként 
vagy értékelveként. A személyes életútformálás és 
a külső kényszerek viszonyában, ha megannyi his-
tóriai tény ellent is mond, zord eseménymenetet 
szab bizonyos csoportoknak, előfordulhat mégis, 
hogy a kedvezőtlen körülmények közt is kimód-
oltatik megoldás, amely fényesen tovább hat, mint 
az egyedi és esetleges emberi sorsok. Ilyen történet 
Señora Gracia Mendes, jeles és jellegzetes, kivéte-
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les és arisztokratikusan reprezentált úrhölgyé,11 aki 
a 16. században már az Európa-szerte elhatalma-
sodó antiszemitizmus feltételei dacára a kontinens 
egyik legnagyobb kereskedelmi vállalkozását ve-
zette, rettentő vagyont halmozott fel, s az irigység-
gel ellene fordult Habsburg-ház és inkvizíció elől 
Itáliába majd Törökországba emigrált, ahol azután 
már szabadon vállalhatta zsidóságát, közhaszon-
nal és az Oszmán Birodalom gazdaságának gyara-
pításával együtt folytathatta nemzetközi üzleti te-
vékenységét. Korábban mint portugál származású 
katolikus leányzó titkos zsidóként tizennyolc éve-
sen ment hozzá az ugyancsak titkos zsidó férjéhez, 
gyermekével később elhagyni kényszerül Portu-
gáliát, midőn sok százezer hasonlóan elbizonyta-
lanodott és kiűzött sorstársával együtt kellett mu-
zulmán országot felkutatnia, ahol békén hagyják. 
Előtte az „áttértek”, a „meggyóntak” és „újkeresz-
tények” százezrével veszítették el társadalmi és 
anyagi státuszukat, lettek „gyanús” vagy „kripto-
zsidó” állapotúak, az asszimilációs úton azonban a 
spanyol inkvizíció nemcsak „a keresztények védel-
mét” óhajtotta biztosítani, hanem a spanyol nemes-
ség régi vágyát is a „színtiszta keresztény ország” 
stabilizálására. Az eredmény azonban egy másik 
„olvasat” lett: az áttérített, asszimilálni próbált zsi-
dóság és muszlimok miatt az inkvizíciós gyanak-
vás csak megerősödött, a „visszaesőktől” félve az 
egész közfelfogás görcsökben állt, az „álkeresz-
tények” elleni gyanakvással viszont még élhetet-
lenebbé is vált ez a világ. Marianna D. Birnbaum 
könyve ezt a régvolt világot a legkisebb „kikacsin-
tás” nélkül is a mai világok analógiájaként értelme-
zi, elemzésében a mikrotörténetírásnak épp olyan 
aspektusa gazdagodik, mely alapján a társadalmi 
környezetéből kilépni kényszerűlő (vagy ilyesmi-
re vetemedő) egyén szinte egész kora teljes ural-
mi ármádiájával kerül szembe, s legfőbb eszköze 
a menekülés maradhat csupán, vagy valamely 
messianisztikus képzet, hogy ha a keresztény Eu-
rópa falai áthatolhatatlannak bizonyulnak, akár a 
Fényes Porta bűvkörében is létre tudja hozni túlélő 
közösségét, kiérdemli a kor legnagyobb tekintélyű 
bizánci, olasz, németalföldi és ibériai rabbijainak 
elismerését, s utóbb azt a vádat is, hogy „proto-cio-

11 Marianna D. Birnbaum: Gracia Mendes hosszú útja. 
L’Harmattan, Budapest, 2008, 188 old.

nistaként” titkos útvonalakat épített ki a menekülő 
zsidóság biztos célba éréséhez, nagylelkű megsegí-
téséhez. A Mendez-család kivételes életű Garciája 
lehetett tehetséges kereskedő, nagyvilági udvart 
fenntartó, önzetlen szponzor, de meneküléstör-
ténete hitelesen írja le a nyugati zsidóság útjának 
épülését: Aragónia, Zaragoza, majd Antwerpen és 
a németalföldi családi ág üzleti szférája, Flandria, 
Lyon, Ferrara, Mantua és Velence mint állomá-
sok, zsarolásnak kitett és szentszéki bevádolással 
titkos zsidóvá minősítés, inkvizíció előtti és más 
jogfosztás vagy korrupcióra kényszerítés, végül 
Raguzán át Konstantinápolyba érkezés oly tipikus-
nak mondható „sztori” e nem kifejezetten tipikus 
család esetében is, hogy aligha kell kósza analógi-
ákat keresgélnünk a huszadik századi vallomásos 
irodalomból, a fentebb felvillantott kötetek (Benda, 
Gyáni, Vincze, László) mindegyike esetleírásokban 
gazdag illusztrációt nyújt ahhoz, hogy a szakrali tá-
sok tiszteletére kevésbé adó, primer haszonvétel-
ben annál harsányabb uralkodó hatalmak műkö-
déslogikáját tükrözze. Gracia Mendez históriája, 
az eltérő utókori leírások „tényei” és adatai dacá-
ra egykor is más, utóbb még eltérőbb jelentéstar-
talommal bír(hatot)t, minthogy az utókor is, saját 
kora is épp önnön múltjához vagy élő jelenéhez 
kellett szabja a bemutatás, rögzítés, intenció, belá-
tás és magyarázat gesztusait, a történő történelem 
kontextusait. Megerősítő tehát a Szerző szándéka, 
hogy ha Gracia históriája minden egyedi vonásá-
val együtt is „tantörténet”-szerű, lehet mindezt 
másként is megérteni, ha jelenünk és múltunk di-
menziói között merészkedünk közlekedni hozzá.

Egykor vagy ma? Ez volt áttekintésünk alap-
kérdése, hogy azután követhessük mindazokat, 
akik az egykori ma, a mai múlt, a két világ pár-
huzamai közül is a történelmi koreográfi ák dina-
mikáit, mozgásrendszerét, térhasználatát és a ha-
gyományfogalom hasonló kánonjait tárták fel saját 
nézőpontból. Szakrális történetek és deszakralizált 
múlt, artisztikus jelen mindenkori jelenléte, hét-
köznapi koreográfi ák rendje és időrendje szabhatja 
meg egykorunkat és jelenkorunkat egyaránt. A kö-
zelítéshez pedig a jó könyvek, invenciózus szer-
zők, rákérdező nézőpontok, tudásban elégedetlen 
kérdezőkészségek szükségeltetnek – ameddig még 
kérdezni lehet s válaszolni érdemes.


