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A líratörténet. mint szinte minden művészet

története, hullámok játéka. Az egyik már elvo
nult, de a másik már készülődik. Más, mint az
előző, de anyaga ugyanaz, vagy hasonló. A
szemlélő regisztrálja az eseményeket, s mikőz

ben feltérképezi a múltat és a félmúltat, már az
új jelekre és törekvésekre is figyel, amelyeknek
jó néhány jellemzőjéta korábbi korszakokban is
tetten érheti. Ilyen figyelmes tekintetű összefog
lalása a félmúltnak és jelenünknek Pomogáts
Béla A költészet szigettengere című tanulmánykö
tete, amelyben nyomatékkal szól az ezredfordu
ló lírai állapotáról, s kiemeli, hogy a k ölt észet
módosulásának egyik oka a hagyományos sza
vak "esztétikai kiüresedése". Az új generációk
egyre kritikusabban viszonyulnak a korábbi
magyar líra a maga korában igen jelentős fejle
ményeihez is, például Illyés Gyulához, s az is
kérdés, vajon a harmadik nemzedék itt szere
peltetett alkotói, akik közül többen már a
"klasszikus" címre is jogosultak, érdemük és je
lentőségük szerint maradnak-e az irodalmi tu
dat részei. Jól látni, hogy vannak még törekvé
seiknek utóvédjei. Kiemelkedő közülük például
Szöllősi Zoltán, akinek Angyal lépked fölfele című

kivételesen szép versválogatása nemcsak a lírai
hagyomány folytatása, hanem annak is bizonyí
téka, hogy a líra egyensúlyát az érzés harmóniá
ja és a hit biztonsága teremti meg. Ez a nagysza
bású versvilág az igény megfogalmazásával
ragadja meg az olvasót. A küzdő ember jelenik
meg benne, aki igyekszik kiteljesíteni önmagát, s
tehetségéhez méltó művet alkotni: "Nagy verset
írj, / széleset, / mint az út /, de háznál. / hazádnál ir
galmasabbat, / azoknak, / akikházuk, / hazájuk körül
bujdosnak / és Itűek maradnak" (Megfeszíttetett).

A "hűség" egyik kulcsfogalma lírájának, s
nemcsak életalkotó jelentése, hanem esztétikai
tartalma is fontos . S hasonló benyomásokat sze
rezhetünk például Gutai Magda Fiam könyve
cím ű, fájdalmas zsoltárokat és siratókat tartal
mazó kötetéből is. Mert a költészet változásá
nak pillanatában a hagyományos mondanivaló
és formák még egyszer teljes érettségükben rnu
tatkoznak meg. Jó példája ennek a nagyorosz
lírikus, Jeszenyin költészete, amely - mint ezt
Cs. Varga István bizonyítja a Foly6ba hull á égi
kék című kötetében - a mai ,magyar lírai gon
dolkodásra is hatással van . Am az újabb hazai
lírára mégis inkább illik "az újmagyar dal" kifeje-
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z és, amely Sághy Miklós és Tóth Ákos közös, lí
rakritikákat tartalmazó kötetének címe. Ebben
sem a legfiatalabbak vonulnak föl, hiszen Mar
no János, Borbély Szilárd vagy Schein Gábor
megbecsült, közismert alkot ék, viszont bárkiről

szóljanak is, döntő kérdésként vetik föl: rr • • •e
költészet vajon megmarad-e az elveszettre fogé
kony , kitartó hívásként, vagy más, tartós igaz
ságok felé tájékozódva kilép majd az elégia kö
r éböl" . Persze talán az a legizgalmasabb kérdés,
vajon az új magyar líra valóban a tartós igazsá
gok iránt tájékozódik-e, mint ezt Schein Gá
borék teszik , vagy végképp elmerül-e kétségei
és bizonytalansága között. A tájékozódásnak
egyébként a fiatalabbak rövidprózájában is ér
dekes megoldására figyelhetünk (k özhely, de
meg kell említeni, hogy a líra és a I próza egyre
inkább közelít egymáshoz). Zimonyi Zita pél
dául a játékosság derűjével ábrázolja az élet
fontos kérdéseit (Vigasztalódás), a szlovákiai
magyar író- írod alomtört énész Bárczi Zsófia vi
szont a játékosságot iróniával színezve figyel
meztet a lét ellentmondásaira, felvillantva azo
kat az eszményeket, amelyek biztos tájékozódá
si pontjaink (A keselyű haoa),

Tomaji Attila Keresztmetszet címmel kiadott
verseskönyvében az a meglepő, ahogy a szava
kat új alakzatokba rendezve a vers ritmusát és
rímelését is átrendezi, 'an élk ül, hogy értelmet
lenné vagy érthetetlenné válnék. Kifejezései és
sz ófűz éseí néha meglepőek, de ezekben a for
dulatokban is tetten lehet érni a hagyomány
ösztönző jelenlétét. Vannak még apróbb bizony
talanságai, amikor annyira elragadja képzelete,
hogy közhelybe fut megfogalmazása. Semmi
képp nem írnék le ilyen sort: "Templomsárga Jala
inkról csorog a csönd - ", vagy ilyet: "Számomra
puha parancs: - szelfddé tenni szemeimet.. .", ez
azonban mit sem változtat azon, hogy lírájának
egészében érezni azt a gondolati többletet, ame
lyet a modernség olykor tagadni látszik: .r emé
Iem / túl aItaláion / túl a legmélyebb álmon / megtalá
lom / mit a létben / e sikítófényben / s olvadó éjben /
Itiába kerestem" (Mondogatni való).

Tehetségét, hűségét olyan mértékadó költő is
meri el, mint Mészöly Dezső. Joggal. A mérsé
kelt újító igazi egyéniség, komoly tehetség . S ha
sonlóképp jellemezhetjük Gombkötő Csaba
költészetét is. Két kötete (Eső-hang; ecseted /tó)
alapján formálhatunk véleményt róla. Próza,
pontosabban lírai próza a legszemélyesebb mű

faja, azaz apró történetei versszerűvé válnak,
álom és valóság együttesében. Ez a két kötet már



a legmodernebb irodalmi kifejezésmód megva
lósulása: váratlan képzettársítások őserdején kell
átvágnunk magunkat, hogy megfejtsük az író
valójában igen komoly mondanivalóját.

Tizenkét fiatal költő, próza- és esszéíró műve

it tartalmazza az Accordia Kiadó Létszám feletti
angyal című antológiája. A kiadó által meghirde
tett irodalmi pályázatra 679-en neveztek be, ez a
kötet a zsűri által nyertesnek minősítettekműve

it tartalmazza. Tulajdonképpen ez volna a nem
zedékváltás útja: támogatni a pályakezdőket,

hogy idejében hangjukra találjanak, és nyomta
tásban szembesülhessenek műveikkel. Ennek a
gyűjteménynek ez a példaadása. A benne sze
repló1<et merészség volna méltatni, de hadd
idézzek egy jzlésemhez közel álló költeményt,
Kele Fodor Akos Ecce homo című négysorosát:
"Tombolj ó nagyelem, mint isteni jóakarat, s ím / 
minthogy gyönge vagyok - célod előtt hajolok. /
Gyilkos erő ölel át? Félni, dacolni szabad? / Nem lá
tok tüzet égni, de érzem, a Tűz erejét még."

E vers klasszikus lüktetése is azt mutatja,
hogy régi és új metszéspontján mintha lassú
visszarendeződésnek volnánk tanúi, melynek
során az élet legfontosabb értékei nem lúgozód
nak ki az irodalomból. Szerencsére. (Barczi Zsó
fia: A keselyű hava. Ab-Art. - Cs. Varga István: Fo
lyóba hulló égi kék. Szombathely. - Gombkötő

Csaba: ecseted hó. Kairosz; Eső-hang. Tarsoly Ki
adó. - Gutai Magda: Fiam könyve. Orpheusz Ki
adó. - Létszám feletti angyal. Accordia. - Pomo
gáts Béla: A költészet szigettengere. Litera Nova
Kiadó. - Sághy Miklós - Tóth Akos: Az újmagyar
dal. Szeged. - Szöllősi Zoltán: Angyal lépked föld
fele. Szent István Társulat. - Tomaji Attila: Kereszt
metszet. Alterra. - Zimonyi Zita: Vigasztalódás.)

RÓNAY LÁSZLÓ

CARSTEN PETER THIEDE:
PÉTER APOSTOL NYOMÁBAN.
A titkos Péter akták

A 2004-ben elhunyt Carsten Peter Thiede, a Lon
doni Egyetem Gerrnanisztikai Intézetének örö
kös tagja már a Holt-tengeri tekercsek vizsgála
tával tett hírnévre szert. Most megjelent könyve
az egyháztörténelem egyik legnagyobb alakjáról,
arról a Péterről szól, akit Jézus Krisztus tanítvá
nyává választott, Kéfának, latinul Petrusnak,
azaz "sziklának"-nak nevezett, sőt neki mondta:
"erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág
kapui sem vesznek rajta erőt" (Mt 16,18).

A szerző legelőször a történelmi helyről:

Bétsaidáról ír, amely város Péter korában a
Genezáreti-tó legnagyobb halászati központja
lehetett. A hely és az adott kor felvázolása - a
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háromféle: zsidó, római és ókori keleti kultúra a
maga vallási, nyelvi és kulturális sokszínűségé

vei és ötvöződésével - rendkívül izgalmas tör
ténetet és fordulatokban bővelkedő személyi és
közösségi sorsokat eredményezett. A hely és a
korkép után megrajzolja az utat - az új források
alapján -, amit Simon/Péter megtett Jézust kö
vetve Bétsaidától Kapornaumon át Jeruzsálem
be, [affába, Cézáreába, Rómába és Antiókhiába,
majd vissza Jeruzsálembe és ismét Rómába.

Thiede igyekszik meghatározni Simon élet
korát, hiszen az Ujszövetségben nincs tudósítás
sem születéséről,sem ifjúságáról, sem élete be
fejezéséről. Apja Jóna volt, ő pedig tevékeny
halász, s feltehetően már a Jézussal történt talál
kozása előtt házas volt, ugyanis Jézus meggyó
gyította az anyósát (Mt 8,15; Mk 1,30; Lk 4,38).
A szerző Péter fellépésével kezdi történelmi fel
derítését, elsősorban a kortársak és a Péterrel
együtt dolgozók között. Az Újszövetség 27 irat
ból álló gyűjteménye mellett figyelembe veszi
Pál apostol Péterrel kapcsolatos két levelét is.
De mindennél meggyőzőbbek az Apostolok
Cselekedeteinek fejezetei Szent Péter tetteiről és
beszédeiről. A korábbi és későbbi legendák is
érdekes tudnivalókat rejtenek. Jelenléte számta
lan irodalmi, történelmi és régészeti helyen ér
zékelhető.

Minden hitelesnek tekinthető adatot számba
véve Péter történelmi személyként válik kéz
zelfoghatóvá. Egy ilyen háttér előtt az Ujszövet
ségben az ő neve alatt olvasható két levelet is el
fogulatlanabbul lehet megérteni. Az első körül
belül 59-ben, a második 60-ban íródott. Születése
időpontja az "időszámítás" előtti évekre eshetett.
Az elhíváshoz vezető út részletei után a Korai
együttélés két kis fejezete vezet el bennünket Egy
jellem formálódásanoz. Péter igen korán lesz
"Primus inter pares", de nem kiemelt személy ő,

belenő szerepébe. (Például egyedül neki van bá
torsága, hite, hogy elhagyja a bárkát, és Jézus
felé menjen a vízen.) A Húsvét és Pünkösd után
Péter még nagyobb cselekedeteket visz majd
véghez, csodákat, melyek azért sikerűlnek, mert
megszilárdult hite teljes erővel hat. O mondja ki,
még a jeruzsálemi bevonulás előtt: "A Messiás
vagy" (Mk 8,29). Ez a hit vezeti Pétert egészen a
mártíromságig. A Péter bizonyíte'ka című fejezet
bői igen sok érdekes bizonyítékot olvashatunk
még Péter elhivatottságáról is.

A német alapossággal, de angolszász
könnyedséggel megírt könyvet kortörténeti ki
egészítők és jegyzetek, illetve térkép zárja.
(Ford. Böröcz Enikő, Csokonai Attila és Szegedi
Eszter; Trivium Kiadó, Budapest, 2005)

FRIDECZKY FRIGYES



GÁRDONYI MÁTÉ:
EGYHÁZTÖRTÉNET
I. Ókor, középkor - II. Újkor, modem kor

Gárdonyi Máté egyháztörténész, plébános, a
Veszprémi Erseki Hittudományi Főiskola Egy
háztörténeti Tanszékének oktatója elsősorban

hallgatói részére készített egyetemes egyháztör
téneti jegyzetet két kötetben. A könyv a szemesz
terek során elhangzott anyagra épül, a leírtak ter
jedelme és felosztása, a súlypontok kijelölése
elsősorban az intézmény tanrendjéhez igazodik.

A két kötet több tekintetben is túlmutat a fő

iskolai jegyzetek kategóriáján, keretein, hangsú
lyozva ugyanakkor, hogy annak minden pozití
vumát magán viseli, annak minden elvárható
kritériumának megfelel. Pedagógiai szempont
ból vizsgálva egy logikusan felépített, áttekint
hető, olvasmányos és könnyen elsajátítható
munkát ismerhetünk meg, ahogy az egy jó tan
könyvhöz illik.

A kötetek anyaga szerkesztett, egységes és
arányos. A fejezetek, alfejezetek hasonló terje
delemben és részletességben íródtak, talán a 16.
századi egyházreform problematikája, az egy
ház egységének helyreállítására tett kísérletek, a
reformáció változatai és a Trienti zsinat előzmé
nyei, hatásai kaptak nagyobb hangsúlyt, nem
véletlenül, hiszen ez a korszak szolgált témájául
a szerző doktori disszertációjának (A papiélet re
formja a Trienti zsinat korában - ismertetése:
Vigilia, 2004. 7.). A terjedelmi többlet azonban
nem zavaró a munka egésze szempontjából.
Mintegy 400 oldalban természetesen nem lehet
az egyháztörténelem minden kérdésére kitérni,
Gárdonyi Máté kiemel egyes témákat, és azokat
értékeli. A mű egészét tekintve egységes képet
kapunk a katolikus egyház történetéről, nem
érezzük úgy, hogy egy széttagolt kötetben
rész témákat olvasnánk. Az egyes korszakok tör
téneti hátterét természetesen nincs mód részlete
iben megrajzolni, de bizonyos történeti vonat
kozások említésével, vázolásával mégis több
helyen találkozhatunk. Ezek logikusabbá, érthe
tóbbé teszik aszöveget.

A szerző praktikusan osztja ketté a két köte
tet az általa tárgyalt négy nagy korszak között.
Az elsőben az ókori és a középkori egyháztörté
netet mutatja be (a középkort kissé rendhagyó
módon nem az 1300-as évek elejével, V. Celesz
tin pápa lemondásával, illetve VIII. Bonifác ha
lálával, vagy az 1517-es évvel, Luther színrelé
pésével, hanem a Konstanzi és a Bázeli zsinat
tárgyalásával zárja), a második kötet pedig az
újkort és a modern kort tartalmazza.

Az első kötet módszertani bevezető-fejezet

tel kezdődik (mindkét kötetben azt láthatjuk,
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hogya szerző bátran nyúl módszertani kérdé
sekhez, a jelentősebb kérdésekkel kapcsolatban
nagy ívű historiográfiai áttekintést nyújt). Eb
ben az egyháztörténelmet mint teológiai tudo
mányt, az egyháztörténetet mint üdvtörténetet
vizsgálja. Bemutatja, hogyan alakult ki az egy
házi intézmények változásai iránti érdeklődés,

melyik korszakban hogyan viszonyult a tudo
mány az egyháztörténethez.

A jegyzetnek pozitívuma, hogya legmoder
nebb kutatási módszerek alapján készült, a leg
újabb nemzetközi szakirodalmakat használja, és
ezáltal olvasóit, főiskolai hallgatóit is "beemeli"
napjaink tudományos diskurzusába, új pers
pektívákat kínál az egyháztörténettel foglalko
zóknak (éppen ezért sajnálatos, hogy hiányzik
egy áttekintő irodalomjegyzék mindkét kötet
ből). Vállalja a kényesebb kérdések tárgyalását
is, és azt tapasztalhatjuk, hogya szerzőneksike
rül új, objektív és érthetőbb megvilágításba he
lyezni azokat. Felsorakoztatja a különböző érve
ket, melyeket ütköztet is egymással. Gárdonyi
Máté bátran, jól és logikusan érvel. Viszonylag
nagy mennyiségűés jól megválasztott idézeteket
olvashatunk (forrásokból, szakirodalmakból)
mindkét kötetben, amelyek egyszerre illusztrál
nak és értelmeznek is.

A két kötet abban is túllépi a főiskolai jegy
zetek kereteit, hogy megkísérel utat mutatni,
válaszolni igyekszik az egyházat ért kihívások
ra. Bemutatja, milyen feladatok, új utak állnak a
katolikus egyháztörténet-írás előtt.

Gárdonyi Máté egyéni stílusa "átjön" az ol
vasóhoz. A kötetek hangneme, hangvétele "be
fogadható", olykor még a szerző humora is
megnyilvánul. A szűk keretek között is kitűnik,

Gárdonyi Máté szeret "sztorizni" (például VIII.
Henrik házasságainál), és ezek a részek oldot
tabbá teszik a szerkezetet. [elzőivel, megállapí
tásaival több esetben is állást foglal (IX. Piusszal
kapcsolatban például "önuralmát vesztve szemre
hányást tett" Guidi bolognai bíborosnak; "meg
makacsolta magát" - 11/167.).

Végül egy negatív észrevételt tennék, ami a
korrektúrára vonatkozik, melyre a szerkesztő, a
kiadó nem fordított nagyobb figyelmet (annak
ellenére, hogy mindkét kötetnek van szerkesz
tője és technikai szerkesztője is). Elütéseket
(mohácsi csata - 1626), tipográfiai hiányosságo
kat (sorkizártról balra zártra vált az igazítás) fe
dezhetünk fel olykor, amelyek bosszantóak egy
tartalmilag ilyen jó minőségű kötetnél. (Veszpré
mi Erseki Hittudományi Főiskola, Veszprém, 2003,
2004)
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