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BABITS MIHÁLY NAPJAI (1909–1914)
Már alkalmam kínálkozott, hogy kifejezzem cso-
dálatomat Róna Judit sorozata iránt. Napról napra
követni Babits Mihály magánéletének eseményeit,
műveinek fogalmazványait a kész szöveg megje-
lenéséig, a művekről írt ismertetések és bírála-
tok összefoglalása s a szakirodalom eddigi meg-
ál lapításainak korrekciója — óriási teljesítmény,
amely már-már felveszi a versenyt a kritikai kia-
dásokkal. Természetesen azok részletezése nélkül,
csak a lényegre törekedve. Mindez egyetlen filo-
lógus-irodalomtörténész s nem egy csapat műve!

Ez már a második kötet, s Babits életművé-
nek sokkal gazdagabb területét tárja föl, mint a
pályakezdő íróval foglalkozó gyűjtemény. Élet-
rajzi kronológia, amint alcíme tájékoztat? Annál
sokkal több! Babits Mihály életének, művei szü-
letésének, fogadtatásának s némiképp a kor fon-
tosabb eseményeinek kronológiája. Ha valaki
életében egyszer is próbálkozott hasonlóval, az
tudja igazán értékelni a munkát és eredményét.
A források jegyzéke megsejtet valamit a kutatás
volumenéről. Ráadásul ezeket a forrásokat át is
kellett nézni, hiszen egyetlen fontos közlésüket
sem lehetett mellőzni. Sem a levelezés eddig ki-
adott köteteiéit, sem az íróval foglalkozó, eddig
megjelent írásokéit. S ha volt is majd’ egy évti-
zed, amikor Babitsot inkább bírálni, ha nem el-
hallgatni kellett, „feltámadása” annál impozán-
sabb eredményeket hozott, bár még napjainkban
is megfigyelhető az iránta tanúsított ellenszenv,
jó esetben fenntartás. De így volt ez életében is,
s ki az az író, akinek rajongói mellett nincsenek
ellenfelei és ellenségei? Olyan műveket is le-
hetne felsorolni, melyeknek írói életében híze-
legve udvarolták körül a Nyugat főszerkesztő-
jét és a Baumgarten-díj főkurátorát, majd az idők
változása után arra emlékeztek, milyen kemé-
nyen bírálták, mert az irodalomban is érvényes
a Sau lus–Paulus-szindróma, csak olykor for-
dítva. Ám Babitsnak sem ellenfelei, sem kriti-
kátlan rajongói nem ártottak. Mimóza-lélek volt;
Rába Györgytől rémisztő történeteket hallottam
egy-egy rossz kritika utáni hisztérikus kitörése-
iről, de ha morális fenyegetettséget tapasztalt,
megingás nélkül a jó ügyet képviselte, nagy lelki
erővel, messzehangzó szóval.

A könyvben tárgyalt évekre esik jellemének
és költészetének megszilárdulása. Már a legelső,
1904 elejére datált eseményről beszélt egy ké-
sőbbi interjúban: az angolokon át eljutott a görö -
gökhöz: „Megcsapott Swinburne s más angol

költők lázas, izzó görög hangulata, és úgy talál-
tam, hogy ez a hangnem a magyar költészetből
hiányzik.” Swinburne-ről esszét is írt, amelyben
ugyanezt a felismerését gazdagította: „Örök gö -
rög szépségekkel vesztegették meg Shelley és
Keats a nemesvérű gyermek (tudniillik Swin -
burne) füleit, aki ott a tenger mellett, közelebb
volt az örök szépségekhez, mint bárki, bárhol. De
az angol lantosok s az északi gyermek lelkében
ködöt kaptak a görög szépségek, ködöt és új
színt, amely a betegséghez hasonlított. A görög
tragédiák fátuma a skót balladák félhomályába
borult, s a nemes görög nevek szomorú zengést
nyertek a frissen hajlított angol ütemekben.” E
néhány mondatos jellemzés rávilágít Babits és a
költészet egészen bensőséges kapcsolatára: nem-
csak Swinburne lírájának lényegét ragadta meg,
hanem „a frissen hajlított angol ütemek” emle-
getésével a forma iránt tanúsított érzékenységé-
ről is bizonyságot tett. Az Ady nyomában ekkor
fellépett lírikusok közül kétségtelenül Babits
volt a forma kiemelkedő mestere, hozzá csak a
kicsit később induló Tóth Árpád hasonlítható.
Ha nem volna némi negatív mellékzöngéje, azt
mondhatnánk: mindketten formaművészek vol-
tak, s épp ezért vélték az idősebbik költőt a l’art
pour l’art képviselőjének.

Persze nem minden irodalmár értékelte Babits
verseinek újszerűségét. Az Írók az irodalomból so-
rozatban Gyulai Pál így nyilatkozott: „Szamárság!
Nagy szavak és nagy üresség! Miért nevezik ezt
modernnek? Régen az ilyen költeménynek kla-
pancia volt a neve.” Az általa ostorozott „vidéki po-
éta” nyilván a Fogarason tanító Babits volt, a kla-
panciák pedig a budapesti lapoknak beküldött köl-
teményei. Ez a jellemzés nemcsak Gyulai meg-
csontosodott irodalmi elveinek bizonyítéka, hanem
azt is jelzi, hogy Babits kezdettől a modern líra
egyik vezéregyéniségének bizonyult. Akár jelké-
pesen is értelmezhetjük, hogy az 1909 januárjában
Szekszárdról fogarasi állomáshelyére utazó köl-
tő szerelvényének egyik vagonja tengelytörést
szenvedett és leszakadt a vonatról. A kisiklott ko-
csiban utazott a költő is, de nem esett baja. A kon-
zervatív ítészek úgy gondolták, egy kocsi valóban
leszakadt a kor magyar irodalmának szerelvé-
nyéről, s benne a nyugatosok üldögéltek. Tegyük
hozzá: nekik sem esett bajuk, bármekkora hévvel
támadták is őket. Bár a Holnap antológiája körül
még mindig magasra csaptak az indulatok, és Ke -
nedi Géza tömören „dekadens, szimbolikus és be-
teges irodalmi iránynak” minősítette az antoló-
giában képviselt törekvéseket, de még ő is elis-
merte a versek nyelvezetének újszerűségét.
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Kedves ellenpontjai az irodalmi harcokkal és
törekvésekkel telő napoknak Babits édesanyjá-
nak és húgának levelei, melyekben az anyai ag-
godalom a vezérlő szólam. „Csak hogy a jó Isten
megőrzött!” — írta a vonatbalesetre célozva, s
arra inti fiát, meg ne fázzon korcsolyázás közben,
s beszámol arról is, hogy Angyal arca egy rossz
foga miatt feldagadt. Az otthoniak számára ez
volt a legfontosabb esemény, nemegyszer esik
szó Babits húgának lassan lohadó arcáról. Az ol-
vasó szívesen időzik ezeknél a közléseknél, me-
lyek Kosztolányi családi levelezésének rokonai.
(A nyugtalan vérű költő az irodalmi csaták köz-
ben a baracklekvár befőzésének módjáról és re-
ceptjéről érdeklődött édesanyjától.)

A Balkán határán működő Babits szívósan
épí tette önmagát és szemléletmódját. Verseket,
novellákat írt, fordította Dantét, és rendszeres
kapcsolatban volt a Nyugattal. Érdemes össze-
vetni a magatartását az ugyancsak „az Isten háta
mögé” került Juhász Gyuláéval, aki az egyete-
men, Négyesy László szemináriumában még
társai vezéregyéniségének mutatkozott, ekkorra
azonban már súlyos depresszió jelei mutatkoz-
tak rajta. Érdekes önjellemzését rejtette kisregé-
nyébe, amelynek hangulata ugyancsak merőben
más, mint a Halálfiaiban Babits önarcképe.

Babits jelentőségének növekedését jelezte,
hogy nemcsak támadások, hanem gúnyiratok cél-
pontja lett. (Különösen a Fekete ország adott alkal-
mat erre makacs szóismétlésével.) Bár ez utóbbiak
is megsebezték, alighanem hírneve növekedésé-
hez is hozzájárultak, ahogy Karinthy Így írtok tije
is többet használt a nyugatosoknak, mint bárme-
lyik tudós elemzés. Babits persze nagyon komo-
lyan vette feladatait, az ő palettájáról hiányoztak
az irónia színei. Poeta doctus volt, bámulatos ér-
zékenységgel hatolt be más írók műveibe. Gyulai
sokszor érzéketlen, értetlen Vörösmarty-köny-
vecskéje után az ő Vörösmarty tanulmányai újdon-
ságot jelentettek, revideálták elődje nagyságát, s
szakítottak az „őrült költő” minősítésével.

Sokan emlegették Babits elképesztő művelt-
ségét, olvasottságát. Elképzelhető, milyen lelkü-
lettel olvasta azokat a saját költészetéről szóló írá-
sokat, amelyekben nem a klasszicizmus, ha nem
a klassziázmus képviselőjének nevezték. Az nem
volt újdonság számára, hogy nevét rosszul, Ba -
bicsnak írták, de ezek a nyilvánvaló műveletlen-
 séget tük röző jellemzések legalább annyira bosz-
szantották, mint a negatív jelzők. Kapott ezekből
is bőven a Levelek Iris koszorújából megjelenése
után. Ellenlábasai nemcsak a Holnap „önütötte lár-
máját” kérték számon, hanem értetlenül szem-
besültek lírafelfogásával is. Szilágyi Géza, mint
ezt a Holnap antológiájáról írt, a Hétben megje-
lent bírálata is bizonyította, nem lelkesedett Ba-

bits lírájáért. Még keményebben fogalmazta meg
ellenérzését a verseskönyvről írt recenziójában
Versekről írva. Róna Judit joggal idézi részlete-
sebben a kritikus véleményét, egyes meglátásai
ugyanis tovább éltek s hatottak. „A nyelvnek és
a verselésnek olyan művésze, hogy formájának
olykor ijesztő tökéletessége nemegyszer szinte
egészen elvonja a figyelmünket verseinek tar-
talmáról… Nagy ívű lendület nincs a verseiben,
sokszor valami hidegség és szárazság teszi ri-
deggé vagy bágyadttá sorait, viszont gyakran cso-
dálatos, bár illattalan szirmú virágok kandikál-
nak ki mesteri rímek ágyából, és sokszögletűvé
csiszolt szavak gyémántjai csillagnak ki holt kő-
zetekből. Egy hatalmas érzés bizonyára emberibbé
és melegebbé bűvölhetné költészetét úgy, hogy ta-
lán — amire eddig nem volt eset — megindulást
érezhetnénk majd olvastán.” Babits érzékenysé-
gét bizonyítja, hogy Szilágyi Géza e jellemzése „a
legmélyebb sebet ejtették Babits lelkén”. Éreznie
kellett volna, hogy a recenzens épp költészetének
lényegét nem értette, ráadásul a bírálat az Új idők-
ben, Herczeg Ferenc lapjában jelent meg, s a fő-
szerkesztő minden tőle telhetőt elkövetett, hogy
éket verjen a holnaposok közé, s megrendelt kri-
tikáiban leszólassa lírájukat. Bresztovszky Ernő
hasonló vaksággal szólt Babits költészetéről és a
Holnap új verseiről: a Levelekben Ady széles
skálán játszó érzelmei „fagyos tudatossággá” vál-
toztak, „artistája a költészetnek: dróton sétál, ha-
lálugrást csinál, kérlelhetetlen pontossággal lő ke-
resztül az elé tartott gyűrűn. Pompás verstech-
nikájával visszaél: ez teszi artistává. Hideg és tu-
datos marad.” A Hol nap új antológiáját bírálva is
volt néhány keresetlen jellemzése Babitsról: sze-
rinte Balázs Bélával egyetemben „könyvtár-
arisztokratákként” verselnek, s ironikusan em-
legette Babits verseihez fűzött „filológusra valló,
pedáns széljegyzeteit”. (Róna Judit helyesen ve-
zeti vissza Bresztovszky Babits iránt táplált el-
lenszenvét a Négyesy-szemináriumban történ-
tekre: itt Babits maradinak és szürkének ítélte
Bresztovszky líráját, aminthogy az is volt.) Ezek-
kel a szűkkeblű jellemzésekkel Ignotus vitatko-
zott a Nyugatban, „valósággal vizio ná ri usnak”
nevezte a költő műveit. A „vizio nári usság” volt
egyik kulcsszava Dutka Ákos Nagyváradban
megjelent ismertetőjének is. Nemzedéke ki-
emelkedő tehet ségeként méltatta Babitsot, kinek
„szeme mindenek mélységeibe lát” és „egy hin-
du bölcs nyugalmával néz, és keserű mosollyal
a saját életének szimbolikus képét látja [a] min-
denség életében”.

Későbbi ellentétük ismeretében talán meglepő
Lukács György Huszadik Században megjelent el-
ismerő méltatása. Az Új magyar líra című tanul-
mányában felismerte: Babits nemcsak sziporkázó
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nyelvművész, képei „az egész világot magukba
képesek zárni”, és „a kis kötet határtalan világ-
nak szinte a végtelenbe vesző kertjeként, ott az
ezer színben ragyogó Irisz himnusza, és a má sik
oldalon Feketeország izzóan sötét elégiája”. A sok
kritikus közül Lukács ismerte föl, hogy Babits tö-
kéletesre kalapált ritmusa és szokatlan, látomá-
sos képei mögött lefojtott indulatok izzanak, s ez
a kettősége tette igazán modernné líráját. Ebben
a vonatkozásban árulkodó, hogy Nietzschét for-
dított (korábban Juhász Gyulával Nietzsche-an-
tológia elkészítését is tervezték).

Ne higgyük, hogy a költő tetszése és lávázó
ihlete nyomán minden érzését versbe foglalhatta.
Az akkori erkölcsi kánon konzervativizmusát
nemcsak például az Ady ellen indított heves tá-
madások mutatták, hanem az olyan apró jelek is,
mint a nagyszebeni tankerületi főigazgató véle-
ményező leirata, amelyben a fogarasi gimná-
zium ifjúsági könyvtárának bővítéséről ezt írta:
jóllehet élvezetes olvasmánynak véli Mikszáth
Új Zrínyiászát, kétszer is elolvasta, mégsem ja-
va  solja, hogy az ifjúság kezébe adják, Zrínyi
ugyanis egy férjes asszonnyal folytat benne
„szerelmi viszonyt”. Lehet, hogy ez ellen a prűd
szemlélet ellen lázadt a Nietzschét tolmácsoló
Babits vagy a bölcselőért rajongó Kosztolányi és
a hozzá, róla írt verseiben Juhász Gyula?…

Sok példáját lehetne felsorolni a költő érzé-
kenységének és öntudatának. Amikor a Nyugat
közölte Babits verseit (Arany Jánoshoz, Szonettek)
néhány, a modernkedők elleni célzásáról Ady azt
hitte, őt érintik, Párizsból levelében és táviratá-
ban tiltakozott Fenő Miksánál, majd újabb leve-
lében „bánóan visszavonta” komor megjegyzé-
seit. Így a két költő elhidegülése csak pillanatnyi
volt. Jóllehet egyik-másik fiatalkori levelében bí-
rálta Adyt, Babits megmaradt költőtársa elismerő
tisztelőjének. (Ezért is hiába nógatta Kosztolányi,
csatlakozzék az ő Ady-revíziójához, még azzal is
fenyegette, hogy közzéteszi fiatalkori leveleinek
Ady elleni megjegyzéseit.)

Babits 1910 tavaszán a Royalban rendezett
Nyu gat-esten mutatkozott be a fővárosi közön-
ségnek. Különös előadásmódjával hatalmas si-
kert aratott: „abszolút lelki élet” — írta az estére
és Babits szavalatára emlékezve Móricz Zsig-
mond. Schöpflin Aladár szerint „egészen eredeti,
saját költői lényéből” alakította ki szavalatát,
amelyet szerencsére a technika jóvoltából napja-
inkban is élvezhetünk. Lírájának impresszionista
vonásai viszont nem minden kortársát lelkesítet-
ték. Lukács György például kiszállt az irányzat
ellen a Nyugatban. (Örök, megválaszolhatatlan
kérdés, vajon a jelentős bölcselőnek az irodalmat
teoretikus vagy világnézeti szempontból vizsgáló
tanulmányai közelebb visznek-e a műalkotások

lényegéhez. Nincs-e némi jogosultsága annak a
képnek, amelyet Thomas Mann rajzolt róla a Va-
rázshegyben?) Tordai Ányos ciszter irodalomtör-
ténész az újabb magyar lírából a szimbolizmust
is kiiktatta volna: „belemerül  ab ba a sajnálatos,
testet-lelket romboló érzékiség be, melynek jelen-
ségeit életünk minden vonatkozásában feltalál-
hatjuk”, Babits versei pedig „az érzékiség piros
kéjétől habzó írások”. Az irányzat Párizst mond-
hatja kezdeményezőjének. A francia főváros
pedig „rothadó test, trágyadomb, — s ebből váj-
kálják ki az új költészet új eszméit”. A „vájkálók”
között tekintélyes helyet biztosított Babitsnak is.

Babits gondolkodásmódjára, mint a filozó-
fusról írt remek tanulmánya bizonyította, óriási
hatást tett Bergson filozófiája. Forradalmi új-
donságnak tekintette a francia gondolkodó élet-
lendületről és intuicizmusról kifejtett gondola-
tait, melyek lehetőséget adnak költészet és
tudomány, intuíció és értelem, idealizmus és re-
alizmus szintézisére. (A filozófiában is járatos
költő számára alapvetően fontos volt ez a lehe-
tőség.) Mint tudjuk, Bergson Dienes Valériától
ismerte meg a tanulmány megállapításait, és Ba-
bits írását filozófiája legtökéletesebb összefogla-
lásaként méltatta.

Általános méltánylás fogadta a Ladomeiát is.
Sík Sándor például annak bizonyítékát látta
benne, hogy a klasszikus vers beilleszkedett a
magyar irodalomba, Szilasi Vilmos pedig cso-
dálatát fejezte ki levelében. Bár a költő Fogaras
kiemelkedő személyiségének minősült, kitelje-
sedése akadályának érezhette a fővárostól való
távolságot, közelebb szeretett volna kerülni a
kor iroddalmának központjához. Áthelyezését
kérte, s Ignotus támogatásával siker kísérte tö-
rekvését. Kevesebb sikerrel tette közzé Stanzáit,
amelyről Prohászka szinte látomásos, lesújtó
sza vakkal emlékezett meg az Élő vizek forrásában
1927-ben, halála évében.

Egyik legtöbbet emlegetett, sokak által elis-
mert és vitatott tanulmánya, a Petőfi és Arany is
ekkor született. Legtöbbször ezt a megállapítá-
sát idézték: „Petőfi nyárspolgár a zseni álarcá-
ban, Arany zseni a nyárspolgár álarcában.” A ta-
nulmány finom megállapítások, mélyen szántó
elemzések sorát tartalmazta, ez a sommás meg-
állapítása persze vitatható, Babitsnak sokszor fe-
jére is olvasták. Az igazi figyelmet mégis a Lao -
dameia keltette, a mű ugyanis azt igazolta, hogy
Babits teljesen belefeledkezett az antikvitásba.
Második kötetét Klasszikus álmok címmel akarta
megjelentetni, ezt változtatta végül — Karinthy
parodizáló hajlamának nagy gyönyörűségére —
Herceg, hátha megjön a tél is!-re.

Amíg Fogarason tartózkodott, Babits életkö-
rülményeiben alig történt változás. Ezt szerte-
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ágazó érdeklődését kielégítő olvasmányai jelen-
tették számára, s emellett írói tevékenysége,
amely immáron a figyelem középpontjába emelte.
Huszadik, huszadik század című tanulmánya je-
lezte sokoldalúságát, de azt a meggyőződését is
kifejezte benne, hogy az élet adta események
sora „mind-mind semmisnek bizonyul az egy-
ház kínálta lelki üdvösséggel szemben”. Talán
szerencsésnek is mondhatta magát, hogy egye-
lőre nem sikerült Budapesten tanári állást talál-
nia, a nagy távolság miatt csak kósza hírekből
értesült a Hatvany–Osvát nézeteltérésről, amely a
Nyugat további sorsát is befolyásolta. Bár az Egy
szomorú versben magányát panaszolta, legalább
nem kellett az irodalmi belharcokba avatkoznia,
bár nyilván Osvát elképzelései álltak közelebb
hozzá. Így nem volt akadálya, hogy Hatvany
minden komolyabb kapcsolatát latba vetve tá-
mogassa a költő állásváltoztatásának ügyét, bár
szóvá tette, hogy szerinte Babits nem méltányo-
san ítélte meg Gyulai Pál szerepét az ő Gyulai Pál
estéje című könyve kapcsán. (Babits többször is
„korlátoltnak” nevezte Gyulait.)

1911. április 1-én jelent meg Babits második
kötete, a Herceg, hátha megjön a tél is! Fogadtatá-
sáról a legérdekesebb észrevételeket emeli ki
Róna Judit. Horváth Jánoséi (sajnos kritikája kéz-
iratban maradt) a legmélyebbek. Szinte a verses-
kötettel azonos napon a Nyugat könyvtár 18. kö-
teteként kapható lett Két kritika című könyve is,
egyik a sokat emlegetett Petőfi és Arany. (A ver-
seskötetben lévő sajtóhibák magyarázatát abban
kereshetjük, hogy Babits hírhedten felületes ja-
vítója volt a nyomdai levonatoknak.) A Herceg,
hátha megjön a tél is! fogadtatása kedvező volt,
Horváth János mellett Sík Sándor érzett rá a leg -
lényegére: „Kívül zengő rímek, pattogó, bú gó,
elringató muzsika, belül mélyen elrejtőzve, egy
hányódó remete-lélek, egy különös és forrongó
intellektus lázas vívódásai” — írta az Élet ben,
amely többször is kimutatta a költő iránt érzett
megbecsülését. Hogy Sík milyen mélyre hatolt
Babits lelkiségének megértésében, jól bizonyítja
az a levél, amelyben a különben nagyon sze-
mérmes költő csak verseiben megfogalmazott,
egyébként rejtegetett gondolatairól és önszem-
léletéről vallott Párizsba írt levelében Dienes Va-
lériának. A nőkkel való kapcsolatteremtésének
félénk kísérleteit persze nemcsak gátlásos sze-
mélyisége akadályozta, hanem édesanyja és An-
gyal „vigyázó szeme” is. Dienes Valéria egyene-
sen buzdította Babitsot, hogy filozófus alkatként
csak önmagára van szüksége.

1911 nyarán következett be a nagy fordulat:
Babitsot a vallás- és közoktatási miniszter „saját
kérelmére” az Újpesti Állami Főgimnázium ta-
nárává nevezte ki. S a másik fontos esemény:

Hatvany Lajos közvetítésével személyesen ösz-
szeismerkedtek Adyval. Újpestre helyezése a
helyi Figyelőnek gúnyvers közlésére adott al-
kalmat. Kiváltképp azt tette gúny tárgyává, hogy
a jövendő újpesti tanár nem az Alföldről, hanem
a „lichthofról” írt verset. Szeptember 1-én fog-
lalta el új állását, de a tanítás csak később kezdő-
 dött a kolerajárvány miatt. Rákospalotán bérelt
lakást, s bizonyára döbbenten olvasta a szabad-
kőműves Világ cikkét, amelyben azzal magya-
rázták Újpestre helyezését, hogy belépett a
Mária Kongregációba. Jellemző a korra, hogy
egy ilyen állásváltoztatás körül valóságos sajtó-
háború vette kezdetét, röpködtek a pro és kontra
érvek, gúnyos oldalvágások követték egymást a
Népszavában.

Az értelmes diákok számára élményt jelen-
tettek magyar és latinórái. A többiek? Ők nem
szoktak emlékezni és nyilatkozni. Babits minden -
esetre „meg volt elégedve” újpesti diákjaival.
Közülük Komjáthy Aladárral később barátság
szövődött közöttük. Az a fajta középiskolai ta -
nár volt, akinek az egyetemi katedrán lett volna
a helye, igaz, voltak ilyenek mások is, s ne feled -
jük azt sem, hogy akkoriban a tanárok a társa-
dalom elismert, megbecsült tagjai és nem kive-
tett jei voltak. A „fennköltnek” mondott Babits
egyébként nagyon jól látta a helyi panamákat
(erről vallott a Kártyavárban, nem a legjobb, de
ma is vészesen időszerű regényében), s tisztában
volt a felizzó társadalmi ellentétekkel is, amint
ezt az 1912-es, vérbefojtott tüntetés nyomán írt
gyászéneke, a Május huszonhárom Rákospalotán is
bizonyította. (Hogy egy költeményt hányféle-
képp lehet értelmezni, jól mutatja Király István
és Rába György homlokegyenest eltérő elem-
zése.) A villamosközlekedés megszűnt. Dienes
Pál hiába várta Babitsot megbeszélt találkozóju-
kon, s nem tudott eszmét cserélni Osváttal sem,
neki küldte el a verset, amely a Nyugat június 1-i
számában jelent meg, nagy tetszést aratva tanít-
ványai között, akik jellemző módon — a „nem
bőgnek a tehenek, még a malac se sivít” sortól
egész odáig voltak. A Népszava kevésbé lelke-
sedett. A lap meglehetősen inszinuáló beállítása
ellen Babits Önkommentárjában tiltakozott, meg-
fogalmazva morálfilozófiáját, amelyhez egész
életében ragaszkodott: „Én hű katonája akarok
lenni a jövendő Magyarországnak, melynek igaz -
ságtalanságok, előítéletek és hazugságok helyett
őszinteség, szeretet és szabadság lesz az alapja.
Gyáva nem vagyok, ha új állapotot kíván a for-
radalom: forradalmár vagyok.” (Egy idealista
gyönyörű hitvallása, amelyet nem igazolt az
idő.) 

Nyári szabadságának egy részét Olaszország -
ban töltötte. Assisiből Komjáthy Aladárnak írt
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képeslapján Szent Ferencet — teljes joggal — „a
kereszténység egyik legnagyobb alakjaként”
méltatta. Hazatérve a tanév kezdetéig A Pokol
fordításának befejezésén dolgozott. Szeptem-
berben már rendszeresen kapta a Révaitól fordí-
tása kiszedett részeit korrigálni. A tolmácsolás
egy részlete az Életben jelent meg, alighanem
Kosztolányi szorgalmazására, ő A Dantét fordító
Babitsról fényképpel illusztrált cikket is írt az Élet-
ben. A fordítónak kevesebb ideje marad, a kor-
rektúra hatalmas munkát, rengeteg elfoglaltságot
ad, pedig jobbról-balról kértek tőle kéziratot. Éle-
tében közben változást eredményezett, hogy a X.
kerületi Tisztviselőtelepi Állami Főgimnáziumba
helyezték át, Újpesten pedig szomorú szívvel bú-
csúztak el tőle. Ekkori lelkiállapotáról Dienes Va-
léria számolt be visszaemlékezéseiben. Legin-
kább izgékony szelleme ragadta meg, s az, hogy
sosem hagyatkozott „külső benyomásra”, eze-
ket először gondolati kontrollnak vetette alá.
Szi gorúságán enyhített, hogy itt már barátok
vet ték körül: Dienesék mellett igazgatója, a nép-
szerű ifjúsági író, Gaál Mózes.

Novemberben megjelent A Pokol, Babits for-
dítói életművének egyik legsikeresebb vállalko-
zása. Következnek a dedikációk és a köszönő le-
velek (Babits dedikációi nem oly cizelláltak és
barokkosak, mint Szentkuthy Miklóséi, ezekből
kerek kötetet lehetett összeállítani és kiadni.)
A fordítással Babits a korszak elismert műfordí-
tója lett, rettenetesen nehéz feladatát akkor is ki-
válóan teljesítette, ha őt Rába György „a szép
hűtlenek” közé sorolta. A Pokol magyar változa-
táról a nyugatosok nagy ellenlábasa, Rákosi Jenő
is elismeréssel írt a Budapesti Hírlapba, 1913 ja-
nuárjában. Talán Dante is hozzásegítette Babi -
tsot, hogy elmélyedjen a metafizikában, s annak
modern megjelenési formáiról előadjon a Gali-
lei Körben (szemmel tartotta a francia neokato-
likus irodalmat is, e modern metafizika egyik
fontos megjelenési formáját), ismertetéséből egy
évtizeddel később oroszlánrészt vállalt Gyergyai
Albert és Eckhardt Sándor). A korábban Babits-
 csal szemben fenntartásokat hangoztató Katoli-
kus Szemlében az akkor legtekintélyesebb kato-
likus papköltő hatalmas elismeréssel méltatta
Babits tolmácsolását. Hasonlóan elismerő mélta-
tást közölt a Protestáns Szemle is. De az ellenkező
oldalon is teljes elismeréssel adóztak Babits for-
dításának: három előadást tartott Dantéról a Tár-
sadalom tudományok Szabad Iskolájában. Eze-
ket Jászi Osz kár is tetszéssel fogadta, és újabbak
tartására kérte a költőt.

1913-ban kezdett neki A gólyakalifának (a
Nyu  gat ez év decemberében közölte). Nyáron
Olaszországba utazott Komjáthy Aladárral, itt
találkoztak Móricz Zsigmonddal és feleségével.

Móricz Babits Mihállyal a Garda-tón címmel idéz -
te vissza e napokat. Adyval is összemelegedtek:
A Pokol magyarítása költőtársa tetszését is meg-
nyerte, olyannyira, hogy a Világ sürgetésére Ady
egy kávéházi asztalnál tercinákban írta meg a
Nagy lopások bűnét, s kötetében a következő aján-
lást fűzte hozzá: „Dante ezt, ha jobban is, vala-
hogyan így írta volna meg, Babits Mihálynak.”
Decemberben Thomas Mann először tartott si-
keres felolvasóestet a fővárosban. Korábban egy
interjúban Babitsot a magyar irodalom nagy köl-
tőjének nevezte.

1914 vészterhes év: 1914. június 28-án Szara-
jevóban bombamerényletet követtek el Ferenc
Ferdinánd, a trónörökös és felesége ellen, majd
a helyőrségi kórházba induló, a merényletet túl-
élő párt Gavriló Princip két revolverlövéssel
megölte. Július 25-én Ferenc József elrendelte a
mozgósítást, július 28-án a Monarchia nagykö-
vete Belgrádban átadta a hadüzenetet. Az álta-
lános lelkesedésben a felzaklatott költőre, mint
Szilasi Vilmos írta, „vigyázni kellett”. Nem vé-
letlen, hogy ekkor kezdte fordítani Shakespeare
A vihar című művét, s megírta Miatyánk című
versét, amely az imádság záradékával végződik.
(„Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.”)
Egyébként elég eseménytelen éve volt az 1914-es,
ám figyelemreméltó, milyen mély baráti kap-
csolat fűzte Móriczékhoz.

A kötetet összeállító Róna Juditról elmond-
tam már minden lehető, munkáját megillető di-
cséretet. Várjuk a folytatást! (Balassi Kiadó, Bu-
dapest, 2013)

RÓNAY LÁSZLÓ

GYŐRFFY ÁKOS: HAZA

Az olyan kötet, mint amilyen a 2012-ben megje-
lent Haza című is, könnyen gyanússá válhat már
a fülszöveg elolvasása után. Földényi F. László
itt azt írja Győrffy Ákos könyvéről, hogy abban
a szerző „saját ismeretlen énjének szegődött a
nyomába, hogy megtapasztalja annak idegensé-
gét. (…) A könyv végére már eldönthetetlen,
hogy a szerző kíséri-e saját ismeretlen énjét,
vagy az őt.” Ezek a mondatok a szkeptikusabb
olvasókban már a könyv megismerése előtt fel-
idézik azokat az előítéleteket, melyek a lét- és
önértelmező szövegeket érhetik — be kell látni,
nem ritkán joggal. A mai kortárs irodalmi me-
zőnyben (köszönhetően az ilyen típusú szöve-
gek gyakran minden kritikát nélkülöző írói és
olvasói divatjának) Győrffy Ákosnak már több
előítélettel kell megküzdenie ahhoz, hogy szö-
vege ne üres filozofálásnak hasson — s nem is si-
került ezeket az előítéleteket minden esetben cá-
folnia. A Haza többszöri olvasást igényel, s nem
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azért, mert a benne lévő szövegek önmagukban
annyira összetett, nehéz olvasmányok lennének,
hanem azért, hogy Győrffy Ákost szemmel tartsa
a befogadó. Az efféle szövegeknek sajátos írás-
módjuk van, ez világosan kitűnik a Haza című
kötetből is. Ennél fogva a szerzőnek komoly ön-
fegyelemmel kell fogalmaznia ahhoz, hogy pél-
dául a semmiről gondolkodva-írva ne a semmit
mondja. Vagyis figyelnie kell arra, hogy az írás-
mód ismeretéből ne váljon automatizmus, a szö-
vegeket ne egy közhelyes filozófiai szöveggene-
rátor olajozott működése hozza létre.

A Haza szövegeinek egyértelmű, már az idé-
zett fülszövegből is kiolvasható központi témája
az idegenség megtapasztalása és az én meghatá-
rozhatósága. „A másik idegenségének megta-
pasztalása (…) az egyetlen út, amely elvezet ön-
magunk labirintusának feltételezett kijáratáig.”
(11.) A kötetben kevés kijelentés, válasz olvas-
ható, s érdekes módon a kérdések is hiányoznak,
legalábbis a kérdőjelek. A Haza szövegeiben az el-
beszélő az önismeret legelső fázisát teljesíti: az el-
csendesülést, a koncentrációt, összeszedettséget,
ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az ember figyel -
ni tudjon. Kérdezni sem lehet arról, amiről sem-
miféle előzetes ismeret, megfigyelés nincs, így a
majd felmerülhető kérdések is nagyon sok eset-
ben még kijelentésként fogalmazódnak meg a kö-
tetben. „De mit kavar fel, mibe nyúl bele olyan
erővel, miért ijedek meg tőle.” (16.) Az elbeszé-
lőnek „nem voltak kérdései, csak állt a fényben”
(26.), figyelhetővé tette saját magát. A szerzőtől az
önfegyelem a legoptimálisabb, az elbeszélőjének
pedig az önfigyelem a legfontosabb. „Nem tu -
dom elkerülni, hogy ne magamra figyeljek.” (40.)
A név telen elbeszélő többször is arra jut, a magya -
rázatok, a válaszok nem lehetnek célok egy-egy
megismerés során, hiszen akkor a megfigyelt je-
lenségnek „megszűnne a titokzatossága (…), és a
magyarázat által meg is halna azonnal.” (22.)

Ami különösen izgalmassá teszi Győrffy
Ákos kötetét, az, hogy úgy próbál megküzdeni
a téma és a gondolatok megfogalmazásának
közhelyessé válásának veszélyével, hogy a le-
hető legnagyobb irodalmi toposzt veszi a kötet
hátteréül. Némi túlzással azt is lehetne mondani,
hogy a Haza alapmetaforája száz oldalon ke-
resztül idézi meg Dante Isteni színjáték című
alapművének Babits fordította első mondatát:
„Az emberélet útjának felén / egy nagy sötétlő
erdőbe jutottam.” Hogy a bejárt erdők és egyéb
tájak az elbeszélő saját magában megteendő
útját szimbolizálják, maga a szöveg is explicitté
teszi több helyen is. „Egyre messzebb, egyre bel-
jebb és egyre feljebb kell hatolnunk ahhoz egy
hegységben, hogy »komoly«, erdőszerű erdőt
vagy fának nevezhető fákat találjunk. (…) Egyre

messzebb, egyre beljebb és egyre feljebb kell ha-
tolnunk önmagunkban ahhoz, hogy azokat a bi-
zonyos épen maradt rezervátumokat megtalál-
hassuk.” (81.) Vagy más helyütt, a kötet egyik első
szövegében: „[a]z a gyűrött térkép azóta a lélek
legbelső tájait mutatja.” (20.) Ahogy a még fel nem
tett kérdésekre adható válaszok nem lehetnek az
önvizsgálat lezárói, úgy a megérkezés sem jelent-
heti az út célját. „[A]zért vagyok itt, hogy elté-
vedjek.” (45.) Az erdők, folyópartok, hegységek
által megjelenített földi közeg az elbeszélőé, a mű -
ben megfogalmazott gondolatok azonban „[m]ár
nem a földön, még nem az égben, hanem a kettő
között” születnek és léteznek. (29.)

Az olyan típusú szövegekben, mint amilye-
nekből a Haza is áll, általában komor hangulat do-
minál — komoly kérdésekről nem lehet vidáman,
napsütésben gondolkodni… Győrffy kötetében is
„mintha mindig is sötét lett volna, csak a sötétség
intenzitása növekszik vagy csökken valamilyen
ritmusban. Amikor legkevésbé van sötét, azt ne-
vezik nappalnak, ami szintúgy a sötétség egyik
formája.” (38.) Az, hogy a kötetben „mindig ősz
volt[,] [t]avaszra, nyárra, télre nem emlékszem,”
(82.) a hangulatteremtést kissé kidolgozatlannak
mutatja, Győrffy láthatóan ebbe nem fektetett írói
energiákat. Így viszont eldönthetetlen, hogy az
írásmód kliséihez (és használatukhoz) mikként vi-
szonyul a szerző: azok reflektálatlanul, helyen-
ként — úgy tűnik — leplezetlen automatikusság-
gal jelennek meg. A következő három mondatban
tisztán nyomon követhető az elvontság megte-
remtése: „A sirályoknak csak a hangját hallani,
nem lehet megállapítani, merre lehetnek. Nincse-
nek irányok, nem érvényesek a tiszta, tág horizont
szabályszerűségei, nincs lent, nincs fent, nincs
jobbra és balra. Nem vagyok sehol.” (93.) A lét- és
önértelmezést aprólékosan közvetítő szövegek-
ben gyakran bukkannak fel túlzó, magyarázat és
értelmezés nélkül hagyott kinyilatkozások, melyek
így hiteltelennek tűnnek, s modorosságukkal ki-
zökkentik az olvasót. Többször előfordul az is,
hogy közhelyes gondolatot fogalmaz meg Győr -
ffy, ezek ki is lógnak az amúgy igen koncent rált
szövegből. Ilyen például a következő: „Emberek
milliói élik le úgy az életüket, hogy sosem halla-
nak igazi zenét. Amit zene címén ömleszte nek
rájuk a nap huszonnégy órájában, nem zene, ha -
nem előre programozott gépeken generált kábító-
szer.” (16.)

Kétségtelen, hogy a Haza nem szokványos kö -
tet, sem az olvasója, sem az írója számára. A köz-
helyek és öncélúság kockázatával pedig Győrffy
láthatóan tisztában is van. A Haza egyik szöveg-
nek elbeszélője a következőt mondja: „[m]inden
leírt mondatot és sort (…) az architektúrának
kell tartania, különben nem más az egész, mint
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puszta kellem, szánalmas magamutogatás. En -
nek a magammal szemben támasztott követel-
ménynek igen ritkán vagyok képes megfelelni.”
(87.) A Haza elgondolkodtató kötet, kétségtele-
nül hatással van az olvasóra, lelassítja és kon-
centrálja a figyelmét, ami hozzásegíti őt ahhoz,
hogy az elbeszélő által sejtetett kérdésekre saját
magára vonatkozó válaszokat, de legalábbis
megfigyeléseket keressen. S mindemellett he-
lyenként kimondottan szép, költői szövegek
Győrffyéi. (S nemcsak a szövegek, maga a kötet
és a Szilágyi Lenke fotóját felhasználva készült
borító is különösen szép.) Nemcsak azok az em-
lékezetesen szép képek teszik költőivé a Hazát,
mint például ez: „a szívverés sámándobja” (49.),
vagy: „bükkösök gótikus templomhajói” (20.),
hanem a verssornak is beillő hiányos mondatok
is, mint a következő: „A szilvafa árnyéka egy
kunyhó cseréptetején.” (14.) A költészetről maga
Győr ffy is ír kötete egyik utolsó szövegében.
„Kagylók írnak a saját testükkel a holtág mély
iszapjába gyönyörű kalligráfiákat, rövid verse-
ket a fölöttük csillámló víztükörről, és ez volt az
a nyelv, amit meg akartam tanulni.” (85.)

A költészet nem természetes beszédmód,
mégis ez az a megnyilatkozási forma, ami a Haza
című kötetben megjelenő kérdésekről való gon-
dolkodást, az önfigyelem leírását leginkább lehe-
tővé teszi. „A költészet (…) számomra egyfajta
betegséget jelent. Egy olyan betegséget, amely
az egyetlen lehetőség a gyógyulásra.” (88.) (Mag-
vető, Budapest, 2012)

SZARVAS MELINDA 

PAUL BEAUCHAMP: 
A ZSOLTÁROK VILÁGA

„Mit tudtak a keresztények a zsoltárokról egé-
szen a legutóbbi időkig, hacsak azt nem, hogy a
papi breviárium és a szerzetesi zsolozsma első-
sorban ezeket tartalmazza?” (5.) — írja könyve
bevezetőjében Paul Beauchamp (1924–2001) je-
zsuita szerzetes, biblikus teológus. A II. Vatikáni
zsinat után „élő nyelveken megszólaló” zsoltá-
rok szélesebb rétegek imádságává válva újjáé-
ledtek. Ez a nagyobb érdeklődés és a személyes
tapasztalat, hogy a bibliai imádság hitvallássá
válhat, ösztönözte a szerzőt a könyv összeállítá-
sára. A zsoltárok világa szándéka szerint nem
kommentár és nem a Zsoltárok könyve teológi-
ájának összefoglalása, hanem a szerző szavaival
élve „beavatás”. Segítséget szeretne nyújtani írá-
sával az önmagára kérdező, tapasztalataira ref-
lektáló, a bibliai imádsághoz vonzódó, a zsoltá-
rok világába belépni kész ember mellé. A könyv
az általános emberi tapasztalatból indul ki, s a
zsidó imádságok mögötti lelkület, történelmi és

hívő tapasztalat talaján állva vezet a keresztény
hit fényében kibomló értelemig.

Az első rész (A zsoltárok és mi; 11–45.) a 77.
zsoltár segítségével nyújtja át a meghívót a Zsol-
tárok — és a Biblia — képeinek, elbeszéléseinek
világába. Szól arról, hogy a csodákat, Istennek a
történelmet és személyes életünket alakító tet-
teit olykor a múlt történéseinek véljük. A meg-
próbáltatások közt álló ember jelen tapasztalata
és az örökölt, tanult hagyomány közötti feszült-
ség kérdést ébreszt: érvénytelenné vált-e Isten
ígérete? A személyes élmény az elbeszélt —
múltbeli — csodák újraértelmezésére késztet. Az
ember Istent misztériumként fedezi fel újra, s rá-
ébred: nincs magányos ima, tapasztalata közös-
ségbe vonja a zsoltárossal. Beauchamp az „elve-
szett” ember panaszain, vallomásain, Istenhez
intézett fellebbezésén keresztül mutatja meg,
hogy a zsoltárok tükrébe nézve létkérdésekkel
szembesülünk, önmagunkról való álmaink he-
lyett valódi önmagunkkal találkozhatunk, s a
keresztény ember a zsoltárokat recitálva Jézus
Krisztus mélyebb megismerésére juthat. Ennek
mikéntjére ad példát a továbbiakban.

A második rész (Könyörgés; 47–87.) a szenvedő
ember fájdalmának, esdeklésének tipikus kifeje-
zéseit, képeit vonultatja fel, hogy megmutassa,
hogyan lehetnek a zsoltárok Jézus Passiójának
kommentárjai. Jézus sorsának valódi elszenve-
dője. Beauchamp a szenvedő ember állapotának
bemutatása mellett rávilágít a vádlók helyzetére,
a Vádló és a vádaskodás jótól idegen természe-
tére, és arra, hogy a jó látszata miként válik az
ember vesztére. A szabadulás a rossz felismeré-
sével kezdődik, azonban a rossz erősebb az em-
bernél, önerejéből nem szabadulhat. „Hit a neve
annak a várakozásnak, hogy ígéretéhez híven
Isten megadja nekünk ezt a szabadságot. Aki kö-
nyörög, Isten szabadságát szólítgatja kiáltásá-
val.” (83.)

A harmadik rész (Dicsőítés; 89–126.) a jó fö-
lötti igazi öröm kifejezésének szentel figyelmet.
A dicsőítés a megélt szabadság tükre, mely más
képet mutat, mint amit az irigység börtönének
foglya lát, aki csak saját java fölött képes örven-
dezni, másoké elszomorítja. Több zsoltárrészlet
segítségével mutatja meg a szerző, hogy a di-
csőítés és könyörgés nem választhatók el egy-
mástól. A könyörgő fájdalmát felróva Istennek,
nem tudja nem észrevenni, amit kapott: a léte-
zés ajándékát. A dicsőítés pedig befejezője, „vég-
legesítője” kéréseinknek. A könyörgő zsoltárok
dicsőítéssel zárulnak, ami nem pusztán formai
elem, hanem a jövő felé forduló tekintet, a re-
mény tanúja. A drámai erő és a zsoltárok prófé-
tai szerepe annak a „mostnak” a felismerésében
rejlik, amelyben ez a remény születik: „a valódi
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isteni örökkévalóság megközelítéséhez keresz-
tül kell mennünk azon, ami a legkevésbé hason-
lít hozzá, a pillanaton, egész pontosan létünk szé-
dítően gyors elveszítésének pillanatán”. (114.)
A zsoltárok értelme e ponton Arra mutat, aki
mindent odaadott.

A könyv negyedik részében (Az ígéret; 127–
168.) a könyörgés és dicsőítés közötti fordulatot
kiváltó válasz áll a középpontban. A zsoltárok-
ban Isten „válasza”, az ember meghallgatottsá-
gának élménye olykor megfogalmazott, máskor
csak a hangnem változása érzékelteti. E remélt
válasz diadalmas és végérvényes kifejezéseként
Beauchamp a Zsid 5,7-et idézi: Jézus „testi élete
idején könyörgésekkel és esedezésekkel… járult
az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszaba-
dítsa őt a halálból. És meghallgattatott.” A di-
csőítés és könyörgés teljes egységét az Eucha-
risztiában láttatja meg, ahol szenvedés és
feltámadás nem különülnek el egymástól.

A könyv ötödik része (A zsoltárok és a világ;
169–243.) módszerében eltér az eddigiektől. A fe-
 jezetekben egy-egy zsoltár részletes elemzésével
találkozunk, és míg eddig az egyén imája volt
hangsúlyos, itt arra emlékeztet, hogy a zsoltárok
a közösség, egy nép, végső soron az egész te-
rem tett világ imádságai, amelyek Isten uralmá-
nak természetéről vallanak.

A 22. zsoltár ébresztette gondolatok szolgál-
nak összegzésül. Izrael hagyományában a törté-
nelem egymást követő szereplőinek tulajdoní-
tották e zsoltárt. Ebből kiindulva, és segítségül
híva a későbbi prófétai szöveget (Iz 52,13–53,12),
ez utóbbi újdonságán keresztül mutatja meg,
hogy miként tekintheti — és tekintette — a ke-
resztény imádkozó előképnek a 22. zsoltárt.

A magyar nyelven először 2003-ban megje-
lent, születésében a II. Vatikáni zsinat szellemi-
ségétől ösztönzött mű újabb kiadásának különös
aktualitást ad a zsinat jubileuma, a Hit éve,
annál is inkább, mivel Paul Beauchamp a Biblia
avatott tudósaként és a zsoltárok termékeny,
megújuló és megújító erejét — amelyet „inkább
átélni kell, mint bizonyítani” (6.) — saját szemé-
lyével tanúsító hitvallóként szólal meg művé-
ben. Szándéka: „segíteni a zsoltárokat imád-
kozni, és fényesebbé tenni azt, amiben hiszünk”.
(6.) Mindazok számára gazdagító olvasmány
lehet, akik e hit gyökerei felé fordulva készek el-
fogadni az ott rejlő újdonságot, akik szeretnék
szívvel és értelemmel keresni a két szövetség
kapcsolatát. (Ford. Vajda András; Bencés Kiadó,
Pannonhalma, 2013)

SZATMÁRI GYÖRGYI

MAURICE ZUNDEL: 
FÉLREÉRTÉS-E AZ ATEIZMUS?
AZ EUCHARISZTIÁRÓL

Maurice Zundel (1897–1975) svájci pap teológus,
misztikus filozófus, mintegy harminc könyv
szerzője. Egész életében arra törekedett, hogy le-
rántsa a leplet a „zsarnok Isten” teóriáról, amely
szerint Isten az embertől szolgai engedelmessé-
get követel. Ez az Istent zsarnokként felfogó el-
képzelés borzadállyal töltötte el, mint ami telje-
sen ellentétes az Evangéliummal.

A Félreértés-e az ateizmus? című tanulmányá-
ban Zundel arra figyelmeztet, hogy az egyház
nem gettó, ahová egy választott nép bigottságá-
ban bezárkózik. Vallja, hogy „az egyház határok
nélküli, ahogy Krisztus maga is az”. Ezért az
egyház természetesen meg akarja szólítani min-
dazokat, akik a határain kívül élnek, és akik még
mindig összekeverik valami zsarnoki hatalom-
mal. Ám ahhoz, hogy ez hatékony legyen, a ke-
resztényeknek — egyháziaknak és világiaknak
egyaránt — egész életüket el kell kötelezniük az
igazság és a másik tiszteletben tartása melletti
teremtő tanúságtételben. A svájci pap teológus
emberi mércével felfoghatatlannak minősíti, hogy
mielőtt Jézus elhagyta tanítványait, hogy „bele-
merüljön a kereszten végződő szenvedésébe”,
Isten Fiaként megmosta a lábukat, és velük a mi-
énket is, hiszen itt a tanítványok az egész embe-
riséget képviselik. Zundel hangsúlyozza, hogy
ebben valami gyökeresen új történik, „az derül ki
ugyanis, hogy Isten egyetlen szentélye az em ber”.
Az Evangélium megfordítja a dolgok állását,
„olyan Istennel állunk szemben, aki térdre borul
a teremtés előtt”. Ez az Isten nem tör be erő szako-
san az ajtónkon, tiszteletben tartja és meg is ala-
pozza méltóságunkat. Ám ebből az is következik,
hogy Jézus Krisztus tehetetlen az Őt kétségbe
vonó tagadásainkkal szemben, „megjelenése fel-
tétlenül a mi igenünktől függ. Amíg nem szán-
juk rá magunkat erre az igenre, amíg nem érik
meg a válaszunk, addig Istent tehetetlenségre
kényszerítjük, és pontosan ez nyilvánul meg a
Kereszten.” Zundel szerint az ateizmus akár el is
tűnhetne, mert az nem más, mint egy hamis is-
tennek, az ember mértékére szabott istennek a
tagadása, amely istent az ember „saját tudatlan-
sága és tehetetlensége hézagainak pótlékaként
használja”. Nem lázadhatunk azonban egy olyan
Isten ellen, aki az ember lelkében és szívében la-
kozó Isten, „csendes és rejtőzködő, önmagát
minden ember lelkiismeretére bízó, törékeny, az
embernek kiszolgáltatott Isten. Olyan Isten, aki
nem birtokol semmit, aki megtisztítja a tekinte-
tet, hogy a dolgokat már ne a birtoklás, hanem
az ajándékozás lehetőségeiként lássuk meg.”
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Az Eucharisztiáról című tanulmányában Mau-
rice Zundel rámutat, hogy Jézusnak a tanítvá-
nyaival folytatott utolsó beszélgetései három
alapvető eseményt emelnek ki: a legfőbb pa-
rancs megfogalmazását: „Szeressétek egymást,
ahogy én szerettelek titeket”, a lábmosás gesz-
tusát és az utolsó vacsorát. Ahhoz tehát, hogy az
Eucharisztiában valóban Jézussal találkozzunk,
mindennapi életünkben részt kell vállalnunk
szeretete egyetemességében. Ha viszont ennél ke-
 vesebbel beérjük, akkor „hivatkozhatunk ugyan
Jézusra, bálványt csináltunk belőle”. A pap teo-
lógus szer ző kifejti: ha igazsággá válna szá-
munk ra, és valóban elhinnénk, hogy az ember
„Isten Életét kapta váltságul a sajátjáért, hogy
életének valóban Isten Élete a mércéje”, akkor
azonnal megértenénk, miért küld minket Jézus
Krisztus folyamatosan az emberhez, miért az
ember és nem az Isten iránti szeretet a legfőbb
utasítás, miért az emberi szeretet az evangéliumi
hűség legfőbb kritériuma, és miért válik az Isten
iránti szeretet merő képmutatássá az ember
iránti szeretet nélkül. Maurice Zundel hitből fa-
kadó meggyőződé se, hogy az Eucharisztia „el-
sősorban és minde nekelőtt az emberi közösséget
jelenti, az emberek egymással való közösségét,
az egyes ember azonosulását a másik emberrel
és minden emberét az egyes emberrel, azért,
hogy új világ formálódjék, amely a meghaló
Krisztus Szívéből születik. Új emberiség ez, neve
egyház, Krisztus misz tikus neve.” A misztikus
test pedig újra megerősíti a megszüntethetetlen
szolidaritást az emberiség feje, Krisztus és az
emberi nem között. Mindezek tükrében egyér-
telmű, hogy miért hangsúlyozza Jézus az embe-
rekkel való azonosulást még az utolsó ítéletnél
is: „Éheztem, szomjaztam, fogságban voltam,
meztelen, beteg voltam — én vol tam az; amit
megtettetek egynek, nekem tettétek” (Mt 25,35–
40). Az Eucharisztika állítja és megvalósítja az
emberiség és Jézus Krisztus egységét, vagy le-
galábbis megvalósítaná, „ha valóban átélnénk az
Eucharisztiát, átélnénk a liturgiát, átélnénk a
Szentmisét” — írja Maurice Zundel. Az Evangé-
lium és az evangéliumi hit pedig éppen ebben,
vagyis az emberiség és Jézus Krisztus azonosu-
lásában, Isten és ember egységében áll, csakis
így érthetjük meg a megtestesülés lényegét.
Ebben ragadható meg az evangéliumi erkölcs is,
mert az a szeretet magatartását jelenti. A min-
dennapi cselekedeteinkben megmutatkozó, élő
szeretetét.

Maurice Zundel 1926-tól kezdődően egészen
haláláig a barátja volt Battista Montininek, va-
gy is a későbbi VI. Pál pápának, aki így jellemez -
te őt: „Költőgéniusz, a misztika géniusza, író és
teológus, s mindez csodálatos egységben és ra-

gyogásban.” Ez a jellemzés tökéletes, nincs mit
hozzátennünk. (Ford. Pump Edit; Korda Kiadó,
Kecskemét, 2013)

BODNÁR DÁNIEL

MAGYARORSZÁG ÉS A RÓMAI
SZENTSZÉK (FORRÁSOK ÉS
TÁVLATOK)
Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére
A Collectanea Vaticana Hungariæ könyvsorozat
2012-ben megjelent, Erdő Péter esztergom-buda-
pesti bíboros érsek, Magyarország prímása, a
PPKE nagykancellárja — a sorozat patrónusa —
hatvanadik születésnapjára ajánlott kötete tizen-
hat tanulmányt tartalmaz, melyek a középkortól
a 20. századig tekintik át hazánk és az Apostoli
Szentszék kapcsolatát, feltárva a magyar vonat-
kozású külhoni forrásokat és bemutatva azt is,
hogy jelenleg milyen stádiumban állnak a vati-
káni magyar kutatások. A tanulmányok szerzői
nagy számban vonultatnak fel szentszéki forrá-
sokat, melyek segítségével rávilágítanak több, az
egykori Magyar Királyság területén lezajlott ese-
ményre, személyek tevékenységére, új látószög-
ből világítva meg a már ismert és a csak most
megismert múltbeli történéseket.

A tanulmányok kronologikus sorrendben kö-
vetik egymást, a középkortól a múlt évszázadig be-
zárólag. Fedeles Tamás Az Apostoli Kamara közép-
kori nyugtáiról szóló írásában a gazdasági és pénz-
ügyi források segítségével ad betekintést a Magyar
Királyság egyházi hierarchiájával való szentszéki
kapcsolatra, historiográfiai áttekintést is adva.
Ilkusi (Bylica) Márton pápai bullái című forrásközlő
munkájában Szovák Kornél a lengyel klerikus
magyarországi működéséhez köthető vatikáni
forrásokat közöl, s azok alapján elemzi az esemé-
nyeket. Egy olyan csillagászról ír, aki reneszánsz tu-
dósként megfordult I. Mátyás király udvarában, s
tanított is hazánkban. Nemes Gábor VII. Kelemen
pápa magyar vonatkozású brévéit ta nulmányozta, az
1523–1526 közötti időszakban. Mun kájában bréve-
típusokat különít el, áttekintve azt is, mely előke-
rült források honnan származnak, illetve mi a tar-
talmi jellegük. A brévék a tengermelléki történé-
sekbe adnak érdekes betekintést, a Mohács előtti tö-
rök–magyar viszonyba, kitérve arra is, hogy Róma
miként viszonyult a helyzethez. Fazekas István bé-
csi források segítségével ábrázolja, hogy miként zaj-
lott le A magyar püspökök pápai megerősítése (kineve-
zése) 1554-ben. Olvasmányosan mutatja be az egyes
püspöki székekben történő változások körül-
ményeit, az uralkodó e téren jelentkező szerepét.
Molnár Antal Raguza és a balkáni missziók kezdetei
címmel vetette papírra tanulmányát, melyben
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ugyancsak olvasmányosan vetíti elénk a 16. szá-
zadi missziós tevékenység balkáni sikereit és ne-
hézségeit egyaránt. Nagy figyelmet szentel mun-
kájában a szerző Matteucci raguzai érsek sze-
mélyének, valamint az egyes, missziós szempont -
ból fontos személyeknek.

Kruppa Tamás Náprági Demeter erdélyi püspök
és kancellár apológiája 1601-ből című munkájában
a Vatikáni Titkos Levéltárban fennmaradt em-
lékiratát analizálja az egykori főpásztornak, aki
a (re)katolizáció jeles alakja volt saját korában,
Erdélyben. Náprági írása fontos adalékul szol-
gál számunkra a felekezeti villongások erdélyi
alakulását tekintve. Az olvasó ezúttal egy kora-
beli püspök gondolkodásmódjába is betekintést
nyerhet. Pázmány és Klesl levélváltása 1626/1627
fordulóján címmel Tusor Péter, a kötet szerkesz-
tője a firenzei Magalotti-levéltárban fellelt Páz-
mány-leveleket tár az olvasó elé, melyeket Lo-
renzo Magalotti bíboros hagyatékában talált
meg, s a magyar főpap Melchior Klesllel történt
levélváltását tartalmazza. Írásában a kutató a két
főpásztor munkakapcsolatát alaposan bemu-
tatva ábrázolja az osztrák patrónus és magyar
kliens viszonyának alakulását, kettejük Bethlen
Gáborral és Erdéllyel kapcsolatos nézeteit.

A Collegium Germanicum et Hungaricum levéltá-
rának az anyagában végzett kutatást Tóth Tamás,
aki történeti áttekintést ad az egységesült német
és magyar kollégium kialakulásáról, majd kro-
nologikus rendben áttekintve bemutatja az in-
tézmény működését, az ott tanult ismert diáko-
kat, akik közül nagy arányban kerültek ki egykori
püspökeink. Írása hátralévő részében Tóth a le-
véltár anyagának felépítését állítja össze, mely
nagy segítségére lehet a továbbiakban a kutatók-
nak. A következő historiográfiai jellegű tanul-
mányban Karlinszky Balázs A Monumentától az
Annátákig tekinti át a veszprémi egyházmegyés
pap-történészek vatikáni kutatásait, kezdve a báró
Hornig Károly püspök által patronált kutatásoktól
a Lékai László bíboros által támogatott Horváth
és Körmendy József atyák ’80-as évekbeli munká-
jáig. Csiszárik püspök veszprémi hagyatékának kuta-
tása alapján vázolja fel Gárdonyi Máté az egykori
címzetes püspök diplomáciai vonalon befutott
karrierjét. A szerző soraiból az élete delén diplo-
máciai pályára átálló Csiszárik János személye
kapcsán egy felelősségteljes, kimagasló politikai
intelligenciával megáldott pap képe bontakozik
ki, aki a Monarchia utolsó időszakától egészen ha-
láláig diplomáciai pályán szolgálta Magyarorszá-
got, olykor tárgyalásokon is. Tusor Péter és Tóth

Krisztina Az újonnan megnyitott vatikáni fondok és a
magyar történetkutatás viszonylatában vázolják
archivisztikai és historiográfiai írásukban a szent-
széki kutatások mai állását, s távlatait; kiegészítve
hasznos kutatástörténeti áttekintéssel XIII. Leó
pápa intézkedéseitől napjainkig.

Csíky Balázs érdekes és hiánypótló tanulmá-
nyában vatikáni források tükrében meséli el, mi-
ként történt meg Az esztergomi érseki szék betöltése
1927-ben, s lett ellenszélben Magyarország utolsó
előtti hercegprímása Serédi Jusztinián bencés ká-
nonjogász. Ugyancsak olvasmányosan tárja elénk
Tóth Krisztina gróf Mikes János szombathelyi
püspöki székből történő távozásának körülmé-
nyeit Egy apostoli adminisztrátori kinevezés háttere
címmel közreadott tanulmányában, mely Grősz
József szombathelyi kinevezésének előzményeit
mutatja be (a szerző a témával disszertációjában
is foglalkozott). A következő tanulmány ismétel-
ten egy főpásztori szék betöltésének körülményeit
mutatja be, ezúttal Miklósy István hajdúdorogi püs-
pök utódlásáét Véghseő Tamás tollából. Eme írás
fontos adalékául szolgálhat az eleddig talán ke-
vésbé kutatott görögkatolikus egyháztörténetírás -
nak, mind Miklósy, mind pedig Takács Bazil és
Dudás Miklós személyével kapcsolatban.

Rétfalvy Balázs A vatikáni magyar követség vil-
lája és az Opus Dei kapcsolatát vizsgálja tanulmá-
nyában. A fiatal történész írásában részletesen be-
mutatja a követségi épület tulajdonjoga körüli
változásokat, illetve bonyodalmakat, a felek kö-
zötti kontaktus alakulását, a vitákat és tárgyalá-
sokat. A kötet utolsó, nagyobb lélegzetű tanul-
mányában Balogh Margit arról számol be, hogy
miként alakultak a Szentszéki–magyar kapcsolatok
a koalíció (1945–1949) éveiben. Mély és alapos nem-
zetközi kutatómunkája eredményeként írása több
új adalékkal is szolgál a történettudomány szá-
mára, kiemelten például Mindszenty és a szov-
jet/kommunista-fél viszonya tekintetében.

A kötet tanulmányonként gazdagon vonul-
 tat fel korabeli forrásokat, ezzel is elősegítve a
további kutatások menetét. Tartalmaz továbbá
térképeket, fotókat és facsimiléket, ugyancsak
emelve a kiadás színvonalát. A könyv végén e
sorok írója által összeállított hely- és névmutatót
tartalmazó Index segíti a tájékozódást, továbbá Pa-
lotai Ágnesnek az egyes tanulmányokról precízen
megírt angol nyelvű Összegzései állnak az érdek-
lődő olvasó rendelkezésére. (MTA –PPKE „Len-
dület” Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest
– Róma, 2012)
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