
MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI
ÉVKÖNYV

Bertényi Iván és Dóka Klára szerkesztésében
jelent meg a sorozat első kötete, Kumorovitz
Bernát, a világhírű tudós emlékének szen
telve tanulmányai egy részét. Kumorovitz La
jos (premontrei szerzetesként vette fel a Ber
nát nevet) 1900-ban született a szepességi
Ötösbányán. Apja lengyel, édesanyja szlovák
anyanyelvű volt, igazán jól lőcsei gimnáziu
mi évei alatt tanult meg magyarul. 1918-ban
lett premontrei novícius Jászón, s 1921-ben
tette le első fogadaimát. Itt kapta azokat az
ösztönzéseket, amelyek a címer- és pecséttan
felé fordították érdeklődését. A kiváló képes
ségű fiatalemberre Szentpétery Imre is fölfi
gyelt, tőle kapta doktori értekezésének témá
ját. 1926-ban gödöllői tanár, de tovább dolgo
zott mentora mellett az egyetemen. Hatalmas
érdemeket szerzett azzal, hogy rendje orszá
gosan ismert történészeit, Oszvald Arisztidet,
Horváth Antalt, Hermann Egyedet és Gábriel
Asztrikot munkaközösségbe kovácsolta. Va
lamennyien a hazai történettudomány meg
határozó személyiségévé váltak, Hermann
Egyed magyar katolikus egyháztörténete pél
dául ma is alapvető forrásmunka.

A második világháború végén a budapesti
tanárképzőbekerült, s megkezdte a premont
rei rendtörténet megírásának előkészületeit.

Ezt nem sikerült tető alá hoznia. Ráadásul
rendje feloszlatásakor Bécsben és Rómában
összegyűjtött pecsétmásolatai, jegyzetei és
kéziratai elvesztek. Civil kutatóként dolgo
zott tovább, s mind több figyelem, nemzetkö
zi elismerés kísérte tevékenységét. Akadémiai
levelező tagságát azonban csak 1989-ben kap
ta vissza. 1992-ben hunyt el. Egy évvel ké
sőbb jelent meg A magyar pecséthasználat tör
ténete a középkorban círnű munkája. Hogy a ne
héz években is mennyire hűséges maradt
rendjéhez, az is jelzi, hogy az Akadémiától
kapott kárpótlását a gödöllői kápolna építé
sére ajánlotta föl. Amint Fényi Ottó, a rend
perjele írja tanulmányában, ebből az összeg
ből születtek a kápolna téglái. A nagy tudós
hát a lelki újjáépítésből a szó legszorosabb ér
telmében vette ki részét.

RÓNAY LÁSZLÓ
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THOMKA BEÁTA: TOLNAI OTTÓ

A Szegedy-Maszák Mihály által szerkesztett,
1994-ben indult könyvsorozat (Tegnap és Ma
- kortárs magyar ír6k) második köteteként lá
tott napvilágot Thomka Beáta monográfiája,
amely Tolnai Ottó eddigi életművét kís éri
nyomon. Annak ellenére, hogy az opus szer
kezete Tolnai szövegeinek megjelenési krono
lógiáját követi, és helyenként túlságosan
hangsúlyozza az író biográfiai adatait, Thom
ka Beáta munkája mégis irodalomtörténeti je
lentőségű, hiszen elsőként kísérli meg feltámi
a szerző alkotásainak poétikai összetettségét
és alakulástörténetét. Tegyük mindjárt hozzá:
sikerrel, ugyanis képes megmutatni azokat a
vonatkozási pontokat, melyeket az életmű

belső logikája diktál (például motívumok át
illetve újrarendeződése) és azokat a kon
textuális tényezőket, melyeket a hatástörténe
ti szituáció alakít ki (például k ül önböző disz
kurzusnyelvek egyidejűsége Tolnai műv é

szetében).
Thomka Beáta interpretációja szerint az

életmű "irányzatokkal nehezen jelölhető, az
irodalomtörténeti korszakalkotásnak ellen
álló törekvések jegyében alakul", s így egyfaj
ta "klasszicizálás elleni magatartás" jellemzi.
A Tolnai-szövegek karakterisztikumának
vizsgálata éppen ezért soktényezős szem
pontrendszerek hálózatában lehetséges. És
valóban e monográfia egyik legfontosabb jel
lemzője az a látásmód, mely együtt tudja
mozgatni a megalkotás világszerűségének, a
szöveg partitúrájának és a befogadás lehetsé
ges értelemkonkretizációinak kérdésirányait.

Ha utalni szeretnénk e könyv főbb tanul
ságaira (és persze azokat egyúttal vissza is
vonatkoztatjuk Tolnai életművére), akkor
nem kerülhetjük meg például a következő

észrevételeket: "minden lehetséges empirikus
forrás hatása tökéletesen elenyészik az imagi
náció ereje következtében, s mintha nem ava
lós ismeret, hanem a fikció működtetné nem
csak e teremtett univerzumot, hanem az em
lékben elraktározott anyagot is. A fikció te
remti meg Észak-Bácska térségét, történetét.
alakjait s magát a költői szubjektumot is";
vagy: az elsősorban (kezdetben) avantgarde
ihletésű Tolnai beilleszthető azon alkotók kö
zé is, akik "a Kosztolányi típusú szellemi-



ségben ismertek a mai affinitással rokon mű

vészeti orientációra és továbbírható hagyo
mányra." Amellett, hogy ezen észrevételek a
kortárs irodalom alapvetőnek mondható je
lenségeire utalnak, azt is meggyőzően pél
dázzák, hogy az esztétikum a tradíció, az
egyes művek és a recepció függvényében ta
pasztalható meg. (Kalligram)

H. NAGY PÉTER

RATZINGER - SCHÖNBORN:
BEVEZETÉS A KATOLIKUS EGYHÁZ
KATEKIZMUSÁBA

A II. Vatikáni zsinat megújulási szándéka, az
"aggiornamento" szükségessé tette, hogy a
teológusok újra végiggondolják a katolikus
tanítás egészét. Ezt a nagyszabású feladatot
természetesen nem lehetett sietve megvalósí
tani, a megoldáshoz ezért csak a zsinat után
húsz évvel összeülő szinódus kezdett hozzá.
Át kellett gondolnia a zsinati akarat lényegét,
elemeznie kellett az egyház mai helyzetét, és
a katekézist, az igehirdetést ebben a szellem
ben kellett megújítania. így merült fel a világ
egyház katekizmusának eszméje. Ennek volt
némi előzménye, hiszen a holland püspöki
kar már 1966 márciusában kiadta a megújult
szellemiséget hirdető katekizmusát, ám ezzel
kapcsolatban - noha nagy várakozás előzte

meg - sok vitatott kérdés merül fel, és több
helyen pontosításra szorult.

Az új katekizmus létrehozása előtt szám
talan problémát kellett megoldani. Ratzinger
bíboros részletesen elemzi, milyen nehéz
ségekkel kellett szembenézniük a műfaj, a
módszerek és a stílus megválasztásakor. Rö
viden bemutatja, milyen elvek alapján hozták
létre ezt az alapvető munkát, hogyan alakítot
ták ki a végleges szerkezetet, miféle tartalmi
szempontok vezérelték őket. A kötet második
részében Christoph Schönborn püspök vázol
ja a katekizmus vezéreszméit és legfontosabb
tematikai kérdéseit, a harmadik részben pe
dig röviden összefoglalja az új katekizmus
ban kifejtett katolikus tanítás lényegét.

Minden nagy horderejű vállalkozás, így a
Katolikus Egyház Katekizmusa is vitákra adhat
alkalmat. Ratzinger bíboros és Schönborn
püspök írása igyekszik rávilágítani azokra a
pontokra, ahol eltért a teológusok véleménye,
és megpróbál magyarázatot adni a végső

döntésekre. A könyv nagy segítséget jelenhet
mindazoknak, akiknek kétségeik támadnak
az új katekizmussal kapcsolatban, illetve akik
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igyekeznek jobban megérteni aszöveget.
(Ecclesia)

MONA KRISZTINA

JOHN UPDIKE: BíZZÁL BENNEM

A szerző "talán a legismertebb és legnépsze
rűbb kortárs amerikai író ma Magyarorszá
gon. És rnéltán" - állííja az Európa Kiadó
Bízzálbennem című Updike-novelláskötetének
fülszövege. Csupán parányi kiegészítés kí
vánkozik a minősítésbe: a most 63 éves elbe
szélő a nagyepika mestere. A kentaur, vagy fő

ként a Harry Angstrom személye köré font
Nyúl-regények mutatták őt tehetsége teljében.
Novellái is: elharapott regények; nem számít
va természetesen az olyan jelentéktelen ujj
gyakorlatokat, mint a Pygmalion, vagy a per
cek alatt végigszántható Korhely bandánk édes
zűrös leánykái című rutinmunkát. Az évtizede
ket átfogó gyűjtemény java termése azonban
amolyan mikroregény. A másikaszszony című
elbeszélés megcsalás-története például kiol
vasztja a baráti négyesből a két erősebb egyé
niséget, és a gyöngébbekből meg az inneni
onnani gyerekekből létrehoz egy új családot.
Valamiképp mindenki elégedett. Az olvasó is,
mert ezt az éles szemmel, biztos stílussal és
fölényes kritikával követett szerelmi ábrát
már jól ismerheti az igazi, a regényíró Updike
mértanából.

A novellák mindegyikének tárgya: élet
helyzetek, lelkek, kapcsolatok földrengése.
Esetleg csak földmozgása, vagy a mozgás
tévképzete. A Földcsuszamlás első mondata a
Richter-skála szerinti 5,4-es rengésről tudósít
- ami viszont az öregedő professzorral, a ko
rábbról ugyancsak ismerős Morisonnal törté
nik ifjú felesége oldalán és karrierje végpont
ján, azt csak a kiváló epikus műszere: a pá
ratlan élet- és emberismeret mutathatja ki.
John Updike hasonlíthatatlanul földközeli,
tárgyszerű, a kis tények és megfigyelések tö
megével dolgozó prózista. Egyébként ez az
írás a legjobbak közül való, s nem csupán
azért, mert hozzánk is "hazabeszél": Morison
"szakterületéről, az Osztrák-Magyar Monar
chiáról kiderült, hogy csak operetti tákol
mány..., amely szigorítások és engedmények
papírförgetegei közt tántorog, a tehetetlenség
és a szétesés tanulmánya..." Updike ki-kite
kint - meglepő tájékozottsággal - Európá
ra, de persze jobbára vérbeli "amerikai novel
lákat" kapunk tőle, mint amilyen a Pókerparti



"pénzénél maradó", csak "mellékesen" már
halálos betegségét is tudó főalakjának esete.

Az Emberöléstől a Szllbaduláson át a Szép
jérjekig a világ egyik legjobb regényírója por
ciózza anyagát maradandó vagy kevésbé ma
radandó novellákba. Olyan szerző, aki képes
föltenni a "kit kell hívni földrengéskor?" va
lóban fura és nehéz kérdését, és képes kimon
datni a "földrengéses" férjét már nem csekély
mértében unó MorisonnévaI, hogy "Egyéb
ként hülyeség bárkit is hívni földrengéskor".

Ha mást nem, az írót tán mégis érdemes
"hívni". Bízzunk benne, hogy - mint évtize
dek óta mindig - Updike-ot, a nagyepikust
feltétlenül. (Európa)

TAR]AN TAMAs

FEKETE ANTAL:
KERESZTNEVEINK, VÉDŐSZENlJEINK

A névadás szinte egyidős az emberiség törté
netével. Óriási jelentősége volt a Szentírásban
is: utalhatott arra a különleges megbizatásra,
amelyet Istentől kapott kiválasztottja. Ábra
hám például a sokaság atyja. Izsák annyit je
lent, mint "nevetett" (idős szülei nevettek,
amikor megtudták: gyermekük születik). Jé
zus a "szabadító". Mária Istent szerető, kísér
tőnek ellenálló. A 18. századig a névadás szo
ros kapcsolatban volt a szentek tiszteletével:
a névválasztás azt jelentette, hogy a megne
vezettnek védőszentet is választottak.
Utóbb, kivált a nyelvújítás korából e kapcso
lat kezdett elhomályosodni, a nemzeti érzés
erősbödésével párhuzamosan a szülők mind
gyakrabban választottak magyar eredetű ne
vet gyermekeiknek. Az egyház azt javasolta,
hogy másodiknak adjanak olyan nevet,
amely valamelyik szentre utal, a kettős név
használat azonban súlyos zavarokat okozott.

Meglehetősen sok zavart okoz napjaink
ban is, hogy az egyházi és világi naptárban a
keresztneveket nem ugyanazon a napon ün
neplik. Ezt természetesen nem oszlatta el Fe
kete Antal kiváló könyvének húsz éve meg
jelent első kiadása sem. Ez a második a régeb
binek lényegesen átdolgozott, módosított vál
tozata. Amabból több elhomályosult, népsze
rűtlenné vált nevet kihagyott, felvett viszont
újabbakat.

A.lexikon struktúrája jól áttekinthető. Az
ábécérendben egymásra következő neveknek
megadja magyar jelentését - ha erre szükség
van -, megvilágítja eredetét, felsorolja rokon
eredetű változatait, s rövid történeti összefog-
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lalást ad neves viselőjéről. akihez a nevet kö
tik. A magyar eredetűnevek esetében megne
vezi a védőszentet is.

Az egy éve elhunyt piarista szerző nemze
dékek hosszú sorát nevelte módszerességre,
rendszerességre, nyelvszeretetre és a szép
magyar beszédre. Nem véletlen, hogy sok ta
nítványa hivatásszerűen foglalkozik a ma
gyar nyelvvel és irodalommal. Ismert erényei
teszik e könyvét megbízható, tanulságos és
érdekes olvasmánnyá, a papság és a világiak
nélkülözhetetlen segédkönyvévé. (Szent Ist
ván Társulat)

R6NAY LÁszL6

ZEKE GYULA: IDŐSB HÖLGY
HÁROM UJJA VÁLLAMON

Eggyel megint gyarapodott becses Budapest
-regényeink száma, bár a fózsefAttila Körés a
Balassi Kiadó fAK-füzetek sorozatában megje
lentetett kitűnő mű, az első kötetes szerző no
vellafüzérré lazított, de szervesen egyanyagú
epikája a nyitó fejezet, a Városálom, s a vallo
másos, "város-szerelmes" részletek ellenére
sem hazánk szívét (vagy vízfejét?) választotta
tárgyául. A történésznek indult, negyven felé
közeledő Zeke Gyula így bocsátotta útjára
könyvét, a sorozatban épp a 77. számút:
"Ajánlom mindazoknak, kikkel valaha is
együtt kávéztam." Nem lehetek az ajánlás
címzettje, mert kávét sosem iszom, miért is
innék a hosszasan szürcsölgethető, párálló
tea, avagy a nálam már harminc éve is diva
tozó icetea helyett - de Zekét azért jól isme
rem, hiszen húsz évvel ezelőtt, elég különös
körülmények közepette, a tanítványom volt,
s vele és diáktársaival jó egy éven át szinte
minden napot együtt töltöttünk, tanulásban,
vitában, verekedésben, szerelemben, itthon és
külföldön. Mivel erről a korszakról lényegé
ben egy árva szó sem esik a különben túl erő
sen is önéletrajzi tapadású, lengeteg regény
lapjain, megveszekedett kávénemivóként
mégiscsak tárgyilagosan állíthatom: ritka az
ilyen jelentékeny bemutatkozó prózakötet.
Az külön szerencsénk, hogy párját keresve
mégsem kell nagyon visszahátrálnunk az
időbe, mivel például Darvasi László indulása
is csak a minap történt.

Zeke Gyula alakmása, Broccoli Atanáz
Krúdytól és Kosztolányitól, Rezeda Kázmér
től és Esti Koméltól eredeztethető figura, bár
a hős, mint megtudjuk, sose járt Nyíregyhá
zán (talán Szabadkán se), ám az említett mes-



terekről azért akadnak közvetett és közvetlen
elismerések. Omló-foszló - utóbb összeom
ló-szertefoszló - világban jár-kel, szeret,
szemlélődík Broccoli, ama hatvanas-nyolc
vanas évek főként budapesti közegében, egy
re kevesebb illúzióval A Nagy Hazugságban.
Az író jellegzetes, noha nem mindig öntörvé
nyú halmozó szerkezetei közül az egyik leg
kisebb struktúra egyértelműen rávall a meg
élt időre és törtélemre: "A buszmegállóban
álldogált, Székesfehérvárott, István király, ho
du utu, Szekfű Gyula, Videoton." Lírai han
gokat szakaszt föl a férfias, visszaérző fájda
lom ("az est, kormos póniló..."), pompás sza
vak jellemeznek elsuhanó alakokat: "düftin
hangú nénikét", rumivó. nagybetűs Tanár
Urat; "piszkosbarokk" épület az egyik dísz
let, "abbafejezett" cselekvés az egyik folya
mat. Némi posztEsterházys szín a stiláris köl
csönzésektől vissza nem riadó, mégis saját
hangú könyvben az ilyesmi: Broccoli "valami
málnán ivódott".

A mű enyhén nyomasztó, de erkölcsileg
nemesítő, a fejezetcímekből is sejlő testa men
tumszerűsége a Broccoli-féle hősök állandó
búcsúzkodásán, bölcs elvágyódásán és simo
gató otthontalanságán kívül - és inkább 
egy haladó-változó város, vele az ország és a
világ végrendelkezése. A legemlékezetesebb
szövegbetét Zeke Gyula Broccolijának fiaihoz
intézett hagyatkozása, tapasztalat, vélekedés,
indulat és irónia e mintaszerű elegye, mely
talán műfaji címkével is ellátja a műfaji cím
kére egyáltalán nem pályázó novellalánc-re
gényt. Az Idősb hölgy három ujja vál/amon, ez
a címével is archaizáló ezredvégi textus a ke
serű tudás átadásának könyve: parainesis. (Jó
zsef Attila Kör - Balassi Kiadó)

TARJANTAMAS

G. ISTVÁN LÁSZLÓ: ÖT AJTÓN ÁT

A mai magyar líra poétikai sokszínűségének

összetevőiközül számos olyan jegyre (vonás
ra) lehetne utalni, mely a versbeszéd origina
litásának elvére épül, s így csak nyomokban
mutat némi kortársi befolyást. Mivel (s ez
nem csak irodalomra érvényes) különbözővi
lágok léteznek, s tegyük mindjárt hozzá: fér
nek meg egymás mellett, a művészí alkotások
is eltérő diszkurzív logikák ismérveit mutat
hatják. Első kötetes költő szövegeinek eseté
ben ez azért is szembetűnő, mert az újdonsült
implicit szerzővel létesíthető párbeszédben a
befogadót nem előzik meg az olvasott műre
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jellemző auktoritás alanyi pozíciói. Éppen
ezért G. István László verseiről mint líratör
téneti beszédszituációról ejtünk néhány szót.

Az Öt ajtón át allúziói - ha szabad így
fogalmazni - toposzok automatikus átvéte
lére épülnek. Vagyis e versek kép kincse (pél
dául évszakok, természeti elemek, mitológiai
és bibliai narrativák stb.) megszokott irodal
mi jelentéseket idéz. Ezzel nyilvánvalóan
összefügg, hogy a relativálhatóság (példá
ulCsomók) és az utólagosság (példáulNekem az
utca) negatív tapasztalatként nyeri el értelmét
e darabok modalitásában. Ha ehhez hozzá
tesszük, hogy több vers tematikája bizonyos
"örök törvényeket" tételez, s az alkotások
nem reflektálnak magára a nyelvre; akkor (ha
óvatosan is) azt megállapíthatjuk, hogy e kö
tet kérdésirányait nem határozzák meg a
disszemináció kihívásai, Annak ellenére per
sze, hogy az Öt ajtón át című verseskönyv
költeményeinek túlnyomó többsége egy már
kiteljesedett (de ezek szerint még nem "lefu
tott") irodalmi korszak gyümölcse; jónéhány
szöveg (Mesterkurzus, Atmenet, Betlehemi út)
aktualizálható és továbbgondolható rétegei
vel kétségtelenül jelzi G. István László tehet
ségét és poétikai kultúrájának kibontakozá
sát. (Liget, 1994.)

H. NAGY PÉTER

JÖRG MÜUCH: BE~CHREIBUNG
DER HEILIGEN STATfEN ZU JERUSA
LEM UND PILGERREISE NACH JERU
SALEM, HG. VON ULRICH SEELBACH

A Kümmerle Kiadó Göppinger Arbeiten zur
Germanistik című sorozatában kizárólag me
dievisztikai tárgyú könyveket ad ki. Tanul
mánykötetek, monográfiák mellett igen gyak
ran jelennek meg e sorozatban szövegkiadá
sok is. A sorozat egyik legújabb kötete Jörg
Mülich úti beszámolójának kritikai kiadását
tartalmazza.

Jörg Mülich, a gazdag augsburgi kereske
dő 1449-ben néhány társával Bozen, Trento,
Verona, Vicenza, Padua, Velence, Korfu, Kréta
és Rodosz érintésével elzarándokolt a Szent
földre. Az utazást szülővárosába visszatérve
írásban is megörökítette. Voltaképpen nem is
egy, hanem két műről van itt szó: az elsőben

a jeruzsálemi és a Jeruzsálem környéki szent
helyek felsorolása, a másodikban magának az
utazásnak a leírása található. A szerző mindig
pontosan közli, hogy az adott hely felkeresé
sével hány évnyi búcsú nyerhető. Leírásának



egyik érdekessége, hogy Korfuval kapcsolat
ban igen részletesen beszámol az ortodox ke
resztények szokásairól.

Seelbach betűhív átírásban közli a szöve
get. A kötet végén gazdag kommentár talál
ható. Külön előnyére válik a kiadásnak, hogy
Seelbach modern útikönyvek segítségével
megpróbálja lokalizálni az egyes szent helye
ket, így akár térképen is követhetjük az utat.

Jóllehet Mülich itineráriuma nem tartozik
a legismertebbek közé, kritikai kiadása min
denképpen üdvözlendő, mert az egyébként
rendkívül gazdag késő középkori német
nyelvű itinerárium-irodalomnak sajnos még
mindig igen kevés alkotása férhető hozzá
megbízható, modern szövegkiadásban. A kis
kötetet vélhetően nem csak germanisták fog
ják haszonnal forgatni. (Kümmerle Verlag, Göp
pingen, G.A.G. 577)

L6KCJS PÉTER

OIZSERI ESZTER: ZSINOELYNÉ
TÜOÓS KLÁRA

Egy rendkívüli tehetséggel megáldott asz
szony történetét rajzolja meg e könyv. Tüdös
Klára debreceni református családban kapta
polgári nevelését, amely nemcsak mély hittel
ajándékozta meg, hanem megismertette a
művészetekkel és a magyar néphagyomány
tiszteletével is. Már lánykorában kitűnt rajz
és tánctehetségével, és már ekkor mindig
ügyet szolgált; az első világháború idején pél
dául többször fellépett szólótáncosként a
hadsegélyező rendezvényeken. Sokat foglal
kozott a textilművészettel, ruhákat tervezett,
a divat történetét tanulmányozta, közben a
néprajzra is nagy figyelmet fordított. Har
mincéves korára a Magyar Állami Operaház
jelmeztárának vezetője, rendszeresen tervez
kosztümöket, jelmezeket. Saját divatszalont
nyit, amelynek magyaros ruhamodelljei ha
talmas sikereket aratnak, olyannyira, hogy az
előkelő családok asszonyai és lányai már vele
terveztetik ruháikat.

Nemcsak az öltözködésben nyújtott segít
séget nőtársainak, Részt vett a Református
Nőszövetség munkájában, és hamarosan ve
zetője lett. A háborúban is aktívan tevékeny
kedett: menekült gyerekeket fogadott be, vil
lájukban kisgyermekes családoknak teremtett
otthont. Erős jelleme a későbbi megpróbálta
tások, a zaklatások és a kitelepítés idején sem
hagyta cserben. Példamutató türelemmel és
alázattal fogadta a neki rendelt sorsot, és
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igyekezett egész életében hasznosítani a ka
pott talentumokat.

Dizseri Eszter rendkívül gazdag doku
mentumanyagot válogatott össze: leveleket,
visszaemlékezéseket és beszélgetéseket, ame
lyek mind egy tiszteletreméltó asszony tartá
sáról és hitéről tanúskodnak. A kötet érdekes
sége a sokszínű képanyag, amely megismer
tet Tüdős Klára ruhaterveivel, a korabeli tár
sasági események egy-egy pillanatával, bará
taival és sok vele kapcsolatos tárggyal. (Kál
vin Kiadó)

MONA KRISZTINA

SZINOPSZIS
(Máté, Márk, Lukács és János
evangéliumának párhuzamos szövege)

Ez a kitűnő összeállítás, a négy Evangélium
párhuzamos szövegeit tartalmazza. Az elmé
lyült Szentírás-olvasáshoz és -ismerethez
szinte nélkülözhetetlen. A kutatók már régóta
forgatják a görög szinopszis angol és német
változatait, de az egyszerű olvasó számára e
magyar kiadás révén válik egyértelművé,

hogy az elmélyülten, párhuzamosan tanul
mányozott szövegek tulajdonképpen önma
gukat magyarázzák.

Az a változat, amelyet e kiadás alapjául
vettek, minden lehetséges helyen bevonja a
variánsok közé János evangéliumát is. Tehát
az úgynevezett szinoptikus szerzők párhuza
mos helyei mellett a negyedik evangélium
megfelelő helyeit is olvashatjuk. Ráadásul
számtalan nyomdai "trükkel" is segítik tájé
kozódásunkat.

A könyv is fejezetre osztva adja a párhu
zamos szövegrészeket: az első természetesen
az evangéliumok bevezetése, az utolsó pedig
befejezéseiket tartalmazza. A többi rész az
előtörténettől Jézus feltámadása utáni megje
lenéséig mutatia be anyagát. A párhuzamos
ságok megmutatása azt igazolja, hogy az
evangelisták megbízható tanúk voltak, a kö
zöttük lévő különbségeket az is okozta, hogy
különféle befogadói környezet hívei számára
írtak.

Örülünk annak, hogy kézbe vehetjük Kurt
Aland szinopszisának magyar változatát, s az
eddigieknél alaposabban, mélyebben értel
mezhetiük Jézus üzenetét. (A magyar Biblia
Társulat megbízásából a Magyar Református
Egyház Kálvin János kiadója)

RÓNAY LAsZLÓ


