KÖNYVTERMÉS
A latin örökség
„Non scolae sed vitae discimus.”
Ez a főként iskolában hallott – a
ﬁlozófus Seneca mondatát megfordító – mondás fut végig a
könyv cím- és hátlapjának élén.
De csakugyan „nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk”,
ha latinul tanulunk? Tapasztalható, hogy könnyebben megy
más idegen nyelv elsajátítása annak, aki latint tanult. S köztudomású, hogy jól jön a latin nyelvismeret mindazoknak, akik orvosnak, gyógyszerésznek készülnek. Ám nem csak az ő jövendő
életükben lesz szerepe a latin
nyelvnek, hiszen abból ered a
természettudományok számos
szakkifejezése, és azon a nyelven szólalnak meg a történésznek a régi törvénycikkek, oklevelek, krónikák.

Amit kiterjedt európai kultúrának
mondunk a világ jó részére, annak
a latin volt a „dajkája”, közvetítő és
továbbfejlesztő nyelve a görög–
kisázsiai előzményekre alapozva.
Azt már észre sem vesszük, hogy
a mindennapi életben milyen gyakran használunk latin eredetű szavakat. Jórészük akkor került a
nyelvünkbe, amikor a latin már
nem is volt közhasználatú élő
nyelv, bár sokáig értelmiségi világnyelv maradt. Ennek a nyelvnek a
hosszú, részletes történetét foglalja magában a müncheni tudós latinista szerző, Wilfried Stroh – vagy
ahogy a magyar kiadáshoz stílsze-
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rűen latin nyelven írt előszavában
nevezi magát: Valahfridi Monacensis – könyve. Ebben utal a latin
magyarországi múltjára:„Egyetlen
más nép sincs, amely a rómaiak
által beszélt nyelvhez ilyen sokáig
és ilyen állhatatosan ragaszkodott
volna. (…) Még a német iskolákban is tanítják, hogy ti, magyarok,
egészen 1844-ig latinul vitatkoztatok az országgyűlésben, és latinul
hoztátok a törvényeket.”
De hogyan lett egy Róma környéki vidék, Latium nyelve világnyelvvé? Hiszen Vergilius eposza,
az Aeneis szerint a latiumiakkal
együtt a Trója bukását túlélő kisázsiai – mint megjegyzi a szerző,
„valószínűleg valami őstörök nyelven beszélő” – menekültek együtt
teremtették meg a feltételeket Róma megalapításához. Ahogy később növekedett és terjeszkedett
Róma, úgy terjedt a latin nyelv is.
Ehhez maga a katonai erő nem
lett volna elég, ha nem kínálja a
római civilizációnak a korabeli élet
számos területén mutatkozó előnyeit és nem utolsósorban a latin
nyelven kifejlett kultúra – jog, szónoklás, ﬁlozóﬁa, irodalom – varázsát. Ezt mutatja be élvezetes
részletességgel a szerző.
Jóllehet Róma ókori élete és világhatalma véget ért, a latin mégis, „holt nyelvként” is használatban maradt. A kereszténység
ezen a nyelven terjeszkedett, a
„sötét” középkorban a törvénykezés és a hatalmak közti érintkezés nyelve volt. S ami külön csoda, „Cicero nevében” és nyelve
segítségével indult az újkor. A
humanisták visszanyúltak a görög és latin auktorokig, s a szellemükből születő, a nemzeti nyelvek művelését föllendítő reformáció is a latin forrásokból táplálkozott. Az ipari társadalmakban azután a latin inkább az egyetemek
nyelve és iskolai tantárgy maradt,
de kapcsolódott hozzá a humanizmus eszméje is, a maga sokféle jelentésével. Minderről s a
„latin varázslatos erejéről” élvezetes olvasmányt kapunk, amelyet bőséges irodalomjegyzék,
kronológia és kiejtési tudnivalók
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Albert Valéria rovata
tesznek teljessé. (Meghalt a latin, éljen a latin! Egy nagy nyelv
rövid története; Typotex, 2011,
375 oldal, 2900 forint)

N. F.

Egy jeles magyar
jezsuita
Bangha Béla jezsuita szerzetes
egyháztörténeti bemutatása máig váratott magára, politikatörténeti és társadalomtörténeti megítélése pedig rendkívül fagyos. A
most megjelent könyv a történész-teológus szerzőpáros, Molnár Antal és Szabó Ferenc tollából bőséggel közöl eddig nem ismert forrásszövegeket – tehát hiányt pótol a XX. század első felének egyháztörténelmét illetően.
A Molnár Antal tollából született
első fejezet címét fölhasználva
állítható, hogy új Bangha-kép felé
tart a hazai történetírás, ami jelentős elmozdulás az alaptalanul
csak negatív, eddigi megítéléshez mérten. Hosszú út vezetett
idáig hét évtizeden át.
A kortárs és munkatárs Nyisztor
Zoltán által korábban írt Banghaéletrajz tárgyilagosságát, illetve a
szerző tárgyilagosságra törekvését nem lehet kétségbe vonni, ám
az időtávlat hiányában (Nyisztor
könyve 1941-ben jelent meg) számos megállapítása további pontosításra szorult volna az idő múlásával. Majd következett fél évszázad ideológia vezérelte történetírása, amely alkalmatlan volt a
nagy formátumú egyházi személyiségek hiteles bemutatására. A
történetírás ideológiai béklyóinak
lehullása után Bangha Béla megítélése tárgyilagosabbá vált, ezt a
jelen kötet eredményei jelentős
mértékben segítik.
Szabó Ferenc Bangha Béla lelki
arcélét rajzolja meg, Molnár Antal
pedig terjedelmes tanulmányt
szentel az „engedelmes lázadónak”. A jezsuita rendi vezetés és a
már gyermekként is hiperaktív
Bangha Béla közötti kapcsolatot
árnyalt szóval dinamikusnak lehet
nevezni, ami időnként viharossá

vált. A jezsuita rend hazai és
egyetemes történetének kiváló ismerőjeként a szerző megragadó
képet fest a zseniális szervezőről,
akinek tervei, célkitűzései a világegyház horizontjait is elérhetőnek
tartották. Ugyanakkor józan realitásérzéke visszatartotta attól,
hogy parttalan álmodozóvá, fantasztává váljon. Bangha nagy –
akár társadalompolitikai – elképzelései mindig konkrét cselekedetekben testesültek meg. A magyar
jezsuita szerzetesek távol-keleti
jelenléte ismertebb, mint törökországi missziójuk, erről is olvashatunk a kötetben Banghával kapcsolatban.

A tanulmányokat dokumentumok teszik hitelesebbé, Bangha
Béla naplójegyzetei több mint
150 oldal terjedelemben, és a
hozzá írott levelek. Bangha Béla
élete évszámokban egy rendkívüli pályafutásról tanúskodik. A
jobb megértést, eligazodást segíti a jezsuita rendi kormányzattal kapcsolatos fogalmak magyarázata. A 32 oldalnyi képanyag a
kései olvasót megismerteti a főhősön kívül a kor szereplőivel.
Köszönet illeti az „emlékezetnél”
lényegesen többet nyújtó könyv
két szerzőjét. (Bangha Béla SJ
emlékezete; A könyv a Távlatok
folyóirat 2010/3-4. számában jelent meg, Budapest, 400 oldal,
1800 forint; Kapható a Stephanus
Könyvesházban; Budapest, V.
kerület, Kossuth Lajos utca 1.)
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