
GYÖNGYÖSI ISTVÁN LEVELEI 
ÉS IRATAI

Gyöngyösi István a magyar barokk költészet klasz-
szikusa, a magyar Ovidius és Marino: Zrínyi „he-
donista”-humoros ellenpólusa és kiegészítője, a nép-
szerű, az olvasmányos poéta, aki a világot
négysarkú strófákba dobozolta, a magyar epikus
költészet iskolateremtő ősatyja. Üssük fel bár-
melyik művét, szembetűnő, mennyire irodalmi,
mennyire „ovidiusi” a gondolkodása: mintha fo-
lyamatosan az irodalom szemüvegén át látná a
létezést. Amit csak a konkrét valóságból beszivá-
rogtat, az is mitológiává, allegóriává nemesül a tol-
lán, még nevetni is az antik ősmotívumok, témák,
retorikai sémák kifigurázával tud igazán. Csalha-
tatlan formaérzékkel született, mint Ovidius.

Nagy mazsolázó volt, folyamatosan mozaik-
darabkákat keresgélt az antik hagyományban egy
új, elképzelt koherens költői tablóhoz. Ez a sugár-
zó irodalmiság, ez a könyvember-lét azt sejtetné,
hogy Gyöngyösi nyilván hajlott a művészi (ön)ref-
lexióra is, és levelezésében bizonyára szép szám-
mal akadnak majd irodalomesztétikai kérdésfel-
vetések, lírai futamok, költői agytornák vagy
legalább felbukkan néhány különösen agyafúrt in-
tertextuális poén. Reménykedve olvassuk, hátha fel-
bukkan néhány — Németh László Bethlen Mik-
lóssal kapcsolatos terminusát használva — szépírói
sziget. Nem igazán. Gyöngyösi vélhetőleg e terü-
leten is a nagy magányosok közé tartozott: epikus
költeményeiben is csak áttételesen polemizált, ve-
tett fel irodalomesztétikai problémákat, leveleiben
még annyira sem. Nem volt költői-intellektuális kö-
zege vagy szóban intézte az ilyesmit.

Koháry Istvánnak elpanaszolja, mennyire szű-
kös ideje van az alkotásra a perek és a folytonos ad-
minisztratív káosz őrülete miatt. Egy gyakorlatias,
pragmatikus ügyintéző áll elénk, aki ugyanakkor
retorikailag fantasztikusan képzett: ragyo góan,
arányosan szerkeszt, tagol, érvel, szellemesen iro-
nizál. Pontosan tudja, melyik nyelvi regiszterben
hol a határ. Viszonylag sokat ír, számtalan ügyben
jár el, szinte érezni a bürokrácia szorongató keze-
it a költő nyakán, a „nyűgöket” és a „nyilakat”, a
köl tőietlen és időrabló hivatali agressziót. Az epi-
kus alkotásokban ezer színben ragyogó betétle-
velek, episztolák fantáziatúltengései megszür-
külnek, elhalványulnak, kivesznek, győz a nyelvi
gyorsdaráló, mely a pragmatikus érvelő közlésre
szorítkozik.

Mielőtt nyilvánvaló részlehajlással vádolná-
nak, le kell szögeznem, hogy szociokulturális ér-
telemben, illetve a kultúrtörténet számára felbecsül -
hetetlen forrásegyüttes, amit Jankovics József,

Nyerges Judit és Tusor Péter aprólékos és tisztele-
tet parancsoló filológusi eltökéltsége produkált,
s bizonyos értelemben jogtalan a hiány szorítását
hangoztatni a másfajta gazdagsággal szemben.
Mintha belelátnánk például Kavafisz „unalmas” hi-
vatal nokéletébe. Hogy mekkora is a gigantikus, ter-
mészeti, létfentartó hordalékanyag-hegy a Par-
nasszus szomszédságában.

Ez a hatalmas anyag ugyanakkor időzített
bom baként robbant fel: s a detonáció magával so-
dorta a bevett és „klasszikus”, az öröklött és szí-
nezett, gazdag, sokszor opportunista karaktert
mu tató, színeváltogató, több emberéletre elegen-
dő Gyöngyösi-életrajzokat is. Gyöngyösi Istvánból
ugyanis több is volt. Már Dugonics Andrásnál meg-
kezdődött a referenciális Gyöngyösik életrajzainak
összemosása: Dugonics adatgyűjtője informálta fél-
re öntudatlanul a szerzőt, s így állt elő az a hely-
zet, hogy a Dugonics-féle Gyöngyösi-pályaképben
két vagy akár három Gyöngyösi István életrajzi ada-
tai kopírozódnak egymásra. A halmozó hagyo-
 mányt Gyöngyösy László is folytatta, aki az eper-
jesi–radvánci–ungi Horvát Gyöngyösi família
adatait is beillesztette a költő életrajzába. Korrek-
ciók ugyan történtek, de a radikális tisztázás még
váratott magára: a gömöri alispán (költő) és az Ung
megyei fiskális életrajza szinte szétválaszthatatla-
nul olvadt egybe. Jankovics József szerint a korban
legalább három-négy Gyöngyösi István élt, s kö-
zülük kettő nagyjából egy időben volt egy helyen,
nevezetesen a füleki vár katonái között. A levelek
és dokumentumok gyűjteménye új Gyöngyösi-élet-
rajzot is kínál. Ami bizonyossá vált: a költő nem rad -
vánci születésű, nem Sárospatakon, hanem Nagy-
szombatban végezte felsőfokú tanulmányait,
méghozzá Esterházy Pállal egy osztályban (akinek
nádorrá választása alkalmából írta meg Kesergő
Nym pha, illetve Palinódia címen ismert költeményét).
Esterházytól birtokot kapott, de ez egyúttal a fo-
lyamatos pereskedés ódiumát is maga után von-
ta. Gyöngyösi csendes életű udvari ember és hiva -
talnok volt, Wesselényi Ferenc „komornyikja”.
Gyön gyösi eleve katolikusnak született, és az is ma-
radt: áttérésének legendája az életrajzkontami -
nálódásokból eredeztethető. A Rózsakoszorú elmé -
lyült Mária-kultusza nem öregkori, megtérési
túlkompenzálás, hanem egy eredendően katolikus
lelki beállítódás barokk, Esterházy Pál Mária-kul-
tuszával rokon költői megkoronázása. A levelek-
ből kitűnik általános érvényű vallási toleranciája,
de a katolikus értékek terjesztésére vonatkozó at-
titűd iránti elkötelezettség is.

A Wesselényi-mozgalom jobb megértéséhez
ugyan kis lépésekkel (hiszen Gyöngyösi csak afféle
„deákként” van jelen a történésekben), de mégis kö-
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zelebb jutunk: hogy mennyire, azt majd az avatott
történészek mérik le. Kardinális, terhelő vagy kü-
lönösen bizalmas dokumentumok a kötetben nem
szerepelnek. Tusor Péter pontosan tájolja be Gyön-
gyösi státuszát, miszerint „Gyöngyösi volt az első
honorácior, ugyan kisnemesi származású, de a job-
bágynál csupán hivatali munkájának köszönhetően
kedvezőbb helyzetben levő értelmiségi”.

Ingatlan- és birtokpereit jelentős mértékben
dokumentálja a kötet: noha jegyzői pályája után alis-
pánként (illetve esküdtként és főjegyzőként is) szol-
gálta a megyét, Andrássy Miklós pedig Kraszna -
horkaváralján adott neki zálogos házat, a csetneki
kúria biztos menedékén túl nem sok minden ma-
radt a tulajdonában.

A magyar és latin nyelvű misszilisek elsősorban
hasznosságuk, világos szerkezetük és hatékony ér-
velésük, dokumentumértékük miatt figyelemre-
méltó szövegek, Gyöngyösi leveleinek jelentős
csoportja gazdaság- és adminisztrációtörténeti
aranybányát képez. A személyesség ritkán bukkan
fel, olykor viszont megejtően, lélektanilag hitelesen:
a költői, írói, fordítói munka ellehetetlenülésének
fájdalma, a gazdasági-politikai-jogi gépezet malma
teljes erővel őrli fel az alkotói energiákat, s ez nem
egy ponton szinte a pszichikai összeomlás peremére
hajtja Gyöngyösit. Túl alapos, túl pedáns, túl kor-
rekt, túlságosan is strapabíró, túl becsületes, virtuális
„Fehér Holló–díjas” hivatalnok volt.

A Gyöngyösi István levelei és iratai című, hatalmas
filológiai erudícióval megalkotott dokumen tum-
 gyűjtemény, mely a költő valamennyi fellelhető
levelét tartalmazza, méltó koronája a Janko vics Jó-
zsef és Nyerges Judit nevével fémjelzett Gyön-
gyösi-életműsorozatnak. Nemcsak lezár, hanem
utólagosan korrigál is: nem szöveget, hanem kon-
textust, mely nélkül a szövegek recepciótörténeti
metamorfózisai is megmagyarázhatatlanok len-
nének. (Balassi Kiadó, Budapest, 2017)

CSEHY ZOLTÁN

SÁNDOR IVÁN: A HETEDIK NAP

A közvélekedés arra figyelmeztet: ne ítéljünk meg
egy könyvet a borítója alapján. Sándor Iván A he-
tedik nap című regényénél azonban akkor járunk
el helyesen, ha már első pillantásunkkal alaposan
szemügyre vesszük a borítón látható Carl Blechen
festményt. A tájkép nemcsak a háborgó tengert és
a derült eget eltakaró viharfellegeket ábrázolja,
hanem megjeleníti a regény lehetséges értelme-
zé seit is.

A tenger látványa, hangja, biztonsága és ve-
szélye éppúgy főszerepet kapnak folytonos meg-
jelené sükkel, akárcsak a történet valós szereplői.
Thomas, Jensen, Mathias, Eliz, valamint az ő tör-
téneteiken keresztül bekapcsolódó személyek éle-

 tét az ismétlő dés jellemzi, ám ez a szakadatlan-
ság sokkal régebb óta tart, mint azt elsőre gon-
dolnánk. A fejezetekre tagolt regény óvatos uta-
lásokon keresztül juttatja el olvasóját a felismerésig,
hogy a történet nem Thomas menekülésével, Jen-
sen Anatómiai Színház élményével, a Négy Kék-
köpenyessel, vagy Eliz meg némulásával kezdő-
dik. Az egyetemi professzor az ókori görögökig
vezeti vissza tanítványait, de egy ponton világossá
válik, hogy az igazi kezdetet Káin és Ábel törté-
nete jelenti.

Az események ideje a középkorra helyezhető,
amikor is Európa népei vallási ellentétek miatt áll-
tak egymással szemben. Fontos azonban hangsú-
lyozni, hogy valójában nem a reformáció esemé-
nyei ről olvashatunk, habár a búcsúcédulák említése
és a „Mester kilencvenöt tétele” nagyon is efelé
irányítják a befogadót. Az utolsó fejezet egy
vár kas tély leírásával kezdődik, melynek építési
dátuma szolgálhat fogódzóul az egész regényre
néz ve: „A kő   falba bevésték az építés évszámát.
A négy szám ból már csak a két utolsó olvasható,
a többit elkop tatta az idő: 16, de hogy melyik év-
századból tizen hat, azt senki nem tudja.” Ezt erő-
síti az a szám talanszor ismétlődő mondat is,
amely nek lényege az, hogy az elbeszélők nem em-
lékeznek, az események az apjukkal, a nagyap-
jukkal, esetleg a dédapjukkal történtek-e meg. Ká-
 in tól kezdődően bármelyik időszak apjai, nagyapjai,
dédapjai meg szólalhatnának.

Az emberi gonoszság, a halál, a háború borzal -
mai, a vallási ellentétek minden szereplő történe-
té be beágyazódnak, s ezáltal minden szereplőt
egyet len történetbe helyeznek. Az összefonódó em-
beri sorsokban azonban ennél finomabban kidol-
gozott ismétlések is helyet kapnak. Ennek egyik leg-
szebb példája az emlékezést segítő tárgyak zsákba
gyűj tése, rendszeres ki- és bepakolása, valamint a
te metésen elmondott beszéd, amely (időben) elő-
ször a Professzor, másodszor pedig Jensen apjának
temetésén hangzik el: „a hajók kifutnak a tenger-
re, napsütésben, viharban, a hajósok tudják a dol-
gukat, visszatérnek, újra vízre szállnak”. Kevésbé
szép példa az egymás halálát kívánó királyok vi-
szálya, amelyet elsőként színpadi darabként is-
merünk meg, második megjelenésekor azonban a
valós események elbeszélésévé válik.

A hetedik nap sokszor ismételt gondolatokat
gördít az olvasó elé: a háború rossz, az emberek a
félelem hatására egymás ellen fordulnak, a vallá-
si ellentétek gyűlöletet, kegyetlenséget szítanak —
„mintha csak üldözöttek és üldözők léteznének”.
Mindezekre szeretünk úgy tekinteni, mint a múlt
eseményeire, amelyeket elég volt átélni az adott kor
embereinek, és a legjobb, amit tehetünk, az a felejtés.
Csakhogy már Hérodotosz is az emlékezést he-
lyezte szembe a felejtéssel, és a regény szereplői is
az emlékezés különböző formáit választják.
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Jóllehet a bibliai hetedik nap a világ terem té-
sének történetével vonható párhuzamba, amikor
is Isten művét befejezve megpihen, Thomas szá-
mára a hetedik nap valami egészen mást tar to gat,
és igen nagy valószínűséggel társai számára is.
Carl Blechen borítón lévő festménye azt sejteti,
hogy a tenger végül mindent elnyel, a főszerep-
lők és a világ számára nincs kiút: „És látá az Úr,
hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön,
és hogy szíve gondolatának minden alkotása
szün telen csak gonosz. Megbáná azért az Úr, hogy
teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő
szívében” (Ter 6,5–6). Jól ismerjük azonban a tör-
té netet, miszerint Noé kegyelmet kapott, s ezért
az ember mégsem tűnt el teljesen a föld színéről.

Az olvasó ugyancsak „kegyelmet kapott”, sőt
mi több, a remény újabb képviselőjével van dol-
ga akkor, amikor könyvet, leírt emlékeket, törté-
ne te ket vesz a kezébe. A borítóról ugyanis lema-
radt az eredeti festmény közepén elhelyezkedő
világító torony, amely felülemelkedik a mindent el-
árasztó hullámokon, és a teljes sötétségen is. Ezt
a világí tó tornyot, a fényt szimbolizálja ez a törté-
net is, ahol minden tragédia és nehézség ellenére
vannak olyan emberek kortól, nemtől, vallástól füg-
getlenül, akik összetartanak, segítenek egymásnak,
és soha nem adják fel a reményt. Mindezen felül
pedig vannak olyan emberek is, akik Hérodotosz
tanítását megszívlelve írással igyekeznek tenni az
emlékezésért, és azért, hogy a múlt hibáit lehető-
 ség szerint ne kövessük el még egyszer. (Magvető,
Budapest, 2018)

BONIVÁRT ÁGNES

ZOLTÁN GÁBOR: SZOMSZÉD
Orgia előtt és után

Hogy a Szomszéd Zoltán Gábor legutóbbi regényé -
nek, az Orgiának a párdarabja, az előzménye és egy-
szersmind a folytatása, arról nemcsak az alcím ta-
núskodik, hanem a két borító is. A könyvek
külsejéről hajlamosak vagyunk elfeledkezni a kri-
tikákban. Itt most viszont mindenképp érdemes be-
szélni róla. Arról, ahogy Hrapka Tibor tervező a két
mű közti folytonosságot megteremtette. Hrapka
úgy tudta megőrizni az Orgia világát, hogy némi-
képp meg is újította azt. A rajzszögek és a cím vér-
szerű betűi már a korábbi kötetnél is megvoltak.
Most rajzolt — és kézírással kiegészített — térké-
pek vannak a borítón és az előzéken, és a margó-
ra a szövegben előforduló helyszínek, személyne-
vek, fogalmak kerültek, szintén kézírással. Ez
utóbbiak azt is sugallják, hogy bár a két könyv egy
tőről fakad, de a Szomszéd még inkább a doku-
mentumok ra, tényekre alapoz.

Az Orgia műfaját egyszerűbb meghatározni: hi-
szen bár az is temérdek második világháborús vá-
ros majori dokumentumon alapszik, ott nem kér-

dő jeleződik meg, hogy regényről van szó. A Szom-
széd esetében ennél jóval bonyolultabb a helyzet.
A szerző maga elsősorban az esszéregény műfaját
említi, máskor meg, egy öniróniával telített — és
Máraira, a kötet egyébként is fontos hivatkozási
pontjára utaló — megjegyzésében vallomásnak
(„Egy budai úrigyerek vallomásai.”) titulálja fel-
jegyzéseit. Mindezek mellett töredékekben egy ön-
életrajzot, családtörténetet is kapunk. És amolyan
mikro tör ténet-írást, egy szűk közeg, a Városmajor
1944–45-ös rajzát, és legfőképpen az ott tevékeny-
kedő nyilasokét. Ez a sokféleség több lehetséges ol-
vasatot nyit meg, melynek tényével és nehézsé-
geivel természetesen az alkotó is tisztában van:
„Tudom, többféle irányba mozdul ez a szöveg,
egyes szaka szai mintha alapkutatásokat feldolgo-
zó értekezések lennének, máskor meg történeteket
próbálok elbeszélni”, írja a majdnem kétszáz láb-
jegyzet egyikében.

Itt tehát felmerül, jogosan, az is, hogy attól sem
lehet eltekinteni: egy író veti papírra ezeket a so-
rokat. Egy író, aki hiába mondja azt, hogy többé
„nincs kedvem kitalált történetek végére slussz-
poénokat hurkolni”, a könyvben vázolt jó né-
hány eseménynél érezhetően „kénytelen volt” a fan-
táziáját használni, már csak azért is, mert olyan
részletességében nem ismerhette, mi hogyan zaj-
lott le, mint ahogy szükségét érezte lejegyezni. Az
olvasás során újra meg újra fel is merülhet a kér-
dés, hogy egy adott esemény leírása meddig tük-
rözi a valóságot és mettől fikció — azért ez egy ilyen
kötet esetében egyáltalán nem mellékes.

A középpontban most is 1944 vége, 1945 eleje áll,
mint említettem, de jóval szélesebb ennél a pers-
pektíva: Zoltán Gábor a szélsőjobboldali mozgal-
makat is bemutatja, sok-sok személy életpályáját
felvázolva a különféle pártokból, szerveződések-
ből. Vizsgálódásait az első világháború végétől, a
Tanácsköztársaságtól, Trianontól, Horthytól in-
dítja, ez(ek) az(ok) a kiindulópont(ok), ahonnan
igyekszik megérteni, kiből mi lett, illetve hogy az
országból mi lett. (Közben gyakran közli az egy
adott évben születettek listáját. Így kerülhetnek egy-
más mellé, egy listára olyan szélsőségesen külön-
böző karakterek, mint Kun páter és Bibó István; tud-
niillik az 1911-ben születettek közé.)

A szerző a Városmajorban élte le szinte az
egész életét, két-háromszáz lépésre van a szülő-
házától az a ház, ahol most él. „Nem ereszt ez a vá-
rosrész”, írja. A legapróbb részletekig érdekli egy-
egy ház múltja (ebben például a Nádas Péter-i
látásmód örökösének tekinthetjük, még akkor is,
ha természetesen nem teljesen ugyanaz foglal-
koztatja őket egy-egy épület történetével, megje-
lenítésével kapcsolatban), és a legapróbb részlete-
kig feltárja a nyilasok főként zsidókkal szembeni
orgiáit, melyekben az alkoholizálás, a szexuális bru-
talitás, az életek kioltásáig terjedő fizikális erőszak
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összefonódott. Kérlelhetetlenségét jól jellemzi,
hogy azt írja: „a sokat idézett maximát, miszerint
megérteni annyi, mint megbocsátani, a legkevés-
bé sem érzem igaznak”. A nyilasok tevékenykedése
kapcsán egyébként az emberirtás fogalma mellett
a polgárháborúét is használja.

Zoltán Gábor számos ponton hiánypótló kuta-
tásokat végez el. Közben részben ismert, részben
általa felfejtett tények alapján portrékat rajzol má-
sok mellett Sztehlo Gáborról, Weöres Sándorról,
Márffy Ödönről, Berény Róbertről, Göncz Árpád-
ról. A Göncz-portréból is az emberi élet törékeny-
ségére derül fény: az, hogy mennyi előre kifürkész -
hetetlen dolgon, véletlenen (?) is múlik (és
semmiképp sem csak az egyéni habituson), hogy
kiből mi lesz, és egyáltalán az: hogy ki marad élet-
ben, és ki nem.

Emlékezetes a szerzőnek az anyja és apja meg-
ismerkedését rögzítő története, amikor is a nő és
a férfi közösen mondják Babits versét, a Danai dákat;
vagy amikor az anya elmondja az éppen zsidózó
fiának, hogy „tudd meg, benned is van zsidó vér”.
Beavatódunk abba is, hogy egyes olvasmányokat
idővel mennyire másképp értelmezett Zoltán
Gábor bizonyos háttérinformációk, nagyobb tu-
dás birtokában — így tulajdonképpen egy szel-
lemi érés, nevelődés folyamatát is végigkövet-
hetjük. (Kalligram, Budapest, 2018)

DARVASI FERENC

KRUSOVSZKY DÉNES: 
AKIK MÁR NEM LESZÜNK SOSEM

Krusovszky Dénes költészete már első regényé-
nek megjelenése előtt is fókuszpozícióba helyez-
 te az emlékezés problémáját, sőt mára kardinális
kérdéssé vált számára az, hogy milyen hatással
vannak a múltban történt (vagy elmaradt) ese-
mények a jelenre, pontosabban, mi az, amit ma-
gunkkal hozunk és alakít rajtunk — azonban ez
a mű arra is rákérdez, ami sok embert foglalkoz-
tat vagy frusztrál, de kimondatlan marad: milyen
életek azok, amelyek nekünk juthattak volna? Mi
hiányzik egy személyiségből, ha látszólag teljes?
Milyen elengedett utak vannak mögöttünk, ame-
lyek megváltoztattak volna mindent — és legfő-
képpen identitásunkat?

Krusovszky első regénye ugyanis az elengedett
utakról szól, néhány múltbeli (olykor jelenbeli) for-
dulópontról, amellyel a mű karaktereinek szem-
besülniük kell. A regény szerkezetéből adódóan
nyomozásra és figyelemre szólítja fel az olvasót,
hiszen az öt fejezet különböző idősíkokban ját-
szódik, és különböző szereplők életébe enged
betekintést. Ezek a fejezetek egy-egy kisregénynek
is beillenek, és elsőre úgy tűnik, öt portrét, öt egy-
szerű epizódot és hozzájuk tartozó cselekményt ol-

vasunk. De a logikus nyelv, a nem metaforizált, mé-
gis költői képiség, az intelligensen és higgadtan ve-
zetett narratíva biztos kézzel fekteti egymásra a ré-
tegeket, és fonja össze a szabad szálakat egy
monumentális szövedékké, amely reális, plaszti-
kus regényteret hoz létre.

A történet lassú és csendes, merengető hangu-
lat lebeg a mondatokon, az olvasó mégis belső fe-
szültséget érzékelhet, amelyek a kulcsfontosságú
jeleneteknél lépnek működésbe. A regény közép-
pontja A dzsinn című harmadik fejezet, melyben a
tüdőgondozóban ápolt, vastüdőben senyvedő
Aszalós Ferenc küzd körömszakadtáig a történe-
te elmondásáért. Emlékezni akar, és az emlékezés
révén megválaszolni azt a kérdést, hogy ki volt ő
maga, illetve hogy ki lehetett volna. Ez azonban tra-
gédiába torkollik, hiszen Aszalós nem jut el az ön-
megértésig, a megértés már Bálint feladata lesz.
Vagyis bizonyos szempontból eljut: hirtelen rá-
zuhan mindaz, aki már nem lesz sosem, a jelen te-
hát egy torz, esélyeitől megfogyatkozott identitást
eredményez.

Ezzel az esélyvesztéssel küzd a regény minden
szereplője; a „mi lett volna, ha” kérlelhetetlensége
űzi a karaktereket a beteljesületlen lehetőségek ös-
vényein át a szembesülés gyötrelméig, melyben sa-
ját alternatív tükörképük kíséri és kísérti őket: ez
az alakmás az, akik már nem lesznek sosem. Érez-
ni az író életrajzi ihletét, de ami igazán hátbor-
zongató, az az azonosulás kényszere; Krusovszky
bevonja az olvasót a szövegbe, a regény olvasása
saját múltunkkal is szembesít — legyen ez kollek-
tív vagy individuális érintettségű. Hiszen Bálint hir-
telen felindulásból indul el szülővárosa felé, de ez
csak a felszín, valójában régóta érlelődött benne az,
hogy újra egy múltbeli viszonyrendszerbe kerül-
jön, és átértelmezze jelenét és önmagát, még ha ez
számára sem világos.

A megértés hosszú folyamat, az emlékezés pe-
dig töredékes, ezt modellálja a szerkezeti felosztás,
és az idősíkok váltása is. A két legfőbb szereplő Bá-
lint és Aszalós — előbbiben benne élnek a múlt és
a jelen eseményei, utóbbit egyenesen felemésztet-
ték — mégis hosszú időre van szükség ahhoz, hogy
a múlt és a közeli jelen törmelékeit, mozaikjait össze-
illesszék, de amikor sikerül, egy-egy újabb titokra
derül fény, évtizedes elhallgatások válnak semmissé,
és a főszereplők megértik (az akár már elmúlt) ese-
ményeket, helyüket és szerepüket ezek alakulásá-
ban. Ezzel a nehéz folyamattal újabb és újabb el-
engedett út épül fel. A mű jól eltalált jellemrajzaival
és kendőzetlen korértelmezésével lesz egyedülál-
ló epikai teljesítmény a kortárs magyar irodalom-
ban, de nem marad meg egy művészeti ágon be-
lül, rólunk szól, korunkról és fájdalmainkról, arról,
hogyan leszünk olyanok, akiket boldognak látnak,
akiket átlagosnak és normálisnak fogadnak el, mi-
közben elveszettek maradnak belül, kissé kiszol-

154



gáltatva sorsnak és világnak. Ahogyan Bálint
egyik belső monológjában olvashatjuk: „amiről be-
szélünk, annak vége van már, és az én tudtom nél-
kül éppúgy végbe tudott menni, a maga szívet tépő
precizitásával, mintha tudtam volna róla”. Bálint
nem tud kiszakadni az idő hálójából, mindig al-
ternatívák közül választ (vagy kap a sorstól) egy
utat. A törvény egyszerű: mindig marad elengedett,
ismeretlen út mögöttünk.

Ez a regény kendőzetlenül tárja elénk, milyen
meghalni, miközben élünk. Ugyanis minden em-
bernek számtalan elengedett út van a háta mögött:
beteljesületlen tervek, hiú vágyak és kiábrándító
fordulatok. Megtanítja azt is, hogy nem a múlt fáj,
nem a kényszerű döntések, hanem a jelen: mindaz,
ami a múlt egy adott pillanatában még lehetőség
volt, azonban eddigre már szertefoszlott. A jövő-
ben is az fog fájni, akik már nem leszünk sosem,
de akik mégis vagyunk, hiszen az elengedett uta-
kat, ha csak képzeletben is, de bejárjuk, és belát-
juk, hogy mindazok is vagyunk, akiket elszalasz-
tottunk. (Magvető, Budapest, 2018)

BARÁTH TIBOR

RAB GUSZTÁV: SABARIA, AVAGY
SZENT MÁRTON KÖPENYE

„De hiszen ez egy regény” — mondta egyik kol-
légám a Savaria Múzeum Szent Márton Intézeté-
ben, amikor belelapozott a könyvbe. „De ez a tör-
ténet nem is Szent Mártonról szól” — folytatta
néhány nappal később, amikor már túl volt a regény
elolvasásán. „Vajon kivel azonosítható Nádor pá-
ter, a békepap? — tűnődött el. — Bár az egész szto-
ri egy fikció, de annyira konkrétak az utalások, hogy
ő is egy valódi személy kell, hogy legyen, akárcsak
Ballagó Vendel, a meghurcolt régész” — folytatta
az okfejtését. Ténylegesen léteznek a könyvben em-
lített utcák, kocsmák, templomok, s szerepet kap
benne maga a szombathelyi püspök is. Hol a ha-
tár a valóság és a képzelet között?

Rab Gusztáv Sabaria, avagy Szent Márton köpenye
című regénye, akárcsak Joyce Ulyssese, egyetlen jú-
niusi nap történetét mondja el. Bár egy picit az
Ulysses is kapcsolódik Szombathelyhez, a további
összehasonlítás indokolatlan.

1952 júniusában az IBUSZ kultúrbuszt indít Bu-
dapestről Szombathelyre, hogy a kirándulás részt-
vevői megnézzék a szombathelyi Romkertet. Elvileg
csak kiválasztott emberek szállhatnak fel a busz-
ra, de a végén kiderül, hogy többen — kihasznál-
va azt, hogy Szombathely közel van a határhoz —
nyugatra disszidálnak. Ez azonban csak a háttér-
történet. A csoportot a Romkertben a Sabaria Mú-
zeum igazgatója vezeti körbe. Éppen a Capitoliu-
mi Triász Jupiter-szobrát mutatja be, amikor a
csoporthoz csapódott idős szombathelyi varrónő

kijelenti, hogy amit látnak, nem Jupiter, hanem az
a Márton, akivel ő maga olykor beszélgetni is szo-
kott. Legutóbb például azt mondta neki: „vissza-
megyek én hozzátok Sabariába, és egy napon ép-
pen úgy le fogom rombolni Belzebub pogány
oltárait, ahogy Galliában is leromboltam azokat”.
E szavakat hallva lépnek közbe a civil ruhás nyo-
mozók. A nénit és a közelben állók közül három fér-
fit, Nádor pátert, Ballagót és egy Kis Farkas János
nevű orvost az ÁVH-ra viszik kihallgatásra.

Itt álljunk meg egy kis időre. Az 1952-ben ját-
szódó történetet Rab 1958–60 táján Franciaország -
ban írta, a könyv először 1963-ban angol fordí-
tásban jelent meg, magyarul csak 2018-ban vált
hozzáférhetővé. Vajon nem téved-e a mai olvasó,
ha úgy látja, hogy a könyvben nagyon sok az „át-
hallás”? Szombathely keresztény tradíciói az öt-
venes-hatvanas években többször is intézkedés-
re késztették a hatalom képviselőit. Az egyik
sarkalatos kérdés éppen a római korhoz és a ke-
reszténységhez való viszony volt. Konkrétan is elő-
került a Romkert ügye, amiről akkor még azt gon-
dolták, hogy a Quirinus bazilika maradványait rejti.
A Romkertet 1942–43-ban feltáró Géfin Gyula ka-
nonok és társai ellen azért lépnek fel, mert túl nagy
hangsúlyt fektettek a város keresztény múltjára. Le-
járatásuk már 1958-ban, az MSZMP KB új műve-
lődéspolitikai irányelveinek megjelenése után,
azok „helyi feldolgozása” során elkezdődött. Rab
Gusztáv ekkor már külföldön volt, de nem kizárt,
hogy hallott ezekről az ügyekről. Tehát a könyv ké-
szülte idején, de azt megelőzően is, rendszeresen
felmerült az a kérdés, hogy kihez, milyen kultúr-
körhöz kapcsolódnak a romkerti emlékek. Aki a he-
lyi viszonyokat ismeri, azonosítható helyzeteket,
epizódokat vél felfedezni. Vajon megengedhető-e,
ha a regény egy-egy mondatába belekapaszkodunk,
azokat saját akaratunk szerint értelmezzük? Eset-
leg a szerző épp ezt akarja kiprovokálni? Vajon nem
visznek tévútra ezek az áthallások?

Szabó Piroska varrónőt az ÁVH-n a Márton ál-
tal közvetített üzenetekről faggatják. Szopor elv-
társ a szombathelyi püspök elleni pert készíti elő,
amelyben Mártonnak, a „felszabadító imperialista
hadsereg patrónusának” is szerepet szánnak. A fe-
nyegetések hatására Ballagó és társai lesznek majd
a független, de együttműködő szakértők. A Már-
 ton által közölteket mindenki másként interpre-
tálja. Amikor Piroska elmondása szerint Szom-
bathelyen a jánosok uralkodnak, valójában arról
van szó, hogy Márton idejében a kereszténység ari-
ánus („arijános”) irányzatának képviselői voltak
többségben, ám a kihallgató szerint ez rejtett
utalás Tatár János belügyminiszterre. Hozzáte-
szem, lehetne akár Gosztonyi János kultúrpolitikus
is, aki az ötvenes évek végétől a Vas megyei párt-
bizottság első titkára volt. Ő állt azon sajtótáma-
dások mögött, amelyek Géfin Gyulát, Kádár Zol-
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tánt és Horváth Tibor Antalt történelemhamísí-
tónak minősítették.

A kihallgatási jegyzőkönyvet a meggyötört
püspök is aláírja. Egyedül Nádor vívódik még. Róla
közben megtudjuk, hogy 46-ban miniszter volt, és
az altábornagy elvtársról — aki egykor egyszerű
szabósegéd volt — az együtt elköltött kellemes va-
csorák jutnak eszébe. Nincs már szükség rá, mehet
a süllyesztőbe.

Az ávósok mindez idő alatt a városban razzi-
áznak. Mindent felforgatnak, mindenhová benéz-
nek, a helyiek úgy tudják, Szent Mártont keresik,
de nem találják. A kultúrbusz 10 hiányzó utassal
indul vissza Budapestre.

Rab Gusztáv (1901–1963) irathagyatéka né-
hány évvel ezelőtt került haza Franciaországból Bu-
dapestre, a Petőfi Irodalmi Múzeumba. Ez a tíz do-
boznyi anyag több, eddig magyarul soha meg nem
jelent regénynek és novellának a kéziratát is tar-
talmazza, az egyik közülük a Sabaria, avagy Szent
Márton köpenye címet viseli. A Magyarországon (is)
ismeretlennek számító szerző munkáját Tüskés
Anna irodalomtörténész rendezte sajtó alá. Az ala-
pos kísérő tanulmányokat is ő és Tóth Ferenc írták.
(MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest,
2018)

ORBÁN RÓBERT

ADAMIK TAMÁS:
CARMINA RUSTICA
Versek és műfordítások

Alighanem egyedülálló verseskönyvvel gazda-
godunk, amikor Adamik Tamás Carmina Rustica
című gyűjteményét kézbe vehetjük. Egyedülálló,
hiszen ez a szerző első önálló verseskötete, amely-
ben azonban kereken hat évtized termésének leg-
javát válogatta össze: az első költemény 1956-ban
született, a legújabbak 2017-ben. Ünnepi kötet: a
szerző 77 költeményét a költőbarátok-költőtársak,
Baka Györgyi, Paraszkeva és B. Tóth Klára köszöntő
versei egészítik ki 80-ra, majd lezárásként követ-
kezik a 81., Nyíri Erzsébet verse. A kis kötetet Deák-
Sárosi László Előszava vezeti be, és az ő méltatása
zárja. Végül megtaláljuk a szerző rövid életrajzát,
a korántsem teljes bibliográfiából pedig képet
kaphatunk a tudós filológus hatalmas és sokszínű
tudományos munkásságáról.

Különleges a válogatás még egy szempontból
is. A jelenkori pályatársak mellett meghívást kap-
 tak a kötetbe a latin irodalom kutatójának örök ba-
rátai, halhatatlan költőtársai is. A 77 versből 19
ugyan is műfordítás: Adamik Tamás bravúros tol-
mácsolásában többször is megszólal az epigram-
 maköltészet fölülmúlhatatlan fejedelme, Martialis,
azután Horatius, Ovidius, de hasonlóképpen
megtaláljuk a kötetben a rég letűnt Pannonia meg-
indító verses maradványait, egyebek között az

aquincumi orgonaművésznő, Aelia Sa bina em-
lékét megörökítő epigrammát. És ne feledjük,
hogy Adamik Tamás nemcsak a klasszikus ókor,
hanem a középkor irodalmának tudósa is. Ha-
talmas római irodalomtörténeti kézikönyve után
nemrégiben a Szerb Antal által csak „hallgató szá-
zadoknak” ne vezett kora középkor latin irodal-
mát két roppant kötetben tárta a magyar olva-
sóközönség elé. Fölfedezhetünk tehát olyan, ma
már alig ismert nagyszerű költőket, mint amilyen
az 5–6. század fordulójának ragyogó csillaga, Mag-
 nus Felix Enno dius, akinek lenyűgözően szép
kertleírásaiban gyönyör ködhetünk. S talán ke-
vésbé közismert, hogy a szerző szlavistaként ki-
váló ismerője az orosz irodalomnak is, melyet a
kötetben Borisz Paszternák Március című, rusz-
tikus hangulatú versének gyönyörű tolmácsolá-
sa képvisel. Azért említem meg itt a fordításokat,
mert az egész verseskötet szerke zetének kulcs-
fontosságú részét képezik. Kü lön leges, de annál
invenciózusabb szerzői elgondolás, hogy e mű-
fordítások nem a saját költemények után, elkü-
lönítve, mintegy függelékbe helyezve kaptak
helyet, hanem alaposan átgondolt művészi kom-
pozíció alkotóelemeivé válnak.

A kötet 77 verse ugyanis hét fejezetre tagolódik:
Oltalmad alá, Válaszúton, Férfias élet, Szenvedély–Szen-
vedés, Találkozások, Elmúlás, Variációk. Ezen belül a
szerző saját versei szigorú időrendben, gondosan
keltezve követik egymást, megrajzolva a költői ön-
életrajzot. Az egyes fejezetek végén azonban helyet
kapott egy-egy Kitekintés, melyben az említett köl-
tők veszik át a szót, mintegy párbeszédet folytat-
va a kötet szerzőjével. Szép példája ennek az Ol-
talmad alá című fejezetet lezáró, 1962 márciusában
keletkezett Hópelyhek borongós hangulata: „Száll-
nak a hópelyhek, szállnak gyorsan kavarogva, /
Rozzant ablakon át figyelem, hogy hullnak a mély-
be, / Ámbár jó ideig makacsul s kétségbeesetten
/ csapkodnak még erre is arra is, égve a létért.”
Ezt a mélabús meditációt azonban rögtön ellen-
pontozza az utána következő, szintén hexamete-
res Ennoidus-vers, A kertbe belépve, mely a költészet
mágikus, minden rosszat megtörő erejéről szól, s
melynek fordítása 2014-ben készült: „Tudd, aki lép-
teidet vezeted szép zöld levelek közt, / hogy
szókész ember szava szebb kertet mutogathat. /
Csábos a csíra, amit bölcs ajkad bíbora megfest.
/ Enyhe tavaszt ébreszt, ki virágot termel a télben. /
Jéghideg árad szét: szavaid meleg évszakot érnek.
/ Szent erejétől végül meghátrálnak a kígyók.” A kö-
 tet forgatását még izgalmasabbá teszi, hogy számos
megfelelést találunk egymástól távolabbra helye-
 zett versek között is.

Ebben a mesteri kompozícióban, mely a klasz-
szikus római költők, Vergilius, Horatius, Tibullus
csodálatosan fölépített köteteit idézi, minden vers
jelentése megsokszorozódik a többi által, és arra
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készteti az olvasót, hogy újra meg újra kézbe ve-
gye a kicsiny könyvet, mert akárhányszor lapoz-
za föl, mindig új meg új kapcsolatokat fedezhet föl
magának. Már csak azért is, mert a gyűjtemény
egyes darabjait motívumbeli egyezések is egy-
máshoz rendelik. Az egyik ilyen meghatározó, az
egész köteten végigvonuló alapmotívum a vé-
dettséget, elrejtettséget, aranykori harmóniát,
tobzódó szépséget és szinte féktelen életörömöt
hordozó kert szimbóluma, mondhatni ősképe: „Vi-
rágmezőben ültünk mind a ketten. / Köröttünk
alma-, körte-, s szilvafák” (Virágmezőben); „Sző-
lőben sorjázik a rend. / Az ember is teremt, / mi-
kor letérdelve lemetsz / óvesszőt, s eltemet / giz-
gazt, aztán aggódva vár, / jön-e a szőlővirág”
(Szőlőben). Talán e két idézet is megvilágítja, mi adja
Adamik Tamás verseinek bűvös erejét: a klasszi-
kus versformák lefegyverzően magabiztos al-
kalmazása, valamint költői nyelvének mesterké-
letlensége, oldott természetessége, könnyed
gördülékenysége, egyszersmind láttató erejű,
szinte érzéki gazdagsága.

Egy másik izgalmas, és önéletrajzi vonatkozá-
sai miatt páratlanul jelentéstelített szimbólum a
pásztoré és a pásztorkodásé. Megdöbbentő erővel
érvényesül ez a Juhászkutyámhoz című költe-
ményben (1962), melyben egy nagyvárosi, elbor-
zasztó ronccsá tett kutya látványa hívja elő a ju-
hászkodással töltött serdülő évek emlékét. Ezt a
költeményt azért is érdemes idézni, mert az idil-
li képek és a klasszikus formák fölényes ismerő-
je itt a tárgyhoz jobban illő szabadvers, egyben a
fölkavaró iszonyat leírásának mestereként mutat-
kozik be: „Ma azonban láttam valamit, / valami
alaktalan öklömnyi férget, / egy vénasszony von-
szolta, / felöltöztetve. / Elrémülve megálltam. /
Az összeaszott korcs kutya / bukdácsolva cam-
mogott előttem. / Élettelen szemében nyoma sem
volt a tűznek. / Lankadt füle fonnyadtan lelógott.
/ Egész testén nem volt egy ép tag. / Régi barátom,
Maxi, téged látlak megcsúfolva e szörnyben! / Ó,
amikor együtt tereltük / a tengernyi nyájat! / Hány
sötét éjjel voltál a társam / szeles viharokban. / Csak
szóltam, s máris akár / a büszke sas, repültél, / és
összeterelted a nyájat, / én meg csak heverésztem
a fűben.”

Találóan állapítja meg Deák-Sárosi László, hogy
a kötet változatos témáit, mint a természet, a falu
és az ember szeretete, a szerelem, az elmélkedés,
a művészi reflexió és önreflexió, „mindenütt átitatja
egy mély szakrális réteg”. Ezért sugároznak e
ver sek, szóljanak bár bánatról, gyászról, szenve-
délyről, a lélek háborgó tengeréről, elpusztíthatatlan
derűt, életörömöt és bölcs megelégedést, ezért ra-
gyognak mind, Baka Györgyi köszöntő versének
címét kölcsönvéve „a létezés derűjében”. Ám ko-
rántsem valami mesterkélt, negédes idillről van szó,
hanem egy viszontagságokban sem szűkölködő,

küzdelmes, a kötet harmadik fejezetcímét idézve:
valóban „férfias élet” során kivívott harmóniáról.

Végezetül a kötet még egy különlegességét
említeném meg: két súlypontját ugyanis az ifjúkori
és az öregkori versek adják: az első húsz költemény
a 60-as években született, míg a 2000-es éveket hu-
szonhat költemény képviseli. Annál csodálatosabb,
hogy a korai és a kései versek között nem érzünk
törést, egyazon szenvedély, egyazon áhítat, egy azon
bölcsesség hatja át őket. A Carmina Rustica olyan ver-
seket kínál, amelyek rögtön magukkal ragadnak,
dalszerűségükkel, lebilincselő muzsikájukkal azon-
nal befészkelik magukat emlékezetünkbe.

Külön köszönet illeti az Üveghegy Kiadót a tar-
talomhoz tökéletesen illeszkedő, szemet gyö-
nyörködtető és zsebbe kívánkozó kiállításért, nem
kevésbé B. Tóth Klárát az ihletett illusztrációkért.
Olyan kötetet kaptunk ezáltal, amelyet lehet és ér-
demes is magunkkal vinnünk egy-egy utazásra, elő
lehet venni vonaton, kertben, folyóparton, he-
gyekben, kint a szőlőben. Vidéken élőknek pedig
huzamosabb nagyvárosi tartózkodásra javallott
erősen. Érdemes újra meg újra föllapozni, lassan,
figyelmesen olvasgatva ízlelgetni egy vagy két ver-
set. Mert a Carmina Rustica igazi irodalom, amely-
ről oly szépen írta Cicero az Archias költő védelmé-
ben elmondott híres beszédében: „az ifjúságot
neveli, az öregséget gyönyörködteti, a szerencsés
körülményeket még szebbé teszi, a balsorsban me-
nedéket és vigasztalást nyújt, gyönyörködtet ott-
hon, nem akadályoz a forumon, velünk tölti az éj-
szakát, velünk vándorol, és velünk vonul el
falura” (ford. Trencsényi-Waldapfel Imre). (Üveg-
hegy Kiadó, Százhalombatta, 2018)

SIMON LAJOS ZOLTÁN

BASIL COLE OP 
— PAUL CONNER OP:
TELJES KERESZTÉNYSÉG
A megszentelt élet teológiája

A megszentelt élet teológiáját összefoglaló módon
bemutató műből idegen nyelven több is elérhető
(például José C. R. García Paredes: Teología de la vida
religiosa. Madrid, 2000), magyar nyelven azonban
inkább csak egy-egy fontos részterületet érintenek
Ra niero Cantalamessa, Arnaldo Pigna vagy Enzo
Bi an chi, egyébként nagyon különböző nézőpont-
ból született művei. Ezért is gazdagítja jelentősen
a szerzetességről szóló, itthon elérhető irodalmat
e kétszerzős alkotás. Basil Cole és Paul Conner
egyesült államokbeli domonkos szerzetesek műve
informatív, ugyanakkor kiváló lelkiolvasmány is,
amely józan látásmódjával hozzájárulhat ahhoz,
hogy az egyes közösségek és a benne élő tagok egy-
re inkább magukévá tegyék a szerzetesi élet II. Va-
tikáni zsinat által szándékolt megújulását. Ennek
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fő irányvonalai egyszerre ösztönöznek egyfajta kor-
szerűséget, vagyis az „idők jeleivel” való szem-
benézést, s az alapító karizmához, a gyökerekhez
való visszatérést.

A műben is felfedezhető ennek kettőssége: kér-
désfeltevései során számot vet a 21. század lehe-
tőségeivel és kihívásaival, melyek közepette a meg-
szentelt életet élők szavuk, tevékenységük és
egész életük tanúságával adnak hírt a Krisztusban
elérkezett Isten országáról. Az új elemek mellett
a „régiek” tapasztalata is megjelenik, a szerzők
ugyanis a szerzetességgel kapcsolatos szentírási
vonatkozásokon kívül az egyháztörténelem fo-
lyamán kiforrott és letisztult hagyomány meg-
határozó gon dolataiból és igazságaiból is merí-
tenek. Mind ennek különleges színezetet kölcsönöz,
hogy a két domonkos szerzetes saját rendi szellemi
örökségének kincseit is bevonja a reflexióba, s Aqui-
 nói Szent Tamás nyomdokaiban járva tágas teo-
lógiai perspektívát sejtetnek. A szerzők egyszer-
re szemlélik a megszentelt életet az isteni kegyelem
felől, kiemelve annak eszkatologikus és prófétai
dimen zióját, ugyanakkor világos és közérthető
módon feltárják annak antropológiai hátterét is.

Az első fejezetekben a laikus krisztushívőknek
a keresztségen alapuló, a világ krisztusi átalakí-
tására szóló küldetésének sajátos karaktere kör-
vonalazódik az olvasó számára. Ez készíti elő a
megszentelt élet tárgyalását, mint ami a kereszt-
ségben kapott kegyelmeket bontakoztatja ki és te-
szi teljessé. A megszentelt élet az Istennel való egye-
sülésre, a szentháromságos közösségben való
részvételre irányul a Fiúhoz való hasonulás által.
E természetfeletti cél komolysága és teljessége vá-
lik láthatóvá a szerzetes földi életében. Ez a ke-
gyelmi út a szeretett és szemlélt Személyért sza-
badon áldozatot hozni képes, osztatlan szívű
szeretet mind tökéletesebbé válása felé vezet, Is-
tenre fókuszálva az ember egész lényét minden ké-
pességével. A szerzetesek mindennapjai ily módon
liturgiává, Istennek tetsző, egészen elégő áldozattá
válhatnak. E radikális Istenhez kapcsolódás vágya
ösztönzi és vonja magával a világtól való távolság -
vételt és elszakadást, vagyis egyfajta lemondást egy
nagyobb, mi több, a legfőbb Jóért, melynek a fo-
ga dalom konkrét kereteket ad. E rövid összefog-
lalóból is látszik, hogy a szerzők a megszentelt élet-
nek mint különleges Istennek szenteltségnek a Vita
Con secrata apostoli buzdításban megfogalmazott
taní tását közvetítik, és azt gazdagítják a tamási te-
ológiá val, amely a szerzetesi életre elsősor ban úgy
tekint, mint ami az istenszeretet teljességére való
törekvés ideális formája.

Ezt követően a tisztaságról, a szegénységről és
az engedelmességről egy-egy hosszabb fejezetben
kapunk bővebb magyarázatot, amely nem marad
pusztán elméleti síkon: megnyílik egy spirituális
ösvény is, amely nem nélkülözi a gyakorlati jel-

legű tanácsokat, a szerzetesség mindennapjaiban
megbúvó veszélyekre való figyelmeztetéseket és
a kézzelfogható példákat sem. A Krisztus által
elénk élt három evangéliumi tanács lehetőséget
nyújt arra, hogy az embert legmélyebben mozgató,
ámbár bűntől sebzett vágyait ismét Isten felé irá-
nyítsa. A szegénység a javak birtoklását, a tiszta-
ság az élvezetvágyat, az engedelmesség pedig az
akaratot érinti és emeli fel az Úrhoz. A tanácsok
fogadalommal történő vállalása tehát az emberi
személy egészét Istennek konszekrálja, akiben
Krisztus arcának vonásai és a szentháromságos
szeretet misztériumának bizonyos jellegzetessé-
gei ragyoghatnak fel.

Külön fejezetet kapott a szerzetesi közösség
komplex kérdése, amely felfedi annak teológiai,
jogi aspektusát, valamint reflektál az elöljárók és
a rendtagok közti viszonyra. Az utolsó két feje-
zetben előtérbe kerül az Istennek szentelt élet bel-
ső és közösségi vonásain túl annak „külső”, apos-
toli jellege is, ami Krisztustól kapott, konkrét
küldetésként fogalmazódik meg az intézmények
számára, meghatározva a közösség tevékenysé-
gét és életritmusát. Figyelemre méltó az utolsó
kérdéskör is, amelyben a szerzők domon kos hát-
tere erőteljesebben megnyilvánul, s amelynek új-
donsága, hogy egymással összefüggésben tárgya l-
 ja a szolgálati papságot és a megszentelt életet,
ami a keresztény élet teljességének reményét
hordozza.

Basil Cole és Paul Conner domonkos szerze-
tesek különösen is a 21. század szerzetesnövedé-
keit szólítják meg, ugyanakkor a könyv éppúgy
hasznos és élvezetes olvasmánynak ígérkezik
mind azon egyházmegyés papok és világi hívők
számára, akik többet szeretnének megtudni az egy-
ház szívében elhelyezkedő megszentelt élet in-
tézményéről. (Ford. Karsai Nóra Mária; Kairosz,
Budapest, 2017)

SCHNIDER ANIKÓ ANGELIKA

JÜRGEN METTEPENNINGEN:
NOUVELLE THÉOLOGIE 
— ÚJ TEOLÓGIA
A modernizmus örököse, 
a II. Vatikáni Zsinat előfutára

Mivel a magyar olvasó számára egyelőre viszony -
lag szerény mértékben állnak rendelkezésre a ka-
tolikus teológiának azok az alkotásai, amelyek a ti-
zenkilencedik század eleje és a legutóbbi egyetemes
zsinat vége között az oktatásban használt kézi-
könyvek mellett újfajta szemléletmódot kínáltak,
segítséget jelent, ha ennek a bő másfél évszázad-
nak a teológiai folyamatai legalább áttekintések és
összefoglalások révén megismerhetővé válnak.
Jürgen Mettepenningen belga egyháztörténész és
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újságíró könyve arra vállalkozik, hogy ezen az idő-
szakon belül bemutassa annak a három évtizednek
a történetét, amelyet elsősorban az úgynevezett
nouvelle théologie, az új teológia neve fémjelez.

A könyv egyértelműen a szerző történészi ér-
deklődését tükrözi. Az első rész első fejezetei a
nouvelle théologie közel egy évszázados előzményeit
tekintik át, szokatlanul nagy mennyiségű szerzőre,
műcímre, vatikáni dokumentumra és szakirodalmi
tételre utalva. Ez az eljárás azután a könyv további
fejezeteiben is érvényesül: Mettepenningen bá-
mulatos szorgalommal gyűjti össze a vizsgált teo-
 lógiatörténeti korszak alkotóival kapcsolatos
szakirodalmat, előszeretettel hivatkozik levéltá-
ri anyagokra és nyomtatásban meg nem jelent le-
velezésekre, kizárólag folyóiratokban megjelent
tanulmányoknak ered a nyomába, és mára nagy-
részt elfelejtett szerzőktől származó könyvis-
mertetéseket is bőségesen idéz. Ehhez viszonyít-
va a bemutatott művek tartalmának már jóval
kevésbé szentel figyelmet, elsődlegesen az „új teo-
 lógia” kibontakozásának folyamata, a megjelent
művek hatástörténete és a szövegek között meg-
állapítható összefüggések foglalkoztatják.

Ez a megközelítésmód természetszerűleg egya-
ránt jár előnyökkel és hátrányokkal. Előnye, hogy
az olvasó aprólékosan részletes áttekintést kap ki-
emelkedően fontos és kevésbé jelentős teológusok
életútjáról, műveik keletkezéstörténetéről, és
olyan vitákba nyer betekintést, amelyekről magyar
nyelven mindeddig szinte egyáltalán nem lehe-
tett módja tájékozódni. Hátránya, hogy teológiai
szempontból elsősorban tartalmi elemeket nél-
külöző váz kerül elé: Mettepenningen azokat a
műveket mutatja be, amelyek a teológia művelé-
sének mikéntjével foglalkoznak, a teológiának a
történelemhez, a Szentíráshoz, a hagyomány-
hoz (főként a skolasztikus hagyományhoz) és a ta-
nítóhivatalhoz fűződő viszonyát boncolgatják, de
magukat a teológiai tartalmakat már kevésbé vizs-
gálják. A szerző eljárására jellemző, hogy még az
Henri de Lubac óriási vitákat generáló, Surnaturel
című könyvéről nyújtott összefoglalásból (193–
197.) sem derül ki, milyen alapvető meggyőződést
képvisel a jezsuita szerző. Ebből fakad, hogy Aqui-
 nói Szent Tamás neve több száz helyen szerepel
Mettepenningen művében, Jézus Krisztus neve vi-
szont csupán egy-két helyütt bukkan fel.

Sajnos a magyar fordítás nem könnyíti meg a
könyv befogadását. Nemcsak arról van szó, hogy
Henri de Lubac említett legendás művének ma-
gyar megfelelőjeként „természetfeletti” helyett
„álomvilág” szerepel a magyar kiadásban, hanem
arról is, hogy helyenként tartalmi szempontból is
zavaró fordulatokkal találkozunk. Nyomban a
könyv bevezetésének első oldalán (16.) azt ol-
vassuk például, hogy arról a teológiai mozga-
lomról hallunk majd a későbbiekben, „amely az

1930-as, 1940-es és 1950-es évektől kívánta meg-
határozni a II. Vatikáni zsinat katolikus teológiá-
jának hangsúlyait”. Természetesen ezekben az év-
tizedekben senki sem „kívánhatta” meghatározni
a későbbi zsinatot, hiszen senki sem tudott róla:
az eredeti szöveg annyit állít, hogy a mozgalom
„később azután meghatározta” a zsinati teológi-
át. Ugyanezen az oldalon az is szerepel, hogy az
„új teológiához” sorolható szerzők „nagyon sokat
tettek azért, hogy a teológiát a történelmin túlra
vezessék”. Az eredetiben ennek éppen az ellen-
kezője áll: a szóban forgó szerzők a történelemtől
elvonatkoztató teológián akarták túlemelni, vagyis
a történelemhez akarták visszavezetni a katolikus
gondolkodást. Szintén ezen az oldalon csak az ere-
deti angol szöveg átnézése után válik világossá,
mit jelent, hogy „a teológia kötelékeit fel kell újí-
tani a történelemmel” (természetesen a történe-
lemhez fűződő viszony megújításáról van szó). Saj-
nálatos módon a könyvhöz írt fordítói előszóban
is az efféle félreértésekben megnyilvánuló szel-
lemiség fejeződik ki.

Jürgen Mettepenningen könyve azonban ettől
függetlenül nagy szolgálatot tesz azoknak, akik
tájékozódni szeretnének a zsinat előtti teológiai
folyamatokról. Kiváló és méltányos áttekintést
nyújt a modernista törekvésekről (57.), hasznos
összegzést dolgoz ki a negyvenes évek teológiai
tendenciáiról (65 –69.), és anyagát egyébként is vi-
lágosan rendezi el: a szerző szerint az „új teoló-
gia” története négy szakaszra osztható (a domon -
kosok, a jezsuiták, a németalföldiek és a zsinati
folyamatok időszakára), és ebből az első hármat
precízen ecseteli is. A levéltári kutatások ered-
ményei mellett számos érdekes információ forrása,
hogy a francia fejlemények mellett Mettepennin -
gen a holland és belga folyamatokba is beavatja
az olvasót. A könyv nélkülözhetetlen segédeszköz
lesz mindenki számára, aki meg akarja ismerni a
többek között Jean Daniélouhoz, Yves Congarhoz,
Henri de Lubachoz és Edward Schillebeeckxhez
kötődő teológiai kezdeményezéseket, és csak re-
mélni lehet, hogy idővel azt az igényét is ki fog-
ja tudni elégíteni a magyar olvasó, amely e nagy
teológusok máig aktuális gondolatainak megis-
merése iránt ébred benne a könyv elolvasása után.
(Ford. Juhász Gábor Tamás; Szent István Társulat,
Budapest, 2018)

GÖRFÖL TIBOR

SZABÓ FERENC SJ: VILÁGÍTÓ
EMBEREK — IDŐSZERŰ MŰVEK

Kevesen tudhatnak ennyire gazdag életpályát
maguk mögött, mint Szabó Ferenc, aki mindmáig
új meg új könyvekkel lepi meg olvasóit. Hogy kik
a címben szereplő „világító emberek”, azt a könyv
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borítója is jelzi: Prohászka Ottokár és Mindszenty
József, XVI. Benedek és Ferenc pápa.

Szabó Ferenc maga írta meg életét a Jezsuita arc-
képcsarnokban. A szerzetesrendek feloszlatása
idején jelentkezett a jezsuita rendbe, így „zug novi -
ciusként” kezdte a szerzeteséletét. 1956-ban Bel-
giumba került, itt végezte teológiai tanulmányait.
1967-ben elöljárói Rómába küldték a Vatikáni Rá-
dió magyar tagozatának vezetésére. Negyed szá-
zadot töltött itt, az egyház — és Európa — életé-
nek forrongó időszakában. Pápai tolmácsként
részese lehetett fontos vatikáni–magyar tárgyalá-
soknak, a rádió révén pedig hoz zájutott az egyház
összes híreihez. 1992-ben tért haza Budapestre, azó-
ta szerkeszti és írja a Távlatok című folyóiratot (2010
óta online formában), tanít egyetemeken és főis-
kolákon, előadásokat tart a Vatikáni Rádióban és
másutt, fáradhatatlanul ír tanulmányokat, publi-
kál könyveket. (Eddig félszáznál több kötete jelent
meg!) Önéletrajzában arról szemérmesen hallgat,
hogy mindezek mellett közel áll hozzá az irodalom,
költőként és irodalmárként is.

Szabó Ferenc módszere a régi építőmesterek-
re emlékeztet. Kőről-kőre, tégláról-téglára rakja
egymásra kutatásának eredményeit. Történészi
munkássága főleg Pázmány Péter, Prohászka Ot-
tokár és Mindszenty József életművére irányul. En-
nek a „triásznak” kevés jobb ismerője van nála:
szívós munkával haladt előre életművük feltárá-
sában, hogy ezeket a részleteket aztán szintézis-
be rendezze, egy-egy hatalmas monográfiában.
A kutatást azonban ezután is folytatta, addigi ered-
ményeit új fölfedezésekkel egészítette ki, hogy így
az életmű egyre teljesebbé váljon. Mostani köny-
vében jelentős helyet szán Prohászka Ottokárnak
és Mindszenty Józsefnek — itt azonban számot
kellett vetnie számos eltérő, gyakran egymásnak
ellentmondó véleménnyel is, amelyek „a két su-
gárzó magyar apostol” életét övezik. A „fehér vér-
tanú” Mindszenty Józseffel kapcsolatban részle-
tesen elemzi a vatikáni „Ostpolitik” előnyeit és
hátrányait. Egyetért Balogh Margittal, a téma ki-
váló kutatójával, de vitatkozik is vele. Itt szokat-
lan érveléssel is találkozunk: az „üdvtörténet
természetfölötti távlatait is figyelembe vevő teo-
lógus nem ért egyet a történész állításával”. Föl-
merülhet a kérdés: a teológia hogyan kaphat he-
lyet történeti tények eldöntésében? Szabó Ferenc
felfogását talán ez a mondata tükrözi leginkább:
„A diplomácia egyháza megfeledkezett a vérta-
núk egyházáról”. Mindemellett árnyaltabbá teszi
a képet azzal, hogy bemutatja a vatikáni diplo-
mata, Giovanni Cheli sajátos „kü lönutas”szerepét

a Mindszentyvel kapcsolatos tárgyalásokban, reá
hárítva (részben) a felelősséget a szentszéki dip-
lomácia botladozásaiért.

Szabó Ferenc fokról fokra építkező tudósi mód-
szeréből adódik, hogy gyakran hivatkozik saját ko-
rábbi publikációira, átvesz belőlük vagy éppen to-
vább folytatja a korábban elkezdett gondolatmenetet.
Ebből adódik persze az is, hogy oly kor egész be-
kezdések ismétlődnek a különböző fejezetekben.
Módszerére utal például a 102. oldal egyik láb-
jegyzete: „Amikor most, 2018 májusában, készülő
könyvemhez tanulmányaimat összegyűjtöm, jelzem,
hogy — tíz év után — megjelent egy idevonatko-
zó olasz dokumentáció…” Mindszenty Emlékira-
tainak új, teljesebb kiadása után írja: azt olvasva „sze-
retném kicsit jobban kifejteni, amit A Vatikán keleti
politikája közelről cí mű monográfiámban röviden ösz-
szefoglaltam”. Hasonlóképpen fűz „két utólagos
jegyzetet” a „Mind szenty ügyhöz”.

A szerző azonban nemcsak történész, hanem
„szemtanú” is, főleg az elmúlt hat évtizedben tör-
téntek esetén. „Jórészt személyes emlékek alapján”
idézi fel például az 1948-as zalaegerszegi Mária-
kongresszust, benne Mindszenty beszédével: „az
emelvénytől három méterre álltam”, írja. A sze-
mélyes hangütés jellemzi a római tartózkodása ide-
jén történt eseményeket is: „Ezeket az éveket
(1967–1978) mint a Vatikáni Rádió munkatársa VI.
Pál szolgálatában töltöttem, így közelről figyelhet -
tem…” Balogh Margit történész könyvének olva-
sásakor „újraéltem korom egyház- és politika-
történetét, kezdve zalaegerszegi diákéveimtől a
vegyes migrációs tapasztalatokig”. „A Vatikáni Rá-
diónál hivatalból is bepillanthattam az Ostpolitik
kulisszatitkaiba.” „Itt jut eszembe egy magánbeszél -
getésem a Vatikáni Rádiónál az Amerikából haza-
tért Lékai László bíborossal.”

A könyv második fele „újabb tanulmányok”
címmel már a jelennel foglalkozik. Ezek az írások
főként XVI. Benedek és Ferenc pápa portréját, il-
letve kettejük „szellemi rokonságát” rajzolják meg,
továbbá az Eucharisztiáról szólnak, a világ-
kongresszusra való előkészületként. A történész
és szemtanú útja folytatódik. A kötet sajátos ér-
tékét maga a szerző jelöli meg bevezetőjében:
„Olyan szellem-, teológiai és egyháztörténeti
vázlat, (…) amely követi a huszadik századot a
modernizmustól a II. Vatikáni zsinaton át nap-
jainkig”. Azt kívánjuk, hogy hasonló lendülettel
folytathassa „vázlatát” a huszonegyedik szá-
zadban is. (JTMR — Távlatok, Budapest, 2018)
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