
és Tarjányi Béla mutatja be. Bár mind a három ki-
advány a múlt évszázad második felében látott
napvilágot, mégis meglehetősen eltérőek keletke-
zésük indokai és körülményei. A Békés Gellért és
Dallos Patrik által gondozott Újszövetség-fordítás
még az 1950-es évek elején készült Rómában,
azzal a céllal, hogy az emigráns magyarok anya-
nyelvükön kapjanak lelki táplálékot. Bár a bibliai
szöveghez írt magyarázatok még zsinat előtti
szemléletet tükröztek, de maga a fordítás már a
görög szöveg alapján, teljesen a mai magyar nyelv
igényei szerint történt. A Szent István Társulat
által megjelentetett bibliafordítást egy héttagú
bizottság készítette. Első kiadása nagyjából egy
évtizeddel a II. Vatikáni zsinat után jelent meg
(1973-ban). A háttérben nyilván a zsinatnak az a
rendelkezése állt, hogy a héber és a görög ere-
deti szövegek alapján mindenütt jelentessenek
meg nemzeti nyelvű fordításokat. A Káldi-Neo -
vulgata fordítás abban az új helyzetben keletke-
zett, amelyet az 1990-ben történt rendszerváltás
hozott létre. Megalakult a Szent Jeromos Katoli-
kus Bibliatársulat, amelynek egyik fő célkitűzése
a Szentírás minél szélesebb körben való terjesz-
tése, lehetőleg olcsón és könnyen hordozható
formában. Ezt a célt legkönnyebben úgy lehetett
elérni, hogy a Bibliatársulat maga ad ki Szent-
írást. Az a döntés született, hogy Káldi György
(magyar katolikus viszonylatban) klasszikusnak
mondható fordítását veszik alapul, s azt dol-
gozzák át a Neovulgata alapján.

Mind a három katolikus fordításnál egyértel-
műen megmutatkozik az a törekvés, hogy a szent
szöveget a mai magyar beszélt nyelven adják
vissza, ami persze esetenként vitatható megoldá-
sokhoz vezetett. E tekintetben szabadjon röviden
a konferencia-kötet címéről is szólni: Felebarát
vagy embertárs. A cím Jelenits István kritikus meg-
jegyzésére utal, amellyel kifogásolja, hogy a Szent
István Társulat által megjelentetett Biblia első ki-
adásában tudatosan kerülik a régiesnek tűnő „fe-
lebarát” szót, s helyette az „embertárs” kifejezést
használják. Ám ezzel más értelmet adnak a Biblia
héber és görög szövegében szereplő szavaknak,
amelyek Jézus előtt még nem egyetemes érte-
lemben vett embertársat jelentettek. Ez a példa jól
mutatja a bibliafordítás egyik dilemmáját: med-
dig mehetünk el az ókorban keletkezett szent szö-
veg szabadabb, „modernebb” visszaadásában?
A válasz nem könnyű, ám éppen ez teszi érthetővé,
miért lehet hasznos a Szentírás többféle fordí-
tása, illetve egy-egy fordítás folyamatos revíziója.
(Szerk. Fabiny Tibor – Pecsuk Ottó – Zsengellér
József; Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány –
Luther Kiadó – Kálvin Kiadó, Budapest, 2014)

KOCSIS IMRE

BOGDÁN JÓZSEF: 
ZILÁLT PAPI IMÁK

A „poeta reverendaként” emlegetett Bogdán Jó-
zsefet pap-költőként tartják számon Vajdaságban.
Megköltött papságához sem fér kétség: „én lenni pap
misézni sok falu / imazsámolyt oltárt enni a szú”, még -
is szívesebben írnám róla azt, hogy pap és költő.
Szívesebben venném kölcsön Pilinszky analógiá-
ját. Mert bár a beszélő helyzete sokszor papi sze-
repből fakad — akit temetni hívnak, aki plébános
úr —, lírai hangja mégis egy civil személyé. Olya-
né, aki már költő volt, amikor pap lett, és hivatá-
sa nem telepedett rá beszédmódjára. Inkább ter-
mékeny ellentmondásokat szül költészetében, ami
megmozgatja verstémáit. „én lenni lelkész temetni a
holtak / kik tegnapelőtt még itt zakatoltak / ölteni palást
lenni mindig résen / parádés ló egy pompás temetésen…”

A Zilált papi imák az első magyarországi meg-
jelenésű könyve, a Vajdaságban kiadott tizenegy
kötet után. Az előszóban Szilaveczky Csilla, a szer-
kesztő bemutatja Bogdán Józsefet. A tematikusan
hét részre tagolt kötet százegy szöveget tartalmaz.
A válogatásba ugyan belekerültek olyan írások is,
amelyek inkább közéleti szempontból lehetnek fon-
tosak, mások nyelvgyakorlatként érdekesek, de
ezekben is van néhány erős sor. A többi kötettel át-
fedésben olvashatjuk ezeket a verseket, amelyek-
ben más-más húron pendül a papi és költői hang,
és nem is mindig cseng össze. Nem is baj ez. A papi
hivatásos és az imádságos ember hangvétele sem
idegen tőle, megint máskor ettől teljesen mentesíti
szavait. Figyelmet érdemel itt a „Színvallás” cik-
lus. „Vak napraforgók / hajtják kerek arcukat / a föld ölé-
be” (Szeptember); „Kripta kövéről / felszedett rongy ar-
cokat / gyűrök zsebembe” (November); „A fagyos föld
most / fogva tart egy kavicsot. / Holnap engem is” (De-
cember). A Bogdán-poétika a távlatok pontos mi-
niatűrré rajzolásával adja ki legáttetszőbb éksze-
reit. A kis képekké sűrített „mondogatni való” há-
rom sorok nem a színtiszta vallásról árulkodnak,
inkább a haikuba-költés színvonalas képességéről.

„Isten ékszerei” címet viseli az a ciklus, amely-
ben a teremtett valóság apró díszeire néz. A bo-
garak, helyzetek széppé látása és láttatása ugyan -
úgy jellemvonása ennek a poétikának, mint a má-
sik szenvedése iránti érzékenység. A kötetnek eb-
ben a részében olvashatjuk a Remegés című verset,
amely négy haikuszerű versszakból áll össze.
„Lombkoronában / feszes hálót fon a pók. / Hold remeg
rajta. // Ki szabadít meg, / színtelen magányos arc, / ta-
lán a hajnal? // Ikertestvéred, / ki nyugtalanul forog /
a tó fenekén? // Vagy mindörökre / itt maradsz velünk
— nézd csak / mi is remegünk.”

A könyv a kis papi versekkel indít. Itt tudhat-
juk meg tőle, hogy „a vasárnapi nagymisék / után nem
érdemes ölelésre tárni karod / mert úgy maradsz mint
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krisztus a kálvárián”. A papi szerep verstémaként
való jelenléte gazdag tartalmi merítést kínál, de ezt
inkább profán hangon bírja szóra. Poétikájának
erénye volna ez, mintsem hibája, hiszen a sokszor
komorúságba temetett bús költő panaszairól ép-
pen a nyelvi komiszság és könnyedség emeli fel
tekintetünket. Ezt a nyelvet hivatásában tapasz-
talt helyzeteire ölti groteszk humorával. Képes
arra, hogy kívülről, távolságot teremtve, világia-
san tekintsen rá, és a nyelv szentségében a költé-
szet formai „szemtelenségével” mérjen kritikát,
vagy éppen önkritikát. Akár a halál és temetés kér-
désében is. Az ismételgetés eszközével például a
„maga még él plébános úr maga még / plébános úr maga
még él plébános / úr szent perpetua és felicitász vértanú
/ asszonyok és istennek minden szentjei / lelki tiszta
edény tiszteletes edény / ájtatosságnak jeles edénye tit-
kos értelmű / rózsa maga még él plébános úr maga / még
él plébános úr maga még él plébános / úr a piacon a ma-
ris a dékányék lánya mortusz / azt mondta ágyban pár-
nák közt amen / eldobta a pap a kanalat nem eszik már
/ több versbefőttet azt mondta nyugodjon / békében
zsoltárrozzon immár a halottaknak / nagy disznó volt
az istenadta nagy százkilós / disznót kapott a bérmá-
lásra…” (Maga még él plébános úr). Akárha egy ró-
zsafüzér-imádságot ziláltan hadaró hírt vivő né-
nikét hallanánk cifrán csűrve-csavarva imádságos
szavakat variálni megilletődött csodálkozását
árulva disznóhús vagy túró helyett a piacon. Bog-
dán mélységéből visszafecseg a vígság, és nem
hallgatja el az onnan feljövő abszurd, ironikus íze-
ket sem. „»Vegyen, kérem szépen, három-királyokat,
/ Vegyen Szűzanyát is, Szent Józsefet sokat. / Ebben az
üzletben nincsen, ami nincsen.« / Karácsony tájékán
legolcsóbb az Isten. (…) »Van még tizenhárom kétpú-
pú tevém is. / Tavaly szereztem be nagy nehezen én is.
/ Már megint egy koldus! Takarodj el innen!« / Kará-
csony tájékán legolcsóbb az Isten” (Karácsonyi vásár).

A központozás elhagyása jellemző verselési
mód nála, ami a sokféle jelentés teremtése által vib-
rálóvá teszi a szöveget. Mozgásba lendíti a jelen-
tésrétegeket, és az olvasó örömét leli az ebből fakadó
groteszk, leleményes megoldásokban. A Len ni
szárnytalan című vers például Domonkos István
Kormányeltörésben versére tekint cinkosan. Az in -
finitivusz átvétele két „lenni” verset is teremtett
a kötetben. „Én lenni nőtlen nem férfiatlan / vágy-
ni a mennyország jó meleg katlan (…) nézni néhanap
az őrgébicsek / repülnék Isten mért nem érti meg / ika-
rusz szárnyak gyönge ragasztó / megbuggyant immár
minden földi jó / szentlélek billeg törtszárnyú galamb
/ nézni jobbra-balra akár a rab…” Gazdag az a sze-
repkészlet, amelyből a termékeny szerepkonf-
liktusok születnek a versekben. Bogdán szívesen
játszik ezzel az identitásrepertoárral. Szerepver-
seiben beszél a családjáról, „apósa” szétfolyó mo-
solyáról egy olcsó koporsóban, a szomszédról, aki

megmártózik mindig hűséges „asszonya” te-
kin tetében, „kislányáról”, akinek tejszaga van a
hálószobában, lagymatag félórás prédikációjá-
ról, a vajdasági magyar cigányokról, akik „egy éj-
szaka leforgása alatt megöregszenek / kicsi húgom is már
nagymama”, „a szépség és a rettenet között feszülő / acél-
dróton egyensúlyoznak” — aki olyan, hogy „nem emel
emlékműveket és nem rendel misét / nem merevül kővé
ha a cigány himnuszt hallja / a csergacsárdában lenyeli
saját nyelvét / »Zhanes romanes?« »Chi zhanao temerel
o mamo!«” (Tudsz cigányul? Haljon meg az anyám,
ha tudok!) Az egymást gazdagító nézőpontok, a ci-
 gány, a magyar, a papi, akár annak pandanja, a fér-
fiúi, a szentekkel együtt rezdülő, olyan bogdáni
hangon szól, amit érdemes ebben a sokszólamú -
ságában kifülelnünk. Például a falvak nevének
csengésén ejtett ujjgyakorlatok a Melence, Veprőd,
Szekerény, Székelykeve című versek, ahol falusi kró-
nikásként regél. Vagy a férfiasság, finom érzéki-
ség is ott leskel a versek soraiban. Ezt a sejtető be-
szédmódot a Csonti István néven publikált köl-
teményekből is láthatjuk. Itt is olvashatjuk, hogy
távrecsegővel hívja fel egy hölgy, hogy közölje:
gyarló ember, vagy arról faggatják, hogy volt-e
már szerelmes…

Az utolsó ciklus a „Fohász a déli végeken” cí-
met viseli. A kötetben az olvasó egy olyan érin-
tettséggel találkozik, ahol az ismerős idegen
szenvedése erőteljes ihletőforrás. Költőnk papként
árvákat is nevelt. A kórógyi kislány című versében
arcot kap ez a figyelem. A közelmúlt háborús ese-
ményeit nem direkt módon nevezi meg. Képeiből
asszociálhatunk rá: „Szemünkben tollászkodó vész-
madár van. / Nem Húsvét, Nagypéntek, az kell nekünk.”
(Helyzetjelentés), vagy: „A parlagon egy gyászbogár
/ a szárnytörött lepkére vár. // Ilyen nyarunk nem volt
soha, / halálfejes a zöld moha” (Micsoda nyár! részlet).
Művészetének szociális vonatkozása sem hagy-
ható említés nélkül, ami fontos figyelemrendező
eleme látásmódjának is. Különösen érzékelhető ez
a személyes emlékezetében, vagy ahogyan a sze-
mélyes emlékezet a társadalmi, a kulturális em-
lékezet dimenziójára megnyílik. A történelmi
múltat nem űzi ki sem érzelmi, sem értelmi, sem
akarati világából: „Péter, mondd, te ebben az évben
is / megtagadod Jézust, mondd, az idén is, / mire a ka-
kas háromszor szólal, / mondd, valóban elköveted? / Ó,
kérlek, ó, kérlek, ne tedd, / hiszed ebben az évben már
annyi / árulás történt, annyi husáng / sújtott ránk, any-
nyi huzatos / házban hallatszott már a jaj, / és nézd,
mennyi, de mennyi / otthontalan hajol saját árnyéka
/ fölé a néma körmenetben. // E néhány hónap alatt eb-
ben az évben / már annyi álruhás demokrata-árulás /
történt. Péter, ha tudnád, hányszor / tagadták meg a
Mesteredet! / Őszinte légy hát, ha jönnek a katonák, /
s ha Jézusról faggatnak, mondd, hogy / ismered, Péter,
el ne hallgasd az igazat!” (Nagyböjt, 1992).
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Költészetének erénye, ahogyan az édesanya kér-
dését nemcsak hóporosan, hanem a pátosz mellett
ironikus és önironikus humorral kezeli. „vannak
édesanyák akik megeszik / plébános fiukat mint szalvétába
csavart / csirkecombot először a lábukat / szopogatják
le nagy élvezettel”. „A résnyire nyitott ajtó” ciklus-
ban gyereknyelven beszél, gyerekként lát: „Kisfi-
am, az aszpirin ott van / az asztalfiókban, és egy pohár
/ vizet is kérek. / Hirtelen a frissen meszelt / falhoz csa-
pódik. Minta a falon. / Minta mama.” Egy szürreális
képben: „Anyám rózsaszín hálóingben a gázkályha /
fölött lebeg, egyszer csak a feszes pókhálóba / gabalyo-
dik. Fejjel lefelé lóg, mint egy denevér / — hiába kiabál:
»Hékám, segíts már az Istenre / kérlek, hékám, a fejembe
száll a vér!« / Apám már rég a csillogó forgóajtó előtt
áll, / Hogy beszédüljön a város forgatagába.” Az anya
motívuma a személyes: „Szélűzötten fajd / ejti a hóba
magát. / Örök alvókamra ez/ a végállomás. // Finom
hópor éjszaka, / mikor meghalt anyuka.” (Anyuka), de
a társadalmi, nemzeti emlékezet és felejtés síkján
is beszél. A kötetet záró Levél édesanyámnak olyan
távlatból szól, ahol a fájdalom rétegei egyszerűvé
tisztult, kongó mondatok egy olyan lelki térben,
amit ötven év tágított élettörténetté. A kötet leg-
szebb imádsága ez a vallomás, amely két verset is
tartalmaz a levélformán belül.

Elgondolkodtató kérdéseket vetnek fel mos-
tani, fehértemplomi írásai. Szüntelenül (k)ölti pa-
lástját egy tizenhét nemzetiséget számláló vá-
rosban a cseh(!) kisebbség papjaként. Azt is gon-
dolhatnánk, hogy az írónak, aki a nyelvében él és
azzal dolgozik, ellenlábasa lehet a szláv nyelvek
kavalkádja. Mégis inkább azt reméljük, hogy ez
a hiány teremtő. Felerősítheti emlékezetében azt
a „magasban épülő” hazát, amelyet saját beval-
lása szerint a nyelvek és nyelvi világok párhu-
zamos átjárhatósága termékenyít meg. Úgy tud-
juk, egy új könyvön dolgozik. Kíváncsian várjuk,
hogy most mire (k)ölti nyelvét ott, ahol a város-
ban és környékén legfeljebb csak a nevükben él-
nek magyarok. (Unicus Műhely, Budapest, 2013)

PAPP EMESE

BISTEY ANDRÁS: A KÁPOLNA

Elegendő volt az akkori „hatalmasságokat” ka-
rikírozó gúnyrajzokat készíteni 1957-ben ahhoz,
hogy a szebb jövőre érdemes hallgatót a diplo-
mázás előtti utolsó félévben kicsapják a Képző-
művészeti Főiskoláról. Ez a tény és következmé -
nye, hogy az illető csupán téglagyári kemencék
takarítására vált alkalmassá, elegendőnek bizo-
nyult egy művészi ambíciókat érlelő ember meg-
hasonlásához. Bistey András újságírói alkatából
eredő figyelemmel választotta ki az utcán heve-
rő témák közül új regénye cselekményének ori-

góját. A megtört egzisztencia, az üldözöttség és a
megalázó kierekesztés gyakorta központi kérdés
a magyar irodalomban. A templomfestés izgalmas
és misztikus mozzanatai szintén nem ismeretlenek,
ám ahogy A kápolna című Bistey-regény olva sói
megtapasztalhatják a 60-as évek suttogó légkörét
hűen idéző műből, a megszokottakénál másabb
vetülettel szembesülnek.

Egyrészt pontosan megismerik a száraz falra
festendő szekkó és a frissen vakolt nedves falra
festendő freskó technikája közötti különbséget,
másrészt a cselekmény kibontakozása során re-
mek pszichológiai teljesítményre valló, árnyala-
ti mélységű jellemábrázolások sorozatának tanúi.
Ugyanis ebben a regényben a falusi és a főváro-
si hangulat összehasonlítása, az emberi viselke-
désmódokat ösztönző szellemi és illemi akarat-
erő jelenléte meghatározóbb, mint maga a törté-
net különféle epizódokkal szegett folyama.

Tábori, a főszereplő képesítés nélküli rajzta nár
egy kispesti általános iskolában. Méltóságában
megalázott, alkoholistává vált alkat, éli a rossz
helyzetükbe beletörődött jobb sorsa érdemesek ke-
ser nyés hétköznapjait. A regény mozzanatról
mozzanatra követi nyomon a váratlanul érkező
megbízás létének szerepét, ami felébreszti vert hely-
zetéből, visszaadja szakmai és emberi önbecsülését.
Ennek kapcsán felidéződött bennem Ferenc pápa
gondolata egy spanyol lapnak adott interjújából,
miszerint a szegénység nem azonos az éhezéssel,
hiszen a karitász intézménye meggátolja az éh-
halált, ám a munkanélküliséggel megalázott em-
ber szívbeli fájdalmát csak a sikeres munka szün-
tetheti meg, s adhatja vissza méltóságát. Az emberi
élet harmóniában teljes, de ha ez sérülést szenved
a lelkében, az rosszabb még az éhezésnél is. Tá-
borinak van jövedelme, nővére is ellátja élelemmel,
ha szükséges, ám mégis méltatlan helyzetből tá-
pászkodik fel, hogy a falusi kápolna freskóinak
megtervezésével és elkészítésével bebizonyítva te-
hetségét, elérhesse az elismerést.

A jóindulatú alkotói ravaszsággal felépített
cselekmény nem hagyja letenni a könyvet. Fokról
fok ra engedi belemélyedni az egyébként filmsze-
rűen lepergő történet szereplőinek, remekül meg-
formált alakjainak gondolati hátterébe az olvasót.
A falu különféle elvi kasztjaiba tartozó férfiak és
nők személyisége plasztikusan érvényesül. Fel-
bukkan itt szinte minden érzés: szeretet, aggoda-
lom, félelem, bátorság és bátortalanság, suttogva
álcázott egyetértés és külsődleges kevélység. Az író
kitűnő érzékkel alakítva más és más egyéniséget
ad a különböző rangú papoknak, tanároknak, eg-
zisztenciájukat óvó művészeknek, tanácsi vezetők -
nek, vagy az egyszerű falusi és városi embereknek.
Lényegre szorítkozóan tömör dialógusai hűen szol-
gálják e célját. A gördülékenyen font szálak végül
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