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Szem ben a ide o ló gi ai vo lun ta riz mus sal, a ha zánk ban 
fris sen re ha bi li tált szo ci o ló gia a het ve nes évek ben „neo fi-
ta” mó don, nem fi gyel ve elég gé a szociologizmus csap dá-
já ra, túl hang sú lyoz ta a tár sa dal mi-gaz da sá gi hely zet sze-
re pét, ami kor a mû al ko tás és a be fo ga dó kap cso la tá ban 
rá mu ta tott a tár sa dal mi té nye zõk – egyéb ként va ló sá gos, 
ki mu tat ha tó – sze re pé re a mû vek ki vá lasz tá sá ban, ér té ke-
lé sé ben, ha tá sá ban és ér tel me zé sé ben. Az egy re in kább a 
kom mu ni ká ció és kul tú ra tá gabb kon tex tu sá ban gon dol ko-
dó Józsa Pé ter nem tár sa dal mi ré te gek ben, ha nem – aho-
gyan õ ne vez te – „kul tu rá lis blok kok ban” gon dol ko dott. 
Ezt az el kép ze lést Bourdieu ha bi tu sá hoz érez het jük leg in-
kább ha so nít ha tó nak. Kü lön bö zõ írá sa i ban Józsa e blok-
ko kat „a kul tu rá lis ja vak fo gyasz tá sá ban meg nyil vá nu-
ló vi sel ke dés kö zös íz lés-struk tú rák kal és be ál lí tott ság-
rend sze rek kel jel le mez he tõ cso por tok nak” ne vez te, vagy 
„olyan em be rek so ka sá gá nak, akik a kul tu rá lis ja vak fo-
gyasz tá sa te rén a ja vak ki vá lasz tá sá ban, be fo ga dá sá ban és 
fel dol go zá sá ban ha son ló an vi sel ked nek”. Az egyes blok-
kok hoz tar to zók Józsa el kép ze lé se sze rint sa já tos „ve zér-
lõ au to ma tá val” ren del kez nek a sze lek tá lás ban és az ér tel-
me zés ben. Olyan blok ko kat fel té te lez, mint hu mán elit, 
mû sza ki ér tel mi ség, egész ség ügyi ek, pe da gó gu sok, szak-
kö zép ká de rek, gyár ne gyed ben élõ szak mun kás ok, kert vá-
ro si szak mun kás ok, bel te rü le ti kis pol gár ok, fi a tal se géd-
mun kás ok. 

A Med dig él egy fa?
és a Ná cik pél dá ján

Ami kor Fogarassy Mik lós sal két kor társ ma gyar no vel-
la (Ör kény Ist ván Med dig él egy fa? és Sán ta Fe renc Ná-
cik cí mû no vel lá ja) be fo ga dá sát vizs gál tam a het ve nes 
évek ben bu da pes ti, moszk vai, szó fi ai és var sói, 17 éves 
gim na zis ták kö ré ben, Hankiss Elem ér szem pont ja it és ku-
ta tá si ered mé nye it fel hasz nál va a vizs gál ta kat ér ték rend-
jük alap ján há rom cso port ba osz tot tuk: lét fenn tar tó (sta ti-
kus, stag ná ló), lét ki egé szí tõ (el sõ sor ban men  nyi sé gi, tech-
ni kai esz kö zök kel, jó lé ti ele mek kel bõ vü lõ) és lét ki tel je-
sí tõ (el sõ sor ban jól-lé ti, sze mé lyi sé get és a kö zös sé get 
job bí tó ele mek kel bõ vü lõ) ér ték rend del jel le mez he tõk re. 
Mind két no vel la ese té ben egy ér tel mû szig ni fi káns ös  sze-
füg gést ál la pít hat tunk meg: a no vel lák a lét fenn tar tó ér ték-
ren dû ek nek tet szet tek leg ke vés bé, és a lét ki tel je sí tõ ér ték-
ren dû ek nek leg job ban. Még erõ sebb egy ér tel mû (és szig-
ni fi káns) kap cso la tot re giszt rál tunk az ér ték rend és az ér-
tel me zés szint je (mély sé ge és ár nyalt sá ga) kö zött: ez út tal 
is a na gyobb mér té kû szel le mi mun ka vég zést, erõ sebb ol-
va sói ak ti vi tást kí vá nó no vel la ese té ben ta pasz tal ha tunk 
erõ sebb ös  sze füg gést. Ért he tõ en, hi szen a há rom (egy re
„ak tí vabb”) ér ték rend és az el sa já tí tá si ak ti vi tás kö zött 
is meg le he tõ sen szo ros po zi tív ös  sze füg gést mér tünk. 
(Fogarassy - Ka ma rás 1981:100, 152).

A Sors ta lan ság pél dá ján

2004-ben a Ker tész Im re-re gény be fo ga dá sát vizs gál-
tam dip lo más és kö zép fo kú vég zett sé gû ol va sók kö ré ben, 
s meg ál la pít hat tam, hogy a kü lön bö zõ ér ték ren dû ek kö-
zül – a hi po té zis nek meg fe le lõ en – a Sors ta lan ság azok-
nak tet szett leg job ban, akik nek ér ték rend jét az uni ver za-
li tás és a jószándék ér té kei ural ták, de nem sok kal ke vés-
bé tet szett a tra di ci o ná lis ér ték ren dû ek nek, s jó val ke vés-
bé az önál ló ság- és az él ve zet-ér té ke ket elõny ben ré sze sí-
tõk nek. Az sem kü lö nö seb ben meg le põ, hogy ez a re gény
a pes  szi mis ták nak tet szett leg ke vés bé, és az sem, hogy az 
e té ren kö zép sõ he lyet el fog la lók nak egy ki csit job ban tet-
szett, mint az op ti mis ták nak. Em lí tés re mél tó, hogy a re-
gény va la mi vel job ban tet szett azok nak, akik úgy gon dol-
ják, hogy ma gunk ha tá roz zuk meg sor sun kat, és az az ér-
tel me az éle tünk nek, amit mi adunk ne ki, mint azok nak a 
val lá sos ol va sók nak, akik sze rint Is ten sze mé lye sen tö rõ-
dik min den em ber rel, és a szen ve dés nek csak ak kor van 
ér tel me, ha az em ber hisz Is ten ben. 

A kü lön bö zõ ér ték ori en tált ság gal jel le mez he tõ ré te gek 
kö zül a re gény mé lyeb ben ha tott azok ra, akik nek ér ték-
rend jé ben az uni ver za li tás-jó in du lat, va la mint a tra dí ció 
ér ték cso portér té kei do mi nán sak, mint azok ra, akik nek ér-
ték irá nyult sá gát az önál ló ság és a tel je sít mény, va la mint 
az él ve zet jel lem zi. A vi lá got egy ér tel mû en vagy csak 
mér sé kel ten op ti mis tán lá tók kö zött eb ben a te kin tet ben 
nem ér zé kel he tõ szá mot te võ el té rés. A vi lá got pes  szi mis-
tán lá tók kö ré ben fel tû nõ en nagy volt azok ará nya, akik 
a re gényt unal mas nak és nyo masz tó nak ta lál ták, s az át la-
gos nál ala cso nyabb azo ké, aki ket meg ren dí tett, fel ka vart 
és akik iszo nya tos nak és fi lo zo fi kus nak tar tot ták. Tel je-
sen egy ér tel mû, hogy er re a ré teg re – amely nek leg ke vés-
bé tet szett is – ha tott leg ke vés bé a mû. Nem mu tat ko zik 
lé nye ges el té rés azok kö zött, akik úgy vé lik, ma guk ha tá-
roz zák meg sor su kat, és azok kö zött, akik éle tük ala kí tá-
sá ban ko mo lyan szá mol nak az is te ni gond vi se lés sel. Leg-
fel jebb an  nyi, hogy az elõb bi ek sok kal in kább tart ják fi lo-
zo fi kus mû nek a re gényt, míg az utób bi ak ese té ben mé-
lyeb ben ha tott a mû az ér zel mi me zõ ben. A kü lön bö zõ 
értékirányultságúak kö zül az uni ver za li tás-jó szán dék ér té-
kek iránt leg fo gé ko nyab bak kö ré ben ta pasz tal ha tó leg in-
kább mély nek tû nõ ha tás. Nem ér dek te len fej le mény az 
sem, hogy a mér sé kel ten op ti mis ták kö ré ben na gyobb 
volt az erõ tel je sebb, mé lyebb ha tás, mint a fel hõt le nül op-
ti mis ták kö ré ben.

Az uni ver za li tás-jó in du lat ér té kek elõny ben ré sze sí té-
sé vel jel le mez he tõk két szer te na gyobb arány ban em lí tik 
a po zi tív tör té né se ket és él mé nye ket, mint a töb bi ek. A 
leg fej let tebb íz lé sû ek még két moz za na tot em lí te nek na-
gyobb arány ban: Kö ves Gyu ri bú csú ját ap já tól és az új ság-
író val tör té nõ be szél ge tést. A na gyon és a mér sé kel ten op-
ti mis ták kö zött is ér zé kel he tõ egy szig ni fi káns nak tû nõ kü-
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lönb ség: az erõ tel je sen op ti mis ták ha tá ro zot tan 
na gyobb arány ban em lí tik a lá ger be li po zi tív és 
ki sebb arány ban a ne ga tív moz za na to kat.

Az uni ver za li tás-jó szán dék ér té kek iránt leg-
ér zé ke nyeb bek a töb bi ek nél na gyobb arány ban han goz tat-
ják a holokauszt em lé ke zet ben tar tá sát, az önál ló ság–tel je-
sít mény ér té ke ket elõny ben ré sze sí tõk vi szont az em ber te-
len sé get és az él ni aka rást. A fel hõt le nül op ti mis ták az át-
la gos nál va la mi vel na gyobb arány ban em lí tik a lá ger ben 
is meg ta lál ha tó bol dog sá got, a mér sé kel ten op ti mis ták vi-
szont va la mi vel na gyobb arány ban a to vább lé pés ne héz-
sé ge it (2005).

A Mes ter és Margarita pél dá ján

Az ol va sá si-ér tel me zé si stra té gi ák és az ér ték rend kö-
zött a Bul ga kov-re gény be fo ga dá sá nak vizs gá la ta kor elég-
gé egy ér tel mû ös  sze füg gést ta pasz tal tunk:

a) Faktuális ol va sá si-ér tel me zé si stra té gia – az át la gos-
nál na gyobb ará nyú a tár sa dal mat az át la gos nál ke vés bé 
kri ti ku san szeml élõk, va la mint az in di vi du a lis ta és biz ton-
ság el vû ol va sók kö ré ben.

b) Na iv ol va sá si stra té gia – az át la gos nál na gyobb 
arány ban ta lál ha tó meg a tár sa dal mat az át la gos nál ke vés-
bé kri ti ku san szeml élõk, az in di vi du a lis ta ér ték ren dû ol-
va sók, va la mint azok kö ré ben, akik sze rint a vi lág alap já-
ban vé ve jó.

c) Ra ci o ná lis ol va sá si-ér tel me zé si stra té gia – az át la-
gos nál na gyobb ará nyú a tár sa dal mat az át la gos nál kri ti-
ku sab ban szem lé lõk, az in di vi du a lis ta és biz ton ság el vû, 
va la mint a ma ga biz tos ol va sók kö ré ben.

d) Elem zõ-ös  sze ge zõ ol va sá si-ér tel me zé si stra té gia – 
az át la gos nál na gyobb arány ban ta lál ha tó meg a sze mé-
lyi sé get, a kö zös sé gi, esz mei és esz té ti kai ér té ke ket fon-
tos nak tar tók és a tár sa dal mat az át la gos nál kri ti ku sab ban 
szem lé lõk kö ré ben. 

E re gény be fo ga dá sát vizs gál va – el sõ al ka lom mal ha-
zánk ban – a val lá sos ság be fo lyá so ló sze re pét is meg kí-
sé rel tem fi gye lem be ven ni. Meg ál la pít hat tam, hogy a re-
gény sok kal job ban tet szett a val lá sos kö zép is ko lás ok nak, 
mint a töb bi kö zép is ko lás nak, és je len tõs mér ték ben job-
ban a val lá sos dip lo má sok nak, mint a nem val lá sos mû sza-
ki és hu mán dip lo má sok nak. 

Elég gé je len tõs el té ré se ket ta pasz tal tam a sze rep lõk 
ér tel me zé sé ben is. A val lá sos kö zép is ko lás ok sok kal in-
kább te kin tet ték Wolandot a di a lek ti ka és kri ti ka szel le mé-
nek, ki vá ló mû vész nek és ti tok za tos nak, mint a töb bi ek, 
Margaritát õk lát ják leg in kább a sze re lem meg tes te sí tõ jé-
nek, a bol dog sá gért ál do za tot vál la ló em ber nek. A Mes ter-
ben te het sé ge mel lett gyar ló sá gát is han goz tat ják, Iván nal 
szem ben is kri ti ku sab bak, mint a töb bi ek. Õk lát ják leg-
ár nyal tab ban Pi lá tust, Ber li ozt pe dig nem csak okos nak, 
mint nem val lá sos tár sa ik, ha nem hi tet len nek is. A val lá-
sos dip lo má sok Wolandot a töb bi dip lo más négy-öt fé le ér-
tel me zé sé vel szem ben elég gé egy ön te tû en az erõ ki sebb
ha tal mú ré szé nek te kin tik. Jesua-képük is el tér a töb bi ér-
tel mi sé gié tõl: míg azok több fé le kép pen lát ják Jesuát is, õk 
a meg ér tés és sze re tet kép vi se lõ jé nek. Szem ben dip lo más 
tár sa ik kal, Margaritát el sõ sor ban ön zet len nek és ál do zat-
kész nek lát ják. Az õ Iván-ké pük a leg po zi tí vabb: be csü le-
tes nek, te het sé gesnek és fej lõ dõ ké pes nek tart ják. Õk tart-

ják leg in kább gyá vá nak Pi lá tust, és jószándékúnak, de bu-
tá nak Lévi Má tét. An nak el le né re, hogy ér tel me zé se ik kö-
zött a fi lo zó fi ai mel lett bõ ven akad fi lo zo fá ló, az er köl csi 
mel lett mo ra li zá ló, a val lá si mel lett val lá sos, még is va la-
mi vel ár nyal tab bak, mint nem val lá sos tár sa ik ol va sa tai.

A ku ta tó ál tal fel aján lott ér tel me zé sek el fo ga dá sá ban 
és el uta sí tá sá ban a kö vet ke zõ kép ala kult ki: jel leg ze tes el-
té ré sek mu tat koz tak mind a val lá sos és nem val lá sos kö-
zép is ko lás ok, mind a kü lön bö zõ vi lág né ze tû dip lo má sok, 
mind pe dig a hu mán és mû sza ki dip lo má sok kö zött. A val-
lá sos kö zép is ko lás ok két vo nat ko zás ban tér tek el nem val-
lá sos tár sa ik tól: egy fe lõl ke vés bé uta sít ják el az ár nyalt ér-
tel me zé se ket (az olya no kat, mint: „nincs ve szé lye sebb a 
bü rok ra ti kus ha ta lom nál, mely sakk fi gu rá vá fo koz za le az 
em bert”, vagy: „a la pos igaz sá gok és ha zug sá gok le lep le-
zõ je se gít sé gé re si et azok nak, akik az al ko tás, a lel ki is me-
ret és a vi lág né zet sza bad sá gát hir de tik”), más fe lõl tel je-
sen ma gu ké nak ér zik mind a re du kált val lá sos („a jé zu so-
kat ma is meg fe szí tik, ezt pél dáz za a Mes ter sor sa”), mind 
pe dig az ár nyalt val lá si ér tel me zést („bi zo nyí ték egy kis-
sze rû, föld höz ra gadt és hi tet len vi lág szá má ra, hogy még-
is van ör dög, kö vet ke zés kép pen Is ten is”). A val lá sos dip-
lo má sok jó val ke vés bé uta sít ják el az ár nyalt ér tel me zé se-
ket, mint a mû sza ki dip lo má sok. Job ban el uta sít ják a pesz-
 szi mis ta ér tel me zé se ket („az ön zés nek, a ki csi nyes ség nek 
és az em ber te len ha ta lom nak nin csen el len sze re, a vi lág ja-
vít ha tat lan”), mint a hu mán ér tel mi sé gi ek – egyéb ként tõ-
lük csak az ár nyalt val lá si ér tel me zés és az Iván meg vál to-
zá sát hir de tõ ér tel me zés („a re gény fõ hõ se,  Iván mû ve let-
len, ön telt, dog ma ti kus fi a tal köl tõ, aki a lel ki meg ráz kód-
ta tá sok ha tá sá ra meg vál to zik”) kö rük ben po zi tí vabb meg-
íté lé sé ben kü lön böz nek. A hu mán ér tel mi sé gi ek in kább 
az ár nyalt, a mû sza ki ér tel mi sé gi ek in kább a re du kált ér-
tel me zé se ket („az ör dög ön ké nye sen szó ra ko zik az em-
be rek kel”, „egy író sor sá nak áb rá zo lá sá val a har min cas 
évek szov jet mû vész vi lá gát mu tat ja be a ma ga fur csa sá ga-
i val”, „a har min cas évek szov jet va ló sá gát mu tat ja be, ér-
zé kel te ti a szo ci a liz mus épí té sé nek el lent mon dá sa it”) ér-
zik ma gu ké nak. 

A Stalker pél dá ján

A vi lág né zet be fo ga dást be fo lyá so ló sze re pét el sõ 
al ka lom mal, a nyolc va nas évek vé gén a Stalker cí mû 
Tarkovszkij-film be fo ga dás-vizs gá la tá ban ta nul má nyoz-
tam, amely egye ne sen a kü lön bö zõ vi lág né ze tû – egy há-
zi a san val lá sos, a ma ga mód ján val lá sos, nem val lá sos is-
ten hí võ és is ten ke re sõ, kö zöm bö sök, bi zony ta la nok, nem 
mar xis ta ate is ta, mar xis ta ate is ta –  né zõk re irá nyult. Meg-
ál la pít hat tam, hogy a mû vé sze tek kel kap cso la tos be ál lí tó-
dás, az íz lés erõ tel jes eb ben be fo lyá sol ja a fo gad ta tást és 
a ha tást, az ér tel me zést vi szont a vi lág né zet. A két ha tás
ös  sze adód hat, és így ez a film a fej lett íz lé sû egy há zi a san 
val lá so sak nak job ban tet szett, mint a fej lett íz lé sû is ten ke-
re sõk nek, kö zöm bö sök nek és ate is ták nak. Úgy ta lál tam, 
hogy a vi lág né zet a mû al ko tás be fo ga dá sá ban el sõ sor ban 
a mû al ko tás ide o ló gi ai le for dí tá sát be fo lyá sol hat ja. Mi vel 
azon ban a vi lág né zet át hat ja az ér ték ren det, a be ál lí tó dá so-
kat, az ér zel me ket, azok meg a vi lág né ze tet, még is csak 
szó le het a vi lág né zet nek ál ta lá ban a be fo ga dást be fo lyá-
so ló sze re pé rõl.
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A film a kö zöm bö sök nek tet szett leg ke vés bé, kö rük-
ben volt leg ki sebb a ha tá sa, õk ér tet ték leg ke vés bé, va la-
mint eb ben a kör ben volt leg na gyobb a ra ci o na li zá ló és a 
pes  szi mis ta ér tel me zé sek ará nya. A te is ták és nem te is ták 
kö zött alig volt el té rés a fo gad ta tás ban és az ér té ke lés ben, 
de a te is ták ér tel me zé se i ben nem csak a transz cen dens-
val lá si, ha nem az er köl csi elem is na gyobb ará nyú volt. 
Jel lem zõ en a nem te is ták in kább ro kon szen vez tek az Író-
val, a te is ták vi szont a Stalkerrel. A val lá so sok ra erõ tel-
jes eb ben ha tott a film: job ban ki moz dí tot ta (el gon dol kod-
tat ta, meg ren dí tet te) õket, mint a nem val lá so so kat. A val-
lá so sok in kább a Stalkerrel, a nem val lá so sok in kább az 
Író val és a Pro fes  szor ral ro kon szen vez tek. A nem val lá-
so sok Zó na-ér tel me zé sei jó val in kább re du ká lók és ra ci-
o na li zá lók, mint a nem val lá so so kéi, akik kö zül elég so-
kan ta gad ják a Zó na va ló sá gos lé tét, csu pán hal lu ci ná ci ó-
nak vé lik. Az egy há zi a san (és egy ben mé lyeb ben) val lá so-
sok ra va la mi vel na gyobb ha tást gya ko rolt a film, és ér tel-
me zé se ik kö zött ke ve sebb volt a le egy sze rû sí tõ ra ci o na li-
zá lás. Õk nem csak a Stalkerrel, ha nem az Író val és a kis-
lán  nyal is job ban ro kon szen vez nek, mint a ma guk mód-
ján vallásosak. A val lá so sok és az ate is ták be fo ga dói vi-
sel ke dé sé ben na gyobb el té rést le he tett ta pasz tal ni, mint 
bár mely más vi szony lat ban. A film a val lá so sok nak tet-

szett job ban, õket moz dí tot ta meg in kább, töb bük szá má-
ra nyi tott új ho ri zon tot. Az ate is ták ér tel me zé sei kö zött 
na gyobb ará nyú volt a ra ci o na li zá ló ér tel me zés, na gyobb 
arány ban tart ják a Szo bát nem lé te zõ nek. A Stalker ál ta-
lam vizs gált né zõ i ben a tu da tos (ki fej lett) vi lág né zet és a 
fej lett íz lés erõ sí tet ték egy mást, és az át la gos nál na gyobb 
esélyt ad tak a mû be fo ga dá sá ra és ár nyalt ér tel me zé sé-
re. Ez a meg ál la pí tás leg in kább a mé lyebb, tu da to sabb, 
belsõdlegesebb val lá sos ság és a fej lett íz lés „szö vet sé gé-
re” igaz (Ka ma rás 1989:77, 129–133).

Az Is ko la a ha tá ron pél dá ján

Az Ottlik-regény ese té ben – amely nek be fo ga dá sát 
1999–2001-ben vizs gál tam fel sõ fo kú vég zett sé gû ek vagy 
fel sõ fo kon ta nu lók kö ré ben – már nem ál ta lá ban a vi lág-
né zet, nem is a kü lön bö zõ szin tû val lá sos ság, ha nem a kü-
lön bö zõ val lá sok mint fel té te le zett kü lön bö zõ ha bi tu sok, 
íz lé sek, ta lán szub kul tú rák és/vagy ér tel me zõ kö zös sé gek 
be fo ga dást be fo lyá so ló sze re pét vizs gál tam.

A re gény fo ga dta tá sá ban (a ha tás irá nyá ban, a mû vé-
szi ér ték meg ál la pí tá sá ban és az íz lés nek meg fe le lés ben) 
a ka to li kus és az ál la mi gim ná zi u mok ba já rók kö zött csak 
egy eset ben volt szá mot te võ kü lönb ség: a ka to li kus di á-
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kok íz lé sük höz kö ze lebb érez ték a mû vet, mint 
az ál la mi is ko lá ba já rók. Ért he tõ, hi szen mint 
ahogy ér ték rend jük ben, úgy iro dal mi kód is me-
re tük ben és be ál lí tott sá guk ban sem volt ko mo-

lyabb el té rés, csak az is ten hit ben,  va la mint ab ban, hogy 
a ka to li kus gim na zis ták fe le lõs ség ér ze te na gyobb ér té ket 
mu ta tott, mint ál la mi gim ná zi um ba já ró tár sa ik nál. Mind-
há rom kle ri kus cso port nak – va gyis a 21–30 éves ka to li-
kus, re for má tus és Kris na-hí võ pap- és szer ze tes nö ven dé-
kek nek, va la mint a ha son ló ko rú lel ké szek nek és szer ze te-
sek nek – az át la gos nál job ban tet szett ez a re gény: leg job-
ban – a ma gyar ta ná rok hoz ha son ló an – a re for má tus, nem 
sok kal ke vés bé a ka to li kus, és még az át lag fe lett a Kris-
na-hí võ kle ri ku sok nak. A mér nö kök és a ma gyar ta ná rok 
mel lett a ka to li kus kle ri ku sok érez ték íz lé sük höz leg kö ze-
lebb a re gényt.

Ami a re gény ha tá sá nak mély sé gét és tar tal mát il le ti, a 
ka to li kus kö zép is ko lás ok ra mé lyebb ha tást gya ko rolt, hi-
szen tár sa ik nak csak 38 szá za lé kát ren dí tet te meg a mû, 
kö rük ben pe dig 60 szá za lék volt ez az arány. A re for má-
tus és a Kris na-hí võ kle ri ku sok kö ré ben ugyan volt egy 
ki sebb ség, ame lyet un ta tott a re gény (nem na gyobb arány-
ban, mint a ma gyar sza ko so kat!), de a ka to li kus gim na zis-
ták mel lett õket ren dí tet te meg leg job ban a mû. A ka to li ku-
so kat ke vés bé untat ta, de ke vés bé ren dí tet te meg a re gény, 
ugyan ak kor õk ta lál ták leg na gyobb arány ban a re gényt fi-
lo zo fi kus nak. A há rom kle ri kus cso port iro da lom mal kap-
cso la tos po zi tív be ál lí tott sá gá ban – mely meg ha lad ta az 
át la got – csak ki csi el té rés volt a ka to li ku sok ja vá ra, de a 
ka to li ku sok kód is me re te lé nye ge seb ben meg ha lad ta a re-
for má tu so két és a Kris na-hí võ két. Mind ez ma gya ráz za 
azt, hogy a ka to li ku sok érez ték leg kö ze lebb íz lé sük höz és 
vi lá guk hoz az Ottlik-regényt, és még azt is, hogy ki sebb
ré szü ket un tat ta; de nem ma gya ráz za azt, hogy õket ren dí-
tet te meg leg ke vés bé. Szá mol ni le het azon ban az zal, hogy 
a re gény „fi lo zo fi kus nak” mi nõ sí té se is mé lyebb, de a kog-
ni tív di men zi ó ban le zaj ló ha tás ra utal, míg a „meg ren dí-
tõ” mi nõ sí tés in kább az ér zel mi di men zi ó ban tör tént re. 

Fi gye lem re  mél tó, hogy az át la gos nál na gyobb arány-
ban tart ják a mû vet unal mas nak az anya gi as-in di vi du a lis-
ta és az ak tív-vál lal ko zó élet szem lé let tel ro kon szen ve zõk, 
az át la gos nál ki sebb arány ban a hu ma nis ta-spi ri tu á lis élet-
szem lé let tel azo no su lók. Erõ sen be fo lyá sol ja a meg ren dü-
lés mély sé gét az iro da lom mal kap cso la tos po zi tív be ál lí tó-
dás mel lett az is ten hit, és va la mi vel gyen géb ben a hu ma-
nis ta-spi ri tu á lis élet szem lé let tel va ló ro kon szen ve zés.

Mi vel az ural ko dó ma gyar el be szé lõ ha gyo mány ered-
mé nye ként ki ala kult ol va sói vá ra ko zást a sze rep lõk höz 
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va ló kap cso ló dás és ra gasz ko dás jel lem zi, igen fon tos nak 
tar tom a sze rep lõk höz va ló vi szony és a füg get len vál to-
zók kap cso la tá nak vizs gá la tát. A sze rep lõk kel va ló kap-
cso lat ese té ben a re gény ha tá sa ese tén ta pasz talt nál – egy-
két ki vé tel tõl el te kint ve –  ál ta lá ban erõ sebb a kon szen zus 
és gyen gébb a szo ci o ló gi ai és szo ci ál pszi cho ló gi ai be fo-
lyá so ló té nye zõk sze re pe. Ép pen ezért ér de kes, hogy a ka-
to li kus gim na zis ták az ál la mi gim ná zi um ba já rók hoz ké-
pest na gyobb mér ték ben ro kon szen vez nek Bébével, még 
in kább Med vé vel, és jó val ke vés bé uta sít ják el Schulzét, 
va la mint a ka to li kus Tóth Ti bort, mint tár sa ik. Le het, 
hogy mind a Tóth Ti bor ral, mind a Schulzéval va ló ro-
kon szen ve zés okát a Merényiék ká o szá val szem be ni rend 
igé nyé vel le het ma gya ráz ni. A kle ri ku sok a ve lük azo nos
szin ten ál ló la i ku sok hoz (tisz ti is ko lá sok hoz, mér nö kök-
höz, ma gyar sza ko sok hoz és ma gyar ta ná rok hoz) ké pest 
sok kal na gyobb arány ban gon dol ják úgy, hogy Med ve 
hoz zá akar va la mit ad ni a vi lág hoz. Ezen kí vül Schulze el-
uta sí tá sá ban is kü lön böz nek a ve lük egy szin ten lé võk tõl. 
A ke resz tény kle ri ku sok pe dig Tóth Ti bor irán ti to le ran ci-
á juk mel lett a ma gát – egyes hi va tá sos ér tel me zé sek sze-
rint ön ma gát ba rát sá gért mint egy krisz tu si mó don –  fel-
ál do zó Öt te vé nyi vel job ban ro kon szen vez nek, mint bár-
mely más cso port tag jai. Mind ezt alá tá maszt ja ér ték rend-
jük nek a töb bi e ké hez ké pest va la mi vel erõ tel je sebb hu ma-
nis ta-spi ri tu á lis di men zi ó ja. 

Az ol va sók ál tal meg fo gal ma zott ér tel me zé se ket te-
kint ve a ka to li kus gim na zis tá ké jó val ár nyal tabb nak bi-
zo nyult, mint ál la mi gim ná zi um ba já ró tár sa i ké, a szö-
veg rész le tek ér tel me zésé ben vi szont alul ma rad tak tár sa ik-
kal szem ben. Az ös  szes cso port kö zül a ka to li kus kle ri ku-
sok át fo gó ér tel me zé sei bi zo nyul tak leg ár nyal tabb nak, és 
a ma gyar ta ná rok kal együtt a fel kí nált ér tel me zé sek kö zül 
is õk vá lasz tot ták a leg ár nyal tab ba kat. A szö veg rész le tek 
ér tel me zé sét te kint ve a ma gyar sza ko so ké után a Kris na-
hí võ ké bi zo nyult leg ár nyal tabb nak, e té ren a ka to li ku sok 
a re for má tu sok kal együtt utá nuk kö vet kez nek, meg elõz ve 
a ma gyar ta ná ro kat. A ka to li kus kle ri ku sok nak az ér tel me-
zés ben mu ta tott leg jobb tel je sít mé nyét nem ma gya ráz hat-
ja sem az iro da lom mal va ló be ál lí tott sá guk, sem kód is me-
re tük, sem él mény szer ke ze tük ös  sze té te le, ugyan is e té ren
mind a ma gyar sza ko sok, mind a ma gyar ta ná rok egy ér tel-
mû en ma ga sabb szin ten áll nak. Ma gya rá za tul egy ér tel mû-
en val lá sos ér ték rend jük és be ál lí tott sá guk kí nál ko zik. Ez-
zel iga zo lód ni lát szik a film be fo ga dás-vizs gá la tom ban fel-
ál lí tott hi po té zis is, mely sze rint az ér tel me zést erõ tel jes eb-
ben be fo lyá sol ja a val lá sos ér ték rend, mint az íz lés.


