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A MAGYAR EGYHÁZIRODALMI ISKOLA
HAGYO~ÁNYAI~S MAI LEHETŐS~GEI

A Központi Szeminárium kebelében működő Magyar Egyházirodaimi Iskola tekintélyes, másfél
százados múltra tekint vissza: a reformkor, a nyelvújítás, a nemzeti öntudatra ébredés századá
nak szülötte. Az egyházi irodalom magyar iskolája akart lenni, s az is volt. A "volt" szó nem vég
leges ítéletet jelent, csupán az iskola múltja és jelene különbségét kívánja érzékeltetni. Nevében
ott a két jelző: "egyházi" és "magyar". A két szó kifejezi az iskola célkitűzéseit. A Munkálatok
kötetei azt mutatják, hogy a Pesti Növendékpapság Egyházirodaimi Iskolájának tagjai a keresz-

'tény klasszikusok és a kortárs keresztény irodalom jelentősebbalkotásainak magyar nyelvre va
ló átültetésére vállalkoztak. A fordításokkal párhuzamosan önálló tanulmányokat is készítettek.
Mindezzel a magyar szellemi értékek gyarapitását, gazdagítását kívánták szolgálni. A keresztény
teológiatörténet klasszikusainak tolmácsolásával a humanista tradíciót, a kortárs művek fordí
tásával pedig a jelenben való helyes szellemi irányítást szorgalmazták. Az egyházias és nemzeti
jelleg kölcsönösen kiegészítette és egyensúlyozta egymást, a kettő együtt gátat vetett mind a nem
zetieskedő provincializmusnak, mind a parttalan kozmopolitizmusnak. A szellemi értékek'ma
gyar talajra ültetésének igénye koroktól és körülményektől függően különböző lehet, de aligha
vitatható, hogy alapvetően szükséges. A gyakorlat bizonyítja ezt ma mind a tudományok, mind
az irodalom területén. Nem tudom, van-e még nép és nyelv Európában rajtunk kívül, amely any
nyi energiát fektetne a fordításirodalomba, mint mi, éppen az utóbbi időben.

Talán megbocsátják nekem, hogy azonnal meg is rekedtem egy engem személyesen is foglal
koztató területnél, a fordításoknál. A magam szepipontjából tallózgattam a Munkálatok kötetei
ben; arra voltam kíváncsi, vajon korszakonként milyen és mennyi volt az az anyag, melyet egy
házatyák műveiből fordítottak az iskola tagjai, Nem keveset. Megtalálható a kötetekben Cypriá
nus értekezése A halandóságról (1839), Az Ur imájáról írt szép könyve (1835), Nazianszoszi Szent
Gergely V. és VI. beszéde (1840), Fulgentius írása A hitről (1849). Szent Ambrusnak Az egyháziak
kötelességeiről szinte egész kötetet kitevő munkája (1858), s nem utolsósorban a legjelentősebb

teljesítmény, Szent Ágoston Az Isten városáról címü nagy művének teljes fordítása hlrrom kötet
ben. Sok fordítás maradt kiadatlanul kéziratban is. A néhány kiragadott példa is mutatja, az is
kola végzett munkáját ezen a területen is értékelni kell, attól függetlenül, hogy a fordítások nyel
vezete és a fordítással adott teológiai magyarázat felett esetleg már eljárt az idő.

A 150. évforduló ünneplésekor azonban nem érhetjük be a múlt dicséretével. Azért nem, mert
a Magyar Egyházirodaimi Iskola már jó ideje nehézségekkel küzd. Ezekről a nehézségekről is
szólni kell, annál inkább, mert érintik a papnevelés és -képzés mai kérdéseit. A Magyar Iskola
legalább egy évtizede - vagy már régebben - kritikus korszakát éli. Tagjainak irodalmi tevékeny
sége - néhánytól eltekintve - igen csekély. Irodalmi munka helyett alkalmi rendezvényekkel segí
tett magán az intézmény. Ezek hasznát nem lehet megkérdőjelezni, de az is kiderült, hogy megol
dást nem jelentenek, mert az elmélyült irodalmi munkát nem pótolják, s a szellemi munka folya
matosságát sem biztosítják.

A vigasztalan összkép kialakulásában azonban számos tényező közrejátszott. Az természetes,
hogy másfél évszázad múltán a körülmények megváltoztak, éspedig jelentősen, az Egyházirodai
mi Iskola tagjai más feltételek mellett dolgozhatnak. Maga az Egyházirodaimi Iskola sem ren
delkezik olyan anyagi eszközökkel, amelyek egykor a Munkálatok kiadatását biztosították. Pub
likálási lehetőség nélkül pedig az irodalmi alkotómunka előbb-utóbbbefullad, belterjes önműve
léssé válik. Az önképzésnek megvan a maga értéke, de a szellemi értékek természete mégis az,
hogy közkinccsé kívánnak válni. Ilyen körülmények között mindenki, akinek ezen a téren igé-

Az előadás elhangzott a Magyar EgyházirodaImi Iskola fennállásának 150. évfordulójára rendezett ünnepségen, 1981.
november 5-én a Kőzponti Szemináriumban.
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nyei vannak, s felméri a lehetőségeket, természetes, hogy inkább az olvasást választja, mint a
tényleges irodalmi munkálkodást, még az említett aránytalánságok ellenére is. Hozzá kell ven
nünk továbbá, hogy a teológiai munka jellege is megváltozott, a szakszerűség követelménye hát
térbe szorította az irodalmi jelleget. Az idegen nyelvű teológiai irodalom szinte áttekinthetetlen
né vált, s a teológus gyakorta azzal is megelégszik, ha dédelgetett témájának irodalmát nyomon
tudja követni. Aránytalanul megnövekedett a receptív munka mennyisége.'Nehézséget jelent az
is, hogya teológusok előképzettsége legtöbbször egyáltalán nem kedvez valamilyen későbbi iro
dalmi tevékenységnek. A tanulmányi időt terheli a klasszikus és bibliai nyelvek szükséges fokon
való elsajátítása; ez különösen azok helyzetét nehezíti meg, akik a harmadik, negyedik évben ke
rülnek a Központi Szemináriumba és a Hittudományi Akadémiára. A modern idegen nyelvek
tanulásában is inkább csak az elmúlt néhány évben beszélhetünk komolyabb eredményekről.

A Központi Szeminárium növendékeinek nagyobbik hányada csak három, legföljebb négy évet
tölt Budapesten, s szinte minden idejüket leköti a hiányzó szemeszterek és vizsgák pótlása.

Befejezésülvisszatérnék a fordítás kérdésére, mert szerény keretek között ezen a téren lehetne
bizonyos publikációs lehetőséget teremteni, természetesen a munkák szigorú szakmai ellenőrzése

mellett, hiszen a fordítás ma igényesebb feladatot jelent, mint ezelőtt száz vagy százötven évvel,
főként a teológiailag kulcsfontosságú művek esetében.

A fordítás látszólag szürke munka, mégis szellemi értékek elsajátítását. közzétételét jelenti.
Sok mindenre megtanítja a fordító t. Nemcsak a mű tartalmával ismertet meg alaposabban, ha
nem egy-egynagy szellem gondolkodásmódjával, belső világával is. Rászoktat a gondolatmenet
pontos követésére, ellenőrzésére, ránevel arra, hogy figyeljünk a szerző szövegére. Éppen ez a tü
relmes figyelemhiányzik sokszor belőlünk, könnyen megszokjuk a felületes olvasgatást, ami leg
többször nem több műkedvelésnél. Az sem lehet elhanyagolható szempont, hogya fordító nem
magának dolgozik, hanem éppen másoknak és másokért.

Munka közben a fordító számos hasznos belátásrajuthat. Emlékszem, mennyire maradandó
hatással volt rám az első ókori mű olvasása - Flavius Josephus Zsidó háború-ja, Révay József
fordításában -, egyszerűenazzal, hogy be kellett látnom, ezen a könyvön nem lehet csak úgy át
futni, az olvasást nem én ütemezem, hanem az író. Olyan tempóban olvasható, amilyet ő diktál.
Másodszor Thomas Mann Doktor Faustus-ánál tapasztaltam ezt. Az egyházatyák műveinek for
dítása közben rá kellett jönnöm, a nagyobb traktátusok sem hosszabbak 90--100 oldalnál (az en
nél hosszabb művek voltaképpen könyvfüzérek), mert ezen túl nagyon nehezen követhető és át
tekinthetetlen az anyag. Úgy gondolom, kisebb lélegzetű munkák fordítására ma is vállalkozhat
nának a Magyar Egyházirodaimi Iskola tagjai, ugyanakkor nem látom be, miért ne készíthetné
nek egy-egyjelentősebb teológiai munkáról recenziókat, melyek igen hasznosak lehetnek, miért
ne állíthatnának össze szöveggyűjteményeket elmélkedésekhez? Ezzel a munkával hűségesek

maradnának az Egyházirodaimi Iskola tradíciójához, s munkájuk hasznosítható volna a magyar
egyház javára is.

A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT 1982. II. negyedévében

megjelenő kiadványai

Paul Claudel: Válogatott művei - Saint-Exupéry :Citadelle- Fekete István: Gyeplő
nélkül - Balányi György: Az egyszerűség útja - Szedő Dénes: Facimbalom
(versek és fordítások) - György Attila: Vasárnapi kenyér (C év); Jöjj, kövess
engem - Lévárdy Ferenc: A magyar templomok művészete
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