
KŐSZEGHY MIKLÓS: SALAMON,
AVAGY A TÖRTÉNET VÉGE

A Dávid személyének szentelt monográfia után
(Budapest, 2001) Kőszeghynek óhatatlanul foly
tatni kellett a bibliai történetet. Hiszen, ahogy
az Elöljár6ban maga is megfogalmazza: "Ha va
laki akár csak felületesen is foglalkozik Dávid
alakjával, elkerülhetetlenül az az érzése támad,
hogya Dávid-történetek voltaképpen csak Sala
mon halálakor jutnak el egyfajta nyugvópontra .
Ez a nyugvópont nem örömteli, triumfáló meg
koronázása a dávidi életműnek.Nem, éppen el
lenkezőleg : a bukás, a dávidi mű szétesése az,
ahová visszahullik az a görbe, amely a betlehe
mi pásztorfiú felemelkedésével kezd el szár
nyalni felfelé, hogy megostromolja az egeket.
Szomorú keret, de mégiscsak keret. A dávidi
karrier egy generációnyi idővel mintegy túléli
önmagát. Ha igazán meg akarjuk érteni ezt a
karriert, akkor követnünk kell futását egészen a
dicstelen záró képig ." (lü.) A történet folytatá
sát és végét kínáló művében a szerző tehát erre
vállalkozik.

Könyve első részében röviden ismerteti azo
kat a bibliai és Biblián kívüli (szöveges és régé
szeti) forrásokat, melyekre elbeszélését építheti.
Ez utóbbiak igazából alig szolgálnak bármiféle
t ámponttal . Hiszen Salamon teljes mértékben
bibliai személy, akiről más forrásból származó
információ nem áll rendelkezésünkre.

Műve központi és terjedelmes részét Kö
szeghy a salamoni karrier elbeszélésének szen
teli. Terítékre kerül a születés körülménye, a
hatalom megragadása, a közigazgatás és az
adóztatás megszervezése, a templom kérdése, a
külkapcsolatok, az uralkodó bölcsessége, vala
mint a nőkhöz és a bálványimádáshoz fűződő

viszonya. Mindez tulajdonképpen alig több,
mint a bibliai ismeretek rendszerezett időrendi

narratív ája, amelyet hellyel-közzel kortörténeti
párhuzamok tesznek színesebbé. Ettől azonban
a gördülékeny elbeszélés nem lesz történetileg
ténylegesen megalapozott. A szerző ugyanis
mellőzi az exegézist, és egyértelműen történeti
információként kezel minden bibliai utalást.
Márpedig ezek alapján Salamon országa tekin
télyes királyság, esetleg "birodalom" (l27.) be
nyomását kelti. "Levantei k öz épharalom - írja
a szerző -, amely fontos szerepet játszik az
erők kiegyensúlyozásában." (l07.) Ha tényleg
így volt, hogyan lehetséges, hogya saját korá
ban nem játszott sokkal komolyabb és nyornat é-
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kosabb, vagyis nyomot hagyó geopolitikai sze
repet? Ez a kérdés azért megérdemelt volna egy
elmélyültebb elemzést. Annál is inkább, mivel
napjainkban erőteljesen szembekerült egymás
sal a dávidi-salamoni királyság teológiai és tör
ténettudományi megközelítése. Pedig a kettő

nem annyira kizárja, mint inkább kiegészíti
egymást (lásd például Albert de Pury: Salomon
et la reine de Saba. L'analyse narratiue peut-elle se
dispenset de poser la question du contexie histo
rique. In: D. Marguerat: La Bible en récíts. L'exégese
biblique II l'heure du leeteur. Labor et Fides, Ge
neve, 2003, 213-238).

Könyve utolsó részében a szerző a salamoni
állam felbomlását ecseteli . Ezt elsősorban bel
politikai okokkal és Roboám személyiségével
magyarázza. Megítélése szerint: "Egy nagy kí
sérlet szállt sírba . Egy birodalom felbomlott, he
lyén két kisállam maradt, Izrael és Júda." (135.)
A vallástörténet terén azonban a politikailag je
lentéktelen kis Júda hatalmasat és maradandót
alkotott. Talán nem lett volna érdektelen utalni
arra, hogy nem annyira Salamon személye és
hatalma határozza meg a későbbi történéseket,
hanem éppen fordítva: a későbbi történések és
teológiai megfontolások formálják a salamoni
királyságról alkotott reprezentációt. Számunkra
pedig, a Biblián keresztül, nem a történelem,
hanem szinte kizárólag a reprezentáció hozzá
férhető. A k ülönbség semmiképpen sem elha
nyagolható. (Uj Mandátum Könyvkiad6, Buda
pest, 2(05)

JAKAB ATTILA

TUSOR PÉTER: A BAROKK PÁPASÁG
(1600-1700)

A nagy hagyományokkal rendelkező magyar
egyháztörténet-írás az utóbbi évtizedekben 
nem csupán saját hibájából- elfordult az egye
temes katolikus egyház történetének kutatás á
tól. Amíg Európában ez a téma a II. világhábo
rú után újabb reneszánszát élte, addig magyar
nyelven csak régi összefoglalások, esetleg kűl

földi kutatók magyarra fordított munkái voltak
elérhetőek. Ezért is nagy jelentőségűa Pázmány
Péter Katolikus Egyetem fiataloktatójának kitű

nő munkája, amelyben a szerző a pápaság
1600-1700 közötti történetét dolgozza fel mo
nografikus igénnyel. Természetesen, ahogya
szerző is megállapítja, a téma nagysága meg
akadályozza, hogy minden részletre ki lehessen



térni az események elemzése közben, azonban a
barokk pápaságnak oly mélyreható elemzését
adja Tusor Péter, hogy kerek egésznek érezzük
a történetet.

A könyv első felében nagyon alapos histori
ográfiai áttekintést nyújt a szerző, megismertet
ve az olvasót a korszak különböző interpretáci
óival, hasznos szellemi muníciót nyújtva a
Magyarországon ma használatos történelem
könyvek idejétmúlt terminológiájának megvál
toztatásáért küzdőknek. Nem tartható az a nézet
tovább, hogya reformáció az "antiklerikális"
humanizmusból nőtt ki, és a katolikus egyház
erre adott válasza összefoglalóan beszorítható
az ellenreformáció fogalma mögé. Ma már tud
juk, hogya humanizmus szellemi áramlata az
egyházon belül is elfogadott volt, az egyház
megújítására tett kísérletek spanyol előképpel

éppen a római kúriában kezdődtek, és nem az
egyháztól való elfordulás, hanem éppen hogy
egy felfokozott vallásosság hívta életre a refor
máció teológiáját, amelyre az intézményes egy
ház nem tudott ilyen radikális választ adni. Am
a Tridenti zsinat következtében megszületett
újítások nem tekinthetőekcsupán a reformáció
ra adott válasznak, hanem inkább belső szerves
fejlődés eredménye volt, amely kiegészítette a
16. századot jellemző szellemi palettát. Ezért az
újkori egyháztörténetben is szakítani kell az ál
landó ellentétetekre épülő elméletekkel, és sok
kal inkább mint egymás kiegészítőirekellene te
kinteni a különböző teológiai irányzatokra. A
tárgyalt időszakban került sor az európai társa
dalmak felekezetesedésére, és vált a kontinens
egyöntetűen kereszténnyé, igaz, immár külön
böző felekezetek tagjaiként. A magyar történet
írásban Leopold von Ranke után dogmává me
revedett ellenreformáció kifejezés helyett talán
szerencsésebb lenne a katolikus megújhodás fo
galmának használata, legalábbis a 16. századi
események összefoglaló elnevezésére.

A katolikus egyháznak a társadalmi kihívá
sokra adott válaszai sikeresnek voltak mondha
tóak, 160D-raa pápaságnak sikerült helyreállíta
ni tekintélyét és egységesebb volt, mint előtte

bármikor. Ezt jól tükrözi az a tény, hogy a
Szentév alkalmával több mint egy millió zarán
dok látogatott el az Orök Városba.

A 17. században azonban új kihívásokkal
kellett szembenézni a pápai államnak. Róma
ekkortól már nem az adminisztráció, hanem a
papképzés és a teológia centruma volt, ami jól
mutatja megváltozott státusát. Az új pápai cent
ralizmus immár nem fiskális, hanem vallási-lel
ki alapokon nyugodott. Amíg a pápaság világi
hatalomként egyre kevésbé volt képes érvénye
síteni érdekeit, és a század folyamán végleg ki-
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került a számottevő államok köréből. addig
gazdaság, államszervezés és ideológia tekinte
tében a modern államok mintájául szolgált. A
reneszánsz pápaság folyamatosan alakult át
egy barokk monarchikus állammá, mert V.
Sixtus pápa rendbe tette a pápaság pénzügyeit,
és megszervezte miniszteriális alapokon egyre
zsugorodó területű államának irányítását, amit
késóbb a világi abszolutista monarchiák is meg
próbáltak megvalósítani. Katonai gyengeségét a
tárgyalt korszak elején még kiterjedt diplomáci
ai hálózatával egyensúlyozni tudta Róma,
azonban a század végére a megváltozott erővi

szonyok és a sorozatos baklövések miatt a kúria
kisszorult az európai politikai porondról. A fo
lyamatos területi veszteségeknek köszönhetően

a pápaság ekkorra lett döntően olasz és arisz
tokrata, és az Egyházi Allam fontos szerepet
már csak az Itáliai-félsziget hatalmi egyensúlyá
nak fenntartásában játszott.

Minden szervezeti reform ellenére Róma ha
nyatlása megállíthatatlan volt, amelynek szerte
ágazó okait nagyon objektíven fejti fel a szerző.

A 17. században az úgynevezett "kisjégkor
szak" miatt agrárválság alakult ki, az árforrada
lom és a folyamatos drágulás pedig a virágzó
bankéletet tette tönkre. A gabona árának gyors
növekedése miatt a megmaradt tőke a rnező

gazdaságba ment át, így a polgárosodás lelas
sult, Itáliában egyfajta ruralizálódás következett
be. Az Egyházi AlIam gazdasági értelemben vé
gül a 18. század elején maradt le, mert nem ala
kult ki egy polgári és kereskedő középréteg.

A gazdasági válság mellett a megváltozott
külpolitikai helyzet is tovább szűkítette Róma
mozgásterét. Paradox módon az Európában a
katolikus érdekeket leghatásosabban védő Habs
burg-birodalom vált a Pápai Állam legnagyobb
ellenségévé itáliai érdekei miatt, Ezért a har
mincéves háborúban Róma következetesen tá
mogatta Párizs törekvéseit, mert egyedül a fran
cia királyságtól remélhették Bécs aspirációinak
megakadályozását. Amíg a tanítóhivatal és ige
hirdetés szabadságát csak egy független Vatikán
biztosíthatta. mert a politikai autonómia elvesz
tése az egyház szabadságát is veszélyeztette
volna, addig másik oldalon ez a pápaság presz
tízsének végzetes meggyengülését jelentette, hi
szen Európa katolikus közvéleménye nehezen
fogadta el, hogy szűklátókörű itáliai politikaja
nak oltárán feláldozta a német katolikus érde
keket. Ebből a kilátástalan helyzetből csak ide
iglenesen tudott kitörni az Egyházi Allarn,
amikor a középkori keresztes hadjáratok ideo
lógiai talaján török ellenes szövetségek élére tu
dott állni. A Magyar Királyság szempontjából a
barokk pápaság időszaka pozitívan értékelhető,



mert például a 17. század elején zajló "hosszú
háború" és a század végén az ország területét
felszabadító Szent Liga a katolikus egyház hat
hatós támogatásával zajlott. Bár még sokat ol
vastunk volna Magyarország és a kúria kapcso
latáról, a szerző önkorlátozó módon nem
"csábult el" az olcsó siker lehetőségétől.

Külön fejezetben tárgyalja Tusor Péter az
Egyházi Allam pénzügyeit. a nepotizmus prob
lematikáját, a pápai döntéshozatali szisztéma
felépítését, az egyházkormányzatot, valamint a
központnak a részegyházakhoz fűződő viszo
nyát. Ezekbó1 egy eddig ismeretlen élet képe
rajzolódik ki előttünk a római mindennapokról,
a hivatalok működéséről.A szerző óriási szak
irodalmat megmozgatva vázolta fel az okok és
következmények összefüggéseit, és egy rendkí
vül jól szervezett, ám mégis sok tekintetben
kényszerpályán mozgó állam képe rajzolódik ki
előttünk. Csupán azt sajnálhatjuk, hogy a törté
nészek által oly mostohán kezelt 17. század többi
európai államáról nincsenek ilyen szintű mo
nografikus feldolgozások magyar szerző tollá
ból, amelyek sok esetben érthetővé tennék a
magyarországi eseményeket. Az ugyanis vilá
gosan kiolvasható a műből, hogy csak az euró
pai nagypolitikai mechanizmusok ismeretében
lehet elhelyezni a magyar politika- és az ezzel
szorosan összefüggő magyar egyháztörténet
eseményeit a megfelelő helyre.

A könyv végén a legfontosabb pápai tisztség
viselők életrajzi adattára, kronológia, valamint a
rendkívül igényesen elkészített jegyzetappará
tus, bibliográfia és a szöveg jobb megértését
szolgáló térképek találhatóak. Ezek közül egyik
sem érezhető "ballasztnak", mert mindegyik
szorosan kötődik a szövegben leírtakhoz. annak
jobb megértését szolgálja.

Osszességében megállapítható, hogy a ma
gyar egyháztörténet-írás komoly eredményét
tette le az asztalra Tusor Péter, és szakmai ered
ményeit ismerve talán nem tűnik felelőtlen

jóslatnak. ha kijelentjük, hogy még sok kitűnő

munka várható a magyar egyháztörténészek új
generációjának meghatározó tagjától. (Gondolat
Kiad6, Budapest, 2004)

VARGA SZABOLCS

LEVELEK

A jelentékeny írók levelezésében mindig akad
nak fontos közlések életükről, műveikről, terve
ikről. Természetesen gyakran találkozhatunk
olyan levelekkel is, amelyek nem egészen őszin

ték: szépítik a levélírót, vagy éppen udvarias
szólamokba csomagolva közlik véleményét,
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amelyet elfednek a közhelyek. Különösen a mű
vekről, a bírálatukra eléjük bocsájtott kéziratok
méltatásakor figyelhető meg ez a fajta közlésmód.
Az álarc, amely mögé a levélíró sok esetben elrej
tőzik, mégis látni engedi vonásait, bepillantást
enged jellemébe. megvilágítja egyéniségét.

Igaz e megállapítás Babits Mihályra is. A kri
tikai kiadásban, amelynek az ELTE BTK Mo
dern Magyar Irodalmi Tanszéke a gondozója és
Sipos Lajos az irányítója, ezúttal két kötetnyi le
velezése jelent meg, 1907 és 1909 között írt leve
leit Szőke Mária, az 1909 és 1911 között írtakat
Sáli Erika és Tóth Máté rendezte sajtó alá. Pár
huzamosan, a Babits-könyvtár 13. köteteként
AlI az idő és málI a tér címmel, Buda Attila szer
kesztésében Babits István, a költő öccse a keleti
frontról és hadifogságából 1915 és 1920 között
írt levelei jelentek meg, kiváló kortörténeti
adalékokkal és megrendítő személyes vallomá
sokkal.

Minden tisztelet megilleti a kritikai kiadások
sajtó alá rendezőit, de lektorait is, hiszen elké
pesztő mennyiségű magyarázatot kell a levelek
hez fűzniük, s ezek ellenőrzése is hatalmas
munka. Talán mégsem méltánytalan, ha ezúttal
a levelekből kibontakozó Babits-arcképet pró
báljuk megrajzolni, amelynek vonásai ez alatt
az öt év alatt jócskán változtak, hiszen ekkor
lett országszerte ismert író. A tudatos érlelődés

folyamata 1909-re befejeződött, s ezzel párhuza
mosan a levelek tónusa is megváltozott. Koráb
ban olvasmányairól, irodalmi felfedezéseiről

számolt be barátainak, saját műveit is elküldve,
1909-től e lázas ismeretszerzés és -közlés jelen
tékenyen módosult, úgy is mondhatjuk, átha
tották a hétköznapok apró-cseprő ügyei, noha
sejteni lehet, hogya korábbi barátságok újab
bakkal gazdagodtak. s a költő életének viszony
rendszerei is átrendeződött, most már az ő sze
mélye lett fontos mások számára. Fogarasi
magányában a levelek a világgal és az irodalmi
élettel való kapcsolattartását szolgálták. 1911
nyarán azonban Ujpestre helyezték át - a ro
hamléptekkel fejlődő kerület piszkos ügyeiről

írta Kártyavár című regényét -, így sokkal fon
tosabbak lettek számára személyes kapcsolatai,
ezekben nem volt szükség levelek írására. A
költő Rákosi Jenő által "mániákusoknak" neve
zett nemzedéktársainak élére került mint a ma
gyar nyelvhasználat elismert múvésze, kivétele
sen művelt író.

Amikor évtizedekkel ezelőtt Belia György
gondozásában megjelent Babits Mihály, Juhász
Gyula és Kosztolányi Dezső levelezése, érezni
lehetett, hogy ők hárman nagyjából hasonló iro
dalomszemlélet alapján poétikai elveikben sem
különböztek. A pályakezdő Kosztolányi volt a


