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Németh Lász ló több mint hetven éve a magyar
művelődés és művelt5égigény egyik nagy hibájá
nak azt nevezte, hogy az intézmények többsége a
tud ás azonnali konvertálhatóságát tekinti a legfon
tosabbnak, s egyre kisebb az igény a jellemfejlesztő

és a személyiség erkölcsi igényét gazdagító tudás
formák megszerzésére. Az idei könyvhét hatal
ma s mennyiségű kiadvá nyai mintha cáfolták
volna ezt a véleményt. Mégis jogos felvetni a kér
dést: el is olvassuk ezeket a műveket?

Ariszto telész arra figye lmez tet Poétikájában,
hogy az írónak nem másolni a kell a valóságot,
hanem megmutatnia lehetőségeit, rávilágítania
rejtett össze függései re. Az új könyvtermésből el
sősorban Juhász Ferenc versesk ötet ét. a Pacsirta a
sziobcnt érez tem ilyennek. Már-már közhely azt
emlegetni, hogy Juhász szinte lehetetlen feladatra
vállalkozo tt, midőn a teremt ett világ végtelen
gazdagságát és benne a bűnös és megigazult em
ber szépségét és nagyságát sűríti l átomásaiba. Rá
adásul e hatalmas építmé nyek alkotásában egy
fajta ritmikus ismétlődést is megfigyelheilink: a
leírásokat, végtelenbe nyitó képeket nyugvópont
okként, akár imádságként értelmezhető betétek
szakítják meg. Szinte kézzel fogható, ahogy a
világ teremtésének napjai követik egym ást, s
egy-egy nap után az Ur szemléli művét. Es köz
ben mintha hangját hallatná az örök kísértő: ön
magával, rendeltetésével kapcsolatban igyekszik
elbizonytalaní tani a tétován tájékozódó magá
nyos lényt, aki a létbe vetve az értékekkel igyek
sz ik szembesülni. "Ha azt mondom : lsten és a Vi
lág ugya naz, akkor van egy képtelen logikai
lehetőség szív-hitemben. de ez a logika önmagá 
ba zárt, mégis befejezhe tetlen, ugyanakkor foly
tath atatlan ." A csak a logikára alapozó gondo lko
dás újra meg újra csapdá ba csal, s egyre
nyilv ánval óbb, hogy egy mind ezen túli lehetőség

is létezik, ame ly teljesebbé. hitelesebbé teheti a
gondo lkodást és a tetteket . E világ felé nyit a szív
ben daloló, a sze retet himnuszát zengő pacsirta:
" Ó, lsten, hűség, jóság, sze retet, irgalom ." Eze
ket az isteni ad ottságokat nyom ozza a hatalma s
versfolyamban a költő, aki hajdani önmagá hoz
vissza találva neologizmusával nemcsak a lét, ha
nem a szó vég telen lehetőségei t is felvilla ntja.

Más kifejezésmódda l, de hasonló irányba tö
rekszik Czigá ny Gyö rgy Egi kémia című köteté
ben, am ely az Uj Emberben megjelentetett
" tíz-mondatait" is tart alm azza. Ezek a mondatok
tömören, lényeglátóan foga lma zzá k meg a
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keresztén y életv itel ideálját. Meggyőző, szé p
pé ldája ennek a lírai formálásn ak a Mozart em
lékét idéző Kis semmis égek: "Moza rt (alig ismer
ten) Párizsban írta meg a világhírű táncművész,

Noverre számára balett-zenéit: Les petits riens ...
Játékos és együgyű pásztortörténet tételei ezek a
kis semmiségek, de mégiscsak a zseniális Mozart
é letmű-darabk á i , A semm is égeknek. a 'pisz li
csá r' dolgoknak (hogyazug nye lvben meghono
sodo tt sze rb-horv át szóval éljek) milyen sorsa
van a Gondviselő által teremtett létben?

Vigyazza Isten az emberi történelem útjait,
drámai történéseit, de mindegy-e neki, hogy kivel
tal álkozorn össze a sarkon? Es mind egy, miről fe
csegü nk? Elejtett szavaink nem válnak-e lelki táp
lálékok magvaivá? Nem fakadhatnak-e belőlük

színek és titkokkal teli virágok a lelkek term észe
tében? Ami az emberi létezés szokásrendje szerint
létfontosságú , vagy épp jelentéktelen, az az t hi
szem, egy formán életbevágó, egyként fonto s a
Teremtő számá ra: létműve része az mind.

Imádkozhatunk államférfiak bölcsességéért ,
az Egyház egységéért, a békéért , a pápáért. De
épp ilyen fontos Istennek ajánlott gondolataink
ban a fohász egy keserűségbe zárt arc váratlanul
fölsütő mosol y áért."

Ezeknek a tömör elmélked éseknek az ad ja a
hitel ességét , hogy mélyen és elköteleze tten em
beri ek . Cz igá ny György ebben a műfajban ala
kította ki "a sz ív segéd igéit" . S hasonl ó érzésvi
lág jellemzi kötetének ve rse it is. Ezért érez zük
kivételesen szerenes és csillagzat alatt született
nek a hazaszeretetről írt Vándordaltés a látomá
sos Köznapi hajnalt, ame ly annak is bizon yítéka ,
hogya költő va rázs pá lcájának ihletése nyomán
bármikor bekövetk ezhet a csoda, s vele egy ütt
Istenre hagyhatjuk poklunkat.

E valóban jelentős és fontos kötetek társaságá
ban az egri Apor Elemér emlékét idéző DajkáId
völgt) eme várost című kötetben szereplő költemé
nyek halv ányabbak. Természetesen minden el
ismerési.ink Eger ő nkorm á nyzat á é , hogy ily szép
példáját valósította meg a hagyományok őrzésé

nek, mégsem sza badulhatunk attól a sejtésünktől,

hogy Apor Elemé r iga zi jelentőségét Kálnoky
László pályája alakítá sába n kereshetjük. (Erre
ut al is Csűrős Mikl ós tanulmán yában .) Ap or
Elemé r életéről és pályájár ól Cs. Varga István
írt feltá ró tanulmán yt. A késő öregséget megélt
író formahűségéről és szemléletéről tal án az
Ének a csúcsról áru l el a legtöbbet, ez a vers a ro
mantika hev ület ét. tökéletességre törekvő sze l
lemi ségét id ézi: "Villan a völgyben a nap tüze, il-



lan a bú / Ó, csak a csúcsokat illeti méla ború / Lenn,
aki jár, hiszi fenn, az a felleg az ég / fenn, aki jár, hi
szi már, ez a fenn nem elég. / Vágy töri feljebb, mo
götte a fagy /es~ jár / 'U! menne, /emenne, nem vezet
út le se már. / Enekel. Eneke száll lea völgybe, meg
áll az idő / bdmuld, de maradj, tehelyetted vesszen el
ő / Maradjon a föld békéje, vagy harca veled / neki
vesznie kell, nem ember már s Isten se lehet / S míg
hallika csúcsról az éneke fellegen át, / szorítsd ma
godhoz a gyermekedet s mondj érte imát."

A költészet emberi tartalmairól. lélek- és jel
lemgazdagító hatásáról a fordításokból is bősé

gesen meríthetünk. Ilyen vonatkozásban figye
lemre érdemes ismereteket meríthetünk Lőrincz

Julianna Kultúrák párbeszéde könyvéből, amely
elméleti alapvetés után áttekinti a magyar mü
fordítás-irodalom történetét. majd stilisztikai
kérdéseket világít meg. Végül jól megválogatott
példák nyomán magyar költemények orosz és
angol fordításaiból kőzöl antológiát. Hogy ezek
a tolmácsolások visszaadják-e a magyar eredeti
hangulatát, azt lehet vitatni, de minden tolmá
csolás hírünket viszi a világba, s bizonyítja a

magyar líra nagykorúságát. RÓNAY LÁSZLÓ

SZIRÁK PÉTER: ÖRKÉNY ISTVÁN

Örkény István értelmiségi, írói sorsa jellegzetes a
huszadik század középső harmadára. Asszimilá
lódott zsidó nagypolgári családban szűletett, a
piaristáknál érettségizik, gyógyszerész-, majd
vegyészdiplomát szerez, de korán az irodalom
hoz pártol, barátaival lapot szerkeszt, a Szép Szó
vonzáskörébe kerül, él Nyugaton, visszatér,
megjelenik első kötete, katona, majd munkaszol
gálatos. harcol a keleti fronton, hazatérése után
belép az MKP-ba, újságíróként szolgálja az esz
mét, kötetei jelennek meg, ideológiai támadás
célpontja, részt vesz az 56-os eseményekben, ki
hallgatás, önkritika, szilencium, vegyészként
dolgozik, a hatvanas évek kőzepétől újra publi
kál, sikeres próza- és drámaíró. Élete, akárcsak
írói munkássága, kiváló prózai és kiváló drámai
téma: nevelődési regénybe illő életét, pályáját
drámai fordulópontok dinamizálják, melyek
nem nélkülözik a groteszk jegyeket sem. Szinte
anekdotának tekinthetőaz az apró életrajzi moz
zanat, amikor első felesége közli az éppen kato
nai szolgálatot teljesítő Orkénnyel, hogy válni
akar, mert beleszeretett férje barátjába, mire a sér
tett férfi egynapos szabadságra Pestre siet azzal
a szándékkal, hogy megöli őket, húga azonban,
miközben a bosszúra készülő sértett férj a fürdő

szobában tartózkodik, a gyilkos fegyver helyett
Medve sajtot tesz a pisztolytáskába, s amikor a
tettre kész férfi cselekedni akar, szánalmasan ne-
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vetséges lesz. Tipikus Örkény-egyperces! Olyan
történet, melyben prózája és drámái is bővelked

nek. Ebben ..a jelenetben pontosan az történik
vele, amit Orkény tesz "hőseivel", Tót úrral,
Orbánnéval. a sok Pistivel és a többiekkel, ami
kor ezeket helyzetbe hozza, s "helyzetérze'kenysége
és humora révén" ábrázolja, amit a pályakép írá
ja, Szirák Péter, olyan írói sajátságként emel ki,
amellyel Tűték, a Macskajáték, a Pisti a vérzivatar
ban, az egypercesek és más művek, novellák,
drámák meg kisregények szerzője "új távlatba
helyezte a magyar kisprózát, és úgyszintén egy
korszak önkifejezésévé avatta a groteszk színrmí
írást" . Erre azonban valójában majd csak a pálya
utolsó, harmadik fázisában (felvonásában!) kerül
sor. Miután Örkény "a harmincas évek közepén
kezdő íróként, fogékony tanítványként Kosztolá
nyi és Márai kisprózai mintáit követve az eltérő

értékrendek feszültségét vitte színre, frivol-ironi
kus hangnemben", majd "a kommunista eszmék
hatása alatt műveiben vétkes egyszerűségeket

hirdetett", s jószerével "megszűnt írónak lenni".
Ezt követi az a bizonyos harmadik alkotói fázis,
melynek kezdetét az a felismerés jelentette, ami
kor "megbomlott a hazugság hálója", és Orkény
"az elsők között volt, aki mély önelemzéssel is
merte fel eltévelyedését".

Tény, hogy Orkény István teljes életműve 
beleértve a középső fázis nem kevés tanulsággal
szolgáló sematikus szövegeit is - tartósan von
zó, érdeklődésre számító, amint erre az opus
több életműkiadásautal (ezt a Szépirodalmi Ki
adó kétszeri vállalkozása az 1971-73 közötti
négy kötetnyi, Időrendben című, és az 198D-89
közötti tizenvalahány kötetnyi, valamint a Pala
tinus Kiadó immár tíz éve életben tartott soro
zata tanúsíthatja), ugyanakkor nem kétséges,
hogy Örkény írói rangját majd az utolsó alkotói
korszak gazdag próza- és drámatermése hozza
meg. Szirák Péter három és félszáz oldalnyi pá
lyaképe példás alapossággal végigvezet bennün
ket az opuson (talán hosszabban foglalkozik az
első fázis novelláival, mint azok megérdemel
nék), nem egyszer olyan részkérdésekre is kitér,
mint a levélmotívum, a kihagyás eszköze, a bo
lyongó alakja (kár, hogy ennek kapcsán nem
említi Szakonyi Adáshibájának Emberfijét'), de
mindenekelőtt a "különböző nyelvhasználati
módok, diskurzus minták" sajátos örkényi vál
tozatainak elemző bemutatása dicséri ennek a
manapság ismét divatba jött, életutat és pálya
rajzo t jó arányérzékkel vegyítő műfajnak leg
újabb, Ferencz Győző Radnótija és Kerényi Fe
renc Petője mellett publikált darabját, melynek
számomra legizgalmasabb írói/emberi kérdése
annak a pillanatnak a megragadása, mely Or
kény "ébredését" jelentette. Valódi drámai for-



dulat volt, amely nyomán Örkény eljutott "a
csodában mindvégig hinni kellett" kényszerét a
tisztánlátás szabadságának igényével felváltó ál
lapotba, ami a Kádár-Aczél-érában sem jelentette
a felhőtlen alkotói nyugalmat: a Pistia vérzivatar
ban megírása után tíz évvel kapott csak színpa
dot, a Forgatókönyvet kórházi ágyán is javíttatták
vele, de a Rákosí-Révai-világhoz képest lényege
sen más volt. Orkénynél ez a fordulat pontosan
úgy játszódott le, ahogy egy drámában szokott,
amikor megérkezik a hírnök, vagy előkerül egy
megdönthetetlen bizonyíték, például egy levél.
Orkény számára a hírnök a Rajk-perről tudósító
Déry Tibor, a szemet felnyitó levél pedig az a ki
jelentése volt, miszerint "egy szó sem igaz az
egészbőr, mármint abból a színjátékból, amit a
hatalom rendezett. Szirák Péter könyve kiválóan
dokumentálja ezt a felismerést, amely nemcsak
Örkény, hanem idővel mások számára is szem
léletváltáshoz vezetett - irodalmunk hasznára
és javára. (Palatinus, Budapest, 2008)

GEROLD LÁSZLÓ

SCHEIN GÁBOR: BOLONDOK
TORNYA

Az idei könyvhét alkalmából jelent meg Schein
Gábor Bolondok tornya című kötete, mely az alig
másfél évtizede íródó életműben a költői-írói for
makeresésnek egy újabb sikeres stádiumát jelenti.
A Bolondok tornyát műfajilag verses elbeszélésként
határozhatnánk meg, melynek irodalmi mintái a
mottóként is szereplő Dante-mű, Goethe Faustja
és Madách Tragédiájának történelmi színei. A Bo
londok tornya ugyanis egy utazás történetét beszéli
el, egy utazásét az idó1abirintusban az 17SD-es
évektó1 2006-ig. Amennyire kötődik Schein újabb
műve az irodalmi hagyományhoz, annyiban el is
tér attól. Maga a történet változó helyszíneken ját
szódva a 18. századi festő, Bernardo Bellotto (if
jabb Canaletto) és egy magyar származású auszt
ráliai, művészetkedvelő ideggyógyász, a műben

Bobként szólított Robert Nador dialógusából
bomlik ki. Ebbe a párbeszédbe időnkéntmás han
gok is beleszólnak: a második zürichi színben a
CNN News tudósítójaként megszólaló Johann
David Michaelis, 18. századi orientalista, a má
sodik pirnai színben "a hetvenkettedik angyal
személyi asszisztense" és a második bécsi szín
ben Frau Skalpell, a Narrenturm, a címadó Bo
londok tornyának idegenvezetője. Az időutazás

eszközei is mindig mások (postakocsi, léghajó
szerű időgép. körhinta, a klasszikus eposzok
deus ex machinájának paródiájaként megjelenő

fentebb említett angyali lény, a bécsi 43-as villa
mos és egy velencei csodakalap). Az Isteni szmia-
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teK vagy a Faust párosaira jellemző szerepmeg
osztás sem érvényesül egyértelműen a műben.

Legtöbbször ugyan Bob a vezető, s Bernardo az,
aki vele utazva különféle szörnyűségeket kény
telen elszenvedni, de például az 194D-ben játszó
dó második pirnai színben a vezető szerepét az
angyallány veszi át, míg a második bécsi színben
Frau Skalpell. az idegenvezető. Ebből a rövid
összefoglalásból is sejthető, hogy Schein Gábor
ironikus játékot folytat az öröklött műfaji kon
venciók keverésével. a szabadjára engedett kép
zelet történetalakító mozgásával.

Külön figyelmet érdemel a narráció. Nem
csak arról van ugyanis szó, hogya cselekmény
drámai dialógusokból bontakozik ki, de az el
beszélői szerep is megkettőződik. A főszöveg

ugyanis Robert Nador írása, aki feleségével tett
európai körútja során Pirnában a Krumplis
zsákhoz címzett fogadó 27-es szobájában 2006.
augusztus lü-én délután öt órakor kezdi írni a
művet. Erről azonban a szöveget kommentáló
lábjegyzetbőlértesülünk. Nador művét magya
rázó, kiegészítő, időnként helyesbítő másik el
beszélő (nevezhetjük akár Schein Gábornak is),
a saját szövegbeli pozícióját "semleges elbeszélő

szerepként" határozza meg, melyből azonban
időnként kilép, s ironikus megjegyzést fűz Na
dor szövegéhez, mint például a 18. lábjegyzet
ben (41.). A kommentátor kiegészítései egyrészt
azokat a lexikális ismereteket kőzlik, melyek az
adott történelmi kor vagy helyszín megértésé
hez szükségesek, másrészt viszont időnként túl
is írja saját szerepét, olyan információkat közöl,
melyek a történet megértése szempontjából lé
nyegtelenek. Egyszerre könnyíti meg tehát az
olvasó dolgát, a mű mögötti művelődéstörténeti
anyag közlésével. és viszi zsákutcába az olvasást.

Azok az összetartó és széteső mozgások,
mely a lábjegyzetek kommentátorának szerepét
jellemzik, megfigyelhető a mű egészében is. Az
időben előrehaladó mozgás mellett, ahogy azt a
helyszínek változása, a hasonló szituációk (fenye
getettség, bezártság, Bernardo megpróbáltatásai)
is mutatják, egyfajta ciklikusság figyelhető meg a
cselekményalakításban. A sokszor homályosnak
tűnő utalások a történet metonimikus előrehala

dása helyett az ismétlődő motívumok metafori
kus egymásra vonatkoztatása révén válnak meg
érthetővé. A mű központi motívuma egyrészt
tehát a kőr, másrészt a (kör alaprajzú) torony,
mely összekapcsolja a verses elbeszélés két fő

helyszínét, Pirnát a Sonnensteinnel, amely 1811
óta működött elmegyógyintézetként, s ahol 1940
és 1941 között a nácik betegeket megsemmisítő
T4 akciója lezajlott, valamint Bécset a Narren
turmmal, a Il. József által alapított, ma múzeum
ként működő elmegyógyintézettel. A torony-me-



tívum gyökerei visszanyúlnak a bibliai Bábel
tornyáig, melyről Schein Gábor a következőket

mondta: ,,[A] verses elbeszélés Bábel tornyának
helyén születik, és így, hisz mást nem is tehetne,
maga is tornyokat épít. Hét tornyot, játéktor
nyokat, az európai történelem szörnyűségeinek

helyszíneit. A szörnyűségbe azonban mindig
belevegyül a beszéd öröme. Mert Bábel tornya
pedig nemcsak a zavar helye, hanem a nyelv te
remtésé is". A torony nemcsak a bezártság, az
elkülönítés helye, ahová a társadalom perifériá
jára szorultakat, a normális többséggel szemben
a nem normálisnak mondott kisebbséget, a bo
londokat zárják, hanem a város fölé magasodva
a többet látás, a szélesebb horizont lehetőségét is
kínálja.

Végezetül Vörös István kritikájának címét
idézve feltehetjük a kérdést: "Mi kerül a bolon
dok helyére?" Lehet, hogy mi kerülünk. De ha
nem feledjük, hogyacarnera obscura a valósá
got mindig fordítva tükrözi vissza, akkor talán
túl is élhetjük. (Jelenkor, Pécs, 2008)

SZÉNÁSI ZOLTÁN

VASADI PÉTER:
A FIGYELEM KERTVÁROSA

Vasadi Péter minden kötete előkészületnek hat.
Fölkészülésnek és fölkészítésnek. Székely Mag
da szép kifejezésével szólva: "a helyzetek I
végső világossága" vetíti magát előre bennük.
Ezért a fény-motivika kitüntetett jelenléte Vasa
din ál. S ezért, hogy látomásos realizmus rajzol
már-már mennyországi szcenikát több versben
is; A figyelem kertvárosa darabjaiban föltűnő gya
korisággal. Az a benyomásunk: a verstereket túl
világi fények ragyogják be, miközben a művek a
mennyből való nyelv szavait keresik. Mindehhez
a távlatot, a tágasságot az eszkatológia nyitott
sága, az üdvtörténet dimenziója adja. Ha létez
nék par excellence evangéliumi költészet, talán
ilyen volna. (Vasadi Péter költészete létezik, tehát
van evangéliumi kőltészet.)

A szövegek többsége ezúttal is szabadvers.
Pontosabban: szabad beszéd. A szabadulás beszéde.
Voltaképpen függetlenül a verstárgytól - amely
lehet a nyelv, a költészet; történelmi esemény
vagy művészeti jelenség; szerelmi vagy termé
szetélmény. Végső soron ugyanis minden temati
kus kitérő a Vasadi-líra egyetlen tárgyához visz
közelebb: a szentség kérdéséhez. Vagyis inkább:
bizonyosságához. Azjsteni létértelemhez s a jézu
si jelenvalósághoz: "O a világosság. I Nem bántja
a fényt, I sem a sötétséget: I mindkettőt bevilá
gítja" (Elégia; 17.); "Nem forog a világ I se előre,

se hátra, I teljesedik, súgja" (Késlekedem; 49.).
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"Keresem, aki kezdettó1 I keresett" - fordítja
személyes tartalmúra, alanyi hitelűre a kriszto
lógiai versbeszédet az Ablak című vers (103.).
Metaforizáló szeméremrnel vall hasonló élmény
ről A köd átvonulása: "Apadok romtalanul. I Mint
ha vetkőzne, süt a Nap. (...) Itt most szentség
van" (71.). Az így elnyert létállapotra a Bakelit zár
latában kiteljesedő önreflexió alkotás és szeretet
kettős parancsával utal: ff" • • kettőt nem tudok, I
holtbiztosan: I nem-írni s nem-szeretni" (94.),
míg a Halhatatlan a szerelem misztériumában sejt
utakat a tapasztalaton és tudáson túli valóságba:
"Eletre kelsz, ha nézlek. I Belső világosságtól I
kívül fényes a bőröd. (. ..) EI kell hagyni az ész I
partját, szerelembe I merülve értelemért" (85.).

Vasadi Péter versei olyan világot rajzolnak
-remélnek elénk, amelyben eltagadhatatlanul
válik ketté látszat és lényeg: "Arnyékot keres a
I valóság, amikor I villog a föl- I cicomázott
semmi" (Körülfrás; 52.); amelyben az élők terem
tés szavatolta, létbeli egyenlősége (mert együvé
tartozása) is nyilvánvaló: "Senkit se lekörözni.
I Mindenki legelöl van" (Igazán mondom; 57.); s
amelyben a "kicsik" dicsőülnek meg, akik "fes
tenek, szülnek, imádnak" (A remekmű esélyei;
61.). Az ekképp megélt (és megírt) világ azért
lehet otthonos, mert tartósabb otthont ígér: "De
az ég nem a I legfölső emelet. I A föld csak alag
sor. I A dráma az űrön túl I és a pincesötétben
I zajlik" (Fénytelenek; 27.); "Ez itt csak a vízszin
tes, I első grádics" (Nagytúra; 104.). (Ez utóbbi
írás - a végső repülés képzetével - Pilinszky
János Egyenes labirintusának társverse; csak éppen
nem a "nyílegyenes labirintus" versnyelvi misz
tikájához folyamodik, hanem az "égnek I tá
masztott lépcső" miszteriális képiségét bontja ki.)

Hogy magunkévá tehetjük-e a versek látás
módját, e líra látószögét? Minden bizonnyal.
Legföljebb kudarcot vallunk. Föltéve, hogy nem
vesszük komolyan a szelíd tanácsot: "A legkar
csúbb toronyba lépj föl I a figyelem kertvárosá
ban" (Erős csönd; 89.). S nem engesztelődünk

meg a másra átruházhatatlan életfeladatban:
"Végül is I kivétel nélkül minden I születettnek
meg kell I vívnia állóháborúját, I mint ama Já
kóbnak azzal, I akit Angyalnak nevezünk" (Vé
gül is; 22.). De Vasadi Péter versei azzal biztat
nak: a kudarc is lehet szép - ha "ítélet s
irgalom" (Test; 79.) összegzi magát benne.

A kötetet bevezető sorokat nevezhetnénk
akár beavatásnak is. A prózai fölütés a szellemi
és az anyagi valóságot békíti eggyé, a nyelv, a
költészet és a költő szakrális szerepét hangsú
lyozva: "A költő nem irodalmár, hanem a szel
lem húsban élő lokátora. (... ) Az elhívott alétét
teszi föl arra, hogya nyelvnek, a szónak ugyan
úgy szellemi természete van, mint a teremtés-



nek. Az anyag a szelleminek lehetősége. A szel
lem meg akar testesülni. Legyen nappal vagy
éjszaka, a költő e titok világosságában szemléli
a létezést, s őt is e titok világítja meg" (Előszó;

7.). Akárha Teilhard de Chardin szavait értel
mezné az előszó, s igazolnák a versek: "annak,
aki lát, semmi sem profán". (Bitter 2000 Bt., fele
lős kiadó: Vasadi Péter, 2008)

HALMAJ TAMÁ5

BRUCE M. METZGER - BART O.
EHRMAN: AZ ÚJSZÖVETSÉG SZÖVEGE
Hagyományozás, szövegromlás,
helyreállítás

B. M. Metzger (1914-2007), a Princeteni Teoló
giai Akadémia egykori professzora, kétséget ki
záróan a modem szentírástudomány, pontosab
ban a szövegkritikai kutatás egyik kimagasló
alakja. Ezért is örvendetes, hogy klasszikusnak
számító műve (eredetileg 1964-ben jelent meg)
végre magyar nyelven is olvasható, mégpedig a
legfrissebb, a B. D. Erhman neves vallástörté
nész közreműködésével aktualizált negyedik
kiadás (2005) alapján készűlt fordításban.

A szerző már az első kiadáshoz írt előszóban
hangsúlyozta az újszövetségi szövegkritika
szükségességét - hiszen ,,(a) nem maradtak fönn
az eredeti kéziratok, és (b) a fönnmaradt máso
latok nem egyformák" -, s meghatározta a
szövegkritikus célját. Véleménye szerint a szak
embernek arra kell törekednie, "hogy megbizo
nyosodjék arról, hogya különféle másolatok
közül melyiknek a szövege közelíti meg legjob
ban az eredetiét. Egyes esetekben a rendelke
zésre álló források és az azokban található bizo
nyítékok annyira kiegyenlítik egymást, hogy
különösen is nehéz lesz választani a szövegvál
tozatok között. Más esetekben viszont a kritikus
a többé-kevésbé meggyőző érvek alapján meg
tudja hozni döntését: az egyik olvasatot elfo
gadja, a másikat elveti" (11).

A három részből és kilenc fejezetből álló mun
ka tulajdonképpen magát a szövegkritika tudo
mányát és művészetét tárja fel az érdeklődő olva
só előtt. Az "anyag"-nak szentelt első részben
megismerkedhetünk az ókori iratok keletkezésé
vel, az írnokokkal és munkájukkal, az Újszövet
ség görög kézirataival. a különböző (szír, latin,
kopt, gót, örmény, grúz, etióp, ószláv, arab, ónú
biai, szogd, angolszász) fordításokkal, valamint
az ókeresztény írók újszövetségi idézeteivel.

A kötet második része a szövegkritika törté
netét ismerteti a görög Ujszövetség nyomtatott
kiadásai szerint. Ez a történet értelemszerűena
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szövegkritika előtti kor felvázolásával kezdő

dik, amikor is elkezdődött a különféle szöveg
változatok összegyűjtése. Tudományos vizsgá
latról ugyanis csak a 18. század második felétől

beszélhetünk. A szövegkritika megalapozója és
első művelője ]. ]. Griesbach (1745-1812) német
tudós volt, akit természetesen sokan mások kö
vettek a görög Újszövetség negyedik, felülvizs
gált kiadásának 1993-as megjelenéséig.

A harmadik rész a szövegkritika és az Újszö
vetség szövegének viszonyát tárgyalja. Ismerteti
magának a tudománynak az ókorba visszanyúló
gyökereit, mai módszereit (például az informati
ka hasznosítását), feltárja azoknak a hibáknak az
okait (véletlen, illetve szándékos változtatások),
amelyek az újszövetségi szöveg áthagyományo
zási folyamatában kimutathatóak, elemzi magát
az áthagyományozás történetét, és végezetül
szembesíti az olvasót azzal, hogy mit is jelent a
szövegkritika a gyakorlatban.

A gazdagon illusztrált, tartalmas jegyzetap
parátussal (például a "római katolikus egyház"
kifejezés magyarázata, 63-66) és bibliográfiával,
név- és tárgymutatóval ellátott kötet nem
könnyű olvasmány. Ellenben megjelenése vitat
hatatlanul gazdagítja a hazai tudományos szak
irodalmat, és nagyon fontos segédeszközt jelent
mind a kutatásban, mind pedig az oktatásban.
Ugyanakkor a szerző élete és munkássága beszé
desen bizonyítja, hogya hit és a tudományos te
vékenység összeegyeztethetőek és nagyon jól
megférnek egymással, amennyiben nem mosód
nak teljesen össze, s nem válnak felcserélhetők

ké. Ebben a tekintetben B. M. Metzger munkája
rendkívül hasznos és tanulságos olvasmány le
het mindazoknak, akik meggyőződéssel vallják,
hogy a Szentírás értése és magyarázata nem igé
nyel semmiféle képzést. (Ford. Darvas-Tanács
Erik; Hannat Kiadó, Budapest, 2008)

JAKAB ATTILA

ECCLESIA SEMPER REFORMANDA
ET RENOVANDA
Katus László egyháztörténeti
tanulmányai és cikkei

A volt és jelenlegi tanítványai körében töretlen
népszerűségnek örvendő történészprofesszor, Ka
tus László 80. születésnapjára megjelent kötet kö
szöntőjében Várszegi Asztrik főapát a "késlelte
tett nemzedék" tagjának nevezi az ünnepeltet.
Olyan tudósnak tehát, akit az ötvenes években
még a tudományos életből is száműzni igyekez
tek, aki élete delelőjén a Történettudományi Inté
zet párthű vezetőinek kontrollja alatt foglalkozha-



tott a rá osztott, többnyire gazdaságtörténeti
témákkal, aki gondosan el volt szigetelve az egye
temi ifjúságtól, s csak a nyolcvanas évek közepén
juthatott katedrához Pécsett, hogy eredetileg vá
lasztott szakterületét, a középkort oktathassa.
Mindennek oka, amint az a kötetben közölt élet
út-interjúból kiderül, nem volt más, mint a pro
fesszor töretlen hűsége katolikus hitéhez, s ahhoz
a szellemi miliöhöz, amelyben nevelkedett, vagy
is mindahhoz, amit a kommunista rendszerben
"klerikális reakciónak" és "kispolgári csökevény
nek" bélyegeztek. A rendszerváltás után aztán,
abban az életkorban, amikor mások már nyuga
lomba vonulnak, Katus professzor felsőoktatási

tevékenysége éppenséggel kiszélesedett, előbb a
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán,
majd a Pécsi Hittudományi Főiskolán. Ez utóbbi
intézmény fiatal munkatársai szedték csokorba a
professzor egyháztörténeti tárgyú publikációit.
Ezek többnyire ismeretterjesztő jellegű írások, il
letve reprezentatív kiadványokba készült összeg
zések, s nem szorosan vett szakpublikációk. Az
egyetlen kivétel az a tanulmány, amely az ószláv
liturgia horvátországi elterjesztésére a 19-20. szá
zad fordulóján tett kísérletet mutatja be, a Szent
szék, a magyar kormány és a horvát nemzeti
mozgalom egymást kioltó törekvéseit elemezve.
Aki hiányolja a kötetből a további .fajsúlyos"
publikációkat, az magyarázatért forduljon az
imént említett életút-interjúhoz, amelyból kiderül,
hogy Katus professzort tudatosan távol tartották
az egyháztörténeti kutatásoktól, s azokkal szinte
csak kedvtelésből foglalkozhatott. Ha tehát telje
sebb képet akarunk kapni munkásságáról, érdek
lődésénekhorizontjáról és szaktudományos felké
szültségéról, ezen ünnepi kötet mellé oda kell
helyeznünk azt a másikat, amelyet világi tárgyú
publikációiból a Pécsi Tudományegyetem Bölcsé
szettudományi Karának Történelem Tanszékcso
portja jelentetett meg ugyancsak a 80. születésnap
apropóján (Sokszólamú történelem. Kaius László vá
logatott tanulmányai éscikkei. Szerk. Nagy Mariann
és Vértesi Lázár. Pécs, 2008). Itt találhatjuk Katus
professzor legfőbb kutatási területeinek, vagyis a
gazdaság- és népesedéstörténetnek, a nemzetiségi
kérdésnek és a historiográfiának lenyomatait.

De nem lehet azt állítani, hogy az egyháztör
téneti tárgyú tanulmányok és cikkek nem ta
núskodnának kellően szerzőjük erudíciójáról,
összegző képességéről és teológiai jártasságáról.
A 18-19. századi magyar egyháztörténet körébe
tartozó írásokon átüt a bőséges ismeretanyag,
amellyel ugyanennek a kornak a gazdaság- és tár
sadalomtörténetére nézve rendelkezik a szerző.

Ez éppúgy igaz a magyar katolicizmus korabeli
állapotának, vagy a Szentszék és Magyarország
kapcsolatának panorámaszerű áttekintésére,
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mint a bencés rend oktatási tevékenységének
bemutatására, vagy éppen egy mintaszerű plé
bániatörténetre. A középkor a Rubicon folyóirat
ban megjelent ismeretterjesztő cikkek szintjén
van jelen, olyan témákkal, mint a nemes
asszonyok és az egyháziak hétköznapi élete,
vagy a születésszabályozás története. Az isme
retterjesztést általában a tudomány művelésének

"könnyű műfajaként" tartják számon, de jelen
tőségét abban, hogy az új kutatási eredmények
és megközelítések eljussanak az érdeklődő

nagyközönséghez, kár lenne alábecsülni. E kö
tet írásaiban a professzor által nagyra értékelt
Annales-iskola, a mentalitástörténet és a kultu
rális antropológia eredményeinek, módszereinek
közvetítése érhető tetten. De másra is jó ez a
könnyedebb, hivatkozásokkal és lábjegyzetekkel
nem terhelt stílus, Arra tudniillik, hogy revideálja
azt a történelem-képet, amit az általános- és kö
zépiskolai tankönyvek nyújtottak az idősebb kor
osztályoknak amarxista indoktrináció jegyében.
Ebből a szempontból érdemes kiemelni azt az
írást, amely a kereszténység szerepét elemzi a kö
zépkori Európában. Itt ugyanis Katus professzor
egyértelműen kedvező értékelést ad arról, amiról
a korábbi sematikus történelem-értelmezés csak a
negatívumokat sulykolta (akkor is, amikor a
szakemberek már megszabadultak az ideológi
ai béklyóktól). A modernkor vonatkozásában
ugyanez áll a rövid Prohászka-életrajzra, amely a
püspökről a közvélemény nagy részében élő kép
nél kiegyensúlyozottabb megközelítést kínál. Ha
sonlóan árnyalt a 19. századi liberális katoliciz
mus és az I. Vatikáni zsinat eseményeinek
ismertetése, mindkét írás a legújabb egyháztörté
neti szakirodalom eredményeit hasznosítja. A li
berális katolikusokról Katus professzor összessé
gében kedvezőbb képet fest, mint a korábbi
magyar egyházi történetírás, de az l. Vatikáni zsi
nattal és IX. Piuszszal kapcsolatban is sikerül el
kerülnie azt a csapdát, hogy a korabeli, a pápát
kritikátlanul dicsőítő ultramontán, vagy a másik
pólust képviselő antiklerikális tábor szemléletét
igazolja. A liberális katolikusok eszméihez szoro
san kapcsolódik a kötetben egy esszé, amely a
szabadság fogalmának változásait elemzi a katoli
kus közegben (Keresztények és szabadság - törté
nész szemme/). Ez az írás egyrészt továbbgondol
kodásra készteti az olvasót, másrészt felvillantja a
magyar történetírásban magának elsősorban em
pirikus kutatási eredményekkel nevet szerző Ka
tus László esszéírói vénáját, hogy ne mondjuk,
hajlamát a filozofálásra. (Szerk. Gőzsy Zoltán,
Varga Szabolcs és Vértesi Lázár. "Seria Historiae
Dioecesis Quinqueecclesiensis IV." Pécs, 2007)
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