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MÉLYFÚRÁS
Az irodalomtudomány módszerének és szemlé-
letmódjának módosulása nem hatálytalanítja az
esszét, és az abban megnyilatkozó világnézeti
orientációt sem. Nemzedékről nemzedékre ki-
tűnő esszéírók bukkannak föl, elődeiktől legin-
kább az különbözteti meg őket, hogy a műfajra
jellemző szubjektivitást az analitikus eljárással
párosítják, ilyesformán az esszé nem, pontosab-
ban nemcsak kísérlet, hanem a kutatási eredmé-
nyek és irányok személyesség által is hitelesített
megmutatása. Az elmúlt időszak termését né-
miképp orientálták az évfordulók, a Nyugat és
Babits születésének századik évére történő em-
lékezés. Már a címével is ezekre az eseményekre
utal vissza Tarján Tamás, aki Nyugat 100+1 cím-
mel gyűjtötte egybe írásait, azt is jelezve, hogy a
századik év után a százegye dikben is tanulság-
gal és nosztalgiával tekint hetünk vissza az Os vát
Ernő szerkesztésében legendássá vált folyóirat
tevékenységére, arra a szellemi sokszínű ségre,
melyet megvalósított, s amelynek képviseleté-
ben állandóan síkra szállt.

Tarján Tamás tudósi és szellemi (ezzel a kettős -
séggel azt jelezném, hogy szellemének villódzását
nem fékezi a komolykodó tudományosság) ma-
gatartásának vonzó jellemzője a váratlanság. Az
egyik esszéjében (Citius, altius, fortius) például a fo-
lyóirat és a sport kapcsolatát tárgyalja. A sport a
Nyugat nagy nemzedékének színre lépésének
idején még a test — és vele a lélek — edzésére szol-
gált, semmint pénz szerzésére. Tersánszky Józsi Jenő
büszkén emlegette, hogy éltornász volt, s túl a hat-
vanadik évén sem idegenkedett a testmozgástól, sa-
ját készítésű csónakjával evezett a Dunán, s ifjú író-
társait, például Kolozsvári Grandpierre Emilt
azzal döbbentette meg, hogy minden előzmény nél-
kül kézállásba ment át. Nagy Lajos a birkózásban
jeleskedett egy ideig. (Nagy Lajos rejtelmes okból
homályosuló, a kánonból jelenleg kihulló életmű-
ve részben éppen Tarján Tamás egykori kismono-
gráfiájának jóvoltából lett ismert, de újra meg újra
szót kell emelnie kedves írójáért, aki a legújabb iro-
dalomtörténetben sem kapott helyet. Jelen kötet-
ben a Nagy Lajos-i szituációról olvasható vonzó, ér-
dekes esszé, amelyből nyilvánvaló, hogy a vele való
foglalkozást szinte lehetetlenné teszik a személyi-
ségéhez fűződő negatív értékítéletek. Tarján jó né-
hány neves tudóst sorol föl, akik természete miatt
idegenkedtek a kiegyensúlyozatlan idegrendsze-
rű írótól. Váratlan hangulatváltozásairól annak ide-
jén a közelében lakó Sőtér István is beszélt, s valóban

az a furcsa helyzet állt elő, hogy a jellem gyenge-
ségeit a műveire is rávetítették.)

De térjünk vissza a Nyugat és a nyugatosok
sporttal való kapcsolatát elemző esszéhez! Voltak,
akik érdeklődéssel, az élet új jelenségét megillető
kíváncsisággal szemlélték a sportágak hódítását.
Közülük természetesen Karinthyt foglalkoztatták
a pályákon és a csarnokokban történtek. Ekkor
még a párbaj is a sportok közé számított, Krúdy
Gyula például írt is róla, de maga is jól forgatta a
kardot. Halálos végű pisztolypárbajról írta egyik
remek elbeszélését, az Utolsó szivar az Arabs szürké -
nélt. Ady jelképes verse szól a „labdatérről”, Ba -
bits Tél című írásában hasonlat formájában szere-
pel a futball-labda.

A sport iránt tanúsított érdeklődést felfokozták
az olimpiák, „az antikvitás nyomán újraélesztett,
újraformált globális kultúrkincs állandó alkalom
lehetett a megszólalásra” (a közte négy évben is).
A stockholmi olimpiáról Pásztor Árpád tudósí-
totta a Nyugatot. A világjátékokon tapasztalható
kezdeti sikertelenségek (akkor is, ma is) kemény
bírálatokra, ironikus kitételekre adtak alkalmat.
Alkalmi zöngemények mellett maradandó költe-
mények is születtek, elsősorban a sportsikerek
ösztönzésére, bár a futballról szívesen író Szabó
Lőrinc a svájci világbajnoki elődöntőben elszen-
vedett vereségünket is témájának választotta. Re-
mekmű a harmadik nemzedék kiváló költője,
Jékely Zoltán Futballisták című verse, amely már a
mítosszá váló sportágat idézi, Mándy Iván pedig
közismert rajongója volt a labdarúgásnak, az
ugyancsak elkötelezett, Kohut Vili bombagóljáról
író Zelk Zoltánnal nemcsak „a pálya szélén”
szemlélődött, hanem a lelátók magasából is.

Nem folytatom. Köztudott Tarján Tamásnak e
téren is jelentős szakértelme, amely bizonyos
klubszínek iránt tanúsított elkötelezett szereteté-
vel párosul. Ez a hozzáértés jellemzi minden iro-
dalmi megnyilatkozását is. A nagypályán, az iro-
dalom mezején is megejtő biztonsággal mozog, és
kitűnő edzőként figyeli és jegyzi föl a „fiúk” érté-
kelhető, esetleg csodálatra méltó mozdulatait is.
Hiányzik belőle az elfogultság, figyelme és meg-
értése általános, hozzáértése tiszteletre méltó.
(Pont Kiadó)

Tulajdonképpen a Nyugat ihletésében bonta-
kozott ki Ferenczi László pályája is. Szemléleté-
nek máig meghatározói és ösztönzői a harmadik
nemzedék kitűnő — sajnos érdemüknél kevesebb
megbecsülést kapó — esszéírói: Bóka Lász ló
(nemzedékének kiváló egyetemi tanára és segí-
tője), Sőtér István (akiről a Kortársaink sorozat-
ban írt kitűnő könyvet) és a többiek. Az ő stílu-
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sukat és látásmódjukat színezte és gazdagította
világirodalmi tájékozódásának eredményeivel;
ezek révén kevésbé ismert irodalmakra is kite-
kintett. Új kötetében („Még egy kicsit nézni…”)
ugyancsak szemléletének és ízlésének legvon-
zóbb jellemzői érvényesülnek.

Ferenczi László számára az olvasás, értelmezés
és írás: nagy kaland. Nyoma sincs benne a ma ta-
pasztalható görcsös nehézségnek, „soha az iro-
dalmat (a történetírást is beleértve) nem tekintet-
tem puszta szövegnek, hanem élő valaminek,
amit élő emberek írnak élő embereknek” — írja. Ez
tette lehetővé, hogy tanítványaival is az életet és esz-
ményeket sugárzó irodalmat kedveltesse meg, s
hogy írásaiból is a művek iránt tanúsított szerete-
te nyilvánul meg, olykor vallomásos forrósággal.
Miközben a Könyvek, kalandok című bevezető esszét
olvastam, az íróasztalommal szemben álló köny-
vespolcra néztem. A felső polcon Marczali világ-
történelmének az a tizenkét kötete sorakozik,
amelyről mint egyik ösztönzőjéről ír. Ő Hérodotoszt
tekintette egyik vezércsillagának, nemzedéktársai
közül jó néhányan Homéroszt, a Biblia azonban
mindegyikünk állandó kísérője volt és maradt. Ka-
landozások antikváriumokban. Ő a Király utcában,
én a Központiban Birkás Endre tanácsait hallgat-
va. Közös évek az Irodalomtudományi (akkor: Iro-
dalomtörténeti) Intézetben. A hatalmas könyvtár-
ban tett felfedezőutak, Ferenczi László, ha épp nem
Francia országban vagy Belgiumban értekezett,
adott elő, az egyik asztalnál ült és olvasott. Itt tel-
jesítette ki műveltségét és vele önmagát. Az itt (is)
szerzett szerteágazó tudás birtokában lehetett
konferenciák népszerű, keresett előadója és köve-
tésre érdemes egyetemi tanár. Ennek a gazdag szel-
lemi birodalomnak szinte véletlenszerűen egymás
mellé sorolt darabjai szerepelnek kötetében, de még
a legfrissebbeken is átüt az irodalom iránt érzett sze-
retete és a felfedezés izgalma. (Hungarovox Kiadó)

Csűrős Miklós irodalomtudományi tevékeny -
ségének középpontjában azok az értékteremtő
írók állnak, akiknek művei a jövőt is gazdagabbá
tehetik (bár az új irodalomtörténetben, ki tudja,
miért, nem kaptak helyet, sem Kálnoky László,
sem a harmadik nemzedék több jeles írója, sem
Fodor András, sem a nemrég elhunyt Takáts
Gyu  la. Róla szóló írásait gyűjtötte kötetbe „A tel-
jes részei” címmel.

Tanulmányaiból voltaképp egy írói monográ -
fia körvonalai bontakoznak ki. A Vulkánok, füge-
fák című kötet alapján tekinti át hőse pályáját,
megragadva legfontosabb művészi jellemzőit,
újdonságait, érzékeltetve folytonos gazdagodá-
sát. Írásainak hitelét fokozza az íróhoz való sze-
mélyes kötődése: ez is a magyarázata, hogy a
kronológia menetét személyesebb jellegű közlé-
sek gazdagítják, ez azonban mit sem változtat a

portré pontosságán, vonásainak finom rajzola-
tán. Ráadásul Takáts Gyula egyike azoknak, akik
közel állnak a kötet összeállítójának ízléséhez,
amelynek egyik legvonzóbb eleme az alkotó, a
világért és az emberért felelősséget érző és vál-
laló magatartás iránt táplált rokonszenve. „Ant-
ropológiájában — olvassuk a Személyes bevezető-
ben — az ember nemcsak passzív áldozata vagy
tétlen szemlélője a természeti és társadalmi vi-
szonyoknak, hanem művelője és tevékeny ala-
kítója is; innen ered konkrét föladat vállaló fele-
lőssége és sorsfordító próbatétele. Az idő és a
halál szorongató erőivel Takáts a lét folytonos-
ságát és mitikus egységét szegezi szembe. Köl-
tészete így emelkedik az impresszionista leírás-
tól a lírai bölcselet, az idilli hangulatrajztól a
nem tragikus drámaiság felé, a lokálistól a koz-
mikus dimenziókig.”

Ennél tömörebben, hitelesebben aligha lehet
leírni Takáts Gyula lírájának leglényegét. Mind-
ezt még hitelesebbé teszi az a mód, ahogy Csűrős
Miklós nyomon követi a költő világának tágulá-
sát, élményi telítődését és mindennek formai kö-
vetkezményeit, melyeknek az is lényeges eleme,
hogy szívesen lazította a hagyományos verseze-
teket (például a szonettet), s mondandója érzék-
letesebbé tételére a látszólagos pongyolaságokat
is vállalta. (Kitűnő megfigyelések olvashatók a
Szonettek a Styxen túlra című kötet elemzésében.)

Takáts Gyula életművének nem elhanyagol-
ható részét alkotják novellái és regényei. Ezekről
még életműve legalaposabb ismerői is keveseb-
bet szólnak, holott önértékük miatt is méltány-
lást érdemelnek, kivált a Polgárjelöltek és a Színház
az „Ezüst Kancsó”-ban (az író nem kevés öntu-
dattal emlegette mellettük ifjúsági regényeit is),
amelyeknek ugyancsak mélyreható elemzése ol-
vasható Csűrős Miklós jóvoltából. Nemcsak em-
berábrázolása és világképe érdemel figyelmet,
hanem a környezetrajza is, hiszen több prózai al-
kotásában is olyan tájegységet (a Kis-Balaton vi-
lágát) jeleníti meg, amely hovatovább átalakul és
csak íróinak jóvoltából emlékezhetünk rá!

Takáts Gyulának is kijutott az értelmetlen, os-
toba, olykor rosszindulatú kritikából. Ezekre cél-
zott Fodor András, aki a költő tanítványa volt,
majd kedves barátja lett: „Megállapítják, hogy nem
vagy zsenyi. / Átélte ezt Somogyban Berzsenyi. / Lám
a somogyi sors gyümölcsey! / Csak a te bírád nem
Kölcsey.” Szerencsére bírálóinak tekintélyes része
megértéssel, azonosuló szeretettel méltatta tevé-
kenységét. Közéjük sorolhatjuk Csűrős Mik lóst
is. Tanulmányai fontos hozzájárulást jelentenek
Takáts Gyula értékeléséhez és emléke méltó
megőrzéséhez. (Pannónia könyvek)

Végezetül hadd szóljak örömmel Bárczi Zsó -
fia irodalmi tanulmányairól és esszéiről, ame-
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lyek Mennyek és földek címmel a Madách–Poso -
nium Kiadó gondozásában jelentek meg. Talán
nem szükséges magyarázgatni, hogy a mai, in-
dulatoktól felfűtött közegben mekkora egy szlo-
vákiai magyar irodalomtörténész kötete megje-
lenésének öröme és jelentősége.

Bárczi Zsófia novelláival is érdeklődést kel-
tett, irodalomtörténészként pedig Mécs László
életművének elemzésével, kiadatlan költemé-
nyeinek felkutatásával szerzett érdemeket. Tőle
reméljük a Mécs-kritikai kiadás elkészítését is.

Jelen tanulmányai tematikai szempontból há -
rom részre oszlanak. Az első rész központi figu-
rája Szerb Antal, illetve Szerb és Márai regényei-
nek spanyolországi fogadtatása. A másodikban
Mécs Lászlóról két, Sík Sándorról egy tanulmány
olvasható. Végül a szlovákiai magyar irodalom
fontos szerzőiről, érdemes műveiről olvashatók
bírálatok, illetve egy fontos írás, amely a Nyugat-
évfordulóhoz kapcsolódva a folyóirat és a szlo -
venszkói irodalom kapcsolatát tárja föl.

Bárczi Zsófia nemzedéke egyik legtehetsége-
sebbje. Irodalomtörténeti írásainak jellemzője a
pontosság és a meggyőző ítéletalkotás. Látha-
tóan nagy figyelmet tanúsít alig ismert vagy
félbe-szerbe feldolgozott témák iránt. Kiemelke-
dően érdekesek például Spanyolország felé te-
kintő elemzései. Lezáratlan pálya, telve ígéretes
megnyilatkozásokkal, amelyek feltétlenül gaz-
dagítják a huszadik század magyar irodalmáról
alkotott ismereteinket.

RÓNAY LÁSZLÓ

MELINDA NADJ ABONJI:
GALAMBOK RÖPPENNEK FÖL

Történelem, nem regény, állapítom meg vissza-
von hatatlanul — azt követően, hogy a kíváncsi-
ság hajtotta első gyors olvasás után másodszor is
elolvastam a vajdasági származású, Svájci és Né -
met Könyvdíjjal kitüntetett Melinda Nadj Abonji
régen tapasztalt empátiát, elementáris hatást ki-
váltó regényét. Történelem, ismétlem, holott re-
gény, persze, hogy az, mi lenne más, ha arról szól,
hogy egy közeget váltó fiatal lány két, a jóléti csú-
csot jelentő svájci és az egyre kilátástalanabb hely-
zetbe süllyedő bácskai kisvilág között próbál eli-
gazodni, szeretné megtalálni a helyét. S pont ez a
magántörténet teszi történelemmé a regényt. Mert
mi a történelem? Valójában nem nagy események
sorozata, hanem ezek hátterében húzódó egyéni
sorsok apró mozaikkockái. Ahogy ezt Melinda
Nadj Abonji magával sodró regénye tanúsítja.

A történet 1980 nyarán veszi kezdetét, amikor
az emigráns sorsot választó, négytagú Kocsis csa-
lád hajónyi Chevrolet-val hazalátogat a bácskai kis-
városba (Zentára?), hogy részt vegyen a sátoros ün-

nepnek számító lakodalomban. Erre napra pon-
tosan három hónappal a „partizán király” halálát
követően kerül sor, kinek kommunistái — ahogy
a családfő nem csak némi alkohol hatása alatt nem
mulasztja el megjegyezni — „tönkretették az éle-
tét”. És innentől kezdve a regényben elválasztha-
tatlanul egybekapcsolódnak a nagy történelem és
a kisemberi sorsok. Időben hátra és előre tekintve.
Olvashatunk többek között az 1944/45-ös magyar
(nem csak magyar) ellenes megtorlásokról, a
Petőfi-brigádként ismert partizánalakulatról, mely-
ben „ágyútölteléknek szán ták” a magyarokat,
akik még fegyvert sem kaptak, a kulákozásról és
az ezzel járó bajusztépésekről, illetve a kollektivi-
zálás parancsát megtagadók bebörtönzéséről, a ma-
gánvagyon kisajátításáról, de ennél is hangsúlyo-
sabb helyet kapnak a legújabb, az 1990-es évektől
történtek, a növekvő létbizonytalanság, a nyomor,
a pénz világrekord méretű devalvációja, s termé-
szetesen a balkáni horror-show borzalmai.

Ez utóbbiak már egybeesnek a regénycselek-
mény idejével, s mint ilyenek döntő szerepet kap-
nak a család sorsának alakulásában, amely sokkal
inkább problémás, mint ahogy gondolnánk a nyu-
galom és béke oázisának tartott Svájcban. Egyfe-
lől értesülnek a család otthoni tagjainak katonai be-
hívásokat elkerülendő eszkiválásokról, majd
erőszakkal történő harctérre hurcolásukról, amit
még inkább testközelbe hoznak a vendéglőt bérlő
Kocsisék számára a náluk dolgozó szerb és horvát
személyzet közötti konfliktusok, illetve a főszereplő,
Ildi és a Boszniából menekült fiú, Dali bor szerel-
mének ellehetetlenülése. Másfelől pedig annak fel-
ismerése, hogy a svájci „rendesség, jólneveltség, fe-
gyelmezettség, udvariasság csak maszk, méghozzá
áthatolhatatlan”, ami alól olykor feltör a magukat
konszolidált polgároknak tartók valódi, rejtett
énje. Amint ezt a kiszolgálást végző Ildi és húga,
Bori, munkájuk végzése közben feltett kérdések és
kommentárok alapján tapasztalja, s kénytelen tűr-
ni, s ami az illemhelyen történt incidensben — va-
laki ürülékkel keni be a helységet, így adva tud-
tukra, hogy „szaros külföldi”-eknek tartja őket —
kulminál. S ami Ildit arra készteti, hogy szakítson
szüleivel, akik szerint — ahogy az anya fogalmazza
meg — számukra, kiknek „itt még nincsen embe-
ri sorsunk”, annak érdekében, hogy be- és elfo-
gadják őket, egyetlen lehetőség kínálkozik, dolgozni
és hallgatni, mert ha nem dolgozol, s ha nem „tet-
teted magad süketnek és hülyének”, nincs esélyed.
Ildinek a szótlanul elviselendő kiszolgáltatottság
ellen történő lázadására utal az egyszerre doku-
mentum és személyes vallomás értékű, hol embe-
rien megrázó, hol líraian ellágyuló, a közelmúlt tör-
ténelmi és emberi vonatkozásában eddig páratlanul
erőteljes, szókimondóan őszinte (sem a svájci,
sem a bácskai viselkedést nem eszményítő, bár ez
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utóbbit némileg elnézően, szeretettel ábrázoló)
regény fölröppenő galambokat idéző metaforikus
címe. (Ford. Blaschtik Éva; Magvető, Buda pest, 2012)

GEROLD LÁSZLÓ

BÁNKUTI GÁBOR:
JEZSUITÁK A DIKTATÚRÁBAN
A Jézus Társasága Magyarországi
Rendtartománya története 1945–1965

A közhiedelemmel ellentétben a lenini bolseviz-
mus nem csupán politikai ideológia, hanem egy
immanens, földhöz ragadt és Isten nélküli ‘sze-
kuláris vallás’ (dogmatikus hitrendszerrel, tota-
litárius intézményekkel és rituálékkal; ‘orto do -
xiá’-val és ‘eretnekek’-kel). A hatalom korlátlan
gyakorlásának igénye tulajdonképpen a társada-
lom teljes átalakításának célját szolgálta (lásd
Robert Service: Lenin. Egy forradalmár élete. Ford.
Soproni András. Park Könyvkiadó, Budapest,
2007), amely elképzelést a II. világháborút köve-
tően kiterjesztettek a szovjet-típusú rendszereket
bevezető európai országokra is. A kötet beveze-
tőjében megfogalmazott kitétel ezért pontos és
helytálló: „E társadalom-átalakító terv megvaló-
sításának egyik legfőbb akadályát az erős struk-
túrával, saját törvényekkel, hierarchiával, sajátos
működési elvekkel és nem elhanyagolható tradi-
cionális társadalmi bázissal rendelkező Katolikus
Egyház képezte.” Nem véletlen tehát, hogy az
egypártrendszer konszolidációs időszakában kí-
méletlen és brutálisan erőszakos harcot (valósá-
gos háborút) hirdettek a „klerikális reakció”
ellen; felhasználva mind az állami erőszakszer-
vezeteket, mind pedig a „járszalagra fűzött igaz-
ságszolgáltatás”-t. A szerző ezen egyházüldöző
korszak történetének egy jól körülhatárolt szele-
tét tárja az olvasók elé, éspedig a jezsuita rend
tagjai ellen foganatosított intézkedések soroza-
tát. Ennek oka, hogy a jezsuiták „felülreprezen-
táltak” az üldözések kárvallottjainak sorában,
mivel „a rendtagok tekintélyes részét [mintegy
negyedét] ítélték el koncepciós perekben, hur-
colták internáló táborokba, vagy vonták más
módon eljárás alá”. Mindennek ellenére a rend
tagjai „kitartó konspirációs mechanizmust érvé-
nyesítve őrizték szervezeti egybetartozásukat,
többszöri ‘lefejezés’ közepette is biztosították a
belső hierarchia illegális megmaradását” — és
mindvégig számon tartották egymást (7.).

Bánkuti Gábor a módszertanilag is figye-
lemre méltó művében (például forrásszövegek,
rövid életrajzok nyomdatechnikai kiemelése)
egyrészt szintetizálja az eddigi kutatási eredmé-
nyeket, másrészt a korszak történetének lineáris
metszetét kínálja. Ugyanakkor az új levéltári ku-

tatások hasznosításának és új szempontok be-
vonásának (például „kettős kihívás — válasz”
politológiai modell, forráskritika) köszönhetően
a vizsgált korszak alperiódusait és azok sajátos-
ságait is sikerül kidomborítania.

Felépítését tekintve a nagyon találó és beszé-
des fejezetcímeket felvonultató kötet röviden is-
merteti a Jézus Társasága történetét a világban,
illetve Magyarországon. Ezt követően kerül sor
az állampárt egyházpolitikájának taglalására
(„kényszerpályán”), ahol a szerző elsősorban a
szerzetesrendekre vonatkozó koncepciót tartja
szem előtt, és ebbe ágyazza bele a jezsuiták hely-
zetét. A kommunista hatalomátvétel után a rend
aránylag gyorsan a „rostában”, illetve a „prés-
ben” találta magát. 1956 értelemszerűen válto-
zást hozott. Annál is inkább, mivel a megtorlási
hullám célcsoportjai között nem szerepelt a „kle-
rikális reakció”. Az 1960-as évektől pedig már
mindenképpen „fellazult tételben” zajlott a párt-
állami egyházpolitika megvalósítása. Az államot
irányító pártvezetés, és annak politikai rendőr-
sége kénytelen volt azzal szembesülni, hogy il-
legálisan ugyan, de a jezsuita rend még mindig
működik Magyarországon.

A kötetet tartalmas szakirodalmi jegyzék, a
benne szereplő személyek nagyon hasznos élet-
rajzi adatai, a használatát megkönnyítő névmu-
tató és egy lényegre törő angol összefoglaló
zárja, amely eredetileg önálló tanulmányként je-
lent meg (Bratislava, 2010).

Bánkuti Gábor fényképekkel is illusztrált mű -
ve fontos és megkerülhetetlen munka mindazok
számára, akik a közelmúlt történetével foglalkoz-
nak; illetve meg kívánják érteni a bolsevik típusú
politikai rendszer működési mechanizmusait és
mentális világát. Tanulsága pedig mindenképpen
elgondolkodtató: „Pusztulásra ítélt közösségek
túlélésének szilárd identitás a feltétele. Ha ez a fun-
damentum ép, akkor változó körülmények között
is releváns stratégia-alkotásra képesek, legyen az
akár hősies helytállás vagy leleményes alkalmaz-
kodás” (8.). („Jezsuita Könyvek. Rendtörténet” –
„Közelmúltunk hagyatéka”; L’Harmattan – Jézus Tár-
sasága Ma gyar országi Rendtartománya – Állambiz-
tonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest,
2011)

JAKAB ATTILA

ECCLESIA AGATHAE
A 250 esztendős perenyei templom
tanulmánykötete
és népének-hanglemezei

Medgyesy S. Norbert tizenhat éven keresztül foly-
tatott áldozatos népének-, népdal- és archaikus
népi imádság-gyűjtést a Vas megyei Perenye köz-
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ségben. Az általa szerkesztett, jelentős szakembe-
reket felvonultató Ecclesia Agathae című tanul-
mánykötet az 1761-ben alapított templom 2011-es
jubileumára született. A nemében egyedülálló
kötet mint egy templom kapuja nyílik meg olva-
sója előtt a negyed évezredes múltat ünnepelve.
Barsi Balázs ferences teológus indító tanulmá-
nyával a templomok misztériumába vezet be
minket és egyúttal a könyv lelkiségét is felvázolja.
A szent épület hármas felosztása tagolja és mu-
tatja a keresztény útját: az előcsarnok a hitvallás,
a Sátánnak való ellentmondás helye; a hajó maga
a közösség, mintegy a Noé bárkájában evezés ta-
pasztalata; míg a Szentély a papságnak és a gre-
gorián zenének van fönntartva. Igaz, ha kézbe
vesszük a könyvet, rögtön a szentélyhez jutunk
— a borítón a perenyei templom főoltárát díszítő
Szent Ágota-templom színes oltárképe található.
Azonban, ha a hármas felosztásnál maradunk, a
kötet alapvető hitvallásának a Szent Ágota nevé-
hez és erejéhez való hűséget, belé vetett bizalmat
tekinthetjük. A 6. század óta ünnepelt Szent Ágota
szűz és vértanú neve Magyarországon napjaink-
ban kevéssé tisztelt — olvashatjuk a bevezetőben.
A kötet e köré a rendkívüli nő köré szerveződik,
aki a szicíliai Katania városban született, és akinek
bátorsága, jósága (nomen est omen, a név jelen-
tése: „a jó”) azóta is fölragyog, állhatatossága erőt
ad. A róla szóló írásokból Rétfalvi Balázs tolmá-
csolásában megtudjuk, hogy még a halál torká-
ban, a válogatott kínzások közepette is így mert
szólni: „Ha te a fenevadak közé vetsz engem, azok
hallván a Jézus nevét megszelídülnek: ha a tűzbe
vettetsz engem, hűvös harmat jő az égből, mely
megkönnyebbít engem. Akár minémű kínba vess
engem, mindenütt megszabadít a Sz. Lélek Isten,
ki énbennem lakik.”

Az Ecclesia Agathae több réteget átölelő, szé-
pen körüljárt helytörténeti munka, mely alap-
vető értékként támaszkodik a népénekekre. A vá-
logatott anyagú népének CD-t és a közel 10 órás
népének CD-ROM-ot tartalmazó igényes felvé-
telek, az adat közlők személyes jelenléte gazda-
gítja az egyébként is elképesztő alapossággal és
lelkiismeretességgel összeállított kötetet. Az ar-
chaikus népi imádságokat is tartalmazó egye-
dülálló hanganyag előadásában a helyi énekesek
mellett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Népzene Tanszék népi ének szakos növendékei
működtek közre. A tiszta csengésű, a capella éne-
kelt népénekek mélyrétegekből táplálkozó erővel
hangzanak fel. A CD-ROM szájhagyományból
gyűjtött népénekeket ölel fel (összesen 258-at), va-
lamint 14 archaikus népi imádságot. A legújabb -
kori, legtöbbször az áhítatot csak érzelgősséggé
degradálni képes zenécskék korában a keresztény
katolikus liturgia helyreállításában fontos szerepe

van a hasonló kiadványoknak. Ezekre a népéne-
kekre és az eredeti templomi liturgiához méltó
dallamoknak lélektisztító, katartikus erejére szük-
ség van. Ezen archaikus motívumoknak az ének-
lése úgy hathat, mint talán a keletieknél a hétköz-
napokban a mantrák. Nyugaton a szentmisén
kívül kevés hétköznapi rituáléval segíti a fiatalok-
idősebbek hétköznapjait a vallás, a közös éneklés
talán az egyik ilyen hiánypótló tevékenység le het.
Nem véletlen talán, hogy a CD hangjai között
több fiatalt fedezhetünk föl, ahogyan az egyik leg-
megejtőbb előadásét, a Jézus keresztjéről szóló
csodálatos énekét. (A kötet különleges élményt
nyújtó, ünnepélyes bemutatója az MTA Zenetu-
do mányi Intézetben zajlott 2011 novemberében.)

Ez a páratlan dokumentáció egy pár száz fős
helyről magában foglalja a perenyei templom tör-
ténetét, részletes táblázatokkal prezentálva a helyi
családokat, ezen túl névmutatókkal ellátva (még
születési-halálozási adatokkal is szolgál) a temp-
lomot és a község lakosságát megismerni kívánók
számára. Amellett, hogy a közelebbről érintettek
számára igazi kuriózum, a távolabbról közelítők
is haszonnal forgathatják, hiszen történet, zene,
irodalom, képzőművészet és vallás találkoznak itt.
Így természetes tehát, hogy a felvonultatott ta-
nulmányírók is több területről érkeztek, ezzel is
tágítva a téma horizontját. Zenei téren különösen
izgalmas anyagról van szó, hiszen kottákkal tele-
tűzdelt népgregorián énekekkel, Szent Ágota tisz-
teletére írt latin és magyar nyelvű dallamokkal
gazdagított — továbbá: hazánkban első alkalom-
mal olvasható a középkori, magyarországi Szent
Ágota-mise teljes kiadása kottával ellátva, Kovács
Andrea szakszerű munkájaként.

Szent Ágota vértanúsága történetét hiteles ösz-
szefoglalóban ismerhetjük meg (ami már csak
azért is hangsúlyozandó, mivel átfogó monográ-
fiája még nem jelent meg magyar nyelven), Kerny
Terézia pedig művészettörténeti áttekintést ad az
Ágota-ábrázolásokról, azok sorsáról, történetéről,
és szól a szent nevéhez kapcsolódó kultuszokról is.
Ízelítőt kaphatunk egy Szent Ágota-kép történetéből
S. Lackovits Emőke tollából, és maga a templom is
aprólékos megvilágítást nyer történelmi távlatok-
ba helyezve szintén Rétfalvi Balázs tól, a téma
avatott szakértőjétől, míg Perenye 18. századi la-
kóinak történetével Szalai Veronika foglalkozik.

A helytörténeti, vallásnéprajzi és népénektör -
té neti fejezet — mely a félszáz oldalnyi kötet je-
lentős részét teszi ki — Medgyesy S. Norbert szak-
avatott tollából született, aki jelen kötetet
történészként és zenészként egyaránt jegyzi, és aki
korábbi munkájában a csíksomlyói passiódrá-
mákkal foglalkozott behatóan. A község vallási éle-
te és szakrális néphagyománya épül be nagyon pon-
tos fogalmi és történeti háttérrel, a Mária- és
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szenttisztelet tükrében szintén kottákkal, szöveg-
másolatokkal és több helyről ismerős szövegva-
riánsokkal tűzdelve. E fejezetben az Erdélyi Zsu -
zsan na által méltó helyre emelt archaikus népi
imád ságok világáról is szó esik. A kötet függelé-
kében számos színes fénykép is található a köz-
ségről, a templom belsejéről, kincseiről és a köz-
reműködőkről.

Végül álljon itt egy mondat a könyv összefog-
lalójából, mely kiválóan rámutat e nagyszabású és
nagylelkű szaktudással született munka céljára,
komolyságára, szellemiségére: „A mai, mindent
egy kaptafára húzó globális falanszter-világban
elsősorban nem anyagi jószágokra kell gondol-
nunk, hanem szellemi és lelki javainkra, melyek
az elmúlt 16 esztendő során az utolsó pillanatban
lettek megörökítve (…). Gyémántdarabként szol-
gálják Perenye és a környező falvak, a Szülőföld
Arcának fennmaradását, a Sacra Hungaria egy
kis, éppen a nyugati határt védő részének fennma-
radását.” (Magyar Napló, Budapest, 2011)

TURAI LAURA

JEFFREY CORNWALL 
— MICHAEL NAUGHTON: 
ÉLNI ÉS VÁLLALKOZNI

A kötet szerzői arra tettek kísérletet, hogy a ha-
gyományos, arisztotelészi és Szent Tamás-i
erénytan alapján útmutatást adjanak korunk
vállalkozóinak a jobb döntések meghozatalához,
és ahhoz — s ez talán az újdonság a kötetben —,
hogy mindezeken túl jobb szülők, állampolgárok
és egyháztagok legyenek. Michael Naughtonnak
nem ez az első könyve magyarul. Helen Al ford
domonkos nővérrel 2009-ben megjelent kötetük-
ben (Menedzsment, ha számít a hit) arra próbáltak
rámutatni, hogy modern világunkban a keresz-
tény társadalmi elvek egy „új” menedzsment
alapjait adhatják, amennyiben a munkahelyet és
a hitet, a spiritualitást megfelelően összeegyez-
tetik. Hasonló a kiindulási pontja Jeffrey Corn -
wallal közösen jegyzett könyvüknek is, ahol
valós, általuk is megtapasztalt jelenségekre (ki-
zsákmányolás, kimerültség, túlhajszoltság, igaz-
ságtalanság az üzleti életben stb.) próbálnak
válaszolni, módszerük azonban lényegesen kü-
lönbözik.

A szerzők a minnesotai Szent Tamás Egyete-
men tartottak több teológiai kurzust, melyeknek
fókuszában a jóság és az üzleti élet állottak.
Ezekből az előadásokból született a kötet. Kicsit
furcsa a könyv céljának meghatározása mai
vadkapita lis ta világunkban, de saját megfogal-
mazásuk szerint olyan vállalkozóknak akartak se-
gíteni ezzel, akik a jót keresik. A jót kereső ember

leírása keretezi tehát a könyvet, mely tulajdon-
képpen esettanulmányokat tartalmaz: hogyan le-
gyünk jók önmagunkkal szemben, hogyan le-
gyünk igazságosak a munkabér szempontjából,
melyek a valóban jó célok egy üzleti vállalkozás
esetében stb. A kötet egyik értéke pontosan abban
található, hogy nem előre gyártott elméleti konst-
rukcióval közelít az üzlet világához, azaz nem
akar egy valószínűleg hibás gazdasági elméletet
rákényszeríteni a valóságra. A szerzők arra mu-
tatnak rá, hogy minden üzletembernek más és
más problémái vannak, viszont a legkülönbözőbb
élethelyzetekben is található néhány közös pont
válaszaikban. Jeffrey Cornwall és Michael
Naughton ezeket a közös pontokat életstraté-
giákként jellemezték, és kapcsolatba hozták a négy
sarkalatos erénnyel, amelyek a jó emberi cselek-
vés iránymutatói. A sarkalatos erények Aqui nói
Szent Tamás szerint az ember természetes ké-
pességeit tökéletesítik: az észhez hozzárendelő-
dik az okosság, az akarathoz az igazságosság, az
érzékekhez kötött törekvéshez pedig a bátorság
és a mértékletesség. A könyv eredeti ötletének tű-
nik az egyes erények megvalósításának konkrét
üzleti példákkal való megvilágítása.

Az a tónus azonban, ahogy a kötet megszólítja
hallgatóságát, kelthet egyfajta bizonytalanságot
bennünk. Olvasás közben végig az az érzésünk,
hogy ez a könyv nem egyszerű állampolgárok-
nak, hanem az agyonhajszolt, érzéketlen, tulaj-
donképpen megingathatatlan anyagi háttérrel
rendelkező üzletvezetőknek íródott. Holott az
üzleti élet nem csak topmenedzserekről szól, és
nem csak attól lesz jó az üzleti élet, ha pár vezető
jó emberként okos döntéseket hoz. A kötet túlsá-
gosan egyoldalúan a gazdag és sikeres ame rikai
nagyvállalkozók szemszögéből tárgyal ja az eré-
nyek kérdését, miközben a gazdasági élet szerep-
lőinek nagy többsége még manapság is inkább a
kispénzű és vállalkozni nem merő munkaválla-
lókból, s nem a munkaadókból tevődik össze.
Ha a kötet bizonyos értelemben a teljességre tö-
rekszik, akkor az erények kérdését bizony a
„kis ember” esetében is tárgyalnia kell.

A kötet erőssége viszont, hogy nagyon sok
pozitív példát mutat föl a vállalkozóknak, hogy
miként tehetik életük központjává, cselekvéseik
motorjává az erényeket. Példáikat azonban mind-
mind az Amerikai Egyesült Államokból hozzák.
Kíváncsi lennék, hogy vajon itt, Ma gyar országon
találtak-e volna ennyi jó példát a jó vállalkozó-
ról? Csak remélhetjük, hogy az ilyen és ehhez
hasonló kötetek hozzásegítik honi üzletemberein-
ket ahhoz, hogy jó emberek és erényekben meg-
gyökeresedett vállalkozók legyenek. (Mária Rádió
Kiadó, Veszprém, 2010)

HOPPÁL K. BULCSÚ
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