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KERESZTY RÓKUS: SUGÁRZÓ
LELKE TOVÁBB VILÁGÍT
'Sigmond Lóránt írásai .

A felületes szemlélő azt gondolhatja első ráte
kintésre, hogy ez a könyv is csupán egy a sok,
szenvedéssel, hitvallással és sajátos vértanúság
gal megáldott századunk szerzetespapi életraj-
zai közül. .

De mondhatjuk-e az első századok vértanú
aktáit és szenvedéstörténeteit lapozva, hogy
bármelyikük "egy a számtalan halálra kínzott
közül", ennyi és nem több, nem más? .

Kereszty Rókus Bevezetése utal rá, hogy
'Sigmond Lóránt életében mindig nagyon sikere
sen tudott háttérben maradni, és ezt a természet
től kapott és kegyelemben megélt szerénységet a
küldetés mérhetetlenül kifinomította. Hatása
azonban annál mélyebb és maradandóbb. Az
előszót Dr. Zakar Polikárp zirci főapát, a kötetet
záró visszaemlékezést és verseket Farkasfalvy
Dénes dallasi apát írta. Amit ma hálával nyug- .
táz Zirc és Dallas apátja a múltból és a jelenből,

az nem választható el '5igmond Lóránt szemé
lyétől. .

Az életrajz a fennmaradt és valójában nagyon
kevés személyes írására, mások feljegyzéseire,
visszaemlékezéseire támaszkodik. Egy-egy
hosszabb elmélkedéssorozat csak a Gondviselés
külön kegyelméből maradt fenn, hiszen min
den jegyzetet a lehető leggyorsabban meg kel
lett semmisítenie, nehogy bajba hozzon valakit.
A hézagosság ellenére a kötetben közölt írások
nagyon sokat elmondanak kőzvetlenűl is az
"emberről", a "papról", a "szerzetesről", aki
összesen ötvenhárom évet élt, és olyan hivatást
töltött be, aminek az igazi nagyságát az írások
csak sejtetik.

A feladat, amit az Úristen rábízott, nem tűrt
el személyes, emberi szempontokat. Tizenegy
esztendőn keresztül hordozta a felelősséget a
szétszórt és föld alá kényszerített magyar cisz
terci közösségért. Ez maga is vértanúság. Felne
velt egy új generációt, akik egymagukban,
egyenként is, közösségileg is hordozói lettek
annak az eszménynek, amit a történeti helyzet,
a kegyelem és az ő hűsége csiszolt egyértelmű
karakterré. Ezt a karaktert a fiatal szerzetes is
megfogalmazta, amikor a reformtörekvésekró1
ír, de mi az ahhoz képest, amit beültetett a kö
vetkező nemzedék lelkébe az üldöztetés évei
alatt. K üldetés ét tizenegy év alatt teljességgel
betöltötte. Az Uristen nagyon hamar elszólította
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a földről, mert amit rábízott, azt megvalósította,
nem volt miért maradnia. Amit "Isten látnom,
tudnom, átélnem engedett", és amit szívesen át
adott volna még másoknak a pannonhalmi
utolsó idejéből származó megnyilatkozása sze
rint, az már tovább élt, növekedett és sugárzott
azokon keresztül, akiket ő indított el a szerze
tesélet ú tj án.

'Sigmond Lóránt "sugárzó lelke tovább vilá
git". Ennek a könyvnek a lapjait forgatva szinte
érzem keze bátorító súlyát a vállamon - pedig
itt a földön sohasem találkoztunk -, és szeme
villanásával találkoztam, amikor egy fiatal dal
lasi szerzetes kezet fogott velem... Amerikai
szerzetes, akit magyar ciszterciek "neveltek
fel". A küldetését teljességgel betöltött szerzetes
életének tanítása táplál egy már harmadik - és
további - nemzedékeket.

A könyv több mint életrajz,' több mint sze
melvények egy élet jegyzeteiből, a könyv taní
tás, táplálék, személyes talalkozás (Szent István
Társulat, Budapest, 2(00).

TfMÁRÁGNES

JPHN LUI,(ACS: A XX. SZÁZAD ÉS AZ
UJKOR VEGE

"A huszadik századnak immár vége . Rövid év
század volt. Hetvenöt esztendeig tartott 
1914-től 1989-ig." E sorokkal indítja John Lu
kacs, a magyar származású amerikai történész
nemrégiben magyarul megjelent könyvét, s ta
lán e lakonikus tömörségű három mondat hor
dozza annak legfontosabb üzenetétis: a ke
let-európai diktatúrák összeomlása nem "egy
szerű" történelmi sorsforduló volt, hanem an
nál jóval többet, egy hosszabb történelmi kor
szak végét jelentette. Közismert, hogy a törté
nelmi korszakhatárok kijelölése mindig vitakat
kavar; olyannyira, hogy már e problémának is
megvan a maga sajátos történelme. Lukacs pe
dig nem kevesebbet állít, minthogy a rendszer
váltás egyúttal az - egyébként 1500 körül kez
dődő - újkor záró eseménye is. Az idézett há
rom mondat mögött fontos és elgondolkodtató
meglátások húzódnak meg.

"Világ életemben tudtam, hogy az eszmék
fontosak" - írja. Az idézetből is kitűnik, hogy
könyve k özéppontjában eszmék, pontosabban
egy eszme története áll - a szerző mégsem esz
metörténetet ír. Az ideológiák (vagy Eötvös ta-



láló terminológiájával az "uralkodó eszmék")
alakítják, s mintázzák meg a "történelem szöve
tét", így elemzésük segít megérteni, hogy min
vagyunk már túl, s talán azt is, hogy mi fenye
get még bennünket. Lukacs cselekvésorientált
történész, erre utal másik megjegyzése is: "sok
kal fontosabb, hogy mihez kezd az ember egy
eszmével. mint hogy mit tesz egy eszme az em
bérrel." Igy például nem a német katonát kell
elítélni, aki vakon hitt Hitlerben (az amerikai
katona ugyanúgy hitt a demokráciában), ha
nem azt az eszmét, ami megszülte nemcsak Hit
lert, hanem Mussolinit és Sztálint is. Ez az esz
me (vagy ideológia) pedig a nacionalizmus.

Súlyos tévedés azt hinni, hogya nacionaliz
mus reakciós jelenség. Most, a huszonegyedik
század kezdetén (s az újkor végén) a világ esz
méje még mindig a nacionalizmus. Az volt a
huszadik század elején is, és két világháború
hoz vezetett. Ezen sem ártana elgondolkodniuk
azoknak, akik szerint ezt a századot a demokrá
cia és a kommunizmus küzdelme határozta
meg" - írja Lukacs. Vagyis a nacionalizmus
kérdését nem söpörhetjük félre: először foglal
koznunk kell vele, majd pedig sutba kell hajíta
nunk.

Lukacs nem a jó értelemben vett hazafiságot
vagy patriotizmust, hanem a nemzeti szuvere
nitás káprázatától elvakult populista naciona
lizmust mutatja be, s veti e1. Ezek elhatárolására
tett kísérletei gondolatébresztők: "A hazafiság
védekező, a nacionalizmus agresszív; a hazafi
ság az adott haza szeretete, s annak sajátos ha
gyományaié; a nacionalizmus valami kevésbé
megfoghatónak a szeretete, a »nép« mítoszáé:
politikai és ideológiai pótvallás." Nyilvánvaló
vá teszi, hogya hazafiság pártállástól független:
"a hazafi nem okvetlenül konzervatív; sőt akár
liberális is lehet, bár nem absztrakt módon",

A szerző szereti a leegyszerűsítő és egysze
rűségükmiatt meggyőzőnektalált érveket meg
semmisíteni. A könyvben például több helyen
is olvashatunk arról, hogy az 1989-es változá
sok hátterében nem a két nagyhatalom között
zajló fegyverkezési verseny állt, hanem egészen
más tényezők, például politikusi bölcsesség.
Lukacs ebben a szellemiségben vizsgálja meg a
többé-kevésbé feldolgozatlan közelmúlt, az ál
talunk megélt jelen, s az előbbi kettő által befo
lyásolt jövő által felvetett kérdéseket.

[óslásra nem vállalkozik (" történész vagyok,
nem próféta" - írja), néha azonban - legyőz

ve szkepticizmusát - megpróbál tendenciákat
felvázolni (például Európa jövője kapcsán). A
közelmúltat idézi az Antall-kormány megala
kulása környékén kialakuló helyzetről. s általá
ban a kelet-közép-európai régió sorsáról szóló
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- egyébként naplóbejegyzésekben megörökí
tett - feljegyzései. Nem titkolja sem azt, ami
vonzza (például Antall személyisége), sem pe
dig azt, ami taszítja (például az az első szaba
don választott magyar országgyűlésbenelhang
zó kijelentés, hogy "az ellenzék a nemzet ellen
sége").

A könyv mindezek ellenére távol áll a politi
kai publicisztika lapos hangvételétől;annál sok
kal mélyebb és átgondoltabb. A szerző ugyanis
mindvégig történészként ír, s meglátásait egy
tágabb történeti keretbe illeszti be. Ilyen kentex
tusba helyezve sokkal könnyebben rátapintha
tunk a napjainkban felmerülőproblémák lénye
gére, s így - példaként említve a könyvben
szereplő gazdag témákból néhányat - modern
államot és szuverenitást, a vallást és nacionaliz
must, a totalitárius rendszerek kialakulását és
bukását történelmi hátterükkel együtt vehetjük
szemügyre.

Rendhagyó szerző rendhagyó könyve ez: a
sorok mögül színes egyéniség jellemrajza bon
takozik ki. Lukacs amolyan "zoon politikon":
nemcsak választott amerikai otthonának termé
szeti környezete foglalkoztatja, hanem távoli
szűlöhazájának közéleti vitái is. Kommuniz
mus- és nacionalizmusellenes. nem liberális és
nem is konzervatív, saját bevallása szerint jobb
oldali. Nem "kettős állampolgár", s nem tekint
hető (pejoratív értelemben vett) "kozmopolitá
nak" sem. Hazafiságáról mindennél többet el
árul a következő naplóbejegyzése: "Magyaror
szág az anyám. Amerika a feleségem."

Lukacsot talán a legtalálóbb egyszerűengon
dolkodónak nevezni. Kicsit Tocqueville, kicsit
Bibó: a legjobb hagyományokat követi. Olvasó
ját gondolkodásra készteti, és esetenként vitára
sarkallja. (Európa Könyvkiadó, Budapest, 2000)

PAKSYMÁrÉ

POMOGÁTS BÉLA: VÁLTOZATOK AZ
AVANTGÁRDRA

A magyar avantgárd-kutatás nehézségeit illető

en alighanem jelképesnek is mondható a
Pomogáts Béla új könyvében összegyűjtött írá
sok elrendezése: a kötet első, a magyar avant
gárd "négy évtizedét" áttekintő fejezetét
egy-egy, az avantgárd folytonosságának és
megszakítottságának problémáját tárgyaló írás
nyitja és zárja. A könyv négy nagyobb fejezetre
oszlik: az elsőben a magyar irodalmi avantgárd
alakulásának általánosabb kérdéseit, a második
ban egy-egy alkotójának (Kassák mellett Újvári
Erzsi, Déry Tibor, Németh Andor, Tamkó Sirató



Károly s végül Radnóti Miklós) munkásságát
tárgyaló írások olvashatók, a harmadik és a ne
gyedik fejezet pedig elsősorbana neoavantgárd
magyarországi és határon túli műhelyeivel (E~

délyi Miklós mellett elsősorban az újvidéki Uj
Symposion és a párizsi Magyar Műhely alkotói
val) foglalkozik. A kötet címe egyaránt vonat
koztatható az itt összegyűjtött írásokra és az írá
sok tárgyára - a klasszikus avantgárd és a ha
gyományából részesülő neoavantgárd formáci
óinak sokféleségére. Ugyanakkor a kötet egé
szét tekintve elmondható, hogy az írások szem
pontjai és megállapításai inkább az egységbe
rendezhetőség irányába mutatnak. Az írások
egyik legérdekesebb kérdése kétségtelenül az le
het, hogy miként képesek közvetíteni a külőnbő

ző neoavantgárd törekvések a klasszikus avant
gárd hagyományát (hagyományait?).

A magyar irodalmi avantgarde történetét átte
kintő hosszabb tanulmány elsősorbana magyar
avantgárd mozgalom történetét vázolja föl, meg
bízható támpontokat nyújtva a hazai avantgárd
történetében való tájékozódáshoz. Magától érte
tődik, hogy az avantgárd történetének
Kassákék politikai-ideológiai elképzelései és
szerepvállalása felől kijelölhető korszakai ("for
radalom előtt" és "után") nem esnek szükség
szerűen egybe az avantgárd irodalom történeti
sége felól kijelölhető korszakhatárokkal; igaz, a
kötet egy későbbi megállapítása (157.) ezen egy
beesés lehetőségét sem zárja ki. A második feje
zet első írása Kassák Lajos a forradalmakban cím
mel fejti ki részletesebben a korábban fölvázol
takat. A Németh Andor, Déry Tibor és Tamkó
Sirató Károly költészetét tárgyaló írásokban is a
magyar avantgárd Kassákétól többé-kevésbé
markánsan elkülönülőváltozatai rajzolódnak ki.

A neoavantgárd, a magyar irodalmi rnodern
ség talán legkevésbé ismert formációja kapcsán
a kötet írásai többféle értelemben is a meg- illet
ve elszakítottság tényét hangsúlyozzák. Az "ál
landó újatkeresés és folytonos kísérletezés"
(189-90, 195.) képzetével jellemzett irodalmiság
tárgyalásakor a magyarországi szellemi élettől

való kényszerű elszakítottságra (252-3.) és a
magyar avantgárd irodalom megszakítottságá
ra utalva is felvetik a folytonosság kérdését:
"Ha egy irodalmi irányzat ilyen diszkontinui
tásban keletkezik, s ennyiszer kell feladatait el
ódáznia, természete is megváltozik. Nyilvánva
ló tehát, hogy az elmúlt tizenöt esztendő

»avantgarde- jellegű törekvéseit valójában már
nem lehet avantgardistának minősíteni" (181.).

Ugyanakkor Pomogáts Béla elemzései, me
lyek a neoavantgárd alkotói kapcsán rendre
utalnak az avantgárd (elsősorban Kassák, Déry,
Szentkuthy illetve Weöres nevével jelzett)
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"örökségére", arra is felhívhatják figyelmünket,
hogya történeti elválasztottság - az erőszakos

megszakítottság ellenére is - épp annak a lehe
tőségét teremthette (teremtheti) meg a
neoavantgárd költészet számára, hogy az
avantgárd szöveghagyományt egy megválto
zott történeti horizontban szólaltassa meg - a
diszkontinuitást így bármiféle kontinuitás felté
teleként is felismerve. (Széphalom Kó'nyvműhely,

Budapest, 2000)

KÉKESIZOLTÁN

GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ: ISTEN ÉS A
"SEMMI"

A kötet hét kisebb filozófiai-teológiai tanul
mányt foglal magában. Kettő kivételével már
mindegyik napvilágot látott különböző folyó
iratok lskolakultúra, Fundamentum, Gond, Pan
nonhalmi Szemle hasábjain.

A tanulmányok egységes, átfogó gondolko
dásról tanúskodnak, kezdettől fogva a hit
perspektívájából szemlélik a világot. Mégis,
poztcioiuk egy jól meghatározható értelemben
kétféle. Észlelhető, de nehezen körülírható
vált(ak)ozásról van szó, amely nem annyira a
szerző gondolkodását, mint inkább a probléma
kezelés módját érinti.

Az egyes "korábbi" tanulmányok sorai kö
zül a teológus szól, Nem szaktudósként. hanem
abban az értelemben, ahogyan a hagyomány
szimbólumainak értelmét belülról világítja meg.
Ezeket a szövegeket (Hit és világ, illetve a kötet
ben nem szereplő kisebb írások közűl a Szemlé
l{)dés Pannonhalmártii, A szabadság sorsáról és az
ember felelőségéró1, In memoriam Ny(ri Tamás, Vid
rányi Katalin Rahner-tanulmányai stb.) meditatív
erőtér veszi körül, s nem annyira a tárgyi gon
dolkodás, mint inkább a vallásos eszmélődés

helyei. A világ zajától elcsendesült szerzetesi
életforma szellemét sugározzák. Ám a kolostori
levegő, amely áthatja ezt a közeget, ebben a for
májában mégsem a világtól való elszakadás 
sokszor emlegetett - középkori módját jelenti,
hanem a szemlélődés nyugalmával veszi körül
a szöveg aurájába belépő olvasót.

A "késóbbi" írásokat jellemzőmásik pozíció a
filozófusé. A filozófus nem annyira a képi megje
lenítés erejével él, hanem - Hegel nyomán - a
fogalom erőfeszítésétveszi magára, így a szerző

munkája során - a "módszert" tekintve - val
lás-fenomenológiai tanulmányok születtek.
Amiról itt szó van, azt nem lehetséges puszta
"eredmények" formájában közölni. A vallással



kapcsolatos dolgok közölhetőségénekezt a fajta
természetes "ellenállását" és a "keresztülhala
dás" örömét a szerző ismeri. Tudja, hogy az
"eredmény" az olvasó (hallgató) számára is
csak a megtett gondolkodói út során válik nyil
vánvalóvá.

Míg az előbbi "teológiai" írások ösztönzik,
elősegítik, addig az utóbbi "filozófiai" tanulmá
nyok felmutatják, szemléletileg megjelenítik a
szóban forgó tapasztalatot. Mivel mást jelent a
vallásos érzéket megszólítani, és mást jelent a ta
pasztalat formális struktúráját kidolgozni, ezért
az utak különböznek. A változás oka bizonyára
az, hogy a szerző a kereszténységgel kapcsola
tos közlés lehetőségébenészlelt változást, és eh
hez igazította kifejezésmódját. Manapság mint
ha a filozófusnak több esélye (vagy inkább bá
torsága?) lenne felmutatni a kereszténység igaz
ságát, mint a teológusoknak, akik még alig-alig
merészkednek ki az egyházi közegen túli szel
lem nyilvánosságába.

A pozícióit váltogató szerző ravasz játékot űz
az olvasóval. Megeshet vele, hogya szerző gon
dolatmenete és a kritikai olvasat - egyébként
teljesen jogos és a mai pluralista szellemi viszo
nyok mellett ajánlatos pozíciója - között "sze
repcsere" történik: s egyszercsak nem az olvasó
mérlegeli a szöveget, vajon az megfelel-e neki, ha
nem az olvasó tapasztalja saját megmérettetésének
a szöveget, vajon ő megfelel-e az ott felmutatott
valóságnak. Például gondolati nyugtalanságot
ébreszt benne... Ami ilyenformán megtapasztal
ható, az egyfajta "követelmény" átszűrődése,

mely nem annyira a gondolatsorokból, mint in
kább a sorok közül érkezik felénk.

Mindez intellektuális becsületességgel páro
sul. A szerző nem áltatja sem magát, sem máso
kat kész válaszokkal. Nem közvetít megoldáso
kat, hanem meggondolnivalót ad. A nehézségek
együtt-gondolására, de mindenkor egyéni állás
foglalásra késztet. Mindazonáltal olyan írások
ról van szó, amelyek mondanivalója - a szer
ves építkezés és logikus megfogalmazás miatt is
- szinte ajánlja magát az elfogadásra.

A középkorban és az újkor hajnalán heves
vallási viták zajlottak, alapvető meggyőződések
forogtak kockán. Manapság - legalábbis e té
ren - nincsenek viták, tolerancia és vallássza
badság van. Csakhogy ettől még nem oldódtak
meg a problémák: nem tisztázódtak, jobbára
csak elodázódtak, elnémultak a lényeges
kérdésfeltevések. Ha korábban nem volt rnind
egy, hogy ki miben hisz, akkor most az nem le
het mindegy, hogy hiszünk-e még (valamiben).
Vajon azért nem "vitázunk", mert a hit terén
minden egyértelmű, s nincsenek kérdéseink,
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vagy inkább azért, mert éppen az a hívő, sze
mélyes meggyőződés nincs jelen, amely a
"vita" előfeltétele lehetne? A vallási pluraliz
mus (talán kevés kivételtől eltekintve) nemcsak
a különböző meggyőződések békés együttélésé
hez vezetett, ahogyan várták, hanem sok eset
ben a meggyőződések hiányához, illetve azok
egymástól való közömbös elszigetelődéséhez.

Nálunk szinte megszokott állapot, hogy inkább
az azonos meggyőződésűek zártkörű "mono
lógja" hallatszik. Hiányzik az értő teológiai pár
beszéd. Gáspár Csaba László írásai e téren fi
gyelemre méltó lépést jelentenek, mivel filozófi
ai-teológiai beszélgetést kezdeményeznek.

A szerző tantételek dogmatikus kifejtése he
lyett figyelmes, értő bevezetést nyújt a keresz
ténység szellemébe, olyan vallásként mutatván
be, amely a mindennapokban (és nem csak va
sárnap a templomban) tart igényt az igazságra.
A keresztény bevezetés láthatóan azért sem kor
látozódik a vallás pozitív kifejtésére, mert már
előzetesenkirajzolódnak körülötte a "nem" kri
tériumai is, egyfajta holdudvar a különbségek
mentén. Ennélfogva, nem amolyan (mindent
szépnek látó) íróasztali kereszténységrőlvan itt
szó, hanem arról, ami a tagadások, bukások, kí
sértések - a "semmi" - állandó veszélyzóná
ban létezik. (Hannat, Budapest, 2000)

LENGYEL ZSUZSANNA

ÉDER ZOLTÁN: TÚL A DUNA-TÁJON

Éder Zoltán új kötetének, amely válogatás
hosszabb dolgozataiból, egyik legnagyobb
erénye az a segítség, amit olvasójának ad, hogy
magabiztosabban közlekedhessen a mai kor rá
leső útvesztőiben. Igaz ugyan, hogy ezek a dön
tően nyelvészeti tárgyú írások letűnt századok
ból veszik forrásaikat, s elsősorban a nagykö
zönség által részben ismert, részben felfedezés
számba menő tudósok műveivel kapcsolatosak,
mégis, szerzőjük számtalan alkalmat talál múlt
és jelen ütköztetésére, magyarság és Európa
mostanában sokat hallott egységének bizonyítá
sára; s tanulmányaiban érdekesnél érdekesebb,
konkrét vagy általános összefüggéseiben a je
lent megszólító tényekkel, jelenségekkel talál
kozhat az írások forgatója.

A magyar nyelvtörténet egyik igen fontos ál
lomása Sylvester János grammatikája, amely
sem keletkezésében, sem utóéletében nem nél
külözte a különleges körülményeket. Szerzője

ugyanis az 1530-as évek végén latin nyelvtan
írása közben fedezte fel az anyanyelvet, s vér
beli tudósként azonnal szabályait meghatároz-



ni, rokonait megkeresni igyekezett, Így jött létre
a Grammatica Hungarolatina. Arn a kor, amely- .
ben megszületett, nem kedvezett a kultúrának,
a török terjeszkedése és huzamos jelenléte ép
pen csak a fennmaradást tette lehetövé. A
grammatika példányai egyetlen egy kivételével
mind megsemmisültek, s az unikum is csak a
18. század második felében bukkant fel Debre
cenben. Innen útja hova is vezethetett volna
máshová, mint a korszak legjelentősebb,bár so
kakból ambivalens érzéseket kiváltó központjá
hoz, Kazinczy Ferenchez, majd később Toldy
Ferenchez, akik egyrészt újból kiadták Sylvester
nyelvtanát, másfeló1 irányt szabtak a művelő

déstörténeti és nyelvészeti recepciónak. Nem
kevésbé érdekes a 20. századi utóélet sem, azaz
a nyelvtan forrásainak, szándékainak felderíté
se, s e körülmények ismertetése egyfelől a
magyar nyelv- és irodalomtörténetet, nem
utolsósorban az érdeklődő olvasó ismereteit
gazdagítja tovább, illetve megmutatja, hogy az
élő, a nemzetet fenntartó és más nemzetek kul
túrájával érintkező műveltség kizárólag az
egymást követő nemzedékek zavartalan és kö
vetkezetes munkálkodásának eredményekép
pen alakulhat ki.

Pápaszem szavunk keletkezéstörténetének
vizsgálata közben felvetődhet az az egyáltalán
nem lényegtelen kérdés, hogy pápa volt-e Szent
Péter apostol? S ha igen, akkor milyen össze
függésben igen, s ha nem, akkor milyen vonat
kozásban nem? Ez az írás viszont azt bizonyítja,
hogy egyetlen témakör sem vizsgálható önma
gában, határ- és részterületi (jelen esetben: mű
vészettörténeti) kutatásokra is szükség van
egy-egy felmerülőprobléma megoldásához; ön
magán túlmutató üzenete pedig az, hogya kap
csolatok felismeréséhez, bizony félre kell hajtani
a jelenségek fátylát...

De a kötetben nem csupán összegző, hanem
egyes, már bizonyítottnak hitt megállapításo
kat újragondoló tanulmányok is találhatók.
Eder Zoltán Sajnovics János Demonstratiója ha
zai fogadtatástörténetérőlszóló írásában pél
dául felveti, hogy a szakma Sajnovics elhallga
tásának okait nem jól mérte fel korábban, mert
nem vett figyelembe minden tényezőt. Szerző

je életében ugyanis a Demonstratio fogadtatása
kedvezően alakult, s ő elégedett is volt azzal.
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Csakhogy elsősorban csillagásznak érezte ma
gát, nem pedig nyelvésznek, életének további
részében az égi mechanika kutatásával kívánt
foglalkozni. Személyes tragédiáját, mely nem
volt összefüggésben művének visszhangjával,
rendjének megszüntetése okozta, ami válasz
tott szakmai pályáját is derékba törte. A
Demonstratiónak persze azért jutott támadások
ból, ezek azonban szerzőjük halála után érték.
Nagy érdeme ennek az utóéletet feltáró írás
nak, hogy kitér a magyar őstörténet kérdésé
ben a jezsuiták és a piaristák által képviselt el
térő álláspontra, ez a tény nyilván nóvum lesz
sok olvasó számára. S ugyancsak figyelemre
méltó az itt olvasható Kazinczy-idézet is, ami
ből kiderül hogy ő már ebben az időszakban

különbséget tett a beszélt nyelv és a nyelvet
beszélők származása között.

Hasonlóan érdekes sorok találhatók Kalmár
Györgyró1, Vályi Andrásról, Gyarmathy Sámu
elről, Révai Miklósról és másokról. Több tanul
mány szerepel Verseghy Ferencró1, ezek mint
egy, rejtett Verseghy-monográfiát is adnak. Kű
lön ki kell emelni a Teleki Lászlóról, Teleki Jó
zsefró1 és Kazinczy Ferencró1 szóló hármas
portrét; kapcsolatuk a magyar tudományos vi
lág ma egymásra fenekedő műhelyeinekis pél
dát mutathatna. Kazinczy egyébként is százada
kikerülhetetlen személyisége. Vele szemben a
nyelv- és irodalomtudománynak, a magyar mű
velődéstörténetneknagyadósságai egyre soka
sodnak; vajha Eder Zoltánnak, a kor kiváló is
merőjének kedve lenne egyszer az ő művét is
vizsgálódásai középpontjába venni!

A válogatás nem nyújthat teljes képet az
életmű sokszínűségéró1 (például a Babits Mi
hállyal kapcsolatos írásokból egy sem került
bele), de érzékelteti szerzőjük követésre méltó
kutatói programját, amelynek mintegy ars poe
ticáját így fogalmazza meg: "a tényekkel nem
igazolható feltevések és teóriák helyett a való
ságos körülményekből kézenfekvő kiindulni".
A régi kérdéseket bizony érdemes időszakon

ként új és új szempontból ismét exponálni,
hogy hagyomány és korszerűség kívánalmai
nak megfeleljen a tudomány s a művelője egy
aránt. Mint Eder Zoltán itt, a Duna-tájon.
(Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1999)
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