
SZEMLE

RIMÓCZI-HAMAR MÁRTA:
HORATIUS, VERGILIUS ÉS MAECENAS

Maecenas neve és szerepe legenda. Az író és a
hatalom közötti híd megteremtőjének,a tehet
ségek nagyvonalú pártfogójának ismertük, s
szerepe korról korra újra megismétlődik, hiszen
az írók rendszerint nem módos emberek, fejlő

désüket, alkotó munkájukat támogatni lehet.
Erre az állam épp úgy vállalkozhat, mint a kul
túra ügyét szívükön viselő magánszemélyek,
amilyen például Hatvany Lajos volt, akit Ady
és kortársai anyagiakért ostromolt ák, s nem is
~ába. Ennek a viszonyrendszernek árnyoldalai
IS lehetnek, az író olyan elvárásokkal szembe
sülhet, amelyek nincsenek ínyére, néha arra
kényszerül, hogy véleményét képekkel, kevesek
számára érhető utalásokkal fejezze ki. .

Az ókori irodalmat kedvelő olvasóban néha
talán szemernyi kétely merült fel: miképp lehet
séges, hogy az egyeduralkodó császárt ezek a
szu~erén, ig~zán na~y költők lelkesen magasz
talták, s a birodalmi gondolat zászlóvivői let
tek? Nem megalkuvás, némi cinizmus vezérel
te-e ó1<et? Nem azért húzódott-e tibúri birtokára
a megelégedés és a bölcs szemlélődés sztoikus
életelvére váltó Horatius, mert megcsömörlött
Augustus aranykornak festett diktatúrájától?
Régi kérdések ezek, s az ókori irodalom avatott
tudósai sokféle választ találtak rájuk, e vála
szokba azonban többnyire belejátszott a koríz
lés, a monarchikus és a demokratikus gondol
k<;>dá~ elle~téte. S ,egy ugyancsak fontos, nyitott
kerdes: rru volt hat Maecenas szerepe? A hata
lomhoz édesgette az írókat? Vagy talán az ő

Augustushoz való kapcsolódása nem is volt
olyan egyértelmű?Esetleg éppen az egyedural
kodó ellenében támogatta kiválasztottjait, akik
kel rejtett utalások révén kommunikált?

Ezeket a kérdéseket válaszolja meg Rim óczi
Hamar Márta. A hozzáértó1< nyilván olyan ér
deklődéssel követik fejtegetéseit, mintha detek
tívregényt olvasnának, de a beavatatlan érdek
lődök is elgondolkodhatnak azon, hasznos-e, ha
az irodalom a hatalmi politizál ás szolgálatába
szegődik. Ráadásul a szerző által elemzett,
többnyire új megvilágításba helyezett Horatius
versek értelmezése fordítási problémákat is fel
vet, hiszen a tolmácsoló már a címadással is je
lezheti olvasatának lényegét, ám a jelek szerint
egyáltalán nem biztos, hogy az megfelel a költő

eredeti szándékának és mondanivalójának.
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.. Ha a fi.nom elemzésekek tömören próbáljuk
összefogni, azt mondhatjuk, Rim6czi-Hamar
Márta a diktátor és a költő viszonyának
alapmondelljét rajzolta meg, amelyatörténe
lem folyamán sokféle változatban, hol finom
módszerekkel, hol brutálisan valósult meg.
Augustus nem égette el a könyveket, Rómában
nem lobbantak föl ellenségesnek mondott mű
vekből rakott máglyák, nem küldte munkatá
borokba és lágerekbe bír álóit, nem érte öket vá
ratlan baleset, nem tűntek el egyik napról a má
sikra. 6 is úgy kezdet, mint a diktátorok: békét,
jólétet, szabadságot, s a társadalmi feszültségek
enyhítését ígérte, az írók pedig hittek neki. Am
Augustus gyanakodott, egyre rövidebb pórázra
fogta az írókat, akik a bizalm atlanság légkör
ében új fajta kifejezésmód segítségével p ró bá l
ták megőrizni az írói szabadságot, amely nélkül
nincs hiteles, jó irodalom. Ezeket a rejtett, a be
avatottak számára azonban jól értelmezhető

utalásokat kitűnő érzékkel fejti föl akismono
gráfia írója, s különösen érdekes azok az elem
zései, amelyek Horatius ódáinak IV. könyvének
célzásait világítják meg. A kétezeréves eseménye
ket tárgyaló fejtegetések közben óhatatlanul
felmerülhet bennünk a szabadságharc bukása,
vagy az 1956 utáni magyar irodalom legjobbjai
nak sorsa és kifejezésmódjának emléke. De gon
dolhatunk Gömbös Gyula és némely írók viszo
nyára is.

A kitűnő könyvet Borzsák István szeretettel
megírt előszava teszi teljessé. (Akadémiai Kiadó,
Budapest, 20(0)

RÓNAY LÁSZLÓ

Új EVANGÉLIKUS D OGMATIKA

A magyar nyelvű teológia megújulását jelzi,
hogy az elmúlt évtizedekben sorra jelentek meg
a történelmi egyházakban új dogmatikák (Előd

1.: Katolikus dogmatika, 1978; Gál E: Dogmatika,
1990; Kocsis E.: Református dogmatika, 1998),
amelyek rendszerezve fogalmazzák meg az
egyházak hitét.

A teológia tudománya és az ökumenikus te
ológia szempontjából is jelentős esemény Nagy
Gyula evangélikus dogmatikája első kötetének
kiadása azért is fontos, mert utoljára 1948-ban
jelent meg dogmatika a magyar evangélikus
egyházban. Tudományos igényességgel és élő

hittel megírt dogmatikáról van sz ó. A könyv



olvasása közben látjuk, hogya szerző valóban
komolyan gondolja, hogy "a dogmatika végső

értelemben gondolkodásunk istentisztelete"
Szerit Tamáshoz hasonlóan vallja, hogy némely
esetben a teológia feladata csak az, hogy elvezes
sen a misztérium hívő szemléletéhez.

Valószínű, hogy sok katolikus olvasó megle
pődik majd azon, hogy az evangélikusok
mennyire pozitívan értékelik a dogmákat és a
dogmatikát. A könyv szerzöjével, az Evangéli
kus Teológiai Akadémia volt dogmatika tanárá
val, nyugalmazott evangélikus püspökkel egyet
értünk abban, hogy a "dogmamentes keresz
ténység" naiv és veszélyes ábránd, mert "elvezet
az egyház nélküli kereszténység mai divatos,
végzetesen ige-ellenes tévútjához is".

A kötet a hit alapvető igazságait akarja rövi
den, rendszerezett és igazolt módon kifejteni. A
részletesebb, tudományosabb elmélyüléshez vi
szont megadja a megfelelő szakirodalmat. A
szakszerűség mellett komolyan törekszik arra,
hogy egyháza nem teológus tagjai számára is
érthetően fogalmazza meg a keresztény hitet.
Szándékoltan ökumenikus szemléletmódban
mutatja be az evangélikus egyház hitét. Csak a
szükséges mértékben utal arra, hogy egyik
vagy másik kérdésben milyen alapvető különb
ségek vannak a különböző egyházak között, sőt

vannak olyan kérdések is, amelyekben napraké
szen összefoglalja az ökumenikus teológia ered
ményeit (vö. Filioque-vita mai állása).

Módszere nem idegen a katolikus teológiá
tól. Tulajdonképpen a napjainkra jellemző

hermeneutikus dogmatikai módszert követi,
amikor "hármas lépésben" fejti ki az evangéli
kus egyház hitét. Mindig a Szentírásból indul
ki, majd áttekinti az egyház kétezeréves (nem a
refomációtól kezdődően!) teológia történetét,
végül pedig napjaink teológiai kérdéseire is
megadja a választ. A vitatott kérdésekben, a te
ológiai pluralizmus jegyében, a tisztánlátó
szaktanár bölcsességével ismerteti a különböző

véleményeket. Az ökumené korszakában már
nem meglepő, hogya teremtés-teológiában is
merteti, és pozitívan értékeli Teilhard de
Chardin meglátásait is.

Az új dogmatika első kötete a dogmatikai
bevezető után a Szentháromságtant, a teológiai
kozmológiát és a teológiai antropológiát tartal
mazza, vagyis többnyire azokat a témaköröket,
amelyekben nincs jelentős eltérés az evangéli
kus és a katolikus tanítás között. Nyilvánvaló,
hogyameglévőjellegzetes különbözőségeketa
könyv kiemeli, és evangélikus nézőpontból ér
tékeli.

Szóvá kell tennünk azonban néhány hiá
nyosságot is. Az ökumené jegyében említést ér-
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demeltek volna a katolikus dogmatikai kézi
könyvek. Sajnálatos, hogy a Szentírás és a ha
gyomány kapcsolatának kérdésében a neves
szakember csak azt vizsgálja, hogy milyen meg
fogalmazások voltak a középkorban, és csak a
lábjegyzetben utal arra, hogy a római katolikus
egyházi hagyomány (tradíció) legújabb össze
foglalása megtalálható a Katolikus Egyház
Katekizmusaban (1993). Valószínű, hogy az
evangélikus olvasók is szívesen olvasnák. hogy
a II. Vatikáni zsinat hogyan fogalmazta meg a
"kettős forrás" kérdését (DV 8-10). Szerencsé
sebb lett volna, ha nemcsak a teremtett, hanem
a bűnbeesett és megváltásra szoruló emberró1 is
szól az első kötetben található antropológia. A
jelen felosztásban. így nem eléggé hangsúlyo
zott, hogy az ember titka csak a megtestesült
Ige, illetve a megváltás misztériumában világo
sodik meg számunkra.

A könyv nyelvezete tömör, szabatos, világos,
s így alkalmas a tanításra és tanulásra. A szerző

találó és nem erőszakoltmagyar szakkifejezése
ket (például "norma normata" = "szabályozott
szabályozó") használ, de a szükséges mérték
ben, ahol a görög, illetve latin szakkifejezések
immár szerves részei lettek a teológiai szak
nyelvnek, azokat is legalább lábjegyzetben
megemlíti. (A Magyarországi Evangélikus Egyház
Sajtóosztálya, Budapest, 2000)

DOLHAI LAJOS

HERTAY MÁRIA GRAFIKUSMŰVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA

Hertay Mária grafikusművész alkotásai nem
vesznek tudomást a múló divatokról. A buda
pesti Galamb Galériában december-januárban
kiállított anyaga sem a korszellem kifejeződé

se. A művésznő egész életműve sokkal köze
lebb áll a régi mesterek világához. mint az ak
tualitás (vagyis a kereslet) iránt rendkívül érzé
keny kortársai művészetfelfogásához. Saját
szemléletét hűen tükrözi munkamódszere: az a
már-már sziszifuszi kűzdelem. amivel nap-nap
után nekiveselkedik az anyag, a rézlemez vagy
a tűzzománc megmunkálásának. Ez a felfogás
arról árulkodik, hogy Hertay számára a rnűvé

szet nem pusztán adottság és zsenialitás kérdé
se. A kegyelmi állapotért bizony nem rest igen
alaposan megdolgozni. Az anyagformálás
szak-ómai igényessége látszik mind az aprólé
kosan kidolgozott rézkarcokon. mind pedig
abban a leleményességben, amellyel élővé va
rázsolja az egyébként igen nehezen átlelkesít
hetö tűzzománcot. Az egyikben a kifinomult



szemró1 tanúskodó rajzossággal tudja felidézni a
világ ezerarcúságát - akár egyetlen növény, fa
vagy vadvirág (itt nem túlzás a szó) megörökíté
sével. A másikban a színek sugárzó erejével ad
új életet az eredendően létközömbös anyagnak.

Mindehhez szinte már fölösleges luxusként
kapcsolódik az a szellemi töltet, ami a
Hertay-műveket áthatja, ami messziről felis
merhetővé teszi őket, és ami kordivattól függet
lenül biztosítja maradandóságukat. Ha van
ugyanis vallásos művészet,akkor Hertay Mária
művészete az. Nem pusztán és nem elsősorban

tematikusan - bár Hertay a régiek hagyomá
nyának megfelelőenszívesen készít stációkat el
dugott falusi templomok vagy az újjáalakult
Katolikus Egyetem számára is. Sokkal inkább
azon - szívesen mondanám így, Szent Ferenc-i
- lelkület révén, amely az élő természet legki
sebb porcikájában is Isten teremtményét fedezi
fel és ünnepli. Különös melankóliájuk ellenére
ezért lesznek ezek a képek nemcsak vigasztaló
ak, de szeretetteliek is.

HORKAYHÖRCHERFERENC

TÓTH ERZSÉBET: A LISSZABONI
JÁRAT

Aki alámerül a A lisszaboni járat harminchárom
versében, az egyszerre két utazáson vesz részt:
az egyik Budapest, Boston, Frankfurt utcáin ka
nyarog - a másik befelé mélyül, betegségeken,
szerelmi tragédiákon át, visszafelé az időben,

egész a gyermekkorig.
Ahogy például a homokszemek előrevetítik

az üveg jelenlétét - úgy egy-egy műben is ott
fénylik az egész, megelőzveés megelőlegezve a
halált, annak teljességében és lezártságában.

Tóth Erzsébet kötete számvetés is egyben.
Szembenézés a múlttal s a jövő reménytelensé
gével. De nem Jeanne d'Arc-i mellébeszéléssel
- ez nem az a kor -, csupán ahogy párás abla
kon tekint az ember a kint szemerkélő esőbe,

kezében gőzölgő teával. S e kissé elcsépelt,
szentimentális képpel nem holmi dekadenciára
akarok utalni, csak egy olyan életérzés (életállo
más körvonalait gyűjtöm össze benne - mely
idővel minden ember sorsában bekövetkezik.
Lehet, hogy csak egy - bár meghatározó - pil
lanatig tart, de végighúzódhat) elkísérhet a hát
ralévő éveken is.

"még élni szeretnék, most, / mikor már las
san elengednek / e mázsás angyalszárnyak"
(Gyerekhang, akdcidd) - azt hiszem, itt ragadha
tó meg a legpontosabb és legbiztonságosabban
a könyv esszeneiaja. Vagyis életünk legnagyobb
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(mert "legtragikusabb") közhelyéró1: hogy
meghalunk. Persze föl lehet (föl is kell olykor)
szabadulásnak is fogni, mégis valahogy ez adja
meg mindennapjainknak azt a természetes és
éltető feszültséget, mely szeretetre és munkára
ösztönöz. S hogy jelet hagyjunk magunkból
magunk után.

Ebben az idézetben nincs semmi indulat,
számonkérés. Csupán keserű tény tudatosítása,
mely rezignációvá simul el, mint a hullámaiból
kibújó víztükör. S a benne rejlő paradox képiség
eleven-finom rezgése továbbáramlik az olvasó
ban és az időben,

Természetesen mindezzel nem azt akarom ér
zékeltetni, hogy e kötet emberi fájdalmakon túli
üzenetet hordoz, csak afelé mutat. Nagyon is kí
nokban érlelt versek ezek, de valahogy majd'
mindig feloldja őket egyfajta öröm. Nem az ön
feledtség és gondtalanság öröme, nem, az túl
súlytalan volna. Hanem egy olyan lelki teljesség
érzet, amelyben mindaz, amit az évek alatt el
vesztettünk, az is a miénk maradt. A hiányuk is
mi vagyunk. Csak így lehet igazán a meglévó1<et
is valós értékükben újraélni; "Atfesteni a hosszú
délutánokat pipacsokkal" (Honey),

Tóth Erzsébet e hatodik könyvében egy
meglehetősen izgalmas (már évek óta érlelt)
versnyelvvel jelentkezik. Ugy szólít meg, mint
ha magában beszélne; mintha egy belső mono
lógja kellős közepébe toppannánk be. Szemér
metlen kitárulkozás ez? Mi más volna? Csak
így éri meg a "húrok pengetésibe" fogni. S mie
lőtt, ha itt-ott kissé prózaian böbeszédűvéválna
is ez a nyelv, mindig felszikrázik benne egy-egy
elharapott szó, visszafojtott indulatszilánk, ,kí
nos vallomásdarab. keserű humortöredék. Igy
az ellaposodás veszélyét idóben elkerüli.

A lissszaboni járat nemcsak számvetés - szel
lernidézés is egyben. A gyökerek letisztogatása.
Örkény, Nagy László, József Attila.

Miben higgyen hát az utód? Talán abban,
hogy "Ha egyszer megbolondulok, / remélem.
egyszerű, csöndes bolond leszek" (A kékruhás
baba); Vagy talán abban, hogy "Bizonyos szavak
/ túlélnek mindent, / összehasonlíthatatlan
fénnyel, mindazonáltal/égnek" (Egy hatás alatt
álló nő)? (Kortárs, Budapest, 2000>

SZENTMÁRTONI JÁNos

BÁGER GUSZTÁV: VÍZRAJZ

Báger Gusztáv a kortárs líra egyik legkülönö
sebb figurája. Még fiatalon abbahagyja az írást,
kü!földön tanul, idővel pedig az ország egyik
legfontosabb tanácsadója lesz nemzetközi-gaz-



dasági ügyekben. Ötvenöt évesen úgy érzi, új (a
legrégibb!) eszközökre van szüksége ahhoz,
hogy napi problémáin felűlemelkedjen.

Az első két kötetében (Orök párbeszéd, Iker-ké
pek)még előfordultaka fiatal pályakezdó1<re jel
lemző kidolgozatlan ötletek, erőtlen futamok.
De a múzsák nem hagytak neki nyugtot, erró1
tanúskodik a Vízrajz, Báger harmadik, sikeres
próbálkozása. Ugyanaz a hang, mint az előző

kötetekben: szűkszavú hiány-beszéd, szokatlan
szókapcsolatok, meglepő felütések, váratlan le
zárások - csak sokkal pontosabb. Ugyanaz az
építkezés: játékos helycserék, megfeleltetések,
több száion futó tér-párhuzamok - csak sokkal
átgondoltabb. A Vízrajz már egy kiforrott költő
önmegteremtésének első lépcsőfoka.

Ha a tűz a teremtő, pusztító, úgy a víz a lét
fenntartó erők megnyilvánulásának egyike. Mi
ként a tűz a nappal, utóbbi a holddal rokon, s
mint olyan, nőnemű elem. Rombolni is úgy
rombol: helyébe újat épít, vagy másutt építi
újra. Alaktalan, folyton változó, mint a szél, de
bármilyen forma felvételére képes - folyó, ten
ger, felhő, jéghegy, pohár stb. Képes az áttetsző

ség spanyolfala mögé bújni, képes felmutatni
tükrödet. A kötetet úgy hálózzák be a vízhez
társuló képzetek, ahogy folyók egy kontinenst:
"a zuhany nem müködik", "meginni hango
dat", "a tető hajlott merűlés", "rögzítem a part
vonalát", "a metró árterében", "a szavak hólab
dája", "fénylő ráncvetések" és így tovább.

A kötetcím egyfelől nézőpontotnyújt az 01
vasónak: madártávlatból a Báger-kontinens 
"Mint agiliszták / nagy esők után / nyúlnak a
folyók / maguknál tovább" (Nagy esők); másfe
lől - amennyiben a vizet az élet folyásával
azonosítjuk - életrajz is e könyv: "Nem alud
tam el szépen, / a paplan alatt zseblámpa
égett" (Felségárulás), "Hatvannál nincs mit ég
nem - / szavak és drótok között / hétvégén
állva alszom" (Dal); harmadsorban pedig ön
arckép: a személyiség "föld alatti" vízfolyásai
nak és cseppkőbarlangjainak (vízhangver
seny-termeinek) feltérképezése - "Ujj és felü
let között / csak tétova mozdulat: / tenger mé
lyek fölhajtása C..) Az igazak dilemmája / a
végső fölfeslés előtt" (Restaurátor). Még számos
magyarázatát lehetne adni a címnek, hiszen a
végletekig körüljárható. Például mondhatjuk
azt is: vízrajz = vízre-rajz. Itt önkéntelenül is
eszembe jut Tandori egysorosa, a
"H20MMAGE" (Itt nyugszik, kinek vízre írták a
nevét). A vízre-rajz a hiábavalóság értelme, a
jeltelen örökkévalóé.
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A Vízrajz négy ciklusból áll, ezek sorrend
ben: Ereszkedődallamok, Egyenlítők telefonzsinórja,
Ujjak résein, Ima. Legerősebb az első és az utolsó
ciklus, mintegy keretbe zárják a kötet kompozí
ciót. Nem belemagyarázás, csupán játék részem
ről, ha párhuzamot vonok a cím s a szerkesztés
módja között, Az első ciklus folyamatjellege,
idóbeli kiterjedése miatt: folyó. A másodiknak
térbeli tágassága van, ezért: tenger. A harmadik
ban nyúlfarknyi szövegek, forgácsok találhatók,
némelyik csak igen tágan értelmezett irodalmiság
igényeinek felel meg - pára. A negyedik cik
lus visszaérkezés, ég és föld, kint és bent kap
csolata - eső. Az olvasó örök körforgás szem
tanúja is, de a végpont mégsem a kiindulási
ponttal azonos, hisz egy halmazállapot-válto
zás is végbement - és ne feledjük azt sem:
kétszer ugyanabba a folyóba ...

Az Ereszkedő dallamok és az Ima - a két "szél
ső" ciklus - szorosabban kapcsolódnak egymás
hoz. Mindkettő állapotot rögzít. Az előbbi szemé
lyes, az utóbbi személytelenebb módon teszi,
nosztalgia-mentesen mélyül el.

Fontosnak tartom a "csöndes" jelszót: Báger
egész lénye, ha lassú ütemben is, az elhallgatás
irányába tart - "árnyéka megnő / a halkuló /
zenének C..) az eredmények / magukért / hall
gatnak" (Ereszkedő dallamok). Különös csöndje
van a kötet egyik legszebb és legizgalmasabb
versének: "Mosoly, néz-beszéd, elmúlás - C..)
madarakkal közös ügy" (3 tojás T. D.-nek).Nem
rég a Töredék Hamletnek forgatásakor e sorra
bukkantam: "már csak néz beszédem".

Báger lelépésben halad. Igen sok esetben,
mire kiderülne számunkra, hova is akar kilyu
kadni, ő könnyedén arrébb ugrik, folytatva
máshol. Mintha Báger örökösen terepasztal
mellett állna váltókat kapcsolgatva - a játék lé
nyege: nem jutnak vonatok az állomásra. Más
jellegzetessége, amit még a második kötet labo
ratóriumában kísérletezett ki: az "ismétlősdi"

és a "felcserélősdi". Kiváló példa erre a Mint a
macska című vers: "Beteg lábamon / meleg / Be
teg kezemen / melegebb / Puha réten. / fürge
láb / Puhább réten / fénynyaláb". Erdemes
idézni a Borotválkozás sötétben című verset is:
"Nem zavar, hogy nem látok - (vlérzern a
szőrtelenséget" . Ez az elsőre talán" túllapozha
tónak" ~nő kétsoros Báger ars poeticája is le
hetne. O ugyanis a tudatos önépítés ellenére
ösztönös alkotó maradt. Nem nézelődik felesle
gesen, sötétben tapasztalja meg igazán a vilá
got. Sok mindent a véletlenre bíz, mert sejti: vé
letlenek sem véletlenül vannak. (Tevan, 1999)

ORAVECZ PÉTER
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