
PUSKELY MÁRIA: KERESZTÉNY
SZERZETESSÉG (Tórténelmi Kalauz I-II.)

A manapság szokásos könyvterjedelmek mel
lett monumentálisnak tekinthető alkotást ve
het kezébe az olvasó a szerzetes szerzőtől, aki
nek legalább három könyve lényegesen rövi
debb terjedelemben az elmúlt évek során elő

készítette a most közrebocsátott szerzetesség
történeti lexikont és egyúttal enciklopédiát. Ma
gyar nyelven ilyen átfogó mű e tárgyban még
nem jelent meg. Utoljára a múlt században Kar
csú Arzén vállalkozott a szerzetesség ilyen szé
leskörű bemutatására, tegyük hozzá, már akkor
is avíttnak számító forrásművek kompilációjá
val. Most azonban a hatalmas mennyiségű is
meretanyag alapján az olvasó bátran következ
tethet arra, hogy több évtizednyi szorgos ku
tatómunka előzte meg e nagy mű megjelenését.
A szerző figyelme egyaránt kiterjed a szerzetes
ség egyetemes és hazai történetére. A 830 sz ó
cikk, melyet 800 szemléltető kép vagy ábra il
lusztrál, kiterjed valamennyi szerzetesrendre,
ezen túlmenően a legnevezetesebb rendala
pítókra, férfiszerzetesekre és apácákra egya
ránt. A szerzetesi élet alapintézményeit szintén
bőségesen magyarázza, és tisztázza a legfonto
sabb fogalmakat is. A szerző kiváló érzékkel
egyesítette a lexikon és az enciklopédia műfaj

beli sajátosságait. Vagyis a gyors, pontos tájéko
zódást oly módon teszi lehetővé, hogy nem bá
tortalanít el a majdnem megfejthetetlen rövidí
tések sokaságával, amint az történni szokott a
lexikonoknál. Emellett az enciklopédikus stílus
sajátos vonzóerejét is át tudja ültetni a szövegbe
oly m ódon, hogy az olvasó a szükséges infor
mációszerzés után is folytatja a "történelmi ka
lauz" olvasását, mert annyira belemerül az ér
dekes, tanulságos olvasmányba, hogy alig bírja
letenni a vaskos könyvet.

Puskely Mária külön érdeme, hogya meg
lehetősen esetleges feldolgozottságú magyar
szerzetességtörténeti irodalmat szinte teljes rn ér
tékben fölhasználta és a szócikkek végén rövid
bibliográfiában megadja. A szerzetesség törté
nelmi ismereteit e rnű évtizedeken keresztül
fogja közvetíteni, amelyért a szerzőt köszönet
illeti. Bárcsak e komoly lelkiségtörténeti fejeze
tekben is gazdag rnű minél több szerzetesi hi
vatás fölkeltésében hasznos eszköz lenne! (Ben
cés Kiadó, 1996.)

TÖRÖK JÓZSEF
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A HERMENE UTIKA Új úTJAI

Nincs irigylésre méltó helyzetben a pap, a lel
kipásztor, mikor a szószékre lépve a mai kor
információ- és minden helyzetre frappáns
megoldást kínáló elmélettömegével elárasz
tott "modem" emberhez kíván szólni, s még
nehezebb a dolga, ha Szent Pál-i ér telemben
vett etikai szentírásmagyarázatra vállalkozik.
Ha célja az, hogy a bibliai szövegek értelme
zésével fogódzót, útmutatást adjon a gyüle
kezet tagjainak saját morális értékrendjük,
egyéni etikájuk kialakításához, de ugyanak
kor el akarja kerülni, hogy prédikációja 
mint az bizony oly gyakran megesik - vilá 
gias divatos retorikába, az adott szentírási
helyhez már csak jóindulattal köthető felleng
zős, közhelyektől hemzsegő moralizálásba
fulladjon.

Az írást, és általában az írott szót értel
mezni, magyarázni a hermeneutika rn ódsze
reit megalapozó athéni filozófusoktól kezdve
Aquinói Szent Tamáson és Melanchtonon ke
resztül Gadamerig és Northrop Frye-ig rnin
den kor fontos feladatának tekintette, s hogy
az adott szövegnek mi is az "igazi" jelentése,
illetve hogy a jelentés megfejtéséhez mi a leg
lényegesebb szempont, mindig is heves viták
tárgyát képezte. Vajon a mű létrejöttekor
fennálló körülmények, a szerző társadalmi
helyzete, bio lógiai, pszichikai állapota a meg
ha tározó, s az, milyen személyes vagy társa
dalmi, netán nemzeti célok indították a mű

megírására? Vagy a szövegben megjelenő, ke
letkezésének korára jellemző eszmetörténeti,
stílus- és ízlésbeli vonások? Vagy pedig min
den műnek minden kor és minden egyes ol
vasó számára más és más a jelentése, s az ol
vasás, a befogadás pillanatához kötött, attól
elszakítva nem meghatározható, és az adott
olvasónak kell először, tekintet nélkül az ere
detre, meghatározni a szöveg értelmét - a
tudományon, a realitáson túli jelentés a fon
tos, hogy mit jelent a mű a befogadó számára
a lét megismerése szempontjából. A hermene
utika feladata az írás, illetve az olvasás pilla
natában meglévő jelentés igazolása a teljes
szöveg, a szövegösszefüggés tükrében.

A Hermeneutikai Füzetek, a Károli Gáspár
Református Egyetem Bölcsészettudományi
Karán rnűködő Hermeneutikai Kutat óköz
pont gondozásában megjelenő kiadvány-so-



rozat első kötete napjaink új, a korábbi dog
matikus, illetve diakron módszereket felváltó,
"olvasócentrikus", holisztikus hermeneutikai
megközelítésmódot valló szerzők tanul
mányaiból kínál reprezentatív válogatást, a
második pedig Gerhard EbeIingnek a témá
ban alapmunkának számító tanulmánya mel
lé állítva a későbbi újrafogalmazási kísérlete
ket mutat rá a bibliaértelmezés változásai és
az egyháztörténet alakulása közötti szoros
összefüggésre.

A harmadik füzetben Fabinyi Tibor hat ta
nulmányból álló hermeneutikai sorozata - a
szentírásértelmezés áttekinthető, a témában
járatlan olvasó számára is érthető, rend
szerező összegzése szerepel együtt a munká
jára a Lelkipásztor című folyóiratban megje
lent reagálásokkal együtt. A szerző amellett,
hogy újszerű és jól alkalmazható rendszerbe
állítja a hermeneutikai szemléletmód törté
nelmi változásait, egyenként, a külföldi iro
dalom széleskörű ismertetésével (külön eré
nye a munkának a kimerítő, az olvasót a té
mával foglalkozó írások közt eligazító alapos
bibliográfia), s minden esetben a megértést
segítő elemző példával illusztrálva mutatja be
az irodalomtudományi kutatások eredmé
nyeit felhasználó új szövegkritikai irányzato
kat. Fontos Fabinyi tanulmánysorozata. nem
csupán azért, mert az irodalmi, a szöveg egé
szére s annak az olvasóra gyakorolt hatására
összpontosító módszerek megismertetésével
visszaadhatja a történetkritika útvesztőiben

el-eltévedő, s így a bibliamagyarázattól egyre
inkább visszariadó pásztorkodó papság ked
vét a szakirodalom olvasásához. annak pré
dikációikban való felhasználásához. de azért
is, mert segít újból megtanulnunk olvasni, él
vezettelolvasni - "szóra bírni" a Sze':tlrást.

A Fabinyi Tibor szerkesztette sorozat 
melynek legutolsó füzetében az irodalomtudós
Frye személyesebb hangvételű esszéi, prédiká
ciói és vele készült interjúk kaptak helyet 
hiányt pótol, hiszen a hermeneutikai szakiro
dalom magyarul még mindig csak töredékei
ben hozzáférhető,s bizonyára további kötete
it is az első négyhez hasonlóan haszonnal for
gathatja majd nem csupán a szent
írásmagyarázattal "hivatásszerűen",de a té
ma iránt érdeklődő, s a különféle álláspontok
megismerése iránt nyitott gondolkodásra és
továbbgondolásra kész laikus olvasó is.

TÖMÖRYANNA
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TÜSKÉS TIBOR: JELBESZÉD

Két karakterisztikusan elkülöníthető részből

áll Tüskés Tibor új kötete, de a kettő volta
képp közös tőről sarjad. Kutatóárok címmel
azokat az írásait sorolta cíklusba, amelyek
irodalomtudományi érdeklődésének, kutatá
sának irányát jelzik (a Kutatóárok cím két ok
ból sem szerencsés: egyrészt e tanulmányok
egyáltalán nem idézik az árok zártságát és a
régészeti ásatások tapogatódzó bizonytalan
kodását, másrészt emlékezetem szerint Pas
suth Lászlónak jelent meg ezzel a címmel
könyve), a KézJogások (a cím Illyés Gyula ver
seskönyvének emlékét idézi) ciklusban pedig
kedvelt és nagy népszerűségnek örvendő,

esszébe oltott, személyes hangú emlékezéseit
közli. A kettőt mégsem szabad elkülönítve
tárgyalnunk, hiszen Tüskés Tibor mindig a
felfedező türelmetlen szenvedélyével kalan
dozik az irodalom és a művészet világában,
s amikor igazán "szakszerű", akkor is átfor
rósítja írásait a személyiség izgalma, míg ha
emlékeit idézi, azok mögött ismeretek soka
sága sejlik föl, amelyek szűken vett szakmai
szempontból is fontossá, megalapozottá te
szik írásait.

Rendkívül alapos tanulmány áll a kötet
élén: Fülep Lajos Magyar művészetéről, ame
lyet 1918-b~n kezdett közölni a Nyugat, eb
ben az évben három fejezetét. majd 1922-ben
a magyar festészettel foglalkozó záró elemzé
sét. Néhány egyéb írásával kiegészítve csak
szerzője halála után jelent meg könyvalak
ban. Ez a "kis tanulmány" kivételesen jelen
tős: az első kísérlet a művészi jelenségek böl
cseleti megközelítésére és elemzésére: Fülep
megpróbálta a művészettörténetet a világ
szemlélet tágasabb tartományának szerves
részévé tenni. "A művészet a szabad, min
dent összefoglaló szellem szerkesztő tevé
kenysége" - idézi Fülep Lajos meglátását
Tüskés Tibor, és joggal teszi hozzá: ezzel
"már az absztrakt művészet megértésének a
kulcsát is kezükbe adja". Hasonlóképpen iz
galmas és fontos a Minervával, a magyar
szellemtörténet meghatározó műhelyével

foglalkozó írás (A Minerva mai szemmel),
amely nemcsak nagy hatást tett a magyar
szellemi életre, hanem annak is jó példája,
hogy az elkötelezett művész sosem köthet tu
dománypolitikai kompromisszumokat.

Tüskés Tibor írásainak egyik vonzó sajá
tossága, hogy témái t mindig időszerűsíteni

tudja: itt és most is fontossá teszi számunkra



Illyés Gyulát, Németh Lászlót, Weöres Sándort,
s a részletkérdésekben is érezteti az életmű egé
szének nem halkuló üzenetét. S e szándéka
még elevenebbé teszi személyes jellegű írásait,
amelyekből egy szubjektív irodalomtörténet
körvonalai sejlenek föl. (Kráier Műhely Egyesü
let)

RÓNAY LAsZL6

BENEY Z~UZSA-JELENITS ISTVÁN:
BEVEZETES AZ IRODALOMBA

Manapság, amikor az új és divatos iroda
lomtudományi iskolák hazai képviselői el
nyomattatásukat hangoztatva harcot indítot
tak a hagyományos megközelítési módok el
len, s nagyvonalú kézmozdulattallesöpörnék
a nagy hagyományú, legjelentősebb 20. szá
zadi íróink által magas színvonaion művelt

esszét, megkérdőjeleződöttaz irodalom és az
olvasó viszonya is, holott ez az irodalom lé
tének, hatásmechanizmusának egyik kulcs
kérdése. Nem lehet ugyanis, bármely elmélet
re hagyatkozunk is, közömbösen elhaladni
olyan tények mellett, hogy adott egy mű,

amely valamiért szép, írója valamit akart vele
mondani, erkölcsi üzenetet bízott rá, s ráadá
sul ezt valami okból, valamilyen személyes
vagy történelmi indíttatásból cselekedte.

Az áldatlan harc óriási károkat okozhat az
iskolai irodalomoktatásban is, ha a diákokkal
elhitetik, hogy elméleti sémákkal értelmezni
és főként szeretni lehet a műalkotásokat.

Nagy szerencse, hogya Beney Zsuzsa és Je
lenits István által jegyzett "bevezető" merő

ben más szempontokat követve csinál kedvet
a művek olvasására. Ez persze természetes,
hiszen egyik szerzője kitűnő költő, s nem egy
könyvével bizonyította már, mennyire mé
lyen érti és érzi a verset, Jelenits István pedig
az irodalom egyik legkiválóbb ismerője és ta
nára. Kettejük közös vállalkozásából remek
műelemző kötet született, amelyből irodal
munk különböző korszakai tárulnak föl, s ki
váló költőink műhelyébe pillanthatunk be.

Beney Zsuzsa részletes elemzésnek veti alá
a verseket, felvillantva a költők életművének

legjellemzőbb törekvéseit, Jelenits István iga
zi tanár módjára az adott műalkotásra össz
pontosít, azt állítja egy-két találó jellemzéssel
egyetemes távlatba. Mindkét módszer eredmé
nyes, bizonyítva, hogy az irodalomról és a mű
vekről nem lehet kizárólagosan gondolkodni,
azokat egyetlen elmélet sem sajátíthatja ki.

Fontos könyv, mert azt bizonyítja, hogya
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művekhez személyes közünk van, lehet, ha
figyelmesen, nyitottan olvasunk, ha tisztelet
ben tartjuk a szöveget és költője szándékát.
'Valahogy úgy, mint Beney Zsuzsa és Jelenits
István. (Nemzeti Tankönyvkiadó)

STAHLERVIN

BODNÁR ISTVÁN:
A GESZTENYEFA ÁRNYÉKÁBAN

Édes gyerekkori emlékeket, némi nosztalgiá
val és humorral átszőtt történeteket mesél el
ez a kötet. A szerző saját ifjúságát idézi fel, az
ötvenes években felnövekvő nemzedék vilá
gát, amelyben a mérhetetlen szegénység és-az
örökös fenyegetettség légkörét a gyerekkor
derűje és csibészsége oldja.

A szerző édesapja görög katolikus hitta
nár-pap volt, hivatása miatt örökös bizonyta
lanság és négy gyermekének sorsa miatti ag
godalom jellemezte életét. Szorongásából ők

azonban csak olykor-olykor éreztek meg va
lamit, hiszen a környező világ felfedezése, az
iskolai élmények, az újonnan szerzett barátok
szüntelen izgalomban tartották őket. Tudták,
hogy anyjuk órákat állt sorba húsért, megélték,
hogy egyházi iskolájukat államosították és a
hozzátartozó zárdát drótkerítéssel zárták el, de
a töretlen játszó kedv és a felhőtlen vidámság
mindezen könnyen átsegítette őket. A padlás, a
kert, az átjáróház vagy az utca megannyi titok
számukra, a gyümölcsszedések és a tiszai für
dőzések pedig olyan felejthetetlen élmények,
amelyek az időközben felnőtt embert évtize
dekkel később is megmagyarázhatatlan köny
nyedséggel és boldogsággal töltik el.

A novellafüzér igazi erénye, ahogya gye
rek és a felnőtt nézőpontját válogatja. Hol a
hajdani elevenséget és szüntelen izgatottsá
got jeleníti meg, hol pedig az érett ember iró
niáját és ifjúkora iránti nosztalgikus vágyako
zását idézi fel. E kettősség sajátos megvilágí
tásba helyezi az ötvenes évek légritka világát,
ami arra figyelmezteti az olvasót, hogya leg
nehezebb korszakok is átvészelhetők, ha
megőrizzükmagunkban a gyermeki derűt és
tisztaságot. (A szerző magánkiadása)

MONA KRISZTINA

HALAK A HÁLÓBAN

A cím nem Pilinszky János ismert versére, ha
nem az annak adaptációja nyomán készült
színpadi műre utal, mellyel több színházban



ben. Nem tudom, ismeri-e a rendező Pi
linszky színdarabjait illetve a színházra vo
natkozó "vallomásait", bizonyára igen, mert
a színpadra állítás módja meglehetősenkohe
rens azokkal. Igaz, mindezt már a darab rnű

faja is elősegíti: a 24 soros vers érzékszervi
átirata, vagy inkább átírása érzékszervekre
(amennyiben olvasás közben az érzékszervek
szerepét viszonylag passzívnak fogadjuk el).
Tehát multimédia-trükkök + mozgásszínház.

Pilinszky verseinek ihletője sokszor csupán
egy-egy állókép, mely szinte megjelenik az ol
vasó szemei előtt, ennek ismerete támogatja azt
az érzést, hogya rendezés során a verssorok
nyomán állóképek elevenednek meg. Ezek a
képek már nem Pilinszky képei, hanem nagyon
is markánsan a rendezőé, legfeljebb utalnak az
eredetire. A képek azonban önmagukban mo
zognak, mint a kinyitható mesekönyvek sár
kányfejei. A díszlet vetített háttér vagy előtér,

puritán, de szellemesen funkcionális (Csurka
Eszter az Iparművészeti Főiskolán végzett). A
verssel való megfeleltetés nem csupán mint
egésszel, hanem szinte soronként történik, en
nek ellenére a néző sokszor jólesően meg tud
feledkezni a szinkronfordításról. Véleményem
szerint ezek Csurka Eszter színházának legsike
rültebb részei. Külön érdemes említést tenni a
mű szerves részét képező képzőművészeti al
kotásokról, melyek a koreográfiával együtt ké
pesek esztétikai egészet alkotni.

A vers azonban több lényeges pontban átér
telmeződik. Pilinszky saját művészetéről mint
vertikális művészetről beszél, és szembeállítja a
horizontálissal, amennyiben a vertikális művé

szet tudatában van a szenttel való kapcsolatá
nak. A színdarabban azonban mindez a nézőre

van bízva. A halak a hálóban című vers nem
feledkezik meg az utalásról a halászra: "S éjfél
kor talán I étek leszünk. egy hatalmas I halász
asztalán." A Halak a hálóban című színpadi mű,
éppen úgy, ahogyan a "világ", ebben a kérdés
ben mégiscsak nem is "talán"-gat.

.Kiűzettünk a paradicsomból, és erről tu
dunk" - mondja a kereszténységgel együtt
Pilinszky. "Egy biztos, nem vagyunk a para
dicsomban: és az előzményekről semmit sem
tudunk" - így a korszellem és a színdarab.

Es ami mégis megmarad abból, amit Pi
linszky vertikálisnak nevezett? Jelen esetben
nem más, mint az értelmezés szenvedélye.
Mert a szenvedély képes elrugaszkodni a föld
től... például, ahogyan Csurka Eszter színháza
tette. (Merlin, Szkéné, MU színházak)

RÉVÚTI KAROLY
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GÉCZI JÁNOS: ANGYALHÉJ
(FIRENZE-ORVIETO RÓMA) 1992

Géczi János a megszólalások sokféleségét fel
mutató életműve újabb érdekes darabbal gaz
dagodott. A szöveg és kép, a különböző iro
dalmi műfajok új lehetőségeit kutató művész

Angyalhéj című művében ismét határlehetősé
get fogalmazott meg. A kötet tulajdonképpen
rendhagyó útinapló, egy olaszországi utazás
emlékei, reflexiói - dióhéjban. A naplóforma
azonban fellazul, a dátumok csak emlékeztet
nek az eredeti műfajra. A szöveget igazából a
mozaikszerűen összerakódó rövid reflexiók
alkotják, melyeket a címek előtti rajzok vezet
nek be. Ezek az emblémák minden esetben jól
illeszkednek a szöveghez, annak lényegi al
kotóelemeihez kapcsolódnak. Az' Angyalhéj
képeskönyv is, egy utazó mozaikszerűképei
nek sorozata. Ezekre a pillanatfelvételekre
azonban a marginalitás a jellemző. Minden
utazó célját, egy város, egy táj megismerését,
az igazi, lényegi pillanat megragadását így
látja az író: "A mondaiok paravánja mögött sur
rogás: seprűk és madárszárnyak csapnak zajt a
délutánban. amikor lehunyt szemmel fekszel a bé
reIt szoba ágyán, bezárt zsalugáteres szobában, iz
zadtan. ólomtagokkal, és hallgatod, hogyan él a
város. Ez a szűnheietlen hang, tompán, egyáltalán
nem kellemetlenül. Ez." A szövegek meglehető

sen elvarázsolt világba vezetnek, aminek sze
replői (a borító szándékos félrevezetésével el
lentétben) nem a műkincsek. A város velük
egyenrangú, velük együtt élő lakói a félig va
lóságos, félig képzeletbeli állatok: kutyák,
macskák, az asszonymellű sólyom, az unicor
nis, galamb, havasi varjú, a könyvtárlakó ló,
etc. Antropomorfizáltak, kötődésük az embe
ri világhoz a szokásos relációk megfordításán
alapul. Az ember alkotta világ helyébe nyo
muló természet nem az egyedüli posztmo
dern jellegzetessége Géczi művének. A kötet
központi kérdése képmás, kép és valóság vi
szonya. Helyettesítheti-e a kép a a valóságot?
Mi történik, ha a képmás helyébe a valóság
kerül? Hogyan határolják be a megismerést
elvárásaink? A Sziveri tiilköcske című szöveg
talán túl didaktikusan közelíti meg a kérdést,
de finomabb, játékosabb, ironikusabb megol
dásokat is találhatunk a kötetben (Méhek, A
műoész, Másodpéldány). Géczi János új kötete
játékos, szellemes, elgondolkodtató.(Nap Ki
adó, 1996, Dunaszerdahely)

LIPTAI CSILLA



SZATHMÁRI ISTVÁN:
A VILLAMOS ÉS MÁS TÖRTÉNETEK

A névazonosság már sok vitára adott alkal
mat. A villamos és más történetek círnű kitűnő

rövidprózai kötet szerzője természetesen nem
a nyelvészprofesszor, hanem a negyvenedik
életévén éppen túljutott, Magyarországra
Szabadkáról áttelepült író. (Egyébként érde
kes, hogy ha nem is az esztendőt, de a febru
ári napot tekintve a nyelvész s a literátor kö
szönthetnék egymást.)

.Belelátom a sötétbe az arcot" - írja egy
helyütt Szathmári. Ez a legnagyobb ereje: ar
cokat lát, és látja a sötétet. Ennek ellenére a
Széphalom Kiadó Tótágas sorozatának novel
lagyűjteménye éppenséggel nem mogorva,
nem kedvetlen mű. Ugy vélem, Tolnai Ottó
prózájához áll legközelebb az a ciklikus szer
kesztés, az a - néhány oldalas tömörséggel
fogalmazó - hangulati epika, amely A villa
mos... és az ...és más történetek című fejezeteket
uralja. Valójában a kettő között nincs nagy
különbség - de a villamos: a villamos to
posszá, városjellemző motívummá lép elő e
lapokon. A Lizi-novellák, a ház-novellák és
még egy-két novellacsalád világosan ad hírt
arról, hogy Szathmári István a rejtelmeket
szereti, a kis titkokat keresi, és a kornrnentá
lás, az elemzés van a vérében. A párbeszéde
ket szinte teljességgel nélkülözi. Enyhén gro
teszk, finoman fájdalmas meglepetés-novellá
kat ír. Villamosai közül a legmegrendítőbb az
utolsó villamos, amely így kezdődik: "A halott
villamost nem szívesen láttam. De muszáj
volt, ha arra kellett mennem. A kaszárnya el
őtt." Két-három riasztó szó alig pár sorban.

Ezen a tömény, zárt epikán belül Szathmári
aforisztikussága is föltűnő. "Az emberek
könnyen felejtenek" - az ilyen jellegű monda
tok mindvégig kormányozzák a szöveget. Ez a
szöveg persze tartalmaz Kosztolányi-reminisz
cenciákat, de miért ne tartalmazna egy szabad
kai író tollán?

A villamos és más történetek egyszeri mun
ka. Ez a villamos többé nem gördül sínére; ez
a próza egyszeri életet él. De azt éli. (Szépha
lom Könyvműhely)

TARJÁN TAMÁS

TAR SÁNDOR: MINDEN MESSZE VAN

Tar Sándortól eddig csak novellásköteteket
olvashattunk. Ez a kisregény első nagyobb lé
legzetű műve, melyet kíváncsian vártunk: no-
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vellái után, melyeket túlzott egyszerűségget

sorolunk a munkáséletet ábrázoló, szociogra
fikus indíttatású, vizuálisan szuggesztív pró
zai irányzat körébe - ezzel inkább tényfeltá
ró, mint irodalmi értéküket hangsúlyozva -,
vajon a hosszabb prózai forma lehetőségei új
irodalmi megszólalást teremtenek-e, vagy re
génye a kritikai tényfeltáró hagyományt fogja
követni?

Négy elütő egyéniségű, élesre rajzolt arcé
lű, kétkezi munkás fíú Németországba megy
munkát vállalni; egy szeméttelepen dolgoz
nak, ahol rejtélyes dolgok történnek, míköz
ben midegyik a maga boldogságát keresi,
mígnem egy "véletlen" szerencsétlenség fel
nyitja szemüket és hazatérnek. A kisregény,
történetét tekintve, elenyésző változásokkal
lehetne akár egy krimi, vagy egy bestseller
füzetsorozat darabja is. Az, hogy más lett be
lőle, elfojtott álmokkal és elhallgatott fájdal
makkal teli cinikus, mégis megrázó rajz a ki
szolgáltatott ember hányódásairól, otthonra
lanságáról, igényeinek és jobbra törekvő vá
gyainak elvesztéséről,de a lelke mélyén meg
bújó emberség megőrzéséről,Tar Sándor már
ismert sajátos írói hangjának köszönhető. A
szociografikus elemek: a szeméttelep, a pénz
hajszolás, a féktelen ivás, a svábbogaras
ágyak önmagukban csak egy történet topo
szai. Ezek puszta kiválasztása csupán a tema
tika alappilléreit adja meg, melynek előteré

ben azonban a narrátor beszédmódja, törté
netfűzése, szókészlete áll, amely mintegy tü
körként veri vissza az ábrázolt világ képeit.
A megszólalás formája a tematikus elemeknél
sokkal jobban jellemzi az ábrázolt világot. Igy
a szereplők sorsa azért nem válik felcserélhe
tővé, tetszőlegesen bármelyik társadalmi ré
teg hívószavaival többé-kevésbé behelyette
síthetővé, mert a narrátor beszédmódja az áb
rázolt világnak saját tükrét tartja maga elé,
ezáltal a narráció válik a kiszolgáltatott lét
legfőbb jellemzőjévé: a részletek riadt halmo
zása, a kopárságot festő képek sorjázása, a
feliratok szövegbe emelése, a tagolatlan gon
dolathalmazok, a hosszú mellérendelő mon
datok, az alig tagolt szövegtest, az élőbeszéd

lendülete, a lélekelemzéssel nem foglalkozó,
csakis kűlső nézőpontból ábrázoló narrátor
egyszerűsége,naivsága mind az elbeszélt re
gényvilág monotonitását, egyszerűségét, szo
morúságát és jövő nélküliségét tükrözik.

A szereplők és a narrátor distanciája tehát
a minimálisra csökkent, miközben az olvasó
és a narrátor közötti távolság merészen meg-



n?t~: .így: ,a sz~ciol~giai aspektus a regényen
kívüli világba iktatódott. Nem az olvasó és az
elbeszélő szociológiai distanciája, hanem a
meré~z narratív forma alakítja a kisregény ar
culatat, melynek tartózkodó önmagára záró
dása példázatszerű,kikezdhetetlen képet fest
a kiszolgáltatott emberi sorsról. (Határ köny
vek, 1995.)

CSERESNYÉS DÓRA

BAKA ISTVÁN:
NOVEMBER ANGYALÁHOZ

A költő-középnemzedék 1948-ban született
jelentős poétája a konzervatívalkotótípusba
tartozik. A szonett, a négysoros strófákból
ép!tkező gondo!at~ ver;, néhány más hagyo
manyos forma alI Igazan a kezére. De micso
da változatossággal tud "konzervatív" lenni!
H~t ~is ~i~lu~á?ó.1 öt, már a címében is igen
eros individuális jelképességet hordoz, a sze-
mélyiség-metaforák megfrissítésével. Szek
szárd fia a Háry János búcsúpohara ciklus játé
ko~abb mélabújával, rímjátékaival kezdi, és
P,hlloktétész álruhájának felöltésével, Philokté
tesz sebével végzi. Kiemelkedően szép Gecse
máné című "zsoltáros" sorozata.

Vi.~szautalva a Baka István - Sztyepan Pe
h,otmJ magyar-orosz álnévjátékra. a Pehotnij-
(al)ver~ek,re; a, ~ovember angya!ához lapjain a
hamleti vívódású Yorick VIsszater ciklus Búcsú
barát~imtól című ver~e így indul: .Yorick Pe
hotOlJ, fog~dott fiverek /Most elbalIagtok
esym~~t,tamo~a~al Epyik Helsingőr esti
kek ködébe/Masík a petervári alkonyatbal
Mindegy a varjú egy nyelven beszéll Min
denhol épp csak Dániában raccsol/Orosz
~onban lágy l-ekkel éli Kál kál ha udvarolgat
es nem parancsoL" A fájdalmasan finom
v~rszene itt is az alapmotívumot csendíti: a
bucsúét. Az emberélet útjának felén támadó
betegség készteti - részint - arra a költőt

hogy testileg védtelen önmagát a kultúra- és
líra történeti maszkok mögé, a szeretet és a
szerelem menedékébe rejtve teremtse meg
tiszta, formailag harmonikus, tartalmában
éfZl:t~~?,en mé~is,és sz!i~ségképp tépett létfi~
10~ofIaJa!, e kozertheto es közös, szkeptikus
szamvetest.

A N~~ember,angyalához kötet költeményeit
olya~ b?lcsesseg, akarat- és lelkierő járja át, s
a mmdossze egyetlen esztendő áldásos ter
mését tartalmazó könyv hemzseg a tovább
gondolható, továbbmuzsikálható motívu
moktól, hogy máris várjuk az új elégiákat,
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rapszódiákat Baka Istvántól, s reméljük a
maszkok mögött a kisimultabb arcot. (Jelenkor
Kiadó)

TARJAN TAMAs

GECSE GUSZTÁV:
A SZERZETESSÉG TÖRTÉNETE

A hatvanas, hetvenes évek népszerű marxis
ta-leninista szellemben fogant vallá;os témá
jú, ún'fel,:.i1á90sí~Ó, mű,:,ei~e~ szerzője a szer
~~tesseg !orteneti attekmteset adja abban az
uJ szemleletben, amely a kilencvenes évek
elején-középén megkívántatik bármely kul
túr- vagy vallástörténésztől. Hol van már a
Csodák, ereklyék, babonák harcias, támadó és
gt}ny~~Ó~? ha~g:'étele, vagy a Szentírás, fő
kent újszövetségi könyveivel kapcsolatban írt
művek ':I~gabiz!,?~ság~t sugárzó hangvétele?
E recenzio szerzőjének IS kötelező erővel írták
elő gimnáziumi évei alatt a szerző műveinek

o~vasá~á~, ellentételezendő a templomi
hittanórákon hallottakat. E személyesnek tű

nő kitétel azt bizonyítja, hogy Gecse Gusztáv
nak egés.~ életműve ismert, nem pusztán ez
az egy konyve. A szerzetességről szóló törté
neti átteki~tést a Hitel című folyóirat eredeti
leg".folytatas~kban közölte, és ezeket egybe
gyuJtve bocsatotta közre a kiadó. A tekinté
lyes ismeretanyagot tartalmazó és termé
szetszerűleg kronológiai sorrendet követő

könyvhöz mindössze egyetlen, ám nem lé
nyegtelen megjegyzést kelI fűzni: a nem ke
resztény szerzetesekről írt néhány, mindössze
nyolc_ol~al a mű legelején sikerrel teljesíti a
szerzo kl nem mondott szándékát, ha az 01
v~só járatlan e t~mában. E rövid összefogla
lasba~ a k.ereszteny sz:rzetesség intézménye
csupan mmt egy jelenik meg az ember ön
':legváltó törekvéseinek sokaságából. Esze
nnt a keres;z.tény szerzetesség talán a legszí
nesebb~.le~er~e~esebb, leghasznosabb, mégis
egy a többi kozul, s nem különbözik minősé

gileg a buddhista vagy az iszlámhitű szerze
te~ségtől. Márpedig ezen a hamis alaptételen
meg a nyugat-európai vallástörténészek is
évtized:k óta ,ker;sz~llépnek. Ez az egyetlen
alaJ;'veto nehezseg SIkeresen relativizálja az
antik mondást az idők változandóságáról.
Vagy talán mégis "mutamur"? Nem Herczeg
Ferenc könyvének címére utalok... (Seneca
Kiadó, 1995.)

TÖRÖK JÓZSEF
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