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IOANNES SARESBERIENSIS:
METALOGICON

Van a Szent István Társulatnak egy érdeme sze
rint aligha méltányolható sorozat, a .Köz épkorí
keresztény írók" . Mindegyik új kötete arra kész
tet: szerezzünk alaposabb ismereteket a múlt
ból, annak jó néhány tanulsága ugyanis napja
inkban sem érdektelenek. Salisburgi János rnű

veit olvasva inkább azt mondhatjuk: sőt!

A latinul író, angol származású, sokoldalú
Salisburgi János a 12. század második évtizedé
ben született Dél-Angliában. Felsőfokú tanul
mányait Franciaországban végezte a korszak ki
emelkedő tudósai, például Pierre Abélard
irányításával. A pápai udvarba került, diplomá
ciai megbízatásokat teljesítő Theobald canter
bury-i érsek titkáraként hazája érdekeit képvi
selte, s közben szorgalmasan dolgozott. Az
érsek ha lála után Thomas Becket mell et műkö
dőtt, sikerült maga ellen hangolnia II. Henriket,
aki úgy hitte, hogy az új érsek megváltozásá
ban, szigorú egyházhűségében nagy szerepe
volt Salisburgi János művei sugallatának, kivált
Policraticusnak, amelyben az udvari életről írt
bíráló szavakat. Nem véletlenül kellet száműze
tésbe mennie (ahová az érsek is követte).
1170-ben tértek vissza mindketten Angliába
(ahol a székesegyházban megölték Becket Ta
mást). János 1176-tól Chartres püspöke lett.
1180-ben hunyt el. .

Most magyarul is megjelent Metalogiconját
1159-ben fejezte be; az ő intenciója szerint ez
olyasmit jelent: a logika védelmében, bár mint
elmondja, magát is védelmeznie kellett ellenfelei
vádaskodásai ellenében. Ezek közül a követőkre

is talált Comifieius lehetett a legveszedelmesebb,
aki Senecára hivatkozva csepülte a szónoklattant,
a grammatikát, s fölöslegesnek mondta a költők

és történetírók tanulmányozását is.
Ami igazán időszerűvé teszi művét, az nem

szerzőjéneka logikát és a grammatikát óvó buz
ga lma, hanem az a mód, ahogy a beszélő és a
hallgató viszonyát vizsgálja. Fejtegetései R.
[akobson kommunikációs modelljét előlegezik.

A kiváló bevezetés (Adamik Tamás, a kötet tol
mácsolója írta) szerint: rr .. . a beszélő szándéka, a
szöveg jelentése viszonyfogalom: a kommuni
kációs folyamat összetevőinek egymáshoz való
viszonyából adódik" . Egyik legfontosabb fel
adatának azt érezte, hogy a szövegek jelentését
és a szerző szándékát megvilágítsa. Adamik Ta
más arra figyelmeztet, hogy ilyen irányú fejte-
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getései messze megelőzik korunk tudományos-
ságának rokon törekvéseit. ,

Műve előszavában olvassuk: "Ugy vélem, az
emberi dolgokban semmit sem lehet olyan fino
man kimunkálni, hogy valamely részében ne
nyílnék lehetőség a g áncsoskod ásra, különösen,
amikor a rosszat m éltán, a jót pedig irigységből

ócsárolják." Persiustól idézi: ,,6, hogy senki se
mer belenézni szív ébe, de senki -, és az előtte

menő batyuját szemléli örökké." (Muraközy
Gyula fordítása) . Nem memém azt állítaní. hogy
a tudományos életben ez a magatartás sokat válto
zott volna... Mint ahogy a bonyolultságra való
törekvés visszaszorulását sem tapasztalhatjuk,
bár a Metalogicon szerzője egyvégtében a világos
és egyértelmű fontosságát hangsúlyozta. Teszi
ezt bámulatos felkészültséggel, az antik szerzők

fejtegetéseinek ismeretében, ami abban a kor
szakban nem volt általánosan jellemző. S azt sem
ártana szemünk előtt tartanunk, amit Arisztote
lészre hivatkozva a dialektikus eszmecseréről ír:
nem azt kell "alattomosan" figyelmi, hogy ka
paszkodhatunk vita partnerünk vélt t évedés ébe.
netán személyét miképp ócsárolhatjuk, hanem a
közös feladat megoldásán kell munkálkodnunk.

Adamik Tamás - mellesleg a legteljesebb
római irodalomtörténet szerzője - kiválóan
tolmácsolta a könnyűnek nem nevezhetősz öve
get, és ismét jelentékenyen gazdagította a régi
korokról való ismereteinket. (Szent István Társu
lat, Budapest, 2003)

RÓNA Y LÁSZLÓ

BOD OR ÁDÁM: VISSZA A
FÜLESBAGOLYH OZ

Szembetűnő, hogy a Bodor-irodalom egymással
erőteljesen vagy kevésbé erőteljesen oppozíció
ban álló fogalmakkal operálva próbálja jellemez
ni, olvasó közelbe hozni ezt a mindenekelőtt no
vellisztikus jellegű/természetű, terjedelmében
szerény, de fölöttébb jelentős életművet. Margó
csy István "csodákat és titkokat", a monográfus
Pozsvai Györgyi "valószerűt és valószerűtlent"

említ, mások a fikció és realitás kettőségéthang
súlyozzák, Balassa Péter Bodor elbeszélőmódját

"reálisan irracionális"-nak, ember-rezervátumát
Bán Zoltán András "abszurd realist ának" neve
zi. Egyik ellentétpár sem zárja ki a másikat,
mind elfogadható, pontos, mert a bodori prózát
mind sajátos élm ényvilága. mind pedig egyedi
szövésű írói diskurzusa tekintetében jellemzi.



De a fenti kritikusi/recepciós gyakorlat alap
ján megalkotható az az oppozícíós viszonyban
álló ellentétpár is, amely Bodor Adám novel
lisztikáját a regionalizmus és univerzalitás"pár
huzamos, ámde ellentétes" (Pozsvai) szférájába
helyezve írja le. Tudom, két rémes szó, de talá
lóbb, mint a táj vagy a vidék, amely szűkebbre

fog, illetve a nemzetköziséget kevésbé jelentő

egyetemesség, s amelyek szótári értelemben ter
mészetesen megfelelőek lennének, de mintha
tartalmilag kevésbé fejeznék ki a bodori próza
lényegét, amelyet a szerző szerint "a kelet-euró
pai peremvidék kommunikatív viszonyai" de
terminálnak. Ha jól értem, ezért (is) tiltakozik
Bodor Adám a vele készült könyvnyi interjúban
(A börtiJ'n szaga, 2001), amikor prózájával kap
csolatban Kafkát említik. Bár a bodori világ
kafkai kiszolgáltatottságot/bizonytalanságot
példáz, de nem polgári, hanem ennél primití
vebb viszonyok, mondhatni feudális/kommu
nista hatalmi terror keretei között. Hasonlókép
pen a márquezi párhuzamot sem vállalja, bár
kétségtelen, hogy ehhez inkább közelibbinek
érzi írói attitűdjét. Két okból is. Mert a dél-ame
rikai és a kelet-európai viszonyok társadal
mi/politikai szintje közel áll egymáshoz, s mert
mindkét opust az írás elején említett oppozíciós
viszonyban álló fogalmak jellemzik. Amint Bo
dortól (is) tudjuk, aki szerint ez az őt íróként
inspiráló világ "Amennyire taszít indulatos
nyers, olykor durva, egyszersmind képtelen
belső viszonyaival, morális szennyezettségével,
annyira fogva is tart épp ezek által (...) Ambiva
lens állapot ez, feloldozása csak a képzeletben,
látomások lebegésében történhet meg." Követ
kezésképp, ha az író "félig-meddig kívülálló
ként" kíván beszélni "erről a világról, ennek el
esettségét, anakronisztikus feszültségeit csak
mesebeli elemekkel kiszínezve képes előadni".

Ennek a felismerésnek/szándéknak jegyé
ben íródtak Bodor novellái, melyekből készült
válogatásnak immár harmadik kiadása jelent
meg. Egy-egy gyűjteményeskötet új kiadásával
kapcsolatban óhatatlanul felmerül az előb

bi(ek)hez való változítatlás kérdése. Ez a Vissza
a fülesbagolyhoz esetében nem számottevő. Sem
számbelileg, sem szemléletileg. Az előbbi ki
adáshoz (1997) képest a mostani egyetlen új
szöveggel bővült, s ha ehhez hozzáadjuk, hogy
a másodikban is csak két novellával van több,
mint az elsőben (1992), magától adódik, hogy
az opuson belül az írói dikció tekintetében je
lentősebb elmozdulás nem történ(hetet)t. A har
madik válogatás új novellája (Melissa Bogdana
vitz lábnyoma) is az ismert bodori technikával
készült: a realista helyleírás egy pontján várat
lan s megmagyarázhatatlan esemény történik
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- miközben a haldokló, eldugott településre
érkező elbeszélő/vállalkozó fejlesztési tervét
adja elő a címben nevezett alprefekusnőnek,

előbuggyan "egy kristálytiszta vizér", amelyet
többé nem lehet elállítani -, majd a történet és
ennek előadása visszatér a csodás pillanat előtti

medrébe: szinte jegyzőkönyvi szikársággal infor
málja a szerző olvasóit, hogy Visna Jablonicát el
árasztotta a víz. Ezzel azonban nem fejeződik

be a novella. Évek múltán, amikor a szomorú
esemény emléke felötlik, kiderül, a térképen
nincsen "semmiféle Visna [ablonica (...), mintha
soha nem is létezett volna". Majd még egy "csa
var" következik: viszont az ágy fölött ott függ,
"fényezetlen, nyers fakeretben" Melissa Bogda
nowitz lábnyoma azon a vászonkendőn. ame
lyet az elbeszélő az alprefektusnő lába alá terí
tett, hogy szandálvásárláshoz méretet vegyen a
megkívánt hölgytől.

Volt-e Visna [ablonica, vagy a képzelet szűle
ménye? Ha volt, s eltűnt, csak egy parányi női

lábnyom maradt belőle, ezt úgy kell érteni,
hogy ezzel a közeget változtató, áttelepült no
vellaíró lezárta azt a témakört, amely csodálatos
novelláinak írására ösztönözte? Ha igen, akkor
viszont: merre tovább? Erre várjuk érdeklődés

sei a választ. (Magvető, Budapest, 2003)

GEROLD LÁSZLÓ

TAR SÁNDOR: A TÉRKÉP SZÉLÉN

Tar Sándor novelláskötetének szereplői nem
hogya térkép szélén élnek, talán rajta sincsenek
a térképen. Olyan nincstelen világgal találko
zunk, amely csak a naturalista regényekben és a
valóságban lehet. Munkanélküli munkások, le
csúszottak, szerencsétlenek és kiszolgáltatottak
próbálnak túlélni ezekben az elbeszélésekben.
"Valahogy úgy van az élet megszerkesztve, hogy
aki szegénynek szűletik, az általában az is marad,
sőt még a gyerekei is, néhány ritka kivételtól el
tekintve" - mondta Tar Sándor egy interjúban.
Erről szól a szociográfiai alapossággal megírt
novelláskötet. Emberekról és viszonyokról.

Szinte mindegy, hogy mi a cselekmény, mind
egy, hogy kik a szereplők, a történetek ugyanazt
a néhány témát járják körül. Visszatérő motívu
mok a munkanélküliség, az éhezés, az alkoho
lizmus, a kemény fizikai munka, az egzisztenci
ális nyomor. Es miközben az olvasó a pokol
legmélyebb bugyrait járja, az élet alapszükség
leteivel megelégedő szereplők mintegy "félváll
ról" veszik önmagukat, számukra a pokol nem
is olyan elviselhetetlen. Vannak módszereik a
túlélésre. A kiút a közöny - és a közöny mö
gött megbúvó emberség. A nyomorban akad



egy szövetséges, aki nem hagyja kiveszni az
emberi tartás utolsó csíráit a megtiportból. Még
akkor is, ha az egymásra találás többnyire vala
miféle érdektől sem mentes kompromisszum
eredménye. Vagy a családi viszonyok, a házas
társi összeszokottság tartanak életben (Mindenki
tudja; Humán szolgálat; Télre nyár), vagy a mun
katárssal, a szomszéddal kialakított kommuni
kációs rutin (A rosszlábú Váradi kertje). A ma
gány és egymásrautaltság szerelmi viszonyokat
eredményez: a hajléktalanok érdekszövetségre
lépnek egy bundáért (Asszonyok feketében), a vi
lágtól elzárt vénlány és a postás pillanatok alatt
tisztázzák, mit akarnak egymástól (Varga őr

nagy), a munkanélküli szülők elhagyatott zse
ni-gyereke számára az alkoholista Szilvia jelenti
az élet értelmét (Szilvia). Es egyikük sem veszíti
el a lelkét a mindennapos küzdelemben. A
megalkuvás mellett megmarad az idealizmus.

A valóság mindig rosszabb, mint a vágy - a
vágy éltet, a realitás a gondolat halála: a börtön
viselt tenorista és a lángossütő asszony idillje
csak addig tart, amíg a tettek mezejére nem kel
lene lépni (Voláré). A valóság fakó, az álmodo
zás viszont örök jussa marad annak is, aki már
a halálhoz vezetőutat járja - mint ezek a társa
dalom szűrőjén mind kipotyogott emberek,
akik önmaguk életét is kívülről nézik. Soha nem
sajnálkoznak, legfeljebb keserveseket nevetnek.
Az irónia és az alkohol átsegít mindenen: az
öreg műszerészmegalapítja az alkoholisták Füg
gő Pártját, hiszen "manapság már annyi a füg
getlen szervezet (oo.), hogy kell egy olyan is,
amely nyíltan vállalja a függőségét. Nem va
gyunk bejegyezve, folytatja, ha firtatják, de azért
iszunk. A hazának, rendületlenül." (Nellike)

A történet szála majdnem mindig az emléke
zésen alapul, az emlékezés az, ami fenntartja az
élet i1lúzióját: "végigfutnak az emberben az em
lékek, mint a haldoklónál, legalábbis azt mond
ják, én még nem haldokoltam. úgyhogy nem
vagyok benne biztos." (Frédi, a fotográfus)

Hiteles figurák népesitik be ezt a sok kis
majdhogynem abszurd mikrokozmoszt. Valaha
hétköznapi életet élt alakokat valamilyen sze
rencsétlen sorsfordulat kényszerített ezekbe a
furcsa helyzetekbe. A börtönjárt fiatalember a
libafarm helyett egy gyakorlatilag rabszolgatar
tó közösségbe csöppen (Ház a térkép szélén), a
munkanélküli hegesztőkutyaviadalra indul, míg
végül ott találja magát a porondon (Előtteda küz
dés), a szobaúr kénytelen eltenni láb alól a hal
dokló házigazdát, hogy jusson hely mindenki
nek a lakásban (Hidegfront). A megrázó életekkel
szinte groteszk módon szembesít az író. Távolsá
got tart a szövegtől, és bár sokszor lírai hangot
üt meg, soha nem csúszik bele az érzelgősségbe.
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A sors üldözöttjei mindenek ellenére igyekez
nek emberek maradni a káoszban, akár egy ál
mokból kovácsolt élet, egy testre szabott valóság
illúziója árán is, hiszen, mint az elmegyógyinté
zet professzora megfogalmazza: "Odakint na
gyon bolond a világ." (Magvető' Budapest, 2(03)

PAP VERA-ÁGNES

JÓZSEF CSÁSZÁR
Madách Imre utolsó drámája?

Az 1864. március 31-én tartott akadémiai ülésen
a Karácsonyi díjra beérkezett drámai pályázat
nak nem volt első díjasa. "abban azonban mind
az öt bíráló - Jókai Mór, Bérczy Károly, Ke
mény Zsigmond, Gyulai Pál és Pompéry János
- megegyezett, hogya 'József császár' círnű

darab, mint sok tekintetben jeles rnunka, dicsé
rettel említessék. .. " A nem díjazott darab szer
zőséget senki sem vállalta, a kortársi lapok is
csak találgatták: Madách Imre vagy Szász Kár
oly írhatta a művet.

Majdnem másfél évszázad múltán a József
császár című tragédia, kéziratban maradt - ide
gen kéz által másoltatott formája a pályázat ki
írásának szabályzatának értelmében -, pá
lyamű-változata olvashatóvá vált Bene Kálmán
irodalomtörténész és filológus újrafelfedezésé
nek valamint szöveggondozásának köszönhető

en. Véleménye szerint a pályamű Józsefcsászára
egy eddig ismeretlenül és kiadatlanul maradt
remekmű,mely "ott van valahol közvetlenül a
Bánk bán mögött, Madách Mózesének és Teleki
Kegyencének társaságában". A drámában József
császár és a haza leánya, Szécsy Ilona romanti
kus és egyben tragikus szerelmi történetét a re
formátor császár küzdelme és kudarca keretezi.
József tragikuma többszörös: a felvilágosodás esz
méitől áthatott népboldogító törekvéseiben sorra
elbukik, sőt - a Hóra-felkeléssel szembeni
passzivitása miatt - saját magát érezheti eltaszí
tott szerelme, Ilona gyilkosának is.

A Józsefcsászár (Madách Imre utolsó drámája?)
könyv második felében Bene Kálmán egy igen
izgalmas irodalomtörténeti titok megfejtését
kísérli meg: ki írta a pályázatra beérkezett}ózsef
császárt? Madách Imre vagy Szász Károly? Ervek,
ellenérvek, irodalomtörténeti és filológiai tények
valamint hipotézisek, rendkívül alapos szö
veg-összehasonlítások és -elemzések, pro és kont
ra állítások és következtetések sorozata teszi iz
galmassá és igen tanulságossá gondolatmenetét.

Milyen titkok lebegnek Szász Károly egyér
telmű szerzősége körül a könyv írója szerint?
Egyrészt hol a pályamű-tragédia eredeti, Szász
Károly által írt kézirata? Szász Károlyra nem



jellemző az, mint Madáchra, hogy művének

vázlatait, korábbi szövegváltozatait megsemmi
sítette volna, mégis ennek a tragédiának sem
miféle előzetes nyoma nincs a hagyatékban,
csupán a pályamű átírt, felhígított, Szász-kéz
írásával kibővített változata maradt fenn. "Mi
ért nem adta ki éppen ezt a drámát Szász, noha
ez a mű összes megjelent és kéziratos drámája
közül kiemelkedik, azoknál jelentősen színvo
nalasabb, értékesebb és érdekesebb alkotás? Le
het, hogy nem ő írta, csak örökbe akarta fogad
ni a drámát, azután pedig meggondolta magát
valamiért? Hogy 1866-ban elvállalta a szerzősé

get, hogy színre lépett néhány jelenet felolvasá
sával - de deklarált szándékát megmásítva
mégsem adatta ki, sem elő - ennek oka előt

tünk még rejtély." Ezt a visszavonulást kétfé
leképpen lehet értelmezni: ha valóban Szász volt
a szerző, akkor lehetséges, hogy nem akart Ma
dách-epigonná válni, hiszen a darab mind nyel
vében, mind jellemeiben. eszmeiségében feltűnő

en hasonlít Madách-műveire. Vagy ha nem ő

volt a szerző, hanem Madách halála után két év
vel csupán egy 'örökbefogadó' - ahogy ezt más
anonim darabbal is megtörténtté tette -, akkor
mégis a lelkiismerete diadalmaskodhatott?

Vagy Madách Imre lenne a szerző - kérdezi
Bene Kálmán? E kérdés megválaszolásához a fi
lológiai tények felelevenítése, az igen alapos és
átgondolt szöveg-összehasonlításokból leszűrt

következtetései vezetnek. Egyrészt a pályázatra
beérkezett József császárt összehasonlítja a máso
dik, a Szász Károly által átírt szövegváltozattal
és egyetérthetünk megállapításával: az eredeti
kézirat esztétikai szempontból. kompozíciójá
ban és nyelvében egységesebb és színvonala
sabb alkotás, és mi magunk is meggyőződhe

tünk arról, hogy az eredeti pályamű és az átírt
változat két szerzőt rejt. Másrészt a Karácso
nyi-pályázatra beérkezett József császár szókin
csét, motívumait, stílusjellegzetességeit, gram
matikai sajátosságait, helyesírását, drámai hely
zeteit és jeleneteit, jellemformálásait, valamint
eszméit egy alapos és rendszerezett összehason
lításnak veti alá Madách Imre Az ember tragé
diájával és Mózes című tragédiájával, valamint
Szász Károly Heródesével.

Olyan filológiai és irodalomtörténeti talány
megoldására tesz kísérletet Bene Kálmán, mely
nek problémafelvetését - ki írta a József csá
szárt? - e könyv megjelenése után már nem ke
rülheti ki a hazai irodalomtudomány, hasonló
képpen - Madách Imre szerzőségét feltételező

- megalapozott következtetését sem. (Lazi
Könyvkiadó, Szeged, 2003)

MÁTÉ ZSUZSANNA
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ESZTERGOMI ÉRSEKEK 1001-2003

A magyar egyház történetével foglalkozó kuta
tók, valamint a téma iránt érdeklődők újabb ér
tékes kötettel gazdagíthatják könyvgyűjtemé

nyűket. hiszen a közelmúltban látott napvilágot
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek
ajánlásával, az Esztergomi érsekek 1001-2003 cí
met viselő életrajzi összeállítás. Az Eszter
gom-Budapesti Ersekség Egyháztörténeti Bi
zottsága Beke Margit irányításával, többévnyi
kutatómunkával dolgozta fel a múlt emlékeit,
melynek eredményeként megjelenhetett ez a
tartalmában gazdag és kivitelezésében is egy
aránt igényes könyv.

A kötet bevezetőjéből megtudhatjuk, hogy
az esztergomi érsekség alapításának jóváha
gyására a Ravennai zsinaton került sor 1O0l.
április 4-én. Mindenkori főpásztorát - aki
hosszú ideig különböző világi és egyházi tiszt
ségeket egyaránt viselt - a magyar egyház fe
jeként, idővel a prímási méltóság is megillette.
Mivel az egyházmegye többször is területi vál
tozásokon ment keresztül-legutóbb 1993-ban
-, érsekei egyrészt igen változatos körűímé

nyek között, másrészt különbözö székhelyekről

(Esztergom, Nagyszombat, Pozsony) irányíthat
ták azt. Az esztergomi érsekek életéről eddig
megjelent monográfiák felsorolásán, valamint
az ezekhez fűzött kritikai megjegyzéseken túl,
meglepődve olvashatjuk a következőket: az ed
dig megszokott Radla/Sebestyén nevű érsekről

kiderült, hogy két külön személy; I. István
(1093-1094) egy helytelen latin feloldás következ
tében került be az esztergomi érsekek közé; to
vábbá a sokáig esztergomi érsekkén jegyzett De
zső valójában a kalocsai érsekség főpásztora volt.

A könyv központi részét, mintegy négyszáz
oldalt, az egyes érsekek életrajza alkotja. A szer
zők alapos és teljességre irányuló kutatását tá
masztja alá, hogy minden főpásztor életútja
nyomon követhető Domonkostól kezdve a leg
utóbb kinevezett érsek-bíboros, Erdő Péterig be
zárólag. Vele együtt nyolcvanhárom hivatalban
lévő esztergomi érseket tart számon a történet
írás, akik közül ketten (Sebestyén és Kán nem
beli II. Miklós) kétszer is betöltötték e tisztséget.
Huszonhárom főpásztor idővel a bíborosi mél
tóságig is eljutott, és a bíborosi testület tagjai
ként egyrészt pápaválasztó joggal rendelkeztek,
másrészt pápává választhatók voltak. Közülük
az első Báncsa István, akit IV Ince pápa
1252-ben praenestei püspökké és a római anya
szentegyház bíborosává nevezett ki. A követke
ző ilyen eseményre 126 évet kellett várni, hiszen
Demeter érsek 0378-1387) bíborossá kreálására
csak 1378-ban került sor, I. (Nagy) Lajos király



közbenjárásának köszönhetően. A sok ismert és
kevésbé ismert, ám bíborossá kinevezett eszter
gomi főpásztorok közül kiemelném Bakócz Ta
más, Keresztély Agost és Rudnay Sándor nevét.
Bakóczról köztudott. hogy II. Gyula pápa várat
lan halálát követően 15l3-ban komoly eséllyel
indult a pápaválasztáson, ahol azonban Giovan
ni dei Medicivel szemben végül alulmaradt. A
szász fejedelmi családból származó Keresztély
Agost érseket és utódait az uralkodó német-rá
mai birodalmi hercegi ranggal tüntette ki, me
lyet az éppen ülésező pozsonyi országgyűlés

törvénybe is foglalt. Ettó1kezdve Mindszenty Já
zsefig bezárólag viselték az esztergomi érsekek a
hercegprímási címet (1951-ben XII. Piusz pápa el
törölte a világi rangok használatat). Rudnay Sán
dor főpásztorsága alatt (1819-1831) kezdett ki
alakulni Esztergom máig jellegzetes arculata.
Kinevezését követően az egykor a török elől

Nagyszombat városába menekült esztergomi ér
sekséget visszahelyezte eredeti székvárosába,
majd 1822-ben ünnepélyes alapkőletételIel vette
kezdetét a mai bazilika felépítése.

Az életrajzok lábjegyzettel ellátottak a továb
bi kutatások megkönnyítése céljából, és rövid,
tájékoztató jellegű irodalom is olvasható az
egyes biográfiák végén. Az életrajzok ismerteté
sét követően kronologikus felsorolást találunk
az esztergomi érsekekről a kezdetektől, vala
mint az apostoli adminisztrátorokról az újkortól
egészen napjainkig. Az Abrázolások címet viselő

fejezetben az egyházmegye főpásztorainak egy
egy képmása közt tallózhatunk. majd megnéz
hetjük aláírásaikat. illetve pecsétjeiket és címe
reiket is, többnyire színesben. A 455. oldalon
egy érseki zászló rajzolata is fellelhető az
1526-os évből. A kötetet az ábrázolások és a rö
vidítések jegyzéke zárja. (Szerk.: Beke Margit;
Szent István Társulat, Budapest, 2003)

PETRÁS PÉTER

MEDGYESSY L. EMMÁNUEL:
KEGYELEM ÉS AKARAT A
SZEMÉLYES IMÁDSÁGBAN

Az 1992 óta létező, a Pannonhalmi Főapátság

égisze alatt működő Bencés Kiadó a bencés
szellemiséget tükröző, színvonalas és kifejezet
ten igényes kiadványokkal látja el egyre széle
sebb olvasóközönségét. Joggal állíthatjuk, hogy
napjainkban az egyik legjelentősebb katolikus
magyar könyvkiadó, amely a bencés, illetve a
katolikus/keresztény hagyományra alapozva,
annak (meglőrzésével igyekszik szembenézni
korunk kihívásaival, figyelni az "idők jeleire".
Akiadónál megjelenő hazai és külföldí, egy-
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házi és világi szerzők művei a szakteológiai
kérdések mellett főként lelkiségi kérdéseket
tárgyalnak. Nem véletlen, hogya kiadó egyik
legismertebb és legnépszerűbb könyvsorozata
a lassan ötvenedik darabjához érkező "Bencés
Lelkiségi Füzetek", amelynek könyvei Szent
Benedek Regulájából kiindulva szólnak hitünk
mai kérdéseiről.

A Bencés Kiadónál megrendelhető kiad
ványok közül a megérdemeltnél talán kevesebb
figyelem irányul a "Pannonhalmi Füzetek"
című sorozatra. E sorozat egyik legújabb darab
ja Medgyessy L. Emmánuel könyve a kegye
lem és akarat szerepéről a személyes imád
ságban. A bencés szerzetes választott témáját
több szempontból. alapos teológiai ismereteire
támaszkodva vizsgálja. Munkája első fejezetében
az "imádság", a "kegyelem" és az "akarat" fo
galmakat értelmezi dogmatikai és etikai szem
pontból, majd az etimológia segítségével azt
kutatja, hogy az "imádság" szó különbözőnyel
vek esetében milyen mélyebb jelentéstartalma
kat hordoz, hogyan érzékelteti az imádkozó
ember (testi és) lelki magatartását. Mindezek
alapján az imát antropológiai szempontból is
elemzi, s hangsúlyozza, hogya transzcendencia,
az "önmagunkon-túl-lévő" lét utáni vágyunk
elsősorbanaz imádságban fejeződik ki; majd az
imádságot vallásfenomenológiai keretben, az
emberhez tartozó magatartásként. a vallásosság
és a vallás részeként is körüljárja. A második fe
jezetben rövid, de alapos áttekintést nyújt arról,
hogyan alakult a keresztény lelkiség és kultusz
Nyugaton és Keleten, hogyan formálódott a
személyes imádság gyakorlata az ókeresztény
kortól egészen napjainkig. A harmadik fejezet
az imádság erényére vonatkozó erkölcsteológiai
megállapításokat ismerteti, végül a negyedik fe
jezet az imádság és az imádkozás lelki gyakor
latát helyezi középpontba, s annak lélektani vo
natkozásait vizsgálja valláslélektani keretben,
illetve kitér a személyiségfejlődés, a valláspeda
gógia és a lelkipásztori pszichológia gyakorlati
kérdéseire is.

"Isten senkit nem vonz erővel és erőszakkal

magához" - írja Aranyszájú Szent János. Em
mánuel testvér is hangsúlyozza, hogy imádsá
gunk Isten hívására, ingyenes kegyelmére
adott, szabad akaratunkból fakadó válasz.
Könyve ezért is lehet értékes olvasmány mind
azok számára, akik valóban fontosnak tartják a
személyes imádságot, és hittel vallják, hogy
mindannyian Isten jelenlétében élünk és imád
kozunk (RB 19). (Bencés Kiadó, Pannonhalma 
Tihany, 2003)

BENDEJÓZSEF


