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Bánk feleségének szerepe a homályokat tekintve azonban másfelől is fontosnak 
tűnhet. A recenzenst középiskolás kora óta folyamatosan foglalkoztató homályos he-
lye a szövegnek az a metaforikus beszédaktus, mely az „őrült" Melinda megszólalá-
sait uralja. Az első elemzések óta rendre figyelmen kívül hagyják, vagy pedig vulgá-
ris leegyszerűsítésekkel intézik el a grammatikailag és szintaktikailag is hibátlan 
rendszert alkotó mondatokat. A tropológiai szempont érvényesítését pedig nemcsak 
Melinda, de az összes szereplő megszólalása és az egész szöveg alakzatokban bővel-
kedő jellege is indokolttá tenné. Itt csak egyetlen szöveghelyre van lehetőség utalni, 
melyet más összefüggésben a monográfia is idéz: amikor Melinda azt mondja a 
Bánkkal való utolsó találkozáskor, hogy „Bánk jöjj hamar!", ez a melindai megszóla-
lásokat uraló nyelviségben nem a vidékre való utazást jelenti, hanem a lakodalomba 
való közös meghívást, mely - ugyancsak a kontextus révén - a halállal hozható ösz-
szefüggésbe. Ennek és egyéb motívumoknak a mű egészével való kapcsolata radiká-
lisan más összefüggésbe állíthatja az eseményeket. Akár az a kijelentés is megkockáz-
tatható, hogy a szöveg alakzatainak révén megnyíló mitikus kontextus lehetővé teszi 
egy olyan Northrop Frye-i mitopoétikus alapon működő tragikumfelfogás érvénye-
sülését a Bánk bánban, mely teljesen áthangszerelné mind a bűn-bűnhődés, mind 
pedig a nagy hős-bűnös világ oppozíciós sémáira épülő értelmezéseket, s megte-
remthetővé, vagy inkább újra láthatóvá tudná tenni a tragédia rituális beavató funk-
ciójának mitikus-misztikus nyomait. 

Mindezek ellenére mélyen egyet lehet érteni az új szempontokat érvényesítő mo-
nográfia egyik lényegi gondolatával: „a Bánk bán tragikus történetében benne lévő 
kérdés - mi lakik bennünk?. . ." (179.) Az erre a kérdésre adandó és adható válaszokat 
nyilván sok minden kondicionálja a különböző interpretációkban. Az előzetesség-
struktúra jegyében így születtek olyan dolgozatok, melyek politikai, magánéleti, er-
kölcsi, egzisztencialista, asztrálmítoszi stb. tematikai szempontokat érvényesítettek, 
ekképp állítva kontextusba Bánk történetét az aktuális személyes és közösségi prob-
lémákkal. Ha az értelmezések történetét ilyen értelemben rekonstrukciók története-
ként fogjuk fel, akkor ezen új értelmezés esetében is igaz lehet az, amit a monográfia 
Katona József írói-értelmezői módszerének fontos jegyeként ismer fel: „őt - gondol-
hatjuk - igazából nem is a megfelelés kényszere vezérli, hanem a rekonstrukció, a 
múltat a maga teljes és életteli valóságában a néző (vagy az ő szavát használva: olva-
só) elé állító rekonstrukció öröme" (156.). 
(Balassi Kiadó, Budapest, 2002.) 

K O N D O R TAMÁS 

Gábor Csilla: Káldi György prédikációi 
(Források, teológia, retorika) 

A XVII. századi egyházi irodalom kutatásának újabban örvendetesen sok és jelentős 
eredményt felmutató vonulatába illeszkedik a jelen kötet, mely Bitskey István úttörő 
Pázmány-könyve és Tüskés Gábor Nádasi-monográfiája után ismét egy jezsuita szer-
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ző munkásságát helyezi a vizsgálat középpontjába. Korábban Bitskey István hívta fel 
a figyelmet arra, hogy Káldi életművéből ez idáig csak a bibliafordításról születtek je-
lentősebb tanulmányok, s prédikációit még nem elemezték részletesen. Az utóbbi 
időben megélénkült a Káldival kapcsolatos kutatás: mind a prédikációkról (Gábor 
Csilla), mind az Oktató Intésről (Koncz Attila, P. Vásárhelyi Judit) olvashattunk tanul-
mányokat. Gábor Csilla korábbi előadásai, publikációi, melyek megannyi szempont-
ból vizsgálták a beszédeket, kezdték sejtetni a régóta várt monográfia körvonalait. 
A szerző Kolozsváron végezte el az egyetemet, és tíz éve ugyanott, a Babeç-Bolyai 
Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékén oktat. Káldi György pré-
dikációit elemző-értelmező kötetében Debrecenben elbírált doktori értekezését dol-
gozta át és adja közre. 

A bevezetés szerint a dolgozat „feltárási és (újra)értelmezési kísérlet" (10.), mely-
nek elsődleges célkitűzése, hogy tisztázza a Káldi György prédikációihoz kapcsoló-
dó filológiai kérdéseket. Az alcímben olvasható fogalmaknak megfelelően „a dol-
gozat három fontosabb pillérre épül: a forráselemzést jelentő filológiai feltárásra, a 
teológiai és retorikai elemzésre" (13.), s e három pillér határozza meg a könyv szer-
kezetét. A szerző n e m titkolt szándéka ezenkívül, hogy megvilágítson tágabb össze-
függéseket, és a részterületeken végzett vizsgálatok eredményeit felhasználva újraér-
telmezze az irodalomtörténeti gondolkodás bizonyos alapfogalmait (például ellenre-
formáció, barokk). Az első fejezet, miközben recepciótörténeti tendenciákat elemez, a 
megoldatlan vagy problematikus kérdések felsorolásával tovább pontosítja a kutató 
feladatait. Káldi György jelenlétét a magyar irodalmi hagyományban ugyanis „para-
doxonok sora" jellemzi: a kortársi - az írói munkássággal, a szónoki teljesítménnyel, 
a jezsuita rendben betöltött kulcspozíciókkal indokolható - megbecsülést az utókor-
ban felváltotta a feledés. Ennek egyik magyarázata, hogy Káldi „Biblia-fordításának 
hatása eltörpül a Károlyi Gáspáré mellett, prédikációinak ismertsége pedig a Pázmá-
nyéihoz képest marad alul" (19.). Gábor Csilla biztonsággal mutat rá az irodalomtör-
ténet-írás hiányosságaira: Káldit számon tartják, valójában mégsem ismerik. A beszé-
dek tárgyalásakor nagyfokú felületességet tapasztal, melyet az alapos szövegismeret 
hiányával, illetve a prédikáció műfajának iroda lomszemléletbeli tisztázatlan helyze-
tével indokol. N y o m o n követi a különböző véleményeket azon pragmatikus szem-
pontú, homiletikai megközelítésekben is, melyek Káldi prédikációiban követésre 
méltó mintát látnak, vagy éppen ellenkezőleg, elmarasztalják dísztelenségéért. Az át-
tekintést Bitskey István kutatásainak méltatásával zárja. Mester és tanítvány termé-
keny viszonyát mutat ja , hogy a Bitskey Pázmány-monográfiájában Káldiról olvasha-
tó 10 lapnyi szöveg, melyben „körvonalazódni kezd egy lehetséges Káldi-monográ-
fia vázlata" (25.), Gábor Csilla kutatásai során érik önálló kötetté. 

Az első fő rész, mely a forrásokat és azok kezelését vizsgálja, szorosan Bitskey em-
lített kötetére támaszkodik, lényegében annak fejezetbeosztását is követi. Gábor Csil-
la saját eredményeit a Pázmánynál tapasztaltakra alapozza, illetve azokkal veti össze. 
Bitskey után nem tartja szükségesnek, hogy elvégezze a források teljes körű számba-
vételét, hanem inkább az eltérésekre, a hivatkozások egyéni kezelési módjára figyel. 
Izgalmas példákon követhetjük nyomon a műveltségi anyag funkcióváltozását, így 
például azt, ahogyan a metaforizált orvosi szöveg „az analógia folytán [...] az isteni 
pedagógia képévé válik" (37.), vagy az ovidiusi sorok életbölcsességéből morálteoló-
giai gondolatmenet indul. A kortárs szerzők kivételével igazán lényeges eltérést 
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Gábor Csilla nem talál Pázmány és Káldi forrásaiban. Mindkettőjüknél számolha-
tunk a középkori műveltséganyag jelentős bővülésével, és az „ad fontes" jegyében az 
eredeti művek forgatásával. Az idézés módszerei is hasonlóak, ám fontos különbség, 
hogy Káldi nem közli az idézetek legtöbbször latin nyelvű szövegét, kizárólag ma-
gyar fordításukat adja. A hivatkozott kortárs szerzők közül Káldinál hangsúlyosab-
ban vannak jelen a reformáció írói, összhangban polémiára hajlamos alkatával. 

A második részben, a Tridentinum „folyományá"-nak tekinthető beszédek teoló-
giai elemzésekor Gábor Csilla dogmatikai kérdéseket jár körül, miközben figyelem-
mel kíséri a beszédek morálteológiai irányultságát. Először a prédikációkban jelent-
kező exegetikai tendenciát jellemzi egy érdekes példával: a kinyilatkoztatás, ez a 
megőrizendő és továbbadandó, ám újra és újra aktualizálásra hívó hittétel Káldit egy 
helyütt arra ösztönzi, hogy Órigenészt „félig-meddig cáfolóan" idézze (68.). A követ-
kező alfejezet a jelek és szimbólumok szerepét értelmezi, melyek a szakrális szféra 
nyelveként állandó interpretációra szorulnak, ezért Káldi sokszor magyarázza a 
liturgikus cselekmények, szertartások, szentségek néha már feledésbe merült jelenté-
sét. A dogmatikai fejtegetések vizsgálata három témára koncentrál: a prédikációkból 
kibontakozó istenképre, Krisztus alakjára, valamint a kegyelemtanra. A Jézus-köz-
pontúság különösen jellemző a jezsuitákra, ezért is elemezte Bitskey István könyvé-
ben több oldalon keresztül az Exercitia Spiritualia hatását Pázmány prédikációira. Az 
ott közölt megfigyelések egyikét-másikát vizsgálja tovább Gábor Csilla Káldival kap-
csolatban. Fontos megállapítása, hogy a lelkigyakorlatban az érzékek tudatos alkal-
mazása, fejlesztése a képzelet fokozott működését vonja maga után, ennek köszönhe-
tőek a nemcsak Káldinál vagy Pázmánynál, hanem más jezsuita íróknál, például 
Nyéki Vörös Mátyásnál olvasható érzékletes leírások a pokolról vagy a mennyor-
szágról. A prédikációkban megnyilvánul a Szent Ignác-i lelkiség kettős természete is: 
a katonás keménység mellett jelen van az ima gyakorlatába történő bevezetés, mely 
a misztikus tradíciók hatását tanúsítja. Összefoglalásként a szerző megállapítja, hogy 
Káldi dogmatikai fejtegetéseire kevésbé a rendszeralkotás, mint inkább a reformáto-
rokkal való határozott szembenállás a jellemző, továbbá a hitigazságok olyan alap-
fokú, mindenki számára érthető, ám mégsem vulgarizáló közlése, melyre erkölcsi 
követelmények építhetők. 

A harmadik, retorikai megközelítés jelentősége nemcsak terjedelmében és a leg-
újabb, retorikatörténeti kutatásokat termékenyen hasznosító voltában rejlik, hanem 
abban is, hogy a háromféle genust bemutató szövegközpontú elemzés közelről, mint-
egy működés közben ragadja meg a szóbeliségből az írásbeliségbe adaptált beszéde-
ket. Káldi szerzői programjának bemutatásához Gábor Csilla az Elöl-járo Beszéd alap-
ján a doctrina és adhoratio, valamint a hasznosság és kellemesség fogalompárjait 
használja. Ezután röviden emlékeztet a prédikáció létmódjának komplex tényezőire: 
az eredetileg szóbeli kommunikációs helyzetben a prédikátor fellépését meghatároz-
za „a tekintélyelvű mindentudás pozíciója" (133.), a beszéd liturgikus eseményben 
betöltött szerepét pedig még írott formában is jelzi az elmaradhatatlan perikópa. 
A szerző kitér Káldi posztumusz prédikációskötetére, az Istennek szent akarattya című 
gyűjteményre, mely a prédikáció műfajának egy másik, a liturgiához nem kötődő 
változatát példázza az életműben. A tanító jellegű, inkább olvasásra szánt tematikus 
sorozat elemei között Gábor Csilla szorosabb kapcsolatot lát, mint ahogy az egy be-
szédgyűjtemény darabjainál megszokott. Meggyőzőnek tartható az a véleménye, 
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hogy a kötetet „csak nyomdatechnikailag tagolja prédikációkra szerzője, valójában 
egy erkölcsteológiai könyv, a Tízparancsolatot értelmező értekezés egymást követő, 
egymásra épülő fejezeteit olvashatjuk itt" (137.). 

A De tempore és a De sanctis kötetek kompozíciója ezzel szemben szorosan követi a 
liturgikus év ritmusát. Az alkalmanként „három beszédből álló sorozatok első darab-
ja többnyire a magyarázatra [...] összpontosít, a második-harmadik nagyobb teret 
enged a mindennapokkal inkább összefüggő gyakorlatibb kérdéseknek, erkölcstani 
fejtegetéseknek" (144.). A Boldog Aszszony Fogantatása-Napi (genus didascalicum), a 
Sz. Xavérius Ferencz-Napi (genus exornativum), és a Víz-kereszt-után-valo I. Vasárnapi 
(genus deliberativum) egy-egy beszéd aprólékos retorikai elemzése bizonyítja, hogy 
a témaválasztás mennyire meghatározó a beszédek genusa, célkitűzése és stílusneme 
szempontjából is. Az elemzésekben Gábor Csilla a retorikai előírásokat ütközteti az 
egyes beszédnemek korántsem tiszta megvalósulásaival, majd Káldi szövegközi 
retorikai megjegyzései közül értelmez kettőt alaposabban. Mindez egyben jelzi a je-
zsuita retorikai hagyományok és az interkonfesszionális retorikai kézikönyvek hatá-
sát a prédikációkban. Az utolsó fejezetben Gábor Csilla a jezsuita szónok exemp-
lumhasználatáról ír: ez az a retorikai kellék, melynek funkciói közt elég meggyőzően 
el tudja választani a szórakoztatást a gyönyörködtetéstől. A könyv összegzésében 
Káldi korszakhoz sorolásának problématikussága arra ösztönzi a szerzőt, hogy 
Hans-Georg Kemper terminológiáját alkalmazza, aki a „kora újkor megnevezést 
ajánlja a Luther és Goethe működése között eltelt mintegy háromszáz esztendőre" 
(207.), a korszak belső periodizációját ped ig a reformáció-konfesszionalizmus-fel-
világosodás fogalomhármassal oldja meg. 

Gábor Csilla könyvének jelentőségét mindenekelőtt abban látjuk, hogy az eddigi 
felszínes olvasatokkal ellentétben először tesz közzé alapos szövegismeretet bizonyí-
tó, mélyreható, komplex értelmezést Káldi György mindhárom prédikációskötetéről. 
Örvendetes, ahogy a szerző mindvégig törekszik szem előtt tartani a bevezetőben 
megjelölt kettős perspektívát, „amely egyszerre érti meg és alkalmazza a vizsgált 
korszak irodalmi kánonát, működési rendszerét, értékvilágát, magát a művet . . . , és 
ugyanakkor választ is keres [...] új keletűnek gondolt irodalomtudományi problé-
máira, dilemmáira" (10.). A kötetben jelen lévő, tudatos értelmezői beállítottság sok-
szor már megválaszoltnak tűnő kérdésekre kérdez rá, és észrevesz egyébként reflek-
tálatlanul hagyott jelenségeket, megállapításokat. A prédikációk sokrétű értelmezésé-
nek alapfeltétele például, hogy Gábor Csilla felülvizsgálja a műfajnak az irodalmi 
gondolkodásban betöltött helyzetét, és komplex, az irodalomtörténetin és esztétikáin 
kívül retorikatörténeti, kommunikációelméleti, teológiai szempontokat is figyelembe 
vesz. 

Az utoljára említett szempontok erőteljes jelenléte miatt a teológiai nyelvhasználat 
néha automatikusan átszűrődik az alapvetően irodalomtörténeti vizsgálatba. Meg-
figyeltük még, hogy a szerző nézőpontja kialakításához a hazai tanulmányokon kí-
vül felhasználja főként a német, kisebb mértékben az angolszász kutatás eredmé-
nyeit, melyeket megrostálva, biztos kézzel hasznosít. Mivel azonban a kötet részben 
párhuzamosan készült Kecskeméti Gábor rokon forrásanyag alapján végzett 1998-as 
munkájával, annak eredményeit nem mindenben hasznosíthatja. A bevezetőben kel-
tett várakozásnak nagyrészt eleget tesz, a tágabb összefüggések elemzéséről, az iro-
dalomtörténeti gondolkodás érintett alapfogalmainak újraértelmezéséről azonban 
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még szívesen olvastunk volna. Gábor Csilla megközelítése értékes adalékokkal járul 
hozzá például az ellenreformáció fogalmának értelmezéséhez azzal, hogy árnyalja, 
mit é r tünk jezsuita szellemiségen, s miben állt a Szent Ignác-i lelkiség hatása a kép-
zeletre, a fogalom átfogó, a konkrét életműre vonatkoztatott újragondolása azonban 
még várat magára. A további kutatásokban Káldi sajátosságainak ismeretében arra is 
nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, hogy pontosan milyen hasonlóságok és különb-
ségek fedezhetők fel a jezsuiták egyéni munkamódszerei , prédikációszerző stratégiái 
és eljárásai között. Mielőbb szükséges lenne Káldi és Pázmány munká inak részletes 
összehasonlítása, melynek kezdeti lépéseit Gábor Csilla megtette a prédikációk beve-
zetőinek elemzésével. 

A könyvet olvasva feltűnő, hogy nemcsak a prédikációkat retorikailag elemző feje-
zetek, hanem a dolgozat többi része is bővelkedik a jól megválasztott , hosszan idé-
zett példákban. Ez abból a szempontból fontos, hogy Káldit a szövegkiadás is e lha-
nyagolta. Noha egy-két rövid beszédrészlete fellelhető antológiákban, így például a 
Sinkó-féle Csudatörténetekben vagy Lukácsy Sándor válogatásaiban, a szerző által is 
emlegetett 1891-es iskolai kiadás óta nem jelent meg tőle teljes prédikáció. A h iányt 
Gábor Csilla úgy küszöböli ki (és ezzel természetesen hangsúlyozza is), hogy függe-
lékben közli az általa behatóan vizsgált három prédikáció szövegét. A szövegközlés 
pontos, betartja a kritikai kiadás szabályait. A kötet erőteljes vonásokkal megrajzolt 
Káldi-értelmezése mostantól megkerülhetetlen lesz nemcsak azért, mer t a Pázmány 
előtti magyar prózairodalom egyik fontos, eddig nem ismert alakját mutatja be, ha-
nem azért is, mert a prédikáció műfajának elemzésében új, jól használható szempon-
tokat vesz figyelembe. Reméljük, hogy a munka tovább ösztönzi ma jd a kutatás egyé-
ni sajátosságokra koncentráló és az említett összehasonlító érdeklődésű vonulatát . 

(Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001, 296 1. [Csokonai Könyvtár, 24.]) 

BRETZ A N N A M Á R I A 

Boda Miklós: Stúdium és literatúra 

A Pannónia Könyvek sorozatban megjelent kötetnek már a borítója és címe is külö-
nös: enigmat ikus és elmésen kétértelmű. A magyar kötőszóval összefűzöt t és ékeze-
tesen írott latin szavak eredeti jelentésükben egymásra vonatkoztatva „ tudományos 
érdeklődést, tudományok iránti vonzódást" jelentenek. Ékezetesen, magyarul ez a 
cím irodalmi tanulmányokat ígér. A könyv ismeretében e kettős jelentés egy ha rma-
dikkal is bővül , mivel a két szó a Studium generale vagy a Studium litterarium fogalom-
má egészül ki, amely egyetemet, magasabb fokú iskolát jelent. E ki indulópont térbeli 
helyére, művelődéstörténeti régiójára utal a könyvborító emblémája, Koller József 
1804-ben kiadott egyháztörténeti munkájának egyik metszete: öt visszhang boltoza-
tában egy férfialak halad, felette latin mondat szalagja lebeg: Echo simul una et quina. 
(Egyszerre egy és ötszörös a visszhang.) Alatta egy vár, egy város távlati képe, ami re 
mindez vonatkozik, Quinque ecclesiae. Ez Pécs középkori latin neve: az öt gyülekezet 
városa. 
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