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KARÁCSONYI ÁHÍTAT

Ezzel a címmel jelentette meg a Vigilia a lap ré
gebbi számainak maradandó karácsonyi írásait:
novell ákat, vallom ásokat. tanulmányokat. Sz ép,
értékes, gazdag antológia kerekedett ki Kálmán
Ildikó és Lukács László válogatásából, s egyet
len hiányérzetünk legfeljebb az lehet, hogy né
melyik szemelvény fordítój ának neve homály
ban maradt.

Miközben a gyűjteményt lapozgattam. rá
döbbentem arra, mennyire hiányzik életünkből

az a sokszínű, ünnepi érzésvilág, amelyet a ka
rácsony sugall, s hív életre a történéseivel azo
nosulni vágyók és tudók lelkéből. Mert az "áhí
tat" lehet elmélyülten komoly, alázatos, de ked
vesen játékos is, mint [ules Supervielle A Bárka
állatai című írásában. Atszőheti könnyes nosz
talgia, mint Thurzó Gábor gyönyörűAzok az ad
venti hajnalok! Nagypéntekidélutánok! című eml é
kezését. De régen is volt, amikor írása közben
felolvasta egy-egy részletét! Mintha emlékezeté
nek hitelességét akarta volna ellenőrizni, pedig
csak a hatást leste. Akkor az volt az érzésem,
élete egyik legbensőségesebb írása ez, s e meg
győződésem azóta sem válto zott. Mindig volt
benne valami irónikus mell ékíz, s jelen van itt
is, de teljesen híven a valósághoz, feloldódva az
emlékezés nosztalgikus, kicsit könnyes elegyé
ben. Sok kiváló európai és magyar író szerepel
a kötetben, Thurzó műve mégis jogosan került
az élére .

Egy másik elbeszélés is emlékek sokaságát
indítha tja, bár ezek inkább az irodalom (és poli
tika) történetének tartományába illenek. Mé
szöly Miklós Jelentés öt egérről című novellája
1959 elején jelent meg a Vigiliában . Az esemé
nyek közvetlenül az ünnep előtt, december
20-án indulnak, az öt egér ekkor költözik a pin
céből az él éskamrá ba . rövid életük erőszakos

befejeződésének színterére. A fiatalabb olvasók
számára bizonyára érthe tetlen, miféle áthallásai
voltak ott és akkor a történetnek, s azt is aligha
értenék, miért kavarodott akkora botrány közlé
se nyomán, miért kellett igazoló jelentéseket
gyártani, s magyarázni, dehogy 1956 novembe
rének szörnyűségei visszhangoznak benne! Ma
ártatlan tör ténet. 1959-ben bombaként robbant.

Más jellegű, de nem kevésbé izgalmas és ta
nulságos Julien Greene naplójegyzete ("Nincs
más val6ság, mint az Isten"), amely a művész és a
mű összefüggéseiről is tanulságos meglátásokat
közöl. Az író t érezhetően a bűn és a bűnös álla-
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pot foglalkoztatta . Hogyan befolyásolják a test
bűnei a lelket ? - vetette föl a kérdést. - Vajon
ezek ért a vétkekért nem a lélek a felelős, amikor
beleegyezését adja? "Mint szellem, hogyan
egyezhetik bele valamibe, ami kárhoztat?" Ezek
nyilván olyan felvet ések. amelyekre a teológia
adhat választ, ám kétségtelen, hogy következ
ményeik valamiképpen a műalkotásban is
tettenérhetők. Mint ahogy az is befolyásol ja a
műveket, vállal-e szerzőjük kockázatot, vagy in
kább leragad a kényelmes, biztonságosnak vélt
közhelyeknél. Rendk ívül elgondolkodtató a kö
vetkező eszmefuttatás: "Soha megfélemlített ke
resztény jó regényt nem fog írni. Attól féltében ,
hogy megsérti Istent, bölcs laposságokat fog írni,
s ki tudja, Isten nem a kockáza tot akarja-e tő

lün k? Ki tudja, nem az-e a módja annak, hogy
tessünk neki és hivatásunkat teljesítsük?"

Anélkül, hogy e fölvetések lehetséges követ
kezményeit fontolóra ven nénk, azt bízvást el
mondhatjuk, hogya Vigilia antológiája a ke
resztény életszemlélet számtalan fontos kérdé
sét villantja föl, állásfoglalásra vagy azonosulás
ra késztetve. Persze a karácsony sem lehet csak
gyermeki érzéseket keltő ünnepünk. (Vigilia,
Budapest, 20(0)

RÓNAY LÁSZLÓ

SÍK SÁNDOR: SZÉP TÖRTÉNETEK

Sík Sándor Hét szép hist6ria című kötete
1921-ben jelent meg, egyfajta szépprózai pró
bálkozásként a négy verseskötet (Szembe a nap
pal, A belülval6k mécse, Sfk Sándor költeményei,
N!aradék magyarok) és a három drámai darab
(Ebredés, Salamon királygyűrűje, Alexius) megírá
sa után. Kísérletezés és kitérő maradt az életmű

egészében az epikus hang, csupán még egyszer
próbálkozott a mese műfajával (A boldog ember
inge. Mese hét részben. Illusztrálta: Nagy Sán
dor. Bp., Szent István Társulat, 1930). Nyolcvan
évvel később a szegedi Sík Sándor Piarista
Egyetemi Szakkollégium Szép történetek címmel
jelentette meg újra a Hét szép hist6ria feldolgozá
sait , meséit és elbeszéléseit, Holezer József Sch.
P. válogatásában. A címváltoztatás is jelzi, hogy
két história-átdolgozás nem került be az újból
kiadott kötetbe (Rodoaldus királyfinak hist6riája,
Egy gonosz porkolábnak hist6riája).

A Szép történetek így öt, meglehetősen eltérő

színvonalú és műfajú írást tart almaz. A [oue-



nianus császár történetének feldolgozása a csá
szár és a koldus egyenlőségénekerkölcsi tanul
ságára épít; a Mese a csúnya királykisasszonyról
meg az erős királyfiról pedig a negatív-pozitív
metamorfózisok csodás sorozatára. A Sze
gény-fiú történetét a dogmatikai és teológiai ta
nok szimbolikája teszi nehézkessé (esetleg ér
dektelenné is) a mai olvasó számára. A régi his
tóriák, mesék kevés eredetiséget mutató átírása
it két sodró erejű elbeszélés követi. A galileai
asszony drámai hangvételével. míg A nagy és
magas hegy ternatikájával, izgalmas prózatechni
kai megoldásaival emelkedik ki a kötet többi
darabja kőzül.

A nagy és magas hegy alaptémája a modern
ember vitája Krisztussal. Onkéntelenül is elcso
dálkozhatunk azon, hogy Sík Sándor fiatal pap
tanárként milyen meggyőző erővel ábrázolja a
modern ember hitetlenségének megannyi is
mérvét. Az 1916-ban írt elbeszélés története ka
rácsony estéjén kezdődik, s másnap reggel, a
hadikórház ápoltjának, Szabó Jánosnak a halá
lával ér véget. A haldoklás víziójának képei
egyszerre elevenítik fel és fogják át a főhős

egész életét, de a háborútól szenvedőembertár
sairól is felvillan egy-egy tipikusnak nevezhető

jelenet. A montírozó képszerkesztéssel párhuza
mosan az idő- és a térsíkok is folytonosan válta
koznak: a főhős haldoklásának jelene életének
emlékképeivel keveredik, másrészt a realiszti
kusan ábrázolt hadikórház terébe apokaliptikus
ihletettségű látomások sorozata montírozódik,
mint például a nagy és magas hegyre való me
netelés víziója.

A karácsony estéjén haldokló hadapród már
tudja, hogy itt a vég, hiszen az "orvosok arcá
ról, látogatók hangjából, hirtelen elhallgatások
ból és gyengédségekből régen kiolvasta, hogy
nem sok reménység van az életben maradás
hoz. - Miért ölik egymást az emberek, ha meg
született a kis Jézus? Es hol a Jézus? Megszület
hetett-e ezen a véres, csúnya földön? Es hol a
békesség? Miért kell meghalni azoknak az em
bereknek? Es miért kell meghalnom nekem?
ezek a gondolatok sajogtak föl benne újra meg
újra, egész estén át." A novella harmadik részé
ben, egyik lázálmában Jézussal találkozik. S
mintegy hét oldalon keresztül tart az a dialó
gusformába bújtatott monológsorozat, melyben
a modem ember szinte valamennyi vallásos ké
telye megszólal. Minden nagyobb monológrész
után Krisztus csak mosolyog. szelíden néz,
majd az utolsó résznél már vigasztalóan megsi
mogatja a hadapród fejét, s mindössze egyetlen
szóval válaszol az ismétlődő kérdésekre: "Mit
akarsz a háborúval?" - "Téged."
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Nincs konkrét bizonyítékom arra vonatkozó
an, hogya fiatal Sík Sándor ismerte volna
Nietzsche kereszténység elleni érveit, de úgy
tűnik számomra, hogy igen, mivel itt-ott még a
szóhasználat is erről árulkodik, nem is szólva
az ellenérvek teoretikus hasonlóságáról és az Is
tent elutasító magabízó modern ember analóg
jegyei ről. A nietzschei alapgondolatra, a "min
den értékek átértékelésé"-re épül amonológok
több részlete. Nietzsche filozófiája szerint a ke
reszténység értékei abban az értelemben telje
sen önkényesek. hogy egyik sem alapul tény
szerű és bizonyítható igazságon, így lehet őket

tisztelni és betartani, de nem lehet őket bizonyí
tani. Az ilyen értékek melletti keresztény érve
lés akkor dől meg feltételezése szerint, mihelyt
a kinyilatkoztatás bármely formájának hihető

sége megrendül. Ehhez a nietzschei érvhez kap
csolódik az elbeszélés konkrét problémafelveté
se: "ha van lsten, ha Jézus megszületett és meg
váltotta az emberiséget, miért engedi, hogy az
ártatlanok és a jók milliói szenvedjenek, elpusz
tuljanak? Miért van háború?" A háború ténye
- hiszen ha lsten lenne, ezt nem engedné 
rendíti meg a hívő ember hitét, így Szabó Jáno
sét is. A nietzschei "emberen túli ember" új ér
tékeit, a hatalom akarását, a magabízást, az em
beri sors isteni törvények nélküli szabad irányí
tását, az erősek természetes kiválasztódását
vallja a főhős, és ezzel együtt elutasítja az
"unalmas boldogság"-ot, a szelídséget, az alá
zatot, és az isteni "gyámkodás"-t. ,

E monológokban az individuális En kinyilat
koztatja hitetlenségét, megtagad minden
abszolútumot, elutasítja a hagyományos értéke
ket, s megjelenik előttünk a hatalmasra növesz
tett személyes En egyszeri, kivételes ~s erős vol
tának öntudatában. S ez a hatalmas En haldok
lásának perceiben egy hirtelen váltással magába
omlik, lehajtja fejét, siratja nyomorúságát és
végtelen magányát. Mert az individualizáció
szabadságának ára van: az ember magára ma
rad. Sík Sándor elbeszélésének főhőse is eljut az
abszolút magáramaradottság tapasztalatáig. és
halálának pillanatában a kiutat a Krisztusához
való visszatalálás jelenti.

A háború ténye paradox módon nemcsak az
Istenhit megrendülésének lehet oka, hanem
ugyanúgy visszavezetheti a magabízó embert
Istenéhez. Bármilyen háború egy olyan metafi
zikus tapasztalat lehet, amelyben az ember fel
ismeri saját tehetetlenségét, kiszolgáltatottságát,
s vele együtt a humanitás és a civilizáció bi
zonytalanságát. (Sfk Sándor Piarista Egyetemi
Szakkollégium, Szeged, 2001)

MÁTÉ ZSUZSANNA



A NAGYSZÜlŐK ÉS UNOKÁK KORA

Mintha a hatvanas években startoló író-generá
ció elérkezett volna a nagyszülők korába: újra
feltámad író-kedvük, újra jelentkeznek gyer
mekversekkel, mesékkel. Biztató a jelenlétük a
mai gyermekkönyv-dzsungelben (könyv, mert
nem irodalom'). Mostanában megjelent könyve
ik tiszta ösvényre vezetik az unokákat (az uno
kák korát). Közéjük tartozik a Furcsa világ há
rom költője: Mezey Katalin, Kiss Benedek és
Utassy József, és az örökké magáét mondó Lá
zár Ervin sajátos hangváltásával: Ámi Lajos
meséinek átsimításával.

A verskötet külön öröme, hogy az elmúlt év
tizedek - nem csak évtized! - széfhúzásában
maradtak, akik voltak, a hatvanas évek végén in
dult "Kilencek" közül hárman most is "egy gyé
kényen" árulják nemes portékájukat. Igaz, kű

lönbözőségük éppen gyermekkönyveikben érzé
kelhető: Kiss Benedek mögött öt gyermek
vers-kötet sorakozik, Mezey Katalin mesere
gényt írt, Utassy József két súlyos gyermek
vers-kötetre nézhet vissza (legmegrázóbb, tragi
kus darabja a Kis fehér kakas). Visszapergetve ezt
a vázlatos múltat, mintha ennek summája lenne
a Furcsa világ is: Kiss Benedek meghatározója,
mint korábban, a nagyon markáns, sokszínű rit
mus- és rím-világ, játékos, gyermek-közeli látás
mód, hangvétel (Fény ácsol színpadot; Napok és
szemek;Virrasztó). Válogatásában néhány korábbi
kötetében megjelent verse között újakat is talá
lunk (a felsoroltak). Ez azt mutatja: nem hagyta
abba a gyermekversek írását. Mezey Katalin Ma
darak ropülése ciklusának jellemzője: nagyon egy
szerű, hétköznapi helyzeteket lényegít át versbe
(En is mosokés én is vasalok; O, a macska; Apu autót
vett; Amikor én autózom), versmondatai epikus
hömpölygésűek, meghittek. Példaként A festő

teraszán első versszaka: "Száz éve áll ijedten / ez
a kicsi leány / a virágos tavaszban / Renoir tera
szán." Utassy József a Furcsa világ verseiben, mint
korábbi köteteiben, kemény képei vel, balladás
szerkesztési módjával, lüktetésével megmarkolja
a gyerekek szívét. Kemények a versei, de éppen
keménységük arra ingerli a gyermek-olvasót,
hogya befogadás élményét megossza szüleivel,
azok társaik legyenek az olvasásban, a teljes meg
értésben. Hitelük mindenek fölött áll, legyen az
"Egy gúnár és egy lúdanyó / állnak a jégen. Hull
a hó" (Anyám libái), vagy a Mondóka gyermekrajz
ban kicsúcsosodó zárósorai: "Hát ott mi van? /
mi lenne! / Ég is, föld is / kifestve."

Az, hogy Lázár Ervin Az aranyifjz"tószóló madár
című új kötetében Ami Lajos meséit simította át,
nem meglepetés. Nemcsak nyilatkozataiban fo
galmazta meg nem egyszer, hogy ez a cigány
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mesemondó milyen erősen hatott rá, hanem A
legkisebb boszorkány, a Hapcikirály kötetében talál
ható, már-már kisregénynek tekinthető meséje
ajánlásában is: "Tisztelettel Ami Lajosnak." Most
az új kötet ürügyén nemcsak azt lehet érzékelni,
hogy Ami Lajost valóban tisztelettel formázta át:
megőrizte a mesemondó eredeti meseszövését,
gazdagon burjánzó, néha több mesét összekap
csoló, szertelen-szervezett építkezéset. hanem
azt is: hogyan bontotta ki a Király Kis Miklós (bo
nyolultabb című) mese háromszor ismétlődő

mondatára fűzve A legkisebb boszorkányt, átszer
kesztve, de megőrizve az eredeti mese helyzete
it, figuráit. Amit Lázár Ervin új könyvében Ámi
Lajos meséi ről lehántott. az a magnetofon szö
veg- és hangzáshű áldásos-áldatlan akadémikus
pontossága, mely gyakran éppen a hűség csap
dáját jelenti: ha az orális hagyomány művelőjéta
nyomtatással eltávolítjuk teremtményétől, úgy
elvesszük a személyes jelenlét ízét, azt a jelen
pillanatban létrejött csodát, ami a mesék, mesé
lők meghatározója. Lázár Ervin a csoda lényegé
ből mindent megőrzött, mert háttérbe húzódott,
elfelejtkezett önmagát meghatározó hangjáról.
Benedek Eleknél nagyobb alázattal végezte el a
szöveggondozó ,hálás-hálátlan munkáját, hogy
így mutassa fel Ami Lajos írói (mert az orális ha
gyomány formálója is íról) nagyságát. (Kiss Be
nedek - Mezey Katalin - Utassy József: Furcsa
világ. Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2000;
Lázár Ervin: Az aranyifjítószóló madár - Ámi La
jos meséi. Osiris, Budapest, 2001)

TARBAY EDE

TARBAY EDE: GYERMEKIRODALOMRA
VEZÉRLŐ KALAUZ

"Irodalomra csak irodalommal lehet nevelni!"
- Karácsony Sándor egyre aktuálisabb üzenete
lehetne a mottója Tarbay Ede Kalauzának, amely
a kilencvenes évek talán egyik legszebb könyve
a gyermekirodalomról és a gyermekirodalomért.
Mert valójában manapság már kevés gyermek
irodalomról beszélni, a gyermekirodalomért
kell beszélni, egyre hangosabban, tehát egyre
csendesebben.

A kilencvenes évekig az ebben a témakörben
megjelent művek leginkább a tanítók és óvoda
pedagógusok képzésében nélkülözhetetlen lexi
konok és jegyzetek voltak, az elmúlt évtizedben
viszont komoly változások történtek ezen a té
ren, mintha egyszerre többen is megérezték és
megértették volna Karácsony Sándor idézett
szavait; a gyermekirodalom is több, mint egy
szerű tantárgy vagy főiskolai kurzus.



A Gyermekirodalomra vezérlő kalauz már címé
ben is jelzi, hogy nem tanítani akar gyermekiro
dalomra, hanem "csak" segíteni abban, hogy
mű és olvasó újra és újra egymásra találjon. A
maga nemében így sajátos műfaj is született. A
könyv első, A mítosztól a mítoszteremtésig című

része műfaji és történeti áttekintést ad, amely
ben olvashatunk népköltészetről, népmcséról.
meseirodalomról, a tengerentúli és európai
gyermekirodalomról, a gyermekirodalom nagy
klasszikusairól. szerzőkről és művekről általá
nosságban - a szerző sajátos. újszerű szemléle
te szerint.

A második részben Művek és alkotók követ
keznek, ahogy a fejezet címe is jelzi. Itt gyer
mekkorunk kedvenc olvasmányainak hősei

élednek újjá, ám meg kell jegyeznünk, hogy
ezek az elemzések is tartalmaznak kritikai meg
jegyzéseket, így a viszontlátás nem mindig a
szimpátiát erősíti az olvasóban régi kedvencei
iránt. Kik is ezek a szerzők és hősök? Robinson,
Gulliver, Jelky András, Cooper, Karl May,
Winnetou, Dickens, Tamás bátya, Lewis CarrolI
és Alice, Pinokkió, Maugli, Burnett, Doktor
Dolittle, Mary Poppíns, Milne és Karinthy Mici
mackója, Gárdonyi Jancsi frátere, Lassie. Peter
Pan és még sokan mások, akiknek már a neve is
képes számos szebbnél szebb emléket, történe
tet felidézni gyermekkorunkból. Különösen
szép, értékes a fejezet utolsó három dolgozata,
ahol Tarbay Ede m..agyar szerzők, Pilinszky Já
nos, Nemes Nagy Agnes és Lázár Ervin művei

nek világát hozza közelebb hozzánk. Bár a Pi
linszkyró1 szóló rész kapta az Egy adósság törlesz
tése cimet, ez mindhárom elemzésre jól illene.

Ha tovább kutatnánk a könyv szépségének
titkát, azt leginkább a stílusában találhatnánk
meg. Ami a legfontosabb, az itt is a sorok között
olvasható: a könyv szelídsége és szerénysége,
téma iránti elkötelezettsége világos megállapí
tásaival is együttgondolkodásra hív bennünket.
Nem szükséges a gyermekirodalom alapos
előismerete ahhoz, hogy az olvasó bizalommal
engedje kalauzolni magát a gyermekek meséi
nek, olvasmányainak világában, mert már az
első mondatoktól érezzük a szerző alapos tudá
sát, illetve a téma iránti alázatát. Ez utóbbi kettő

együttes jelenléte teremt a műben valódi rokon
ságot a címben megidézett Pázmány Péter Kala
uzával. Egy tudomány sokak által vélt tárgyias
szigora oldódik és válik így elérhetővé és meg
érthetővé mindenki számára, aki csak iroda
lommal nevel irodalomra, legyen az szülő, pe
dagógus vagy csupán felnőtt, aki szeretne egy
kicsit újra gyermek lenni. .. (Szent István Társu
lat, Budapest, 2000)
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A GYERMEKKOR TÖRTÉNETE

rr- • .ilyeneké a mennyek országa... megáldotta
őket" (Mt 19,14-15). A teológiai-aszketikus üze
neten túl e sokszor idézett szentírási jelenet vi
lágosan tanúskodik Jézus sajátos. pozitív gyer
mekképéről is. Ez az evangéliumi-jézusi szem
lélet a keresztény gyermeknevelés alapja és
meghatározója; legalábbis annak kellett volna
mindig lennie. A katolikus nevelés történetét ta
nulmányozva felvetődik azonban a kérdés: va
jon mennyire volt az? Ezen az evangéliumi hoz
záálláson kívül milyen összetevők befolyásol
ták egy-egy kor keresztény pedagógiájának
gyermekszemléletét? A kérdés természetesen
nemcsak a keresztény pedagógiára vonatkozó
an vetődik fel, hanem általában a gyermekneve
léssel kapcsolatban. A társadalmak hogyan vi
szonyultak a gyermekekhez a különféle kultú
rákban és történelmi helyzetekben? Hogyan ne
velték a családok gyermekeiket?

Megannyi érdekes kérdés, amely az utóbbi
évtizedekben több kutató érdeklődésének kö
zéppontjába került, és ez egy új határtudomány,
a gyermekkortörténet születését idézte elő. Még
nagyon bizonytalanok azonban azok az ered
mények, amelyeket fel tud mutatni e tudomány.
Ez látszik abból a kiváló válogatásból is, ame
lyet Vajda Zsuzsanna és Pukánszky Béla állított
össze A gyermekkor története címmel. A könyv
ben a téma fontosabb külföldi kutatóinak írásai
először jelentek meg magyar nyelven. Sokféle
- gyakran egymásnak ellentmondó - megkö
zelítéssel és következtetéssel találkozunk a szö
veggyűjtemény tanulmányaiban. A bizonyta
lanság részben a források megbízhatóságának
problémájából adódik; részben a biztos kritériu
mok hiányából, amelyek meghatároznák mi
lyen módon vonhatók le következtetések az
írott dokumentumokból. képzőművészetialko
tások ábrázolásmódjából stb., nehogy "belema
gyarázásrói" legyen szó tudományos következ
tetések helyett.

Legnagyobb nehézség azonban - meglátá
som szerint - az értékelés problémája. Ez lehet
a kulcsa a könyv keresztény szelleműmegköze
lítésének is. A kérdés az, megítélhet em-e (eset
leg elítélhetem-e) az elmúlt korok gyermek
szemléletét és -nevelését; nem pusztán a saját
kulturális-szociális világomat állítom-e mércéül
ehhez. Ez a probléma az értékítéleteket tartal
mazó kijelentésekkel a gyermekkortörténeti ku
tatásokban. Ilyen például az egyik legjelentő

sebb kutatónak, DeMause-nak a híres mondata:
"A gyermekkor története rémálom. amelyből

csak mostanában kezdünk felébredni." De ilyen
értékelő kijelentés több katolikus neveléstörté-



nész álláspontja is, akik az igazi evangéliumi
"gyermekközpontúságot" hiányolják a keresz
tény- nevelés sokévszázados történetében.

Ugy tűnik, joggal hívják tehát föl a figyelmet
a kötet előszavában a szerkesztők - akik ma
guk is e téma elismert kutatói -, hogy vigyázni
kell az egyetemesnek hitt értékek nevében ki
mondott ítéletekkel. Ennek ellenére - vélemé
nyem szerint - a tanulmányok mindegyike lá
tensen értékek mentén vizsgálódik. Nem vélet
len ez, hiszen a nevelés, és így általában a neve
léssel foglalkozó tudomány sem kerülheti el az
értékek kérdését. Keresztény szempontból pe
dig világos, hogy vannak egyértelmű evangéli
umi értékek, mint viszonyítási pontok, amelyek
persze mindig ki vannak téve a mi megismeré
sünk relativitásának.

A szöveggyűjtemény tanulmányainak nagy
részében az evangéliumi gyermekszeretethez
nagyon közel álló értékek jelennek meg implicit
módon, keveredve természetesen akorunk
szemléletéből fakadó értékekkel. Másrészt né
hol a keresztény - vagy kereszténynek mon
dott - nevelés problémáit, hibáit feszegetik a
szerzők. A könyv tehát a szembesülés lehetősé

gét adja. A evangéliumi értékek bizonyosságá
nak és minden emberi értékítélet relativitásának
feszültségét figyelembe véve gondolkodhatunk
el a tanulmányokon. Ha nyitott, "gyermeki",
keresztényi lelkülettel olvassuk ezeket, akkor,
úgy vélem, a gyermekkor története elkerülhe
tetlenül kényelmetlen kérdések elé állít minket:
milyen a mi gyermekképünk, nevelésűnk,való
ban krisztusi, keresztényi-e. Ily módon a ke
resztény nevelő (és pedagógia) megújulásához
is hozzájárulhat e tudományos munka. Ezért
ajánlható nem csak a pedagógiával foglalkozó
hívő szakembereknek. hanem minden keresz
tény nevelőnek is, különösen a pedagógiai kul
túrájukat növelni akaró szülőknek. (Eötvös József
Kiadó, Budapest, 1998)

MÉSZÁROS GYÖRGY

PUSKELY MÁRIA: AMONACHIZMUS
KEZDETEI A RÓMAI BIRODALOMBAN

A Debreceni Egyetem Klasszika-filológia Tan
szék Dissertationes Debrecenienses sorozatának
első kiadványként jelent meg az olvasók előtt

egyéb, a szerzetességgel kűlönbözőmegközelí-
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tésben foglalkozó művei révén már jól ismert
szerző több szempontból is rendhagyó kötete.
Noha a cím csak a remete- és szerzetesi mozgal
mak kialakulásának monografikus feldolgozá
sát ígéri, helyet kapott a kötetben Szent Jeromos
tíz, témájában a női monachizmushoz kapcsol
ható, magyarul eddig nem olvasható levelének,
valamint Pachomíius) és Szent Agoston regulái
nak fordítása, s e szövegek latin eredetije is.

Az általános bevezető után, amely egyben a
forrásokra vonatkozó irodalomtörténeti tájé
koztató is, a szerző röviden bemutatja a korabe
li monasztikus mozgalmak legfontosabb képvi
selőit, irányzatait, sajátosságait, majd az egyik
legfontosabb jeromosi műre utaló De feminis
illustribus című fejezettel rátér a lY. századi női

monachizmus kiemelkedő alakjainak jellemzé
sére, a részben Szent Jeromos hatására létrejött
monasztikus közösségek életének felvázolására.
Minthogy e monachák életére vonatkozó leg
fontosabb forrás az egyházatya levelezése,
Puskely Mária könyvét elsősorban a római női

monachizmusról szóló proszopográfiai tanul
mánynak és szöveggyűjteménynek kell tekinte
ni. Paula, Eustochium, Fabiola és a többi femina
illustris életének legfontosabb eseményeiről ol
vasva bepillantást nyerünk a lY. század végé
nek társadalmi és világnézeti feszültségekkel
terhes világába éppúgy, mint az e korban for
málódó szerzetesi közösségek életébe. Mint
minden összefoglaló és az általános tájékoztatás
feladatát vállaló mű, Puskely Mária könyve
sem tér ki minden részletkérdésre, hanem a bő

séges szakirodalomhoz utalja a téma iránt ko
molyabban érdeklődő olvasót.

Osszességében méltán mondhatjuk, hogy e
kötetben nagyon sokan találhatnak kedvükre
valót: a szélesebb olvasóközönség alapos biog
ráfiákat és nagyszerű Jeromos-leveleket avatott
fordító tollából; a témával vagy a korral foglal
kozó szakemberek továbbgondolásra és vitára
sarkalló megállapításokat, megbízható kiadá
son alapuló latin szöveget és a korabeli
monachizmus terminus technicusainak szótá
rát. Apró kritikai észrevételként jegyzem meg,
hogy talán érdemes lett volna a kétnyelvű ki
adások gyakorlatát követve párhuzamosan kö
zölni a latin és a magyar szöveget, így számos
ismétlés elkerülhető lett volna. (Kossuth Egyete
mi Kiadó, Debrecen, 2001)

TAKÁCS LÁSZLÓ
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