
képzelet. valami csalhatatlan érzék aziránt, amit
köznapi csodának neveztek a szűrrealisták, a
legcsekélyebb modorosság nélkül való, áradó,
tiszta próza, amelynek látszólagos egyszerűsége

és élóbeszéd-jellege bonyolult világlátást és vak
merő leleményt palástol." (Mario Vargas Llosa:
Levelekegy ifjú regényíróhoz; ford. Benyhe János)

"A legkevésbé ismert a század legnagyobbjai
közt" - volt olvasható a még a Rítusok elősza

vaként jegyzett Esterházy-esszében (Kész, vi
gyázz, rajt: Cortázar!). S kétségtelen: ha csak az
argentin alkotókat nézzük is, Borges kultusza
(aki, mint köztudott. először közölt Cortázartól
novellát Argentínában, Az elfoglalt ház címűt)

ma - Magyarországon legalábbis - messze
Cortázar népszerűsége fölé nő (bár, például, a
szintén nagyszerűBioy Casares ismertsége még
szerényebb mutatókkal dicsekedhet). Nem tud
ni, a kilenc Cortazar-kötet, ha együtt lesz,
mennyit változtat ezen a befogadói helyzeten.
Mindenesetre nehéz elképzelnünk. hogya "kí
méletlen (fekete) humor és emberi figyelmes
ség" (Esterházy Péter) nyelvi magatartása ne
vonzana újabb olvasókat, ne hódítaná meg a la
ikus és szakmai olvasás figyeimét - újra és újra
másképp. (L'Harmattan, Budapest, 2006)

HALMAJ TAMÁS

TANÍTSD ÉS TANULD A JOBBAT!
Görög bölcsességek latin és magyar
fordítással

Dér Terézia és Nótári Tamás könyve az antik
görög irodalom számos alkotójának gondolatai
ból tartalmaz válogatást, amihez a szentenciák
latin és magyar fordítása társul. Néhány éve lá
tott napvilágot az Exemplaria Graeca című mun
ka. (Dér Terézia - Nótári Tamás: Exemplaria Grae
ca - Görög bölcsességek latin és magyar fordítással.
Szeged, 1999.) E korábbi válogatás összeállításá
ra az ösztönözte a két klasszika filológust, hogy
az elmúlt évszázadban Magyarországon ilyen
jellegű, vagy háromnyelvű szentenciagyűjte

mény nem látott napvilágot. A 20üS-ben megje
lent kötet a korábbi válogatásban olvasható
gondolatokon kívül számos további szentenciát
is tartalmaz teljességgel más, önálló kötetként
történő megjelenését indokoló szerkezetben.

A gyűjtemény összeállításakor a szerzők

gondot fordítottak arra, hogy a kiválasztott gö
rög szentenciáknak latin és magyar fordítása le
hetőség szerint rendelkezésre álljon. Ezzel egy
részt a két klasszikus nyelv párhuzamba
állítását célozták meg, másrészt azoknak akar
tak kedvében járni, akiket egy-egy szentencia
arra sarkall, hogya vonatkozó ókori művet leg-
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alább magyar fordításban alaposabban megis
merjék. Számos helyen a latin vagy a magyar
változatot saját átültetésükben közlik.

A kötetet magyar és latin nyelvű előszó ve
zeti be, amit az öt nagy tárgykör (emberi tulaj
donságok, jellemvonások, tevékenységek; emberikap
csolatok; az ember és a sors - az emberés az istenek
kapcsolata; általános életbölcsességek; híres mondd
sok) köré csoportosított, görög, latin és magyar
nyelven idézett idézetek követnek. Az egyes té
mákon belül a szentenciák sorrendje a görög
eredeti szerinti alfabetikus sorrendet követik. A
Bibliográfia a görög szövegkiadások, latin és ma
gyar fordítások köteteit sorolja fel - ez is mu
tatja a munka kettős, ismeretterjesztő és tudo
mányos karakterét. A Függelék a görög ábécé
latin betűs átírását, a fóbb kiejtési szabályok
összefoglalását, a Rövidítések jegyzékét és az an
tik szerzők rövid életrajza tartalmazza.

A kötet alkotói arra törekedtek, hogy az óko
ri hellén kultúra és irodalmi műfajok sokoldalú
ságát érzékeltessék: nemcsak költők, dráma- és
történetírók, filozófusok - azaz a humánnak
nevezett terület szerzőinek- műveiből idéztek
tehát, hanem igyekeztek az olvasó figyeimét a
természettudomány területére is ráirányítani. A
számos szakág közül az orvostudományt emel
ték ki. Módszertani vezérmotívumként Xeno
phón gondolatát választották: "Végigbúvárolom
(...) a régi bölcsek kincseit, amelyeketörökül hagytak
ránk könyveikben leírva, és ha valami nagyszerű

gondolatra bukkanunk, kiemeljük." (Mem. I, 6, 14.)
A kötetben idézett klasszikus szerzők köre igen
széles sávot foglal magába: A drámát Aiszkhü
losz, Szophoklész és Euripidész, a regényt
Héliodórosz és Longosz. a történetírást Hérodo
tosz és Thuküdidész, a fabulát Aiszóposz jelení
ti meg. A filozófiát Platón, Arisztotelész, Dé
mokritosz, Hérakleitosz, Marcus Aurelius és az
úgynevezett hét bölcs képviseli, míg az epika
reprezentánsai Homérosz és Hésziodosz.

Munkájukat a szerzők azzal a szándékkal ál
lították össze, hogy a görög és latin nyelvi alap
képzéshez egyfajta segédkönyvet adjanak a ta
nulók és oktatók kezébe. Haszonnal forgathatják
továbbá a kiadványt a felsőoktatási intézmények
hallgatói mellett a klasszikus értékekre nyitott és
fogékony olvasók is. Hogy az antik görög szer
zők némely gondolata nem áll messze a keresz
tény értékrendtől,álljon itt néhány példa, amely
a kötetben természetesen görög és latin nyelven
is olvasható: Inkábbegy szép cselekedettel vétsem el
a célomat. minisem, hogy győzzek, aljasul. (Szo
phoklész) Nagy kincs az, ha a nyelve az embernek
takarékos, kedvesen akkor perdül, a mériékei, ha be
tartja. (Hésziodosz) Mert hitvány ember, ki baráta
it egyre cseréli, nálad a gondolat és a tekintet szembe



ne álljon! (Hészi odosz) Nézz a tükörbe! Ha szép
nek látod magad, derék dolgokat tegyél; ha csúnyá
nak, a természet mulasztását erkölcsi kiválóságoddal
pótold! (Biasz) Nézz a lelked mélyébe! Bensődben

van a jó kútfeje, ha folyton mélyíted, folyton buzog
hat! (Marcus Aurelius) Ki a hatalmat többre tartja,
s a vagyont a jó baráiruil, az veszekedett bolond. (Eu
ripidész) Tegyen, vagy mondjon bárkibármit: nekem
jónakkell lennem.Mint ahogyaz arany, a smaragd, a
bibor is egyre azt hajtogatná: tegyen, vagy mondion
bárki bármit, nekem smaragdnak kell lennem, meg
kell őriznem szinemei. (Marcus Aurelius)

Ebben a szellemben merjük ajánlani e kötetet
a klasszikus irodalomra és szerzők gondolataira
fogékony olvasóknak. hiszen - Ovidius gon
dolata szerint - szívesebben isszuk a vizet magá
ból a forrásból. tLectum Kiadó, Szeged, 2005)

FEDELESTAMÁS

KOVÁeH ZOLTÁN: AZ ESZTERGOMI
FŐSZÉKESEGYHÁZIKÖNYVTÁR
TÖRTÉNETE A 11. SZÁZADTÓL 1820-IG

Hazánk egyik legjelentősebb egyházi könyvtá
rának máig kiadatlan állománytörténeti kötete
szerzőjének halála után huszonöt esztendővel je
lent meg. Mielőtt a műből kibontakozó könyv
tártörténetet áttekintenénk, érdemes összefoglal
ni e könyv megjelenésének nem mindennapi
történetét.

A szerző, Kovách Zoltán (1930-1981) az esz
tergomi főegyházmegye papja volt, a teológia
doktora, az ELTE Bölcsészkarán oklevelet szer
zett kőnvvtáros, az Országos Katolikus Gyűjte

ményi KUlpont könyvtári előadójaként az ország
egyházi könyvtárainak szakmai felügyelője,

1961-től a Főszékesegyházi Könyvtár igazgatója.
Radó Polikárp tanítványa volt és 1968-70-ben
Rómában, a bencés Szent Anzelm egyetem li
turgikai intézetében folytatott magasabb szintű

tanulmányokat.
Lelkipásztorként számos hittanos tanítvá

nyának felnőtt korban is szeretett "Zoli bácsi ja"
kedves, nyitott egyéniségével mindig szívesen
segített, nemcsak a tudomány, hanem a min
dennapi élet útvesztőiben is. Egyik tanítványa,
a tudomány világában is járatos Szepesi Zsu
zsanna, kiemelkedő módon fejezte ki háláját,
amikor férje, dr. Seebergi Sasváry Zoltán segít
ségével saját költségén megjelentette Kovách
Zoltán mindeddig kéziratban maradt munkáját.

Esztergomban is a liturgikus élet és a kápta
lani iskola tette szükségessé kezdettől fogva a
könyveket, kódexeket. Később, a 16. század ele
jén, Várdai Pál érsek idején oly híres volt ez az
iskola, hogy ha valakit műveltség hiányával vá-

so

doltak, azt mondták róluk: "ez sem nevelkedett
Pál érsek udvarában". Természetesen e korban
a kézírásos technika még nem tett lehetővé

nagy könyvtárakat. A Bolognában tanult László
mester, esztergomi prépostnak is, 1277-ben csak
húsz könyve volt, és a maga korában nagynak
számított. Ez természetesen idővel változott. Az
esztergomi kódexmásoló-műhely- harminc ír
nokkal - Vitéz János érsek idején a székesegy
ház melletti káptalanházban volt. Könyvtárába
"minden könyvet meghozatott. amit csak meg
lehet lelni. Eredeti műveket csakúgy, mint for
dításokat."

Kovách Zoltán munkájában nemcsak a már
ismert adatokat összegzi, de saját új kutatásait
is. Igy például cáfolja, hogya Bibliotheca őrizne

egyet is Mátyás király könyvtárából. Inkább
Csapodi Csabával ért egyet, hogy a Mátyás által
alapított papi testület (királyi kápolna) könyvei
ről van szó.

A Bibliotheca történetének első része 1543-ig
tart, két okból is. Egyrészt ez lényegében a kéz
iratosság kora. (A könyvtár a kódexeken kívül
ezer kéziratos művet őriz, és 306 ősnyomtat

ván yt, köztük a hazánkban lévő legrégibb nyom
tatott könyvet), másrészt ekkor kezdődika török
előli menekűlés, a nagyszombati korszak, mely
1820-ig, pontosabban 1821-ig tartott. Ekkor kez
dődik a könyvtár végrendeleti gyarapodása.

A mohácsi vész után esztergomi érsekké lett
Oláh Miklós végrendeletében mindenesetre
elég gúnyosan bírálja kanonokjait. írván, hogy
nagyszombati házában lévő könyveit az egy
háznak hagyna, de az úgyis igen sok porosodó
könyvvel bír már eddig is, mert az Urban test
vérei, a kanonok urak, nem veszik kézbe és
nem törlik le azokat. A szerző szerint az első ki
fejezetten a könyvtár javára szóló végrendeleti
könyvhagyaték Szondi Pál nagyprépost. rozoni
püspöktől való. De intézményesen Forgách Fe
renc bíboros érsek rendezte a papok könyvei
nek végrendeleti hagyományozását 1611-ben.

A könyvtár nagy fejlődését hozta Lippai
György érsek vásárlása, aki 1642-ben Bécsben
megvette a Fuggerek 1681 kötetes könyvtárat
3300 aranyért. A könyvtár állománya így az
1670-es években megközelítette a háromezer
kötetet. Ekkor készültek az első katalógusok. A
török alól 1683-ban felszabadult Esztergomba
1821-ben költözött "haza" a Bibliotheca. Mai
épülete feltehetőleg Hild József tervei szerint
1853-ban készült el.

Kovách Zoltán könyve huszonöt év után a
munka folytatására vár. (Esztergom - Budapest,
2006)

ROSDY PÁL


