ÉLETALAKíTÁS
Jöjjön el a te országod! (Váci Egyh ázmegyei
Hatóság) - Kedves Rahner atya! (Uj Ember)
- Lépések a megbékélés felé (Oikumene)
Három fontos könyv. Az első "a váci egyházmegyei zsinat könyve", a másodikban Karl
Rahner válaszol a hozzáérkezett levelekre, s
bölcsen, megértéssel igaziíja el a tanácsát kérő fiatalokat, a harmadik A keresztyén hit és az
emberi ellenségeskedés címmel Kecskemét en
rendezett konferencia előadásait és dokumentumait tartalmazza.
A hazai egyházmegyei zsinatoktól nem kevesebbet várunk és remélünk, mint hogy segítsék az elmúlt negyven esztendő által sz étzilált egyház újjáépítését, terjesszék s tegyék
a hétköznapok vezérlő elvévé az úgynevezett
zsinati szellemet, s jelöljék ki azokat a feladatokat, melyek megvalósulása révén az egyházmegyék olyan lelki és szervezeti k özponttá válnak, amelyben mindenki megtalálhalja
a tehetsége szerinti működési területét.
E vonatkozá sokat mind megtaláljuk a
Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök szerkesztette zsinati könyvben. Logikus szerkezetű, mindenki számára érthető nyelven olvashatunk benne a kitűzött feladatok elméleti
alapvetésér ől. a javaslatokról, melyek menet
közben gazdagították a zsinat nézőpontjait. A
célkitűzések öntudatos, készséges, figyelmes
helyi közösségekben minden nehézség nélkül
megvalósíthatók. Adja Isten, hogy meg is valósuljanak.
Karl Rahner, a "kedves Rahner atya " alighanem rengeteg tanácskérő levelet kapott.
Ezek közül azokat olvashaljuk e kötetb en,
amelyeket életük nyitott kérdései előtt álló
fiatalok írtak nek i. Lebilincselőek a meglátásai. Egyetlen közhely sem olvasható leveleiben, mindig a realitások talaján marad, s arra
figyelmeztet, hogy a hétköznapokban kell hiteles keresztényeknek lennünk. Minden út Isten felé vezet - írja egy helyen -, érdemes
tehát rájuk lépve, önmagunkhoz és k üldet ésünkhöz híven végigjárnunk őket, még ha
olykor szürkének, reménytelennek véljük is
őket. A Kalász Vilmos fordította gyűjteményt
minden fiatalokból álló közösségnek ajánljuk.
Az 1995-ös kecskeméti konferencián Seregély István egri érsek többiek között ezeket
mondta felszólalásában: "...van egy keresztény alapelv: nem más .csinálja jól vagy
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rosszul, nekünk kell jobban tenni, annak a keresztény meggyőződésnek jegyében, melyet
meggyőződéssel a világ egyetlen maradandó
eligazításának tekintünk". Ennek a gondolatnak, pontosabban igazságnak jegyében végezte munkáját a konferencia.
Az igazság, a megbékélésről hirdetett keresztény tanítás egyértelmű, ám azt más szempontok keresztezik, olykor hatálytalanítiák is. A
politikai megfontolások sokszor az erkölcs ellenében hatnak, s részben ez a magyarázata,
hogy újra meg újra akkora indulatok izzanak
föl, amelyek nemegyszer fegyveres konfliktusok formájában vélik érvényesíteni igazukat.
Minden józanul gondolkodó ember tudja, hogy
közös érdekünk a megbékélés. De azt is tudjuk,
hogy súlyos üzleti érdekek miatt törnek ki háborúk, s a médiumok manipulációja is gyakran
elhomályosítja az egyetemes emberi érdekeket
és értékeket.
Mindez nem jelenti azt, hogy ne tegyünk
meg minden tőlünk telhetőt a megbékélésért és
a kölcsönös kiengesztelődésért, hiszen csak így
remélheljük a világban tapasztalható feszültségek enyhül ését. A megbékélést elősegítő folyamat fontos lépése volt a kecskeméti tanácskozás, reméljük, hogy az itteni előadások hangneme és bölcsessége halja át világunkat.

STAHL ERVIN
CSEHOV: IVANOV
Az a fád férfiasság , amely Moliere Don Juanját oly vonzóvá tette, itt pusztán akaratgyengeség, az az apadó életerő, amely ott ellenállhatatlan erőv el szívta magába a másik nem
életerejét, itt a feloldhatatlan magánytól fogy
el végképp. Ivanovnak nincs ked ve élni, ezért
bűnt bűnre halmoz, Ivanov egyszerűen csak
unatkozik, ezért tönkreteszi a kömyezetét.
Ebben az Ivanovban nincs semmi szerethető,
ellentétben Don [uannal, akiben mindvégig
megvolt, ezért a történet elindul, majd nagyon lassan és nagyon félszegen eljut a végkifejletig, miközben a szernlél ő úgy tapa sztalja, hogy valójában meg sem történik, ami
megtörtént.
Rend ező és címsze re p lő - Székely Gábor
és Cserhalmi György - egymásratalálása,
amely létrejött a Don Juan esetében egy esztendővel ezelőtt, most elmaradt valahogy. Az
a zavaros, nyomasztó, érthetetlenségével ta-

szító világ, amelyet a rendező Csehov Ivanovjába belefogalmazott, művészileg nem artikulálódik a színpadon. Marad a történet, amely
önmaga zavaros, nyomasztó és érthetetlenségével némileg taszító. A férfi, aki miatt a gyönyörű zsidó feleség vallást, vagyont, családot
elhagyott, nem létezik - nincs, nem is volt.
De nincs az a másik sem, akit a fiatal szerelme lát bele Ivanovba. Az az elesettségében is
vonzó, sőt, éppen azzal hódító, szikár erejű
férfialak. Ez az Ivanov nemcsak a két nő szerelméből nem kér, de a mi szimpátiánkból
sem. Elutasít mindent, ami rokonszenvessé
tehetné. Hiányokból fogalmazott figura, a hiányból pedig nem jön létre hús-vér jelenség.
S ha ő nincs, akkor csak egy kérdés marad:
miért?
Miért? ..
KALLAI KATALIN

LÁZÁR ERVIN: CSILLAGMAJOR
Nem írt meg három novellát. Lázár Ervin
nyilvánosan, többször meggyónta "bűnét":
három elbeszélés még hiányzik a Csillagmajor
ciklusból, mely az ünnepi könyvhétre jelent
meg. Ami elkészült, az a magyar kisepika páratlan nyeresége. A felnőtteknek szóló mese
műfaját eddig is Lázár nevével társítottuk, a
Négyszögletes Kerek Erdő története, és a rokon
alkotások azonban - tárgyuk szerint - inkább a tíz éven aluliakhoz álltak közel. (ez
persze nem az író filozófiájára és etikájára vonatkozik, hiszen világszemléletének átéléséhez, nyelvi humorának teljes befogadásához
felnőtt fej kell). A Csillagmajor a szülőhelyre,
a Rácpácegresnek nevezett Alsó-Rácegrespusztára utal. Igaz, Lázár Ervin Budapesten
született, mégis ez az eldugott település nevelte gyermekéveiben (a szomszédságot,
mint tudjuk, Illyés Gyula tette híressé: ő Felső-Rácegrespusztán született).
Az álom, a mitizáló emlékezés felé mozdított, gyönyörű szavú novellákat olvasunk.
Pusztai héroszokról, a fifika paraszt géniuszairól, akiken például az sem tud kifogni, ha
az ördög toppan be hozzájuk lovat patkoltatni. Nosza, elő az összes vasat, fémet, ami a
környéken föllelhető: a kovácsok kovácsa
nem maradhat szégyenben holmi pökhendi
pokolfia előtt! S aztán az ördög paripája nem
bírja el a súlyos patkókat. ló és lovasa alatt
beszakad a föld, hogy csak a soha nem csituló
dübögés hallatszon a mélyből. A grófnő című
írás Rácpácegres népének urasági - jószán-
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dékú - fölöltöztetéséről mesél. De hát mit
kezdhetnének a népek magas sarkú cipellők
ben, zsinóros mentékben? Egy hét kell, és az
ügyes kezek munkája nyomán helyreáll a viselet rendje. Ehhez a novellához - és ez a
kötet szinte valamennyi írására jellemző Lázár Ervin talál olyan közelítést (a rossz nő
hírében álló Katunciét), ahonnan a jelmezbál
torokszorítóan örvendetesnek tűnik.
A legsikerültebb írásokban a mese
valóságalappal bír. A furcsa kisangyal jötte
inkább poétikus kitaláció, gyermeki fantáziamaradvány: prózateremtő ereje kevésbé van.
A földszagú, érdes - vagy olykor virágszirmos - elbeszélések a legszebbek. Lázár Ervin a tájszavakkal - nyárára, résziból, hüvék,
- és a nevek zengzetével - a Tájbeli Lőrinc,
Jósvai Jancsi, Bederik Duri, a Bűtösék nevével
- kapcsolja vissza a közelmúltig előreszala
dó históriáit a népköltészetbe. a népi mesemondásba, a lírai prózába. Valójában nincs elődje abban a mesterségben, amelyet művel,
Ezt a világot, ezt a beszédmódot ő találta ki.
Még Tersánszky svádájával, Illyés szülőföld
szeretetével is hiába példálózunk.
Lázár Ervin a Csillagmajor kötetbe tervezett
novellák közül hármat egyelőre nem írt meg.
Adósunk. (Osiris)
TAR/ÁN TAMÁS

TÜSKÉ~ TIBOR: A JELENKOR
INDULASA (1958-1964)
Tüskés Tibor nehéz korszakban, 1958 és 1964
között volt az akkor induló pécsi Jelenkor
szerkesztője. Az Uj Forrás sorozat legújabb
darabjaként az ő visszaemlékezéseit tartja kezében az olvasó. A kötet bevallott célja a személyes emlékek felidézése, az irodalomtörténész, a filológus alapossága nélkül.
Elődje az Időrosta Egy szerkesztő emlékeiből
círnű kötet, amelytől a szerző jelen könyve az
időrend, a rendszeres múltfeltárás igényében
különbözik. Félúton áll tehát a mű az emlékiratok magamentése és az irodalomtörténeti
tanulmány tárgyilagossága között.
A volt szerkesztő nemcsak a folyóirat történetét, a vitákat, a pártállam részéről érkező
támadásokat s a volt szerzők emlékét eleveníti fel, hanem, amit eddig talán nem volt alkalma kimondani: saját szerkesztői ars poeticáját is. A Nyugat szerkesztői koncepcióját
alapul véve ez nem volt más, mint a színvonal és az igényesség elve, s vidéki lap ként kiegészítve azzal, hogy a Jelenkor ne ,maradjon

el a legjobb fővárosi folyóiratoktól, de ugyanakkor folytatója legyen a pécsi, dunántúli irodalmi hagyományoknak is. Az elvek következetes betartása viszont az akkori körülmények között hőstettnek számított. A közepes.
jellegtelen szerzők kiszorítása, s helyettük
Weöres Sándor, Mándy Iván, Mészöly Miklós, Pilinszky írásainak közlése, a modern, kísérletező irodalom támogatása a Csorba Győ
ző, Bertha Bulcsú, Lázár Ervin állandó szerzői-szerkesztői jelenlétével fémjelzett lapban
ki is hívta a paternalista állam fejmosásait,
majd a szérkesztő leváltását. Tüskés Tibort a
lap hőskorszakábantávolították el (1963-ban,
leváltása előtt egy évvel érte el a Jelenkor a
havonkénti megjelenést). Mint fiatal szerkesztő jelentős értékeket hozott létre, így a
jogtalanság érzete, a sorok mögül elő-előtörő
sértettség teljesen érthető. Megpróbál azonban tárgyilagos és fair lenni akár utódjával,
Szederkényi Ervinnel szemben is, de az irodalompolitikai harcok, támadások lefolyását
nem hallgathatja el. Felhívja a figyelmet elfeledett szerzőkre, kiknek kiléte, vagy életmű
vük feltárása irodalomtörténészi feladat lenne (Jónás László, Menyhárd Alfréd). Bemutatja a folyóiratban lezajlott vitákat is, ami igen
nagy segítség lesz a Jelenkor történetét vagy
a
hatvanas
éveket
kutató
irodalomtörténészek számára. A kötet személyes
vallomás, a "koronatanú megszólalása", értékes kordokumentum. (Új Forrás Könyvek, 23,
1995)
LIPTAI CSILLA

KABDEBÓ LÓRÁNT: JÁNOSY ISTVÁN
Jánosy Istvánt úgy emlegetjük, mint az Újhold című folyóirat körének jelentős íróját.
Az ő esetében is bebizonyosodik azonban,
hogy folyóirathoz kötni, annak nevével közös
iskolába sorolni költőket, meglehetősen ingatag vállalkozás. Vajmi kilátástalan volna közös címszó alatt tárgyalni például [ánosy Istvánt és Nemes Nagy Ágnest. Előbbi tulajdonképpen a gondolkodás, a lélek költője, utóbbi
a tárgyakat és jelenségeket lelkesítette át. Jánosy - mint ebben a kötetben is megvallja
- Jézust tekinti vezércsillagának, az ő jeleit
ismeri fel újra meg újra; más újholdasok teljesen más ideálokat kerestek.
Kabdebó Lóránt nagyon helyesen az író
vallomásainak végeztével helyezi el őt az irodalmi folyamatban, rövid, kitekintésszerű fejezetben. Addigra azonban olyan mélységben
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és annyira alaposan "járta körül" hőse életét
és elveit, hogy az olvasó maga is képes arra,
hogy mindenfajta skatulyázás nélkül helyezze el a költöt azok között, akik makacsul
szembeszegülve a lét és a valóság reménytelenségével apró jelekből és élettényekből
következtetnek arra, hogy valahol valaki
mégis irányítja a világot. Ráadásul Jánosy István rendkívül alaposan ismeri a kultúra, a
vallások és a költészet történetét - fordításai
is bizonyítják -, így lírájában voltaképp e
hatalmas műveltséganyag 20. századi értelmezését valósítja meg, hozzátéve személyességét és belső indulatát, amely átlelkesíti és
új összefüggésbe állítja gondolatait.
Felfedezésszerűek és meghökkentőek a
kötetben közölt önvallomások, amelyek tulajdonképpen gyónások. A depresszióra is hajlamos költő hol bámulatos könnyedén, hol
lelke démonaival viaskodva alakította életművét. Mint igazi lírikus, verseiben is megjelenítette a heroikus küzdelmet, amelyet még
hősiesebbé tett, hogy nemzedéke többi tagjaihoz hasonlóan neki sem kedvezett a történelem: új és új elhallgatásokra kényszerítette, nemegyszer egzisztenciálisan is kiszolgáltatott helyzetbe sodorta.
Kabdebó Lóránt eléggé nem méltányolható módon könyvek és tanulmányok sorában
dolgozza föl az újholdasok irodalmi törekvéseit. Ez a kitűnő munkája, amelyben féligrneddig igazságot is szolgáltat e méltatlanul
háttérbe szorított kitűnő költőnek, beleilleszkedik hasonló tárgyú munkái sorába, és
segít megismernünk az újabb magyar irodalom e jeles lírikusát és azt a környezetet is,
mellyel viaskodva Jánosy István már eddig is
jelentős életművet alkotott. (Életünk Könyvek)
RÓNAY LÁSZLÓ

OTTLIK EMLÉKKÖNYV
"...nem szabad bolygatni. Tabu. Csak körülírni szabad." (Károlyi Csaba)

Ottlik Géza a mai irodalmi köztudatban az
(egyik) legelismertebb szerzőnek számít. Annak ellenére, hogya kritika egyetlen művét
méltatta komoly figyelemre: az Iskola a határont. A képződött mítosz a lényegesen gyengébb szövegekre is kiterjedt, és szinte teljesen
kizárta az esetleges kritikai hangnemet. Ennek következtében egy szilárd közhelyrendszer uralja az Ottlik-művekről szóló beszédet.
Az Ottlik emlékkönyv teljes mértékben ezen

előfeltevések jegyében jött létre. Maga az emlékkönyv műfaj is kedvez a bíráló, elemző
kérdésfelvetések hátterébe szorulásának, hiszen feltételezi, hogy az emlékezés tárgya vitán fölül áll. A kötet több eddig nem, vagy
kevéssé ismert Ottlik-szöveget is tartalmaz.
Ezek közül az irodalmiak sem bírnak jelentős
esztétikai értékkel. A publicisztikai céllal íródottak érdekessége még inkább kérdéses. Jelenlétük arra a veszélyre figyelmeztet, hogya
kánonba került szerző neve akár érdektelen
szövegek kritikai elismertségét is megteremtheti. Az emlékkönyv legtöbb írása méltatás.
E műfaj legfőbb hátránya, hogy sokszor eldönthetetlen: a tárgyalt szerzőnek, vagy a
méltatás írójának rangja bizonyíttatik. A kötetben helyet kapó hosszabb szövegek elemző szándéka is kérdéses, hiszen a használt
esszényelv legtöbbször lehetetlenné teszi a
mondottak pontos megértését, a szóképek
gyakori használata inkább esztétikai használatú nyelvet idéz (Tandori Dezső, Balassa Péter/ Lengyel Péter). Sajnos néhány olyan szöveg is belekerült a válogatásba, melyek szerepeltetése nehezen magyarázható (például
Kolozsvári Papp Lászlóé).
Osszességében elmondható, hogy a kötet
írásai - egy-egy kivételtől eltekintve - elkerülik az Ottlik életmű problematikusabb, érdekesebb kérdéseit. (Szegedy-Maszák Mihály
monográfiájában magas színvonalon kifejtett
jó néhányat ezek közül.) Az önéletrajziság
különös esztétikai funkciójának vizsgálata is
hiányzik, pedig ezáltal elkerülhető lenne az
önéletrajzi tények és a műértelmezések oly
gyakori összemosása. A korábbi szakirodalom előfeltevéseitcsak néhány írás vizsgálja felül. A legérdekesebb elemzések (Györffy
Miklós, [akus Ildikó, Szamuely Tamás) azonban megmutatják, van tétje az igényesebb
Ottlik-olvasás megteremtésének.
Az emlékkönyv felvetheti azt a problémát,
hogy ha a magyar kritika ilyen kevéssé hajlandó a számára fontos szövegek újraértelmezésére, és csak a már korábban megteremtett
olvasatok konzerválását látja feladatának, vajon az eljövendő nemzedékek érdekesnek
fogják-e találni a megmerevedett, de jó elemzésekkel kevéssé alátámasztott kánont.

PALKÓcABOR

TEGNAP ELŐn
A tanulmánykötet a régi Monarchía szellemi
életének jelenségeit vizsgálja. Osszeállítója, a
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neves irodalomtörténész, Fried István, a szegedi József Attila Tudományegyetem keretében kezdeményezte a Monarchia-kutatást. A
gyűjteményben Fried mellett tanítványai, jövendő irodalomtörténészek és a tudományág
doktorjelöltjei szerepelnek kedves témáik teljes vagy vázlatszerű kidolgozásával.
Mindenekelőtt azért érdekes a téma s e
részleges megvalósulása is, mert napjainkban
egyre érezhetőbben tapasztaljuk a századvég
és a századelő iránt megmutatkozó nosztalgiát. Kétségtelen tény, hogy a kiegyezés után
szokatlanul hosszú békés időszak köszöntött
a Monarchiára, bár figyelmes szem észrevehette már a későbbi viharfelhő ket. A fejlődés
is gyors tempójú volt: egymás után alakultak
ki a nagyvárosok, a gazdaságban az ipar kezdett vezető szerephez jutni, átalakult a társadalmi struktúra is. És ami ezzel együtt járt:
megváltozott a kultúra befogadói közege,
módosult az olvasók, a színházba járók igénye/ s ezt az íróknak, művészeknek, színházi
embereknek ki kellett elégíteniük.
Hogy valójában a nagy felpezsdülés és hódítás korszaka volt-e ez a néhány évtized,
vagy inkább az iránta táplált később feltámadó nosztalgia fényében lett-e ilyen ígéretes
korszak, arra részben választ adnak a tanulmányok. Fried István két kitűnő írása aligha
véletlenül foglalkozik Franz Kafka - ő igazán nem nevezhető nosztalgikus szerzőnek
- és Márai Sándor - ő viszont Kafka egyik
első népszerűsítője volt magyar nyelvterületen - álomvilágával. A valóságot, legalábbis
annak egy elég kijózanító részét mutatja be
Sánta Gábor Kóbor Tamás Budapestje című tanulmányában. A mára jórészt elfelejtett, kezdeményező érdemei szerint alig méltatott író
- Budapest című regényét tavalyelőtt adta ki,
eléggé nem méltányolható sorozatában a Pesti Szalon Kiadó - fedezte föl Budapestet
mint irodalmi témát, s mutatott mintát például Molnár Ferencnek is, aki részbenaz ő nyomán írt kissé elsietett regényt a főváros igencsak kétséges erkölcsi világáról. Rendkívül
érdekes adatokat közöl Péter László Juhász
Cyula Bécsben című írásában, Wenner Éva pedig a Monarchia irodalmát veti össze a triesztivel.
A jelek szerint a szegedi egyetemen is értékes műhelymunka folyik. Az egyetemeken
kialakított műhelyektől remélhetjük a tudományág utánpótlását. Csak legyen szükség
még az irodalomtudományra! (Szeged)
RÓNAY LASZLÓ
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