
KÖNYVSZEMLE 

Gilgames — Agyagtáblák üzenete. Fordította Rákos Sándor. Válogatta 
és a jegyzeteket írta Komoróczy Géza. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 
1986. 302. 

A sumér-akkád irodalom halhatatlan értékeit mutatja be a kötet. 
Első része, a Gilgames, az emberiség minden valószínűség szerint első 
eposza; a második része, az Agyagtáblák üzenete pedig a lírai-böl-
cseleti költészet fennmaradt emlékeit öleli fel. Az eposz a végső kér-
dések kutatására és halhatatlanságra törekvő ember élettörténetét be-
széli eL 

Gilgames, a mezopotámiai hitvilág legnagyobb hőse, i.e. a 3. évez-
redben élt. A monda szerint Uruk királya volt. Árura istennő formálta, 
kétharmadrész istennek és csak egyharmadrész embernek. Személye kö-
rül mitikus elbeszélések alakultak ki, amelyeknek terjedelmes eposszá 
dolgozott kiadásai közül legismertebb az Assurbanipal asszír király 
(i.e. 669—629?) híres ninivei téglakönyvtárának a múlt századi feltá-
rása során napvilágra került XII táblás kiadás. 

Isteni természete Gilgamest egyre nagyobb és merészebb vállalko-
zásokra ösztökéli; Mezopotámia ünnepelt hőse, de népének zsarnoka lett. 
Hatalmának korlátozására az istenek megteremtik Gilgames ellenpárját, 
erőben és bátorságban vele fölérő Enkidut. Mivel a két hős párviadala 
eredménytelennek bizonyul, barátságot fogadtak és ezentúl együtt haj-
tották végre hőstetteiket. Enkidu váratlan halála rádöbbenti Gilgamest 
a halandóságára. Fél a haláltól, nem akar meghalni, örökké élni akar. 
Kétségbeesett kutatása során eszébe jut, hogy egyik őse, Um-napisti a 
vízözön idején halhatatlanságot kapott. Hosszú életveszélyes kalandok 
után jut el hozzá és segítségét kéri, hogy az örök élet birtokába jut-
hasson. Um-napisti felvilágosítja, hogy a halál az istenek rendelése, 
az emberek nem kerülhetik el halálukat. A halhatatlanságot az istenek 
maguknak tartották fenn. 

Az eposz legismertebb része a XI. táblán fennmaradt vízözön el-
beszélés. Itt Um-napisti elbeszéli Gilgamesnek, hogy az istenek segít-
ségével hogyan menekült meg az özönvízből és nyerte el kivételesen 
a halhatatlanságot. 

Gilgames reményt vesztve tér vissza Uruk városába. Az istenek 
megsajnálják és lehetővé teszik, hogy Enkidu szellemével beszélhessen. 
Barátja közlése elszomorító: az alvilágban sivár, örömtelen az élet, 
puszta tengődés. A halottaknak különböző sorsuk van, amit nem lehet 
megváltoztatni. A mezopotámiai hitvilágnak a halál utáni életről alko-
tott pesszimista felfogása hangzik Enkidu beszédéből: „Együnk, igyunk, 
holnap ugyanis meghalunk". 

Rákos Sándor fordítása sikeresen megőrizte a sumer-akkád köl-
tészetnek nemcsak eredeti hangját és frissességét, hanem sikerült le-
fordítania a gondolkodás és szemléletmódot is s ezzel közel hozta hoz-
zánk Mezopotámia világát. Gilgames és az Agyagtáblák üzenete ebben 
az igényes, irodalmi értékű tolmácsolásban élvezetes, szellemi gazdago-
dást nyújtó olvasmány. 
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Robinson David: The Unitarians and the Universalists (Az unitá-
riusok és univerzalisták Greenwood Press. Westport, 1985. XIII + 368. 

A „Greenwood Press" könyvkiadó „Vallásfelekezetek Amerikában" 
címen egyháztörténeti munkák kiadását kezdeményezte azzal a céllal, 
hogy a különböző felekezetek történetét és befolyását ismertesse az 
ország vallásos és társadalmi életére. Ennek a sorozatnak első könyve 
Robinson munkája, mely két részre oszlik. Az első az unitárius és 
univerzalista felekezet történetét tárgyalja kialakulásuktól 1961-ig, ami-
kor a két egyház „Unitárius-Univerzalista" néven egyesült. A fejezetek 
címei: 

Az amerikai unitarizmus eredete, A felekezet kialakulása, Az uni-
tarizmus klasszikus periódusa, Az amerikai univerzalista felekezet ere-
dete, Univerzalista teológia és felekezet növekedése, Transzendentalista 
vita, Szabadelvű vallás a 19. század közepén, Szabadelvű vallás és teo-
lógiai radikalizmus, Szabadelvű vallás és társadalmi reform, Humanista 
vita, Szabadelvű vallás a modern korban. 

A 2. rész az unitárius és univerzalista felekezet vezetőinek élet-
rajzi szótárát tartalmazza. A munkát kronológia és bibliográfia egé-
szíti ki. 

A szerző az Oregon-i állami egyetem történész-professzora; A kid-
túra apostola: Emerson, mint prédikátor és előadó c. munkájával vált 
neve ismeretessé. A The Unitarians and the Universalists c. munkája 
világos bevezetés az amerikai unitárius-univerzalista egyház múltjának 
ismeretébe, egyben hasznos útmutatás azok számára, akik a két fele-
kezet történetével behatóbban kívánnak foglalkozni. 

Montesquieu: A törvények szelleméről. Kriterion Könyvkiadó, Bu-
karest 1987. 322. 

A jogtudós, természettudós, filozófus és író Charles Louis de Se-
condat, báron de Brede et de Montesquieu (1689—1755) a francia fel-
világosodás kimagasló egyénisége volt, akit a forradalom egyik előké-
szítőjének tartottak. 

A könyv politikai és jogtudományi munka, mely természeti és tár-
sadalmi törvényekről, erkölcsről, a szabadság fogalmának fejtegetéséről 
szól, valamint a különböző hatalomformákról és az ezek változásainak 
törvényszerűségeiről. 

A szerző felvilágosító munkát szándékozott írni, amelynek legfőbb 
célja: megszabadítani az embereket és a nemzeteket előítéleteiktől, 
hogy képesek legyenek felismerni a helyes törvényeket, amelyeknek 
eredményeképpen nemzeti önismeretre tehetnek szert, s végsőfokon elő-
segítheti boldogulásukat. Ebben a szándékában az ember iránti szere-
tete vezette. 

Megkísérli a szerző az állam keletkezésének, a törvények termé-
szetének magyarázatát. A társadalmi törvények alapjának a tudást te-
kinti, ebből fakad a különböző társadalmaik szükséglete. 
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A köztársasági, a monarchikus és az önkényuralmi kormányzati 
formák vizsgálata alapján elítéli az önkényuralmi rendszert, amely az 
emberektől vak engedelmességet követel, s ahol az emberek osztály-
része ugyanaz, mint az állatoké: az ösztön, az engedelmesség, a bün-
tetés. 

A törvények szelleméről című munka megértésének kulcsát adja 
a törvény fogalmának meghatározása: „A törvények legtágabb értelem-
ben azok a szükségszerű összefüggések, amelyek a dolgok természetéből 
fakadnak, ebben az értelemben minden lénynek megvannak a maga tör-
vényei". Montesquieu azt vallotta, hogy a jó törvény titkát csak az 
adott kor történelmi, társadalmi sajátosságai ismeretében, ezeknek fi-
gyelembevételével lehet csak helyesen megfejteni. A törvények szel-
leme nem más, mint az ész teremtette összhang a tényezők különböző 
csoportjával. 

A XI. és XII. könyvben a társadalmi és az egyéni szabadság fo-
galmát fejtegeti. A politikai szabadságról állítja, miszerint az a jog, hogy 
bármit megtehetünk, amit a törvények megengednek. Az egyénre vo-
natkozó végső következtetése: „minden szabadlelkű ember saját sor-
sának irányítója." Érvényes szép emberi üzenet, amelyből az optimiz-
mus szelleme sugárzik. Mi sem igazolja jobban lelkesedését és ügysze-
retetét, mint az a tény, hogy Montesquieu 20 évet szentelt életéből 
művének végiggondolására és megírására, s mire elkészült vele, meg-
vakult. 

Különböző kontinensek társadalmi-politikai berendezésére, az er-
kölcsökre és szokásokra vonatkozó ismeretek szövődnek bele ez encik-
lopédikus jellegű, ma is sokatmondó érdekes és értékes könyvbe. 

A kötetet fordította és a megjelentetett részleteket válogatta Nemes 
István és Horváth Andor. A bevezetőt Egyed Péter írta. 
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