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HARALD ZIMMERMANN:
A KÖZÉPKORI PÁPASÁG

Harald Zimmermann könyve - több mint egy
év tizeddel első megjelenését követően - Bagi
Dániel fordításában és Katus László szakmai el
len őrz és ével. valamint a magyar kiadáshoz ké
szített előszavával immáron ha zánkban is hoz
záférhető az Orbis Universitatis - Történettudo
mány sorozat újabb köteteként.

A szerző, aki a középkori pápaság történeté
nek egyik legtekintélyesebb szakembere, Buda
pesten született 1924-ben, erdélyi szász szülők

gyermekeként. Miután bécsi egyetemi tanulma
nyait teológiai és történettudományi doktorá
tussai zárta, a saarbrückeni és a tübingeni egye
temen tanított. 1999 óta a Pécsi Tudományegye
tem díszdoktora és rendszeres el őad ója. Jelen
munkája is az egyetemi oktatómunka gyümöl
cse: egy forrásfeldolgozó kurzusból és szeminá
riumból született.

A pápaság történetéről napjainkig számos
monográfia látott már napvilágot (például Ger
gely Jenő: A pápaság története. Bp., Kossuth,
1999; Battista Mondin: Pápák enciklopédiája. Bp.,
SZIT, 2001), ám ennek ellenére az alább ismer
tetett kötet egy edü lálló vállalkozás, hiszen célja
a pápaság középkori történetének bemutatása a
pápai történetírás tükrében.

Zimmermann professzor könyvének alapj a a
pápaság első évezredi történetének legfonto
sabb forrá sa, a Liber pontificalis, mely Rómában,
a Kúriában készült, s az egyes pápák életét, az
egyházi hierarchia csúcsán eltöltött éveik ese
ményeit rnutatja be a kezdetektől a középkor
végéig. Mivel a Liber pontificalis nem egyetlen
szerző alkotása, így nem is egységes, egyenletes
munka: néhány pápáról részletesen sz él, má
sokról ellenben csak néhány adatot közöl. írása
időnként abbamaradt, ám a későbbi szerzők a
hiányzó életrajzokat utólag igyekeztek pótolni,
az időközben keletkezett különféle feljegyz ések,
elbeszélések és a pápaság egyéb történetírói
munkáinak felha sználásával.

A könyv érdeme, hogy mindazt, amit a Liber
pontificalisból megtudunk az egyes pápákra vo
natkozóan, azt összeveti egyéb forr ásokkal. me
lyek segítségével még teljesebb képet kapunk
egy-egy pápa működéséről. Ebből az össze ve
tésbői kid erül, hogy Rómában mit tartottak fon
tosnak elmondani egy-egy Péter-utód életéről,

tevékenységéről, s mindezt hog yan tárták a
kortársak és az utókor elé; Valamint miről hall-

477

gattak a Kúriában. Példának okáért álljon itt
egy érdekesség. A pápai életrajzgyűjteményben

nem szerepel Kis Pippin frank királynak az
egyházi államot meg teremtő adománya, erről

csak a későbbi császárok megkoronázásukkor
kibocsátott megerősítő okleveleiből értesülünk,
valamint a Liber pontificalis egy későbbi pápai
életrajzában említi az eseményt. Szintén frank
forrásból és a pápai levelezésből ismerjük azt is,
hogy II. István pápa (752-757) Saint-Deni s-ben
ünnepélyesen felkente és a "patricius roma
nOTUm" címmel tüntette ki a frank uralkodót.
Végigolvasva a könyvet, képet alkothatunk a
középkori pápaságról, bepi1lanthatunk a városi
p ártharcokba. a pápák és az ellenpápák k űzdel

meibe. Mindezek mellett betekintést nyerhe
tünk a középkori pápai t őrténet ír ásba, an nak
ér tékébe és értékelésébe is.

A 240 oldal terjedelmű kötet huszonegy feje
zetre oszlik. A könyv végén a középkori pápa
ság névsora olvasható I. Szilvesztertől VI. Sán
dorig pontificatusuk évszá m ával. i1letve forrás
és irodalomjegyzék, valamint a könnyebb tájé
kozódás elősegítésére névmutató is található.
(Gondolat - Janus, Budapest, 2002)

PETRÁS PÉTER

JEAN AMÉRY: TÚL BŰNÖN ÉS
BŰNHŐDÉSEN

Mit kell vajon értenünk Montaigne összegyűj

tött írásainak címe alatt: Essais? Maga a mű célja
és eredménye a kísérletnek vagy - végrehajtó
ja? Az új műfaj, az esszé vajon saját magán kí
sérletezik, vagy valami egyéb, valami külső és
nem sz övegszerü dolog feltérképezésével pró
bálkozó esszé a kísérlet?

Még ha nem is könnyű válaszolni erre a kér
désre, az biztosnak látszik, hogy Jean Améry
essz ékötete. a Túi bűnön és bűnhődésen, mely az
"Egy letepert ember kísérletei a felülkerekedés
re" alcímet viseli, úgy vezeti vissza az esszét sa
ját eredetéhez, hogy elvezeti: a könyvet a fenti
kérdéslehetőségek közül egyik sem nyitja meg
előttünk. Bár az esszé itt végre csakugyan nem
akar semmi egyéb lenni, mint kísérlet, olyan ér
telemben az, hogy most egyszerre cselekvő ref
lexióvá válik, szellemi küzdelemmé "egy lete
pert ember" méltóságának visszaszerzéséért.

Az 1966-ban német nyelven megjelent kön yv
a szerz őt, aki egy osztrák zsidó család sarja és
csak később, a háború ut án veszi fel francia írói



nevét, az "első generációs" holokauszt-túlélők

olyan alakjai közé emeli, mint Paul Celan,
Tadeusz Borowskí, Primo Levi, vagy mint az
írónemzedék utolsó még élő tagja, Kertész
Imre. További jelentős művei a Leieu ader der
Abbruch (1974), egyesszéregény, mely egy Pá
rizsban dolgozó festő történetét telíti a holo
kauszt reflexiójával. és a Hand an sich legen
(1976), egy nagyesszé, amely az öngyilkosság
kérdésével foglalkozik.

De miféle csele ez a reflexiónak. mely segít a
Simone Weil-i malheur értelmében szereneset
lenségtől sújtott túlélőn mint "baleseti" egzisz
tencián. ugyanakkor a hatvan évvel ezelőtti ese
ményekhez és egyben egy metatörténeti álla
pothoz az egyetlen lehetséges viszonyulás? A
könyv öt esszét tartalmaz. A szellem határán az
Auschwitzba hurcolt értelmiségiek helyzetét
elemzi, s arra jut, hogy ott, ahol a dolgok és az
emberek nyers testi erejükre és anyagszerkeze
tükre redukálódnak és a szavakból elillan min
den referencia, mely nem a tábor fizikai valósá
gához köti őket, a "szellem" és az "esztétikai
halál" 19. századi fogalma érvénytelen, és a fizi
kumában megjelenő értelmiségi fogolytársai
közt a legszánalmasabb. A kínvallatás a tortúrá
nak alávetett személy megbélyegzettségérőlés
a világba vetett eredendő bizalmának elvesztésé
ró1szól. AMennyi haza kell az embernek? a lágerla
kó számkivetettségéről és a második világhábo
rú utáni nyugati társadalmakban élő ember gyö
kértelenségéró1 mutatja meg, hogy egy tőró1 fa
kad és voltaképpen mindkettő ugyanaz a hazát
lanság. Merész, némelyeket bizonyára könnyen
megbotránkoztató írás a Ressentiment-ok: ta
pasztalva az akkori nyugatnémet társadalom
nagy részének jó lelkiismeretét, a megbocsátást
megtagadó és a felejtéssel szemben való ma
kacs ellenállást hangoztató esszé a bűnös szoli
daritását a szenvedésben: szembesülését saját
bűnével a megbocsátás elengedhetetlen felté
telévé teszi. Az utolsó darab, a Zsidóságom vál
lalásának kényszere és lehetetlensége a túlélő, egy
identitását vesztett és mégsem asszimilált, vé
gül majdnem teljesen kiirtott kisebbséghez tar
tozó egyén igazi katasztrófáját acímben meg
fogalmazott paradoxonban látja. Ot esszé - öt
kísérlet.

De más neve is van az emberi méltóság utá
ni vágynak. Létezik olyan szenvedés, mely
gyökértelenné és idegenné tesz bennünket em
bertársaink közőtt, mert mérhetetlen tudást
eredményez. Ezért nem valamiféle tudás meg
szerzésére irányulnak Jean Améry kísérletei,
hanem a testvéri megértés vágyától vezetve ép
pen saját mérhetetlen tudásunk megértésére és
megosztására. Egyszerre céljuk a megértés és a
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megértetés. Öt esszé - öt kísérlet: talán azért
mondhatóak máris sikeresnek, mert már maga
a reflexió is viss,zaszerzett erő és méltóság.
(Ford. Blaschtik Eva; Múlt és Jövő, Budapest,
2002)

AMBRUS GÁBOR

SZILÁRD LÉNA: ANDREJ BELlJ ÉS AZ
OROSZ SZIMBOLISTA REGÉNY
POÉTIKÁJA

Szilárd Léna második magyar nyelvű könyvé
nek főhőse, az orosz szimbolizmus fiatalabb
nemzedékéhez tartozó Andrej Belij költőként.

regényíróként és irodalomteoretikusként egy
aránt jelentős életművet hagyott maga után. A
szerző figyelmének középpontjában Belij prózá
ja áll, melyet sajátos. abevezetésben részletesen
bemutatott módszerrel vizsgál. Az első herme
neutikai szint, a "dose reading"-re emlékeztető

aprólékos szövegértelmezés alsó lépcsőfoka

után az elemzés egyre magasabb absztrakciót
kíván, s először az egyes műtői a kor szellemé
nek megértése felé, késöbb a műben manifesz
tálódott archetípus felkutatása felé, végül pedig
a műalkotás hátterében felsejlő rítus tudatosítá
sa felé tart. Az értelmezési szintek egymásba fo
nódva, egymást áthatvajelennek meg a könyv
ben, elkülönítésük szinte szerzőtársi aktivitást
kíván a befogadótól.

Szilárd Léna olvasási módját figyelemmel kí
sérni önmagában is élményt jelent. A második
szinten a monográfia prózatörténetként is fel
fogható, mely lépésről lépésre vezeti el olvasó
ját Dosztojevszkij mítoszregényétől és a csehovi
izomorf szövegalkotási elvtől Merezskovszkij,
Brjuszov és Szologub regénykísérletein át egé
szen Andrej Belij experimentális prózájáig,
hogy azután az avantgárd regények felé való
rövid kitekintéssel jelezze még a Belijutáni pró
zaírás fő törvényszerűségeit is.

Az elemzés harmadik szintjén vizsgálja a
szerző azokat a mitologémákat, amelyek az
egyes művek hátterében állva azok "ezoteri
kus", sokszor az olvasó számára külön felké
szültség nélkül nem is érzékelhető jelentéssíkját
alkotják. Így például Az orosz szimbolizmus Dan
te-kódja círnű fejezetben bemutatja, hogyan vált
a reneszánsz mester alakja a szimbolista diskur
zusban a rózsakeresztes beavatás "lovagi útjá
nak" emblémájává, s hogyan tettek szert a Dan
te-kép egyes részletei emiatt sajátos jelentés
többletre. Az utóbbi években publikált archív
dokumentumok révén ma már közismert a kü
lönböző okkult eszmerendszerek hatása az
orosz szimbolizmus vezető alakjainak világlátá-


