
Munkásságának legújabb szakaszában a köl
tészettörténet modernségének ismérveivel
foglalkozik, s közben természetesen a magyar
líra hagyományos értékítéleteivel is szembe
kerül, s olykor - nem kis vitát keltve - át
értelmezi azokat. Jelen tanulmányai között is
akad egy, amely bizonyára felkavarja az in
dulatokat. "Az illyés-líra kriptokontextusai
val" foglalkozó elemzésére gondolunk,
amelyben a költő líráját áttekintve arra a kö
vetkeztetésre jut, hogy illyés költészetében az
az igaz(ság) a szubjektumon keresztül való
sul meg, benne a közlésmód "éncentrikus",
"felelő költészetében... a produkció igaz(ságá
nak) korlátlan kiáradásáért föláldozza a re
cepció nyelvi szabadságát".

illyés lírájának befogadásában rokon- és
ellenszenvek feszültsége is tapasztalható,
amelynek részben "irodalmon kívüli" a ma
gyarázata. Mindenkor, de ma különösen be
lejátszik a befogadói magatartás szituáltága,
az az "antiprófétikus" magatartás, amelyet a
posztmodern kor felerősített. s amely harcok
terepévé tette az irodalomtudományt, amely
nek önköréből kilépve óhatatlanul politikai
megfontolásokkal is számot kell vetnie, s
ezek folyvást indulatokat gerjesztenek, ame
lyek irodalmi köntösben ugyan, de nem az
irodalomról szólnak, s olykor meglehetősen

becstelen fegyverek is eldördülnek a csatame
zővé vált irodalomtudományban.

Kulcsár Szabó Ernő kétségkívül legizgal
masabb tanulmánya (Fel)adott hagyomány?
címmel Ifa keresztény művelődésszerkezet

örökségének néhány kérdésével" vet számot.
Alighanem igaza van abban, hogy a keresz
tény művelődésihagyománynak "kimutatha
tó irodalomtörténeti szerepe volt a modernsé
get lezáró fordulat előkészítésében", abban
pedig méginkább, hogy "az Ige meghallója,
nyelvileg legalábbis, a hívás és válasz közötti
'térben' helyezkedik eL" A tanulmány fejte
getései kapcsán óhatatlanul szembesülnünk
kell azzal a problémával, amely Sík Sándor
irodalomtörténeti munkásságában is újra
meg újra felvetődött: vajon a keresztény iro
dalom hol és hogyan helyezkedik el ebben a
sajátos viszonyrendszerben? Sík azt úgy fo
galmazta meg, hogy aki nem egész - keresz
tényi - életével hitelesíti irodalmi tevékeny
ségét, szükségszerűenelvész a közhelyekben,
nem lép ki ebbe az Ige és megszólítottja kö
zötti térbe, amely egzisztenciális elkötelezett-
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séget tételez föl, hanem statikus kifejezője az
élménynek. Az olvasó, "megszólítása" sem
miképp sem helyettesítheti az Ige hívására
adott választ, amelyet az egyén elkötelezett
sége hitelesít!

A tanulmány mottója Heidegger egyik meg
állapítása: "Talán az tünteti ki ezt a világkorsza
kot, hogy el van zárva az üdv dimenziója. Talán
ez az egyedüli átok." S kiegészíti ezt Kulcsár
Szabó Emő végkövetkeztetése: "...ezidő szerint
valóban nem tudjuk, miként is múlt el, ami
majd megmarad". Persze kérdés: elmúlt-e vagy
él-e még a hagyományos beszédmód, amely
nem az üzenetre reflektál, hanem közhelyeket
ismétel. Az viszont biztos, hogy a lényeg meg
marad... (Alfdld Könyvek)

R6NAY LÁszL6

HENRY CHADWICK: A KORAI EGYHÁZ

Az Osiris Kiadó ebben az évben is tudott örö
möt szerezni azoknak, akik a vallással kap
csolatos problémakörben s sajátosan a korai
kereszténység történelmében és patrisztikus
irodalmában kívánnak elmélyülni. Sir Henry
Chadwick (*1920) az oxfordi és a cambridge-i
egyetem volt teológia professzora, akinek
gondolatvilága eddig inkább a szakemberek
számára volt ismert, most a The Early Church
munkájának lefordításával a keresztény val
lás ősi és kevéssé közismert rétegeire kíván
esi, művelt nagyközönségnek is megközelít
hetővé vált.

A Korai Egyház nem kizárólagosan és nem
is elsősorban patrisztikai mű; legizgalmasabb
részei azok a fejezetek, melyekben a nagy
szerzők (Justinus vértanútól kezdve Jeromo
sig és Ágostonig) a szentatyák hitvallásának
genezisét érhetjük tetten a kor nagy történeti
áramlatainak és kisebb-nagyobb helyi esemé
nyeinek tükrében. A történeti megközelítés az
első fejezetekből is nyilvánvaló, ahol a szerző

a kereszténység kibontakozásáról ad rövid,
de tartalmas leírást a zsidó, a prozelita, majd
pogány környezetben. Nyomon követhetjük
a hitükhöz ragaszkodó zsidók és a lassan el
távolodó keresztények közőtti feszültség
szinte törvényszerű eszkalációját, melynek
hatása a mai napig is messze túlnyúlik a két
vallás közötti elvi vitán. - Megsejthetjük,
hogy Órigenész tanulmányozása megkerül
hetetlen a mai teológia kutatói számára. Sej
teni engedi azt is, hogy az "Istenanya" kífe-



jezés kulcsával ugyanúgy fel tudjuk nyitni a
hittörténet számunkra lezárt szakaszait, mint
például a "természet, a "személy", "hiposztá
zis" stb. kifejezésekkel.

Chadwick leszámol az üldözések korának
elterjedt nútoszaival is. Kiderül, hogy a "már
tírseregek" dicsőségét ugyancsak beárnyékolja
a megalkuvók és hittagadók nagy száma; a hit
viták robbanóanyagához gyakran a személyes
hatalmi rivalizádó szolgáltatta a gyutacsot; az
egyház helyenként már ebben a korban is ko
moly vagyonnal rendelkezett. Chadwick érvei
kétségtelenné teszik, hogy a mindenkori hata
lom az egyház szervezeteiben, dogmafejlődésé
ben, a spirituálitás szerteágazó áramlataiban
már jóval Nagy Konstantin előtt jelentős nyo
mot hagyott - bár az is igaz, hogy a keresz
tény ,,lobby" is képes volt néha jelentős befo
lyást gyakorolni a császári udvarra, főként a
női nemhez tartozó hívei révén. - csak sajnál
ható, hogy a szerző kevés figyelmet szentel a
mindennapi keresztények és a keresztény min
dennapok problémáinak, mintha az egyház
csak püspökökből, papokból, aszkétákból, szer
zetesekből állna. A hiányt némiképp enyhíti az
első, kibontakozással foglalkozó fejezet, s az
utolsó, mely a vallásgyakorlat és a művészet

alakulásával foglalkozik.
Chadwick kutatási és leírási módszere a

klasszikus patrisztikai és a történetírási möd
szerek találkozópontjában helyezkedik el, s
inkább egy sajátos eszmetörténeti megközelí
tésnek tekinthető. A módszer vezérfonalát
egy-egy fejezeten belül többnyire egy vitatott
hitágazat problémái adják; ennek "tartói" a
jelentősebb szerzők állásfoglalásai, opponens
teológusok és püspökök, a belső hatalmi har
cok, a külső hatalom reakciója, s elég gyakran
a szereplők személyes jellemadottságai. Mi
vel a viták, következményeikkel együtt, néha
évszázadokig is hullámot vetnek, s a fejeze
tek nem egy szerzőt vagy kort, hanem inkább
egy érvényesülésre törekvő eszmeáramlatot
írnak le, néha nehezen kibogozható, különbö
ző minőségű és évszázadokat behálózó szá
lakból font hálót alkotnak. A könyv olvasása
ezért kíván átlagon felüli figyelmet. Vitázni is
engedi az olvasót, sőt, néha - éles, érdes ál
lásfoglalásai miatt - ezt is provokálja.

A könyvet semmiképpen sem ajánlhatjuk
első tájékozódási pontként; az olvasónak már
jelentős ismeretanyaggal kell rendelkeznie
ahhoz, hogy biztonsággal navigáljon az
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asszociációk szerteágazó halmazán. Azok for
gathaiják leghasznosabban, akik amatőrként

(de nem dilettáns módjára) kívánnak elmé
lyillni a korakereszténység irodalmának ta
nulmányozásában.

A fordítók - Ertsey Krísztina és Tornai
Szabolcs - érezhetően megalapozott és am
biciózus munkát végeztek: nem tévednek a
magyar terrninológiában, s a szöveg átülteté
se is gördülékeny, kellemesen olvasható for
dítással könnyíti meg a patrisztika szerel
mesének helyenként nagy figyelmet kívánó
erőfeszítését a bonyolultabb összefüggések
megközelítésében. (Osiris)

ASZALÖS ]ANOS

ADAMIK TAMÁS: ANTIK STÍLUSELMÉ
LETEK GORGIASTÓL AUGUSTINUSIG

A szerző a latin (római) irodalom négy kötete
után stílustörténeti összefoglalásban tekinti át
az antikvitás különféle stíluselméleteit, me
lyek korról korra gazdagodva vonták elemzé
si körükbe a különféle múfajokat. Munkája
során a kérdéskörrel foglalkozó hatalmas
szakirodalom szinte minden fontos megálla
pítását figyelembe veszi, s komoly filológiai
nehézségekkel is szembesül. így mindjárt az
első fejezetben a kora nagy tekintélyeként
tisztelt Gorgiasszal kapcsolatban: a szónok
lottan ünnepelt tanárának A nemlétezőről vagy
a természetről című munkája két különböző

hagyományozásban maradt ránk. Sextus Em
piricus változata Gorgias szkepticizmusát bi
zonyítaná, a másik, ismeretlen szerzőtől szár
mazó kézirat szövege hitelesebbnek látszik
ugyan, de szövege romlottabb. Adamik Ta
más ezt s a hasonló problémákat - nagyon
helyesen, példamutató nyitottsággal - úgy
oldja föl, hogy a különféle variánsokat egya
ránt figyelembe veszi és elemzi. Eljárása
módszertani szempontból példamutató, s ál
talában igen eredményes.

Platón - Gorgias ellenében - kifejti,
hogy a szónoklás nem az igazság megvilágí
tásnak művészete, hanem az emberek becsa
pásának (megtévesztésének) eszköze. Ada
mik Tamás alighanem jogosan figyelmeztet
arra, hogy Platón nem a retorikát, hanem an
nak az ő korában alkalmazott módját ítélte el,
s Iétjogosultságát az általa kifejtett igazság
ban jelölte meg. A retorika teljes kifejtését
mégsem neki, hanem Arisztolésznek köszön-


