
VERMES GÉZA: A ZSIDÓ JÉZUS
Ahogy egy történész
az evangéliumokat olvassa

A magyar könyvkiadás régi nagy adósságát
törleszti, amikor Vermes Géza kiváló törté
nész, az Oxfordi Egyetem Postgraduate Cent
re of Jewish Studies nyugalmazott igazgatója
könyvét kiad~a. Mindenekelőttköszönet ezért
a megkésett, de szép munkáért, amelyet
mind a tartalom, mind pedig a küllem témá
hoz méltó volta jellemez. Sietünk leszögezni,
hogy a fordítás Góllehet a könyv bemutatóján
az idő rövidségére panaszkodott a kiadó)
igen magas szintű, megfelel .az emelkedett
köznyelvi követelményeknek, de szakmailag
is teljesen megbízhat ór' üdítő olvasmány a
sok pontatlan nyelvű magyar kiadvány k ö
zött! Túlzott lelkesedésre ugyan nincs ok,
mégis reménykedhetünk abban, hogy e
könyv megjelentetésével az Osiris kiadó segí
tett ledolgozni a magyar nyelvterületen érez
hető óriási lemaradást a történeti [ ézus-kuta
tásában.

Vermes Géza hangsúlyozza, hogy törté
nész; mint történetkutató nyúl az evangéliu
mi anyagokhoz. E kijelentés mindazonáltal
megérdemli, hogy pontosítsuk: "történész"
nincs, csupán valamilyen korszak törté
netének kutatója létezik. Vermes Géza már
most éppen a Jézus korabeli zsidóság kutatá-

sában elsőrangú szakember - kár, hogy el
hallgatja: a történeti Jézus kutatására vonat
kozó kutatástörténetet igen kis mértékben is
meri, vagy ha mégis ismeri, ennek éppenség
gel nem adja jeiét a könyvben.' Ezt jó lett vol
na az előszó keretében tisztázni, hiszen ez
már magyarázza kissé különálló voltát a töb
bi Jézus-könyv között! Ha ez megtörtént vol
na, akkor a későbbi Jézus-könyvekben talán
többször idézték volna Vermes Géza művét,

hiszen hallatlanul nagy előny, hogya korai
zsidóság, elsősorban Jézus kortárs íróinak
nagy ismerője alkot véleményt az evangéliu
mokról!

A fentiek persze előrevetítik a szerző véle
ményét is. Művét az Apostolicum idézésével
kezdi, melyről megállapítja: "A keresz
ténység Jézusáról így kialakított portré leg
szembetűnőbb jellemzője a történelem és teo
lógia, tény és interpretáció közti helyes arány
teljes hiánya. A keresztény egyház szenvedé
lyes é rdeklőd ést mutat ugyan Krisztus örök
től való létezése és dicsőséges túlvilági léte
iránt, földi pályafutásáról azonban szinte
semmit nem közöl a hívőkkel, vagyis mind
össze annyit, hogy megszületett és meghalt.
A Hitvallás történeti kapaszkodója nem ma
ga a Názáreti Jézus, hanem a kegyetlensé
géről hírhedt második vonalbeli római álla
mi hivatalnok, Pontius Pilatus."4 (21-22.1) A
HitvallásSés az evangéliumi történetek ütköz-

l A rn ű először 1973-ban jelent meg. Jelen fordítás az 1994-es, a Student christian Movement
Press (London) által gondozott kiadás alapján készült. Jesus the Jew. A Historian's Reading
of the Gospels.

2 Ez persze nem jelenti azt, hogy apróbb hibák ne fordulnának elő. Csupán példaként em
lítjük, hogya második fő rész nem szakszerűenbeszél "Jézus círnei't-ről, Ugyan ez jó for
dítás lehetne az angol "title" sz ónak, ám a magyarban a "méltóságjelző" szakkifejezés ho
nosodott me!}. Talán akadékoskodás, ha megjegyezzük: az 57. Iap jegyzetében a bultmanni
idézet fordítasa félreérhető. ti. hogy "a korai keresztény források...töredékesek és gyakran
legendásak is." - Nos, legendás valakinek az ereje, tudása, stb ., ami azt jelenti, hogy olyan
kiváló, hogy már-már legendaszámba megy. A helyes fordítás legendáris lenne, hiszen Bult
mann itt azt akarja mondani, hogy e források történeti értéke nem több a legendánál.

3 Számomra kissé bizarr volt a könyv olvasásakor. hogy olyan gyakran idézi a szerző V.
Taylor 1953-ban megjelent munkáját: The Names of Jesus. E könyv ma már kissé elavultnak
tekinthető, s valójában sohasem volt igazán elismert szakkönyv a Jézus-kutatásban. Ezzel
szemben a világszerte jól ismert, körülbelül azonos korból származó J.A.M. Robinson mun
kásságát agyonhallgatja a könyv - vajon miért? Arra kell gondoljunk, hogy Nagy-Britan
nia konzervatív köreiben inkább Taylor volt az ismert, vagy tényleg nem ismeri Vermes
Robinsont?
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tetése Vermes Géza számára olyan fontos,
hogy trilógiájának" végén is visszatér rá. Úgy
véli, hogya keresztény teológia eme eltávo
lodása a történeti Jézustól oka annak, hogy az
Ujszövetség kutatói" agnoszticizmust mutat
nak Jézus történeti személyének a megisme
résében.

Aligha vitatkozhatunk, s nem is akarunk
vitatkozni azzal a tétellel. hogy a hitvallások
tételszerű megfogalmazása jelentős eltávolo
dást is jelent nemcsak a történeti Jézustól, de
az Újszövetség által vallott Krisztustól is. Az
ok aligha vitás: az evangéliumok sémi terüle
ten születtek, s az ezt követő évszázadokban
a keresztény egyház egyre inkább eltávolo
dott szülőföldjétől, s egyre erősebben a gö
rög-római filozófia környezetébe került.
Szükségszerű volt tehát, hogya keresztény
üzenetet e filozófia nyelvén is megfogalmaz-

zák az egyházatyák. Nyilvánvaló, hogy ez je
lentős hangsúlyeltolódásokhoz vezetett, ame
lyeket Vermes Géza joggal említ." Csupán
egyre szeretnék itt ezen a helyen kitérni: a
teológia ennek tökéletesen tudatában van, s
természetesen egy sor olyan könyv jelent
meg, amely speciálisan ezzel a problémával
foglalkozik. Miért van az, hogy Vermes Géza
ezek közül egyet sem idéz, hanem e műveket

hallgatásra ítélve úgy tesz, mintha a zsidó és
görög gondolkodás ütköztetése az ő invenci
ója lenne? Vagy higgyem el, hogy nem ismeri
Thorleif Boman munkásságát, akinek műveit

hosszú ideig vitatták? Idézni mindenesetre
éppúgy nem idézi őt, mint a svájci reformá
tus H. Rothenbülert, vagy a francia katolikus
C. Tresmontant-t. Hihetetlen, hogy ne ismer
né azokat az ellenérveket sem, amelyeket pél
dául egy brit világhíresség, James Barr 9 ho-

4 Már kezdetkor óriási baklövés a Hitvallás természetének értékelésében! Hiszen Pontius Pi
latus említése a Hitvallásban nem "kapaszkodó", nem egyszerűen kapcsolódási pont a tör
ténelemhez, hanem teológiai jelentőségű! A "szenvedett Pontius Pilatus alatt" értelme nem
az, hogy behatárolja a földi Jézus történelemi helyét, hanem hogy bizonyítsa: az egész világ
előtt tett bizonyosságot Krisztus.

s Az általam használt kiadás (The Religion of Jesus the Jew, Minneapolis Portress Press) 209.
lapján a Niceai-Konstantinápolyi Hitvallást idézi a szerző, az alábbi megjegyzéssel: "A
történeti Jézus, a zsidó Jézus a keresztény hitvallás első három és az utolsó két sorát isme
rősnek találta volna, s bár nem ez volt teológiai szándéka, mégis problémák nélkül egyet
értett volna vele. A további huszonnégy sor azonban kétségkívül rejtély volna számára"
(209-210. ).
Hogy ki mit gondolna vagy tenne a történelem későbbi folyamatában, az talán jogos kérdés
- de nem egy történész részéről, hanem egy olyan személy részéről, akinek valamilyen
módon maga az ügyfontos, s nem pedig egyszerűenaz események menetének megállapítása.
Ha Vermes Géza ilyen kérdést tesz föl, úgy örömmel állapítom meg, hogy elkötelezett zsidó
tudósként írta művét, s kívánom, hogy minél több ilyen művet írjon. Mindenesetre ennek
hátterén talán érthető a megbeszélés tárgyát képező könyv 16. lapján írt, meglehetősen

szarkasztikus idézet [.A. Fitzmyer professzorról, aki szintén a téma első rangú szaktekin
télye: "Eleve kedvemet szegik azok, akik az állítják, hogy «történésze-ként írnak az evan
géliumokról; hiszen ez egyenesen azt jelenti, hogy valahol már élesítik a fejszét." - Ez az
idézet nem komikus és nem is hihetetlen, mint Vermes Géza állítja: nagyon is reális prob
léma húzódik meg mögötte, nevezetesen az, hogy sokan próbálják magukat elfogulatlan
történésznek beállítani Jézus-képük kialakításakor, s valójában ezzel kendőzik tulajdon
álláspontjukat. Nem kutatom, hogy ez Vermes Géza számára tudatos, vagy tudattalan je
lenség. Csupán leszögezem, hogy műve egy zsidó tudós műve - mint ilyen rendkívül
értékes a keresztény bibliatudomány számára!

6 Tíz év múlva (1983) publikálta a szerző Jesus and the World of Judaism, húsz év múlva (1992)
The Religion of Jesus the Jew című munkáit.

7 Érdekes, hogy itt elsősorban a Bultmann-iskolára gondol a szerző. Valóban, Bultmann is
kolája meghatározó, de korántsem egységes; azon kívül pedig: talán más is van az Ujszö
vetség-tudományban, mint Bultmann-iskola!

8 Megkérdezhetnénk, hogya zsidóság ugyanilyen változáson nem ment-e keresztül, amikor
- ugyanolyan okokból, ti. a zsidó állam bukása miatt - diaszpórába kényszerült. Egy mai
átlag zsidó hívő alig ismeri a héber Biblia vallását!
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zott föl T. Boman teóriájával szemben. Nyil
vánvaló azonban, hogy ennek a szembeállí
tásnak is megvannak a határai. Talán kevésbé
ismert Magyarországon, de a legfrappánsabb
példának nevezhetjük F. Crüsemann-nak
egyébként egyáltalán nem idevágó munkáját
a héber tódá és görög-latin hymnus jelen
téstanának a vizsgálatánál:" a két műfaj két
különbözőkultúrkörbőlszármazik, mégis kö
rülbelül azonos értelműek!

Az eddigiek mellett nem egyszerűenazért
időztem hosszabb ideig, mintha az lenne a
célom, hogy részben már ismertnek, részben
pedig tarthatatlannak ítéljem Vermes Géza
hozzájárulását a történeti Jézus kutatásában.
Ellenkezőleg:a könyv kétségkívül értékes mű
a történeti Jézus 1. századbeli zsidó iratok
alapján történőmegértéséhez. Mindenképpen
szándékomban áll azonban felmutatni, hogy
ennek a sajátos megközelítésnek megvannak
a határai a történeti Jézus kutatásában, s e ha
tároknak az olvasók számára is nyilvánvaló
aknak kell lenniük. Vermes Géza történeti
módszere egyszerűen abban áll, hogy rnin
dent, ami beleillik az 1. századi zsidóság ké
pébe, automatikusan történetinek fog fel, s
mindent visszautasít, ami e képbe nem illik
bele, vélve, hogy az ősegyház hitbeli kiegé
szítéseivel van dolgunk ezen esetekben.
Csakhogy a történeti Jézus és a kérügmatikus
Krisztus megkülönböztetése ennél sokkal
összetettebb kérdés; nem hiába birkózik ezzel
immár több mint egy évszázada a bibliatudo
mány! Példaként talán említsük meg, hogyan
vélekedik az utolsó vacsora szereztetési igéi
ről Vermes Géza! Tény, hogy nem az evangé
liumok őrizték meg a legősibb formát, hanem
inkább az IKor 11; az elbeszélések viszont
mégis megegyeznek abban, ami Vermes Géza
számára kétséges és aligha történeti: Jézus az
utolsó vacsorán testét és vérét szimbolikusan
kínálja föl evésre és ivásra - ez az alapja az
eucharisztiának. E gondolat szerzőnk szerint
teljesen idegen a palesztinai zsidó légkörtől,

s Jézus követőit bizonnyal émelygés fogta

volna el e szavak hallatán, ha tényleg a törté
neti Jézus mondta volna. II Csakhogy:
amennyiben e szavak ilyen értelemben már
az első korinthusi levélben ott vannak, akkor
viszonylag korai lehetett Jézus szavainak eu
charisztikus átértelmezése: 50 körül már
megtörténhetett. Pál viszont a maga részéről

megjegyzi, hogy ő ezeket az igéket nem maga
költötte, hanem a tradícióból merítette - te
hát azok még korábbiak. Legkésőbb a 40-es
évek során tehát rögzülhetett a szavak szim
bolikus értelme, hangsúlyozom: abban az ér
telemben, ahogy Vermes Géza ezeket meg
botránkoztatónak véli a zsidó hallgató szá
mára (megjegyzem, hogy joggal!). A 40-es
évek során viszont a Pál nevéhez fűződő po
gánykeresztény misszió még nem kezdődött

meg, így aki megbotránkoztató, szimbolikus
értelmet fűzött Jézus szavaihoz, az szükségsze
rüen maga is zsidó volt. Öt nem fogta el émely
gés? Ö nem érezte, hogya szeretett Mestert
ezáltal a zsidók szemében diszkreditálja, s ez
zel a misszió lehetőségeit rontja? Nem: ezzel
a módszerrel dolgozni nem lehet. Törté
netileg sokkal valószínűbb,sőt majdnem biz
tos, hogy ha valamilyen megbotránkoztató
dolog van az evangéliumokban zsidó ember
számára, az magára Jézusra megy vissza, s
nem egy (zsidó!) tanítványa adott szájába
olyan szavakat, amelyek az 1. századi zsidó
ságból visszautasítást válthattak ki. A mód
szertani reflexió egyébként is hiányzik Ver
mes Géza könyvéből, jóllehet ezen a ponton
megvédte volna a szerzőt egy nyilvánvalóan
helytelen történeti következtetéstől.

Nem kétséges viszont, hogy az olvasó
rendkívül hálás lehet azért a rendkívül gaz
dag történeti anyagért, amelyet Vermes Géza
ad Jézus korából. Hadd említsem, hogy ez
anyag következményeit természetesen nem ő

vonja le egyedül: tökéletesen egyetérthetünk
azzal, hogy vallásfenomenológiailag Jézus
működése a kor vándor-karizmatikus prédi
kátoraihoz hasonlít leginkább.P s a többi ván
dor-karizmatikussal történő összehasonlítás

9 Barr könyve a hatvanas években a legismertebb és leghírhedtebb brit egzegetikai műve
volt! (The Semantics of Biblical Language, Oxford, Clarendon Press, 1961. (Németül: 1965)

10 F. Crüsemann: Studien zur Geschihte von Hymnus und Danklied in Israel, Neukirchen-Vluyn:
Neukirchener Verlag, 1969.

11 The Religion of Jesus the Jew, 16: "With their profoundly rooted blood taboo, Jesus' listeners
would have been overcome with nausea at hearing such words." A szerző van annyira
óvatos, hogy csupán feltételes módban fogalmaz, de ebből kiderül, hogy a szavak szimbo
likus értelmét (ami az eucharisztia alapja) tagadja.
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kétségkívül értékes. A könyv hasznosságát e
ponton nem lehet eléggé hangsúlyozni; még
is érdekes, hogy a módszertani reflexió hiá
nya itt is súlyos félreértésekhez vezet. Vermes
Géza ugyan idézi a zsidó karizmatikusokat,
de mintha nem venné észre, hogy óriási űr

tátong a róluk szóló elbeszélések, ill. az evan
géliumi elbeszélések között: ez utóbbiak
ugyanis kivétel nélkül mindig a hitre hívás
összefüggésében mondanak el történetet, s
mindig az a cél, hogy demonstrálják, ki, mi
kor és hogyan jutott, ill. nem jutott hitre. Ez
zel természetesen nem azt akarom mondani,
hogy fenomenológiailag nem helyes Vermes
Géza állítása, s Jézus nem vándor-karizmati
kus lett volna; azt viszont határozottan állí
tom, hogy az elbeszélések különbözősége

olyan sajátosságban rejlik, ami ténylegesen a
történeti Jézus akaratával megegyező: ti. a
hitre hívás, vagy a követésre felszólítás töké
letes egységben van igehirdetésével. Lehet,
hogy e mozzanat a csoda-történetekben sze
kundér; lehet, hogy az ősegyház hite fűzte

hozzá az elbeszélésekhez a hitre hívás teoló
giai mozzanatát. Ám ha tényleg így van, ak
kor is Jézus igehirdetésébőlmerítette monda
nivalóját. - E ponton érkeztünk el egy súlyos
módszertani dilemmához: ha mindez így
van, akkor nincs kritériumunk annak pontos
eldöntésére, hogy mi a történeti és mi a ké
rügmatikus a csoda-elbeszélésekben. Hiszen
arról van szó, hogy a kérügmatikus monda
nivaló is Jézusra megy vissza, csak talán nem
ott és nem akkor hangzott el, amikor az evan
gélista leírja! A történeti feladat mármost az
lenne, hogy pontosan meghatározzuk, hogy
mikor, hol, mit és hogyan mondott a történeti

Jézus; erre viszont köztudottan nem elegen
dőek az evangéliumi elbeszélések. Innen
ered, hogy a történeti Jézus kutatóit (akik ez
zel a dilemmával teljesen tisztában vannak)
Vermes Géza agnoszticizmussal vádolhatja.
Nyilvánvaló viszont, hogy e kutatók olyan
differenciát látnak az elbeszéléseken belül,
amely meglátására Vermes Géza vagy képte
len volt, vagy szántszándékkal elhallgatta.

A történeti Jézus kutatói (bármily sokrétű is
vizsgálódásuk) egy mozzanattal tökéletesen
tisztában vannak: az evangéliumi elbeszélések
bizonyságtétel-jellegével. Kiegészítéseik egyálta
lán nem a történeti hamisítás jegyében történ
tek, hanem annak érdekében, hogy Jézus ügyét
a maguk módján előremozdítsák.A bizonyság
tétel-jelleg viszont teljesen hiányzik Vermes Gé
za könyvéből; nyilvánvaló, hogy ez iránt nem
volt fogékonysága - amit tökéletesen magyaráz
vallási háttere. Ismétlem: ilyenkor szerencsé
sebb, ha valaki e háttérről nyíltan beszél, hiszen
csak így értékelhető a könyv a maga érdemei
vel; senki nem várhatja és nem is várja el, hogy
olyan tézisekkel vagy hipotézisekkel dolgoz
zék, amelyeket maga nem vall." A recenzens
pedig csupán ilyen megjegyzésekkel tudja e
könyvet ajánlani minden hívő keresztény
embemek, mint egy kiváló, tudományos és kel
lemesen megírt munkát, amely óriási segítséget
nyújthat nekünk az evangéliumok megértésé
ben. Ez esetben az eltérő jelleg nem sért, hanem
éppenséggel a másik vallás iránti megértést
munkálja, bennünk pedig tulajdon meggyőző

désünket erősíti. így részemről az ajánlás jó
szívvel történik meg! (Osiris, 1995)

KARASSZON ISTVÁN

12 Ezt az újszövetség-tudományban leginkább a heidelbergi G. Theissen hangsúlyozza. Jegyezzük
meg, hogy könyvének magyar kiadása (Soziologie derlesus-Beuegung) előkészületben van.

13 Az már más kérdés, hogya keresztény [ézus-kutatás munkáit miért nem adják ki magyar
nyelven. A könyvpiac kissé meghökkentő képet nyújt, ugyanis Stauffer, ill. Bomkamm
Jézus-könyvei csak szűk körben terjedtek el (meglehetősen méltatlan, gépelt sokszorítvány
formájában, 500-500 példányban, jóllehet Varga Zsigmond szakértő fordításával ma aligha
vetekedhet bárki is Magyarországon). Ezzel szemben Klausner Jézus-könyve újból megje
lent a széles közönség előtt, s Vermes könyve mellett immár Flusser műve is hozzáférhető

(D. Flusser: Jézus. Az ókori zsidó történelem és irodalom tükrében, Budapest-Jeruzsálem-New
York: Múlt és Jövő könyvek, 1995). Miközben örömünket fejezhetjük ki afölött, hogy zsidó
kutatók végre elismerik Jézusban azt a személyt, akit a zsidó vallásnak is nagyra kell be
csülnie, inkább azt kell reklamálnunk, hogy hol vannak a keresztény [ézus-kutatók promi
nens művei. Fordításra ajánIkoznak különösen Borg, Sanders (vagy római-katolikus részről)

Gnilka Jézus-könyvei.
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NEMES NAGY ÁGNES
ÖSSZEGYŰJTÖTTVERSEI

Gyermekversei kivételével végre az összes
korábban megjelent s 1992-ben bekövetkezett
halála óta kéziratban föllelt verse olvasható e
könyvben. A szöveggondozást Lengyel Ba
lázs végezte, ő írta a pályaképet tömören
összefoglaló utószót, de hadd jegyezzük ide
szaklektorként feltűntetettkét segítőtársának,

Bárdos Lászlónak és Ferencz Győzőnek nevét
is.

A könyv két részből áll. Az első az eredeti
kötetek, illetve a még Nemes Nagy Ágnes ál
tal összeállított gyűjteményes kötet, A Föld
emlékeinek ciklusbeosztását és sorrendjét kö
veti. Ezek a versek korábban is hozzáférhető

ek voltak. A könyv - terjedelmileg szinte
azonos nagyságú - második felében közrea
dott versek azonban itt olvashatók először.

Nemes Nagy Ágnesről sokat írtak, a róla szó
ló tanulmányok, esszék a verseinek gyűjte

ményénél jóval nagyobb kötetet tennének ki,
s éppen idén jelent meg a róla szóló első tu
dományos monográfia is, Schein Gábor,köny
ve. Átrajzolja-e az eddig kialakult kepet a
gyűjteményes kötetnek ez a mostanáig rejtve
maradt második fele?

A jellegadó vonásokat kereső, lényeges
pontokon talán nem fog változást hozni, de ,a
költői kísérletezés irányát jelző belső hangsu
lyokat alighanem módosítani fogja. Tóth Ár
pád írt egyszer egy szép kis cikket a m~ra

már tökéletesen elfeledett Csengey Gusztav
ról, az "egyversű költőről", aki soha nem volt
számottevő alakja a magyar poézisnek, de
akinek volt mégis egy verse, A fogoly-lengyel,
melyet valamikor egész nemzedékek tudtak
kívülről. Nemes Nagy Ágnes nagy költő volt,
de nem voltak kiemelkedőennépszerűversei,
költészetének egésze, egész költészetének
szellemisége volt jelentős.

Nemzedékek ízlését és gondolkodását for
málta anélkül, hogy egyik-másik verse igazán
széles körben elterjedt volna, mint Adynak,
József Attilának, Weöresnek vagy Pilinszky
nek a versei. Költészetének tárgyias jellegéről

sokat értekeztek már. Csakugyan ő volt az,
aki diadalra vitte azt az objektivista költői

irányt, mellyel már ,a fiatal Babit~ is kísérlet.~
zett. De már a századelőn, arnikor először

merült fel a romantikus Én-költészettel szakí
tó objektív líra kívánsága, Zalai Béla már ak
kor leírta azt a filozófiailag mélyértelmű kije
lentést, hogy "itt nem akarunk kilépni önma-
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gunkból, itt be akarunk lépni önmagunkba,
de nincsen honnan, mindig a tudatban va
gyunk". Ez volt és máig is ez maradt a mo
dern költészet igazi problémája. Tudatlírát
nem nehéz művelni, a lírai reflexivitás sok
iránya és technikája alakult ki. Az eddig ki
adatlan Nemes Nagy Ágnes-versek e költé
szetnek arra a kevesebb figyelmet kapott tö
rekvésére irányítják figyelmünket, hogya tár
gyias líra fegyelmezett és kemény gondolati
sága mellett hogyan alakított ki egy újfajta,
modern lírai alanyiságot. Hogyan kereste az
utat a tudatból az Én-be.

KENYERES ZOLTAN

CSEHOV: CSERESZNYÉSKERT

Ismét van új Csehov-előadás a Katona József
Színházban. Ascher Tamás messzeföldön hí
ressé vált rendezései - a Három nővér és a
Platonov - után most Zsámbéki Gábor vitte
színre a Cseresznyéskertet. Ranyevszkaja jósá
gából eltékozolt birtok~na.~ fölsz.~m,olása,. a
bőven termő cseresznyes fáinak knrtasa mmt
életforma minden korban érvényes gondola
tokat sugall. Különösen érvényes a ~ k~

runkra. Az volt előttünk is, az lesz majd uta
nunk. Ha e tulajdonsága alapján remekmű

nek mondjuk, akkor értelmezési tartománya
végtelen és még egy kicsi. A Katona előadása

melankolikusan optimista. Míg Zsámbéki
előző rendezése, A fosvény arról alétformáról
beszélt, amelyben a birtoklás vágya irányí~,a

a világ érzékelésének legapróbb mozzanatat
is, a Cseresznyéskert a létezés olyan módját
mutatia, amelyben a birtok, a birtoklás örök
kényszere még akkor sem képes szétrombol
ni az élet alapvető értékeit, ha arról trauma
tikus hirtelenséggel egy adott pillanatban le
kell mondani.

Bár kissé csalóka ez az optimizmus. Ra
nyevszkaja (Básti Juli nagy "visszatérése") és
fivére (A fosvény ellenpontjaként "épp". Hau
mann Péter) bármily rokonszenvesek IS, fel
számolásra ítélt karakterek. A kor számolja
föl őket éppen, a kor, amelyben élnek, de ők

képesek arra, hogy ne vegyenek tudomást ró
la. Ranyevszkaja, mint felnőtt leányok éde
sanyja, pajkosan huncut fiatalasszony, csöp
pet sem anakronisztikus figura (még ha ez a
fentieknek ellentmondani látszik is), feltartóz
tathatatlan szenvedéllyel osztogatja szét utol
só, kölcsönkapott fillérjeit: Haumann.,a ked-



vesen léhűtő játszótársat adja. Képesek kun
cogva-viháncolva játszani még a favágófej
szék csattogása közepette is. A Katona előa

dása egyébként szikáran tárgyszerű. Nehéz
szeretni.

KÁLLAI KATALIN

MOHÁS LíVIA: THEODÓRA

"Mindent szabad, ha él az a csillogó remény,
hogy miután végigbogarászta soraimat, vet
Onben csak egyetlen szikrát a végtelen" 
fordul Mohás Lívia regényének elbeszélője

barátnőjéhez, akinek megírja Theodórával, a
bizánci császárnéval kapcsolatos gondolatait.
Mert szabad bíbor és arany színekkel meg
festeni egy hetérából lett császárnő frivol
ikonját az Aranyszarv-öböl azúrkék hátteré
ben, szabad a császárnő 20. századi reinkar
nációját zsidóként lágerba hurcoltatni, szabad
a történelmi pszichológia eszközeivel megraj
zolni Jusztiniánusz császár lelki állapotát.
Szabad és kell az olvasót apácaruhába kény
szerített, ezért magukat a kolostorfalakról a
tengerbe vető haldokló kéjnők borzongató
képeivel sokkelni. szabad és kell plasztikusan
megrajzolt mellékszereplőkkel és pszicholó
giailag érvényes lélekábrázolással hitelesíteni
azt a világot, amelyben, úgy tűnt, a transz
cendens erők birtokosának kikiáltott császár
né szent törvények által igazgatni képes az
államot.

Nem szabad azonban a regény végén új és
ismeretlen cselekményszál esetlegességével
megbontani az idősíkok finom egyensúlyú
szerkezetét. Nem szabad, ha mégoly csábító
is az olvasói figyelem ébrentartása szempont
jából, az elbeszélő egyéniségét olyan elemmel
terhelni (például ifjúkori homoszexualitás),
amelynek hiányzik - vagy legalábbis szá
momra észrevétlen van jelen - regénybeli
motivációs háttere. Mert a nem szabad - és
ez nem erkölcsi, hanem esztétikai törvény 
kárára válik annak, ami szabad és kell.

A regény erőssége tehát nem "posztmo
dernkedő" szerkezete, hanem hogy Mohás
Lívia a pszichébe avatott szakértőként pil
lantva egyszerre ott találja magát az örökké
valóságban, amely nem ismer sem térbeli,
sem időbeli korltáokat. Mi másfél évezred Bi
zánctól máig tartó íve az örökkévalósághoz
képest? Mi a jelen, a közelmúlt és régmúlt
széttartó ereje ahhoz az egységhez képest,
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amelyet üdvtörténetnek nevezünk? Mert e
művészetnek nem egyéb a tétje, mint az elle
ne ható erők dacára megtalálni minden em
beri korban azt a közöset. ami szentséggel
itatja át a mindennapiságot, ami önmagunk
megismerése által közelebb visz bennünket a
Transzcendencia megpillantásához. Mert az
mindenben ott rejtőzködik: a bűnben és az
erényben, az életben és a halálban, a hatalom
ban és a lemondásban.

Sőt a szabadban és a nem szabadban is.
(Magvető, 1995)

KISS SZEMAN RÓBERT

FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ:
A TÁGRA NYÍLT SZEM

Földényi F. László legújabb kötete az 1990
1994 között írott esszéket foglalja magába. A
viszonylag heterogén anyag egységét (a filo
zófiai esszék mellett olvashatunk irodalmi,
ill. művészeti tárgyúakat is) a szerző gondo
latvilágán kívül a kötet szerkezete is bizto
sítja.

A filozófiai esszék az ember metafizikai
helyzetének tisztázására tett kísérletek. A Sze
relemró1, A bárkából kiszorultak, A teremtés űrje,

'Ibmeg és szellem című írásokban Hamvas, il
letve Cioran gondolatait folytatva, az ember
létezésben betöltött helyére és létének céljára
kérdez rá. Noé mítoszát újraértelmezve úgy
látja az embert, mint a teremtés kisemmizett
jét. Noé emberként volt tökéletes, Istennek
tetsző, s ez olyan köztes lényt jelentett, aki
kirekesztődöft az isteniből. Az új teremtés
eredményeképpen az embemek be kell érnie
önmagával, a határ az isteni és az emberi
szféra között áthághatatlan.

Mégis ott van az emberben az örök szomj,
a végtelenség vágya. A szabadság kínzó hiá
nyáért azonban nem egyedül az ember okol
ható. A teremtett lények közül egyedül az
ember az, aki képtelen a jelenben élni, terem
tésben elfoglalt helyzetével megelégedni. 6
lázad egyedül a létezés ritmusa ellen, mely
ből a végtelen szabadság iránti vágyával kí
sérel meg kitörni. A lázadás végső eszköze
Isten, akinek nincs kedve ellen mindez. Le
hetséges, hogy Isten azt reméli, hogy az em
ber segítségével megszakítható a létezés örö
kös körforgása? Talán tényleg az ember a te
remtés koronája, talán éppen a teremtő a te
remtmény segítségével akarja megkapni a vá-



laszt a saját kérdésére - miért kell teremte
nie, miért a lét? Ha a teremtés a teremtő hi
ányérzetével magyarázható, akkor a teremt
mény is ennek a hiányérzetnek a kivetülése.
Innen a kínzó hiányérzet.

A mostani világkorszak embere kiszakadt
a kozmikus rendből. Az Egy helyett a Soka
ság bűvöletében él. A világot úgy fogja fel
mint leigázandót, meghódítandót, ahelyett
hogy belesimuIna a kozmikus rendbe. Érzé
kelésével túlságosan a tárgyi világra figyelő.

Az érzékek megtisztítását, a belső csönd meg
teremtését a szerző a műalkotások révén
tartja megvalósíthatónak. A művészet képes
arra, hogy áttörje az isteni felé vezető út előtt

a falat. E gondolat lenyomata ott van a kötet
mindegyik, irodalmi-művészeti tárgyú írá
sán. (Ezek közül programszerűségével ki
emelkedik a Tiszta érzékek című esszé.) Ez az
álláspont vitára ingerlő, hiszen ott kísért ben
ne a művészet funkcionális felfogása. Jól mu
tatja ezt a Radnóti Sándorral (is) folytatott vi
ta a bécsi akcionista, Rudolf Schwarzkogler
megítéléséről. Misztikus volt-e Schwarzkog
ler, vagy művész? Miként, milyen értékei ré
vén értékelendő?

A kötet szerkezete, fejezetcímei belső, spi
rituális útról tanúskodnak. Az egyensúly el
vesztésétől a színről színre látásig A kötetet
záró esszé (A lélek szakadéka, a Goyáról írt
könyv előszavaként jelent meg korábban) a
megvilágosodás személyes vallomása. A te
remtés kisemmizettje, a szabadság hiányától
szenvedő ember a művészet révén mégiscsak
képes - nem a felülemelkedésre, nem arra,
hogy Isten mellé helyezze magát, hanem ar
ra, hogy fejet hajtson, s átadja magát a benne
rejlő felfoghatatlannak.

(Jelenkor, 1995)

LIPTAI CSILLA

QUO VADIS, IRODALOMTUDOMÁNY?

Jóllehet a debreceni irodalmi napok 1995. no
vemberi tanácskozásának címben feltett kér
désére "Merre tart az irodalom(tudomány)?"
sem a főreferátumot tartó Szegedy-Maszák
Mihály, sem a hozzászólók többsége nem
adott egyértelmű, határozott választ, a vita
így is a hermeneutika híveinek és anyugatos,
esztétizáló irodalomszemlélet követését kívá
natosnak tartó irodalmároknak az izgalmas,
színvonalas párbeszédét eredményezte.
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Szegedy-Maszák Mihály egyenesen úgy
vélte, hogy ezt a válaszadást kizárólag csak
szélesebb nemzetközi kitekintéssel rendelke
ző irodalomtudós kockáztathatná meg, már
pedig az irodalmi kánon kívánatos kiterjesz
tése "nem is csak a nyugati, hanem a keleti
kultúrákra is tekintettel" Magyarországon
még kevéssé érezhető. Megítélése szerint a
szegedi strukturalista iskola és Németh G.
Béla szövegmagyarázó műhelye után, mely
elsősorban Lukács György bénító hatását el
lensúlyozta, a valódi fordulatot Kulcsár Sza
bó Ernő és köre hajtották végre. Am Lukács
követői sokáig nem tudtak mesterük ideoló
giai hatásától szabadulni, a pozitivista hagyo
mány képviselői pedig rendre elméleti isko
lázatlanságról tesznek tanúbizonyságot, sok
szor kizárólag csak a magyar nyelvű szakiro
dalomban tájékozódnak, némely kollégája
pedig a határon kívüli irodalmat állítja 
nem értékszempontok alapján - előtérbe.

Vélekedése szerint pedig kép, hang és szöveg
megváltozott viszonya, az ismeretet továbbí
tó közegek átalakulása is új kihívást jelent az
irodalomtudomány számára: a társtudomá
nyok és művészetek felé való tájékozódás kö
vetelményét. Irodalmunknak a nyelvi elszige
teltségbőI ki kell törnie, a magyar és a világ
irodalom kettőssége nem tartható fenn, hi
szen a nemzetközi kánon "sajnos" nem a
nemzetiek összessége, hanem a legnépsze
rűbb nyelveken írtak közössége. Az utóbbi
évtizedek kritikájának "parazita" tündöklésé
től óvott Bányai János, és hiányolta a maguk
tól a művektől kapott impulzusoknak a felve
tését Thomka Beáta. Másféle modellt vázolt
Domokos Mátyás, aki úgy vélte, a hagyo
mány életben tartásához hedonista olvasókra
is szükség van, olyanokra. akik nem teoreti
kus vaksággal közelítenek a művekhez, s a
változó és egyre áttekinthetetlenebb elméleti
háttér miatt az irodalom önszemléletének
tükröződése,az írói esszé mellett érvelt, akár
csak Lengyel Balázs, aki úgy látta, az irodal
mat ma teljesen betölti a filozófia, pedig az iro
dalomtörténetírás művészet, s az írásra való te
hetség elmélet előtti képesség. Íróként, az ille
téktelenség bevallott tudatával szólt a témához
Mezey Katalin, kifogásolva, hogy az új elméle
tek ma nagyobb szenzánciót jelentenek, mint az
új művek, és még radikálisabban Acs Margit,
aki figyelmeztetett ezen elméletek tekintélyekre
hivatkozó, igazságait önmaga rendszerén be
lül nem ellenőrizhetőkorlátaira.

ACZÉL/UDIT



A HATVANAS ÉVEK N ,

A SZLOVÁK KÉPZÓMUVESZETBEN

A hatvanas évek művészetemagasan kiemel
kedik Szlovákia háború utáni képzőművésze
tének történetéből mint olyan időszak, mely
ben - természetesen többek között a politi
kai diktatúra felengedésének következtében
- a művészi irányvonalak és áramlatok sok
irányú mozgása, az új tendenciák és a mű

vész szabadsága nyert egyre nagyobb teret, s
megteremtve ezzel a művészi aktivitás addig
soha nem tapasztalt feltételeit Szlovákiában
sajátos jelleggel rendelkező, önmagábar; is
tárgyalható és értékelhető korszakot alakitott
ki.

A nagyszabású kiállítás ,~lapk~ncepciójá~,

melyen több mint 7?O m.ualkota~ (festme
nyek, szobrok, grafikak, rajzok, obJektu~~k,

installációk, színházi díszletek, fotograflak,
építészeti makettek, stb.) szere~el, ~ ha~a?as
évek művészetének retrospektív attekmtese,
a különböző irányvonalakat felölelő bemuta
tás adja, mely figyele~~l ~ís,ér~ f~ á~a~la
tainak párhuzamos. !olyasat es att.unes~lt is. ~
kiállítás főrendezőjének, Z. Rusmovanak es
tizenkét társrendezőjének nem az egyes mű

vészportrék egymás melletti .felsorakoztatá~a
a célja, hanem az, hogy fel~~dJe,e ~or.~zak ~u
vészetének belső dííferenciáltságát, osszefug
géseit, a különböző stílusáramlatok párbeszé
dét, egybeolvadását és ,átfed~seit is,. ~~t a
modem művészet amugy lS a sajátjának
mondhat: itt sem figyelhetőmeg az egyes stí
lusirányzatok elszigetelódése vagy szi!?orú
magába zárkézása. Emellett a hatvanas evek
szlovákiai művészeténekmásik legszembetű

nőbb jellemzője töredékessége, mely egyaránt
vonatkozik a csoportok és az egyé~ek t;lun
kájára. Ez egyrészt a megkezdett feJlód~svo

nal erőszakos megtörésére vezethető vissza
(az 1968-as eseményekre), másrészt a "nem
tiszta" irányzatokra, áttűnésekre, harmad
részt pedig Szlovákia művészetének hagy~

mánytalanságára, például,az abs.~traktm?ve
szet esetében, mely csupan az otvenes evek
végén jelent meg először a szlovák képzőmű

vészetben, s mely így ugyan jelentős, ám ta
lán gyökértelen volta miatt rövid epizódja
volt a hatvanas évek művészetének.

A kiállítás felépítése is az áttekinthetőséget

teszi könnyebbé: a hagyomány és a modem
közti átmenetet képviselő művészettel indít
(ide sorolja például [akoby Gyu,la kés,ei .!e~t~
szetét is), majd a modem muveszet attorese-
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ben jelentős szerepet játszó Galanda-csoport
alkotásaival folytatja, ezután a szürrealiszti
kus-expresszív vonal J;>emutatás~ követk~zik,

míg eljut a hatvanas evek főbb áramlataihoz
(informel, lettrizmus, absztrakció), s tovább
az új figuratív művészethez, a pop-arthoz, a
konceptuális művészethez és az akció-művé

szethez.
A térségünk szellemi fejlődésének szem

pontj ából oly jelentős hatvanas évek művé

szetét bemutató nagyszabású kiállítás rende
zőinek legnagyobb érdeme, hogy nem szug
gerálnak új, megdönthetetlennek látszó tézi
seket, nem szolgálnak megváltoztathatatlan
nak tűnő besorolásokkal, mégis a művek kö
zött bizonyos művészi, gondolati, formai ren
det tartottak, s a lehető legnagyobb teret biz
tosították a látogató számára, hogy saját ké
pet alkothasson a hatvanas évek figyelemre
méltó művészetéről Szlovákiában. (Szlovák
Nemzeti Galéria, Pozsony. A kiállítás február
végéig tekinthető meg.)

KISS SZEMAN ZSÓFIA

HEVÉR ZOLTÁN:
SEBEKET SZAKÍTASZ FEL

A címadó vers némiképp megtéveszti az 01
vasót. Hevér Zoltán ugyanis nem arról ír, ho
gyan él, tehát nem eseményeket ábrázol, .~a
nem mélyebbre szállva a gondolatok szule
tését, összefüggését ábrázolja félig elharapott
mondatokkal, s az időt is metszeteiben pró
bálja megállítani, az olvasóra bízva, hogy ki
töltse hiátusait. A kötet címlapján látható s a
verseket illusztráló nagyszerű szobor-fotók
(Törley Mária mellbevágó alkotásairól ké
szültek) többnyire töprengő és szenvedő em
berket ábrázolnak, s Hevér Zoltán verseiből

is komolyan, felelősen gondolkodó sze~é~yi

séget ismerhetünk me~, ~ki nem l~pl,ezl ~ete
lyeit, hanem vagy a hit altal lendül at rajtuk,
vagy elhallgat, hátha a meditáció segítheti a
lét talányainak megfejtésében.

Szűkszavú lírikus, néha talán túlságosan is
az. Pilinszky után nem meglepő e tömörség s
a széles horizontra tekintő képzettársítások
összevonása, időben egmástól távol eső jelen
séek egymásra fényképezése. Hadd idézzem
ennek a költői eljárásnak egyik sikerült pél
dáját, a különben igen sűrű verseket tartal
mazó Ecce homo ciklus bevezetését, a három
soros Bevonulást: Előrefutok, hogy várhassa-



lak/Virágszállal, nyitott tenéyrrel/Hadd üssenek
bele szeget... Felsejlik mögöttük a diadalmas
virágvasárnapi bevonulás, de a passió és a
keresztrefeszíttetés, amely újra meg újra is
métlődik. Mintegy ellenpéldájaként az Európa
három sora: Gyönyörű kelmef/Egy végbe szőtt

álamink szenvedés-palástja./Kockára mennyire
drága... Itt is minden a helyén van, talán túl
ságosan is. Könnyen lehet, hogy az én vers
hallásomban a hiba, de a képet s kivált a ki
zökkentő, befejezést némiképp kimódoltnak
érzem. Ugy érzem, Hevér Zoltán igen jó
adottságokkal rendelkező, felelősen gondol
kodó költő, de talán még hitelesebb lehetne,
ha megmutathatná érzései kínlódó születését,
s nem rögtön a végső megoldás állapotrajzát
tárná elénk. S olvasójának e kívánsága azért
is jogos, mert rendkívül érzékeny lírikus 
mint erre Fodor András utal. Nem a vers, ha
nem az érzés kínjait kellene kicsit felszaba
dultabban, kevesebb mesterségbeli tudással
megmutatnia.

Mindezt azért is érdemes elmondani, mert
Hevér Zoltán nemzedéke egyik legigérete
sebb költője, aki nem azzal van elfoglalva,
hogy mestersége kételyeiről tájékoztassa ol
vasóját, hanem a létbe vetett ember szorongá
sát és bizonyosságok keresésének stációit fo
galmazza lírává. Egyik-másik verse (Csönd
ben, Getszemáni, Aeternum) teljes, maradandó
élményt ad, s talán éppen azért, mert ezekben
mutatja meg igazi önmagát. (Vállalkozás, Ver
seny, Tisztesség Alapítvány)

RÓNAY LAsZLÓ

FEJES ENDRE: ROZSDATEMETÓ

Saját bevallása szerint programadó műként

vitte színre Csiszár Imre igazgató Fejes Rozs
datemetőjét az ismét Thália névre hallgató volt
Művész Színházban. Ha programadó, akkor
lássuk, milyen is lesz a jövendő Thália Szín
ház. Először is, ahogy az összes szereplőt föl
vonultató kezdőkép mutatja, a brechti világ
képet és az ezen alapuló színjátékstílust tra
dícióként szeretné őrizni. (Érdekes módon ez
nemcsak Csiszár munkásságára volt mindvé
gig jellemző, de az őelőtte ott működő Mű

vész Színház rövidke korszakára is.) Az is va
lószínűsíthető, hogy a színház a lehető leg
tárgyszerűbben igyekszik majd figyelni a lé
tezésünket, benne magát az embert, akár úgy,
hogy egy látcső segítségével közelebb hozza

159

nekünk, és így a legrejtettebb mélylélektani
folyamatokat is megfigyelhetjük, akár úgy,
hogya látcsövet fordítva adja a kezünkbe 
ahogyaRozsdatemető is tette - és akkor meg
láthatjuk azt a társadalmi közeget, melynek
körvonalai csak kellő távolságból szemlélve
rajzolódnak ki előttünk. Sejthető az is, hogy
- akár így, akár úgy - a Thália előadásaiban

mindig lesz valami heroikus, ahogya Rozsda
temető hatalmas színpadi terében apróra zsu
gorodó figurák sorsa a maga különös hétköz
napiságában szintén heroikus. Blaskó Péter a
maga szervilizmusával is szilárd karakterű

Hábetler-figurája és Kubik Anna egyre szű

kebbre szorított szájú Hábetleméja ezt a he
roizmust cipeli végig az előadáson. Olykor ez
nehezebbnek tűnik, mint a fejcsi prole
tárcsalád közelmúltig tartó, történelem tépáz
ta sorsát végigélni.

Milyen lesz még a Thália? A programadó
heroizmus lelkesültségén túl talán egyszer
közvetlenebbül is megszólítja a nézőjét. Talán
az lesz az a pillanat, amelyikre várunk. És ak
kor azt a bizonyos látcsövet egy pillanatra az
ölünkbe ejtjük.

KALLAI KATALIN

RATKÓ JÓZSEF: Új ÉVSZAK KELLENE

1996. augusztus 9-én ülhette volna 60. szüle
tésnapját a költő Ratkó József - de a szókí
mondó, virtusos, parázsló szép férfi ötvenhá
rom évesen, 1989. szeptember 13-án hátat for
dított ennek a világnak, s váratlanul megtért
azok közé, akiket versei gyertyalángjával ad
dig maga virrasztott: a földet és létet megtar
tó törvénytelen halottak birodalmába. E kiemel
kedő nagy kompzíciójának címébe belejátsz
hatott, hogy törvénytelen gyereknek szüle
tett, s ezt a "bélyeget" akkor is büszke
sebesülten viselte, amikor már (A Hetek köl
tőcsoport tagjaként) országosan ismert, díjak
kai is koszorúzott poéta lett belőle (tegyük
hozzá: mindvégig nehéz sorsú, mindvégig
helytálló - az éleslátó okosság és a türelmet
len kifakadások közt vergődő). Az érzelmi és
a társadalmi dac, a Nagy László-i vershagyo
mány indította pályáján. Lírájában a mitolo
gikusan kiterebélyesedőnépköltészeti ihletés
mellett olyan meghökkentőbbhatások is sze
repet kaptak, mint a publicisztikus, de versbe
átvitt hév, vagy a régi epigrammaírókra em
lékeztető glosszázó méreg.



Egy maradandó színpadi mű, a Segítsd a
királyt! című Szent István-dráma mellett há-

. romszáz lapnyi verstermést hagyott az utó
korra. Márkus Béla, a kiváló debreceni filoló
gus elébe ment a kerek születésnapnak, s már
tavaly közreadta Ratkó József összegyűjtött

költeményeit, vélhetőleg szinte a teljes anya
got. Az Uj évszak kellene című kötet egyik fe
lében a költői akaratnak, elképzeléseknek
megfelelően sorakoztatta föl az anyagot, a
másik nagy egységben az ifjúkori zsengéket,
illetve a hirtelen alkony előtti, publikált vagy
publikálatlan alkotásokat helyezte el. Gon
dosság, tapintat, szakértelem, filológiai ko
molyság érződik fáradozásából, melyet A
múlt nem mutatvány című, egy verselemzés
koncentrikus köreit gyűrűztető utószó is di
csér. Kár, hogy verskiadásaink rossz tradíció
ja szerint ennek a gyűjteménynek sincs betű

rendes mutatója, pedig mennyi az új vers!
Egy-két szöveghibáról - mondjuk egy sánta
időmértékes sorról - nem lehet eldönteni,
Ratkó volt-e figyelmetlen, vagy a nyomdász.

A kötet gondozója meleg szívvel, de hűvös

ésszel végezte a dolgát. Szereti, és meg is sze
retteti a költöt, de nem állítja, hogya legna
gyobbak közt lenne a helye, bár normális aj
zottsága és társadalmi ébersége kivételes.
Másfelől viszont azt sem mondja ki egyértel
műen Márkus Béla, amit fölösleges elhallgat
ni: Ratkó József életműve, különösen ebben
az általa tán soha nem is akart és vállalt tel
jességében, roppant darabos, vegyes színvo
nalú. Egyszerre vonzó és riasztó, a kifejezé
sek irodalmi értelmében.

Nagy kompozíció közül alig néhányat tu
dott tető alá hozni, a kis versek nemegyszer
kihamvadtak az ujjai közt, mint a cigaretta
csikk. Dalai, dalszerű versei és medáliai a leg
maradandóbbak. A hűség, a fájdalom, a haza
és létszeretet olyan parányi remekei például,
mint a Tanya. Erre ökörnyál vezet áramot.
(Kigyulladnak a csipkebogyók.) A kökény nem vi
lágít.) Nem ér az ökörnyál odáig. (Felsőmagyaror

szág Kiadó, 1995)

TARjÁN TAMÁS

FRAN<;:OIS MAURIAC:
FEKETE ANGYALOK

1936-ra, amikor ez a regény megjelent, Mau
riacot, már számos regénnyel a háta mögött,
nemcsak a negyven halhatatlan közé válasz-
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totta be a francia Akadémia, hanem a katoli
kus írók pantheonjába is, me ly utóbbi megje
lölésnek ne szépirodalmi, hanem katolikus
írói jelentése ellen Mauriac egész életében til
takozott. Mindig különválasztotta, hogy író
volt és katolikus, remélve, hogy művein nem
csak az utóbbi, de az előbbi is nyomot ha
gyott: íróként is megállja a helyét. Bizonyíték
erre a nagy népszerűségre magyarul megje
lent legutóbbi könyve is, a Fekete angyalok,
mely olvasmányos, sőt izgalmas, léleknyo
mozó kaland a Rossz és a Jó világában. Nem
tanmesét tart kezében az olvasó: a bűnbánat

ellenére újabb bűn születik, a rossz nem nyeri
el büntetését, a jó a rossz oldalára áll, nincs
diadalmas feloldozás. Mindez a szeretet és a
gyűlölet hálójában vergődő kisvárosi nagy
polgári család történetében bontakozik ki.
Nem véletlen, hogya cím is az - oximoron
kettősségén és azon a tényen túl, hogya fő

szereplő többször tagadja, hogy angyal lenne
- több fekete angyalt említ, hiszen nem
egyértelmű sorsok hullámzásait, mélységeit
és elsimulásait tarja fel a regény.

A főhős Cradere, a Rossz tipikus megtes
tesítője, sorsa egy bűnös élet, (melyet a könyv
első harminc oldalát kitevő gyónási levél tár
fel) és egy gyilkosság anatómiájához szolgál.
A gyermekkori otthonba visszatérő, az életét
végleg eltékozolt, ezért esendő, gyönge em
ber utolsó nagy bűnös tervét szövi, melytől

felszabadulást és egyfajta profán feloldozást
vár, miközben teljesen megváltozik és halálos
ágyán az isteni gondviselés karjaiba sodródik
Alain tiszteletes házában. A tiszta, de az
egész város által bűnösnek tartott pap és a
kívülről makulátlan, lelkében azonban a po
kol mélységeit megjárt Cradere kapcsolata
végig átszövi a történetet, míg végül egymás
ban mcshatják meg arcukat. A drámai hely
zetekből sűrített regényben, melyet a gyónás
monológja, majd a mindentudó narrátor lé
lekbelátó jellemrajzai és a szereplők szövevé
nyes kapcsolatai még dramatikusabbá tesz
nek, az esendő ember, az eltorzult emberség
lélektani árnyalatait igyekszik feltárni az el
beszélő, a szembesülést a lélek mélységeivel,
az emberi sorsok és választások meg nem
ítélhetőségét és az utolsó pillanatban is új
irányt vehető pályáját. Ez a rövid kis regény
kitűnő példája Mauriac sajátos lélekábrázoló
művészetének. (Lámpás Kiadó, 1995)

CSERESNYÉS DÓRA


