
megjelent gyűjteményéből a szintén igen szé
pen megoldott első versszakot: .Isien nekünkme
nedék s erő, / bajban biztos segftség. / Nem félünk te
hát; rengjen bár a föld / s hegyek bukjanak tenger
mélyibe - / háboroghatnak, hányhatják habjukat, /
tombolásuk hegyeket rengethet." Ez a részlet is mu
tatja, milyen nehéz feladatra vállalkozik a zsoltá
rok tolmácsolója, kivált, ha egyszerre figyel az
eredeti szövegek belső ritmusának visszaadására
s ezzel párhuzamosan a szókincs archaikus réte
geinek feltárására. E vonatkozásban Buber híres
fordításai jelentik a mércét, a magyar nyelvterü
leten pedig Sík Sándoréi, amelyeket azonban va
lami okból nem szoktak emlegetni.

Bodrog Miklós tolmácsolásai jelentősen gaz
dagítják a magyar nyelvű zsoltárfordításokat.
Erezni rajtuk a hűség igényét, de azt a költői fi
nomságot, egyszersmind erőt is, amely nélkül
elveszítik súlyukat. Hosszú évtizedekig csiszolt
átültetései a legmagasabbra srófolt igényeket is
kielégítik, s kötete élén jogos büszkeséggel idéz
heti Weöres Sándor köszöntőjét, mely egyben
vállalkozásának leghitelesebb méltatása: ,,Imhol
az őskor fénye a zsoltár-könyvön elárad, / Több ezer
esztendőn átsuhanó sugarak. / Mind arany és csil
lag, még szeplőtlen ragyogással, / Hályogos ódon
kincs, mit soha rozsda nem ér. / Hány kétsége az
űzött nyugtalan emberi lénynek, / Mennyi könyörgő
hangáldozat és bizalom. / Féltett messzi reménység,
mely folyton közelebb száll, / Végül harsonaszá, bol
dog örök diadal. / Tűz, mit az óvó pernye borü, s
minden hamun átsüt, / Láng, a szavak rácsán át a
sziuekbe merül:" (Kairosz Kiadó, Budapest, 2(05)

R6NAY LÁSZL6

GERHARD RUHBACH - }OSEF
SUDBRACK: NAGY MISZTIKUSOK

Jóllehet a köztudatban a misztika valamiféle ti
tokzatosságot sugall, a jelen tanulmánykötet be
szédesen bizonyítja, hogya keresztény történe
lem kiemelkedő lelki nagyságai mennyire
emberek, éspedig koruk emberei voltak, még
akkor is, ha gondolkodásuk mélysége, szellemi
teljesítményük kiválósága és erkölcsi életnagy
ságuk erőteljesen meg is különböztette őket az
átlagtól. Kétségtelenül ez a kiemelkedés az, ami
a történelem meghatározott korszakaiban élt és
a keresztényég különböző felekezeteihez (kato
likus, ortodox, protestáns) tartozó egyénisége
ket összeköti; illetve ami őket idő felettivé, s ez
által mindig időszerűvé teszi. Hiszen a lét
értelmével szorosan összefüggő példájuk és
mondanivalójuk folyamatosan gondolkodásra,
újragondolásra sarkall. Annál is inkább, mivel
ezek az erős személyiségek (individuumok) ko-
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ruk társadalmához közel álló, felelősséget érző,

elkötelezett és cselekvő emberek voltak.
A kötetet bevezető tanulmány - J. Sud

brack: A keresztény misztikáról (7-16.) - tulaj
donképpen ezt, az egyes életműveket egységbe
fogó vezérfonalat igyekszik felvázolni. Jelzi,
hogy a misztika bizonyos értelemben ma is
megtalálható az élet szinte minden területén:
zene, képzőművészet, irodalom, tudományos
gondolkodás, pszichológia. Mindez elsősorban

azzal magyarázható, hogya misztika egyfajta
megtapasztalás, ami gyakorlatilag azt is jelenti,
hogy lényegében ez képes leginkább összekap
csolni az egyes vallásokat. Ez azonban nem je
lent egybemosást. Csak az, aki ismeri a külön
bözőségeket, tudja méltányolni a .kőzős

vonásokat - figyelmeztet Sudbrack. Eppen
ezért nem falakat, hanem hidat építünk a ke
reszténységen kívüli misztikus megtapasztalá
sok felé, amikor az ebben a kötetben bemutatott
misztikusok alapján a keresztény misztika mi
benlétét még világosabban kimutatjuk. (11.) Ez
pedig nem más, mint kapcsolat Jézus Krisztus
sal, maradandó hit, istenszeretet és felebaráti
szeretet szétválaszthatatlansága, valamint a
szív tapasztalata. Ez az, ami Nüsszai Gergelyt
(kb. 333 - kb, 394), Euagrios Pontikost (kb. 345 
kb. 399), Agostont (354-430), Pszeudo-Dionű

szioszt (6. sz.), Simeont, az új teológust (949
1022), Clairvaux-i Bernátot (1090-1153), Hildegard
von Bingent (1098-1179), Gregoriosz Palamaszt
(1296-1359), Eckhart mestert (kb. 1260 - kb.
1328), Luther Mártont (1483-1546), Loyolai Ig
nácot (1491-1556), Avilai Terézt (1515-1582),
Szalézi Ferencet (1567-1622), Gerhard Tersteegent
(1697-1769), Friedrich Christoph Oetingert
(1702-1782), Remete Theophant (1815-1894),
Charles de Foucauld-t (1858-1916), Dag Ham
markskjöldöt (1905-1961) és Henri Le Saux-t
(1910-1973) rokonítja.

A tömör, lényegre törő, ám mégis átfogónak
mondható ismertetők felépítése többé-kevésbé
azonos: rövid életrajz, a művek vagy munkásság
ismertetése, a spiritualitás vagy tanítás összefog
lalása, valamint a kifejtett hatás felvázolása.
Osszességében azonban általános következtetés
is megfogalmazható. A kötetben szereplő misz
tikusok ugyanis azt bizonyítják, hogy misztika
és intellektus nem szemben állnak, hanem ki
egészítik egymást; hogy tudás és ismeretek hiá
nyában nem lehet időtálló és helyénvaló útmu
tatásokat megfogalmazni; hogy a misztika nem
elmerengő semmittevés, kivonulás a társada
lomból, elmenekülés a kihívások elől, hanem
cselekvés a felelősség teljes tudatában. Hiszen a
bemutatott misztikusok mind tanult és érdeklő

dő egyéniségek voltak, akiket a mélyebb meg-



értés vágya motivált és vezetett el a megtapasz
talásig.

A felszínes érzelgősségre építő kiadványok
sokaságában ez a mű ritkaságszámba menő ér
ték. Nagyon remélem, hogy legalább a keresz
tény értelmiség körében megtalálja az olvasókö
zönségét. (Ford. Trauttwein Éva; Kairosz Kiadó,
Budapest, 2(05)

JAKABAITILA

LÉTFIGYELMI SZÖG
Báthori Csaba: A nyíl és a húr

A költőként s műfordítóként is komoly életmű

vel rendelkező Báthori Csaba legújabb kötete a
szerző értekező írásaiból közöl válogatást. A
nyl1 és a húr szövegei közt esszét és kritikát, el
mélyült tanulmányt és lírai laudációt egyaránt
találunk.

A kötet anyagát a gondos szerkesztés két na
gyobb egységben adja közre. A peregrinus magá
nya cím alatt sorakozó írások a világirodalomból,
a Belül tágasabb darabjai a hazai íráskultúrából
veszik tárgyukat. Előbbiben Goethe, s kivált Ril
ke, utóbbiban József Attila és Nemes Nagy
Ágnes kapja a legterjedelmesebb passzusokat
- s a legtöbb méltatást.

A nyl1 és a húr - mint a jobb esszékötetek ál
talában - egyszerre lenyűgözően informatív s
élményszerűen esztétizált. A hivatkozások gaz
dag rendszere vonzóan sokrétű műveltséganya

got mozgat meg - s mindezt az esztéta mo
dernség és a késő modern irodalmiság iránti
kitüntetett rokonszenv jegyében.

A kötet írásainak összetett esszényelve hol
költői ("ltt már olyan hosszú a nap, mint a Ge
nezisben." - 283.), hol aforisztikus ("Egy verset
megérteni: a pillanat nyugodt ökonómiájának
kérdése; egy regényt vagy novellát megérteni: a
tapasztalat bölcsességének kérdése." - 267.);
egyszer filozófiára hajló ("A klasszikus formák
azt az ősi és ma is érvényes törekvést tükrözik,
hogy az ember szabályozás, mérés, tagolás és
arányosítás útján lehorgonyozza az egyedit az
általánosban. A forma a transzcendencia köze
lébe emeli a műalkotást, mintegy csatlakoztatja
az univerzumhoz." - 264.), máskor aprólékosan
elemző (ilyenek például a Rilke-esszék. a József
Attila-műhelytanulmány vagy a Somlyó György
fordítói gyakorlata kapcsán elővezetett fordítás
elméleti gondolatfutam): gyakran retorikusan
alakított ("Ez a Divan-kötet már most olyan
szép, mint amilyen szép lesz egykori emléke
inkben." - 48.), még gyakrabban tárgyszerűen

lényegre szorítkozó (e sajátosság elsősorban a
kötet szaknyelvi fogalmi hálójában, illetve az

478

irodalomtörténeti utalások hosszú sorában ölt
alakot). Ám jószerivel sosem a személyességben
is megőrzött szakszerűség és a szenvedélyben
is igényelt tárgyi pontosság rovására. E tekin
tetben leginkább a ,három szövegben is magasz
talt Nemes Nagy Agnes világképi-módszertani
örökségéhez (általánosabban: az etikai látókörű

újholdas művészetfölfogás hagyományához)
igazodóan. "A nyelvre hagyatkozik, és nem a
tudására" - hogy egy nyelvre. hagyatkozó bírálat
szavaival,éljünk (Borbély Szilárd: Az Olvasó-to
ronyban. Elet és Irodalom, 2006. január 27.).

A recenzens - ez részben ízlés, részben
módszertani kötődés kérdése - a szövegek né
hány vonását mindazonáltal problematizálható
nak vél i. A lélektani érdeklődésirányú szerző

központúság nagy múltú szemléletmódja az
egyik ilyen elem. Hogya műből az alkotó alka
tára, lelkiségére, esetleg életútjának alakulására
lehetne következtetni: a szerző és a szöveg ag
gálytalan egymásra olvasásának e még mindig
(köz)kedvelt technikája az értelmezésben, úgy
hisszük, inkább tévutakat nyit, semmint valódi
távlatot nyújthatna. Ugyancsak vitára adhatná
nak alapot a kötetnek a kánonképzíődlés mi
kéntjére tett, finoman szólva is vitriolos meg
jegyzései. A kanonizációs mozgásokat egyszerű

hatalmi játszmának föltüntető gondolkodás
mód nem egyedi ugyan kortárs irodalmunk
ban, de szabatos érvek híján megmarad annak,
ami: gondolkodásmódnak, melyet az igazolás
nélküli vád önmaga ellen fordít, s végső soron
önmagába zár. (Miközben, természetesen, csak
üdvözölni tudjuk azt a nagyon is programszerű

nek tetsző erőfeszítést, mely rendre kánonokon
kívüli teljesítményeket von a szakmai olvasás lá
tóterébe - Robert Walsertől Székely Magdáig.)
Végül nem hallgathatunk arról sem: az esszé
műfajával együtt járó képes beszéd, sajnos,
Báthorinál sem mentes a képzavar gyanújával
illethető szöveghelyektőJ.A díszített beszédmo
dor efféle, kevéssé meggyőző alakzataira gon
dolunk: "rövidlélegzetű, de univerzális szem
szög" (190.) (itt a lélegzet és a szemszög trópusa
zavarja egymást), "Kosztolányi álriportjainak
ablakán egy roppant találékony tárcaíró pillant
ránk, aki bőven adagolja a költészet fűszereit

is." (213.) (e mondatban az ablakon keresztül [?1
adagolt fűszer képzete nehezen értelmezhető),

"káprázatosan rugalmas nyelven freccsentett
kor- és rétegkép" (232-233.) (tud valami, ami
freccsen, rugalmas is lenni?) stb.

"A műalkotás: valami végtelen magányos
ság hordozója, és semmi más eszköz nem alkal
matlanabb a megértéséhez, mint a kritika. Csak
szeretettel lehet megragadni és megőrizni emlé
kezetünkben; csak szeretet lehet méltányos vele


