
BÁTHORI CSABA:
A HANGSÚLY KERESÉSE

Az idei, 81. Ünnepi Könyvhétre jelent meg Bá -
thori Csaba új kötete, A hangsúly keresése címmel.
A sokoldalú szerző könyvei közt ez már nem az
első esszékötet (A nyíl és a húr, 2005, Játék a sötét-
tel I–II., 2007, Sétagyakorlatok 2010), s ennek a kö-
tetének sokatmondó a címe is. Esszéiben a szer -
ző az irodalom egy-egy alkotójáról, alkotásáról
bizonyos lénye gi pontokra, részletekre rávilá-
gítva közöl fejtegetéseket, értelmezéseket, tesz
személyes megjegyzéseket, felkínálva azokat az
olvasónak is.

Az esszékötet 68 hosszabb-rövidebb írást tar-
talmaz, három egységre tagolódik. Az első, Kite-
kintés című részben — az esszé köznyelvi meg-
határozását szem előtt tartva — olyan írásokat
találunk, amelyek főként a világirodalom alkotói
kapcsán közölnek személyes véleményű elem-
zéseket. Az írások vélhetően a szerző kedvelt
íróit hozzák közelebb az olvasóhoz, munkássá-
guknak egy-egy részletkérdésén (például első és
utolsó szavak, mondatminták, nyelvhasználat,
írásjelek) keresztül. A külhoni szerzők (Shakes -
peare, Novalis, Flaubert, Baudelaire, Jean Paul,
Wisława Szymborska és mások) mellett magya-
rokról, azok egyéniségéről, alkotásmódjáról is ol-
vashatunk, többek között Petőfiről, József Attilá -
ról, Beney Zsuzsáról, Kertész Imréről.

Az első részben feltűnt szerzők közül néhány-
nyal a következő egységben is találkozhatunk. A
Könyvekről című rész darabjai Báthori Csaba egy-
egy kedves könyvét mutatják be. Az alapos és el-
mélyült elemzésekben külföldi, főként európai
szerzők tűnnek fel, ismert és kevésbé közismert al-
kotók kerülnek az olvasók elé, kedvet csinálva új-
raolvasásukra, megismerésükre. Báthori világiro-
dalomban való otthonosságát jelzi a térben és
időben való tágasság, az elemzéseiben bemutatott
könyvek szerzői közt ott van a 2. századi görög
Celsus, a klasszikus kínai irodalom egyik alkotója,
Pu Szung-ling, avagy a kortárs német-osztrák
Daniel Kehlmann. A számos 19–20. századi fran-
cia, német, angol szerzőjű könyv mellett találkoz-
hatunk olasz, ír, svájci, orosz, de amerikai alkotá-
sokkal is. Az ismert alkotókon (Goethe, Flaubert,
Kafka, Scott Fitzgerald, Stefan Zweig és mások) túl
talán sokak számára ismeretlen irodalmi szemé-
lyiségek és művek is előkerülnek, így például
Walter Widmer, Ludwig Börne, William Beckford,
Marcel Schwob, Evelyn Grill. A műfajok is válto-
zatosak: költői, prózai alkotások egyaránt; olvas-
hatunk többek között keresztényellenes vitairatról,
középkori elbeszélő költeményről, fantasztikus re-
gényről, tudományos elbeszélésekről, filozófiai

írásokról, esszékről. A rövid elemzések közt ka-
kukktojás az utolsó írás, a Tinta Kiadó által megje-
lentetett Értelmező szótár(+), ennek bemutatása is a
szerző sokoldalúságát, ínyencségét igazolja.

Az esszékötet két rövid vallomással zárul. A Két
válasz című részben Báthori Csaba a Vigilia két
karácsonyi körkérdésére felel: Az ellenség szere-
tetéről (2007) és Közönséges csodákról (2009) ír esz-
széisztikus formában.

Magyarországon az irodalmi tematikájú esz-
széirodalomnak komoly hagyománya van, meg-
becsültsége azonban csökkenőben. Emiatt is je-
lentős Báthori Csaba új kötete, amely nem csupán
a szakmai közönséget várja olvasói közé, hanem
mindenkit, aki szívesen olvas szépirodalmat és
nyitottan gondolkodik irodalomról. A könyv to-
vábbi érdeme, hogy szerzője érthető, élvezhető
módon, s nem utolsósorban röviden megfogal-
mazva kínál irodalmi élményeket, hoz közelebb
szerzőket és alkotásokat, s csinál kedvet megis-
merésükre. (Napkút Kiadó, Budapest, 2010)

ZARÁND KINGA

FABINY TAMÁS – KOCSIS FÜLÖP
– SZÉKELY JÁNOS:
A PÉLDÁZAT EREJÉVEL

2010 virágvasárnapján Budapesten egy evangéli-
kus templomban szokatlan könyvbemutatóra ke-
rült sor. Az Éghajlat Könyvkiadó egy beszélgető
könyvet jelentetett meg, A példázat erejével címűt.
A fővárosban Erdő Péter bíboros esztergomi ér -
sek mutatta be a könyvet. A címlapon szereplő
három szerző Fabiny Tamás evangélikus, Kocsis
Fülöp görög katolikus és Székely János római ka-
tolikusos püspök. A keménykötésű, igényesen ki-
vitelezett kötet hátoldalán a szerzők fényképeit
találjuk. Az itt közölt kiemelt beszédrészletek
egy-egy fontos gondolatot közvetítenek.

Fabiny Tamás így ír: Különbséget kell tenni
politikai kereszténység és közéleti keresztény-
ség között. A politikai kereszténység a hatalmat
akarja, diktálni akar. Ilyen értelemben türelmet-
len. A közéleti kereszténység fölkínálja hitét, az
türelmes. Az utóbbi felé kell hajlanunk, a direkt
politizálás nem lenne szerencsés. Már csak azért
sem, mert föl kell ismernünk: a híveink között
mindenféle irányultságú van, akikhez — termé-
szetesen — egyformán kell közelednünk. Sőt,
azokról sem feledkezhetünk meg, akiket koráb-
ban elhanyagolt az egyház.

Kocsis Fülöp megszívlelendő gondolatai:
megjelentek az ikonok a nyugati templomok-
ban, és terjedőben van a Jézus-ima is. A new age
és egyéb hasonló dolgok mára már kifáradtak,
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