
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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mentumhoz önálló jegyzetkötet lenne kívánatos,
mivel „ezt különösen indokolja annak a nagy
terjedelmű, 168 kéziratoldalt kitevő, túlnyomó-
részt latin nyelvű jegyzetanyagnak a közlése,
amelyet Pázmány a Tíz bizonyság egyik — a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kéz-
 irattárában található — példányába írt be”.

A Tíz bizonyság-jegyzetkötet előmunkálatai
során több publikáció is jelent meg a szerkesztő,
Ajkay Alinka és a közreműködők, Báthory Orso-
lya és Varsányi Orsolya tollából. Külön is kieme-
lendő e szempontból az a Pázmány-konferencia,
melynek előadásai 2006-ban napvilágot is láttak
(Textológia és forráskritika: Pázmány-kutatások 2006-
ban. Szerk. Hargittay Emil, PPKE BTK, Piliscsaba,
2006, „Pázmány Irodalmi Műhely — Tanulmá-
nyok, 6”). A Jegyzetkötet munkatársai kapcsolódó
előadásukkal és tanulmányukkal ugyanis azt iga-
zolták, hogy a munka egy-egy részterülete is szol-
gálhat önálló kutatásra érdemes tanulságokkal
(lásd Ajkay Alinka: Pázmány forráshasználata a Tíz
bizonyság című vitairatban; Báthory Orsolya: Rey-
nolds és Schlüsselburg művei: Pázmány forráshasz-
nálata a Tíz bizonyságban). Mindez azt bizonyítja,
hogy rendkívül alapos és sokrétű előmunkálat —
több kutató összehangolt tevékenysége — előzte
meg a jegyzetkötet kiadását.

A kötet első része az általános bevezetőt tartal-
mazza, a Tíz bizonyság ismert példányainak leírá-
sával. Különösen jelentős, hogy a kapcsolódó
RMNy-közléshez képest az új kutatási eredmé-
nyeket, illetve a jelen állapotot is figyelembe veszi.
A második részben először a Tíz bizonyság szöve-
géhez kapcsolódó tárgyi jegyzetek találhatók.
Ezek sokféleségét jól mutatja, hogy a szómagya-
rázatoktól a fordításokon át a lexikonok szócikke-
ire emlékeztető hosszabb adatcsoportokig terjed
„műfajuk”. A 21. század embere számára már-már
elképzelhetetlenül sok (az appendixben közölt
műével együtt összesen 2001) jegyzet rendkívül ala-
pos kutatói munkát feltételez. A harmadik részbe
Pázmány kéziratos bejegyzései kerültek. Ezek
sokfélesége (a kisebb módosítási igényektől egy Páz-
mány által saját kezűleg bemásolt leveléig) ön-
magában is komoly feladat elé állítja a segédlet ké-
szítőjét, ám a jelen kiadványban ezen túlmenően
jelentős elméleti megoldások is találhatók. Ilyen az
a táblázat is (12–14.), amely néhány Pázmány-jegy-
zet alakulását mutatja be a különböző, kapcsoló-
dó szövegkiadásokban. A jegyzetkötet negyedik ré-
szébe az 1605-ös kiadás appendixeként megjelent
rövidebb írás, a Mahomet vallása hamisságárúl jegy-
zetei kerültek — részletesen, sokszínűen és szak-
mai alapossággal tárgyalva az első magyar nyel-
vű Mohamed- és iszlámismertetőre vonatkozó
tudnivalókat. Az ötödik részbe kerültek a külön-
féle mutatók. Ezek imponáló sokfélesége (két rö-

vidítésjegyzék, bibliai könyvek analizált mutató-
ja, hely- és személynévmutató) rendkívüli módon
megkönnyíti a használó dolgát. (Vélhetően már ön-
magában nagy segítséget nyújt például az ötféle
Konstantin névmutatóbeli megkülönböztetése.)
Kiemelendő, hogy a névmutatók analitikusnak te-
kinthetők, hiszen a 19–21. századi kutatók nevei ti-
pográfiai szempontból is elkülönülten, más betű-
típussal jelennek meg. A hatodik részben gon-
dosan válogatott mellékletek vannak, amelyek
meggyőzően szemléltetik a különböző típusú Páz-
 mány-bejegyzéseket. A kötethez egy CD-melléklet
is tartozik, amelyen a Tíz bizonyság 2001-es kritikai
kiadása és az MTA Könyvtára Kézirattárában őr-
zött munkapéldány fakszimiléje található.

A kiadvány szerkezete a műfaj kívánalmainak
megfelelően logikus és áttekinthető, kielégítve
mind a kutató, mind az érdeklődő olvasó igényeit.
Előbbi használói csoport tekintetében kiemelen-
dő, hogy eredendően is meglehetősen sokszínű,
hiszen a Tíz bizonyság összetettségéből adódóan
az egyház-, irodalom- és eszmetörténészek épp -
úgy témájukba illőnek érezhetik, mint a teológu-
sok vagy az orientalisták. Ez már önmagában véve
is heterogén olvasóközönséget sejtet — nem köny-
nyítve meg a segédlet létrehozóinak munkáját.
Ezen összetett feladatot azonban kiválóan meg-
oldotta a szerzői gárda: az alapos és informatív fe-
jezetek pontosak, szakszerűek és közérthetők.

Összességében elmondható, hogy az évszá-
zados szakmai igényeket messzemenőkig kielé-
gítő kiadvány egyszerre tanít pontosságával és
gyönyörködtet sokszínűségével. (Universitas —
EditioPrinceps, Budapest, 2012)

MACZÁK IBOLYA

BARTUSZ-DOBOSI LÁSZLÓ: 
AKI HITÉT VESZTI, ELMERÜL
Báró Eötvös József katolicizmusa

Thomas Carlyle szerint a történelem a nagy em-
berek életrajza. Egy másik brit történész, Lord
Acton szerint viszont „semmi sem okoz annyi
tévedést és tisztességtelenséget az ember törté-
netszemléletében, mint az, ha az érdeklődést
egyéni jellemek keltik fel”. Talán e két idézet is
elégséges annak bizonyítására, hogy mennyire
ingoványos talajra lép, aki életrajzot, főleg ha
történeti életrajzot kíván írni.

Nos, Bartusz-Dobosi László munkája megfe-
lel a történeti életrajz kritériumainak: a 19. szá-
zad egyik meghatározó politikusának, vásáros-
na ményi báró Eötvös József kétszeres vallás- és
közoktatásügyi miniszternek kíséri végig az éle-
tét. Történelmi források alapján feltárja a családi,
baráti, eszmei, politikai hátterét, fogadtatását,
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