
Irodalom

Márton László: Menedék

Márton László új könyve, bár szoros rokonság
ban van első kötetének, a Nagy-budapesti Rém
-üldözésnek Ésvagy, Találkozás Vadonc mester
rel és Konzervcsukó címu novelláival is, szer
kesztésmódjában A tornácra emlékeztet,
amely részben Albert föhercegröl szól, rész
ben az ő agyvelejében játszódik.

A Menedék címü beszélyben a föhösnek,
Monori Bélának a szíve az a testrész, amely
allegóriaszerúen összefogja a szöveget, és
melynek segítségével a szinte már reményte
lenül összekuszálódott valóság hiteles költői

valóságként megfogalmazódik. A biológiai szív
ugyanakkor a mú világlátásának központi
gondolatát érzékeltető költői kép, a menekü
lés célja: a menedék.

A szívvel kapcsolatos szójátékok a szöveg
ben előrehaladva egyre ínkább Monorí szívé
be vezetik az olvasót. ahol az a kifejezés, hogy
"szívélyes meleg" van, vagy az, hogy "első pil
lanatban a szívembe lopta magát", már szó
szerint értendő. Ugyanis "Monori Béla, vihar
tól és kutyáktól kergetve, és saját rémképeitől
kergetve. saját szívébe menekült", valahonnan
a határ közelében levő, vagy egy kicsivel azon
ís túl eső veszélyes terűletról. Már Márton el
ső kötete is rnutatta, a Menedéket olvasva még
biztosabban állítható: a szerzö nagy mestere a
szójátéknak. És ez nem is olyan kis dolog a
modern próza világában. Nála aszójátékok
nem felszínes cifraságként szerepelnek, ha
nem szinte rendszert alkotva, a mű szerkezeté
vel tartanak szoros kapcsolatot. A szöveg két
nagy egységre különíthető el, aszerint, hogy
hol vagyunk: a menedéken kivüli. a szabad ég
alatti világban, ahol hősünk szíve még/már
csak belül van; vagy a menedéken belüli zárt
világban, ahol Monorinak kívül is, belül is van
a szíve.

A könyv a zsombokhalmágyi levéltárban ta
lált három kézirat fikciójára épül. Az Előzetes

megjegyzések "kiadói" eligazító szövege és az
Ajánlott irodalom (Paracelsus: Astronomia
Magna. .. című 1590-es munkája és egy
hosszú, a szívre vonatkozó könyvlista) közott
hét kört alkot a Naplo-Beseámolo-Leirás címe
ket viselő kéziratok szövegegyüttese. A hár
mas egységeket Waliczky Tamás elgondolkód-

tató rajzai választják el egymástól, a szöveg
árnyaltabb megértését is segítve.

A megjegyzések szerint a Napló, bár látszó
lag Monoritól származik, feltehetően hamisít
vány, a Beszámoló bizonyosan Theophrastus
írása, aki Monori Béla szemüvegeként van je
len, és akinek neve Paracelsusra utal. Theo
phrastus magáról csak egyes szám harmadik
személyben szól, "részint Monori Béla visel
kedését kommentálja, részint elméleteit fejti
ki (amelyeknek, legyenek mégoly elmések,
szerintünk nincsen számottevő tudományos
értéke)" - jegyzi meg "a Kiadó". A Leírás gé
pelt szövegének szerzöje pedig "gondosan
ügyelni látszott, nehogy megnevezze magát". A
szívbe kerülés előtti történet a szöveg első

harmada, három kör kézíratsor. A további fe
jezetek a szívben játszódnak, mígnem a könyv
végén, a hetedik kör Beszámolójában, annak is
a végén, hősünk. ha ember volta kissé kérdé
sessé válik is, visszatér a menedék előtti vi
lágba, a szabad ég alá. Vele együtt az olvasó is,
természetesen, Theophrastusnak, a narrátor
nak a jóvoltából, aki azonban a szerenesés
vagy ijesztő befejezés utolsó rnondatában. sa
ját megfogalmazása szerint: "halk reccsenéssel
összetört ezer szilánkra".

A három különböző nézópontú fiktív kézirat
egybeszerkesztésének írói fogásával olyan
módszert választott Márton László, amely
könnyen veszélyessé is válhatna, ha "találom·
ra" választotta volna. Mert hajó helyen van ez
a megoldás. akkor nem csupán ötletes írói
szerkesztésmódnak kell látszania, hanem ak
kor annak a valaminek, amit a szerző el akart
mondani, máshogy nem szabad elmondható
nak lennie, csak így, ebben a formában, ahogy
végül is van. Ilyesmit kell éreznünk a modern
epikaí törekvések egy-egy új, jelentősnek ígér
kező művének elolvasása után, hogy vele kap
csolatban a divatosság vádjával ne kelljen fog.
lalkoznunk. Ilyesmit érzünk. A veszély ként ott
leselkedő szimpla, felszínes divatossággal,
mely az elődök lassan klasszikussá váló rnü
veinek hatásaként könnyen előfordulhat egy
fiatal szerzönél, Márton Lászlót nem lehet
vádolni. Hogy a kérdést mégsem kerülhetjük
meg, annak oka, hogy míg Márton munkáinak
fogadtatása szinte egyöntetűen elismeri: a
szerzö formabontásai igen tehetséges, a kort
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kifejező formateremtő kísérletek, ezzel
szemben világképét néha csüggesztőnek rni
nősíti.

Vajon tényleg ilyen világkép az alapja annak
a korszerü, ígéretes nyelvi formának, amely
valóban Márton sajátja? A legújabb prózadi
vatnak "bedőlő", jobb sorsra érdemes fiatal
szerzövel lenne dolgunk, akinek formaterem
tése modem, dicsérhető, míg az annak megfe
lelő világlátása divatos, elmarasztalandó?

A Menedék valóban nem szolgál egyszerű

megoldásokkal létezésünk perdöntő kérdéseit
illetően. Az is kétséges, hogy egyáltalán vala
milyen megoldással szolgál-e, És ez nem baj.
Inkább egy szorongató érzéssel ajándékoz
meg: érezzük csak meg a reménytelenséget, ne
mondjuk, hogy nincs, ha egyszer van; rejtőz

zünk a végső csüggedés horpadásába, mert az
az egyetlen remény, ami még biztos. "Vélet
lenül történik mindez, vagy így lett rendezve?"
- írja le a kérdést egy helyen Márton. Ha van
út, amely ahhoz a meggyőződéshez vezethet,
hogy mégiscsak rend van itt (miként Albert
főherceg agyvelejében), az minden bizonnyal
a meg nem talált rend nyugtalan beismerésén
keresztül halad a felé a lehetséges megoldás
felé, hogy "a véletlenek is kényszerítve
vannak".

írói becsület és szaktudás dolga, hogy ami
lyennek a valóság mutatkozik, olyan legyen az
arról szóló írás. "Ha tudnék írni szép, realiszti
kus regényeket a magyar valóságról, ez azért a
magyar valóságra nézvést is vigasz lenne" - ír
ja A tornácban Márton. Mit kezdhet tehát az
író a világ tapasztalt rendetlenségével? Hogy
van az, hogy "létezik történet, ámde szervezö
elemek híján" - ahogy a Leírás "papírra ve
tője", a hiteles elbeszélés lehetöségét kereső

szerzö megfogalmazza? Maradt-e mégis valami
fogódzó, van-e mégis vigasz a komolyan körűl

tekintő számára - vigasztalannak tűnő vilá
gunkban? Ha van, akkor csakis az ilyen fele
lősséggel vállalt körültekintésben. A gyulafe
hérvári börtönben sínylödö hadvezér mondja,
aki éppen szökni készül: " ... a csillagok böl
csessége vakít, ámde nem világít; hatalomra
segít, anélkül, hogy megszabadítana; képtelen
az élet határán túlhatolni. Sorsunkhoz va
gyunk nőve. Marad a bölcsesség, a csillagtalan
bölcsesség vigasztalása." És később Monori
mondja, aki társaival együtt saját szívében
sínylődik: "Ez a hely nem börtön, de menedék,
bármennyire szükös és kétes is; innét nem
lehet megszökni. Nincs másban remény, csak
a tekintet élességében ... Felismered, ... hát
ha tágasabb ez a zug."
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Ha sokáig nyugtalanító érzésünk támad, mi
után a végén becsukjuk Márton László új
könyvét: az jót jelent. És ha még az egyébként
nagyrészt igen szellemes szójátékok is hajla
mosak a háttérbe húzódni az emlékezetünk
ben, hagyva, hogy rájuk épülve a megszer
kesztett egész kegyetlen, de ennek ellenére,
avagy éppen ezért megbízható világa osszeszo
rítsa egy kicsit a szívünket: a Menedéknek
nyert ügye van. Mert ebben a felelősséggel áb
rázolt világban mégiscsak van valami meg
nyugtató. (Magvető, 1985.)

Károlyi Csaba

Parasztbiblia

Ha bármilyen társadalmi elhelyezkedésü
templomjáró keresztényt kikérdezne valaki,
elmondatna vele bibliai történeteket, elbeszé
léseiben biztosan tükröződne rnindaz, amit a
Bibliáról hallott gyermekkori hittanóráin és a
prédikációkban. A Lammel Annamária és
Nagy Ilona általl985-ben közreadott Paraszt
biblia forrásvilágában is megragadható ez az
elem. A paraszti "adatközlők", akik részben
örökölték, részben nyilván maguk is alakítot
ták e történeteket, arról is árulkodnak, ho
gyan mutatták be, miként értelmezték a Szent
Bibliát hitoktatóik, prédikáló papjaik. Tessék
csak kézbe venni a Sinkó Ferenc válogatásá
ban megjelent Csudatörténetek kötetet. a 17-18.
századi katolikus prédikációk és példagyuj
temények száz példáját (Európa, 1985). Né
mely példa ugyancsak emlékeztet a Paraszt
biblia elbeszéléseire, példázataira. Vitatható
"tyúk vagy tojás" dilemma az a kérdés: vajon
mennyire hatottak a prédikációs történetek a
paraszti hallgatóságra, és mennyire meríthct
tek a prédikátorok a gyermekkoruktól ismert,
otthon hallott történetekből példázatokat?
Mindenesetre a Parasztbiblia anyagának egy
része árulkodik az igehirdetés stílusaról. szín
vonaláról. módszereiről. Más rétegekben sem
találnánk teológiailag pontosabb, lényegesen
más értelmezéseket, legfeljebb kevésbé színes,
ízes elbeszéléseket.

A paraszti Biblia-élmény másik rétege a
népmesék világába vezet inkább. Ezeket is a
Biblia ihlette, de céljuk nem annak értelme.
zése, inkább az élet, a természet némely tit.


