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J9ACHIJvI GNILKA: A NÁZÁRETI
JEZUS. Uzenet és történelem

A neves szerző nem kizárólagos értelemben
vett tudományos krisztológiai művet tár olva
sója elé, de nem is pusztán népszerűsítő Jé
zus-életrajzot. Célját nagyon tömören és sokat
mondóan határozza meg nemzetközileg is sz é
leskörű elismerést aratott könyvének alcímé
ben: "Uzenet és történelem."

Gnilka mindenekelőtt Jézus földi életé n túl
mutató, örömhírt hordozó üzenetét rekonstru
álja a korabeli Izrael politikai, vallási-szellemi
és társadalmi horizontjában. A szerző jó didak
tikus érzékkel először a [ézus-kutat ás újkori
szellemtörténeti fejlődését vázolja fel egészen
napjainkig, miközben megnyugvással veszi tu
domásul, hogy a jelenkori kutatások újra felfe
dezik Jézus és a húsvét utáni egyház igehirdeté
se közötti folytonosságot. Amikor Gnilka az
üzenet szempontj áb ól történő téma-csoportosí
tásban végigvezet minket Jézus életútjának fő

állomásain, akkor nem rejti véka alá a történeti
rekonstrukciónak azt a nehézségét sem, hogy
az evangéliumokat nem mai értelemben vett ri
portokként írták, hanem húsvét fényében szü
lettek, és ebből adódóan keverednek bennük a
"földi Jézus von ásai a megdicsőült Krisztus szí
neivel",

Gnilka művének egyik legfőbb erénye, hogy
az összefüggéseket pontosan és szemléletesen
feltáró szakszerűséget úgy ötvözi az életszerű

séggel, hogy közben nem vész el Jézus történe
tiségének részleteiben, ugyanakkor nem nélkü
lözi azt a spiritualitást sem, amelyet számunkra
Jézus történek üzenete ma is hordoz. (Szent Ist
ván Társu/at, Budapest, 2001)

ANCSIN ISTVÁN

MARTlALIS: VÁLOGATOrr
EPIGRAMMÁK

Mindig tiszteletet érdemelnek, akik a negatívu
mokat merik bírálni, kertelés nélkül mondanak
véleményt, tollhegyükre tűzik azokat, akiket a
rossz okozóinak vélnek. A római irodalomban
ilyen költő volt Martialis, aki mint "messziről

jött ember" - Hispániából ment Rómába - ta
lán többet is megengedhetett magának. Volt mi
ről írnia, egyik epigrammájában olvassuk a kö
vetkezőket: .Písökat, Senecákat, Menniusszal
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- add csak vissza nekem s Crispust a múltból
-, mindjárt a derekak végére juthatsz", amiből
nyilvánvaló, hogy költői működésének idősza

kában meglehetősen kevés derék férfiú műkő

dött a közéletben. Ahhoz is költői elhivatottság
és kitartás kellett, hogy az eposzokat értékelő és
becsülő korban csak epigrammákat írjon (eze
ket maga adta ki, ami azt jelzi, nem volt sze
gény ördög, mint méltatóinak egy része v éli),
mégpedig tiszteletet parancsoló számban, gon
dosan ügyelve művészi színvonalukra. Igényét
így fogalmazta meg: "Hidd el, Flaccus, nem lá
tott még jó epigrammát - az, ki mulatságnak,
játéknak hiszi csak. .." S ha valaki netán a Kr.
utáni első század k özélet ére. római szok ásaira,
hétköznapjaira és szellemi légkörére kív ánesi. jó
fogódzót talál Martialis könyvében, kortársai ál
tal olykor túl hosszadalmasnak mondott epíg
rammáiban. (Bírálóinak egyébként a műfaj

egyik remekében vágott vissza: "Azt mondod
Velox, túl hosszú az én epigrammám. - Lám,
te nem írsz semmit - hát a tiéd rövidebb.")

Izgalmas feladat volna végigkísérni a műfaj

befogadástörténetét, nyomon követni, ahogy el
sősorban pajzán, olykor obszcén hangja miatt
szemérmes korszakokban szinte eltűnt, majd a
romantika idején új életre kelve komoly életel
vek megfogalmazására is szolgált (gondoljunk
Kölcseyre), hogy aztán a 20. században ismét a
leleplező szándéka, a hibák kigúnyolása legyen
uralkodó eleme. A Catullust példaképének te
kintő Martialis természetesen néha igencsak
odamondott, nem tett lakatot a szájára, de so
sem tagadta, hogy legfőbb célja: gyönyörűséget
szerezni nem kevés olvasójának, akiket azzal is
magához láncolt, hogy gondosan megválogatta
nyelvi eszközeit és ügyelt a hat áskelt ésre, ame
lyet versei gondos megszerkesztésével erősített.

Ezek az erényei is érthetővé teszik, miért volt
olyan népszerű a humanizmus korában, s miért
becsülte nagyra a kényes ízlésű Janus Pannoni
us, de az sem véletlen, hogy olykor bravúros
verselése Kosztolányit, Weöres Sándort és más
jeles költőinket is arra ösztönözte, hogy fordít
sák vagy átköltsék.

Válogatott epigrammáit most Adamik Ta
más gondozásában, kitűnően tájékoztató utá
szavával és bőséges jegyzetapparátusával adta
közre "irók, költők, gondolkodók" sorozatában
a Magyar Könyvklub. Hadd nyugtassam meg
az olvasót: Martialis kiszólásai a manapság lép
ten-nyomon hallható nyelvi fordulatokkal össze
hasonlítva dajkamesékként hatnak, arról nem is



szólva, hogy a versek egymásutánjából egy va
lóban jelentékeny, művelt, rengeteg értékes is
meretet közlő költő arcképe bontakozik ki.
Mégpedig a kötetszerkesztő Adamik Tamás jó
voltából klasszikusnak mondható és igen tehet
séges fiatalok által készített beleérző és pontos
tolmácsolások eredményeképp olyan portré,
amely nyelvünket és kultúránkat is gazdagítja.
A professzor tanítványai már egy új generációt
képviselnek, s a jelek szerint kedvvel, azonosul
va fordították a szövegeket, amelyeket a kiadó
pompás köntösben jelentetett meg. (Magyar
Könyvklub, Budapest, 2001)

RÓNAY LÁSZLÓ

SZERB ANTAL: NAPLÓJEGYZETEK
(1914-1943)

Naplójegyzetek publikálása mindig kényes do
log - van-e jogunk betekinteni valaki önmaga
számára írott feljegyzéseibe? Szerb Antal eseté
ben a napló maga tartalmazza a megoldást:
"Disszertációm is, mint a legszárazabb tudomá
nyos mű, amibe csak belekezdenék. szinte gyó
násszerűenszubjektív, aminthogy viszont a leg
közvetlenebb naplórészlet is megőrzi a művész

stilizáló fölényét, és minden írásom végtére
ugyanaz: nyugodt és hideg nyilatkozat ma
gamról, mint valami idegenről." A mindig je
lenlévő intellektuális szűrő lehetővé teszi,
hogya közzétevő és az olvasó ne kövessen el
indiszkréciót.

A kronológiai rendbe állított jegyzetek - a
szerkesztés gyöngéinek dacára (bizony vannak
megfejtetlen passzusok, téves vagy következet
len megfejtések, az író életét és munkásságát
tisztázni hivatott függelék lábjegyzetei hiányo
sak) - egy gyermekkorától tudatos elme vívó
dásait tárják fel. A katolizált zsidó családból
származó cserkészfiú már legelső feljegyzé
seiben törekszik"világnézete" tisztázására. In
nen az egész életében problémát jelentő kettős

ség: a katolikus etika és a zsidó kultúrörökség
egyeztetése.

A napló magvát a leginkább összefüggő,

1920 és 1924 között írott feljegyzések teszik ki.
Apolitikus korkép ez, egy szellemi szféra met
szete. A bölcsészettudományban elmélyülő

egyetemista szerelmeit is az intellektuális ön
vizsgálat jegyében éli meg. A konkrét szemé
lyekhez fűződő érzelmek (az azonosíthatatlan,
a kötetben "-gal jelölt lány, Violaine - Schultz
Dóra, Joe - Lakner Klára, Kis-Lil - első felesé
ge, Lakner Lili), a szerelmes vágyak mindenkor
szellemi-lelki analízis tárgyává válnak. Nincsen
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egyszerű történés, nunden a "szeretet etikájá
nak" függvénye.

A napló támpontokat nyújt Szerb Antal iro
dalomelméleti munkásságához is. Az íróember,
bár ezáltal elszigetelődik, "kulturális misszio
nárius. az Igazság katonája". 1920-ban már fel
vázolja irodalomtörténeti műveinek késöbb al
kalmazott módszereit. Számot kell vetni az el
kerülhetetlen szubjektív megközelítéssel, újfajta
kritériumok kidolgozására van tehát szükség.
Ugyanakkor nemcsak az elméleti tudós, az írói
én is jobban megvilágítható: utas, aki "holdvilá
got követve bolyong". Születőfélben volt már a
regény.

A kor szellemének tudható be, hogy az 1927
és 1943 között született jegyzetek csak töredé
kek, aforizmák. A faji hovatartozás problémája
még hangsúlyosabbá válik. Késői feljegyzései
kétségbeesett segélykiáltások, fogalmi fejtegeté
sekbe kapaszkodva törekszik arra, hogya "tisz
tességes ember"-formát megőrizni lehessen.

Szerb Antal 1945 elején halt meg a balfi
munkatáborban. Naplójegyzetei az alkotó em
ber alázatos és diadalmas életszeretét sugároz
zák, amelyet korábban így fogalmazott meg:
"Es azért mégsem vagyok dekadens, mert hi
szek személy fölötti valóságokban, melyek tő

lem függetlenül is fent állnak, és tisztelem az
Életet, az egyetlent, amiért élni érdemes." (Mag
vető, Budapest, 2001)

PAP VERA

HARKAI VASS ÉVA:
A MŰVÉSZREGÉNY A 20. SZÁZADI
MAGYAR IRODALOMBAN

Műfaj-monográfia, amely több annál, amit a
műfaji besorolása jelent: az első magyar kísérlet
egy eddig még nem vizsgált, csupán nevében
élő regénytípus történeti és elméleti meghatáro
zására. Ahogya szerzője, az újvidéki Magyar
Tanszék docense, tartózkodóan írja: könyve a
téma "körbejárása". De monografikus alapos
sággal és tudományos módszerességgel, tehet
nénk hozzá.

Ahhoz, hogyaművészregénytörténeti és el
méleti közelítésére sor kerűlhessen, mindenek
előtt arról kellett megbizonyosodni, hogy önál
ló vagy más műfajiváltozatokközé sorolható-e
a művészregény. Onálló regénytípus, állítja a
könyv szerzője, amely azonban "még nem kap
ta meg az irodalomelméletben és -történetben
az őt megillető helyet és rangot". Holott az iro
dalom bizonyos időszakaiban, mint például a
századfordulón, több olyan mű íródott, amelyet


