
MIGUEL DE UNAMUNO:
A KERESZTÉNYSÉG AGÓNIÁJA

.Katollkus szív, protestáns elme" - így jelle
mezte valaki Miguel de Unamuno (1864-1936)
"lelki drámáját". Szellemes, de túlságosan som
más megfogalmazás; a sokoldalú és nagybefo
lyású spanyol író belső világát nem lehet ilyen
egyszerű képletbe sűríteni. Húszéves koráig
gyakorló katolikus volt - ő maga "örökölt hit
ról" beszél -, aztán fokozatosan német protes
tánsok, francia modernisták és angol moralis
ták befolyása alá került, s a katolicizmust túlsá
gosan száraznak, hidegnek és okoskodónak ta
lálta. Mintegy húsz évig tartott ez a szakasz,
majd megint régi hitéhez közeledett, és párizsi
számkivetésben papírra vetette A tragikus élet
érzés mellett leghíresebb műv ét, A kereszténység
agániáját. Ez jutott el jó hetven év múltán a ma
gyar olvasóközönséghez Scholz László gondos
fordításában és előszavával - hála a magyar
országi spanyol nagykövetség támogatásának.

Annak, aki kezébe veszi a könyvet, tudatá
ban kell lennie két dolognak. Unamuno a görög
nyelv tanára volt a nagy múltú salamancai
egyetemen, s az "agónia" szót eredeti, görög
értelmében használja: "Az agónia küzdelmet je
lent. Az agonizál, aki küzdve él, az élet ellen
küzdve, és a halál ellen is. Ezt mondja Avilai
Szent Teréz fohásza: "Meghalok, mert nem ha
lok meg" - írja, s mottóként ezt az idézetet
teszi a kötet élére. Tehát nem a kereszténység
"haldoklásáról" van szó a mindennapi értelem
ben.

A másik dolog az, hogy eszmefuttatásai
"egy gazdag elme és szenvedélyes tempera
mentum spontán kitörései", amelyekben nem
nehéz meghökkentő ötleteket és ellentmondá
sokat találni. Egyik kötetének Ez megamaz ellen
a címe; valójában azonban vitába keveredett
mindennel és mindenkivel, elsősorban saját
magával.

Unamuno lénye itt mély vallásosságot sugá
roz, de ugyanakkor kivetíti belső vívódásait, a
gondolkozóét, akit a szíve vezet Istenhez, a fi
lozófiai istenérv viszont nem győz meg. Elmél
kedéseinek olyan élmények adnak indítékot,
mint egy felirat a párizsi ortodox templomban,
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vagy a tisztelgés az ismeretlen katona sírja e
lőtt, máskor bibliai szakaszok vagy különbö
ző nyelvekből vett kifejezések. Hol etimológi
ákkal lep meg - a "pogány" eredetileg a la
tinban .falusit" jelentett, az pedig a szó, nem
a betű embere volt -, hol ilyen kijelentések
kel: érezni, hogy Spinoza, Kant és Pascal agg
legény volt. Az "abszolút individualizmus
ról" szólva anekdotát mond el. Amikor egy
tudós ismerőse a kerékpárt a .Jegindividua
listább közlekedési eszköznek" minősíti,

Unamuno így válaszol: "Az az individualista
közlekedés, ha egymagában, gyalog, mezítláb
és úttalan utakon jár". Külön fejezetet szentel
BIaise Pascal, a Jézus misztériuma szerzője hité
nek, és Hyacinthe Loyson atyának, a "katolikus
reformátomak" és "magányos papnak", aki az
egyházi rend elhagyásával Franciaországban
jelentős feltűnést keltett. Ennek kapcsán érinti a
papi nőtlenség kérdését a legnagyobb áldoza
tot nem a páros életről, hanem az utódokról
való lemondásban látja Unamuno, nyolc gyer
mek apja.

De felvet egész sereg más kérdést is. Létezik
kereszténység az egyéneken kívül? Igazi ke
reszténység a civil életben? Mi az a keresztény
demokrácia? Van haladás a halál után? Van va
lami emberi vagy helyesebben isteni célja a tör
ténelemnek? Talán nem kell azon csodálkozni,
hogy A kereszténység agániája a zsinat előtti egy
ház indexén volt. Ma inkább úgy érezzük 
egy irodalomtörténész szavai szerint -, hogy
"alapjában véve ugyanaz a hit élt Szent Teréz
ben, mint Unamun óban",

Végül egy kis történet, amelyet e sorok írója
az 50-es évek elején a madridi egyetemen hal
lott Frandsco Maldonado irodalomprofesszor
szájából. Pályafutását Salamancában kezdte, s
egy utazáson szerény fogadóban bérelt szobát
Unamunóval együtt. Lefekvés után hallotta,
hogy ez csak forgolódik, sóhajtozik az ágyban.
Kérdésére Unamuno megvallotta: felesége ke
resztet szokott rajzolni a homlokára; azt hiá
nyolja. - Megtehetem én, Don Miguel? 
Megtette, s az békésen elaludt... (Kossuili Kiadó,
1997)

RÓNAI ZOLTAN



JOHANN PETER HEBEL: KINCSESLÁ
DIKÓ, KALENDÁRIUMTÖRTÉNETEK

Bár a bázeli születésű Johann Peter Hebel
(1760-1826) Goethe, Schiller, Hölderlin és a
német romantikusok kortársa volt, neve a ha
zai olvasók előtt alig ismert. Rögtön hozzáte
hetjük persze: német nyelvterületen sem tar
tozik az ismert írók közé, s az iroda
lomtörténetek közül is csak a terjedelmeseb
bek jegyzik nevét. Tény, hogy életműve nem
hasonlítható Goethe, Schiller vagy Novalis
életművéhez. ám az evangélikus lelkész-ta
nár tehetségesebb tollforgató volt annál,
minthogy nevét teljesen elfelejtsük.

Hebel, akit Hölderlinhez, Jean Paulhoz és
Heinrich von Kleisthez hasonlóan nem lehet
egyetlen irodalmi irányzatba sem besorolni,
az alemann tájirodalom egyik legjelentősebb

képviselője. Jóllehet a kortárs költők - így
Goethe is - nagyra becsülték alemann dia
lektusban írt verseit, neve a korabeli széle
sebb olvasóközönség előtt elsősorban prózai
alkotásai, kalendáriumtörténetei révén vált
ismertté. E kalendáriumtörténetek a Badeni
Nagyhercegség állami kalendáriumában, a
Rajnai Házibarátban jelentek meg, amelynek
szerkesztésével Hebelt maga a felvilágosult
nagyherceg bízta meg. Kiadását didaktikus,
népművelői szándék vezérelte: a cél a horati
usi prodesse et delectare, azaz a szórakoztatva
nevelés volt.

A történetek a legkülönbözőbb forrásokból
merítik témájukat. Egyes darabok korabeli új
ságok híradásaiból származnak (például a
napóleoni háborúk egy-egy eseménye), más
motívumok az antik irodalomból vagy a kö
zépkori epikából ismerősek. S természetesen
sok keleti történetet is olvashatunk, hiszen a
titokzatos Kelet, ahol számtalan csodálatos és
különös dolog történik, mindig is vonzotta az
olvasókat.

Ezekből a kalendáriumtörténetekből váloga
tott és fordított magyarra egy kötetre valót Ha
lasi Zoltán. Élvezetes stílusú fordításai révén
hosszú idő után ismét hozzáférhetővé váltak a
Rajnai Házibarát elbeszélései a magyar olvasók
számára, hiszen a múlt század végén Lasz Sa
mu átültetése révén már ismerték nálunk.

A Rajnai Házibarát ma is élvezetes olvas
mány, igazi csemege a régi irodalom iránt ér-
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deklődő olvasóknak. Külön dicséretet érde
mel a könyv szép borítója, amely Tamás Noé
mi munkája. (Magvet5, 1997)

LÓKÖSPÉTER

JOHN RAWLS: AZ IGAZSÁGOSSÁG
ELMÉLETE

"Ahogy a gondolatrendszereknek az igazság,
a társadalmi intézményeknek az igazságos
ság a legfontosabb erénye." Ezzel a világos és
egyszeru mondattal kezdődik John Rawls
könyve, hogy az utána következő közel hét
száz oldalon a világosság és áttekinthetőség

követelményéhez mindvégig hű maradjon.
Ám természetesen csupán e két tulajdonsága
nem tette volna a könyvet a háború utáni
nyugati politikai filozófia egyik legtöbbet hi
vatkozott, megkerülhetetlen művévé.

John Rawls 1921-ben született az Egyesült
Államokban; az egyetemen filozófiát, mate
matikát és közgazdaságtant hallgatott. Pályá
ja során működött Princetonban, Oxfordban
és a Harvard Egyetemen; jelenleg ez utóbbi
nyugalmazott professzora. Az ötvenes-hatva
nas években sorozatosan jelentek meg politi
kai filozófiai, társadalom-etikai, jogelméleti
tanulmányai. Az egyre koherensebbé váló, de
ezekben az írásokban még csak egyes elemei
ben kidolgozott gondolatmenetet 1971-ben
rendezte egységes gondolatrendszerré; ennek
a munkának a gyümölcse Az igazságosság el
mélete.

A könyv alapvető célja, hogy a modern
szabadelvűalkotmányos demokrácia erkölcsi
alapját képező alapelveit felkutassa, és meg
vizsgálja, miként lehet azokat meggyőzőenés
világosan igazolni. Rawls az igazságosságban
véli megtalálni azt a középpontot, amelyről

nem mozdulhatunk el valamely társadalmi
rendszer felépítésekor, illetve értékelésekor.
Másszóval mindent, amit a törvények és a
társadalmi intézmények működése során ér
téknek tekintünk, ennek kell alárendelni. Ne
héz lenne vele vitatkozni, feltéve, hogy
ugyanazt értjük az igazságosság fogalmán.

A könyv első fejezete - miután bemutatja
az igazságosság elméletének alapgondolatait
- az igazságosság érvényesülésének feltéte
leként két alapelvet határoz meg. E két elv



közül az első, hogy minden személynek
egyenlő joga van a másokéval összeegyeztet
hető legnagyobb szabadságra. E tétel egy al
kotmányos és az emberi méltóság egyenlősé

gét elismerő államban nem megkérdőjelezhe

tő. A másik elv már kevésbé magától értető

dő: szemben a szabadságjogokkal, a társa
dalmi és gazdasági egyenlőtlenségeketnem
zárhaljuk ki kategorikusan, ám ehhez két fel
tételnek kell érvényesülnie. Először is elvár
hatónak kell lennie, hogy ezek az egyenlőt

lenségek összességükben mindenki számára
előnyösnek bizonyuljanak, másodszor pedig,
hogy azoknak a hivataloknak és pozícióknak
az elfoglalása, amelyeket az "egyenlőbbek"

birtokolnak, mindenki számára nyitva kell
állniuk. Tetszetős, nemde, ám kérdés, miként
lehet mások számára is meggyőző erővel iga
zolni e tételeket. Erre tesz kísérletet Rawls a
könyv második részében, majd bemutatja,
miként kell a két elvnek érvényesülnie a tár
sadalmi intézmények, tehát az alkotmány, a
politika, a jog, a gazdaság működésében. A
könyv harmadik része az alkotmányos de
mokrácia etikai alapjairól szól, nem kevesebb
szellemi izgalmat keltve, mint a megelőző

kettő.

John Rawls az angolszász liberalizmus ma
már klasszikusnak számító képviselője. Az
igazságosság elmélete gondolatai, illetve az an
nak nyomán megjelent több tucatnyi tanul
mány és könyv hosszú időre meghatározzák
a szabadelvű alkotmányos demokrácia intéz
ményrendszerének jellegét, céljait, és az arról
való gondolkodást. A könyvet Krokovay
Zsolt fordította, s a magyar szöveg méltó tár
sa az eredetinek: világos és követhető. Meg
értéséhez nem kell filozófusnak lenni: a téma
iránt érdeklődő némi szellemi erőfeszítéssel

bátran nekivághat. A könyv tanulmányozása
fontos tanulsággal szolgálhat a liberalizmus
honi ostorozóinak is, hogy fantomkergetés
helyett végre valódi kritikával szolgálhassa
nak: helyesen jegyzi meg ugyanis a fordító a
könyvhöz írt rövid tanulmányában, hogy a
szabadelvűség Rawls rendszerében, és immár
ténylegesen sem az "éjjeliőr-állam", hanem a
polgártársi testvériség, a polgárok méltányos
együttműködésének filozófiája. Ugyancsak
téves a modern liberalizmust egy napon em
líteni a szabad versenyes kapitalizmussal, ép-
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pen ellenkezőleg,az alkotmányos demokráci
ákban a piac gazdasági intézményeit, a ma
gántulajdont, a versenyt és a társadalmi kű

lönbségeket az alkotmányok, a törvények és
a bíróságok a társadalmi igazságosság elvei
nek megfelelően szabályozzák és korlátoz
zák. (Osiris Kiadó, 1997)

BITSKEY BOTOND

BÁRÁNY TAMÁS: A FÉRFI
NÁZÁRETBŐL

Jézus élete, tanítása mit sem veszített idősze
rűségéből a századok során, csodálatos alakja
újra .meg újra arra készteti a művészeket,

hogy szembenézzenek vele. Nálunk az utóbbi
évek egyik legkelendőbb Jézus-regénye
Mauriacé volt, több kiadásban is, s ez egy
szerre jelzi a mindenkori olvasónak azt a vá
gyát, hogy új és új ismereteket szerezzen a
Megváltó életéről és személyiségéről, s azt,
hogy tanai szeretetet, megértést követelő ki
jelentései és a kivetettek reménységét előreve
títő ígéretei különös erővel visszhangozzanak
korunk az igazságtalanságokba belefáradt
emberének szívében. Jézus, az Isten Fia, ter
mészetesen emberi tehetséggel szinte ábrá
zolhatatlan, az Atya és Fiú szere
tetkapcsolatának kifejezésére esendők a sza
vaink. De Jézus, a küldött, az ember, akinek
nyilvános éveit megragadó hitellel ábrázolják
az evangéliumok, hálás irodalmi téma lehet,
ha megelevenítője kellő alázattal teszi ezt.

Bárány Tamás Jézus-regénye is hőse embe
ri dimenzióit mutatja be. A könyv a kereszt
halálleírásával végződik,az egyház születése
és a Szentlélek által kormányzott növekedé
sének bemutatása már egy másik regény ke
reteibe illenék. Az író viszont részletesen 
több nézőpontból - mutatja be Jézus "rejtett
életét", serdülését, szellemi érlelődését, majd
a qumráni közösségbe vezeti, ahol megismer
kedik kora különféle spirituális elképzelései
vel.

A regény gerince Jézus nyilvános működé
sét mutatja be, itt a szerző az evangéliumokat
"regényesíti" - kitűnő érzékkel. A mozaik
kockákból végül egy kivételes ember vonzó
képe és napjainkban is időszerű tanítása áll
össze. Bárány Tamás műve az utóbbi évek



egyik rangos és sikeres írói vállalkozása.
Megvalósításáért köszönet és elismerés illeti.
(Orpheusz könyvek)

STAHLERVIN

POMOGÁTS BÉLA: MÁSIK MAGYAR
ORSZÁG
Tanulmányok a Nyugat Íróiról

Szemnek is tetszetős könyvet vehet kézbe az
érdeklődő, ha a Nyugat írá- és költőgárdájá

ról óhajt tanulmányokat olvasni. A szerző 
mint az utóbbi időkben oly gyakran - most
nem politizál: figyeImét a rangos folyóiratnak
és a köréje így-úgy csoportosulóknak szente
li. A Nyugat jelentette és jelképezte Ottlik
szavaival azt a "másik Magyarországot",
amely a "hivatalos" országgal szemben egy
emberöltőn át otthona és fenntartója tudott
lenni a szabad szellemiségnek és kötetlen
kultúrának. A könyvben ennek a szellemi ha
zának a nagy alakjai elevenednek meg, mára
is biztatást és lelki erőt adón.

Elsőként három szép tanulmány szól a
szülőföldhöz kötődés összetett érzéséről. A
sokszor elátkozott és még többször dicsőített

szilágysági táj szülöttjéről, Adyról, az ő Erdé
lyéről szól az első. A költő - miközben ha
zafiatlansággal vádolták - már 1905-ben fel
ismerte az Erdélyre leselkedő históriai vége
zetet. Látnia adatott szülőföldje mindkét ar
cát: a hagyományait még méltóságosan és há
borítatlanul őrzőt és a szenvedő, vergődő és
elvesző Erdélyét. A második tanulmányban
szereplőBabits is kicsit erdélyinek érezte ma
gát a tanárként Fogarason eltöltött évei miatt.
A két világháború között őszinte érdeklődés

sel figyelte az erdélyi irodalom kialakulását,
szüntelenül hangoztatva az elcsatolt területek
és az Anyaország irodalmának egységét.
Kosztolányi nyelvművelő tevékenysége a té
mája a fejezetet záró írásnak. Anyanyelvének
szeretete nem jelentett e1zárkózást a világtól.
Szenvedélyes utazó, igazi európai polgár
volt, aki az első világháború kitörésekor szo
morúan vette tudomásul a polgári Európa
bukását, és szinte beleroppant szülővárosa,

Szabadka szerb kézre kerülésébe.
A könyv középső része A Nyugat hagyomá

nya címmel a lap 20-as és 30-as évekbeli iro-
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dalompolitikáját és szerkesztői gyakorlatát vá
zolja, bemutatva a "második" költőnemzedé

ket. A szerző külön tanulmányt szentel a pol
gári értékeket lajstromba gyűjtő Komlós Ala
dárnak, az európai igényességet képviselő Má
rai Sándornak, az egyszerre egyetemes és ma
gyar "nézőpontot" elfoglaIó Cs. Szabó lászló
nak és az örökké lázadó Déry Tibornak.

A tanulmánykötet legterjedelmesebb része
a harmadik nemzedékről szóló. A Nyugat
nagy eszményeihez, a hőskorhoz visszafor
dulók: Radnóti Miklós, Vas István, Zelk Zol
tán, Weöres Sándor, Jékely Zoltán, Rónay
György, Képes Géza, Kálnoky László, Takáts
Gyula és mások indulásának jellegzetességei
ről, fogadtatásukról olvashatunk.

A klasszikus hagyomány örökösének,
Radnótinak szinte egyszerre jelentett rnene
déket, etikát, végül fegyvert az irodalom.
Nyomon követhetjük költészetének fejlődését

az avantgárdtól a klasszicizmusig, amellyel
közösségi eszméit, európai kultúráját védel
mez(het)te az utolsó percekig. Örömeiről el
sősorban verseiben számol be, meghurcolta
tásáról, a külsö kényszerről naplói is tanús
kodnak.

Zelk Zoltánnak más veszéllyel kellett meg
küzdenie. Az évekig betegágyhoz kötött poé
ta "őszikéiben" külön költői birodalmat te
remtett emlékeiből. Vas István Ráérünk című
kötete is búcsú, amelyben régi szerelmeinek,
utazásainak emlékén tekintett végig. Érezhe
tő szeretettel elemzi a szerző Jékely Zoltán
kései költészetét, az elbeszéléseit tartalmazó
Két kard keresztben című könyvét és A Bárány
Vére című esszékötetet.

A "harmadik nemzedék" költőinek egy
csoportja ragaszkodott a lírai realizmus esz
ményéhez. A racionalista örökséghez kötő

dött Takáts Gyula bölcs derűt sugárzó költé
szete és Rónay György intellektuális katoli
cizmusa. Rónay változatos és gazdag életmű

vében egyaránt fontos szerepet kapott a vers,
a regény, a tanulmány és a műfordítás.

Pomogáts Béla legújabb tanulmánykötete
jó fogódzót nyújt a 20. század magyar irodal
mának e fontos szakaszában tájékozódni kí
vánóknak. (Kortárs Kiadó, 1997)

GUIÁCSIÉVA



LÁBADY TAMÁS: A MAGYAR
~GÁ~JOG (PpLGÁRI JOG)
ALTALANOS RESZE

Lábady Tamás új könyvével évtizedek után
elsőként vállalkozik arra, hogy egyetemes
igénnyel bemutassa a magyar magánjog álta
lános részét. A polgári jog, a legátfogóbb jog
ág elméleti-szemléleti megalapozására vállal
kozik, de vállalkozása túlmutat ezen. A
könyv alapvetően joghallgatók és jogászok
számára készült, de a megközelítés szemlélet
módjának és a szerző közérthető stílusának
köszönhetően azt a jog és a kultúrtörténet
iránt érdeklődő szélesebb közönség is ha
szonnal és élvezettel forgathatja.

De vajon mi a "titka" annak, hogy egy tan
könyv vagy szakkönyv több, mint ismeretek
rendszerezett tára? A könyv borítóján egy
1300-ból származó zsoltároskönyvben sze
replő miniatúra, Az erényekfája részlete látható.
A képválasztás nem véletlen, hanem valóban
illusztráció, azaz rávilágít a szerző legalapve
tőbb mondanivalójára: Lábady Tamás szerint
ugyanis Justitia, az igazságosság erénye - az
ésszerűség, a jogbiztonság és a méltányosság
mellett - vezérmotívuma a magánjognak.
így lesz a magánjog erkölcsi megalapozottsá
gú. A jog másik alapértéke, a rend (kiszámít
hatóság, előre láthatóság) azonban gyakran
versenyre kel az igazságossággal. Hatalmas
kihívás a jogász számára: egyensúlyba hozni
és ott tartani e két alapérték érvényesülését.

Lábady számára a jog ugyanis nem száraz
szabályok rendszere, hanem a kultúra szer
ves része. Az elméleti megalapozottság, a
gyakorlati tudás, az oktatói tapasztalat és a
szépirodalom szeretete munkája során kiegé
szítik egymást. A jogtörténet nagyjai is meg
elevenednek a könyv lapjain.

A laikus olvasót is megérinti a könyv sze
mélyes hangja. A sorokon átsüt, hogy szerző

je szeretettel fordul amatériához - mégha a
könyvborítóra hely hiányában ez a legfőbb

erény nem is fért rá. Ha pedig "a polgári jog
maga az élet", mint azt Lábady Tamás sugall
ja, akkor ez a szeretet az élet szeretete. (Dialóg
Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 1997)
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RÉGI MAGYAR IRODALMI SZÖVEG
GYűJTEMÉNY I.

A sorozat első kötetét, amely a humanizmus
irodalmát mutatja be, csak a legnagyobb
örömmel köszönthetjük. Már az ötlete is ki
tűnő. Szerkesztői, Ács Pál, [ankovics József és
Kőszeghy Péter a régi magyar irodalom jeles
kutatói, munkájuk szavatolja az egyes köte
tek - amelyek összeállításában a korszakok
ismert szakértői is közreműködnek - szín
vonalát.

A magyarországi humanizmusnak kétség
telenül Janus Pannonius volt a legnagyobb
írója, s nem mellékesen a magyar műfordítás
történetnek is megtermékenyítője. Egyik-má
sik versét versengve tolmácsolták legkivá
lóbb költőink. Különféle műfajú lírai
darabjaiból bőséges válogatást ad a kötet,
mint ahogy nagybátyja, Vitéz János leveleiből

is jó érzékkel választotta ki a legtalálóbbakat
Pajorin Klára. Kulcsár Péter fordításában él
vezhetjük a tudós Bonfini a kezdetektől 1496
ig elkészült magyar történelmi összefoglalá
sát, amely a maga korának legjobb tudo
mányos színvonalát képviselte. A korszak
történelmének legjelentősebbhumanista ural
kodójától, Mátyás királytól is olvashatunk két
levelet.

se szeri, se száma azoknak a jelentős és
kevésbé jelentős szerzőknek, akik a humaniz
mus hazai irodalmát gazdagították. A gyűjte

mény egyebek mellett annak is bizonyítéka,
hogy erős, színvonalas és sokszínű irodalmi
élet alakult ki ekkoriban, s nem rnellékesen
annak is jelzése a sok jó és hiteles fordítás,
hogy a hazai humanizrnus-kutatásnak kiváló
műhelyei vannak, amelynek résztvevőinem
csak e kor nemzetközileg is ismert szakértői,

hanem azt is tudatosítják működésükkel,

hogy ismernünk kell és érdemes a régebbi
magyar irodalmat is. A szövegeket két nyel
ven közli az antológia, s így a latinitásnak is
jó szolgálatot tesz. (Balassi Kiadó)

RÓNAY LÁSZLÓ
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