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A TÖRTÉNETISÉG REHABILITÁLÁSA
Már a címválasztásával is tűnődésre késztet Fried
István. Magyar irodalom(történet) címmel gyűjtötte
egybe irodalmunk modernségével foglalkozó
tanulmányait Verseghy Ferenctől Lövétei Lázár
Lász lóig. Vajon miért a zárójel? Netán arra utal,
hogy napjaink uralkodó szemléletében a törté-
netiség és maga a „történet” is másodlagos? Ez-
zel a felfogással polemizálna a szerző, akitől az
irónia amúgy sem idegen? A választ nyilván csak
Fried István adhatná meg, aki miközben az iro-
dalomtörténet írásának nehézségeit, már-már
lehetetlenségeit fejtegeti, voltaképp egy iroda-
lomtörténet fejezeteit adta közre. Ebben a virtuális
irodalomtörténetben szinte mindegyik részlet
egy irodalmi fordulatot idéz, olyan szemléleti és
kifejezésbeli változásokat, amelyekkel eleddig ke-
veset (vagy egyáltalán nem) foglalkoztak a ku-
tatók. Két példát idéznék. Az egyik A Petőfi–Vö -
rösmarty vál táshoz kapcsolódik. A tanul mány azt
igazolja, hogy Petőfi a Vörösmarty által művelt
költészetet újraértelmez te, a fiatalabb lírikus
„ak képpen folytatja az előd versalakzatait, hogy
hozzáteszi a maga módosító javaslatait, átírási
ajánlatait. Lényegében integrálja egy olyan köl-
tészettörténésbe, amelyek során egymáson át-
derengenek a különféle líra-elgondolások.”

Rendkívül időszerű a Petőfi modernségéről írt
tanulmány, hiszen Petőfit az újabb irodalomtörté-
neti szemlélet jelentős művelői is fellapozzák, el-
sősorban lírája személyessége miatt, amely költé-
szetének kétségkívül alapvető jellegzetessége. Ám
személyessége hangsúlyozásával egyben szintézist
teremtett a romantikus és a népi indíttatású beszéd -
mód között. Izgalmas analógiákat fedez föl Fried
István a költő Alföld-líráját párhuzamba hozva
Puskin Cigányokjával és Alfred de Vigny A far kas ha-
lála és Mózes című költeményeivel. Új  szempon -
tokra irányítja a figyelmet Petőfi küldetéstudatá-
nak megnyilvánulásait vizsgálva A XIX. század
költőiben. Hasonló meglepetésekkel szolgálnak
A helység kalapácsa és a János vitéz világirodalmi táv-
latú méltatásai is. A János vitézről például meg-
győző képet rajzol Fried Ist ván, amikor arról szól,
hogy „eposzt helyettesítő, annak totalitás-igényét
a mese univerzalitásába hajlító elbeszélő-költe-
mény, amely a Zalán futása éj-allegóriája ellenében
a kisebb térben átélhető nyári napok és éjek idő-
számítását a mese kiszámíthatatlannak és kép-
zeletinek látszó világába helyezi”.

Különbséget tesz a tanulmány írója a külön-
böző nyelvterületeken kiadott Petőfi-fordítások

célja és hatása között. A német nyelvterületen lí-
rájának pusztai romantikáját hangsúlyozták tol-
mácsolói, míg szerb és horvát nyelvterületen az
a fajta romantika, amely módosította a népiesség
és a népfelfogás hangnemét, még a 19–20. század
fordulóján is időszerű volt.

Ez a tanulmány is mutatja Fried István gon-
dolkodását, azt a törekvését, hogy a magyar írók
műveit világirodalmi környezetükbe állítva azok-
nak újszerű rokonságát tárja föl. Így sikerül Az em-
ber tragédiája kelet- és közép-európai kontextusba
állításával a mű sokat vitatott jelentésének mélyebb
jellemzőit is feltárnia, s bebizonyítania, hogy író-
jának szó- és költészetközpontúsága mintegy hi-
dat képez, amely a következő korszak irodalma
felé vezet.

A másik fontos jellemzője a tanulmányoknak
írójuknak az a törekvése, ahogy azokra a szálak-
ra irányítja a figyelmet, amelyek a műveket az an-
tikvitáshoz kötik. Szinte mindegyik tanulmány-
ban megfigyelhető ez a kitekintés, amely a magyar
műalkotásokat sajátos jelentéstöbblettel gazdagítja.
E vonatkozásban „Az ő szava Logos volt — az érte-
lem” című elemzés a legizgalmasabb, hiszen a kor-
szak küszöb antikvitás-recepciójának bemutatása
a célja. A középpontjában Márai Sándor mítosz-
regényének, a Béke Ithakábannak összehasonlító ér-
telmezése áll. Sokatmondó a Máraitól választott
mottó is: „Sötét és unalmas idő következik: a Tör-
vény ideje. Mindenre törvény lesz: társadalmi és
természeti törvény… A nagy kaland, a világ te-
remtésének kalandja véget ért.”

A regény Ulyssesének sorsát több elbeszélő né-
zőpontjából ismerhetjük meg. A különféle elbe-
szélések tükrözik előadóik nézőpontját, esetleg
ismereteik töredékes voltát. Végül a Trójából ha-
 zatartó és hazatérő, majd felkerekedő és újra út-
nak induló főhős sorsában izgalmas kettősség mu-
tatkozik: ő maga a „kalandot”, a befejezetlenség
mindenkori izgalmát jelképezi, míg mások befe -
jezettnek mondják a történetet és a kalandot, hisz
tudják, hogy Ulyssesen beteljesedik a jóslat: fia keze
által pusztul el. „A Béke Ithakában az időben/tér-
ben közeli, jelenlévő és időben/térben távoli: az -
az múltba vesző és csupán a jövőben létesülő vi-
lágban mozgó Ulyssesnek és vonzáskörének
raj zával igyekszik szolgálni a fent és a lent, a he-
lyi és a világszerű, az emberi és az isteni külön-
féleképpen megtapasztalt ellentétének rögzíthe -
tetlenségével számolva.”

Utaltunk rá, hogy Fried István kivételes bele-
érzéssel tárja föl azokat a fordulatokat, műfaj-
váltásokat, amelyek akár az irodalomban, akár írói
pályákon jelzik a változás igényét és tényét. Köny-
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 veinek és tanulmányainak ismeretében nem meg-
lepő, hogy ezt a váltást nyomozza egyik kedves író-
ja, Márai Sándor 1947-ben megjelent Medvetánc
című kötetében, amelynek írásait meglehetősen ne-
héz bármelyik műfaji kategóriába sorolni. (Magam
— alighanem felületesen — a karcolat elnevezés-
sel éltem, de a Kabalában szereplő „jegyzetek” mű-
faji minősítésével már Szerb Antalnak is nehézsé-
gei voltak.)

A második világháború utolsó éveiben az ese-
ményeket távolról figyelő Márai önvizsgálatai so-
rán maga is érzékelte, hogy váltásra van szüksé-
ge, szakítania kell azzal a hanggal és modorral,
amelyet némelyik kritikusa (legkeményebben
talán Örley István) gépiesnek, modorosnak ítélt.
Ráadásul nemcsak irodalmon belüli fenntartá-
sokkal kellett számot vetnie, hanem kifejezetten
politikai indíttatásúakkal is: Lukács Györgytől Szi-
geti Józsefig szemére vetették, hogy finnyásan ki-
vonja magát a közéletből, elutasítja a politikai vál-
tozásokat, magyarán: „apolitikus”. Joggal írja
Fri ed István, hogy ezek a bírálatok összecsengtek
azokkal, amelyek szerzői dekadensnek, élet ide -
gennek minősítették prózáját. Ez lehetett műfaj-
váltásának (kísérletének) magyarázata.

Fried István a kisprózai írásokat is széles ösz-
szefüggésbe helyezve jó néhányat egészen újszerű
megvilágításba helyez. Ez a tanulmánya azért is
fontos, mert a Márai iránt érdeklődő fiatal olva-
sók nagy része épp ezeket a kisprózai írásokat te-
kinti az életmű csúcspontjának (a naplók és az Egy
polgár vallomásai később következnek, s csak utá-
nuk a legjobb regények), és e tanulmány egyben
kalauzuk is lehet ezek között. Mint ahogy a kö-
tet szinte mindegyik tanulmánya eligazítónk le-
het, de felfedező útra is csábít, irodalmunk gaz-
dagságát, kimeríthetetlen értékeit bizonyítva.

Ígéretes irodalomtudósi pálya érdekes hang ütése
Kosztolánczy Tibor A fiatal Osvát Ernőről írt köny-
ve. Os vát, kinek neve és működése összeforrt a
Nyu gatéval, melyre egész életét föltette, talányos
alakja volt korának. Túlzásoktól sem mentes, de
nem elrajzolt portrét festett róla a mára elfeledett
Földi Mihály Csillagok felé című regényében. Maga
a mű nem kiemelkedő alkotás, de Baláss Jenő —
Osvát alakmása — sok vonatkozásban hitelesnek
mondható módon jeleníti meg a kiváló tehetségű,
valahol mégis félbetört pálya lélektani okait. Érdeme
Kosztolánczy Tibornak, hogy ezzel a művel is fog-
lalkozik, hiszen központi figurája ugyanazokkal a
kétségekkel vívódott, mint Osvát, aki sem szép író-
ként, sem kritikusként nem alkotott maradandót,
mégis a magyar irodalomtörténet megkerülhetet-
len alakja. Baláss Jenő nagymonológja alighanem
akár Osváté is lehetett: „Ha nem is gyilkolta meg
magában az írót, kétségkívül súlyosan, talán élet-
veszélyesen megsebezte; az alkotó kritikus kezét

megkötözte, szívében elültette a lelkesedés má-
konyos virágát; de van egy terület, melyen a szép
lelkesültségnek szinte állandó állapotában élhet:
szerkesztő lesz, irodalmi folyóiratot alapít, s elősegíti
a szépség, az irodalom és élet megújulását.”

A monográfia szerzője finom lélektani érzékkel
vizsgálja Osvát érlelő éveit, melyeknek talán leg-
fontosabb s egész életére kiható élménye édesanyja
iránt érzett rajongó szeretete, amely viszonzásra
talált, s alighanem egyik okozója és magyarázata
a fiú majd a férfi néha meglepő — mondjuk így —
nemtörődömségének, amelyről — Kosztolánczy ta-
láló kifejezésével — „hosszú lamentációt” írt Füst
Milán naplójában. Ilyen fölénnyel tekintett egye-
temi oktatóira is (Gyulai Pál kivételével), s vajmi
kevés erőfeszítést fejtett ki a bölcsészdiploma
meg szerzéséért. Nyilván már akkor ellene mon-
dott a közéletben is babérokat gyűjtő professzo-
ra, Be ö thy Zsolt elképzelésének, aki az idegensze -
rűnek érzett városi kultúra ellenében a magyar falu
életét bemutató alkotásokat vélte igazán értékes-
nek. Az a felsorolás, mely évfolyamtársai és kol-
légái nevét tartalmazza, kivételes tehetségekben bő-
velkedik, s ha az előadásokon és szemináriumokon
nem szerzett is maradandó élményeket, a velük
való beszélgetések bizonyára sokat jelentettek
szá mára. No, és a kávéházak is, melyekben oly szí-
vesen tanyázott a Nyugat korszakában is. 

Az Irodalomjegyzék, mely kiegészíti a könyvet, ki-
lenc(!) esztendő írásait tartalmazza 1897-től 1905-ig.
Osvát kritikai tehetségét bizonyítja, hogy egyre ran-
gosabb feladatokat kapott, s nyilván egyre hatá-
rozottabban képviselhette saját ízlését, figyelve a
magyar líra újnak mondható, Ady felé mutató tö-
rekvéseit. A Hét megbecsült szerzőjeként szolgál-
hatta a megújuló költészet ügyét, s szolgálhatta
úgy is, mint a Nyugat előzményeinek számító, rö-
vidéletű folyóiratok életre hívója. Sokirányú te-
vékenységéről, ízlésének alakulásáról meggyőző,
alapos ismereteket szerezhetünk Kosztolánczy
Ti bor könyvéből, mely nek külön érdekessége,
hogy Osvát Ernőnek ebben az időszakban írt le-
veleit és elfeledett írásait is közli.

Egyszerre két kötettel jelentkezett Tóth Szilvia,
aki az irodalom és a képzőművészet rokon törek -
véseinek avatott ismerője. Az egyikben (Lázadás-
ból hagyomány) a modernizmus és az avantgárd
megnyilvánulásait és különböző életművekben való
letisztulását vizsgálja, a másikban Blaise Cend rars
pályakezdését mutatja be.

Blaise Cendrars a modern költészet megte-
remtői közé tartozott, annak kiemelkedő képvi-
se lője. Ma gyarországon Kassák Lajos írt róla
hosszabban a Húsvét New Yorkban című kötet be-
vezetőjében, 1963-ban. (A fordítás is az ő mun-
kája.) Az avantgárd, illetőleg a modernizmus kö-
rébe sorolt lírikusok, így Cendrars is, nyugtalan
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szenvedélyből és a világ megismerésének vágyá-
tól hajtva rengeteget és gyakran cél nélkül utaztak.
Magatartásuk nak jelképe lett az új költészetbe be-
száguldó loko motív, amely távolságokat járt be, s
kötött össze egymással. Az 1900-as párizsi világ-
kiállításon lenyű gözve szemlélte a transzszibériai
vasút szerel vé nyeit. S ahogy a vonat különböző
állomáso kon állt meg, úgy Cendrars is különféle
olvasmányok és tudományok mellett horgonyzott
le, s érdeklődésének alakulásában szerepet játszott
az Egy ember életéből is ismert Szittya Emil, Kassák
vándorútjának társa. 1919-ben együtt indították
a Les Hommes Nouveaux-t, amelyben a Húsvét
New York ban is megjelent. (Eredetileg a Mercure
de France szerkesztőjének, Apollinaire-nek jutatta
el, de hónapokig nem kapott tőle választ.) Ebben
is, másik reprezentatív művében, a Transzszibériai
expressz ben is kora számos kiválóságát, de régebbi
alko tókat is név szerint említ (Rousseau, a szob-
rász művész, Maeterlinck, Muszorgszkij, Hugo
Wolf). A Húsvét New Yorkban állítólag egy orosz-
országi húsvéti élményéből született, s költője sze-
rint egyetlen lázas éjszakán írta. Olvasmányok em-
lékei keverednek benne képzelete szüleményeivel
és Krisztus szenvedésének, kereszthalálának ese-
ményeivel. A Transzszibériai expressz nagy utazá-
sa a japán–orosz háború idejére esett, de a vers
szabálytalan időkezelése lehetővé tette, hogy ké-
 sőbbi eseményeket és személyiségeket is megje-
lenítsen. Részben az idő szabad kezelése, részben
asszociációinak váratlansága avatta Cendrars-t a
modern költészet nagyhatású úttörőjévé, s Tóth
Szil via bizonyos mértékben missziót teljesített
megismertetésével.

A tanulmánykötetből kiemelném a Kúttal, a Kép-
zőművészek Új Társasága folyóiratával foglalko-
zót, amely eredetileg az irodalomnak is otthonául
szolgált: Szabó Lőrinc és Komlós Aladár verset kö-
zölt benne, ami azt sejteti, hogy a Babits ellen lázadó
és a Nyugattal szembeforduló fiatalok itt is meg-
próbáltak új otthonra találni. Nagyon tanulságosak
Klebelsberg Kúnónak, a Társaság tisz teletbeli tag-
jául választott kultuszminiszternek szavai: „Fele-
lős kultúrpolitikus, aki közpénzekkel sáfárkodik,
saját egyoldalú ízlését nem követheti, és nem
vonhatja meg az állami támogatást semmilyen
irányzattól sem, ha azt annak követői tehetséggel
képviselik.” (Klebelsberg jó néhány követője meg-
fogadhatta volna ezt a figyelmeztetést.)

Tóth Szilvia mindkét kötete fontos ismeretekkel
gazdagítja a tudományt, s tanulságokkal szolgál
minden olvasójának. (Fried István tanulmánykö-
tetét a Tiszatáj, Kosztolánczy Tiborét az Universitas
Kiadó, Tóth Szilvia Cendrars pályakezdéséről írt
munkáját az Orpheus Kiadó, tanulmányait a Hunga -
rovox Kiadó jelentette meg.) 

RÓNAY LÁSZLÓ

TÖRÖK SOPHIE NAPTÁRAI,
1921–1941

Két vaskos kötetben jelentek meg Török Sophie
(született Tanner Ilona) naptárai. Miért jelentek
meg? Naptárakról, tehát nem naplókról van szó.
Érdekesek-e Babits Mihály feleségének határ -
időnaplói? Mert valóban szinte csak kurta be-
jegyzéseket, emlékeztetőket olvashatni majd
másfélezer oldalnyi terjedelemben, a szöveg-
testben ritkásan csillan meg egy-egy kommentáló,
tehát szubjektív megjegyzés. Három választ tar-
tunk ésszerűnek.

Az első közhelynek hat: érdekesek ezek a nap-
tárak. Akár gyengén exponált fényképek, super 8-
as amatőrfilmek a múltból (illik a hasonlat: Török
Sophie lelkes fotográfus, sőt amatőr hangrögzítő
volt!), előtárják egy család, egy házasság — szó sze-
rint — mindennapjait. A családfő pedig Babits Mi -
hály. A naptárak 1921-től 1941-ig terjedő korpuszát
közli a két kötet (a későbbi anyagból csupán sze-
melvényeket, a megismerkedés előtti feljegyzéseket
mellőzve — mindkét esetben helyes döntés ered-
ményeként). Nos, ez maga az irodalomtörténet; Ba -
bits Mi hály és Török Sophie két évtizede, aranykor,
ezüstkor, vaskor: saga. „Maga csak tudja, Intim
Pista?!” — tette fel kérdését a Színházi Élet épp ak-
koriban. Hát most mi is tudjuk. Kik, mikor, miért,
hányszor jöttek; hívták, keresték Babits Mihályt.
Ez érdekes. (És a Babits-levelezés remélhetőleg foly-
tatódó kritikai kiadásának készítői számára nél-
külözhetetlen háttéranyag.)

A második kevésbé hat közhelynek: érdekes ez
a házasság. Érdekes ez az asszony. Török Sophie-
ról és Babits Mihályról is lehet monográfiát írni ez-
után e kötetek ismerete nélkül, csak nem érdeke-
sen. Török életművének revita li zálása érdemes
volna, naptárainak kiadása alap mű lesz a munka
során. De minek e helyt az író-költőnő újrafelfe-
dezéséről vizionálni? Az idestova érett asszony-
korba lépett gender studies megtalálja majd vele
kapcsolatban a maga apologétáját és triumfálóját
egy női lélekben. Örvendjünk most, előbb, annak,
hogy máris megtalálta egy férfiéban.

A kötet betétlapjaként az alkalmazott jelölések
felsorolását vehetjük kézbe. Így kezdődik: „+ A ha -
vi ciklus első napjának jelzése. (...) O A coitusok jel-
zése.” Stb. Tudományos igényű szövegkiadásban
ennél generózusabb indítást alig találhatunk. És itt
értünk el harmadik válaszunkhoz. Papp Zoltán
János, nyilván hatalmas munkát tudva maga mö-
gött, olyan kiadványt adott közre, mely Török
Sophie sorait, szavait tartalmazza, önmagáról és
Babits Mihályról közöl hiteles adatokat — de nem
Török és Babits az érdekes mégsem. A beleásás az
érdekes. A szövegközlés (bogarászás, kiolvasás, át-
írás) a fontos. Húszévnyi házasság szikár ma nu -
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scriptum-maradványának olvashatóvá és érthetővé
tétele a fontos. A textológia és filológia maga tehát.
Elismerve avagy sem, valamennyi modern filoló-
gus ősatyja, Friedrich Schlegel már 1797-ben föl-
vetette „a filológia filozófiájá”-nak gondolatát,
hangsúlyozva, hogy még az „alsóbb” kritika is fel-
tételezi a megértést, a hermeneutika és a kritika „lé-
nyegében teljesen elválaszthatatlanok”. Hisz hiá-
ba nem „műalkotás” a Török-naptárak szövege, a
hermeneutikai tapasztalat nem takarítható meg
a filológus részéről. Ismerve a művész életművét,
ismerve férjének életművét — és munkája során
mind jobban megismerve kettejük közös és — bi-
zony! — külön életét. Papp végtelen alapossággal,
kitűnő erudícióval végezte az anyaggyűjtést, tár-
ta fel az összefüggéseket, s mindezt a hatalmas
munkát praktikusan használható szövegtestként,
elegáns és sehol sem szószátyár lábjegyzetekkel,
nem utolsósorban pedig kitűnő (remélhetőleg egy
Török Sophie-kismonográfia magvának tekinthe-
tő) bevezető tanulmánnyal adta közre.

Egy nagy író újrafelfedezésre váró írófeleségé-
nek dokumentum-szikárságú feljegyzései — ön-
magukban érdemesek a tanulmányozásra. Az el-
ismerés java mégis a sajtó alá rendezőt, illetve magát
a szövegkiadás aktusát illeti, aki és amely a leg-
teljesebb mértékben megfelel a schlegeli mércének.
S hogy el ne feledjük: férfiszemmel. (Sajtó alá rend.
Papp Zoltán János; „Babits Könyv tár 14–15”, Ar-
gumentum, Budapest, 2011)

PIENTÁK ATTILA

HOMÉROSSZAL IS JÉZUSHOZ
Ritoók Zsigmond ókorkutatóval
beszélget Simon Erika

Kétféle dal eget s földet egybefogó erejéről vall
Simon Erikának Ritoók Zsigmond a Miért hiszek?
sorozatban napvilágot látott interjúkötetben. A ta  -
nár úr az ókori görög rapszódoszokról írta szak- és
doktori disszertációját, s ahogy mondta, a varázs-
ének és az ének varázsa azóta sem engedi Ho -
mérosztól elszakadni. Mint ahogyan a 20. szá zad-
ban legkiválóbb kollégáit (Brusznyay Árpádtól
Szabó Árpádig) az antikvitás remekeinek ethosza
egyre csak megerősíteni tudta a jézusi igazságok-
ról, Ritoók Zsigmond számára is olyan értékek meg-
testesítőjének számított Antigoné, mint aki
prekeresztény mártírnőként előlegezte már a Meg-
feszített életpéldáját. (E sorok írója több mint húsz
esztendeje a Balaton mellett olyan középiskolás tan-
könyvből tanított, amelynek fejezetét Szophok -
lészról éppen a tanár úr írta.) Simon Erika szólítja
ekképpen, „csak” tanár úrnak riportja során Ritoók
professzort, s ez az első oldalon szerénynek tűnő
titulus akkor nyeri el az olvasóban igazán a súlyát,
amikor megtudjuk, hogy a Bólyai-díjas tudós a va-

lahai Eötvös-kollégium diákja volt. (A nagyhírű in-
tézményben a Ménesi úton még Kodály Zoltán is
így szólíttatta magát a hallgatóival. Rangot és
mértéket jelentett és jelent e mára oly megszokot-
tá vált formula.)

Életre szóló tanításokat kapott gyerekkorától
fogva a neves filológus. A keresztyén nevelésnek
nem csupán kereteit, de eleven hagyományát kap-
ta örökül, és annak legigazibb lelkiségében csepe-
redett föl. A zsoltárok dallamai, a hittanórák és az
első képeskönyvek tanulságai-élményei, a vasár-
napi igehirdetések bölcsességei vele maradtak az
iskolában, a Lónyay utcai Református Gimná-
zium ban és az egyetemi évek alatt is. A Ménesi úton
olyan lépcsőket koptatott Platon iskolájának freskó-
másolata alatt, amelyeken a Marosszentimrei temp-
lomban című vers szerzője, vagy a Somogy-or-
szágban már gyerekként Szenczi Molnár Albert
zsoltárstrófáit éneklő Fodor András is járt. Ka-
maszkora végére többé nem volt kérdéses számá-
ra, hogy az embernek egyáltalán valamiféle meg-
győződésének kell lennie. Ez az elkötelezettség az
esztendők során hitbélivé tágult. (Lelki fejlődésé-
re olyan karizmatikus személyiségek voltak ha-
tással, mint a Keresztény Ifjúsági Egyesületben
evangelizáló Szikszai Béni, Kádár Imre vagy később
a Kálvin téri fiatalok gyülekezetében Pásztor
János, Kis Károly, Farkas József és Muraközy Gyu-
la. Ám a kortárs világiak is nemegyszer vallásos áhí-
tatot teremtettek a szép értelem nevében, többek
közt Szilágyi János György, aki az ókori szobrászat
világában adott néki eligazító fontos mondatokat.)

Aki e beszélgetést olvassa, jól teszi, ha ceruzá-
jával aláhúz egy-egy velős mondást, mert olyan ki-
jelentésekben (majdnem azt írtam: kinyilatkozta-
tásokban) lesz része, amelyek Ritoók tanár úr
eddigi életpályájának tételmondatai is egyben. Áll-
jon itt egy kis breviárium a teológiai, történelmi és
személyes bölcsességek tárházából: predesztiná-
cióról, üdvözülésről, szeretetről, bűnről és meta -
élményekről…

„Az a kérdés, hogy a gondviselésszerűséget elfogad-
ja-e valaki vagy nem. Inkább azt mondja, hogy ez csak
puszta véletlen. Én azt hiszem, hogy van gondviselés-
szerű véletlen.” „Az üdvösség nem a halál után kezdődik,
hanem a születés előtt.” „Szeretni amit és akit tanítok
— ez a jó tanár titka.” „A bűn, sajátos állapot, az en-
gedetlenségé, az Isten nélküliségé. Nincs kapcsolat, meg-
szakadt a kapcsolatom Istennel: ez a bűn.” „Adott hely-
zetben igyekeztem engedelmeskedni egy sejteni vélt isteni
akaratnak.” „Sohsem bántam meg azt, hogy hittem.”

Önfeláldozásról, a szenvedés értelméről, a
szakma titkairól (mint a mű- és szakszöveg-for-
dítás, s e kettő viszonyáról), az ökumenéről, az em-
beri és az egzisztenciális mellőzésekből értékek-
kel kikerülő, sebezhetetlen személyiség diadaláról,
Isten folytonos jóvátevődéseket megújító szán-
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dékáról s megannyi érdekes élethelyzetről, for-
dulatról, megszakíthatatlan emberi tevékenysé-
géről vallott Ri toók Zsigmond tanár úr Simon Eri-
kának. Nehéz kiválasztani, hogy melyek a
legfényesebb beszélgetésrészletek. Talán amikor
közös szenvedélyük ről, a zenehallgatásról, a mu-
zsikáról esik szó közöt tük. (Ritoók Zsigmond még
középiskolai ta nár  ként egy alkalommal görög ze-
neesztétikai szöveggyűj teményt is fordított Zoltai
Dénes kérésére.) Mo zart-zongoraversenyek, em-
lékezetes Wagner-operák hangképei derengnek föl,
majd elevenednek meg fölidézésüktől. Simon
Erika, akinek egyik szakja a latin nyelv, széles in-
tellektuális palettáról választja kérdéseihez a mo-
tívumokat, amelyek a pár beszédet mindvégig ér-
dekfeszítően fönntartják. Empátiáját Ritoók
Zsigmond pontos és élvezetes válaszaival hálál-
ta meg, sőt őszinte sorsbevallással hitelesítette min-
den állítását. A kötet végére bennem is érintett egy
személyes emlékképet, hiszen középiskolás fejjel
naponta a pápai református temp lom és kollégium
mellett haladtam el. A könyvtár részben ó-egyip-
tomi múmiát őriztek, a nyitott templomajtó fölött
fölirat. SZÍVEMET HOZZÁD EMELEM… (Nem-
egyszer az énekelt zsoltár is kihallatszott.) A föle-
melt szívnek az örömét hirdette Kosztolányi De zső,
vagy éppen Sur sum corda című versében Czi gány
György is. Ri toók tanár úrnak ugyanúgy hisszük:
„…nekem gyönyörűség az ének”. (Kairosz Kiadó, Bu -
da pest, 2011)

NÉMETH ISTVÁN PÉTER

CHRISTOPH MARKSCHIES:
A GNÓZIS

A 2–3. század kibontakozó kereszténysége, amely
az üdvösséget a Jézus Krisztusba vetett hit alapján
ígérte, markáns szellemi és teológiai kihívással
szembesült: a gnózissal. Ennek a rendkívül sokré-
tű, szerteágazó és összetett — pogány (hermetikus
iratok; jóllehet ezek gnosztikus voltát a szerző meg-
kérdőjelezi) és keresztény irányzattal egyaránt
rendelkező — vallási jelenségnek a kutatása és meg-
értése több mint fél évszázad óta foglalkoztatja a
tudósokat. Christoph Markschies művének nagy
érdeme (amit egyrészt az angol, spanyol és japán
fordítások, másrészt a három német kiadás is bi-
zonyít), hogy összegez; illetve megkísérli a jelen-
ség egészét a „lehető legegyszerűbben” leírni (7.).
Ennek érdekében a bevezetőben magát a gnózis
(„ismeret”) fogalmat tisztázza. Ebből származik a
„gnosztikusok” kifejezés, amely a 2. század végé-
től a keresztények azon konkrét csoportjait jelöli,
akik önmagukat az „ismeret birtokosainak” ne-
vezték (lásd Lyoni Iréneusz: Az eretnekségek ellen,
avagy a hamis gnózis cáfolata). Önértelmezésükben
azonban az egyes csoportok más megnevezéseket

is használtak: például „tökéletesek”, „Isten gyer-
mekei”, „kiválasztottak”, „egyedülállóak”, vagy „a
negyedik, királynélküli, tökéletes nemzedék” (24.).
Ugyanakkor a szerző arra is rámutat, hogy meny-
nyire problémás ezt a bonyolult jelenséget -izmusba
(gnoszticizmus) foglalni. Éppen ezért egy újszerű
tipológiai modellt ajánl.

Markschies a gnózis kifejezéssel elsősorban azo-
kat a mozgalmakat jelöli, „amelyek a tényállások
értelmi megragadása iránti különös érdeklődé-
süket belátás (ismeret) révén olyan teológiai
rendszerekbe rögzítik, amelyeket rendszerint a
szövegekben szereplő eszmék és motívumok
meg határozott együttese jellemez”. Ezek a kö-
vetkezők: 1. „egy tökéletesen világon túli, távoli
legfelső Isten megtapasztalása”; 2. „további iste-
ni alakok beiktatása, vagy a már meglévő alakok
felosztása olyanokra, akik az emberekhez köze-
lebb vannak”; 3. „a világot és az anyagot rossz te-
remtésként értékelik, és emiatt a gnosztikus a vi-
lágban idegennek tapasztalja meg magát”; 4.
„sajátos teremtő Istent vagy asszisztenst iktatnak
be (…), akit részben csak tudatlannak, sőt részben
rossznak is ábrázolnak”; 5. az ember állapotát mi-
tológiai drámával magyarázzák: „egy isteni elem,
mely az isteni szférájából a gonosz világba hullott,
isteni szikraként egy osztályt alkotó emberekben
szunnyad, s onnan kiszabadulhat”; 6. „ennek az
állapotnak az ismerete (…) csak egy túlvilági meg-
váltó alak révén nyerhető el”, aki „a fenti szférá-
ból jön le, és majd újra felemelkedik oda”; a „meg-
váltás az ember ismerete révén” (vagyis „hogy
Isten [illetve a szikra] az emberben van”) lehet-
séges; valamint 8. „a dualizmus különböző mó-
don megjelenő tendenciája”, a szellem és az
anyag ellentéte (31–32.).

A rövid kutatástörténeti áttekintést követően
Markschies ismerteti a forrásokat (keresztény szer-
zők és eredeti gnosztikus szövegek; például Nag
Hammadi Könyvtár), a gnózis korai formáit az
ókorban, illetve a nagy gnosztikus rendszereket
(markioniták, valentiniánusok és úgynevezett
„Barbéló-gnosztikusok”). Számára a manicheiz mus
jelenti a csúcsot és a végpontot, amely tulajdon-
képpen már önálló vallást alkot (lásd Simon Róbert
és Simonné Pesthy Monika szerkesztésében Máni
és a fény vallása. A manicheizmus forrásai. Corvina,
Budapest, 2011).

A szerző álláspontja szerint a gnózis rendszere
elsősorban szellemtörténeti kérdés, mert a ren-
delkezésünkre álló források nem (vagy alig) te-
szik lehetővé a társadalomtörténeti megközelítést.
Annyi azonban mégis megállapítható, hogy a
gnosz tikusok, akik igyekeztek kerülni a konflik-
tusokat, főképpen a városokban voltak jelen. Va-
lószínűsíthető, hogy a kereszténységen belül kis cso-
portokat (házközösségeket) alkottak, egy-egy
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markáns személyiségű tanító köré tömörülve. Sa-
játságos összejöveteleiken a tanítás/tanulás állt a
középpontban. Istentiszteleteikről — amennyi-
ben eltért a korabeli nagyegyházi keresztényeké-
től — semmit nem tudunk. Az azonban biztosan
állítható, hogy a gnosztikus rendszereket a kor „ér-
telmisége” hozta létre, és kétséget kizáróan előse-
gítették mind a kereszténység terjedését a Római
Birodalom művelt társadalmi rétegeiben, mind pe-
 dig a vallás „privatizálásának” folyamatát; ame ly-
nek szintén az egyház lett a haszonélvezője.

Markschies művének a „Gnózis az ókorban és
ma” című zárófejezetében felhívja a figyelmet,
„hogy a gnózis korai elképzelésének megjelenése
és nagy ’rendszereinek’ keletkezése egybeesik a ke-
reszténység történelmének nagy áttörési szaka-
szával”. Meglátása szerint „a 2. századot egyfajta
laboratóriumként kell felfognunk, melyben nagyon
különféle adottságokkal rendelkező és nagyon
különböző egyének azzal a céllal folytatnak úgy-
mond kísérleteket a Birodalom nagyon különbö-
ző sarkaiban, hogy az ókor világnézeti piacán mi-
ként jelenhetnének meg versenyképes keresztény
teológiával” (137.). Nem véletlen, hogy egziszten-
ciális bizonytalanságokkal telített, rohamosan és
folytonosan átalakuló mai világunkban az intel-
lektuálisan és spirituálisan kereső, ellenben a ha-
gyományos istenképhez és egyházi diskurzusok-
hoz kritikusan viszonyuló (esetenként azokat
elutasító) embereket szintén vonzzák azok a régi-
új vallási eszmék, amelyek valami mást, újszerűt
kínálnak. Elsősorban azért, mert az emberi gene-
rációkat lényegében véve ma is azok a (lét értelmét
és célját kereső) kérdések nyomasztják, mint sok év-
századdal korábban. Ebből kifolyólag a nagyegy-
házi/történelmi kereszténység ma óriási, mond-
hatni paradigmaváltó kihívással szembesül: képes-e
a modern ember egzisztenciális kérdéseit megvá-
laszolni?

A mű nagy tanulsága annak a közhelyszerű igaz-
ságnak a megerősítése, hogy a történelem kutatá-
sa tulajdonképpen a máról, a ma jobb megértésé-
ről is szól. Ezért is lehangoló az a felismerés, hogy
nemzetközi összehasonlításban szemlélve ma-
gyar gnózis-kutatás tulajdonképpen nem létezik
(lásd „válogatott magyar nyelvű irodalom”; 153–
155.). Ennek oka, hogy Magyarországon nincsenek
(nem is lehetnek!) történeti irányultságú vallástu-
dományi műhelyek. Annál inkább üdvözlendő te-
hát Christoph Markschies könyvének magyar
megjelentetése. Olyan áttekintését nyújtja ugyan-
is a kérdésnek, amely egyrészt minden érdeklő-
dőnek megbízható ismereteket nyújt, másrészt pe-
dig jól hasznosítható az oktatásban is. (Ford. Boros
István; „Szent István könyvek, 19”; Szent István
Társulat, Bu da pest, 2011)

JAKAB ATTILA

ABBÉ PIERRE: TESTAMENTUM…

Az alig kétszáz oldalas kis könyv borítóján egy bölcs
öreg. Köves, sivatagos földön, egy keskeny úton áll,
tenyerét barátságosan felemelve int a fehérszakállas
Abbé Pierre. Egyik kezében picit megemelt botját
szorítja, míg a másikkal jelzi, hogy valaha itt volt,
itt járt köztünk, és most mintha el is búcsúzna. Fö-
lötte a tiszta, kék égre nyomtatott cím: Testamen-
tum… és három pont. Nem tudjuk, hogy mi kö-
vetkezik, de azt tudjuk, hogy Abbé Pierre mindig
különös izgatottsággal várta a halált. Sokszor nem
jött „hál Isten”, hiszen azt ki kellett érdemelni. Alig
kivehetően egy fényképezőgép lóg a nyakában. A
médiával való kapcsolatát, számos szereplését
ma is láthatjuk akár Youtube videókon is. Ha be-
írjuk a nevét, láthatjuk, hallhatjuk azt a szenvedélyt,
amely élete végéig dolgozott benne. „A lobbané-
konyság emberi erényét” (18.). A Testamentum…
2011-ben a harmadik magyarul kiadott könyve.
2006-ban az Istenem… miért?, majd 2008-ban a Test-
vériség című könyvek megjelenése után, szintén a
Bencés Ki adó gondozásában jelent meg. Már a fül-
szövegben olvashatunk a francia katolikus pap nép-
szerűségéről, amely sportolókat, filmcsillagokat, tu-
dósokat előzött meg.

A kis könyv Előszava Abbé Pierre egyik 2003-ban
írt cikkét választja a szövegeket összeszerkesztett kö-
tet bevezetőjéül. Elhelyezi az olvasó számára a prob-
lémafelvetések nézőpontját. A cikk sodró, vehemens,
kérdésekkel és felszólításokkal teli. Nem is gon-
dolnánk, hogy egy kilencvenegy éves ember indu -
latai ezek, sokkal inkább mintha egy tizenkilenc
évestől kapta volna kölcsön. Indulata másokért való.
Azokért szól, akik nem tudnak önmaguk nevében.
Huszonhét részt tartalmaz ez a szokatlan végren-
delet (Testamentum…), amely nem pénzt, bútort, tár-
gyakat, ingóságot és ingatlant, hanem tanulsággá
érlelt gondolatot, tapasztalatot, üzenetet hagy hát-
ra minden örökösének, aki azt olvassa. A hagyaté-
ki végrehajtó pedig szokatlan módon a kötet szer-
kesztője, fordítója és a kiadó.

Az első részből már megtudhatjuk, hogy Abbé
Pierre húsz éves kora óta türelmetlenül várta a ha-
lált, és gyűjtötte végrendeletét. Egy dossziéba
csúsz tatta céduláit, melyeket „csendes fohászok-
nak” nevezett el. A másik igény, ami az írásokat
szülte, a százhuszonhárom unokaöccse és -húga ál-
tal megfogalmazott kérdések, és a kérés, hogy „Mie-
lőtt elmégy, mondd el nekünk, amit tudsz”. El-
mélkedéseiben vallomásos hangnemben, a hála
hangján dokumentálja életét. Indulatai, szavai
min  dig létbe, országba, társadalomba ágyazottan
szólalnak meg, a peremre kerültek, a nyelvüket
vesztettek hontalanságában osztozva. „Csak egyet-
len dolog számít ilyenkor: az áldozatok sorsa, aki-
ket pusztulni hagyunk. Értük tör ki a haragom”
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(20.). Ha az írások Franciaországra vonatkozóan fo-
galmazódnak is meg, mintaértékű igényességük
nem zárható határok közé. Ha feltennénk a kérdést,
hogy ki az, akinek minden szavát elhisszük, talán
a válasz a következő lenne: a hiteles ember az. Aki
nem akar meggyőzni, mégis meggyőző. Nem
akarja saját nézőpontját a mi énk kel szemben, vagy
azon felül elhitetni, mégis könnyeden száll a mi -
énk fölé véleménye, elfogadjuk. „A meggyőzéshez
érvek kellenek. S a legfőbb érv a cselekvés” (179.).

A létfeledettség, a társadalomfeledettség és az
önfeledettség állapotából egy igaz ember sza-
vainak igazsága felszabadít, megnyitja szemünk
és szívünk. Azoknak a vallomásoknak van ilyen
ereje, amelyek nem arra törekednek elsősorban,
hogy a nyelv autonóm írói énjét megteremtve
szóljanak az olvasóhoz. A szöveg csupán a való-
ság kifejeződéseként adja magát. Ajándéka azon-
ban ezzel a csupán-léttel több lehet, mint mon-
datbravúrokból álló grammatikai és retorikai
zsenialitás. Ez a csupán-valóság költészete a fel-
költés, felébresztés értelmében. Így igazsága fel-
szabadító és éberré tesz önmagunkra.

Kérdései a legátfogóbb, legvégsőbb kérdések-
re nemcsak keresik a választ, meg is adják azokat.
Megszólalásai megértő erővel foglalnak helyet a
sokat vitatott kérdésekben. Tisztelettel és tapintattal
szólalnak meg, akár homoszexualitásról, bisze-
xualitásról, szentségről, médiáról, hajléktalanok-
ról… Tudva azt, hogy „mennyire nehéz méltóvá
válni azok szolgálatára, akik annyit szenvednek”
(20.). A médiának szerinte felnőtt, felelős nézővé
kell változtatnia fogyasztóit, de mindezt „az ab-
szolút értékek nevében” (36.). „Fertőző emberek-
re van szükség, akik egyszerre képesek látni a vi-
lág retteneteit és csodáit, és nem viselik el a
rettenetet, hanem azt keresik, hogyan szüntethet-
nék meg” (179.). A világ telve van nyomorultakkal,
a médiát pedig használni kell, mert fellármázza a
közvéleményt. „Minden eddiginél nagyobb kép-
zelőerőre lesz szükségünk; olyan képzelőerőre,
amely tiszteletben tarja a realitásokat” (182.). Nem
olyan korban élünk, amikor választható len ne a
részvétel, ugyanis világméretű feladatok van nak.
Az új embernek új feladatokat kell találnia, meg kell
teremtenie a saját kultúráját. Nem veheti át senkitől
sem készen (188–189.).

Mitől jó egy könyv? Mikor leszünk többek egy
könyv elolvasása után? Elindítja-e bennünk a kér-
dezés éber kíváncsiságát? Feltesszük-e az önma-
gunkra, társadalmunkra, létünkre vonatkozó kér-
déseket e csendes fohászok, vagy éppen indulatos,
aktivista megszólalások után? Hogy miben élünk?
Hogy mit akarunk művelni? Hogy az adott szöveg
hogyan feleltethető meg való világunknak? Kia-

lakult-e valamilyen kapcsolat az olvasottak és az
általunk látottak között? Milyen tudásbázisról te-
kintünk az életünkre? És milyen alapra hív meg
Abbé Pierre, akinek nézőpontja és elképzelése
konk rét. Javaslatai is azok. Beszédmódja pedig fel-
szólító, meghívó. Felébreszt-e a lét-, a társadalom-
és az önfeledettség állapotából ez a nemcsak igaz-
ra tanú, de tanúskodni hí vó ember? Megfo -
galmazhatunk-e releváns kérdést valóságunkra
vonatkozóan a nélkül, hogy látnánk, mi történik ha-
zánkban, a politikában, a társadalom milyen moz-
gásokat követ? És hogyan tehetnék azért, hogy min-
denkinek helye legyen benne, méghozzá hasznos
helye?

„Csak a találkozások által létezünk, (…) a hívő
ember kincse az öröm” (55.). A legnagyobb gaz-
dagság és öröm pedig az emberekkel való talál-
kozásból ered. Egymás nélkül nem menekülhetünk
meg (179.), és „elsőként azt szolgáljuk, aki a leg-
inkább szenved” (15.). A világpolgár Abbé Pierre
fiatalon hátat fordított családi vagyonának, 1949-
ben megalapította a hajléktalanokat támogató
Emmausz-közösséget, ami „nem jótékony szerve -
zet, nem felekezeti vagy politikai mozgalom. Az ön-
tudat és polgári cselekvés iskolája” (133.). A neve-
letlen és képmutató társadalomban felelős módon
törődni a világ gondjával, ez a feladat. „Minden ha-
jónak megvan a maga kikötője” (93.), mindenkinek
hasznos helye van a világban, és ha emberekről van
szó, soha nincsen elhanyagolható mennyiség.
Min dig is áhította a halálban bekövetkező talál-
kozást, de sokáig mégis a hajótörés művészetét gya-
korolta. A Joseph Wresinski atya által megfogal-
mazott „negyedik világ” gondolatának biztosított
otthont, ugyanis minden rétegen belül maradnak
még emberek, akik egyik világhoz sem tartoznak,
annyira nagy a nyomorúságuk. Világot teremtett
hát számukra, kikötőt a hajótörötteknek.

A sok önsegítő, életvezetési tanácsadó, meg-
győző érveket és válaszok százait kínálgató köny-
vek között üdítő egy olyan könyvecske, amely nem
direkt módon, nem stratégiai bravúrral, nem az
egyén sikerességét propagálva kíván hatni. Amely
nem puszta retorika, nem pusztán többé-kevésbé
jó mondatok egymás mellé helyezése egy témában.
Hanem egyszerűen hiteles és megfigyelőképessé-
günket hangolja, segíti. Mindig jó belátni, hogy van-
nak szent emberek, akik életüket folyton odaaján-
dékozzák, elosztják. Akik az egész világ terhét
hordozzák imádságaikban, akik bátran válaszolnak
a végső kérdésre, és e döntés gyakorlásában élik sza-
badságukat, életüket. (Ford. Somorjai Gabi; Bencés
Kiadó, Pannonhalma, 2011)
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