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pet játszhat Csehország és az uralkodó között . 
1619-ben Morvaországban is a radikálisok kerül-
tek többségbe, a nemesi felkelésben való részvé-
tel elutasítóit házi őrizetbe helyezték, és elkoboz-
ták birtokaikat. Így járt Karel Žerotín is, aki brnói 
palotájában raboskodott  két hétig. II. Ferdinánd 
hadserege előrenyomult és felszabadított a az el-
foglalt területeket, ami lehetővé tett e, hogy Žero-
tín újra előtérbe kerüljön, aki informálta a csá-
szárt a fennálló politikai és katonai helyzetről. 
Žerotínt és Dietrichsteint közelebb hozta egy-
máshoz a közös sors, amelyben osztoztak a házi 
őrizet alatt , és reményük, hogy megerősíthetik 
saját helyzetüket és megoldhatják a kritikus mor-
vaországi helyzetet. Terveiket Matyáš z Thurnu 
seregének bevonulása meghiúsított a, a morva 
nemesek elfogadták uralkodójuknak Pfalzi Fri-
gyest. Žerotínt megint házi őrizetbe vett ék, amíg 
II. Ferdinánd seregei döntő vereséget nem mér-
tek a nemesi felkelésre. Ezt követően Žerotín újra 
előtérbe került: a morva nemesek kérték, hogy 
vegyen részt a császárral való béketárgyaláson és 
próbálja elérni a mérsékeltebb büntetést. A csá-
szár győzelme lehetővé tett e, hogy Karel Žerotín 
visszakapja birtokait és a politikai történések 
centrumába kerüljön. A helyzet alapjaiban válto-
zott  meg, amikor a Megújított  Országos Rendtar-
tást kodifi kálták, ami protestáns vallása miatt  
jogfosztott i helyzetet eredményezett  számára is. 
Csak két birtokát sikerült megmentenie (Brandýs 
nad Orlicít és Přerovot), a többit eladta az udvari 
kancellárnak, mert gyorsan pénzre volt szüksé-
ge. Az uralkodótól engedélyt kapott , hogy Mor-
vaországban maradjon és megtartsa hitét, de 
csak magán istentiszteletek résztvevője lehetett . 
1629-ben inkább az exulációt választott a: felesé-
gével Boroszlóba költözött , ahol már minden elő 
volt készítve érkezésükre. Minthogy azonban 
idegennek és kényelmetlennek érezték a várost 
és visszavágytak hazájukba, 1630-ban visszatér-
tek a távoli rokon, Baltazar ze Žerotína által veze-
tett  přerovi birtokra, ahol id. Karel Žerotín 1633. 
október 9-én hunyt el.

Tomáš Knoz tizennégy fejezeten keresztül 
próbálja bemutatni id. Karel Žerotín személyisé-
gét. A fejezetek különböző szempontból vizsgál-
ják Žerotín korához, vallásához, társadalmi sze-
repéhez, a morvaországi politikai helyzethez és a 
nemesi felkeléshez való hozzáállását. Mindezzel 
megpróbál választ adni arra a kérdésre, hogy ki 

volt valójában Žerotín és mi ösztönözte döntése-
it. Nehéz feladatot vállalt ezzel magára a szerző, 
mert nagyon sok mindent elmond, de sok min-
dent el is kell hallgatnia. A könyv célkitűzése 
nem teszi lehetővé, hogy részletesen kifejtésre 
kerüljön Žerotín több évtizeden át fenntartott  is-
meretsége és levelezése kora befolyásos szemé-
lyeivel, például Justus Lipsiusszal, Jan Amos Ko-
menskýval és Illésházy Istvánnal. A több évig 
Magyarországon a török ellen harcoló Žerotín 
minden bizonnyal jóval több befolyásos magyar 
nemessel és politikussal alakított  ki ismeretséget, 
a hazai szakirodalomban már felbukkant Rimay 
Jánossal való kapcsolata is; mindezekről a cseh 
szerző könyvében semmit sem találunk. A vizs-
gálódás középpontjában a 16–17. századi nemesi 
udvarokban általánosan folytatott  élet áll; a mor-
va nemesség életviszonyai, gazdasági és kulturá-
lis állapotai talán még fontosabbak is a szerző 
számára ugyane vonatkozások Žerotín életében 
való felbukkanásánál. Mindazok a személyek vi-
szont, akik fontos szerepet játszott ak Žerotín jel-
lemfejlődésében és befolyásolták életét, csak uta-
lásszerűen vannak jelen. Ennek ellenére elmond-
ható, hogy Tomaš Knoz monográfi ája hiánypótló 
munka, mivel vizsgálata unikális módon átfogó 
képet ad a 16. és 17. századi morvaországi társa-
dalom változásairól és az ezekhez a változások-
hoz alkalmazkodni tudó emberről.

Papp Ingrid

Szigethi András: A szellem anyajegyei – 
Lermontovtól Ulickajáig. Budapest, Protea Kul-
turális Egyesület, 2017, 160 l. 

Szigethi András jól ismert esztéta, az orosz 
irodalom szakértője, a Pécsi Tudományegyetem 
Szlavisztika tanszékének  vezető oktatója. Jelen 
kötetében az 1995 és 2015 között publikált 
válogatott tanulmányainak csokrát nyújtja át az 
olvasónak részben magyar, részben orosz 
nyelven.

Gondolati vezérfonalát, – amelyben az eg-
zisztencializmus  fi lozófi ája, azon belül a keresz-
tény dogmatika részeként a krisztológia, a pneu-
matológia a domináns elem – kitüntetett  helyen 
Bergyajev szellemi antropológiájából meríti. 
Olyanok ezek az elemzések, mint egy-egy mély-
fúrás a művek szellemtörténeti, kulturális antro-
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pológiai, s hermeneutikai alapjaiba. A felkészült 
elemzőhöz felkészült olvasó is kell, hogy a tanul-
mányok eszmei élménye kibontakozzon.

A dolgozatok sorát egy napjainkban a ma-
gyar olvasóközönség által is kedvelt és elismert 
szerző, Ljudmila Ulickaja Médea és gyermekei 
című regényének elemzése nyitja. A regény fon-
tos fi lozófi ai jelentésrétegét villantja fel a Fizioló-
giai és esztétikai katarzis című dolgozat (15–19). Az 
írónő az idő gyógyító perspektívájából veszi 
szemügyre a Krímben és Moszkvában játszódó 
család jelenét. Ulickaja számára a krími tatár, a 
hellaszi görög és ótestamentumi zsidó kultúra 
kellékeinek felvonultatása mellett a megbékélés, 
az évezredek szolid kultúrája jelenti az etnokul-
turális szellemi ellensúlyt. 

Nem kevésbé fi lozofi kus alapokon nyugszik 
Vlagyimir Nabokov kisregényének, a Luzsin- 
védelemnek (magyar címe Végzetes végjáték) szen-
telt tanulmány (20–31). Az értelmezés bevallot-
tan az elitáris kultúrába ágyazott ságból indul-
hat ki. Szigethi András a szuverén szubjektum  
autonómiája megőrzéséért vívott  küzdelmet ki-
bontva Nabokov szövegelemeinek asszociációs 
hátt erére fókuszál. Az elemzés záró szakasza a 
fordítási veszteségekre is kitér, amelyek áthida-
lásaként a kollektív fi lológiai igényességre hívja 
fel a fi gyelmet.

A századforduló felé visszalépve a szerző az 
idő fi lozófi ai kérdésével foglakozik Csehov Vá-
nya bácsi című darabjában. Az egzisztenciális idő 
Csehov drámapoétikájában (32–40). Ványa bácsi, 
azaz Vojnyickij átéli a kizökkent idő, a kalendári-
umi idő megváltozásának szubjektív élményét, 
amikor a professzor megjelenésével felborul élete 
korábban megszokott  napi rutinja. Az idő kalen-
dáriumi-kozmikus léptékének, kozmikus teljes-
ségének poétikai kifejezőiként számos szövege-
lem egymáshoz rendelését fedezhetjük fel 
Csehov szövegében. 

Tolsztoj Hadzsi-Murat regényének a keresz-
tény dogmatikán belüli „pneumatológiai 
ómega-pontjára” mutat rá a következő tanul-
mány (41–47).  A keresztény egzisztencializmus 
keretében Tolsztoj az egyetemesség felé tett  lépé-
seként a muzulmán szellemiség letéteményese-
ként jeleníti meg Hadzsi-Murat alakját. Tolsztoj 
eszmei végrendeleteként, „hatt yúdalaként” meg-
fogalmazható üzenete korunk  globális válságje-
lenségeivel szemben az életszimbólum, amely 

Hadzsi-Murat történetileg hiteles alakjában a kis 
népek és kultúrák individuális és kollektív 
értékeiben mutat fel. 

Rendkívül érdekes A hallgatás igéje, az ige hall-
gatása kapcsán a Dosztojevszkijről kifejtett  gon-
dolatkísérlet, amely a Karamazov testvérek szöveg-
szövetében a fecsegő Inkvizítor és a szótlan 
Krisztus szellemi párbaját teszi elemzés tárgyává 
(48–52). Szolovjov és Bergyajev egybehangzó 
koncepciója szerint a Nagy Inkvizítor legendájá-
ban az embert szabadságától megfosztó anti-
krisztusi princípium és az embernek szabadságot 
jelentő krisztusi erő harcát érhetjük tett en. 

Szigethi András a líra poétikájába tesz kité-
rőt, amikor  Lermontov verselésében A ritmus 
antropodiceáját taglalja (53–61). A ritmusba kódolt 
mélyebb jelentéstartalom a sellő (Ruszalka) Ne-
mes Nagy Ágnes-féle fordítása a ritmusképlet 
vizuális „rajzolatában” nem tudja követni a ler-
montovi kompozíció szigorú zártságát, szeman-
tikai koherenciáját. A ruszalka szó jelenléte Ler-
montov versében nem csupán stílus-, illetve for-
maképző mozzanat, hanem direkt szemantikai 
üzenet. A szerző szerint Nemes Nagy Ágnes in-
tuitív fi lológiai virtuozitása Lermontov eredeti 
világérzését ugyan nem tudta teljességgel megje-
leníteni, de helyett e megadta a költői tolmácsolás 
varázslatos élményét.

Újabb filozófiai kérdéskört tár elénk A kálvi-
nizmus és protestantizmus orosz kulturális recepciója 
című tanulmány (62–72). A szubjektív szabadsá-
gérzet, a predesztináció, vagyis az eleve elrende-
lés, a fátum, vagyis a végzetes sorsszerűség ha-
sonlóságát és különbözőségét nem csak az orosz 
egzisztencialisták, hanem olyan irodalmi alkotá-
sok is boncolgatják, mint Gogol Az arckép című 
kisregénye, Tyutcsev egyházi tematikájú versei. 
Szigethi András megállapítja, hogy a 20. század 
elején, a Dosztojevszkij nyomdokain járó orosz 
egzisztencialisták, Nyikolaj Bergyajev, Lev Sesz-
tov, Szergij Bulgakov „szabadság-bölcseletük 
immanens kérdéseként vizsgálták a nyugati ke-
resztény teológia és vallásfi lozófi a alapvető prob-
lémáját, az eleve elrendelést, illetve a predeszti-
nációt” (67). 

A kötet magyar nyelvű záró tanulmánya Iro-
dalmi hermeneutika – fordításhermeneutika – szak-
nyelv címmel a befogadásesztétika, a fordítástu-
domány és a terminológia kérdéskörébe nyújt 
betekintést (73–80). A már korábban tárgyalt 
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Ulickaja-regény, a Médea és gyermekei kapcsán 
arra hívja fel a fi gyelmet, hogy a Csehovnál  jel-
lemző „víz alatt i áramlás”, vagyis a szubtextus a 
hasonlóan pszichologizáló Ulickaja-szövegekben 
is fontos szerepet kap. A tárgyalt regényében a 
szaknyelv, mindenekelőtt  az orvosi szaknyelv a 
terminológián túl további jelentésképzés eszkö-
ze, s szemantikai hidat képez a jelrendszerek kö-
zött . E téren Szigethi hiányosságokat érez a ma-
gyar fordításban. 

Szigethi András könyvének második része 
(81–160) olyan orosz nyelvű dolgozatokkal foly-
tatódik, amelyek tematikusan követik az első 
szakasz nyolc magyar nyelvű dolgozatát. Érde-
kes összevetni a témakifejtések magyar és orosz 
nyelvű változatait. Az orosz nyelvű fejezetek új 
témaköröket is beemelnek. Ivan Bunyin Tiszta 
hétfő és párhuzamosan a Könnyed lélegzet című 
elbeszéléseinek hősnőit állítja a középpontba, 
amikor az emberi világlátás lelki 
emelkedettségének és földhözragadtságnak a 
kontrapunktjait  járja körül (109–114). 

Az orosz nyelvű elemzéseket egy fordításel-
méleti eszmefutt atás zárja  „Hermeneutikai ív” és 
fordítási gyakorlat címmel (149–154). Jeszenyin is-
mert versét Bokraink közt címmel Rab Zsuzsa 
ültette át magyarra. Ez a fordítás adja az 
apropóját Szigethi András fi lozofi kus mélységű 
gondolatvezetésének, amelyben a fordításban a 
nyelvi korrektség mellett  nélkülözhetetlen 
hermeneutikai megalapozott ságról szól. A fordí-
tás hermeneutikai refl exió, amely során a 
„hermeneutikai ívnek” kell lerövidülnie. A fordí-
tónak a lehetségesig minimalizálnia kell azt a tá-
volságot, amely az eredeti mű kulturális-egzisz-
tenciális szituációja és az interpretáció szituációja 
között  fellelhető. 

Szigethi András fi lozófus-esztéta. Minden 
elemzésében a mély eszmerendszeri gyökerekre 
irányuló gondolatiság párosul az orosz irodalom 
poétikai, hermeneutikai feltárásának igényével. 
Az orosz egzisztencializmus nagyjainak ismere-
te, s azok beágyazott sága az egyetemes fi lozófi ai 
tudományosságban, az orosz irodalombeli jártas-
sága a szerző kivételes felkészültségéről tesz ta-
núbizonyságot. Az egyetemi orosz szakos okta-
tás és tanártovábbképzés érdekében nagy öröm-
mel vennénk kézbe Szigethi András további 
elemző munkáit, amelyek – kissé fellazítva a je-
len kötetben tapasztalt esszencialitást – részlete-

zőbb, magyarázó kifejtéssel vezetnék  át a fi atal 
russzistákat  a fi lozófi ai mélységek felett  az orosz 
irodalom összetett ségének jobb megértése felé.

Cs. JÓnás Erzsébet

Kurdi Mária (szerk.): Arthur Miller örök-
sége. Centenáriumi írások műveiről. Szeged, 
AMERICANA eBooks, 2015, 144 l.

Habár Arthur Miller a hazai színpadok ked-
velt szerzője, 2015-ig meglehetősen kevés tanul-
mány jelent meg műveiről magyar nyelven. 
A születésének (1915) centenáriuma alkalmából 
kiadott  tanulmánykötet címe ezért bizakodással 
töltheti el a dráma- és a színháztörténet iránt ér-
deklődő olvasót. A tartalomjegyzék azonban első 
látásra akár csalódást is okozhat. Az e-book for-
májában megjelent kötet ugyanis mindössze hat 
szöveget tartalmaz, ami egy centenáriumi kötet 
esetében meglehetősen kevésnek tűnik, meg sem 
kísérelheti a milleri életmű átfogó vizsgálatát. Ez-
zel a szerkesztő, Kurdi Mária is tisztában van, s 
jelzi is, hogy a kötet célkitűzése nem erre irányul. 

Az Arthur Miller örökségében nem vagy csak 
érintőlegesen esik szó olyan emblematikus drá-
mákról, mint például A salemi boszorkányok, a Pil-
lantás a hídról, az Üvegcserepek, ugyanakkor több, 
hazánkban kevésbé ismert, magyar fordításban 
még meg sem jelent darab helyet kap a vizsgált 
művek között , kibővítve ezzel a Miller-művek 
recepciójának körét. A kötet nagy erényei közé 
tartozik, hogy a szerzők a drámákat nem az előa-
dásoktól izoláltan, hanem azokkal összefüggés-
ben vizsgálják, s hogy Miller ismertebb műveit is 
újszerű, izgalmas szempontok alapján elemzik. 
Kurdi Mária a szövegek sorrendjének kialakítá-
sánál elsősorban a tematikus és nem annyira a 
kronológiai tényezőket vett e fi gyelembe, ami a 
kompozíció szempontjából kifejezett en előnyös. 
Átláthatóbbá teszi a Miller-művek közötti 
kapcsolódási pontokat, a dramaturgiai 
eszközhasználatban, tér- és időkezelésben, főbb 
kérdésfelvetésekben megmutatkozó párhuza-
mokat. 

Az elsősorban Miller-darabokra és bemuta-
tókra összpontosító tanulmányok mellett  Kisan-
tal Tamásnak a Gyújtópont című regényről írott 
elemzése is helyet kap a kötetben, ráadásul annak 


