
eltúlzottan optimista Honderű („eszébe jut, hogy
az ő hazája voltaképpen a csodák országa, és iga-
zán büszke lehetne arra, hogy itt él”) ugyanazt a
kérdéskört járja körül két szempontból. A folya-
matos váltás jellemző a könyvre, derűs és pesz-
szimista történetek váltakozása árnyalja a képet.

A játékos hangvételű írások témakörökre bont-
 va járják körül azokat az előítéleteket, amelyeket mi
magunk alkottunk, és amelyeket mások alkottak
rólunk. Megtudjuk, hogy hogyan viszonyulunk az
evéshez-iváshoz, milyenek a párkapcsola taink,
hogyan pletykálunk, a hagyományaink és szoká-
saink miért érdekesek vagy éppen nevetségesek a
külföldiek szemében. S hogy miért is bukunk bele
oly sokszor a vállalásainkba: „Az átlagos magyar
ember (főleg, ha férfi) az eredménytelennek és ki-
látástalannak látszó szöszmötölés helyett jobban
szeret durr, az asztalra csapni, és gyors, heves, nagy
lendülettel taszítani egyet a dolgok állásán. Aztán
ha nem úgy sül el az akció, ahogy elképzelte, jö-
het a hagyományos depresszió.”

Bár az írások tartózkodnak a mély, filozofikus
gondolatoktól, az ironikus hangnem gyakran tár-
sadalomkritikát rejt magában, a bürokrácia, a
korrupció kritikáját. A „magyar ember” minden
helyzetben tudja, mit kell tennie, hol vannak a
kiskapuk, melyekkel a rendszer megkerülhető,
hogyan lehet egy kis ügyeskedéssel előre vinni a
dolgokat — még ha utólag ki is derül, hogy ez
inkább hátramozdítás volt… A valóság azonban
nem zavarja meg az „igazi” magyar ember ön-
képét. Ez megingathatatlan.

„A híres emberekről előbb-utóbb kiderül, hogy
magyarok voltak, vagy lesznek, csak még nem
tudnak róla. A magyar ember arról is hallott már,
hogy a magyar nyelv nem is a finnel áll rokon-
ságban, hanem a szanszkritból eredeztethető és
természetesen a legősibb az egész világon. Sőt,
talán egyenesen a Marsról származik. A magyar
ember borotválkozótükrébe pislogva közli tulaj-
don képmásával, hogy állítólag Buddha és Jézus
Krisztus is magyar volt, de pszt, ez titok!”

Lackfi János szarkazmusát remekül kiegészí-
tik P. Szathmáry István illusztrációi. Identitá-
sunk karikaturisztikus leképezése a borító-rajz:
a pizsamás papucsférj daliás önmagával néz far-
kasszemet a tükörben.

Akinek nem inge, ne vegye magára… (Heli-
kon Kiadó, Budapest, 2013)

PAP VERA-ÁGNES

BOGNÁR ANTAL: TARTOZÁS

Az óbudai kiscelli kastély mint origó köré szö-
vő dő „legoregény”, „történelmi és kulturális
mémek” kirakós játéka ez a regény. Búvópatak-
ként futó, egymásba érő és játszó sorsok törté-

netéből a keresztény hagyományokból építkező,
konzervatív értékeket valló társadalmi réteg hal-
ványan körvonalazott képe rajzolódik ki.

Az első fejezetekben a török hódoltság árnyé-
kában kibontakozó magyar színezetű keresztény
tudat formálódásának leírását kapjuk. A kiscelli
Madonna búcsújáró helyén Isten dicsőségére
emelt hajlék építőinek, a közelbe betelepülő szer-
zetesrendeknek és az 1738-as óbudai pestisjár-
ványnak a története a középkori keresztény etika
értékrendje alapján interpretálódik: a szenvedés
a bűnöktől való megtisztulást segíti elő, a rom-
landó test jóvátehetetlenül múlandó életénél fon-
tosabb a lélek üdvösségéért való fáradozás.
„…ugyan minek romlékony otthonában, a hús-
ban ideig-óráig megváltani a lélek időzését,
úgyis veszendő az. Mert hisz testben lakunk ren-
delés szerint, de a mindenségben is ígéret szerint.
(…) Lelkünk e két hazája közt Isten szeme előtt
bolyong a szeretetben. Csak odáig nem érünk fel
mi, gyermekei az örökkévalóhoz, az Úrhoz,
ahonnan gondviselő kegyelme árad.”

Az életet és a halált az öröklétük felől nézve élik
meg a regény további, pár évszázaddal később szü-
letett hősei is: ilyen szereplő a Toldalagi Pált meg-
formáló Palika is, aki anyja gondos ápolása ellenére
is sokat betegeskedik — 1944 novemberét is a Szent
János kórházban tölti —, és akinek egész gondol-
kodását, beleértve a költészet szerepéről vallott né-
zeteit is, átszövik az ilyesféle meditációk: „Vajon a
versekkel kibélelhető-e az öröklét akkora darabja,
ahol a lélek ellakhat, akár egy barlangban? Vagy
csak az imával?” Később kiderül, édesanyja azzal,
hogy karácsonyra hazaviszi a fiát, igazi tragé diától
menti meg: a János-kórház tüdőbetegeit ugyan -
is malenkij-robotra hajtják, s valamennyien még
az úton elpusztulnak. A szovjet munkatáborban
halmozódó szenvedésekről Zoltán, egy elhurcolt,
egyszerű budai fiú történetében olvashatunk, aki-
nek otthon maradt menyasszonyát, Helgát egy
szovjet katona erőszakolja meg, a lány később meg-
őrül, és öngyilkos lesz. A szovjet munkatáborban
olyan rend szer épült ki, mely, akárcsak az ausch-
witzi, nem egyszerűen az emberek elpusztítását ve-
szi célba, hanem a hogyanra teszi a hangsúlyt: sze-
mélyi létüktől megfosztottan, „névtelenül” taszít-
ja őket a halálba.

A második világháborúhoz kapcsolódik a kis-
celli kastély bombabiztos pincéjébe húzódó em-
berek története is. A regény lapjain ismétlődő,
megváltó misztériumok közül talán ez a legna-
gyobb: az ide rejtőző emberek közül mindenki
életben marad, köztük Hamvas Béla is. Ő jegyez -
te föl, hogy az itt lévők valamennyien álmodtak,
s mind tavaszi retekről. Talán ez indíthatta arra,
hogy később kidolgozzon egy szimbó lumokkal
teli álmot, mely a Bognár-regény kulcsmítoszá-
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nak is tekinthető: egy öreg méhész tesz-vesz a
méhész-szerszámaival teli műhelyében, amikor
észreveszi, hogy ablaka előtt kocsonyás anyagú
lények repkednek. Kinyitja az ablakot, s a holtak
szállongó lelkeit — mert a holtak lelkét rejti a ko-
csonyás anyag — a szoba hátsó falán lévő, kis aj-
tókkal zárt kasokba helyezi, ahol a sötét meleg-
ben transzfiguráción, megtisztuláson esnek át,
mielőtt újra a földre születnének.

Ebben a pincében menekül meg egy „talált”
kislány, Benda Gabi, aki örökbefogadó szüleivel
Ausztráliába kerül később, s a ’90-es években
Magyarországra látogatva saját élete rejtélyeinek
megfejtésével az egész korszakot igyekszik meg-
érteni.

A regény következő időmozaikja az ’56-os for-
radalomhoz kötődik. A Margit-kórház főorvosának,
Kövi Endrének életútja, akire a német segélykór-
ház ’56 novemberi befogadásában vállalt szerepe
rászabadította az ellenségeit, jól példázza, ho-
gyan próbálta megtörni a kommunista rendszer az
eredendően inkább apolitikus, de konzervatív-ke-
resztény világlátású értelmiség gerincét. Hiábavaló
küzdelmei, kudarcai, végtelenül elmagányoso-
dott öregkora és halála azt sugallják, Magyaror-
szágon nem volt olyan társadalmi osztály vagy akár
illegalitásban működő intézmény, amely óvni tud-
ta volna ezeknek az embereknek az életét. Szintén
a forradalom eseményei kapcsán elevenedik
meg Sándor István vértanú alakja, aki a sztálinista
egy házüldözés áldozatává válik. A regény lapjain
itt-ott felbukkanó apácák, papok története gyöke-
reiktől elvágott, kallódó, szelíd, de gyenge lények
menthetetlenné vált sorsaként mutatja be az akkori
egyház általános helyzetét, mely sokkal aggasz-
tóbbnak tűnik az utalások, apró történettöredékek
formájában felvillanó lengyel egyház helyzeténél.

A történetek századokat átívelő kavalkádja
végül a plasztikai sebészhez siető, szétvert arcú
menedzser útjával zárul, aki a követelések lázá-
ban égő kor, vagyis napjaink túlkapásai köze-
pette próbál szert tenni a számára megváltást je-
lentő vadonatúj arcra. A narrátor hangja azon ban
a regény utolsó lapjain mintha elerőtlenedne: a re-
gényben végig következetesen kibontott értéktu-
datos távlata mögül nem képes világunk átero -
tizált felszíne mögé látni, hogy meglássa a dolgok
valódi arcát. (Napkút Kiadó, Budapest, 2012)

KIRILLA TERÉZ

PÁZMÁNY PÉTER: 
TÍZ BIZONYSÁG (1605)
Jegyzetek a szövegkiadáshoz

Pázmány Péter magyar nyelvű műveinek összki-
adása 1894 és 1905 között jelent meg, hét kötet ben.

A vállalkozás jelentősége főként abban állt, hogy
szélesebb körben tette ismertté és hozzáférhetővé
a „bíboros Ciceró” életművét. Mindezen pozití-
vumok mellett megjegyzendő, hogy az egyes kö-
tetek kiadása váltakozó színvonalon valósult meg.
Több esetben is találkozhat az olvasó hibákkal,
tévesen átírt szövegekkel. A megjelent kötetek
jóformán csak a Pázmány által a 17. században
elkészített apparátussal szerepeltek: tárgyi jegy-
zetek és mutatók nélkül jelentek meg. Nem meg-
lepő tehát, ha a mai szélesebb közönség számára
is leginkább a keresztény lánynevelésről szóló
prédikáció, vagy néhány, Pázmány nevével fém-
jelzett imádság vált ismertté az életműből, hiszen
ezekhez szükséges a legkevesebb magyarázat.
Ily módon tehát a szövegkiadási gyakorlat teljes
értetlenségben hagyja a jelenkor olvasóját, mi-
ként lehetett Pázmány az ellenreformáció leg-
 nagyobb 17. századi magyar országi alakja, ha
mun kássága főként egy pedagógiai tárgyú szó-
noklathoz, vagy az imádságirodalomhoz kötődik.

Ennek tükrében érthető igazán, hogy miért elé-
gített ki évszázadok óta sürgető igényt az az 1998-
as, Pázmány-konferenciához kötődő elhatározás,
melynek értelmében Hargittay Emil a PPKE BTK-
n kutatócsoportjával megkezdte egy szakszerű, a
mai kor igényeinek megfelelő kiadványsorozat
létrehozását. Utóbbi tevékenység alatt értve a kap-
csolódó kutatások elvégzését, megvitatását és
megjelentetését is. A munka összetettségét és a
vállalkozás nagyságát jól reprezentálja a Tíz bi-
zonyság című Pázmány-munka jegyzetkötete is.
Ahhoz azonban, hogy e kiadvány méltóképpen
értékelhető legyen, szólnunk kell magáról a Tíz
bizonyságról, Pázmány második, nyomtatásban
meg jelent magyar nyelvű munkájáról is.

Az eredetileg 1605-ben megjelent műben a
szer ző „tíz bizonysággal” akarja lutheránus és
kálvinista olvasóit igazságra vezetni, rámutatva
a hitújítás tanainak és apostolainak tévelygése-
ire. A kötethez tartozó előszóban azt is kifejtette
Pázmány, hogy az újítók és tanaik több módon is
cáfolhatók. Ezek közül a Tíz bizonyságban a szer -
ző bizonyos tulajdonságok, „gyümölcsök” be-
mutatásával él — amelyek azt bizonyítják, me-
lyik tan vagy tanító nem lehet igaz. A teológiai
téma, a 17. és 21. századi köznapi gondolkodás-
és szemléletmód különbségei egyaránt egyértel-
művé teszik, mennyiféle szaktudományos is-
meret szükséges ahhoz, hogy a szöveg a jelen-
legi olvasók számára is befogadható, érthető —
sőt élvezhető legyen.

A Pázmány Péter-kritikai kiadás második kö-
tete volt a 2001-ben megjelent Tíz bizonyság-szö-
vegkiadás, melyet Ajkay Alinka és Hargittay
Emil rendezett sajtó alá. Már ebben a kiadvány-
ban is jelezték a közreműködők, hogy a doku-
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