
"Dicsőség a magasban Istenünknek,
Dicsérje öt a föld és a nagy ég, ... "

S így hangzik fordításban:

Hallel vaseba lrsebúkén gabhe-dakija
Erec v'sámim [agidu trhillatu

Az Úr előtt leboruló angyalok hozsannaja 
némi merészséggel mondhatjuk - most az ere
deti nyelven szólal meg: azon, amelyen az
ember először köszöntötte egy, igaz Istenét. Az
angyalok karának dicsérete után külön is
megszólalnak a föangyalok:

Gábor: "Hozsána néked, Eszme!"
Mihály: "Hozsána néked, Erő!"

Rafael: "Hozsána néked, Jóság!"
S itt valami különös dolog történik. Itámár

Jáoz-Keszt ugyanís nem a "hozsannát" fordítja,
illetve irja át héber betükkel (hiszen a szó
héber eredetű). hanem a "dicséret" (trhilla) fo
galmát alkalmazza, mert a "hozsanna" erede
tileg kérést, könyörgést fejez ki, viszont a
magyarban - és igy madáchi értelemben is - a
dicséretet jelenti. Itámár Jáoz-Keszt elképze
lését nemcsak ez, aszövegösszefüggésben
amúgy is kiegyenlíthető különbség vezethette,
amikor eltért a szó szerinti fordítás ez esetben
ígazán kézenfekvő rnegvalosítasátol, hanem az
a felfedezés, hogy a keret jelenet rnindvégig
ugyanarról a fogalomról, Isten dicsöítéséröl
szól, mégpedig ószövetségi értelemben. Innen
származik ugyanis az a meggyőződés, hogy az
Istenhez intézett dicséret visszahat magára a
dicséretet mondó szemelvre is (vö. MTörv
26, 19; Jer 13, ll; 33,9). Ezért Lucifer hallgatá
sa már önmagában hordozza a bukást: aki
nem mond dicséretet az Úrnak, arra nem is
hárulhat vissza semmi a dicsőségből.

Az Úr: "Dicséretemre nem találsz-e
szót.'
Lucifer: .Dicsoségedre irtál költe
ményt,"
Az Úr: "Csak hódolat illet meg, nem bí
rálat."
Lucifer: "Dicsér eléggé e hitvány sereg,"
Angyalok: .Hozsan' az Úrnak, ki tör
vényt szabott."

Mivel Jáoz-Keszt a hódolatra is - akárcsak a
hozsannára - ugyanazt a fogalmat használja.
mint a dicséretre (r-hilla}, a fordításban hiány
talanul megvalósul a madáchi elképzelés.
(Csak egy helyen tér el ettől: a "Dicsőségedre

írtál költeményt" szentírási terminus techni
cusszal fordítja: sir-mirmor, ami szoros kap
csolatban áll a dicséret fogalmával az Oszövet
ségben.)

Mindezt figyelembe véve talán már nem is
lehet kétséges, hogy Kiss József Simon Juditja,

Ady A Sion hegy alatt és A bélyeges sereg
címu, valamint Méliusz József A Mendel mal
ma círnü versei, Radnóti Hetedik eclogájával
egyetemben héberül különösen megrendítő.

Az antológia legújabb kori költészetünket rep
rezentáló részéből kiemelkedik József Attila,
Nagy László, Csoóri, Pilinszky, Vas István és
Mezei András verseinek fordítása. Az itt emlí
tettek közül is jó néhány újabb támpontot
nyújt a Biblia hatására irodalmunkban.

A kétnyelvu kötet dokumentum értéku il
lusztrációi, az alkotók arcképeinek korabeli
rajza, a régieknél nemegyszer szülöházuk
képe, egy-egy első kiadású kötet fotója és a
versek elé helyezett életrajz segíthetik a ma
gyar irodalomban kevésbé járatos olvasókat is
a megértésben.

Scheiber Sándorral elmondhatjuk: "Hogy ez
létrejöhetett és így sikerült, az elsősorban a
két nyelv magas szintü, adekvát ismeretének
köszönhető. De hogy a XVI. századtól a mo
dernekig bele tudta élni magát az egyes költők

gondolatvilágába és stílusába, ritka jelenség a
müforditás történetében."

Giczy György

Européer magyarság
(Gondolatok a Hungaria Litterata
olvasásakor)

Megformálásában esztétikus, tematikájában
gazdag könyvvel gyarapodott a magyar össze
hasonlító irodalomtudomány nemzetközi ér
deklődésre igényt tartó kínálata. A "Hungaria
litterata, Europae filia" angolul, németül és
oroszul jelent meg. 25 tanulmányt tartalmaz 
különbözö szerzöktöl, A kötet tartalmi eré
nyeiről az auktorok és a két szerkesztö - Ku
rucz Gyula és Szörényi László - gondoskod
tak, a szép megjelenés pedig a kiadó, a magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésé
nek érdeme.

Értelmetlen vállalkozás lenne a negyedszáz
írás egyenkénti számbavétele. Hasznosabb az
egészről szólni, hiszen pontosan az összkép ked
véért volt érdemes ezt a vállalkozást véghez
vinni. Az összkép viszont - éppen a kötet jel
legéból adódóan - nem pusztán a kiadványt,
hanem a magyar kultúra helyét, nyitottságát s
egyben karakterisztikus öntörvényüségét mi
nösüi.
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Az írások az ókortól a XX. századig tekintik
át a magyar kultúra nemzetközi kapcsolódási
pontjait, a hatások és kölcsönhatások sokszor
szövevényes rendszerét. A mozaikszerüség
határozott kontúrokat sejtet: meggyőzően já
rul hozzá a nemzeti és szellemi önismerethez.

A magyar kultúra története - legalábbis a
tanulmányok tartalma és célja szerint - az ön
álló arculat megőrzésének és az Európához
való integrálódásának együttes históriája. A
Keletről pogány szokásokkal a Kárpát-me
dencébe települt magyarság számára ahhoz,
hogy fennmaradjon, elengedhetetlen volt az
európai civilizációhoz és a zsidó-keresztény
kultúrkörhöz történő idomulás. Amennyire
leegyszerüsítetten axiomatikusnak tűnik a té
tel, annyira sokszínű kihívást jelentett mindez
a kor kulturális-politikai gyakorlatában: né
met, szláv vagy éppen bizánci közvetítéseket, a
kereszténység hatalmi értelmezéseit, a pogány
hitvilág szívós továbbélését, kulturális mezbe
öltöztetett külföldi hegemóniaigényt és tény
legesen szükséges kapcsolódási pontokat. A
befogadástól az elfogadásig hosszú út vezetett,
s a középkori Magyarország jó néhány ural
kodójának és értelmiségijének nehéz helyzetét
példázza a fenti - csak hozzávetőleges- felso
rolás. Hiszen Európa - a kereszténységen be
lül - rendkívül tagolt, hatalmi indítékoktól át
szőtt egységet jelentett, s az integrálódás min
dig olyan választási helyzeteken keresztül
realizálódott, amelyek utólag ugyan teljes
egyértelműséggel jelölik ki a magyarság beil
leszkedésének sorát, de a kortársak mindig
dilemmaként, belsőleg megküzdött útként él
ték meg. Ahhoz persze, hogy választani lehes
sen, ismerni kellett az alternativákat is. A ta
nulmányok történeti metszetben is jól példáz
zák, hogy az orientáció-keresés igénye meg
volt, a magyarság szellemi elitje fogékonyan
reagált a korabeli Európa szellemi kultúrájára
- Pádua és Bologna, Párizs és Krakkó egyete
meinek magyar diákjai hoztak haza egy-egy
darabka Európát.

S míg a középkor végi Európa nagy szellemi
tcljesítményéböl, a reneszánszból látványos,
ámde viszonylag rövid jelenlét lett Magyar
országon, addig a szellemi pezsgést és meg
újulást hozó protestantizmusból bőségesen,

hosszú távra szólóan merített az ország. Né
met és holland egyetemekről jöttek vissza a
magyar diákok és velük együtt a megújított
kereszténység magas színvonalu képviselete.

A XVIII. században a francia felvilágosodás
is - főként német és osztrák közvetítéssel 
utat talált Magyarországra. De a magyar szel-
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lemiség, kultúra számára talán a legnagyobb
hatású a liberalizmus kulturális-politikai ér
tékvilágának adaptációja volt. Adaptációról és
nem pusztán "átvétdről" van szó, mint ahogy
az időben ezt megelőző intellektuális hatások
nál is általában hasonló a helyzet. Hiszen ha
pusztán "szellemi import" marad valami, ak
kor divat lehet belőle, de a nemzeti kultúra
arculatán nem sokat változtat. Adaptálni, a sa
ját kultúra világába kell beépíteni ahhoz, hogy
szervesüljön, a nemzeti közösség szellemi kin
csestárát gazdagítsa. A XIX. század kulturális
fejlodése - mondhatjuk: szinte rnintaszerüen 
ezt példázza. A kor vezető értelmisége nem
azért figyel például az angol fejlődésre, hogy
azt szolgaian "másolja", hanem azért, hogy ér
tékeit hasznosítva, Magyarország korszerűsíté

sét érje el. Persze mondhatnánk: az általános
európai értékek faragatlan honi kezekben
provincializmussá válhatnak. Nos - s éppen ez
a kötet egyik tanulsága - a magyar történelem
hosszú időszakára az a jellemző, hogy adaptív
és kreatív szellemi elitek adták át egymásnak
azt a szellemi hagyományt, ami lehetövé tette
az Európával való színvonalas szinkronitást.

A kötet nem nélkülözi azokat a tanulmányo
kat sem, amelyek a magyarsággal együtt élö,
illetve szomszédos népekhez kötödö kulturális
viszonyokat mutatják be. A délszláv, a román,
a szlovák kultúra hatásairól is szólnak a szer
zök, Közös tanúságtételük, hogy a szomszédos
és együtt élő népek számára elengedhetetle
nül szükséges egymás megismerése, hiszen
csak a megismerésen keresztül lehet a megér
téshez eljutni. Kérdés persze, hogy mi lehet a
kultúra szerepe ebben, ha sokszor maga is ré
sze, illetve eszköze ellentétes érdekek kifeje
zésének. Elvileg rnesszernenöen egyetértve a
szerzök közös hitvallásával. éppen azért, hogv
a tiszteletre méltó és humánus szándékból mi
nél inkább valóság legyen, nem árt tisztázni,
hogya szembenállások miért jöttek létre. Sok
esetben tudniillik a meddő konfrontáció volt
a kapcsolatok fő eleme, s a más kultúrának a
megértése az alárendelt mozzanat. Az érint
kező és együttélő nemzeti kultúráknál tehát
kikerülhetetlen a nacionalizmus kérdése. A
kötet érdeme az is, hogy higgadt témakezelés
sei közelít e sokszor indulatoktól sem rnentes
kérdésekhez.

Ha a kötet fő mondandóját summázzuk, úgy
minden bizonnyal az európaiság és a magyar
ság korszakonként különbözö módon jelentke
ző találkozásának igényét és a kapcsolódások
létrejöttét állapíthatjuk meg. Létező és erős

tradíciónk tehát az európai és nemzeti kultúra



ötvözése. Nem szabad azonban megfeledkez
nünk arról, hogy ez a hagyomány - miként a
tanulmányok bizonyítják - egy értelmiségi
elithez kötodik. Csak akkor léphet túl ezen a
körön, ha ez az elit képes mindet azzal az in
tencióval és belső meggyőződéssel szétsugá
rozni, ahogy például a protestáns prédikáto
rok vagy a XIX. század magyar liberálisai tet
ték. Nem véletlenül utaltunk a bevezetőben a
könyv ama funkciójára, amit szellemi önis
meretnek nevezhetünk. Hiszen jó néhány
tradíciónk van: nem mindegy hát, hogy me
Iyikre nyílik a szemünk. Lehet megtagadni az

Filozófia

Bolberitz Pál:
Lét és Kozmosz

A gondolkodó ember ősi törekvése, hogy meg
ismerje és értelmezze azt a világot, amelyben
él. A világ azonban problematikus valóság
egészként tárul az ember elé. A világban való
eligazodás elsősorban hétköznapi feladat. A
természettudomány képviselőinek feladata a
világ tudományos értelmezése. Az anyagi világ
legmélyebb és átfogó kérdései a metafizikába
nyúlnak. A keresztény hit terjesztöit és érte 1
mezöit érdekelte mind a három terület, hiszen
a keresztény üzenet megértése és megvalósí
tása elméletí, tudományos-metafizikai kérdés,
de ugyanakkor konkrét életfeladat.

Tudományos és metafizikai törekvés ihlette
Bolberitz Pál professzort, hogy az egyik aktuá
lis témát, az anyagi világ keresztény szemléle
tét kidolgozza. Nem könnyu feladatra vállalko
zott, hogya mai szellemi-tudományos légkör
ben nemcsak a tudományos, hanem a metafi
zikai szempontokat is komolyan figyelembe
vegye, és így a teológiába való átmenetet le
hetövé tegye.

A keresztény üzenet mélyebb megértése, a
hittitkok módszeres-tudományos földolgozása
föltételezi a tudományok értelmezésen túl a
valóság mélyebb és átfogóbb metafizikai isme
retét. A teológusnak ismételten kísérletet kell
tennie arra, hogya keresztény világ- és élet-

intellektuális elitet, de ennek ára a provin
cializmusba hanyatlás, egyfajta hamis populiz
mus; annak a kulturális "húzóerőnek" a kiik
tatása, ami nélkül elképzelhetetlen az Európá
val való egyidejüség. Ha viszont elvállaljuk az
elitet, akkor kettős kötelességet is magunkra
veszünk: a minőség és küldetés terhét. Minö
séget azért, hogy magyarként lehessünk euró
paiak, küldetést pedig azért, hogy népünkben
européer magyarságunkkal ne legyünk ide
genek.

Gerő András

szemléletet a kor tudományos szintjén, az
adott világképhez és világnézethez szokott em
berek szellemi horizontjába beállítsa és értel
rnezze. Miért különösen aktuális ez manap
ság? Azért, mert még mindig zavaróan hat a
természettudomány és a metafizika között ki
alakult újkori feszült és ellenséges helyzet. Saj
nálatos módon a szaktudományok, a metafi
zika és a teológia elkülönültek egymástól, és
mindegyik éli a maga önálló életét. Pedig lé
nyegileg összetartoznak. Gondolkodásunkban
nemcsak tények, összefüggések, lényegi föl
ismerések, hanem végső kérdések is fölmerül
nek (mint például a világ esetlegessége, a világ
kezdete és vége, az abszolút lét stb.). Tartha
tatlan álláspont az. amely a természettudo
mányt azonosítja a tudománnyal. Az európaí
gondolkodásnak metafizikai gyökerei vannak.
Minden tudományabölcseletbőlered és vég
eredményben oda vezet vissza. Rejtett módon
mindig is hatott minden tudás ősi egybetar
tozása és konvergenciája. A tudósok megsejté
seiben ott él az a titkos út, amely nemcsak a
dolgokhoz vezet, hanem egyszersmind az
anyagi világból a végső alapok felé irányul, az
ontológiai rnisztériumba torkollik.

Századunkban némileg megváltozott a ter
mészettudomány és a metafizika közötti fe
szült helyzet. Az egyes tudományok között ha
tárkérdések merültek föl. Sok tudósban nyíl
tan fölmerült olyan kérdés is, amelyet beval
lottan vagy be nem vallottan már csak metafi
zikai vagy teológiai szinten lehet értelmezni.
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