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FELFEDEZÉSEK II.
És még mindig múltbéli üzenet: Fülöp Lajos és
Lisztóczky László összeállításában Tudós tanárok a
gyöngyösi gimnáziumból (Berze Nagy Gimnázium
és Szakiskola, Konturs Kft., Gyöngyös). A pálya-
rajzok azoknak emlékét idézik, akik a gimná-
ziumban tanultak, tanítottak, s jelentős alakjai let-
tek a magyar tudományosságnak, iskolaügynek.
A portrék ábécérendben követik egymást.

Rögtön az első, Alszeghy Zsolté, kiváló iroda-
lomtudósra irányítja figyelmünket. A legidőseb-
bek még emlékezhetnek a középiskolákban hasz-
nálatos kiváló magyar irodalom tankönyvre,
amelyet csak úgy emlegettek: „Alszeghy, Babits,
Sík”. Három kiváló irodalmár keresztény szel-
lemben írt műve nemzedékeket nevelt, tett er-
kölcsös felnőtté. Pályájának csúcsán tagjai közé
választotta az Akadémia, majd egy esztendővel
később — Sík Sándorral együtt — megfosztották
címétől, s csak halála után majdnem húsz évvel,
1989-ben rehabilitálták. A magyar irodalomtudo-
mány jelentős alakja volt, mindenképp módját
kellene ejteni, hogy kéziratban maradt, kétkötetes
műve, A magyar líra története és A magyar XVIII.
szá zad nyomtatásban is megjelenhessen.

Két írása szerepel a kötetben, két erdélyi költő,
Reményik Sándor és Áprily Lajos méltatása. Re -
ményikről szólva Alszeghy így foglalta össze el-
veit: „A kritikusnak, aki egy lírikus esztétikai ér-
tékét akarja lemérni, sohasem szabad egy maga
választotta magaslatról és a maga kedvelte esz-
tétikai normák szerint ítélnie; meg kell keresnie
a művekben a költő lelkét, rekonstruálnia kell a
költő művészeti elméletét, bár ez sokszor öntu-
datlan a művészben, vizsgálnia kell e művészi
elvek megvalósításának eredményfokát, és csak
akkor, amikor a költőt annak egyéni mivoltában
és alkotói magatartásában megértette, csak akkor
mondhatja el »a saját esztétikai« felfogásával a
költő termésével szemben való állásfoglalását.”

Komoly bírálói magatartás, amelynek egyik lé-
nyeges eleme a beleérzés, a másik a költő szemé-
lyiségének megértéséből kibontani a műalkotás
legfontosabb jellemzőit. Reményiket, kora leg-
népszerűbb erdélyi íróját szerény, visszahúzódó
egyéniségének mutatja, akinek nagy erénye a té-
mához illő verszene megcsendítése, a lélekhez
illő forma megtalálása. Ugyanezt az összhangot
érzékelte Áprily Lajos költészetében is, amelynek
csendes hangjait elmélyíti az elmúlás sejtelme.
Idézi a következő sorokat: „Milyen jó volna most
örülni, / dalolva, mint a húr örül / A bánat fekete

kutyája / sötét ívben körül-kerül. (…) Su gártalan
könyvtárszobában / elér, babonásan megáll / s
fekete álarcát ledobja: / a halál!” Er dély hangját
hallotta ki ezekből a sorokból, amelyek az egész
elszakított magyarság lelkének szépség utáni vá-
gyát és a fájdalmát egyszerre fejezték ki, árnyat
vonva a természetlírára.

A másik kiváló irodalomtudós, nemzedékek-
nek nevelője Bán Imre, a barokk nemzetközi hírű
kutatója több mint húsz évig tanított a gyöngyösi
gimnáziumban. Művek és szövegkutatások sorá-
val segítette a tudomány fejlődését. A barokk című
könyve máig használatos, megbízható forrás-
munka. Jelentősek Dantéval foglalkozó írásai is.

Berze Nagy János folklorista, a népélet elemei-
nek kutatója lett a gyöngyösi gimnázium név-
 adója. Munkásságának tekintélyes része, gyűjté-
sei és elméleti írásai halála után jelentek meg,
egyebek mellett Fülöp Lajos szerkesztésében. És itt
álljunk meg egy kitérő erejéig. A tudós tanárokról
szóló antológia szerkesztője ugyanis joggal szere-
pelhetne maga is a portrék között. Egyike volt az
ELTE legnépszerűbb oktatóinak, megértő ked-
vessége és tárgyi tudása lebilincselte a hallgatókat
és a kollégáit is. Elkötelezettje a magyar nyelvnek,
s a magyarságtudat fejlesztésének. Abba a gene-
rációba tartozik, melynek tagjai nemcsak be-
széltek a nyelvművelés, a szép és kifejező nyelv-
használat (és vele a gondolkodás tisztaságának)
jelentőségéről, hanem tett és tesz is érte. Életem
máig tartó ajándéka, hogy megismerhettem és
sokszor vele szigorlatoztattam. Bizonyos, hogy az
említett Berze Nagy János példaképe és tevékeny -
ségének ösztönzője volt és maradt.

Bonkáló Sándort általában Tolsztoj és Dosz to -
jevszkij tolmácsolójaként tartjuk számon, tanulmá -
nyai kevésbé ismertek. Ezért is tanulságos itt ol-
vasható, Puskinról szóló írása, mely a költő korá-
val is behatóan foglalkozik. Hasonló módszerrel
mutatta be Az orosz irodalom történetét. A kétköte-
tes mű 1926-ban jelent meg, s anyaga a 20. század
elejéig tart. Módszerére jellemző, hogy részletesen
elemzi a vallási, erkölcsi, politikai és társadalmi esz-
mék változásainak történetét is, amelyek az orosz
irodalom minden korszakának fontos elemei. Mint
a kiemelt Puskinnak foglalkozó fejezet is mutatja,,
a legfontosabb orosz írókat a világirodalmi háttérbe
állította, hangsúlyozta azonban, hogy az esetleges
rokonságok inkább csak párhuzamok (s ez a dis-
tancia Puskin esetében azért is fontos, mert gyak-
ran túlságosan is hangsúlyozzák Byronnal való
egyezéseit). Ezért is figyelmeztetett arra, hogy az
Anyeginre Rousseau és Staël is hatott, „Tatjána lel -
ki rajzához Staël Delphine-je szolgált mintául”.
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A máramarosszigeti gimnáziumban tanító
Forgács Ferenc tolcsvai születésű volt. 1921-ben
települt vissza, s eleinte sok nélkülözéssel kellett
megvívnia. Vagonlakó volt családjával, később
ideiglenes lakáshoz jutottak a gimnázium épüle-
tében, s itt lett véglegesített tanár, melyet fontos
helytörténeti kutatásokkal és tanulmányokkal há-
lált meg. Megírta Gyöngyös történetét, majd 1930
és 35 között több részben jelentette meg a gimná-
zium történetét a jezsuita korszaktól az államiig.

A gyöngyösi születésű kiváló színháztörténész
Galamb Sándorról Pintér Jenő jellemzését idézik:
„A tizenkilencedik század második felének szín-
műirodalmát Galamb Sándor méltatta tervszerű ku-
tatással, gondos feldolgozással, a tartalom súlya
mellett a stílus hajlékonyságával. Sok elfeledett moz-
zanatra mutatott rá, nem egy régi tanítást módo-
sított új felfogásával.” Ez a méltatás érvényes iro-
dalomtörténeti kutatásaira is. Ilyen tárgyú elemzései
közül A magyar népdal hatása műköltészetünkre Pá -
ló czi Horváth Ádámtól Petőfiig a legjelentősebb. (Ez
a magisztrális tanulmány olvasható a kötetben.)

Hugai Ferenc Gyöngyösön létesített magánis-
kolát, amely a nyugati nyelvek oktatása mellett ala-
pos világirodalmi és bölcseleti ismeretekkel vértezte
föl növendékeit. Némelyik elképzelése akár min-
tája lehetne az oktatásügy jelenlegi irányítóinak.

Gyöngyös város kultúrtörténetének érdekes
alakja volt Pásztor József, aki nem írt ugyan szép-
irodalmi műveket, valamiképp mégis rokona a
Szegeden tevékenykedő Móra Ferencnek. Ő is ér-
deklődött a néphagyományok iránt és régészeti
kutatásokat is végzett. Itt Gyöngyös őslakóiról írt
összefoglalása olvasható, amely termékeny viták
ki indulópontja lehet. Egyes művei írásában
együttműködött vele a ferences Stiller János, aki
szinte egész életét itt töltötte, s két szerzőtársával
megírta Mátrai és gyöngyösi kalauzát, amelyből
Gyöngyös leírását választották ki a szerkesztők.

A nyelvújítás nagy alakjai mellett nem elhanya -
golható Bugát Pál szerepe sem: ő az orvosi nyelv
magyarításának szentelte életét. (Portréját Stiller
Kálmán rajzolta meg.) Céljának megvalósítása
nem volt egyszerű, a nyelvújítók sok lehetőségé-
vel, eljárásával nem élhetett. A hazafias felbuzdu-
lás segítette, műszavai kezdtek elterjedni, Toldy
Ferenc arra igyekezett rávenni, indítsanak orvosi
tudományos folyóiratot, amelyben terjeszteni,
népszerűsíteni lehetne az új műszavakat. Közben
azonban megindult a „lexikoni-per”, s ebbe Bugát
is belekeveredett, íróbarátai segítségével végül
mégis növekvő tekintély övezte, 1931-ben az Or-
vosi Tár kiadásával ez csak növekedett. Érdemei el-
vitathatatlanok, jóllehet objektív kritikusai joggal
tették szóvá túlzásait, ő maga azonban rendíthe-
tetlenül haladt célja megvalósítása felé. Körülbelül
40 ezer szót gyűjtött össze, s ezeket 1843-ban Ter-

mészettudományi szóhalmaz címmel ki is adta. Né-
melyik újítása (sérv, bonckés, mirigy, agy, ragály
stb.) ma már bevett szó, képzései közül is meg-
ragadt néhány, összetételei is figyelmet érdemel-
nek. A hatalmas szám is bizonyítja, hogy gyártotta
is a szavakat, s ez nem feltétlenül volt eredményes.
A szabadságharc idején Magyarország főorvosá-
nak nevezték ki, majd bujdosó lett, kisebb cikkek -
kel tért vissza, majd büszkén jelentette be Szó csin -
tana elkészültét, azaz a szócsinálás módszertaná -
nak kidolgozását. Ez azonban még Toldy Ferenc
ellenkezését is kiváltotta, Jókai pedig kifigurázta a
Pesti Nagy Tükörben. Bugát visszavonult, de foly-
tatta szógyártását. Depresszióját enyhítette, hogy
1860-ban elnökévé választotta a Természettudo-
mányi Társaság, négy év múlva azonban vissza-
vonult. Nyelvszeretetére jellemző egyik kijelenté-
se: az angyalokkal is magyarul beszélne, ha azok
tudnának ezen a nyelven.

Széky István nevét a turisták ismerik, az ő
nevét viseli az első jelzett mátrai turistaút, s kez-
deményezte az iskolai kirándulásokat. Emellett
bölcseleti kérdések megválaszolása is foglalkoz-
tatta. Itt A tudományok rendszertanával szerepel.

A gyűjtemény a sokoldalú Vágó Ferenc, A gyön-
gyösi kath. közösségi nagygymnasium szerzőjének
portréjával és a műből választott szemelvénnyel
zárul. Ez is, mint valamennyi tanulmány és
könyvrészlet, kitűnő ismeretszerzési és bővítési
lehetőséget ad, s a felfedezések örömével gazdagít.

RÓNAY LÁSZLÓ

HALMAI TAMÁS: SZILENCIUM

Halmai Tamás költészete, nem tegnap óta, eltökélt
nyugalommal kezdeményezi a magyar metafizi-
kus költészet megújítását, sőt mondhatjuk: meg-
teremtéssel egyenrangú folytatását. A költői esz-
méletnek ez az áramlata nálunk nyomelemekben
— Csokonai megrendítő darabjaitól kezdve József
Attila Eszméletén át Pilinszky kései életművéig —
mindig jelen volt, de utóbb, úgy tűnik, a lírai be-
széd holtágába sodródott, és még jelentős üzene-
teit is bizonyos kötelező szemérmesség alakzatai-
val adta hírül. Pedig ennek a szűkkeblűségnek
(vagy lehet, a magyar szemlélet kötelezően tárgyias
jegyeiből adódó szárazságnak) következményei hát-
rányosak: nemzeti líránkban nem tudunk levetkezni
bizonyos verbális megindulásokat, képtelenek va-
gyunk felülemelkedni a lírai gesztusrend külső-
ségein, és nem is tudjuk befogadni az idegen köl-
tői beszédmódok, technikák, közlésfilozófiák nagy
eredményeit. Baudelaire, Mallarmé vagy Eliot va-
lódi felfogásához itthoni eszméleti edzésre volna
szükségünk, a magyar költői szemlélet magasí-
tására és tágítására. Nem biztos, hogy szellemi ha-

796

Kéthasábos:Layout 1  2012.09.13.  12:49  Page 796



zánk ott van, ahol születtünk. Sőt lehet, hogy ép-
pen nem ott van, hanem az itteni föld feletti mesz-
szi távlatokban.

Mindez a bánat Halmai Tamás kötete kapcsán
tolul fel bennem. Pedig Halmai költészete nem
valamiféle erőltetett esszé-líra vagy elvont és
üggyel-bajjal kiókumlált szerzetesi lírai ajánlat.
Tény, hogy számos — olykor hosszas előkészü-
letre kényszerítő — kulturális adatot görget, és
egy része a japán vagy a keresztény szellemtör-
ténet ismerete nélkül csak részlegesen megköze-
líthető. Ugyanakkor igazol egy szokatlan művé-
szetfilozófiai hatásmechanizmust: azt, hogy még
a konkrét történeti ismeretet rejtő verset sem fel-
tétlenül mechanikus ismeretpótlással foghatjuk
fel. Halmai versei ugyanis (főleg a kötet első har-
madában sorjázó, a japán kultúra emlékeit idéző
darabjai) európai tudatunk felől rajzolják fel egy-
fajta szibillinikus emberség üzeneteit.

Ez a költő, noha kedveli az általános lírai ki-
fejezés szféráját, és teremtése soha nem egyszerű
lények vagy lényegek emlegetésével kezdődik,
többnyire az érzékletes látvány jegyeivel teszi
hitelessé elvont belátásait. Egyetlen példát idé-
zek, egy rövid tollrajzot: „Tél jön. Halál jön. Hat ló
/ patája alatt fölsír / a fülemülepadló” (Fülemüle).
Két tömör állítás az elején (lehet, hogy gyász em-
léke, lehet, hogy más kudarcé, vagy csak amo-
lyan szellemföldrajzi-tektonikus változás), két
megismételt jelen idejű ige, fenyegetés, meg-
semmisülés, eltűnés — és akkor hirtelen egy ro-
kokó ízű zárlat, egy pillekönnyű metaforikus
csattanó, és kész a feledhetetlen vers. Nem tud-
juk, miért fülemüle az a padló, de a kifejezés ke-
cses képszerűsége, tapintatos vigasza, fájdalom-
csillapító derengése megkapó és feledhetetlen.

Halmai stílusát egyébként is meggyőzővé teszi
a szigorú, mégis kellemes tónus, a versek legkisebb
szegletében is érzékelhető formai fegyelem, az el-
lentmondásokban haladó fogalmazásmód („ha-
gyatkozz bátran arra, ami nincs!” — Em ma és Emil),
de úgy tűnik, a szövegek plasztikus felrakását ki-
egészíti a mondásszerű, általános egyetértést
igénylő fordulatok használata, a vallomások sze-
mélyessége mögött is fel-felsejlő tárgyszerűség,
mondhatnám, a költői testtartáson is érzékelhető
humánus elem. Halmai Tamás költészetének ezt a
szelídségét, lírai tapintatosságát a keresztény szó-
használat közvetíti — a kötet második felében ol-
vasható darabok egyfajta lírai lelkigyakorlat nap-
lójaként jelennek meg. Nincs hely itt kitérni arra,
milyen ösztönzések lendítik magasba e költemé-
nyek olykor egyenesen sután szemérmes fordula-
tait (Pilinszky, Székely Magda és Beney Zsuzsa ösz-
tönzése szembeszökő), de egyet hadd nevezzek
meg: a szövegekből lépten-nyomon a Pilinszky-em-
legette „evangéliumi esztétika” sugallata árad.

„Mindig ideje van a jónak, / a báránynak és a bohócnak,
/ az asszonyi szelíd örömnek, / mindig ideje az öröknek”
(Mindig ideje van). Vagy olvassuk el ezt a párost:
„nem szabadul a jótól, / aki szabad” (Egy szín alatt). Sor-
ra idézhetném a szebbnél szebb betéteket: „Csak Is-
ten van. Csak válasz. / Kérdés nem fedi el” (Ördögűzés).
„Esős évszak felett a híd: / ők azok. A halottaid. / Csak
az anya örök, a többi / az öröklétet megörökli” (Esős év-
szak). Úgy nevezném ezeket, Goethe szavával,
hogy rábukkanás-versek: olyan hirtelen vetítenek
elénk egy-egy képtelen-páratlan tapasztalatot,
mintha örökké ezt a szerkezetet kerestük volna, ezt
a néhány szót, sőt ezekkel a rímekkel.

Mert szót kell még ejteni Halmai Tamás formai
jártasságáról, ruganyos könnyedségéről és szóta-
lálati találékonyságáról. Mesterségbeli tudása, úgy
tűnik, nem dogmatikus (olykor henye sorzárlato-
kat is meg-megtűr), de kétségtelen, hogy ma egyik
legszorgalmasabb formakereső és formaidéző lí-
rikusunk. Ezen azt értem: soha nem enged tolla alá
olyan fordulatot, amely ne hordozná valamilyen
alakzati megfontolás garanciáit. A mondandó itt ele-
ve csak szerkezetben, modellált külsővel, tudatos
kézművességi gyakorlat eredményeként jelenhet
meg. Örömünk telik a kibontásnak ebben az ag-
godalmas tökélyében, s rokonszenvünket úgy fe-
jezhetnénk ki: mégiscsak létezik formai realitás,
amely nem csupán díszítő, bűvészkedő vagy fi-
gyelemelterelő funkciót tölt be, hanem a költemény
hatásának mintegy teremtő tartozéka. Talán ez itt
a legfontosabb: Halmai ismét igazolja, hogy a köl-
 tészetet nem a szavak kificamítása, nem a nyelv ön-
járó automatizmusainak istenítése újíthatja meg, ha-
nem a költészet törvényeinek helyreállítása, a sza-
vak eredeti jelentésének megidézése és annak a köl-
tői hagyománynak tatarozása, amely — szinte sza-
vaktól független — szellemi-lelki tartalmakból,
megfogalmazható tapasztalatokból, ellenőrizhető
kijelentésekből és rokonszenves szokásokból áll.
A művészet alkotás, nem reflex.

Olyan ez a kötet, a részvét bátor könyve —
címe is erre utal —, mint egy szellemi rokon-
szenvezéssel eltöltött perc. De a halk perc hosz-
szú perc, és később hosszabb évszakok foglala-
tossága követheti. (Pannónia Könyvek, Pécs, 2012)

BÁTHORI CSABA

FEJÉRDY ANDRÁS:
MAGYARORSZÁG ÉS A II.
VATIKÁNI ZSINAT, 1959–1965

Az Egri Főegyházmegye sekrestyéiben sok helyen
megtalálható egy régi, bekeretezett, mára már
meg sárgult fénykép, amelyen Brezanóczy Pál ér-
sek és VI. Pál pápa találkozása látható. A korsza -
kot megélt vagy valamelyest ismerők számára ez
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a kép a magyar egyház és a Szentszék kapcso-
latfelvételének egyik szimbóluma. A kutatónak
azonban ugyanez a felvétel a legitimációé, hiszen
írásban is megmaradt az a Brezanóczynak adott
állambiztonsági utasítás, amely előírta számára
e fénykép készíttetését. A belügyi szervek ugyan-
is VI. Pál és az érsek közös szerepeltetésének se-
gítségével akarták népszerűsíteni a kádári egy-
házpolitikát.

Fejérdy András Magyarország és a II. Vatikáni
zsinat, 1959–1965 című könyvének első elolvasása
óta mindig ez a felvétel jut eszembe, valahány-
szor újra kezembe veszem munkáját. Ugyanis —
most, amikor a zsinat megnyitásának 50. évfor-
dulójára emlékezünk — érdemes többször is át-
tanulmányozni ezt az összeállítást, amely a törté-
nettudomány eszközeinek segítségével elemzi a
Vaticanum előkészítését, üléseinek és hatásának
fontosabb eseményeit, mozgatórugóit — a ma-
gyar egyház vonatkozásában.

A könyv külön értéke, hogy miközben meg-
különbözteti a Szentszék, a Kádár-rendszer és a
magyar egyház intuícióit, bemutatja azok egy-
másra gyakorolt hatását is: a kapcsolatteremtés és
a legitimáció kettősségét. Fejérdy András kutató-
munkájában ugyanis egyaránt szerepet kapnak
a zsinati dokumentumok, a párthatározatok és a
különféle feljegyzések, úgy hogy azokat születési
környezetükben elhelyezve tárja az olvasó elé.

Mindezek alapján a szerző bizonyítja, hogy a
Szentszék a magyar főpapok zsinaton való rész-
vételét arra használta fel, hogy a szabad környe-
zetben részletes információkat szerezzen a ma-
gyar egyház valós helyzetéről. A diktatúra pedig
— számítva erre a vatikáni elvárásra — úgy ké-
szí tette elő a magyar delegáció tagjait, hogy azok-
nak megnyilatkozásai, diplomáciai lépései előse-
gítsék a kádári politikát: a diktatúrához szelídített
és azt valamiképpen legalizáló egyház beilleszté-
sét a szocialista világába.

A szerző, miközben rámutat a keleti politika
legfontosabb szándékára, a szabad egyházkor-
mányzat lehetőségének megteremtésére, megje-
löli a szocialista országokkal való kapcsolattar-
tás, a keleti politika gyenge pontját is: nem volt
kellőképpen felkészülve az egyházüldözés min-
dennél rafináltabb formájára, az adminisztratív
diktatúrára. Fejérdy András megállapítása sze-
rint ezt a hiányosságot csak a keletről jött ember,
II. János Pál pápa tudta felszámolni, aki követ-
kezetes megnyilatkozásaival az alapvető emberi
jogok közé emelte a vallásszabadságot.

A történész megerősíti azt a mások által is
hangoztatott következtetést, hogy a magyar egy-
ház szélesebb rétegei számára a zsinat csupán a
liturgikus reformok hozta változásokkal volt
egyenlő. A papság és a teológiai oktatás pedig a

professzorok azon szűrőjén keresztül találkozott
az egyetemes egyház nagy megújulásával, amely
hosszú időn át egyaránt meg akart felelni az egy-
házhűségnek és az állami elvárásoknak. A vég-
letekről — így például a békepapi vagy a bu lá -
nyis ta recepcióról — viszont úgy látja, hogy azok
nem tudtak maradandó hatással lenni a hazai
egyház egészére.

A közel 400 oldalas kiadvány használhatósá-
gát nagyban elősegíti az irodalom- és névjegy-
zék, a rövid életrajzok, valamint az időszak kro-
nológiájának bemutatása. Az egyes részterületek
vizsgálatának felépítése logikus, tárgyalásuk
pedig igen alapos.

A magyar egyháztörténet-kutatás nagy hiá-
nyossága, hogy eddig még nem alkotta meg a dik-
tatúra évtizedeinek teológiai olvasatát. Fejérdy
András jelen munkája az első lépés ennek meg-
születéséhez, és ez e feltáró munka legnagyobb
erénye. (MTA Történettudományi Intézete, Buda -
pest, 2011)

KÁLMÁN PEREGRIN

SIMON RÓBERT — SIMONNÉ
PESTHY MONIKA (SZERK.):
MÁNÍ ÉS A FÉNY VALLÁSA
A manicheizmus forrásai

A magyar olvasó egy különleges és egyedülálló
könyvet tarthat a kezében arról a Simon Róbert
szerint a buddhizmus, a kereszténység és az isz-
lám mellett „negyedik világvallás”-ról (5.), amely
hosszú évszázadokon keresztül a kibontakozó
kereszténység kitartó ellenfelének és riválisának
bizonyult (lásd például kathárok mozgalma Dél-
Franciaországban a korai középkorban). Maga az
ifjú (későbbi Szent) Ágoston is kilenc meghatá-
rozó évig élt a hatása alatt.

A manicheizmus különlegessége, hogy már
eleve „könyvvallás”-ként született. Máni, az ala-
pító (†277) maga írta le a tanait. Ezeket missziók
révén terjesztették a követői, akik szervezett kö-
zösségeket hoztak létre Észak-Afrikától Kínáig.
Az utóbbi évszázad felfedezéseinek, de főképpen
az elmúlt 20 év megélénkült tudományos érdek-
lődésének köszönhetően ma már egyre jobban
körvonalazódik ennek a kultúrateremtő — külö-
nösen a nyugati/latin kereszténységre komoly
hatást gyakorló — vallásnak a kialakulása, a ter-
jedése, a tanrendszere és a szervezeti felépítése.

A négy részre tagolódó és logikusan felépített
mű első részében Pesthy Monika a manicheiz -
mus keresztény előzményeit igyekszik feltárni.
Ebben a szerző egyrészt Elkaszai (2. század), il-
letve az edesszai Bardaiszan (155–222) szemé-
lyiségét és tanait ismerteti; másrészt pedig közli
a vonatkozó forrásszövegek magyar fordítását.
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Bardaiszan esetében ez magában foglalja a kései
(9–12. század) szír és arab nyelvű művekben
fennmaradt utalásokat is.

A második részben az olvasó megismerked-
het azokkal a dokumentumokkal, amelyek Má -
nítól és a híveitől származnak. Elsőként termé-
szetesen Mání gyermek- és ifjúkora elevenedik
meg az úgynevezett Kölni Mání-kódex alapján
(ford. Déri Balázs). Ezt követi a vallásalapító
Sáhbuhragán című műve (ford. Simon Róbert);
majd pedig a kopt („Fejezetek”, „Homíliák” és
„Zsoltár-könyv”; ford. Hasznos Andrea), az uj -
gur (például „Gyónóima”, „Példabeszédek”, ko-
lostorgazdasági szabály vagy „Bögü kagán meg-
térése”; ford. Kara György) és a kínai (például
„Kompendium”, „Traktátus”, „Himnusz-tekercs”
és történeti források; ford. Kósa Gábor) nyelvű
manicheus szövegek.

A harmadik rész a kívülálló, korabeli vagy
későbbi szerzőknek a manicheizmusról alkotott
felfogását tükröző írás-részleteket tartalmazza
(Lükopoliszi Alexandrosz, Acta Archelai, Ágos -
ton, Theodór bar Kóní, an-Nadím, al-Bírúní és
as-Sahrisztání). Érdekesség az a „nagy görög hit-
tagadó formula” (9. század), amelyet a Nagy-
egyházba be-, illetve visszatérő manicheusok nak
kellett elmondani (lásd 356–362.). Ez egyút tal
arra is rávilágít, hogy itt egy szervezett vallási
közösségről volt szó, amelyre az egyház rivális-
ként tekintett. „Megtagadom és elítélem az ösz-
szes manicheust — jelentette ki az egyházi tag-
ságot igénylő jelölt —, az összes könyvüket és
imádságukat, illetve varázslatukat, minden ve-
zetőjüket, tanítójukat, püspöküket, a kiválasz-
tott férfiakat és nőket, a hallgatókat és a tanítvá-
nyokat, testükkel, lelkükkel és az istentelen
hagyománnyal együtt” (360.).

A kötet utolsó, negyedik része az „Utószó”,
amely tulajdonképpen Simon Róbert nagy ívű ta-
nulmányát jelenti. Ez magyar nyelven elsőként mu-
tatja be „a fény vallásá”-nak születését, elmúlását
és feltámadását a szövegek és a szakirodalom tük-
rében. A szerző először is megkísérli feltárni a
manicheizmus vallástörténeti gyökereit (mennyi-
ben gnózis ez a nagyon dualista megváltásvallás?),
és kitér a kutatástörténet ismertetésére. Majd vázolja
Mání életét, a kozmikus száműzetés és megváltás
manicheista mítoszát, a manicheus panteont és
Mání könyveit, valamint taglalja a manicheus
misszió problematikáját.A továbbiakban olyan fon-
tos kérdéseket boncolgat, mint például a manicheus
erkölcs és egyház jellege, az iráni hatások proble-
matikája, Jézus és Mání, valamint a zsidó-keresz-
tény gnosztikus irányzatok/közösségek, illetve a
buddhizmus és a mani cheizmus kapcsolata. A ta-
nulmányt a mani cheizmus idő- és történelemfel-
fogásának ismertetése zárja, amelyben szintén ér-

vényesül a dualista szemléletmód: „a kezdeteknek
és a végnek nincsen ideje, a Sötétség és a rossz mo-
hósága (áz) indítja el a keveredés történeti idejét, ami
azonban szótériológiai idő, történelmi dimenzió nél-
kül. Ez legfeljebb liturgikus időt ölthet, ami nem a
társadalmi létet, hanem az egyes manicheus hívő
megváltását szolgálja” (452.).

A régi manicheus szövegeket a mai magyar ol-
vasó számára hozzáférhető tevő forráskiadvány
nemzetközi mércével mérve is kimagasló teljesít-
mény. Ilyen mű — vagyis 8 különböző nyelven
fennmaradt forrásokat felvonultató kiadvány —
még semmilyen más nyelven nem született. A be-
vezetőkkel ellátott és kommentált fordítások
ugyanis mindig eredeti nyelvből történtek (kínai,
ujgur, középperzsa, kopt, arab, szír, görög és la -
tin). A mű rendkívüliségét még az is emeli, hogy
azt a szerkesztők mindennemű intézményi hát-
tér (a nemzetközi tudományos közéletben is szá-
mon tartott Pesthy Monika, az MTA doktora, már
két éve álláskereső) és pályázati támogatás nél-
kül valósították meg. Ennek ellenére sikerült egy
olyan munkát megalkotni, amely mind módszer-
tanilag, mind pedig a szakmai együttműködés te-
kintetében iskolapéldája lehet annak, hogy mi-
képpen kell(ene) — mert lehetséges! — művelni
a színvonalas tudományt. Hálás köszönet tehát a
szerkesztők (és természetesen a fordítók) áldoza-
tos munkájáért; és a kiadónak a mű igényes meg-
jelentetéséért. (Összeállította és a tanulmányt írta
Simon Róbert. A szövegeket fordította és kom-
mentálta Déri Balázs, Hasznos Andrea, Kara
György, Kósa Gábor, Simon Róbert és Simonné
Pesthy Monika; Corvina, Budapest, 2011)

JAKAB ATTILA

ALBERT SCHWEITZER — EGY
ÉLET AFRIKÁÉRT

Albert Schweitzer sokak által kedvelt protestáns
lelkész, elismert teológus, orgonaművész és ze-
netudós volt már, amikor egyre többször merült
fel benne a kérdés, mit jelentenek számára Jézus
szavai: „Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, el-
veszti azt, valaki pedig elveszti az ő életét énérettem és
az Evangéliumért, megtalálja azt” (Mk 8,35). Végül
elhatározta, hogy olyan feladatot vállal, amely-
nek révén közvetlenül szolgálhatja az embert. Be-
iratkozott az orvosi egyetemre, s közel járt már
negyvenes éveihez, amikor 1913-ban orvosi dip-
lomát szerzett. Ettől kezdve 1965-ben, kilencven-
éves korában bekövetkezett haláláig élete nagy
részét az afrikai Gabonban töltötte, annak Lam -
ba réné nevű falucskájában, ahol munkatársaival
együtt kórházat hozott létre, s ápolta, gyógyította
a benn  szülött betegeket.

799

Kéthasábos:Layout 1  2012.09.13.  12:49  Page 799



Gavin Miller filmje 1949-ben játszódik. Ez az idő-
szak súlyos megpróbáltatásokat hozott Albert
Schweitzer és a kórház életében. Az anyagi forrá-
sok megcsappantak, ezért a „nagydoktor” — aho-
gyan mindenki nevezi őt — az Egyesült Államokba
utazik, hogy jótékonysági orgonakoncertekkel
szerezzen pénzt, amely biztosíthatja a kórház to-
vábbélését. Közben Gabonban politikai változások
történnek, az új hatalom képviselői ambivalensen
viszonyulnak a Németországból származó orvos
embermentő tevékenységéhez. Bizalmatlanná vá-
lik Schweitzerrel szemben az Amerikai Egyesült Ál-
lamok kormánya is, nekik az nem tetszik, hogy ki-
váló a viszonya a másik Alberttel, Einsteinnel, aki
lehetőségeihez képest minden tőle telhetőt elkö-
vet azért, hogy meggyőzze a döntéshozókat, ne
kísérletezzenek az emberiség elpusztítására is al-
kalmas „átok-” — vagyis hidrogén — bombával,
hanem semmisítsék meg. Ehhez kéri Schweitzer
erkölcsi támogatását. Ő azonban, bár maximáli-
san egyetért Einsteinnel, óvatosan viszonyul a kér-
déshez, kivár a nyilvános kiállással, attól tartva,
nehogy emiatt visszalépjenek a lambarénéi kór-
ház lehetséges anyagi támogatói. Ne feledjük:
1949-ben járunk, a két atomhatalom, a Szovjet unió
és az USA négy évtizedes hidegháborús küzdel-
mének kezdetén.

Albert Schweitzer számára csupán egyetlen
szempont létezik, hogy megmaradjon a lambaré -
néi kórház, sőt, azt újabb részleggel — a leprások
számára — szeretné fejleszteni. A filmben két,
egymástól homlokegyenest különböző szemlélet
ütközik. Az egyik Albert Schweitzer és kórházi
munkatársainak a nézetrendszere. Őket egyetlen
nézőpont vezérli, hogy minél lelkiismeretesebben
lássák el a betegeket, nem csupán testi, de lelki
gondozóik is legyenek nekik, Albert Schweitzer
legfőbb hitvallásának szellemében: „Az ember csak
akkor erkölcsös, ha magát az életet tartja szentnek, a nö-
vényekét és az állatokét, éppúgy, mint az emberét, és
igyekszik a lehetőségekhez képest segítséget nyújtani
minden szükséget szenvedő életnek… Tiszteljük az éle-
tet. Csak ennyit kell tenni… Még az ellenség életét is.”

Ez a krisztusi lelkület Schweit zert gyanússá te-
szi a politikai hatalom szemében, amelynek kép-
viselői nem válogatnak az eszközökben. Az FBI rá-
küldi a nagydoktorra egyik emberét, Phil Fi ginst,
aki Schweitzer feltétlen tisztelőjének hazud ja ma-
gát, s elhiteti vele, hogy dúsgazdag szponzorokkal
áll kapcsolatban, akik hajlandóak lesz nek támogatni
a lambarénéi kórházat. Közben valódi megbízói-
nak eleget téve, szorgalmasan feljegyez minden
olyan momentumot, amit esetleg fel lehetne hasz-
nálni Schweitzerék ellen, hogy bezárhassák a kór-
házat. Szemben az élet tiszteletét mindennél fon-
tosabbnak tartó Schweitzerrel, Figins szinte sem-
mire nem becsüli mások életét: titokban felszakít-

ja a biztonsági kerítést, amely mögött a kiselejtezett,
de magukból sugárzást kibocsátó röntgengépeket
őrzik. Így a gyerekek szabadon hozzáférhetnek a
gépekhez, öntudatlanul életveszélybe sodorva
magukat. Lebukását követően Figinsben nyoma
sincs a lélek gyötrődésének emiatt, szinte büszkén
vallja, hogy ő nem akarja megváltoztatni a világot,
csupán a munkáját vég zi. Schweitzer és Figins a két
véglet a filmben. A be tegeket, elesetteket élete nagy
részében odaadóan gondozó nagydoktor megva-
lósítja azt, amit így fogalmaz meg: „Csak azok lesz-
nek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan
lehet másokat szolgálni.” Az FBI embere számára vi-
szont csak a pillanatnyi érdekek érvényesítése
számít, maximálisan igazodni a mindenkori hata-
lom elvárásaihoz.

A politikai, illetve keresztény humanista vonulat
mellett különös drámaiságot ad a történetnek a ma-
gánéleti szál is. Albert Schweitzer felesége, Helene
mindenben támogatja férje másokért végzett szol-
gálatát, egyik legfőbb munkatársa, de időnként ne-
hezen viseli, hogy feledékeny, ha a családjáról van
szó. Lányuk, Rhena pedig többször is apja szemére
veti, hogy miközben az egész emberiséget meg
akarja menteni, velük és a négy unokájával nem tö-
rődik, elvárja, hogy mindenki engedelmesen szol-
gálja az ő akaratát. Igazat ad azoknak, akik így jel-
lemzik az apját: „Bár sonykesztyűbe rejtett vasököl.”
Azt, hogy mennyi re nehéz, szinte lehetetlen ösz-
szeegyeztetni a mikro- és makrovilág érdekeit, a
Schweitzerrel ugyancsak sokáig feszült viszonyban
lévő fiatal doktornő, Suzy fogalmazza meg: „Dok-
tor! Úgy tűnik, hogy aki mindenkit szeretni akar, sen-
kit sem tud igazán szeretni.”

Ez valóban nehéz kérdés. A film szerint a sze-
retet csak a személyes kapcsolatokban, a minden-
napokban működik, cselekedetek révén. Amikor
a Suzy szavaitól megrendült Schweitzer fölteszi a
kérdést: Vajon Jézus kit szeretett?, Anna, a legfőbb
segítője így válaszol: „Maga túl sok kérdést tesz fel
magának. Reggel munkához lát. Jön egy beteg. El-
látja. Mi mást tehetne még?”

S alighanem igaz, hogy mindenki életében je -
len van Lambaréné, ahol az egyén megtalálhatja
azt a feladatot, amellyel mások hasznára lehet.
A lényeg, ahogy azt Albert Schweitzer fogalmazta
meg a gondjaira bízott afrikaiaknak, hogy a
„törzs főnök” — vagyis Jézus Krisztus — ural-
kod jon mindenki szívében. (Német–dél-afrikai
életrajzi film, 114 perc; Rendező: Gavin Miller;
Forgatókönyvíró: James Brabazon, Gavin Millar;
Főszereplők: Jeroen Krabbé: Albert Schweitzer;
Barbara Hershey: Helene Schweitzer; Jeanette
Hain: Rhe na Schweitzer. Kiadta: Etalon Film, Bu -
dapest, 2011)
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