
Az avarok aranya 
A nagy szentmiklósi kincs 
(Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban 2002. március 24-június 30.) 

1799. július 3-án a Torontál megyei Nagyszentmiklóson Neza Vuin rác gaz
da fiaival árkot ásott. Az árok oldalát egyenesítették, amikor egy arany csé
sze, majd 16, más formájú aranyedény került elő a földből. Később ugyanott 
még 6 edényt találtak. A találóknak az edényekkel csak egy céljuk vo l t : 
mielőbb eladni, hogy pénzhez jussanak. Az edényeket részben helybel i , 
részben bécsi kereskedők vásárolták meg, akik további eladásra a pesti 
vásárra hozták. Az edényeket megelőzte hírük, a terület tulajdonosának 
gazdatisztjén keresztül Pesten már értesültek a kincs előkerüléséről. 
Pesten Boráros János városbíró összegyűjtette az edényeket és átadta a 
hatóságoknak. Bécsben sikerült gyorsan a kincs értékéről meggyőzni 
I . Ferenc császárt, aki „az antik tárgyak rajongója volt", így a kincs 23 db 
aranyedényét (7 korsót, 7 tálkát, 8 különböző formájú ivóedényt és 1 kür
töt) alig három hónappal később már leltárba vették a bécsi császári és 
királyi régiséggyűjteményben. 

A kincset Magyarországon m i n d ez ideig egyetlen alkalommal állítot
ták k i : az Iparművészeti Múzeumban 1884-ben az Ötvösmű Kiállításon, 
Bécsben őrzött más Kárpát-medencei régiségekkel együtt. A Magyar N e m 
zeti Múzeum alapítása 200. évében kiállítások és rendezvények sorával 
tiszteleg az évforduló előtt. A számos, nagy érdeklődésre számot tartó k i 
állítás közül kiemelkedett a nagyszentmiklósi kincs bemutatása, amely 
a N e m z e t i Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával a Magyar 
Nemzet i Múzeum és a bécsi Kunsthistorisches Museum együttműködé
se keretében valósult meg. 

A nagyszentmiklósi kincs bemutatását fokozottabb érdeklődés előzte 
meg, m i n t más aranykincsekét. Ezt a kincset ezrek ismerik, megcsodálták 
már Bécsben, i smer ik tudományos és népszerűsítő könyvekből, hiszen 
kisebb könyvtárnyi az az irodalom, amely a kincs előkerülése óta, az el
múlt 200 évben megjelent. 

M i n d e n eddigi kutató a kincset a kora középkori eurázsiai művészet 
kimagasló termékének tartotta, azonban eltérő vélemények alakultak k i 
arról, me ly korban keletkeztek az edények és mely ik nép tulajdonában 
vol tak. Három nézet ütközött egymással: 

• a 8. századra keltezhető a kincs és az avarokhoz köthető, 



• 9. századi és a bolgár kultúra terméke, vagy 
• 10. századi és a honfoglaló magyarsággal, i l l . a kora Árpádokkal áll kapcsolatban. 
Az eddigi vélemények csak egy-egy kiragadott forma vagy motívum, néha különle

ges ötvösfogás alapján foglaltak állást a kincs korát illetően és a kincs gyökereit egyér
telműen a keleti fémedény-művességben vélték megtalálni. Több kutató el tekintett 
attól, hogy a kincs általa meghatározott népi és időbeli környezetének tárgyi emlékeit 
is vizsgálja, könnyedén átsiklottak így olyan alapvető kérdésen, m i n t a kincs össz-
tömegének 10 kilónyi aranysúlya és az általuk meghatározott nép (bolgárok és magya
rok) közismert aranyszegénysége. 

Avar eredetűnek a kincset már több m i n t 100 esztendeje is meghatározták, az avar 
tárgyi környezet vizsgálata azonban csak a múlt század 30-as éveiben kezdődött meg. 
Az avar eredet kérdésében fordulópontot jelentett Bóna István akadémikus 1984-ben 
írott véleménye, aki tudományos érvek alapján a nagyszentmiklósi kincset a „késő avar 
kultúra, írás, nyelv, művészet, vallás és mitológia páratlan emléké"-nek tartotta. 

A kincs elemző kutatása az utóbbi évtizedben erősödött fel. Osztrák kutatók a leg
modernebb eszközökkel vizsgálják a készítés menetét, az anyag összetételét, kutatva 
a lehetséges műhely/műhelyek helyét, a lehetőségek határáig pontosítva a készítési 
időpontot, időpontokat. Idehaza legutóbb Bálint Csanád választotta akadémiai szék
foglalója témájául a nagyszentmiklósi kinccsel kapcsolatos kérdéskört. Széles körű 
ismereteken alapuló véleménye szerint a kincs előkerülési helye szűkebb és tágabb 
környezetében (keleti és nyugat i kultúrákat is beleértve!) egyetlen olyan kultúra sem 
található, amellyel a kincs szoros kapcsolatba lenne hozható, vagy amelyikből teljes 
bizonyossággal eredeztethető lenne. A kincs - már csak kizárásos alapon is - annak a 
kultúrának tartozéka kel l , hogy legyen, amelynek szállásterületén előkerült; vagyis az 
avar kultúra önálló, legkiemelkedőbb alkotása. 

E vélemény alapos bizonyítására részletes vizsgálat alá vettük azt a kultúrkört, ame
lyet avar kultúrának nevezünk és a Nemzet i Múzeum 2002. évi kiállításán a nagy
szentmiklósi kincset olyan avar tárgyi környezetben m u t a t t u k be, amely 

- egyrészt az avar fejedelmi sírleletek aranytárgyain, nemesfémből készült asztali 
edényein keresztül segít elképzelni azt a tárgyi és szellemi környezetet, amelyben a 
kincset használhatták, 

- másrészt a formában, képi ábrázolásban, sajátos technika i fogásokban hasonló 
köznépi leletek segítségével bizonyítja, hogy a kincs a késő avarkori kultúra szerves 
része vol t . 

A köznépi leletek közül kiemelkedik a Vajdaságban, Adán egy késő avarkori lovas 
sírjából napvilágra került ovális ezüsttálka, amely a kincs ovális arany tálkájának egyet
len párhuzama és az alsó-ausztriai Mödling község határában elterülő késő avarkori 
temető egyik női sírjának aranyozott bronz boglár párja, amelyen ugyanolyan „kockás" 
ruházatú nyilazókat látunk, m i n t a 2. számú korsó egyik medalionjában, végül az a 
Szarvason előkerült rovásfeliratos csont tűtartó, amelyen ugyanazokat a jeleket talál
j u k meg, m i n t a kincs rovásfeliratos edényein. E felismerés óta szakemberek ezt az 
írásmódot nagyszentmiklós-szarvasi rovásírásnak nevezik. 

Összefoglalva: egyértelműen tisztázódott, hogy a k incsnek nincs közvetlen köze a 



9-10. századi bolgár és magyar kultúrához és az eurázsiai más, 8-10. századi ötvösmű
vészetekhez sem. Önálló avar alkotás, amelynek képi ábrázolásaira természetesen 
hatással v o l t a korabeli más művészet is, bizánci hatás p l . biztosan felismerhető. 

A kincs, m i n t minden kincslelet nem egy időpontban készült. Legidősebb darabjai 
(ivókürt, talpas poharak, sima falú poharak, láncfonatmintás korsók) a 7. század végi 
ötvösség termékei, a legfiatalabbak pedig, m i n t a pálcikaindával díszített felületű hasas 
pohárka és keresztjeles, görög betűs török felirattal ellátott csatos tálka a 8. század 
legvégén készült. 

A kincs 23 edénye a 8. század végén valamelyik legmagasabb rangú avar méltóság 
tulajdona lehetett. Soha nem került sem frank, sem bolgár kézbe. Valószínűleg a fran
kok elől menekítették és a bolgár kán támadásakor ásták el. Elrejtője nem tudta előás
n i , akik elől rejtették nem találták meg. így maradhatott meg a magas szintű késő 
avarkori művészet tanújaként. 

Garam Éva 

Vatikáni tükörben 
A magyar kereszténység ezer éve 
(Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2002. március 1-június 30. 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából rendezte Cséfalvay Pál.) 

Egy vállalkozás sikere talán igen, de a kudarca nem mind ig kíván hosszabb elemzést. 
S mive l a disputa sem kenyerünk, legszívesebben hallgatnánk. Csakhogy reprezenta
tív, bizonyos értelemben korszakosnak szánt kiállításról vo l t szó, amely - igénye sze
r in t - minke t is felölelt volna. Tehát papírra vetünk néhány gondolatot . 

Három kényes feladattal kellet t szembenézni. Az első: a képzőművészeti és az egyéb 
anyag ésszerű és arányos összekapcsolása. Erősen egyházművészeti jellegű kiállításról 
írunk, amely időrendben haladva kívánt igényes áttekintést nyújtani a magyar keresz
tyénség ezer esztendejéről. Ennyire gazdag válogatás láttán az ember óhatatlanul saj
nálja, hogy az egyházművészetünket valóban reprezentáló nagy alkotások egész sora 
- zöme - mégis távol maradt. Tudunk a pénzügyi, jogi , technikai kényszerűségekről, 
de azért fáj a szívünk: Suky-kehely igen, Mátyás-kálvária nem, Munkácsy Mihály igen, 
M . S. Mester nem. Nincs bennünk számonkérés, csupán a helyzetet vázoljuk. 

A második kényes feladat a magyar és a vatikáni szempont meggyőző harmonizálá
sa. Erről talán többet ke l l szólni, s egyáltalán nem udvariat lan az a megjegyzés, hogy 
a két szempont nem azonos. Más dolog a Vatikánban s más dolog i t t Budapesten ma
gyar kiállítást rendezni. Célszerűségi megfontolások diktálhatják ugyan, hogy a Ró
mából visszaérkezett anyagot - a lehető legkisebb átalakítással, erőt-időt megtakarítva 
- állítsuk k i Budapesten is: az eredmény azonban csalódás. M e r t az önismeret más 
szintjéhez szoktunk. Igaz, nagy baj van a történettudattal, de A magyar kereszténység 
ezer éve számunkra mégsem csupán bemutatkozó kiállítás. A tárgyak összeválogatása, 
a következtetések, az asszociációk, amelyeket kiolvashat tunk belőlük, inkább a vati
káni, m i n t a magyar látogató észjárásán alapultak. Ez pedig mindenképpen fájdalmas, 
mer t i t t Budapesten nemzet i kiállításról vol t szó. 



A harmadik nehéz feladatot egyáltalán nem sikerült megoldani: a felekezetközi jel
leg csupán fügefalevél-szinten valósult meg. Pedig azt nem gondoljuk, hogy a kiállítást 
rendező kitűnő szakemberek - élükön Cséfalvay Pállal - ne törekedtek volna őszintén 
a protestánsok bevonására. Inkább arról lehet szó, hogy a kiállítás logikája, eredeti 
szerkezete nem bírta el a hangsúlyosabb és arányosabb protestáns jelenlétet . Talán 
bölcsebb let t volna - fájdalommal bár - lemondani a felekezetközi jellegről. 

Kritikánk azonban főleg a protestáns közreműködőket célozza. Nek ik kellett volna 
végiggondolniuk, miben is vállalják az együttműködést. Véleményünk szerint nem 
lett volna szabad közreműködniük olyan kiállítás létrehozásában, amely a protestan
t izmust - Magyarországon teljesen képtelenül - bezárja a 16-17. századba: mondhat
ni , karanténba teszi. Másrészt az arányok is elfogadhatatlanok: közel kettőszáz tételből 
körülbelül tizenöt protestáns eredetű. Csak részben magyarázat, hogy a pannóniai és 
a középkori anyag tolja el az arányokat; mer t a reformációtól kezdve is fennáll az arány
talanság. Igaz, hogy a téves szemlélettől - 16-17. századba szorítás - alig várhattunk 
jobbat . 

Gyakran bizony kicsinyes dolog tételeket számolni. Fennáll a veszélye, hogy szám-
szerűsítjük az össze nem mérhetőt. Különösen nagy a veszély művészeti vagy művé
szeti jellegű anyag esetében. Most , amikor kifogásainkat soroljuk, talán nem csupán 
az a protestáns-kuruc sérelmi pol i t ika vezet bennünket, amely mindenütt százalékot 
számlált, centizett és követelt. Tudjuk, hogy jóakarattal hívtak meg bennünket: h i 
szen lehetet t volna témája szerint is pusztán katolikus kiállítás. A z t sem vitat juk, 
hogy a római egyház képzőművészeti anyaga bizonyos szempontból látványosabb és 
több. Mégis azt mondjuk: ebben a formában nem kellett volna vállalni az együttműkö
dést. A kiállítás eszmetörténeti szempontból elfogadhatatlan, művészettörténeti szem
pontból jócskán egyoldalú. S amikor eszmetörténeti szempontról beszélünk, fölidéz
zük az unitarizmust , fölidézzük a kis egyházakat - hiszen a magyar keresztyénség ezer 
évéről van szó - , egy-egy kézirat vagy énekeskönyv erejéig nekik is o t t lett volna a he
lyük. Ugyanezt mondhatjuk a középkori eretnekmozgalmakkal kapcsolatban: huszita 
vagy huszi ta hagyományú kelyhet m i lutheránusok is szívesen kölcsönöztünk volna. 

A tőlünk származó négy darab tárggyal n e m vagyunk elégedettek. Luther végrende
lete bármennyire becses, a magyar keresztyénség ezer évének nem igazán szerves része. 
19. századi gyűjtő szerencsés vásárlása: abból az időből, amikor a magyar gyűjtők a 
német aukciókon még sikerrel indulhattak. Ugyancsak Németországból való az Ágostai 
Hitvallás allegorikus ábrázolása, ami t a Tolnába települő svábok hoztak magukkal . 
Önmagában nincs vele bajunk: naiv, erőteljes, ikonográfiája kifejező. N e m tart juk 
azonban szerencsésnek, hogy a magyar keresztyénség ezer évét reprezentáló kiállítá
son a négy evangélikus eredetű tárgy közül kettő Németországból való. Ennyire azért 
nem vagyunk szegények. Másrészt úgyszólván szabály: ha az evangélikusságot - csu
pán néhány tárggyal is - szeretnénk bemuta tn i , nagyon nehéz a könyvet - főleg az 
énekeskönyvet - megkerülnünk. S bár megértjük, hogy ez a kiállítás a képzőművészet 
és a r i t ka emlékek kiállítása volt , de azt is láttuk, hogy a rendezők az eszmetörténeti 
fontosságot azért igyekeztek méltányolni. 

Igazságtalanság volna, ha végezetül n e m hangsúlyoznánk - akár ismételten is - : 



páratlan értékeket láthattunk, megbecsüljük az igényes munkát, megköszönjük, hogy 
meghívtak bennünket, s érzékeljük a kiállítás mélyen katolikus koncepcióját. Sajnál
j u k azonban az e lmulasztot t lehetőséget: ha szükség volt millenáris egyháztörténeti 
kiállításra, akkor - i t t Budapesten - közös kiállításra le t t volna szükség. Ebben az 
esetben a protestánsok nem meghívottként, nem bedolgozóként lettek volna jelen, s 
a közös kiállítás - vélhetőleg - közös koncepción nyugodot t volna. 

Mányoki János 

Origenész hatalmában 
Heidl György: Szent Ágoston megtérése. Egy fejezet az origenizmus történetéből 
(Paulus Hungarus-Kairosz, Budapest, 2001.) 

A patrisztikus szövegek és teológiai tárgyú monográfiák kiadása céljából nemrégiben 
életre hívott Catena sorozat értékes új kötettel gyarapodott: szerzője a fiatal Ágoston 
kereszténységének, írásértelmezésének és teológiájának gyökereit kutatja. N e m két
séges, hogy Ágoston megtérés (386) utáni éveinek teológiája „leginkább egy alexand
riai jellegű kereszténységre emlékeztet" (10. o.), kevésbé ismeretes viszont, hogy az 
pontosan mi lyen forrásokból származik. Mindedd ig kézenfekvőnek látszott az az el
gondolás, hogy az alexandriai tradíció, elsősorban Origenész eszméi közvetett úton, 
Ambros ius és mások révén j u t o t t a k el Ágostonhoz. O maga ugyanis ekkor iban nem 
tudo t t eléggé görögül, Origenész i t t szóba jövő írásait pedig, elsősorban az Énekek 
énekéről írt két homíliasorozatát és Genezis-értelmezéseit a tudományos konszenzus 
szerint csak később fordították latinra, a fiatal Ágostonnak tehát legföljebb közvetett 
ismeretei lehettek az alexandriai mester tanairól. 

He id l György radikálisan szakít ezzel a hagyományos feltételezéssel, Ágoston ke
reszténységének első korszakát a korábbiaknál szorosabb kapcsolatba hozza az úgyne
vezett or igenizmussal . Az t kívánja igazolni, hogy Ágoston már a 380-as évek végén 
ismerte Origenész említet t munkáit, mégpedig valamilyen la t in nyelvű fordításban
összeállításban. Mondan i sem kel l , milyen nehéz dologra vállalkozik a kutató, amikor 
elveszett művekről kénytelen azt állítani, hogy párhuzamokat muta tnak fennmaradt, 
ismert i ra tokkal , azok előzményéül, forrásául szolgáltak, azaz - léteztek. Ilyen helyzet
ben nem elegendő k i m u t a t n i , hogy a fiatal Ágoston órigenészi kötődése mélyebb, 
hogysem pusztán az ismert közvetítőkkel megmagyarázható lenne; nem elegendő tü
relmesen esetről esetre, szövegről szövegre haladva megkérdőjelezni, vagy egyenesen 
kizárni Ambros ius , Basziliosz, Elvirái Gergely és mások ilyen szerepét, akiket a szak
írók az órigenészi hatás lehetséges közvetítőinek tekintenek. N e m elegendő, mer t 
mindazok az adatok, amelyeket a szerző valóban elmélyült szövegelemzéssel, tiszteletre 
méltó filológiai aprómunkával, Origenész egyéb írásainak, i l letve mások bizonyosan 
tőle ih le te t t műveinek bevonásával összegyűjtött, még m i n d i g indirekt bizonyságok 
csupán, maga a tézis még m i n d i g csak hipotézis, a hajdani diáknyelv elszólására emlé
keztet: „Nem tudjuk, hogy Homérosz élt-e, de azt tudjuk, hogy vak volt." - Nos, He id l 
György szellemesen kézenfekvő megoldással hárítja el ezt a vádat, mondván: Léteznie 
kellett egy Ágoston számára már a 380-as évek végén elérhető, a ma ismert la t in fordí-



tásoknál korábbi gyűjteménynek, valamiféle Origenes Latinusnak; de ha ez így van, 
akkor lé tének máshol is a nyomára bukkanhatunk , hatásának, párhuzamainak más 
kortárs szerzőknél is jelentkezniök kel l . Feltételezését igazolandó összeveti a korabeli 
Tractatus Origenis című értekezéssorozatot Novatianus Szentháromságról írott művével 
(De Trinitate). Nyilvánvaló rokonságuk láttán arra az eredményre ju t , hogy e két munka 
azonos forrásra megy vissza, éspedig egy minden valószínűség szerint éppen a görögül 
és la t inu l egyformán jól tudó Novatianus tollából származó la t in Origenes-fordításra, 
s ez nem más, m i n t a keresett láncszem, ama bizonyos elveszett kompiláció, amelyet 
nemcsak a Tractatus Origenis szerzője és Novatianus, hanem Ágoston is ismerhetett és 
felhasználhatott a Genezis első fejezeteinek allegorikus értelmezésénél korai De Genesi 
contra manichaeos (A Teremtés könyvéről a manicheusok ellen) című kommentárjában (Füg
gelékek, különösen 284 k k . ) . 

A könyv három nagyobb egységre tagolódik. Az elsőben (Ágoston megtérése, 11-89. 
o.) He id l György a Contra Academicos 2.2.5. fejezetében olvasható korai megtéréselbe
szélést vizsgálja, különös tekintet te l arra a kérdésre, miféle könyveket emleget i t t Ágos
ton , m i t takar a szöveg rejtelmes libri pleni (teljes könyvek) kifejezése. A z elbeszélés 
költői, egyben bölcseleti jellegű metaforáinak i roda lmi igényű elemzésével, a libri pleni 
kifejezés párhuzamainak felkutatásával, valamint A boldog életről (De beata vita), A rend
ről (De ordine) című munkák részleteinek és más szövegeknek a bevonásával arra a 
következtetésre j u t u n k a szerzővel, hogy ezek nem újplatonikus bölcseleti munkák 
voltak, m i n t korábban feltételezték, hanem keresztény szerzők könyvei, köztük Or i -
genészéi (39. o.); és olyan értelemben lehettek pleni, teljesek, hogy az erkölcsi megtisz
tulást sürgető gondolatokon túl (ilyenek az újplatonikusoknál is fellelhetők) a meg
testesülést is hirdették (53. o.) . - A monográfia első része főként arra szolgál tehát, 
hogy a hipotézis, miszerint Ágoston megtérésében szerepet játszottak valamiféle ke
resztény írások, egyáltalán felmerülhessen, hiszen ő maga önvallomásaiban hallgat erről, 
miközben többször, bőbeszédűen beszámol viszont „pogány", platonikus olvasmány
élményeiről. Ez azonban egyelőre még nem több, m i n t puszta lehetőség, üres keret, 
amelynek kitöltése - annak a felkutatása, hogy akkor hát m i k is vol tak eme „teljes 
könyvek", és miként hatottak a fiatal Ágostonra - a következő egységekre vár. 

A második rész címe és tárgya Ágoston korai teremtésmagyarázata, az első exegetikai 
munka, a 388/389-ben írt De Genesi contra manichaeos kapcsolata Origenész magyará
zataival a Genezis első fejezeteiről ( 9 1 - 1 9 1 . o.) . A szerző célja az, hogy igazolja: a 
szembetűnő órigenészi párhuzamok nem Ambros ius és mások közvetítésének, hanem 
az Adamant ius közvetlen ismeretének tulajdoníthatók. A kérdés jelentősége rendkívül 
nagy. Origenész teológiai nézetei, kozmológiai, antropológiai, lélektani, eszkatológiai 
tanai ugyanis a dolog természeténél fogva szoros kapcsolatban vannak éppen a Genezis 
első fejezeteinek értelmezésével (lásd alább, 195 kk . ) . Heidl György azt vallja, hogy a 
Contra manichaeosban a Genezis 1,1-7, az 1,26 és 2,7, az 1,27-28 és 3,21 kk . verseinek 
allegorikus ágostoni exegézisét - tehát a „kezdet", az „ég", „föld" és „boltozat", „alsó 
és felső vizek" kifejezések értelmezését (98-124. o.), továbbá az ember teremtéséről 
szóló két elbeszélésnek (131-163. o.), a Paradicsomkert-leírásnak, az „élet fájának" és 
a bűneset szellemi lényegének magyarázatát - egyenesen és közvetlenül Origenész 



Genezis-kommentárjára, i l letve Genezis-homíliáira kell visszavezetni ( 164 -191 . o.). 
A z eredmény szöges ellentétben áll az Ágoston-kutatók nézetével (95 k k . ) , akik a pár
huzamokat persze maguk is látják, de mivel mindeddig úgy látszott, a szóban forgó 
órigenészi munkák la t inu l legkorábban csak 397 után voltak olvashatók, a hasonlósá
got Ambros ius (Hexameron, De Paradiso) és más szerzők számlájára írják. 

A harmadik egység (193-249. o.) tárgya „Ágoston korai protológiája és eszkatoló-
giája", a teremtmények kezdeti (198-218. o.) és végső állapotáról (219-238. o.), vala
m i n t a feltámadásról (239-249. o.) szóló nézetei és azok órigenészi kötődése. A beve
zetőben (195 kk.) a szerző 15 pontban összegzi az ún. origenizmus téziseit, megálla
pítva, hogy azok, m i n t említettük - a trinitológia kivételével - szorosan kötődnek a 
Genezis első fejezeteinek értelmezéséhez. Ha pedig a fiatal Ágoston Genezis-magya
rázataiban Origenész követőjének bizonyul, akkor szükségképpen elfogadja az allego
r ikus exegézist megalapozó órigenészi előfeltevéseket, joggal tekinthető tehát általá
nosabb értelemben is origenistának. Az alapszöveg ismét a De Genesi contra Manichaeos, 
ezúttal a 2.8.10. fejezet, amelynek kapcsán Heid l György egyebek között pontosítani 
igyekszik Origenész sok vitára okot adó elméletét a lélek ún. preegzisztenciájáról és 
bukásáról, továbbá apokatasztázis-koncepciójáról, mely szerint számtalan világkor
szak után a végidőben minden visszatér eredeti, bukás előtti állapotába; k imuta t ja , 
hogy az Adamantius mindezen elgondolásai meghatározó módon jelen vannak a fiatal 
Ágostonnál . 

A z eredmények összegzését (251-254. o.) terjedelmes Függelék követi (255-320. o.), 
melynek fő célkitűzéséről, a koncepció külső a rgumentumok bevonásával történő 
megerősítéséről mái' szóltunk. A kötetet bőséges bibliográfia és névmutató zárja (329-
377. o.) . 

A felhasznált forrásszövegek nagyrészt a szerző saját, többségükben korrek t , szép 
fordításai. Elenyészően kevés az esetleg kifogásolható megoldás, és azok sem mennek 
a hitelesség rovására. I lyennek tűnik mégis a „Masculus Spiritus dicitur, femina potest 
anima nuncupari" mondat fordítása (144. o.). Nézetünk szerint nem mindegy, hogy ezt 
a szerzővel így értjük: „A szellemet férfinak mondjuk, a lelket pedig asszonynak nevezhetjük" 
(115. jegyzet), vagy a latinnak megfelelő rendben: „A férfit szellemnek mondjuk, az asszonyt 
pedig léleknek nevezhetjük". A Genezis e helyén a „férfit" és a „nőt" kel l Origenésznek 
allegorikusán azonosítania, márpedig az azonosítandó és az azonosító (szellem, lélek) 
nyilván nem cserélhető fel az értelem sérülése nélkül. A perturbatio szót (az embernek, 
i l le tve értelmének, gondolkodásának „összezavarodása") He id l György, láthatóan az 
órigenészi párhuzam erősítése érdekében, „szenvedélynek" fordítja, hogy még inkább 
alátámassza a kifejezés azonosságát görög ta pathé-vsd, ami csakugyan „szenvedélyeket" 
j e len t (152. o.) . Talán n e m let t volna felesleges megindokoln i az egyetlen l a t i n sensus 
szó négyféle fordítását ([értelmi] képesség, érzékelés, gondolkodásmód, hajlam; 144 k.; 
150. o.) : a cél i t t is á párhuzam meggyőzőbb igazolása lehetett. 

He id l György sikeresen egyesíti lényeges összefüggésekre összpontosító, nagyvona
lú szemléletét az elmélyült filológiai munka precizitásával, a szerzők és művek közötti, 
sokszor igen összetett, nehezen követhető ta r ta lmi és kronológiai kapcsolatok apró
lékos elemzését a világos stílussal; párhuzamai kiváló szövegismeretről tanúskodnak, 



írása bővelkedik szellemes megoldásokban - a könyv a nem szakemberek számára is 
érdekfeszítő olvasmány. A monográfia fő erénye, eredményeinek újszerűsége bizonyára 
sokakat ösztönöz majd továbbgondolásra, termékeny polémiákra adva alkalmat. M i i t t 
egyetlen apróságot említünk. A szerző érthető okból az Origenész és Ágoston közötti 
párhuzamosság tényének igazolására koncentrál, kevésbé foglalkozik az e célból összeha
sonlított exegetikai megoldások tartalmának megítélésével. A k i t azonban a dolognak 
ez az oldala is érdekel, az az előkerülő allegorikus órigenészi-ágostoni értelmezések 
egy részével bizony nehezen tudna egyetérteni (nem is szólva az azokat megalapozó 
teológiai hipotézisek némelyikéről, az órigenészi hermeneutikából fakadó ismeretel
méleti konzekvenciákról, a szemléletében rejlő exkluzivizmus későbbi torzulásairól és 
következményeiről az egyház történetében). E látszólag tudománytalan szempontot 
maga a kötet anyaga kínálja - elsősorban az ambrosiusi szövegekre gondolunk. Termé
szetesen eszünkbe sem ju tna Origenész és Ambros iu s jelentőségét összemérni, az 
utóbbi órigenészi függőségének túlságosan is közismert tényét kétségbe vonni , vagy 
forráskezelésének különös vonásait mentegetni. A z t is tudjuk, mennyire megszokott, 
már-már törvényszerű jelenség Ambros ius rej tet tebb vagy nyíltabb alábecsülése az 
Órigenészről vagy róla is szóló tudományos művekben (e tekintetben egyébként Heidl 
György nagyon is mértéktartó). Ám ha nem állunk meg annál a megállapításnál, hogy 
egy bizonyos exegetikai megoldás vagy motívum megvan Origenésznél és Ágostonnál, 
míg hiányzik Ambrusnál, hanem azt is megnézzük, hogy mi is az, ami megvan, és ami 
hiányzik, akkor talán nem állíthatjuk - amint a szerző, jóllehet önkéntelenül, sugall
j a - , hogy Ambros ius exegézisei toutcourt szegényesebbek, felszínesebbek, vulgárisab-
bak vagy zavarosabbak, min t Origenészéi, vagyis amikor Ágoston az órigenészi variáció
kat vette át, mellőzve az ambrosiusiakat, akkor ezzel egyben m i n d i g okvetlenül a mé
lyebb, helytállóbb, írásszerűbb etc. megoldásokra voksolt . Nem egészen így áll a helyzet. 
Ambrosius He id l György által idézett magyarázataiban egyfajta határozott, tendencia
szerű értelmezői mentalitás körvonalazódik. O, szemben a fiatal Ágostonnal, kiváló
an t udo t t görögül, így bizonnyal többnyire elég jól tudta, m i t miért vesz át Orige-
nésztől, és m i t miért nem. Például a teremtéstörténet exegézisénél nem gondolja O r i -
genésszel, hogy ha egyes elemeket allegorikusán értünk, akkor mindjárt a perikópa egészével 
is így kellene bánni, belebonyolódva „a természetfilozófusok találgatásába az ég m i 
benlétével kapcsolatban" (111 . o.) etc. N e m . Ambros iu s a szöveget mindenekelőtt 
annak t ek in t i , ami t az önmagáról állít: az állatok teremtése az élővilág genezisét írja le 
(nem az emberben lévő „állati természetet") , a madarak - madarak (és nem „szavak"); 
úgy tűnik, n e m lát bibl ikus alapot arra a vélekedésre, miszerint „az egek ege" az i n -
tel l igibi l is erők, a „boltozat" pedig a cselekvő erők allegóriája volna (vö. 120 k k . ) . Még 
pusztán a könyvben szereplő esetek is Ambros ius valamiféle tudatos, óvatos dist ink-
ciós törekvésére vallanak Origenésszel kapcsolatban. Vegyük példának a következő ket
tősséget: a Hexameronban a férfi és a nő teremtésének narratívájáról a milánói nem gon
dolja, hogy ne lehetne szó szerint venni; elhiszi , hogy az valóban azt teszi, ami t ígér, 
a kétnemű emberiségről ad kinyilatkoztatást (nem az ember „spirituális/férfias és ani-
mális /női" részének kettősségéről) . Ellenben a De Paradtsóban, a bűneset nyilvánva
lóan nem szó szerint értendő narratívájánál másképp jár el: itt elfogadja a férfi=értelem, 



nő=érzékelés allegóriát (lásd 148. o.), abból a meggondolásból, hogy i t t Ádám és Éva 
csakugyan képviselhetik a fenti ellentétes princípiumokat, ami egyáltalán nem akadálya 
annak, hogy megmaradnak egyúttal férfinak és nőnek. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az első 
teremtéstör ténet és a második teremtéstörténet - Éden - bűnbeesés szövegegység 
eltérő műfajú, ezért másfajta megközelítésmódot kívánó textusok. Ambros ius továbbá 
egyetért Origenésszel abban, hogy az ember m i n t Isten képmása „azonos lelkével vagy 
értelmével" (137. o.), elveti viszont, hogy m i n t ilyen azonos lenne az angyali lelkekkel 
(ami ellene is m o n d a bibl iai kijelentésnek), és így tovább. 

Szinte minden hasonlójellegű könyv - szerzője akaratán kívül, pusztán a felfedezés, 
az újat mondás pszichózisának saját belső logikáját követve - a korábbiaknál előnyö-
sebb színben tünteti fel a maga hősét: m i n t h a a fiatal Ágoston azáltal, hogy A m b 
rosius és mások helyett Origenész értelmezési verzióit részesítette előnyben, már igé
nyesebb exegéta is lenne, m i n t amilyennek eddig vélték. Pedig a fenti példákból úgy 
látszik, Ambros ius , amikor azt gondolta, hogy „az Adamantius egyes metafizikai el
képzeléseit fenntartásokkal ke l l kezelni" (124. o.), talán nem m i n d i g tévedett. N e m 
olyan biztos, hogy Ágoston most megismert szoros órigenészi kötődése minden eset
ben egyértelműen dicséretes; legalábbis a könyvben felsorakoztatott helyeknél sokszor 
úgy tűnik, min tha Origenész saját zseniális koncepciójának fogságába kerülne (s vele 
Ágoston) , és min tha bizonyos esetekben talán az ambrosiusi mérsékelt allegorizmus 
képviselné az exegézis józanabb, írásszerűbb, időtállóbb változatát - hiszen maga Ágos
t o n v o l t az, aki idővel korrigálta némely ekkor i vélekedését (De Genesi ad litteram; A 
Teremtés könyvének szó szerinti értelmezése). 

Dér Katalin 

Egy szír egyházatya 
Mózes bar Képha: Paradicsom-kommentár. Ford.: Kövér András, Lukács Ilona, Pesthy Mónika. 
(Magyar Könyvklub, Budapest, 2001.) 

Ritka esemény, hogy egy jelentős ókori vagy kora középkori szövegnek magyarul jelen
jen meg elsőként tudományos igényű fordítása. Az ilyen r i tka ünnepek egyike e ki len
cedik századi szír exegetikai munka kiadása. Mózes bar Képha 813-ban vagy 833-ban 
született a Tigr is folyó mel le t t i Balad városában és a m i nyugati időszámításunk sze
r i n t 903-ban halt meg Moszu l , Beth-Ramman és Beth-Kionaya püspökeként, Targit 
vizitátoraként. Nevének - Mózes, a kő fia - egyik magyarázata egy legenda: tíz hónapos 
korában elvesztette édesanyját, ezért apja az Istenszülő „gyémántkőből való" ikonja 
elé helyezte el, s napközben Mária vigyázott a kisgyermekre, sőt egyes források szerint 
szoptatta is. Ez a kis epizód már megmutatja, mi lyen nagy tekintélye v o l t (és van) a 
jakobi ta , azaz monofüzita szír hagyományban, ahol a közös identitás egyik kulcseleme 
a Theotokosz-tanhoz való ragaszkodás. S valóban, ez a számunkra talán ismeretlen 
szerző a jakobi ta egyházban „az Igemagyarázó". (Míg Mopszvesztiai Theodorosz a 
nesztoriánus szírek számára je lent hasonló tekintélyt.) Hatalmas életműve egyaránt 
ta r ta lmazot t dogmat ikai , apologetikus, filozófiai, egyháztörténeti, l i t u r g i k a i és exe
get ikai munkákat, melyeknek jelen tudásunk szerint csak egy töredéke maradt fenn. 



(Bár a Közel-Kelettől Indiáig megtalálható ősi szír ko los torok kutatása még számos 
meglepetéssel szolgálhat számunkra.) 

A Paradicsom-kommentár bar Képha egyik leggyakrabban hivatkozott műve, mely 
a Genezis második és harmadik fejezetének részletes, többszintű exegézisét nyújtja. 
E szentírási szakaszról már a késő ókorban is kiemelkedően sok magyarázat született, 
innen, a teremtés és bűnbeesés történetéből bontot ta k i kozmológiáját és anthropo-
lógiáját a legtöbb teológus. Mózes bar Képha enciklopédikus karakterű szerző, m u n 
kájában összefoglalja és rendszerezi elődei álláspontjait, így Paradicsom-kommentárja 
áttekintést nyújt az olvasó számára a szír teológiáról, sőt ízlelítőt ad a korai görög pat-
r isz t ikus kor és a rabbinizmus irodalmából is. 1565-ben Antwerpenben kiadták egy 
la t in fordítását, mely nagy szerepet já tszot t a nyugati kereszténység Szíria-képének 
kialakulásában. 

A Magyar Könyvklubot eddig nem az alacsony példányszámban megjelenő szak
könyvek specialistájaként ismertük, kellemes meglepetést jelent, hogy e munka meg
je lentetésére vállalkozott. A kísérlet eredménye mindenesetre olyan kötet, melyre 
büszke lehet a kiadó is és a fordítók háromfős csoportja is. Színvonalas, jól kezelhető 
könyv jö t t létre. A fordítás elkerüli az ókori és középkori szövegkiadásokra gyakran 
jel lemző hibákat, mentes az archaizáló modorosságoktól, mindenütt gördülékeny és 
elegáns, sokhelyütt költőien szép is. Külön öröm, hogy, ellentétben számos olyan 
teológiai szöveggel, mely az utóbbi évek során világi kiadóknál látott napvilágot, a Pa
radicsom-kommentár fordítói nem a Károli-fordításból másolták be a bibl ia i idézete
ket, hanem a közös protestáns fordítást használták, azt alakították a bar Képha által 
használt Pesitto szövegéhez. A jegyzetapparátus félelmetes alapossággal térképezi fel 
bar Képha feltételezhető forrásait, figyelemmel van nemcsak a patrisztikus szerzőkre, 
de t a lmud i és midrási anyagokra s más ókori zsidó párhuzamokra is. Úgy gondolom, 
egy i lyen gondosan elkészített apparátus indokolttá tenné egy szentírási és forrásmu
tató elkészítését is, ez azonban hiányzik a könyvből. 

Pesthy Mónika bevezetője dióhéjban megismertet i az olvasót a szír nyelv és a szír 
kereszténység történetével, s szól mindazokról a szerzőkről, akik később a jegyzetek
ben feltűnnek, így a Paradicsom-kommentár valóban ablakot nyi that számunkra a 
keresztény hagyomány egy félig elfelejtett , izgalmas és szépséges területe felé. Bar 
Képha személyének és életének ismertetésekor teljesen mellőzi viszont a korai , legen
dás életrajzot. Ennél komolyabb hiányosság, hogy szinte semmit nem t u d u n k meg a 
fordítás alapját képező kéziratról: mi lyen állapotban van? Különálló kézirat, vagy más 
szír szövegekkel együtt szerepel benne a Paradicsom-kommentár? Hogyan került a 
Harvard Egyetemre? 

Érdemes lenne közölni néhány képet is az eredeti szövegről. „Szertó írással" íródott, 
tudatja Pesthy Mónika, de nem szól a szír ábécé történetéről, arról, hogy a szír írás
módok a három szír egyház elkülönülésével párhuzamosan szétváltak, jelzőjévé lettek 
a kéziratok „felekezeti identitásának", így a szertó írás a jakobita szírek jellemző írás
típusa. N e m szakmai olvasóközönség számára i l le t t volna magyarázatot fűzni a szöve
get tagoló „208v", „209 r " jelekhez is: a szám a kéziratlap száma, recto és verso pedig 
a lap színét és visszáját jelöli . 



A Paradicsom-kommentár maga három könyvre tagolódik. A z első és leghosszabb 
könyv a bibl ia i elbeszélés „anyagi" értelmét fejti k i , a második a „szellemi" értelmezés, 
míg a harmadik könyv egyes más, eretneknek tekintet t szerzők - S imon Mágus, Man i , 
Juliánosz Aposztata, Juliánosz Halikarnasszosz, Mopszvesztiai Theodorosz és Nesz-
tor iosz értelmezéseit cáfolja. Mózes bar Képha, m i n t jakobi ta , az alexandriai iskola 
hermeneutikáján tájékozódik, így tulajdonít egyazon szövegnek több, jelen esetben 
két értelmet. Szükséges feltárnunk a szellemi értelmet is - fejtegeti, mer t már magában 
az Ószövetségben számos nyoma van egyes cselekedetek vagy szavak allegorikus értel
mének. Pál maga is alkalmaz i lyen exegézist. Szükséges a szellemi értelem bemutatása 
azért, hogy az Ószövetség tekintélye ne csorbuljon, de azért is, mer t bar Képha szerint 
ez különbözteti meg a zsidó írásmagyarázattól a keresztény írásmagyarázatot. Végül: 
a szellemi magyarázatok által mu ta tkoz ik meg „a Messiás által megújuló teremtés". 
(16-19. o.) 

A Paradicsom-kommentár szellemi és anyagi magyarázataira egyaránt jellemző, hogy 
feltételeznek egy logikai lag kikezdhetet len rejtett kristályrácsot, a világnak egyfajta 
rendjét, amelyre a szöveg utal . A z anyagi magyarázat során ezt az egy igazságot, az 
egyetlen helyes olvasatot keresi bar Képha, s ennek érdekében még magát a szentírási 
szöveget is felülbírálja. (Lásd például 130. o. Gen 3,6-ról írva.) Mégis, az első könyv 
munkamódszere van legközelebb ahhoz, amit m i exegézisen értünk: az értelmezést 
nyelvi elemzések, formai észrevételek, szentírási párhuzamok támasztják alá. Bar Ké
pha valószínűleg otthonosabb a héber nyelv és a héber elbeszélésmód világában, m i n t 
szinte bármely mai exegéta, hiszen anyanyelve közeli rokona a hébernek, és életvilága 
is sokkal közelebb van a Héber Bibliáéhoz, m in t a miénk; számos észrevétele megraga-
dóan friss, érdekes ötleteket vet fel - bár megfogalmazásuk módja meglehetősen idegen 
a mai olvasónak. így a jó és a rossz tudásának fájáról azt mondja, hogy „nem azért hív
ják a j ó és a rossz tudása fájának, min tha természetében volna a j ó és a rossz, s nem is 
azért, m in tha tudást adna, (...) hanem mert benne volt Ádám számára a j ó és a rossz 
tudásának megnyilvánulása és a bizonyíték a tényleges és valóságos próbatételben." 
( 4 1 . o.) 

Érdekes a szaktekintélyekhez való viszonya. Exegetikai döntésekben érvei közé so
rolja, hogy „igazolják és h i r d e t i k ezt or thodox tudósok is" (p l . 28 . o.) , ugyanakkor 
feldolgoz, sőt gyakran idéz egyetértőleg eretneknek tekintet t szerzőket. (Utóbbiakat 
természetesen az eredeti megjelölése nélkül citálja, hiszen számára a forráshivatkozás 
funkciója nem a szerzői jogok modern értelemben vett t iszteletbentartása, hanem 
jakobi ta olvasóinak meggyőzése, akik előtt egy nesztoriánus vagy kalcedoni magyarázó 
n e m jelent tekintélyt.) Van benne egyfajta irénikus tendencia, összegyűjt és felsorol 
minden fontosnak tűnő érvet, m i n t h a érezné, hogy a szír exegézis hanyatló korszakába 
lép ezután. A k r i t i k u s gondolkodás iránti rej tet t érzékenysége szépen je len ik meg 
abban a szakaszban, ahol Éva hiszékenységével szemben Mária óvatosságát hozza fel 
követendő példaként. Lám, ő, bár Isten angyala látszott megjelenni neki , nem adott 
azonnal hi te l t szavainak, hanem jelet kért, majd elment Erzsébethez, hogy a megígért 
je le t saját szemeivel is láthassa. (128. o.) 

A szellemi Paradicsom-értelmezésben is ezt a bizonyos rejtett kristályrácsot keresi 



Mózes bar Képha, de i t t nem annyira az egyetlen igazságot akarja kiszűrni a sok téves 
közül, inkább a Talmudhoz hasonló szerkezetben, s szinte t a l m u d i plural izmussal 
ismertet i a különféle felfogásokat. A kristályrács azonos mintákat ismétel az antropo
lógia, a kozmológia, az ekkleziológia területén; ezért a Paradicsom szellemi értelme 
mindezeket megvilágíthatja, a szerző saját magyarázata „mindezekkel együtt és mind
ezek után" igaz. (185. o.) 

Különösen érdekes a két paradicsomi fa szellemi értelmezése: a j ó és a rossz tudásá
nak fája a monoteizmus és a poli teizmus közti döntést jelenti, míg az élet fája „a Szent
háromság megvallásának szemlélete és ismerete". (183-186. o.) Pesthy Mónika beve
zetőjében igen különösnek mondja ezt az értelmezést, én azonban úgy látom, jól i l 
leszkedik bar Képha általános szándékához, hogy az élet fájában - amely jelenti még 
többek közt Krisztus kereszjét, testét és vérét, az új ember szabadságát - a jó és a rossz 
tudásának fájához kötődő feszültség és ellentmondás feloldassék. így újulhat meg a 
„megvénhedt teremtés". 

Andorka Eszter 

Hitet kereső értelem 
Dér Katalin: Szépséges értelem. Canterbury Szent Anzelm teológiája és filozófiája. 
(Szent István Társulat, Budapest, 2001.) 

A keresztény meggyőződés alapja, hogy minden korban megfelelően számot tudjon 
adni hitéről ( l P t 3,15). A 2000 éves kereszténység történetében legtöbbször az igaz 
hittől eltérő felfogásokkal szemben fogalmazták meg a teológusok a helyes álláspon
to t . Az adott korban elhangzó válasz gyakran megmaradt és része l e t t a hitről szóló 
tudomány fejlődésének. Olyan eredeti gondolkodó viszont kevés vol t , akinek alkotása 
minden időben az érdeklődés középpontjába került. Canterbury Szent Anze lm életmű
vével messze kiemelkedő egyéniségnek bizonyul t a későbbi idők során is. 

A magyar teológia és filozófia számára új terület nyílt meg Szent A n z e l m legjelen
tősebb filozófiai és teológiai műveinek lefordításával és kiadásával (Osiris, Budapest, 
2001) . A középkor kimagasló teológusának írásait azonban megfelelő vezető nélkül 
merészség lenne olvasni. Erre vállalkozott Dér Kata l in , amikor a lefordított művek 
mellé kalauzul közreadta Szent A n z e l m munkásságát értelmező kötetét. Ez a könyv 
egyszerre bevezetés, elmélyedés és tovább gondolkodásra serkentő mű az anzelmi szel
l e m i örökség horizontján. 

A lombardiai Aostában 1033-ban született A n z e l m édesanyja halála után még fiatal 
korában elhagyja a szigorú és kemény apai házat. Húszévesen szellemi mestert keresve 
bejárja Észak-Franciaországot, és a normandiai Bee kolostorában (ma: Le-Bec-Hellou-
in) megtalálja a teológus Lanfrancust. Huszonhét évesen belép a bencés szerzeteskö
zösségbe, ahol harmincöt évet tölt el. A m i k o r 1063-ban Lanfrancust kinevezik a caeni 
kolostor apátjává, Anze lm először perjel és a kolos tor i iskola vezetője, majd 1078-tól 
maga is apát lesz. 1070-ben Lanfrancust Canterbury érsekévé választják, s A n z e l m 
1093-ban ebben a minőségében is követi mesterét, jóllehet nem kevés belső küzdelmek 
után. Ezzel egy időben elkezdődik viszontagságos főpapi élete, az angol királyokkal az 



investitura kérdésében folytatot t küzdelme, mely nem mentes a Rómával való feszült
ségtől sem. Hosszú szellemi és lelkipásztori életútja után 1109-ben Canterburyben hal 
meg. Lelki nagysága és türelme, melyet a kolostor i iskolában sajátított el, kimagasló 
gondolkodóvá teszik. Istenről nem a megszokott módon beszél, hanem egy olyan új 
módszer felhasználásával, melyet Ágostontól kölcsönözve fejlesztett k i . Az értelmet 
kereső h i t (fides quaerens intellectum) észérvekre támaszkodva igazolja a h i t igazságait. 
Saját, önálló szellemi iránya a l l . század eredeti gondolkodójává teszi, mely korszak 
kiindulópontja a „hiszek, hogy értsek" (credo ut intelligam) kijelentés vol t . 

Dér Katal in önálló tanulmánykötetének rövid előszava után az első fejezet először 
elhelyezi Anzelmet saját korában és bevezet gondolkodásának sajátos megnyilvánulá
sába, mely az egyes műveken keresztül nyomon követhető. I t t és az egész összeállítás
ra jel lemző a kiterjedt szakirodalom szakszerű kezelése (vö. 341-357. o.) az anzelmi 
szövegek alapos ismerete alapján. 

A második fejezet (Hagyomány és eredetiség) A n z e l m belső szellemi mélységébe és 
írói tevékenysége alappilléreire enged rálátást. A n z e l m és Lanfrancus, A n z e l m és a 
Biblia, A n z e l m és Ágoston egybevetése közelebb hozza egy szellemóriás elindulását és 
a napja inkig ható kijelentéseinek forrását. 

A harmadik fejezet A n z e l m első elméleti művét a Monologiont (1076) elemzi, mely
nek keletkezésére, fogadtatására és újszerű, az értelmi érvelésre (sola ratione) épülő 
okfejtésére muta t rá. Isten létének bizonyítására a szerzetestársak a hagyományra való 
minden utalást mellőző, egyedül az ész szükségszerű erőfeszítését igénybe vevő mód
szert igényelték. Érdekes a 100. oldalon található ábra, mely a Monologion főbb témáit 
az anzelmi életmű egészére kivetítve mutatja be. 

A negyedik fejezet A n z e l m következő és bizonyos értelemben új utat nyitó művével, 
a Pros/ogionnal (1077) foglalkozik. Ennek újdonsága a Kant által „ontológiai érvelés
nek" nevezett eljárás, mely Istent úgy határozza meg, m i n t akinél nagyobbat nem 
tudunk elgondolni (quo maius cogitari nequit). Dér Kata l in i t t nem a meghaladott kanti 
vagy az újabb „megalogikus érv" kifejezést választja, hanem a szerző eredeti szándékával 
megegyezően az unum argumentum megjelölést a nagy skolasztikus gondolkodó eljá
rásának bemutatásában. Ez az érv valójában az „egyetlen", „semmi másra nem szoruló 
érv" az is tenismeret eléréséhez. A Monolog ion és a Proslogion összehasonlítását, 
Isten mibenlétének és ismeretének fejtegetését a Proslogion szerkezetének felosztása 
követi (139. o.). 

Az ötödik fejezet a Proslogion által kiváltott vita elemzésére vállalkozik. A gondol
kodás által elképzelt Isten létezése logikusan arra enged következtetni, hogy Isten a 
realitásban van jelen. A n z e l m m e l szemben elsőként Gaunilo szerzetes - a balgatag 
nevében - kezd vi ta tkozni , megelőzve számos későbbi filozófust és teológust (Aquinói 
Szent Tamás, Descartes, Kant , Le ibniz) . A Pro insipiente-re adott tíz pontból álló an
ze lmi válasz a hívő vitapartnerre való tekintettel fejti k i állításait. 

A hatodik fejezet a - nehezen datálható - De grammaticus alapján mutatja be Anzelm 
intellektuális képességeinek megragadó voltát a páratlan, filozófiai „csemegének" 
számító logikai , jelentéstani fogalmak értelmezésével foglalkozó mű alapján. 

A hetedik fejezet témája a megváltás, s ezen belül a megtestesülés (Cur Deus homo, 



1095-1098 között) , az a párbeszédes alkotás, mely szorosan összefügg a korábbi je
lentéstani dialógus mondanivalójával is. A mű szerkezeti felépítésének leírása meg
könnyíti a tájékozódást A n z e l m szellemi érvrendszerében (204-210. o.). A száműzetés 
alatt írt mű a zsidókat és a muzulmánokat akarja meggyőzni a testben eljött Ige fontos
ságáról, mivel a keresztény megváltásfogalom tartalmazza a születés, a fáradság, a fáj
dalom és főleg a halál tényét, s ez méltatlannak tűnhet Isten végtelen bölcsessége és 
méltósága szempontjából. Innen származik a di lemma: vajon Isten képes-e vagy nem 
arra, hogy megváltásunkat másképpen vigye végbe. Ha nem képes, akkor nem minden
ható, ha pedig képes, akkor nem bölcs (Cur Deus homo, I , 3) . Ezen túlmenően megfelelő 
kifejtést nyer még az anzelmi satisfactio vicaria, Krisztus keresztáldozatának úgyneve
zett helyettesítő volta, mely a későbbi gondolkodókat is foglalkoztatta. 

A nyolcadik fejezet szorosan kapcsolódik az előzőhöz, mivel a Miért lett Isten emberré? 
alapján a zsidó-keresztény párbeszéd 11-12. századi problémavilágát tárja fel. 

Végül a befejező, a kötet címét is adó kilencedik fejezet az anzelmi esztétikai teoló
giát (nem összekeverendő az 1905-1984 között élt kiváló ka to l ikus teológus, Hans 
Urs von Balthasar teológiai esztétikájával) világítja meg és ad a bizonyára a szerzőt is 
megigéző anzelmi gondolkodásról az olvasót a teológia útjára vezérlő, az értelmes 
Credo igazságainak kutatására irányuló további ösztönzést. 

Kránitz Mihály 

Erdélyi pietisták 
Font Zsuzsa: Erdélyiek Halle és a radikális pietizmus vonzásában. 
(SZTE Régi magyar irodalmi tanszéke, Szeged, 2001.) 

Az erdélyi művelődés és a hal le i piet izmus kölcsönhatásának dokumentumaira , az 
összefüggések értelmezésére tet t sikeres kísérletet Font Zsuzsa, figyelmét az első 
négy évtizedre (1695-1735) és a két nagy erdélyi e tnikumra (magyar és szász) korlátoz
va. Bár elsősorban az evangélikus és református felekezettel foglalkozik, az unitáriu
sokra vonatkozó néhány adatot sem mellőzi. A szemle során igyekezett minél többet 
felhasználni az utóbbi két-három évtizedben örvendetesen sok új megközelítést tartal
mazó német szakirodalomból (pl . Carl Hinr ichs , Klaus Deppermann, Johannes Wall 
mann). Az új kutatási eredmények szembesítése az erdélyi szász és magyar érintkezé
sek, fejlemények adataival világossá tette, hogy a Halle pietistáira figyelő erdélyiek 
eszmei orientációjában s gyakorlat i lépéseiben az eddig sejtettnél több sajátosság, 
önállóság figyelhető meg. 

A lutheránusok azok, ak ik körében joggal kereshető a hallei pietizmus hatása. F i 
gyelemre méltó azonban, hogy a nagyszámú találkozás ellenére kevesek esetében lehet 
jól dokumentálni e találkozás gyümölcseit, s e viszonylag kevés eset között is al ig 
találunk példát arra, hogy valakinek a munkássága, valamely közösségnek a szellemi 
orientációja tartósan és egyértelműen tanúskodna a Francke-féle centrum iránti elkö
telezettségéről. Az elemzett esetek kapcsán Font Zsuzsa felhívja a figyelmet arra, hogy 
a pietizmus e korai szakaszában az új eszmék támogatóinak, patrónusainak az erdélyi 
szászság körében szinte kizárólag a világi tisztségviselőket tekinthetjük. Éppen rajtuk 
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tapasztalható meg az erdélyi szászságot ért szellemi hatások sokfélesége, s ezek nem 
kizárólagosan hallei eredete. A hallei pietizmusnak, de azután a Halléban már nemkí
vánatos radikális irányzatoknak a közvetítésében is, úgy látszik, Bécs, a b i rodalom 
fővárosa játszott ezidőtt nem elhanyagolható szerepet. A z új vallási áramlatok megis
merése, továbbadása részben a világi vezetők bécsi kapcsolatai útján történt. Feltűnő, 
hogy a radikális pietizmus irányzatai is korán megjelennek Erdélyben. Andreas Teutsch 
és hívei igen valószínű, hogy már az 1710-es évek közepén elfordultak Franckétól az 
akkor már Halléban rég elítélt Petersen-féle „apokatasztaszisz pantón" tan felé. 

Erdély etnikai és felekezeti heterogenitása is hozzájárult természetesen ahhoz, hogy 
a hallei és pietista hatásokra különösen sokféle reakciót lehessen találni, jóllehet Font 
Zsuzsa vizsgálódása egyelőre nem terjedt k i a közvetett, áttételes recepcióra. A hallei 
egyetem világi tudományos teljesítménye iránti nyitottságban találkoztak ugyan evan
gélikusok és reformátusok, szászok és magyarok, de a vallási megújulási mozgalom 
hallei változatának a lutheránus egyház keretein kívül kevés nyomát látni. Valószínű
leg az első két évtizedben remélt konfesszionális nyitás kétoldali kudarca is hozzájárult 
ahhoz, hogy a reformátusok lassan elmaradtak Haliéból. A hallei piet izmus és a refor
mátus magyarok találkozásának kérdése azonban nem tekinthető ezzel lezártnak. A 
részben közös gyökerű lutheránus és református „új kegyesség" hatását bizonyára k i 
lehet muta tn i magyar reformátusok meditativ autobiografikus szövegeiben, az egyházi 
énekköltészetben és a prédikációirodalomban. 

Font Zsuzsa k iemel i , hogy Erdély gazdasági, po l i t ika i és művelődési viszonyai, fe
lekezeti helyzete semmiben sem hasonlítható össze a német protestáns tartományok
ban uralkodó állapotokkal (inkább a Kárpát-medence más, nyugati területei kínálnak 
párhuzamot). A lutheránus or thodoxia és a pietista csoportok viszályai - o t t is, ahol 
élesen indu lnak - mindenütt igen hamar megszűnnek, aktualitásukat vesztik, m i 
helyt előtérbe kerül a bécsi udvar erőltetett központosítása, s az erre is rálicitáló kato
l ikus klérus általi közös fenyegetettség. Rendkívül gyorsan kerekedik felül így a sors
közösség a belső viszály érintettjein túl más, szintén egzisztenciális veszélybe került 
felekezeti közösségekkel. Ez a körülmény magyarázza, hogy a Pfaff-féle protestáns 
uniós törekvések is m i l y e n gyökeresen más visszhangra le lnek térségünkben, m i n t 
bármely vegyes felekezetű német tartományban. Precíz dogmatikai egyeztetés, alkudo
zás, a hitvallási önállóság részleges feladása fel sem merül Magyarországon és Erdély
ben, miközben a dogmat ikai ügyekben változatlanul fő ellenfélnek számító unitáriu
sokat is bevonva alakítják k i a közös fellépés szervezeti kereteit, a bécsi ágensi hivatalt. 
És Erdély nincs távol attól, hogy a nyugati végekhez (Sopron, Pozsony) hasonlóan i t t 
is végképpen érdektelennek minősüljön a pietista vallásháború: az 1720-as évek végére 
elcsi tulnak az áldozatokat nem szedő ütközetek. Az egyházak próbálják megőrizni a 
megmaradás, a túlélés feltételeit, s egyre nagyobb áldozatok árán fenntartani külföldi 
kapcsolataikat. 

A szerző igen gazdaságosan építette fel kötetét: nem vette bele minden, e témában 
korábban megjelentetet t tanulmányának megállapításait, ugyancsak mellőzte azon 
előzetes eredményeinek közlését, melyek alátámasztása még egyéb kutatásokat igé
nyel , így az olvasót további olvasásra ösztönzi. Ezzel szemben az olvasó kényelmét 



szolgálják a függelékben kiadott diáknévsorok és dokumentumok, melyek szinte m i n d 
úttörő közlések. A tagol t tartalomjegyzék és a személynévmutató lehetővé teszi a 
kötetben való gyors eligazodást. Kevésbé olvasóbarát lépésként róható fel viszont a 
belső margóval való takarékoskodás. Summa, a m u n k a informatív, friss szemléletű, 
forrásközeli, arányosan megszerkesztett monográfia, mely teológusok és bölcsészek, 
szakbarbárok és po l ih i sz to rok ismereteit egyaránt gazdagíthatja. 

Csepregi Zoltán 

Egyházunk 1848-49-ben 
Kertész Botond: Evangélium és szabadság. Az evangélikus egyház Magyarországon 
1848-49-ben. Societas et Ecdesia 5. 
(Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület, Budapest, 2002.) 

A 2000. évi tudományos diákkonferencia 19. sz.-i egyháztörténelem alszekciójában az 
egyik résztvevő 1848-49 néprajzi hagyományait feldolgozó versenyműve értékelése 
során vi ta alakult k i a hallgatóság, a zsűri tagjai és a résztvevők körében. Az ellentét 
alapja az a kérdés vol t , hogy vajon melyik felekezet vallhatja magát joggal a 48-as vív
mányok autent ikus örökösének. Az egyik résztvevő azt fejtegette, hogy a szabadság
harc alatt nem létezett evangélikus, református, ka to l ikus stb. felekezeti kérdés; ha
nem a kortársak hazafiak, a forradalom hívei és konzervatívok voltak, akik között ny i l 
ván minden felekezet képviseltette magát. A m i pedig az egyházszervezeteket i l l e t i , 
valójában már létezésük jogosságát is megkérdőjelezte a reformeszmék radikális, ha
ladó irányzata. „Kell-e egyáltalán felekezettörténettel foglalkozni ebben a korban?" -
fejezte be mondandóját. 

A kérdések felvetése nem új keletű és nyilván n e m is adható rájuk kizárólagos vá
lasz. Az idézett, reményeim szerint általánosnak nem tekinthető nézet szerint a 48-as 
egyházi kérdések csak marginális problémák lehetnek az utókor számára. A margina-
litás azonban csak látszólagos. Látszólagos, mer t valójában nagyon keveset t udunk a 
dologról. Az evangélikus történetírás napjainkban sajnos híján van a szintetizáló i ro 
dalomnak, a rendszeres forráspublikációknak és az egyháztörténetet feldolgozó szak
mai műhelyeknek. 48 esetében is je l lemző ez a hiátus, el tekintve persze a hitvalló 
helytállást és a felekezeteken túlnyúló hazafiságot igazolni szándékozó egyháztörté
net i portrék 48-as epizódjaitól. Az evangélikus történetírás kétségtelen alulreprezen-
táltsága felveti a kérdést - egyáltalán tud-e valamit , va lami újat és fontosat mondani 
a történeti i rodalomnak? 

Kertész Bo tond a legjobb választ adta a fenti di lemmára, s egyúttal gyengítette a 
felidézett konferencián képviselt szemléletet is. írt egy könyvet 1848-49 evangélikus 
történetéről, egy összegzőnek szánt művet, felvállalva azt, hogy amire vállalkozott, az 
szinte lehetetlen feladat. Rendszerező-összegző munkát történeti irodalomból, tanul
mányokból, forrásközlő kiadványokból ír a tör ténész, s persze saját kutatásaira tá
maszkodva. A m i a 48-as evangélikus történeti i roda lmat i l l e t i , elég az olvasónak fella
poznia a könyv 177-179. oldalát, ahol az irodalomjegyzék átfutása után konstatálhat
ja, hogy olyan lényegében nincs. A k k o r m i van? Hát források, feltáratlan, publikálatlan 



források tömkelege a levéltárak mélyén. Ezeket elő kell bányászni, átrostálni, jegyze
te ln i , értelmezni, rendszerezni. Annak idején is vol t már sajtó, így vannak per iodiku-
m o k is, melyeket szintén át ke l l nézni, szelektálni stb. Nemcsak arról van szó, hogy 
mindez hatalmas munka. Egy monográfia megírása kollektív alkotás. N e m elsősorban 
azért, mer t a szerző mások kutatómunkájára támaszkodhat; inkább mert meglátásaik
ra, elméleteikre támaszkodva vagy azokkal polemizálva építkezik, lényegében az elődök 
és a kortárs történészek tapasztalatai segítik a tájékozódásban. 

Kertész Botondnak kevesen fogták a kezét nagy vállalkozása során. Ilyen esetben, 
amikor szinte ismeretlen területet tár fel a kutató, általában az szokott történni, hogy 
egy kötetbe gyűjtve kijön egy tanulmánycsokor, ami t csak a szerző személye fog össze. 
S jelen esetben persze a tematikus jelleg is: forradalom, szabadságharc és az evangéli
kusok. Kertész könyve azonban - s ez számomra igen örvendetes meglepetés vo l t -
jóval többet ad egy tanulmánygyűjteménynél. M i n d világos és arányos szerkezetű fel
építésében, m i n d célratörő, igényes nyelvezetében megfelel egy összegző munka for
mai követelményeinek. Tartalom tekintetében sem marad el ezektől, bár ezen a téren 
azért érződik a történeti i rodalom hiánya, ami viszont, ahogy azt már fejtegettem, nem 
róható fel a szerzőnek. A fejezetek többsége így kifejezetten forrásközlő jellegű lett , s 
ezáltal kevesebb teret engedett az értelmezésnek. Említett jellegük mia t t ugyanakkor 
éppen ezek a fejezetek a könyv legsikerültebb részei, az új források logikus rendszerbe 
építése pedig a valódi érdeme a könyvnek. A szlovák fegyveres akciókról tudósító szak
irodalmat elemző résztől el tekintve a szerző mindvégig az elfogulatlanság talaján áll, 
m i n d e n véleményt bemutat, tárgyilagosan és a háttérből kommentál . 

K r i t i k a i észrevételeim azzal a sajnálatos ténnyel vannak összefüggésben, hogy a 
könyv sajtó alá rendezése során n e m vol t - legalábbis a kolofon tanúsága szerint -
lek tor i korrektúra. így maradhatott a szövegben néhány apróbb st i l iszt ikai és helyes
írási hiba, időnként következetlen lábjegyzetek és egy-két nagyobb elírás a szlovák 
személynevek esetében, ahol talán az is hasznos let t volna, ha a szerző ismertet i , m i 
lyen névírási gyakorlatot követ. 

Összegezve, a könyv alapmunka az egyháztörténet-írás számára és egyben ösztönzés 
is a további kutatásra. Az egyházi autonómia és oktatás kérdése, a nemzetiségi moz
golódások, a lelkészek közvetítő szerepe a kormány politikájának propagálásában, az 
evangélikusokkal szemben a többi felekezetnél nagyobb mértékű megtorlás a szabad
ságharc bukása után, m i n d olyan területei a 48-49-es evangélikus egyháztörténetnek, 
ahol még csak a kérdések felvetése történt meg. Az első, úttörő lépést Kertész Botond 
már megtette - talán lesznek, akik a nyomába lépnek. 

Matus László 

ö 



Pusztulás és megőrzés 
Veszendő templomaink I . Erdélyi református templomok 
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.) 

A Nemzeti Tankönyvkiadó egyik legújabb kötetének tárgya fájóan időszerű. 
Istvánfi Gyula, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörté
neti és Műemléki Tanszékének tanszékvezető professzora és munkatársai kötetbe ren
dezték az 1997 és 2000 között Erdélyben végzett építészeti felméréseik eredményét. A 
munka célja olyan református templomok felmérése vol t , melyek állapotuk és/vagy 
jövőbeni sorsuk mia t t a pusztulás szélére ju to t tak . Talán utolsó megörökítésük olyan 
kötelező nemzet i és kulturális feladat volt , ami nem tűrt semmiféle halasztást. 

A kötet munkatársai között az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék öt tanárse
géde (Weöreös András, Sebestény Ferenc, Rabb Péter, Daragó László, Halmos Balázs) 
mellett Maksay Ádámot, a kolozsvári Transilvania Trust és Daróczi Miklóst, az Erdélyi 
Református Egyházkerület mérnökeit is o t t találjuk. 

A könyv Erdély hét megyéjéből, az Erdélyi Református Egyházkerület területéről 
összesen 49 t emplom felmérését tartalmazza. (Az emlékek földrajzi elhelyezését, azo
nosítását segíti az első és hátsó borítók beloldalain közölt kiváló térkép.) A pusztuló 
templomok listáját több szakember és egyházi személyiség észrevételeinek beépítésével 
Daróczi Miklós, az egyházkerület mérnöke állította össze. (O vo l t az is, aki a felmérő 
diákok fogadásának, ellátásának körültekintő munkáját végezte.) 

A könyv Ami ellenáll az időnek címmel írt előszavát kiváló költőnk, Csoóri Sándor 
jegyzi. Lírai megfogalmazással és friss gondolatokkal fogja marokra a rögzített adatok
ban és tényekben fólhorgadó sorskérdéseket. E könyv olyan „súlyos röpirat", ami „be
leavatkozik életünkbe" - szögezi le egyértelműen. Végezetül határozott kiállásra buz
dít, mert a kötet, amelyet kezünkben tartunk, „életerőt mozgósító kiáltvány, amely azt 
üzeni nekünk: a nagy te t tek a leveretés után is nagy tet tek maradnak s azt, hogy bár
m i , ami ellen t u d állni az időnek, az mind ig időszerű". 

Istvánfi Gyula bevezető tanulmányában e sorskérdéseket, okokat és következménye
ket már részletesen elemzi. írásának felépítését és mondanivalóját beszédes és sokat
mondó alcímek je l lemzik . Kitér a templomok veszett helyzetének, állapotának törté
nelmi és társadalmi okaira, indokolja felmérésük szükségszerűségét, rövid történeti és 
művészeti értékelemzést ad, kitér a templomok sajátos épületszerkezeteire és az elkö
vetett állagvédelmi hibákra, ismerteti a gyülekezetek elfogyásának drámai folyamatát, 
végül pedig a t e m p l o m o k lehetséges megtartásának problémáit taglalja. 

Az utóbbi, valóban sorsdöntő kérdéskör elemzése során prakt ikus kategóriákat állít 
fel m i n d az épületek helyzetének sommás jel lemzésére, m i n d pedig azok lehetséges 
megőrzésének módozataira. A helyzetre vonatkozó minősí tés t további három szem
pont alapján osztályozza (az állapotra vonatkozó minősítések, a használatra vonatkozó 
minősítések, veszélyeztetettségre vonatkozó minősítés) , míg a megőrzéshez szükséges 
beavatkozás karaktere és mértéke szerint négy kategóriát állít fel (meghagyás romnak, 
meghagyás egyszerű karbantartással, meghagyás állagvédelmi beavatkozással, végül 
műemléki helyreállítás, szakrestaurálás). Ez az önként meghatározott rendszer érvé-



nyesül azután az egyes épületek szöveges leírásánál, mely leírások teljes részletezett-
ségű adatsorát a szerző ismertetésének átvételével illusztráljuk. 

Sorszám: a helység és a megye magyarul, románul. 
Története: építési ideje, legrégibb okleveles névváltozatok, okleveles adatok a templom 

történetéről, átépítések. 
Leírása: a falusi környezet, a t e m p l o m elhelyezkedése, környezete, alaprajzi elrendezé

se, je l lemző szerkezetei, berendezései, műtörténeti értékei, szövegek, feliratok. 
Allaga: fal, tető, nyílászárók stb. a felmérés idején. 
Gyülekezet: létszáma a 2000. évben. 
Minősítés: az állapot (jó, kielégítő, rossz, romos), a használat (rendszeres, csökkentett, 

alkalomszerű, nem használt), a veszélyeztetettség foka az előző két jellemző alapján 
(nem vagy mérsékelten veszélyeztetett, veszélyeztetett, fokozottan veszélyeztetett). 

Javaslat: a) a szükséges beavatkozásra, b) a használat lehetőségeire. 
Irodalom: korántsem a teljesség igényével. 

A templomokról készült felmérési lapok az épületek részletezettségi, rajztechnikai, a 
leírások szempontrendszere, valamint a mellékelt igen színvonalas fotódokumentáció 
alapján egységes, egyben meggyőző képet mutatnak. M i n d e n emlék rajzi dokumentá
ciója annak alaprajzát, minimálisan egy metszetét és jel lemző homlokzatai t tartalmaz
za, 1:200 léptékben. 

A fotódokumentációt pedig ismételten a szerző szavaival élve jellemezhetjük; „a 
mellékelt fénykép-összeállítás a templom színvilágát, térarányait igyekszik bemutat
n i " . Tegyük hozzá, kiválóan. 

A kötet műfajilag - m i n t láthatjuk - sokrétű. Mert nem a mély és kristálytiszta tudo
mányosság, műfaji sterilitás vo l t a célja, hanem a minél sokoldalúbb helyzetfeltárás, 
melynek természetesen a megfelelő történeti és társadalmi kontextus ad mérhetetlen 
súlyt. A kötet tehát tankönyv, a szó legnemesebb ér telmében. Olyan, amely m i n d 
annyiunk polcán, tudatában és tudatalattijában helyet követel magának. 

A teljességhez tar tozik az is, hogy Istvánfi Gyula a pénzalapok megteremtéséről is 
ejt néhány szót. Ennek egyik döntő forrását a morális belátás és megújulás nyomán 
megnyíló sokrétű adományozásban látja, s úgy véli, hogy ahhoz talán ez a könyv is 
hozzásegít . 

Hogy néhány t e m p l o m éppen e gyűjteménynek köszönhetően maradhat meg a jövő
nek? Lehet. S még az is lehet, hogy éppen az abban nem szereplő építészeti emlékek 
továbbélését segíti, s nemcsak határainkon kívül. Ezzel kapcsolatban minden további 
találgatás oktalanság lenne. Az azonban bizonyos, hogy a kötet megjelenésével a re
mény növekedett. 

Káldi Gyula 



Nemzeti könyvtárunk múltja 
Somkuti Gabriella: Az Országos Széchényi Könyvtár története 1802-1918. 
(OSZK, Budapest, 2002.) 

A kétszáz éves nemzeti könyvtár méltó évfordulós ajándéka ez a kötet. Már kézbe ven
ni is kellemes: egyszerűségében szép kötés, f inom papír, jól olvasható betűk, hibátlan 
nyomdai munka és szebbnél szebb reprodukciók. Utóbbiak mind ig gyönyörködtetők, 
ábrázoljanak bár iniciálékat, arcképeket, régi magyar kéziratokat, szobabelsőket vagy 
akár raktárrészeket. 

A szerző évtizedeket töltött a könyvtárban, munkáján meglátszik a bensőséges ér
zelmi kötődés: úgy ír, m i n t felnőtt gyermek a szülői házról, m i n t a lokálpatrióta a szá
mára kedves tájról. Ez az érzelemvilág azonban sem a tényszerű pontosságban, sem az 
alapos történeti kutatásban, sem a látszólag múló, apróbb dolgok rögzítésében, de 
még a k r i t ika i észrevételek kimondásában sem akadályozza meg. 

A m i nemzeti könyvtárunk ugyanis valóságos jelképe lehetne hazánknak. Mégpedig 
abban a korántsem mellékes és egymással jól megférő két tulajdonságban, hogy egy
felől lenyűgözően nagyszerű intézmény, másfelől elképesztő kisszerűségek akadályoz
zák működését. M i n t neve is mutatja, a könyvtárat a gazdag, művelt, hazáját minden
ben segíteni vágyó arisztokrata, gróf Széchényi Ferenc alapította, hatalmas értékű 
magánkönyvtárának átadásával. Első gondozója - még az átadás előtt - a gróf titkára, 
a szintén igen művelt, a Vérmezőn lefejezett Hajnóczy József; fővédnöke és mecénása 
pedig a magyar reformmozgalom köztiszteletnek és szeretetnek örvendő pártfogója, 
Józse f nádor volt . De támogatta ezt a „wohlgeboren" (jó helyre született) könyvtárat 
úgyszólván mindenki , aki élt, mozgott , a lkotot t a 19. század Magyarországán, eleitől 
végéig. Ha mással nem, kéziratokkal, levelekkel, naplókkal, okmányokkal. Sok lett a 
jóból, végtére nagy föllélegzést okozott , amikor a kéziratos anyag egy részét átvette az 
Országos Levéltár. (Fordított vo l t a helyzet a hungarica-kötelespéldányok esetében, 
azokért évtizedes küzdelem folyt, míg végre a nyomdák, kiadók tudomásul vették a 
gyűjtésre vonatkozó rendeleteket.) 

S o m k u t i Gabriella munkájából kiderül: a tárgyalt időszakban a működést három 
hiány akadályozta, üldözte szívósan és kitartóan: a hely-, a pénz- és a szakemberhiány. 
Nagy nevekkel dekorált, fényes, gazdag állományú, de „hajléktalan" könyvtár maradt 
a Széchényi több m i n t emberöltőnyi időn át. 

A Múzeum-palota építéséért még József nádornak is 1811-től 1837-ig kellett küzde
nie. Végtére is megszavazta az országgyűlés az óriási költséget, mégpedig nem az adózó 
jobbágyság, hanem a bir tokos nemesség és a városi polgárság terhére. Még pár évig vár
nia kellett a könyvtárnak, míg Pollack Mihály lenyűgöző klasszicista épülete a Batthyány-
vi l la kertjében 1845-ben elkészült, s a költözködés 1846-ban elkezdődhetett. 

Az utolsó percekben, 1847-ben meghal t József nádor. 48-ban kitört a szabadság
harc, 49-ben pedig már gyanússá, veszedelmessé lett minden, ami „nemzeti". Szeren
csére a könyvtárat a Bach-korszakban nem államosították, megmaradt közalapítvány
nak, de pénzt alig kapott . Különös módon a sohasem elegendő anyagi ellátás hagyo
mánya a történelem további fordulatai közepette is megmaradt. Ennek ellenére a 



könyvtár mégis gyarapodott, és - mivel a palotán a Nemzet i Múzeummal is osztoznia 
kellet t - beköszöntött az egyre nyomasztóbb helyhiány. A szűk helyet galériák tagol
ták, a hiányzó pénzt pedig a lelemény pótolta. Szinte hihetetlen, hogyan tudták a „könyv
tári őrök" (könyvtárosok) megsejteni, hol lehet elviselhető áron rábukkanni egy-egy 
értékes és számunkra fontos könyvre, kéziratra, ősnyomtatványra; hogy melyik euró
pai nagykönyvtárból lehet csere útján megszerezni egy-egy hungaricát. Ezek a régi 
könyvtárosok megszállott, szenvedélytől fűtött emberek voltak. (Időnként tájékozta
tást kapunk a fizetésükről is, ha átszámítjuk mai pénzre, kiderül, hogy őket sem ho
norálták jobban, m i n t mai kollégáikat.) Többen jeles tudósok, főként történészek 
vol tak, a könyvtárosi szakismereteket a gyakorlatban szerezték, a nyelvek ismeretét 
eleve „hozták", és éppúgy szívükön viselték a könyvtár sorsát, m i n t a történetírójuk. 

Megdöbbentő, hogy az első női olvasót 1879-ben még eltanácsolták, de a 90-es évek
ben már megjelentek a diáklányok a könyvtárban, míg 191 l -ben az első (Rédey Tiva-
darné) és 1912-ben a második tudós könyvtárosnő is elfoglalta helyét az „őrök" sorá
ban (Pukánszkyné Kádár Jo lán) . 

Mive l szerzőnk csak 1918-ig követi a könyvtár történetét, meg kell várnunk a folyta
tást, hiszen akármilyen borzalmas vol t is a 20. század, a fejlődés nem állt meg, ellenke
zőleg, a technika terén rohamléptekkel haladt, és mintegy fókuszban tükrözi a könyv
tári környezetben önmagát. Érdekes lesz megtudnunk, a múzeumtól való elszakadás, 
a budavári elhelyezés menny i t enyhített a helyhiányon, csökkentette-e a városban 
szerteszórt raktárak számát. A könyvtár ugyanis valóságos organizmus, terjeszkednie 
kel l , m i n t az őserdőnek. Kérdéses az is, hogy nem vált-e nehezen megközelíthetővé o t t 
a magasban? Illyés Gyula Haza a magasban című versének sorai ju tnak eszünkbe róla: 
„Mi gondom? - áll az én hazám már / védőbben m i n d e n magasságnál - és - Karolva 
könyvem kebelemre, / nevetve nézek ellenemre." A Széchényi könyvtár és a nyomában 
minden könyvtárunk: haza a magasban. Ezt az érzést erősíti Somkut i Gabriella könyve. 

Négy változat a hatalomra 
Kálmán Mária: A félisten (elbeszélések) 
(Alterra Kiadó, Budapest, 2002.) 

A szerző a két, két és félezer év előtti múltba, a görög-római birodalom négy különböző 
korszakába alámerülve kutatja a hatalom természetrajzát, annak alakváltásait. A z el
beszélések nagy erénye a korhű megjelenítés, az ant ik szellemiség és kultúra benső
séges, hiteles megidézése, a lebilincselő nyelvezet, a leírások elevensége, sodró életsze
rűsége. A tör ténelmi tematikán és kereteken belül Kálmán Mária valójában négy -
egymástól eltérő - ha ta lmi szituációt és hatalomgyakorlási metódust világít át para-
bolisztikusan. Jó l érzékelhető a korokon átívelő filozofikus problémafelvetés: általános 
érvényű, azaz „örök emberi" létalaphelyzetekről van i t t szó! Korunk, az ezredforduló, 
sok tekinte tben emlékeztet a görög-római b i rodalom utolsó periódusának válságkor
szakára, az értékstruktúrák felbomlásának-átrendeződésének időszakára. A k ibonta-
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kozás iránya ma is bizonytalan, m i n t egykor vol t . Nagy szükségünk van tehát e folya
mat ismeretére, hiszen a törvényszerűségek m i n d i g törvényszerűségek maradnak, a 
létezés alaphelyzetei m inde nko r ismétlődnek. Pol i t ikai kultúránk csak akkor fino
modhat, ha tisztában vagyunk vele: a világ nem „fejlődik", hanem periodikusan válto
zik csupán. 

A rendkívüli politológiai érzékkel és esztétikai érzékenységgel, igényesen megírt 
történetek egymásba épülő, egymásra ráfelelő sora izgalmas, figyelmet keltő olvasmány 
a történelem - és a jelen - iránt érdeklődők számára. 

Az első történet Árkádiába vezet, ahol az i . e. 7. században Lükurgosz a hatalom ér
dekei és a demokratikus jogok összehangolásával teremtett virágzó kultúrát. A szerző 
érzékletesen, mély érzelmi átfűtöttséggel idézi meg az önérzetes, korábban teljesen 
szabad bennszülött helóták élethalál-küzdelmét az őket leigázni kívánó achájok „ke
mény diktatúrá"-jával szemben. Egész Peloponnészoszt lángba borítják, nem hajlan
dók meghódolni Spárta kegyetlen törvényei előtt, s végül is győznek. Vezérük, a félig 
acháj, félig helóta származású „szerelemgyerek", Lükurgosz az összes poliszra kiter
jeszti könyörületes és igazságos törvényeit. O tehát a demokrat ikus és emberséges -
azaz ideális - hatalomgyakorlás híve, aki a szív és az értelem szövetségére építve terem
t i meg népe számára a méltó élet feltételeit. 

A Félisten című elbeszélés i . e. a 4. században játszódik; a makedón Alexandrosz v i 
lághódításáról, majd megszégyenüléséről, megsemmisüléséről szól. Történelmileg 
hitelesen, az ókor szokásrendjének, kultúrájának tökéletes ismeretében, ugyanakkor 
remek szépírói kvalitásokkal eleveníti meg a szerző Nagy Sándor vérrel és vassal össze
kovácsolt birodalmának félelemteli légkörét. A z alig huszonöt éves uralkodó nem érte 
be a Görögországtól Palesztináig, Perzsiától Babilonig terjedő óriás birodalommal - a 
hybris egészen kincses Indiáig űzte-hajtotta, m indenk i t elpusztítván, aki akaratával 
szembeszegült. Végül birodalma szétesett, ő maga pedig Korinthoszban saját ellenpó
lusával, a hordólakó bölcs Diogenésszel szembesülvén, fe l ismeri : nem a fegyverek, 
hanem a filozófus gondolatai fogják alakítani végső soron a világot. Még aznap éjjel 
belázasodik s meghal. Nincs az a hatalom, amely erősebb lenne a szellemnél! - amely 
örökkévaló; a földi birodalmak viszont mulandók. 

A legösszetettebb, több szálon futó, legárnyaltabb problematikájú novella a harma
dik (Niké). I t t a hatalom vagy szerelem választási kényszerét átszínezi a nemzeti ellen
tét is: az i . u . 1. században, a zsidó háború idején (Jeruzsálem lerombolásakor) játszó
dik . Vespasianus császár hadat visel a fellázadt zsidók ellen; azok főpapja, Agr ippa 
király azonban nem avatkozik be a küzdelembe: gyönyörű húgával, Berenikével tiberiási 
palotájába húzódva, az i m a erejére bízza hitsorsosait . A császár fia, T i tus Flavius, 
leveri a zelóták lázadását s por ig rombolja Jeruzsálemet; tettével s férfiasságával meg
hódítja a gőgös királylányt (aki a győzelem istennője, Niké nevét viseli s rajong a gö
rög-római kultúráért). Tíz évig élnek lángoló kapcsolatban, de m i k o r a hatalom Titus-
ra száll, el ke l l , hogy váljanak útjaik (a haldokló Vespasianus megti l t ja fiának, hogy a 
zsidó királylányt emelje maga mellé a trónra, Agr ippa pedig felszólítja húgát: „térj 
vissza önmagadhoz!", őseid hi téhez). Ti tus mindössze két évig uralkodott , t i tkos kór 
sorvasztotta életerejét - alig negyvenévesen meghalt. Rövid császársága idején termé-



szeti csapások sújtották a birodalmat, az emberek rémülten suttogták: magára vonta 
az istenek haragját. Pedig csak a szív törvénye helyett a hatalmi érdekeket követte. Ez 
okozta vesztét. 

A záró novella Róma haldoklásának időszakában játszódik, a 2. és a 3. század fordu
lóján, amikorra már a fő hatalom is adásvétel tárgya lett. A praetorianusok jól szerve
zett gárdája vo l t élet-halál ura, ők buktatták (és végezték k i ) sorra a császárokat, s 
emelték trónra azt, aki legjobban megfizette őket („Eladó a bíbor!"). Végül már olyan 
uralkodót emeltek maguk fölé - vagy inkább: mellé! - aki minden kiváltságot eltörölt, 
egyenlő jogokat biztosított a Rómához tartozó minden nemzetnek, egyednek. Csak
hogy ez a legalacsonyabb szinten való nivellálódáshoz vezetett: fellazult a régi erkölcsi-
életformabeli normarendszer, az „egyenlőség" merő formalitássá változott (hiszen 
különböző rendű-rangú-kultúrájú emberek vegyültek egymással). Az utolsó császár 
aztán papíron kezdte árusítani a szabadságot, amit j ó pénzért megválthattak a rabszol
gák is. Végül Cisius, a marcona, sokat megélt praetorianus a Fölkelő Nap földi hely
tartójának, egy nyomorék, de igen gazdag és előkelő ifjúnak csengő aranyakért elmeséli 
a majd ' negyvenévnyi vergődés-hanyatlás történetét, mire Heliogabalus egy keleten 
kovácsolt fényes mesterkardot ad át neki. Cisius tisztában van vele, hogy ezért bíbor 
jár - de jöjjön, aminek jönnie kel l : az áldemokrácia, a törvény nélküli állapot már nem 
tartható tovább. így ért véget egy ragyogó történelmi korszak: Rómát elsöpörték a 
„barbárok". 

A paraboliszt ikus köntösben megjelenített folyamatrajz akár a 20. század vérrel
vassal összetákolt (eurázsiai!) nagy birodalmának történeteként is ér te lmezhető. A 
demokrat ikus eszmények - amelyeket Lükurgosz képviselt - szépen-lassan bemocsko-
lódtak, meggyalázódtak a hatalomra törő akarat szolgálatában. Megkezdődtek a ter
jeszkedés, a hódítás manőverei (Nagy Sándor), majd a lázadók teljes megsemmisítése-
leigázása (Ti tus) , végül az erkölcsi romlás, ami elkerülhetetlenül a széthulláshoz veze
te t t (a praetorianusok). Utánuk csak a teljes lepusztultság maradt. Az ezredfordulón 
a 20. század minden eszménye romokban hever. Hogy merre, milyen irányban lépünk 
tovább ebből a válsághelyzetből, az rajtunk is múlik. A Rómát leigázó „barbárok" több 
évszázad múltán megteremtették a ragyogó európai kultúrát. Vajon tudunk-e most is 
új értékeket állítani a meggyalázódottak helyére? - van-e olyan eszményrendszer, 
amely k iu ta t kínál? Ezek és hasonló kérdések maradnak nyitva Kálmán Mária nagysze
rű elbeszéléskötetének olvastán. 

G. Komoróczy Emőke 


