
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.



kának felfedése vagy egyenesen csak a szóra
koztatás. Ide tartoznak a pajzán históriák is,
amelyeken azért nem szabad rnegbotránkozni,
mert meghatóan, irigylésre méltóan tükrö
ződik bennük az élet dolgait egészségesen
együtt látó, természetes, prüdériától mentes
szemléletmód, és az egészséges humor is. Itt
látni, rnennyire az "Élet Könyve" a Biblia,
mennyire nem csupán "lelki könyv".

Lammel Annamária és Nagy Ilona utószava
végigvezeti az olvasót ennek e Parasubibliának:
a fejlődéstörténetén, Szent Istvántól az újabb
időkig. Rámutatnak a nép és a Biblia kapcso
latának előbb említett mozzanataira is. "A Pa
rasztbiblia mai állapotában is egyaránt magán
viseli az évszázadok, a népi győkeru szellemi
áramlatok és az egyházi indittatású mozgal
mak nyomait, egészében mégis a parasztság
kultúráját testesíti meg, azt a kultúrát, amely
befogadta, saját képére alakította és saját igé
nyei szerint él vele." "A történetek között van
nak mítoszok, mondák, legendamesék, mesék,
példázatok, trufák, imák, ráolvasások, sőt még
egyetlen müfajba sem illeszthető szövegek is"
- állapítják meg a tudós gyűjtők, akik a vallási
néprajzkutatás nagyadósságának törlesztói.
Erdélyi Zsuzsanna előszava idézi Bálint
Sándornak a negyvenes évek végén irt kéz
iratos tanulmányát, amelyben megállapítot
ta: "... nyomatékosan hangsúlyoznunk kell a
kutatásnak egy igen nagy kötelességét, né
pünk Biblia-élményének egyetemes néprajzi
feldolgozását." Ehhez járultak hozzá most a
szerzök, amikor tizenöt éves gyűjtőmunkájuk

eredményének egy részét közkinccsé tették.
Nem csodálható, hogy a kötet "igazi könyv

csemegének bizonyult" - mint az egyik lap irta
róla. Igaz, még a mai felélénkült történeti és
néprajzi érdeklődés világában is ritkán esik
meg, hogy tudományos igényű kiadványnak
közönségsikere legyen. Csakhogy ez az anyag
ízes nyelven, elragadó stílusban írt elbeszélé
scivel nemcsak tudományos, hanem olvas
mányos is. Az "adatközlők" jó "szótehetségű"

emberek. Sokáig hallgatták, míg továbbadói,
alakítói lettek a hagyománynak. Ez a hallgatás
beleélést is jelentett. Érdekes a szcrzök tapasz
talata e tekintetben is: katolikus falvakban
sokkal gazdagabb, mcscibb hagyományt talál
tak, mint más felekezetűekkörében (555. old.).
Az érzelmekre erősebben ható elbeszéléseket
szívesebben mesélik a katolikusok. Csodálatos
ez a beleélés, az elbeszélők azonosulása a bib
liai szercplökkel. Meghatódunk Péter esendő

ségén, de még inkább azon, hogy minden
korok asszonyai mennyire rokonuknak, test-

vérüknek, sorstársuknak érezték Máriát, a
Szűzanyát, minden örömében, de még inkább
fájdalmában.

Azt se felejtsük, hogy e kötet anyaga, ha
gyományköre ma is él és hat. Bár félő, hogy
lassan - részben egyéb szórakoztató és embe
reket összehozó lehetőségek mellett - egyre
ritkábbak azok a liturgián kívüli, otthoni. csa
ládi "ünneplések", amelyekről az utószó oly
nagyszerü képet rajzol (553. old.). Pedig ezek a
családi ünnepek a nélkülözhetetlen családi
katekézis részei, és ma még nagyobb szükség
van e hagyomány ápolására, mint valaha. Ez
már nem is csak Biblia-élmény kérdése, ha
nem a keresztény élet hétköznapjainak éltető

forrásvidéke.
A kötetet Somogyi Győző grafikai díszítik.

Ezek annyira ideillök, hogy azt hihetné az em
ber, Somogyi ismert stílusát ezek a bibliai el
beszélések ihlették. Nagy értéke a kötetnek.

Végezetül egyetlen ízes példát idézek. A 487.
oldalon így olvashatjuk a feltámadt Krisztus
tanítványait küldő szavait: "Tanítsatok és ör
vendezzetek mindenki előtt!" Igen sok ha
sonló példát idézhetnék arra, hogyan tudja
sok elbeszélés egyszeru szavakkal megragadni
a lényeget. Nem hitbuzgalmi könyv ez, hanem
magyar népi biblikus történetek bemutatása.
Ám ezek a történetek, a Parasztbiblia darabjai,
sokszor zseniálisan megragadják a Szent Bib
lia mondanivalójának szellemét és teológiailag
is pontos tanítását. Amióta olvastam, vissz
hangzik bennem ez az egyszeru felszólítás:
"Tanítsatok és örvendezzetek mindenki előtt!"

(Gondolat)

Rosdv Pál

Csudatörténetek

Az Achates nevú ko fekete fejeres erekkel elegyí
tett, hasznos kígyómarások ellen . . . Alectoris kd
négyesztendős kappanzúzában találtatik, néha
találtatik régi tik gyomrában is. Ezt a követ, ha
ki szájába tartja, szomjúságot elmúlathatja, erőt

ád az embemek, ha ki vele hordozza, embemek
nagy vidámságot csinál. De ezeket mindeniéle
állatnak elevenségében kell kivenni a követ a
gyom rából, úgy szemeket, nyelveket, és a vízbe
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