
A páratlanul gazdag életművet maga mögött tudó 
Vekerdi József előtt tiszteleg az a kötet, melyben 
a szerkesztők – Bangha Imre és Mészáros Tamás 
– gyűjtötték csokorba kollégák és pályatársak írá-
sait. Ezekkel köszöntötték 2007-ben az Eötvös Col-
legium falai között a nyolcvan éves professzort, a 
magyar indológia és klasszika-fi lológia jeles alak-
ját, sokak tanárát, a Collegium hajdani diákját, az 
„újjászervezés” előtti nemzedék tagját, az intéz-
mény majdani igazgatóját (1992–1993.).

A Danubio ad usque Gangen – a címben szereplő 
két földrajzi név jelzi Vekerdi József érdeklődésé-
nek két pólusát, a latin megfogalmazás pedig arra 
utal, hogy az ünnepelt a latint mindig is „apanyel-
vének” tekintette. A kötet tanulmányainak szerzői 
változatos témaválasztásukkal azt a tudóst kö-
szöntik, aki egyszerre a szanszkrit nyelv elmélyült 
fi lológusa és az indiai irodalom lelkes tolmácsolója 
magyarul, s aki fordítói tevékenységének segédtu-
dományát, a verstant, a metrikust megszégyenítő 
alapossággal művelte. S köszöntik azt az embert, 
akitől a szobatudós létformája teljesen idegen: aki 
nem érezte lealacsonyítónak, hogy felkeresse a ci-
gánytelepet, s aki nemcsak nyelvüket és kultúrá-
jukat tette vizsgálat tárgyává, hanem másságuk 
megértéséhez össztársadalmi vonatkozásban is 
hozzájárult. Aki az Országos Széchényi Könyvtár 
Nemzetközi Csereosztályának vezetőjeként hosz-
szú évekig (1973–1996.) dolgozott a magyarországi 
művelődés és könyvkultúra érdekében – a Danu-
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bio egészen a leszakított területekig. Aki inkább 
lemondott az Eötvös Collegium igazgatói tisztsé-
géről, csakhogy ne kényszerüljön kompromisz-
szumra.

A recenzensnek egyszerre van ilyen változatos 
életmű és tisztelgés kapcsán nehéz és könnyű dol-
ga. Nehéz, mert e gazdagságot lehetetlen olyasva-
lakinek megítélni, vagy akár csak szavakkal győz-
ni, akinek tudása meg sem közelíti Vekerdi Józsefét 
és a mintegy két és félszáz oldalon olvasható írások 
diapasónját. Könnyű, mert Bangha Imre hosszú 
előszót fűzött a kötet elejére, melyben nemcsak az 
ünnepelt pályáját ismerteti részletesen, hanem a 
tanulmányok tartalmi kivonatát is adja (11–21.), s 
így megóv a katalóguskészítés áldatlan feladatától. 
Abban a reményben, hogy a kötet éppen tematikus 
gazdagsága folytán szélesebb olvasóközönséget 
szólít majd meg, mint valamely szigorú értelem-
ben vett szakmunka, a tanulmányok megítélését a 
mindenkori olvasóra bízom. A tárgykörök sokféle-
ségét ebben a szellemben pusztán megközelítően 
fogom érzékeltetni, s utána szubjektív módon vá-
lasztok ki három írást, melyek továbbgondolásra 
ösztönöztek. Nem doktriner tankönyvfejezeteket 
foglal ugyanis magában a könyv, hanem csupa ér-
zékeny szövegelemzést, ahol a problémamegoldás 
az olvasó részéről is intellektuális ráhangolódást, 
erőfeszítést követel.

A tanulmányok valóban a Danubio ad usque Gan-
gen ívelnek: A Magyar Kultúra című fejezet (23–69.) 
három dolgozatot foglal magában: Szerdahelyi Ist-
ván Vekerdi cigány-felfogását és az ellene irányuló 
támadásokat ismerteti, Várnagy Elemér, aki Ve-
kerdivel együtt dolgozott A cigány gyermekek neve-
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lésének és oktatásának problémái című egyetemi jegy-
zeten, ezúttal a csángó magyarok nevelésügyének 
kérdéséhez szól hozzá, Szepes Erika pedig a gyulai 
költő, Simonyi Imre verselését tárgyalja.

A legterjedelmesebb, Klasszika-fi lológia és közép-
kori latinítás címet viselő fejezet (71–180.) összesen 
tíz írást tartalmaz a hellénisztikus költészettől a 
főként Goethéhez köthető második humanizmu-
sig terjedő témakörben: Szepessy Tibor a mitikus 
és történelmi idő kapcsolatát vizsgálja Vergilius 
és Apollónios Rhodios eposzában. Tegyei Imre a 
Sapphónak Phaón irán érzett szerelméhez fűződő 
hagyományt elemzi kritikusan Menandrosnál és a 
római komédiában. Horváth László a nemzetközi 
szenzációnak számító Archimédés-palimpsestus 
kapcsán felmerülő kérdéseket ismerteti, kitérve a 
perzsaellenes háborúban felsorakozó athéni hajók 
számára vonatkozó új adatokra is. Mészáros Tamás 
a bizonyítási eljárás mesterségen kívüli részeit (tanúk, 
kihallgatások, szerződések) illetően Kurt Latte régi 
és nagyhatású elméletét cáfolja a görög ékesszólás 
fejlődéséről, miszerint a szónokok eleinte ezekre a 
„külső” bizonyítékokra hagyatkoztak, s csak ké-
sőbb nyert teret az érzelmi vagy logikai érvelés. 
Tar Ibolya Catullus barbárság-felfogását tárgyalja 
főként a 63. carmen tükrében. Takács László arra 
keresi a választ, hogy milyen célt szolgált volna 
Nero tervezett, ám végül meghiúsult alexandriai 
utazása. Farkas Zoltán a Historia Syntomos című, 
11. századi történeti compendiárium psellosi szer-
zősége mellett érvel, s e felismerést a szöveg egyes 
passzusainak jobb megértése érdekében kamatoz-
tatja. Havas László azt bizonyítja, hogy a Szent 
István-i intelmek szerzője Cicero Állam című mű-
vének Somnium Scipionis néven elhíresült részletét 
is behatóan ismerte. Vízkelety András egy antik 
monda latin és nemzeti nyelvű változatairól szá-
mol be, Ritoók Zsigmond pedig Prométheus eltérő 
jellemrajzát tárgyalja Goethe életműve különböző 
szakaszaiban.

Az utolsó, indológiai dolgozatokat egybefogó 
fejezetben (183–249.) Ittzés Máté a védikus aug-
mentum nyelvtörténeti kérdésével foglalkozik, 
Dezső Csaba arra mutat rá, milyen jelentősége van 
a szövegkritikának a klasszikus indiai dráma kuta-
tásában, Ruzsa Ferenc az upanisádokban szereplő 
só-hasonlat eltérő alkalmazását vizsgálja, Wojtilla 
Gyula egy indiai tisztség mibenlétének ered nyo-
mába, Renner Zsuzsanna az óind kozmogóniában 
felbukkanó vadkan-áldozatról ír, végül, de nem 
utolsósorban, Bangha Imre Tagore főként ma-
gyar fordítási hagyományát választja dolgozata 
 tárgyául.

A kötet az ünnepelt Vekerdi József munkássá-
gának tételszerű áttekintésével (253–256.), a tanul-
mányok angol nyelvű összefoglalóival (257-262.) és 
a könyv szerzőinek rövid bemutatásával (263–265.) 
zárul.

Végezetül, anélkül, hogy a választás értékítéletet 
hordozna, három tanulmányt szeretnék kiemelni, 
melyek mértéktartó, sőt szűkszavú fogalmazásuk-
kal is kivételes olvasmányélménnyel ajándékoz-
zák meg az olvasót, aki nem állhatja meg, hogy itt 
némileg szabad asszociációk jegyzékeként közölje 
azokat a gondolatokat, melyeket a szerzők ugyan 
nem mondanak ki, de sokat jelentően sejtetnek.

Szepessy Tibor írása, mely azokat a módozato-
kat elemzi, melyekkel Apollónios Rhodios és Ver-
gilius a mitikus időt a történelmi időhöz kapcsolja, 
kitűnő példája annak, hogyan lehet végeérhetetlen 
jegyzetapparátus nélkül a művek szövegére ha-
gyatkozó érzékeny elemzéssel érdemlegeset és újat 
mondani. A szerző így például behatóan vizsgálja 
Apollónios szerzői kommentárjait (81.), mellyel az 
kiszól az elbeszélés folyamából (vagy éppen bele-
szól?). Később a hős fogalmának változása kapcsán 
Iasón habozó-tanácstalan (améchanos) jellemére utal 
(88.). S itt a fi gyelmes olvasóban felmerülhet a hel-
lénisztikus költő és hősének párhuzama is. Hogy 
az eposzköltő maga sem tudja, nem akarja magát 
teljesen függetleníteni az elsősorban Iasónt jellem-
ző tanácstalanságtól, jelzi az a szerzői közbeszólás, 
melyben Apollónios megvallja, lelke tanácstalanul 
(amphasia: Argonautika. 4. 3 > afázia: Szó bennsza-
kad, hang fennakad / Lehellet megszegik) hánykolódik, 
hogy vajon Médeia szerelmi elvakultságát vagy a 
menekülés szégyenét ecsetelje-e. Szepessy végkö-
vetkeztetése az, hogy Apollónios Rhodios valószínű-
leg a korabeli görögség politikai szétforgácsoltsága miatt 
nem vállalkozott – nem vállalkozhatott – nemzeti eposz 
írására; a két idősík egybejátszatását bizonyára tőle el-
tanuló Vergilius viszont ebben léphetett túl rajta. A kü-
lönbség ugyanakkor más módon is megragadható: 
Vergilius számára a múlt birtokba veendő, s éppen 
ezért megélhető valóság. Apollónios számára ho-
vatovább irodalmi-fi lológiai hagyomány, melyre 
refl ektálni ugyan lehet és kell is – a szerzői kom-
mentárok többek között éppen ezt bizonyítják –, 
ám vissza nem hozható soha többé.

Vízkelety András a Kaiserchronikban olvasható, 
Theodósius korából származó latin nyelvű legen-
dáról és német feldolgozásáról ír. Eszerint egy Ast-
rolabius nevű fi atalember, labdáját játék közben 
egy falon túlütvén, a tilalom ellenére áthág rajta, 
s ott eljegyezi magát egy pogány Venus-szoborral. 
A bűnös szerelemből csak nagy nehézségek árán 
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sikerül szabadulnia. Adalékom a labdára vonatko-
zik, mely nem mellékes szereplője a történetnek. 
A labda ugyanis egyetemes szerelmi szimbólum, 
így nem csoda, hogy különböző népeknél és műfa-
jokban van jelen. Nausikaa például egy félredobott 
labda nyomán talál rá az Odysseia hatodik éneké-
ben a szerelemre, a nádasban nem éppen fogadó-
képes állapotban meghúzódó Odysseus képében. 
Hasonlóan bukkan rá a Grimm-mesebeli királykis-
asszony a kútba esett labdát keresve a királyfi t rej-
tő békára. Anakreónnál pedig a labda szintén Erós 
hatáskörébe tartozik (fr. 13), ahogy azt a tanulmány 
végén utánnyomott Dürer-metszeten (164.) is lát-
hatjuk. Vízkelety utal a történet keresztény-vallá-
sos (a szobor itt Máriát jeleníti meg) és romantikus 
feldolgozásaira (162 sk.). Ilyen összefüggésben ér-
dekes megemlíteni, hogy a Wagner Bolygó Hollan-
dijának Sentája ugyancsak egy képmás (Konterfei) 
hatására szeret bele a rosszhírű hajósba –, mintegy 
a latin monda női szempontból megfogalmazott 
„verso”-ja.

Ritoók Zsigmond két goethei Prométheus-ala-
kot vizsgál az 1773-as drámatöredék és a Pro-
métheus-költemény (1774.) valamint az 1809-ben 
torzóban hagyott Pandóra című darab fényében. 
Az első a nagy lázadó vagy a Költészet és valóság ol-
vasata szerint csak magára utaltan dolgozó művész, 
az utóbbi az újkori nagyiparos (178.), aki korlátolt 
szemszögéből csak a kézzelfoghatóan hasznosat 
képes meglátni és értékelni. A tanulmány végén 
Ritoók tesz egy messze vezető utalást a Faustra: 
Goethe befejezetlenül hagyta a darabot [ti. a Pandórát – 
kieg. tőlem, A. Zs.], nem azért, mert nem tudta volna 
befejezni, hanem hogy a befejezést, nagyobb szabásúan, 
a Faustban adja meg (180.). A szerző – tegyük hoz-
zá, bölcsen – nem követi tovább ezt a vonatkozást, 

mely szétfeszítené vizsgálata keretét. Ugyanakkor 
tudjuk, hogy Goethe valóban számos tervét hagy-
ta befejezetlenül, amennyiben mondanivalójának 
megfelelőbb kifejezési formát talált. Az pedig első 
látásra is szembeötlő, hogy a Faust utolsó felvoná-
sában a mindenen átlépő, konkrét és metaforikus 
értelemben vak főhős a második töredék Promét-
heusát idézi, akinek gyakorlatias előrelátása sub 
specie aeternitatis vakságnak bizonyul. Ehhez a Ri-
toók által sejtetett megállapításhoz mindössze any-
nyit tennék hozzá, hogy a Prométheus-vonatkozás 
nemcsak előre, hanem hátra is utal: az első Promét-
heus-töredék lázadó és a későbbi átértelmezés ma-
gányos művésze szintén ott van Faust jellemében. 
Az első részben éppen ez a mindennel dacoló al-
kotó jelenik meg, aki a második rész harmadik fel-
vonására egyedül, a vízió erejével igyekszik meg-
idézni és átélni a görög szépséget Helené képében. 
Ez a lelkesültség élteti a töredékben Prométheus 
testvérét és ellenlábasát, Epimétheust, aki szem-
lélődő létformájában szüntelen csak Pandórára 
tud visszagondolni, ahogyan Faust is csak Hele-
nét forgatja elméjében, csak őt keresi, és Phileróst, 
aki hevességében Euphoriónhoz hasonló módon 
rajong, s ezzel másra és magára is pusztulást hoz. 
A végén azonban – újabb hasonlóság a Faust és a 
Pandóra-töredék között – Euphorión és Philerós is 
megdicsőülnek.

A fenti eszmefuttatással azt próbáltam érzékel-
tetni, hogy a kötet valamennyi tanulmánya értékes, 
izgalmas munka, mely olvasójára vár. Ezzel arra 
hívom meg a reménybeli közönséget, hogy vegye 
kezébe ezt a külsejében is megnyerő, keleties ara-
beszkmintával díszített, brokátvörös könyvet, s ke-
resse, olvassa benne az érdeklődésére számot tartó, 
együttgondolkodásra ösztönző írásokat.


