KEDVES RAHNER ATYA!
Fiatalok leveleire válaszol Karl Rahner
Ismét kezünkbe vehetün k egy új Karl Rahner
kön yvet ma gyarul, és ez mindig örö m. A 20.
század i teoló gia eg yik legnagyobb alakja
mo st nem tudósként, hanem mint lelkipásztor
lép elénk. Tizenhat-húszéves fiatalok leveIei re válaszol, nagy-nagy od afigyeléssel. Kama szkérd ésekre: mel yekre Karl Rahner sz erint se m biztos, hogya leghelyesebb -::- még
egy papnak sem - azonnal feltámi az Orörnhírt, a m indenre végső választ. Melle sleg
eze k a kérd ések a filozófia és a teológia régi
alap kérdései. Miért van a rossz a világban? Az
élet értelmé rő l. Szükség van- e egyházra? A szeretetről. Élet és halál. Ateizmus. Bűntudat. Boldogság, boldogtalanság. Döntések, kitartás,
pesszimizmus, magán y, búc sú , illúziók, kudarcok, depresszió, betegség, kap csolatok...
A megoldás számun kra legfőképpen azért
érde kes , mert felfedi a vallás mint teológia és
mint hitélet viszo ny át. A teológia tudom án y,
mód szerei va nna k, mod ellekkel d olgozik, koheren ciár a tör ekszik, más tudom án yokk al
szerves kapcsolatban van, és m ind ezt - haso nlóa n péld ául a fizik áh oz - igyekszi k hétköznapi nyelven is elbeszélni. Vagy is a va lóság valójába n nem narratí v leírását mégiscsak narratí vákra ford ítani. Ep pe n ezé rt - első ránézésr e - ez a kis könyvecsk e hasonl ó
műfaj a teológiában, mint péld ául amiko r az
Ezredvégi beszélgetésekben X.Y. fizikussal a fizika
legújabb ered ményei ről beszélgetn ek. Az az
egy re növ ekvő távolság, ami a tudomán yok és
a laikus nyelvha szn álat között fennáll, a teológia mint tud om án y és a teológia mint - jelen
esetben - a katolikus va llás narratívája, a hitélet között is létezik. Ez a táv olsá g a tud omán yokban ma áthid alha talanna k tűnik .
A kérdésb en a legl ényeg esebb kül önb ség a
többi tudomán yok és a teológia között az,
hogy a teológia narratívái is a va llás lén yegéhez tartoznak, egyáltalá n nem m in ősüln ek
pu szta ford ításnak, hiszen a hit élet jelenik
meg bennük. A táv olság teh át nem csö kkentend ő , han em szub limá la ndó. Ha teh át Karl
Rahner teológu s levelet ír a rosszról egy kamasz szá má ra, az nem csupá n fordí tása a
nagy teológián ak, han em lén yegében közös
ve le.
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A kön yv ered eti német címe a fordításnál
visszafogottabb, tár gyilagosabb: Mein Problem; Karl Rahner anttooriet jungen Menschen.
Ug yanis a borítón kiemeIt "Kedves Rahner
atya!" megszólítással könnyen félrevezethetjük a teológiában kev éssé jártasakat - az okat, akiknek ez a kön yv legfőképpen szól - ,
hiszen a témában l étező kvázi l ekt űriroda
lornra em lékeztethetü n k, nem is sejtetvén azt,
hogya közelmúlt legnagyobb teol ógus ának
írásait tartj a kezéb en az olvasó. (Uj Ember Kiadó, 1996)

RÉVÚTI KÁROLY

TH OMKA BEÁTA: MÉS ZÖLY MIKLÓS
A pozs on yi Kalligram Kön yvkiad ó Tegnap és
Ma cím ű , kortár s írók at bemutató so roza ta
nemcsak k örül tekintő en szerkesz tett, a rá nyos
vállalkozás, d e hasonl ók éppen dic séretes az
az igyek ezet, a me llye l a hon i irod alomtud om án y évtizedes adósságait is folyamat osan törleszti . Tho mka Beát a sz intén hiány pó tló mun kával jelen tkeze tt: a s ze rző a
M é sz öl y- él etrn ű v el folyt at ott eled dig job bár a
kritikai j ell eg ű di alógu s átfogóbb, történeti-poétikai kit erjesztésére vá llalkoz ik.
A kön yv az (önmagá ban is reflektált ) M észö ly-p r óza bel ső összefüggéseit keres i: azokat
az egy idejűsítő eljáráso kat, logikai-retor iku s
mintákat és metaforiku s megfeleltetések et,
amelyek segítségével a.felbukkan ásra-m egírásra "örök készenlétben" álló, erősen rétegze tt élmén yan yag az okságelv és kontinu itás m ell ő 
zésével - azaz a linearitástól elford uló elbesz élői mod ornak k ö s z őnh etően -, mégis minden
id ős íkon egyen lő intenzitással j el enítődik meg.
A mű faji variánsokban különlegesen gazdag
é letm ű egyes darabjait azonban nem csak a fenti alakulások rokon ítják.
Th omka Beáta elem zése sze rin t az egymást ól független alko táso k virtuá lis egységként is m e gk öz elíth ető ek, mik ént er re az életmű á t te k i n tő j ell eg ű válogatás -kö tete i és a ntológiku s gyű j teménye i péld át mutatn ak. A
keret, a Pannon térség rögzítet t: ebbe n jelennek meg az egymásra fén yk ép ezett történelmi pill an at ok; s a város, a csal ád és a sze mé lyes so rs hajdan i és friss látvány tö red é ke i b ő l
végül összeá llha t a metaforik us Pa n n ón ia-, il-

letve Közép-Európa-panoráma. A szerző utal
arra, hogyavágásokkal, előre-hátra mozgásokkal haladó, utalásos narrációt Mészöly a
nagyszerkezetekben, azaz a regényekben is
érvényesíti, mi több, bizonyos kulcsszavak és
központi kategóriák szerepeltetése a regények és a kisprózák közötti áljárhatóságot
erősíti, következésképp a szereplők, tények,
tárgyak és helyzetek egymásra vonatkoztatásával (bizonyos esetekben átlényegítésével)
komplex prózai univerzum teremtődik.
A kötet Mészöly Miklós meseírói és színházcsinálói éveit is körüljárja; majd a szerző
- elmélete kiterjesztéseként - röviden szól
a történetmondó és az esszéista egymásra
utaltságáról, meglátása szerint a műfaji jelleg
nem az anyag karakteréből adódik, hanem a
megformálás során szemléletileg dominánssá
váló síkoknak tulajdonítható.
Thomka Beáta szorosan vett értekező prózáját kritikai keresztmetszet és kép melléklet, illetve Mészöly Miklós esetében eleddig hiányolt
életrajzi és bibliográfiai vázlat egészíti ki. (Kaliigram Kiadó, 1995, Pozsony)
KOSZTOLÁNCZY TIBOR

NYÍRI TAMÁS: A KERESZTÉNY
EMBER KÜLDETÉSE A VILÁGBAN
Sok-sok Vigilia- és Új Ember-cikk után írta Nyíri Tamás ezen első könyvét. Ekkor még nem
egyetemi professzor, hanern esztergomi szemináriumi, tanárságát követően segédlelkész Budapest-Ujlakon. A megjelene- évében, 1968-ban
került a Hittudományi Akadémia filozófiatörténeti tanszékére. A mű - noha 1lJ69-ben még
egy kiadást megélt - későbbi alkot.isaihoz hasonlóan az elmúlt években beszerezhetetlenné
vált. Üdvözlendő a kiadó szándéka, hogy hamarosan mindnyájunk könyvespoleán ott lehet
például Az idők jelei, Az ember a világban vagy
az Antropológiai vázlatok.
Jelen könyv különböző helyen és időben
elhangzott előadások rendszerezett gyűjte
ménye. Ennek következtében stílusa, szerkezete egyenetlenebb, mint a későbbi Nyírikönyvek különös gonddal vigyázott írásai.
Azonban néhány kevésbé jól sikerült fejezet
(véleményem szerint ilyen például a házasságról szóló) vagy mára már nem igazán aktuális érvelések mellett (hiszen a szerzőnek
akkor még polemizálnia kellett a marxizmussaI) valóban lebilincselő előadásokon lehetünk jelen (például: A szent Titok, A Titok meg-
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tapasztalása vagy A keresztények világi feladata
stb.), A végkövetkeztetés Nyíri Tamás egész
életét végigkísérő világszemlélete, hiszen
1990-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tartott búcsúbeszédének zárszavaiban
ugyanazzal bocsátotta útjukra hallgatóit,
mint 1968-ban olvasóit, nevezetesen: a) a pluralizmus elfogadása egzisztenciálisan sem
megkerülhető; b) a kompromisszumkészség
nem azonos a megalkuvással (con-promittere
= egymásnak kölcsönösen ígéretet tenni); c) a
világ világiasodása egyben a világ megszentelődése.

Témái önmagukban jellemezhetik az alkotót. Végigtekintve Nyíri Tamás írói tevékenységén három fő területet állapíthatunk meg.
Különböző hangsúllyal ugyan, de minden
könyvét - a most tárgyaltat különösen - áthalja ez a hármasság. Mint teológus a II. Vatikáni zsinat elkötelezett híve, annak egyik
legfőbb magyarországi ismertetője, megvalósítását a legkomolyabb szándékkal előmozdí
tó professzora. Filozófusként a Kant, Maréchal, Heidegger, Rahner nevével jegyzett
transzcendentális módszer kiváló szakértője
és művelője. Végül a modern társadalom
missziós papjaként azon kevesek közé tartozott, akik a jelen kor nyelvén akarták és tudták az Evangélium, az egyház üzenetét átadni. Az említett irányok egysége vagy inkább
összehangoltsága adja Nyíri Tamás szellemiségének legfőbb vonzerejét. A keresztényember
kűldetése a világban című könyve kijelöli az
összehangoltság szándékát, és visszatekintve
az első kiadás óta eltelt harminc évre egyben
megvalósíthatónak láttatja. (Akadémiai Kiadó,
1996.)
RÉVÚTI KÁROLY

NÉMETH G. BÉLA: KÉRDÉSEK
ÉS KÉTSÉGEK
A szerző hetvenedik születésnapjára megjelent kötet nemcsak ezen ünnepi alkalomból
kínálja fel a lehetőséget az utóbbi évtizedek
legjelentősebb irodalomtörténészi munkásságának legfőbb előfeltevéseivel való szembesülésre. ezt a kötet szerkesztése is lehetővé
teszi. Az eddig egyöntetűen pozitív kritikai
fogadtatás nem pusztán a tisztelet hangján
szólalt meg, hanem nyilvánvalóan jelezte azt
is, hogy Németh G. Béla tanulmányai továbbra is a legkülönbözőbb irodalomelméleti. ízlésbeli vagy akár világnézeti érdeklődések

számára egyaránt kihívást, természetesen
párbeszédre való kihívást jelentenek. E rövid
recenzió két, talán termékeny szempontra
hívná fel a figyelmet, amelyeknek fontos szerep juthat abban, hogy e párbeszéd folytatásának feltételeit a mindenkori "kérdező" biztosíthassa.
Az egyik az az - e kötet által is kiválóan
reprezentált - újrakanonizálási igény, pontosabban a magyar irodalomtörténet nagy kanonizációs narratíváit kritikusan kezelő, azokat túlnyomórészt leleplező, ritkábban igazoló, fölényes történeti biztonságú interpretációs gyakorlat, amely Németh G. Bélát mindig
(a szó irodalomelméletileg is reflektált értelmében) jó, igazságos olvasónak mutatta.
Ujabb Kosztolányi-tanulmánya e kötetben azt
jelzi, hogy saját kanonizációs stratégiáit (vagy
akár: olvasási érdekeit) is dialogikusan, más
kérdésirányokra is nyitottan kezeli, vagyis
legjobb írásai teljesen nyitottak maradnak az
("erős" olvasatokkal gazdagított) művek fogadtatástörténetének kiszámíthatatlan alakulása irányában.
A másik javaslat a szerző műveinek - eddig nagyjából elmaradt - irodalomelméleti
értelmezése volna: például ideje lenne a Németh G. Béla által kivételes kifinomultsággal
alkalmazott kettős értelmezési eljárást, az
eszmetörténeti és a poétikai megközelítés
összjátékát teoretikusan is megvizsgálni. Ezt
a - nem minden probléma nélküli - eljárást
az újabb irodalomelméleti gondolkodás felől
lehetne érdekesen "játékba hozni", hiszen a
szerző legfontosabb tanulmányai (így e kötet
talán legszínvonalasabb írása a magyar szimbolizmus kérdéseiről) példát mutathatnak arra is, hogy miként lehet poétikailag is közlésképes egy olyan kód (az eszmetörténeti),
amely általában kénytelen szűkíteni az irodalmi szövegek szabad játékterét. (Balassi,
1995)
KULCSÁR SZABÓ ZOLTÁN

PÓR JUDIT: LÓHÁTON RÓMÁBAN
A nemrég elhunyt Pór Judit esszékötete
hosszú műfordítói munkásság gyümölcse. Izgalmas olvasmány, nemcsak a szakma belügye. A műhelytanulmányok, az egyes írókat, költőket bemutató esszék az érdeklődő
olvasó számára is hasznosak. Az orosz és
francia irodalom olyan fontos nagyjainak
műveit tolmácsoló szerző, mint például Pasz-
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ternak Zsivago doktora, Marina Cvetajeva,
Oszip Mandelstam, [oszif Brodszkij, Victor
Hugo, Ronsard versei, (a sort persze még
folytathatnánk) rendelkezik azzal a ritka képességgel, hogy tanulmányaival vers- és szerzőközelbe tudja hozni az olvasót. Különösen
szép a Marina Cvetajeva-kötet bevezető tanulmánya, amely valóban átélhetővé teszi a
talán nálunk kevéssé ismert költőnő verseit.
Az esszék felhívják a figyelmet olyan litkaságokra is, mint például Galgóczy Arpád
Anyegin-fordítása és a francia nyelven író afrikai szerer költő Léopold Sédar Senghor
versei; egy másik tanulmány pedig szintén
"csemege": Mandelstam Sztálin-versei keletkezésének valódi háttere tárul fel az olvasó
előtt. A kötetben található néhány olyan esszé
is, amelyek a műfordítás elméletével foglalkoznak. Pór Judit a szöveghű, pontos fordítás
híve volt, amely egyben a szöveg rejtett szépségeinek beleérző feltárását jelentette. Kritikusként is versértő. versközelben maradó
volt: Rakovszky Zsuzsáról, Baka Istvánról
írott recenziói bizonyílják ezt. A kötet az eddig csak folyóiratokban megjelent esszéket.
tanulmányokat gyűjti egybe. (Sík Kiadó, 1996)
LIPTAI CSILLA

NAGY GÁSPÁR: AUGUSZTUSBAN,
LUDVÍK JAHN NYOMÁBAN
A középnemzedék egyik meghatározó lírikus
egyénisége szűk másfél évtized során keletkezett, lazán összefűződő prózai írásait tette
közzé. Bár fátyolosan fénylő, kihagyásosan
szűrt és a benső, lelki naplót pergető epika
ez, mégis színtiszta epika, se nem valamiféle
"hülye, gennyes, költői próza", amelyet
Mándy Iván e szavakkal kárhoztatott nemegyszer. Nagy Gáspár - egy kissé a prousti.
emlékidéző technika segítségével - az 1968as esztendő augusztusához kötődö, késő-ka
masz és kora-felnőtt élményeit eleveníti meg.
Leírásaiban szikráznak a tárgyak, valószínűt
lenül kontúrossá. már-már tapinthatóvá lesznek a környezet elemei: a világ materiális valóságával nő rá a korból (a csehszlovákiai bevonulás tényéből) viszonylag keveset értő, de
lelke és jelleme mélyén mindent érteni akaró
hőse. Remek sóskifli-himnuszt olvasunk, s
tréningruha-áriát hallunk (épp fekete-fehér
díszcsfkos. csehszlovák tréningét!). Az el nem
tűnt idő nyomában jár a mesélő, hiszen 1968
(Prága mellett Párizs is) egy egész generáció-

nak sorsélménye. E generáció tagjai (például
Szilágyi Akos szerint) a múlt végleges vesztesei, sőt potenciális élőhalottak...
Nagy Gáspár nem merészkedik ilyen
messzire a pesszimizmusban. Történeteinek
hangoltsága ezt nem teszi indokolttá, s cseh
mestereitől, így főként Kunderától, meg [iri
Menzel úrtól inkább a tragikomikumra való
fogékonyságot tanulta. Pontos és láttató korrajzának egyik érdekes technikai eleme a sok
dőlt betűs kiemelés. A kurziválás nem pusztán nyomatékosít, de bizonytalanná is tesz,
rejtjelez különféle tartalmakat. A sejtetés, a ráértés 1981-ben vagy 1988-ban a cenzúra kijátszására is szolgálhatott. Ma: nyelvi, tipográfiai dokumentum. (A novellák egyikében, a
Vegy-tan című vers kapcsán az író még önmagát is "kódolja" ...)
A kötet főszövege - a címlapon is jelölve
- a (legény-részlet). Egy 1968 augusztusi szerelem utólagos krónikája, parányi iróniával,
némi nosztalgiával fűszerezve. A szerelmi és
erotikus hév ecsetelése stilárisan nem mindig
hiteles. Hiába volt 1968 késő nyara a táncdalfesztivál ideje is, a giccs nyelve ilyen mértékben nem terjeszkedhetne ki a "forró" és a "hideg" végletei közt rángó szövegre. Ezért a
Klári-szerelemnek köszönhetjük a legfordulatosabb történetet, ám a kurtábbak, a korábbiak egységesebbek, sűrűbbek, prózapoétikailag kimunkáltabbak.
A kötetnyitó SzívaIdal... a hazaszeretet lírai-groteszk vallomásával ellenpontozza az
1968-as morális "hazavesztés", kiábrándulás
tényét. A Zöld Ervin ... játékosságával tűnik ki. A
tőrténetíráshoz, a történetmondáshoz "idő és
alkalom" szükségeltetik, utal rá egyhelyütt
Nagy Gáspár. Valószínű, hogy 1968-at még
egyszer nem fogja újramesélni. Időt és alkalmat annak ábrázolásához kívánjunk neki,
amit a nyolcvanas évtizedben megélt. Bősé
ges anyag! (Magvető)

TARJÁN TAMÁS

SCHEIN GÁBOR: ELHANGOLÁS
A hamburgerrel és a CD-Iemezjátszókkal közel egyidőben hozzánk is megérkeztek a nálunk kevésbé ismert filozófiai- és irodalomtudományi elméletek és esztétikai stílusok. Ma már nem is annyira megismerésük
az érdekes, hanem hazai befogadásuk elemzése. Ha van eredménye a nálunk-új teóriáknak illetve esztétikai tapasztalatoknak, két-
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ségtelenül annak a fel- és elismerése, hogy
nem beszélhetünk a költészetről - költészetfelfogások léteznek, egymás mellett, egymás
után. A kritikusnak pedig nem az a dolga,
hogy paradigmákat rangsoroljon. hanem annak a megállapítása, hogy az egyes paradigmákon belül az írók, költők fenn tudták-e tartani az olvasókkal a termékeny esztétikai
kommunikációt. Ez dönti el, hogyalkotásuk,
kötetük jól vagy rosszul sikerült-e.
Schein Gábor Elhangalás című verseskötete
jó könyv.
Három arányos ciklusa nyelvi megformáltságának a szintjén fontos szerepe van bizonyos fugatív szerkesztésmódnak. Vagyis
olyan montázsnak, amely két versszólamot
játszik egybe, többnyire rímtelen szonettekben. A konzisztencia törések a költeményekben egyfelől többféle, a lineáristól eltérő olvasásmódokat is lehetövé tesznek. Másfelől
mégsem anarchikusak, hanem rendezettek.
ily módon a személytelen és felstilizált versbeszédet mintegy "statikusan" olvastatják. A
versek tematikája rezignált, inkább tragikus
színezetű. Néma, romos terek és városok, fojtott, földalatti hangok, sivárodó mítoszok, halottas beszédek s a szociális regiszter teljes hiánya. Ez utóbbi művészet és valóság szétválasztását implikálja.
A szétválasztással is összefügg, hogya kötetben szereplő erősen személytelenített alkotások jelentésmezeje nem vonatkoztatható a
valóságra. Ugyanakkor karneválian megalkotott alternatív valóságokban sem érdekelt. A
lírai én abszolút személytelen. "Akárki szol,
senki beszél" (Fugaio). Nyelvi megelőzöttsége
is így értendő, a szerepszólamoknak távolról
sem hangsúlyozott szerepmivoltuk, pluralitásuk, modalitásuk egyneműen emelkedett.
Schein Gábor mintegy a rögösebb utat választván nem a modernség utáni olvasási rnódoknak megy elébe. Költészetének tétje, hogy
a "posztmodern árral" szemben életben tudja-e tartani a hermetikus poétika későmodern
esztétikai
tapasztalását.
(Schein irodalomtudósként is behatóan foglalkozik a hermetikus lírával). A szerző ennek érdekében
mozgósítja, applikálja komoly és széleskörű
elméleti tudását, elmélyült ismereteit a
klasszikus, sőt a posztmodern irodalomról is.
Kifinomult invenciójának is hála, jelenlegi,
már harmadik verseskötete értékes, sikeresen
megalkotott munka. (józsef Attila Kör, Balassi Kiadó,1996)

PAYERIMRE

BODNÁR DÁNIEL: FEKETE GITÁR
"Családi történet" megjelöléssellátta el könyvét a fiatal, de szűkebb körben már nem ismeretlen író. Talán arra is utalt ezzel, hogy
manapság, s főként a választott helyszínen és
a kiszemelt alakok között hagyományos családregényről szó sem lehet. Kőbányán játszódik a történet, egy silány presszó, a Pataky
Művelődési Központ. a Pongrácz út környékén, jobb-rosszabb, de egyként tipikus otthonokban. Bodnár Dániel nagyjából két évtizedet fog át a Fekete gitár című regény tépett
húrjain. Egy ambíciózus egykori beatzenészbőI lett tutyimutyi, sodródó családapa, a feleségét és gyermekeit nemrég otthagyó Sági a
főszereplő: az a kallódó, ma negyven körüli
ember, "a kor hőse", aki az égvilágon semmit
nem tett se a korért, se ellene. Illúziókat ringatott, döntéseit mindig halogatta, hangulatainak engedett, maga elől is bujdokolt. Azon
langyosak közül való, akiket kiköp az Uristen.
Az író ezt a központi figurát mély emberismerettel ábrázolja. Otthonos a választott
történelmi periódus, a közelmúlt kis eseményeiben, köznyelvi világában - a ami egy
készülődő epikusnál még fontosabb: született
mesélő, akinek erőssége az időkezelés, az
idősíkok felbontása. Mondatainak jó a lélegzetvéteIe: telt, áramló formálásukkal egy pillanatra sem engedik ki a fordulatokra éhes
olvasót a sztori érdekességeiből.
Ezen az alapvetően jó strukturán és ezeken
az erényeken belül azonban a Fekete gitár durva hibáktól éktelenkedik. Kitetszik, hogy
Bodnár Dániel meglehetősen ifjú fejjel, 1988ban fogott bele, és - megszakítással - 1993ban fejezte be a kisregény terjedelmű írást,
melynek egyes részletei merőben eltérő kvaIitásokat mutatnak. A szerző a legéktelenebb
nyelvi közhelyektől sem riad vissza, máskor
írók nevének, művek címének sorolásával fitogtatja literátusságát. Olyan jellemvonásokat
talál meglepőnek alakjainál, amelyeknek dominanciáját kevéssel előbb sietett kifejteni. A
könyv legsivárabb, legsematikusabb része
mindvégig a két tizenéves lánytestvér, Krisztina és Kati viszonya. Vajon miért különös, ha
a szemérmes. enyhén gátlásos nagyobbik zavarba jön a csitri kisebbik szemérmetlenségét
leleplezve? Rengeteg töltelékszöveg is nehezíti a regényt. Lehet, hogy Bodnár az itt-ott
bevásárolt ételek, italok, parizerek, tortaszeletek gyakori listázásával szánalmas (és nem-
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egyszer önpusztító) önfenntartás szintjét, az
alacsonyrendűséget akarta jelezni, ám ez
technikailag alig sikerült. Sokszor a mellékszereplőivel is ügyetlenül bánik, szinte eI-elfeledkezik róluk, vagy arról, amit róluk már
leírt.
A fabula és a szociologikum értékei az
egyik oldalon - Írói következetlenség és henyeség vétkei a másikon. A Fekete gitár nem
összecsapott munka: a textusból süt az írói és
morális ambíció. Innen kellemes lejtő vezethet a lektűrig - vagy nehéz kaptató a családregényig. (Anonymus Kiadó)

TARJÁN TAMÁS

FRIEDRICH IOHN: DIE PREDIGT
MEISTER ECKHARTS. SEELSORGE
UND HARESIE
Jelen kötet Friedrich Iohnnak a müncheni
egyetemen 1992-ben benyújtott disszertációját tartalmazza. A szerző Eckhart mester prédikációi elemzésének új módszerét sürgeti.
Az Eckhart-kutatás öt, 19-20. századi jeles
képviselőjének (C. Schmidt, W. Preger, H. Denifle, H. Ley, D. Mieth) munkásságát összefoglalva lohn rámutat arra, hogy eddig a legtöbb kutató a prédikációkat filozófiai, teológiai előadásoknak tekintette s azokat Eckhart
mester teológiai rendszerének rekonstruálására használta. Nézeteiket a szövegkörnyezetből ön kényesen kiragadott idézetekkel támasztották alá. Iohn hangsúlyozza: a prédikációknak alapvetőert nem ez volt a funkciója. Echhart mester nem elsősorban teológiai rendszerét akarta hallgatóságának kifejteni, hanem
prédikált: helyes keresztény életre akarta őket
ösztönözni. Az elernzésnél tehát a szövegnek
ebből a funkciójából kell kiindulni. Ehhez persze elengedhetetlen, hogyaszöveget szerves
egységnek tekintük, tehát a teljes prédikációt
kell- az első mondattól az utolsóig - elemezni. Erre pedig - B. Hasebrink könyvét kivéve
- eddig nem került sor. lohn nézeteit két (a
Quint számozása szerinti 1. és 6.) prédikáció
elernzésével támasztja alá.
A prédikációk ilyen elemzése a szerző szerint igen hasznos lehet Eckhart mester perének vizsgálatánál is, ahol még mindig sok a
homályos pont. (C. Win ter, Heidelberg)

LlJKÖS PÉTER

BALASSA PÉTER: A BOLGÁR KALAUZ
Balassa Péter új kötetében olyan, az elmúlt tíz
év során született tanulmányokat, kritikákat,
és alkalmi esszéket gyűjtött össze, melyeket
nem fűz magától értetődően könyvbe valamely azonnal megmutatkozó tematikus rend.
E mostani gyűjtemény valójában az 1995-ben
megjelent Majdnem és talánnal együtt lenne
érdemlegesen tárgyalható, hiszen ott ugyane
pályaszakasz
világirodalmi
és
irodalomelméleti olvasáskísérieteiben lehetünk
társak, itt pedig a modern magyar irodalom,
főleg kortárs művek értelmezéseit találjuk.
Tehát a két kötet összeállításának legalapvetőbb szempontja első pillantásra nem érinti a
szövegek lényegi kérdéseit. Aki figyelemmel
kísérte Balassa fogadtatásának utóbbi években lezajlott fordulatát, emlékezhet rá, hogy
a negatív kritikák egyik visszatérő érve szerint szerzőnkkel valamikor a nyolcvanas évek
utolsó harmadában, de legkésőbb az évtizedfordulón, tehát éppen abban az időben, amikor a most együtt olvasható tanulmányok első darabjai keletkeztek, történt valami rossz:
esszényelvének párbeszédszerűsége önmaga
igazságának és kulturális azonosságának
egyre biztosabb tudatában monológikussá
vált, ezzel párhuzamosan pedig nagymértékben lemondott az ellenőrizhető esztétikai-elméleti instanciákról. Nos, a mostani és az egy
évvel korábbi, tudomásom szerint visszhangtalanul maradt gyűjtemény olvasója mindenekelőtt arról bizonyosodhat meg, hogy e pályaszakasz nemcsak önmagában mutatkozik
teljesen egységesnek (ezért nincs szükség az
írásoknak a könyvvé váláshoz erős tematikus
szervezésre), hanem Balassa korábbi munkájától sem választja el őket éles cezúra. Valami
azonban mégis történt, bár úgy vélem, nem
az, amit a kritika eddig hangsúlyozott, és ebbe a valamibe éppen A bolgár kalauz engedi a
legmélyebb betekintést.
Egy Ottlikról szóló naplójegyzetben olvasható e megjegyzés, mely a pálya önértelmezésében tekint vissza a kérdések megváltozására: "Ez a naplórészlet nem tartalmaz elemzéseket Ottlik műveiről, legfdljebb visszautal azokra,
amelyeket a naplóíró többször is elvégzett (...).
Ezek főként a hetvenes években, a nyolcvanasok
elején születtek, a csak-irodalmi, a poétikai analízis hatékonyságába, az esztétikai gondolkodás
önállóságába vetett mély meggyőződéssel. A
nyolcvanas évek előrehaladtával ez az önállóság
egyre kétségesebb és kétesebb a naplóíró szemében."
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A nyolcvanas évek végén az irodalmi élet
egy része, és éppen a legérdekesebb poétikai
kísérleteket folytatók nagy örömmel érzékeIték, hogy az irodalomnak nem kell vállalnia
- poétizálva a politikát - az addig részben
vagy teljesen zártan működő társadalmi nyilvánosságot, hogy az irodalom végre csak-irodalom lehet. Ugyanezen meggyőződésre alapozva a hatvanas-hetvenes évek nyugat-európai műimmanens értelmezői iskolák ihletésére a kilencvenes évek elejére valóban nagy
teljesítményű kritikai beszédek alakultak ki
nálunk is, melyek úgy vélték. hogy nemcsak
az addigi ideológémáktól szabadultak meg,
hanem az ellenőrizhetőség révén általában is
elkerülik az ideologikusság veszélyeit. Ebben
a helyzetben mond valami mást Balassa már
évek óta, és a modern hermeneutikák, illetve
az elmúlt egy-két évtized történelmi tapasztalásával keresi - alkalmasint eddig csak
részsikerekkel - annak lehetőségét, miként
alkotható újra a sokhangú közösség, az egységesíthetetlen sensus communis esztétikai
fogalma, amit a mindig határjáró irodalom és
az irodalomról való beszéd talán valóban
nemcsak egzisztenciális, hanem etikai és antropológiai értelemben, valamint a polgárok
(?!) ügyeként is ismer. Balassa kellemetlen és
izgalmas, ám a kritika által tartalmilag érintetlenül hagyott mást mondásában - számomra a mostani kötet néhány kiemelkedő
önértelmező tanulmánya (például: Eszéktől
északra, Irás-olvasás) is ezt jelzi - még sok pont
kidolgozatlan, de mint kérdést, pontosabban
kérdésköteget, én magam kiemelkedően fontos kulturális ténynek tartom. Jó lenne, ha a
szögesen eltérő értelmezésekkel együtt a dologhoz méltóan lehetne erről is, másról is beszélgetni, a személyesség hajlásszöge alatt, de
talán nem a személyesség fogságában. (Pesti
Szalon Kiadó, Budapest, 1996)

SCHEIN GÁBOR
HAJDÚ FERENC: FÜVEK NÉMASÁGA
...esetleg kezdek majd a rímre / ügyelni... - latolgatja a költő egyik legszebb versében, a Búcsú M-tól formai hamisballadájának tartalmilag annál átütöbb. férfiasabb vallomásában.
Hajdú Ferenc verskavicsait valóban nemigen
csiszolta más, mint a lélek vízrnosása. A lírai
ékszerészet idegen tőle. Ennek köszönheti a
Füvek nélnasága című kötetét uraló, nyersen
esztétikus versalakot. és ezért kell néha szá-

mol;ti~,. ~zakasza.inak

göcsörtösségével, mo-

noróniájával. AkI nem a szemével. hanem a

hallásával olvassa a költeményeket, a jobbára
k?zpontozás nélküli sarok kopár zenéj ében,
fájdalmas lebegésében ráérez az ezredvégi lét
diszharrnóniáira. az ember (nemcsak a köz~pk?rú, költő- és
tanárember) boldogsagvagyara.
"Hajdú ~ere~c. az első ciklust, az Üzenj címut meghitt, legles szerelmes versekből komponál,ta: ,szél~, h~pehely- és pillanatversekből.
A Masbol mást es a Madarak című ciklusok
nem rejtik véka alá, hogy legközvetlenebb
mestere Tandari Dezső, s hogy egyébként a
kevéssel előtte járó forrnabontók, modernek
körében érzi otthonosan magát. Az Öroknap~qr, a CS:/ldpiramis, a Befejezetlen helyzet mutatják leghivebben Hajdú Ferenc elcsúszó tér- és
i~ősíkokból épített költői világát - azt a hajlekot, . n;el y. korbefog ugy~n, de hol az egyik
fala hlbadz~k, hol a messzi menny a teteje, hol
a pokol fele szakadékos. Maga a poéta állando mozgásban - "utazásban" - van intellektuális birtokán belül. Folytonosan váltoga~a lírai nézőpontjait; ez segíti a szokatlan
ítélőerőhőz, markáns pillanatfelvételekhez.
Az utolsó - homlokán a kötet eimét viselő - ciklus az Abszurd idő vagy az Elmozdulnom sem kellett súlyos verstömbjeivel informál
a gondolati-érzelmi sűrűsödésről. Ebben a
részben egyéni poétikai eszköz az idézőjel kien;elő, e}távolí,tó, ironiz,áló, megkérdőjelező
(neha parbeszedre utala) használata. Kitetszik, ~ogy Hajd~. ~.okoldalú, ám ,viszonylag
s~eszelyesen gyujtagetett kulturalis anyagboi, olykor véletlenszerű hatássorozatokból
vonja el művei matériáját. Az élménylíra és a
filozofikus költészet arányait az utóbbi dominanciájával igyekszik kialakítani s kőzelíté
sei", által?ba,n nem maradnak id~ge~ek az olvaso szamara. Testvériesülő költészet ez
mel~b~~ különösen a harmadik-negyedik:
meditálo olvasás melegíti át a legsikerültebb
da~ab,okat (vagyis a könyvnek mintegy felét).
Hajdu Ferenc helyett sokszor a hiátusok, az
elharapott közlések beszélnek, miként a többféleképp hangsúlyozható és értelmezhető
Ezüstös pókfonál zárlatában is: ...mindez rende-

zett /( akár, a szavak és sarok / itteni helyzete / a
/ hogy mégis törvénye van / hogy
egyszeruen / ez a... - (DE sorozat)

formatl~,nsag

TARJÁN TAMÁS
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c. S. LEWIS:

A SZERETET NÉGY ARCA

Már megint könyvet írt valaki a szeretetről.
Ugyan.lehet-e. még erről a témáról újat mondaru, amikor Erich Fromm A szeretet művészetére
igyekezett megtanítani bennünket. Nemcsak lehet, de kell is! Versekkel, esszékkel és költőien
mindenhogyan. Muszáj, mert nemcsak a művé~
szetet nem tanultuk meg, de a mesterséget sem'
jó, ha az alapoknál tartunk.
r
Hogyan kezdi az angol irodalomtudós az
okta~~st? Ajándék- és szükségszeretetet külonboztet meg. Az előbbit nem tartja számunkra megvalósíthatatlannak, az utóbbit
ped,ig ~em azonosítja az önzéssel: belátja és
beláttatja. hogy emberi természetünk része. A
dolgok sz;eretete cím ű fejezetben a tárgyakhoz,
atermeszethez, hazánkhoz fűződő viszonyunkat teszi górcső alá. Az eredmény siralmas: ross~ul szeretünk, démonizmus jelenik
meg tetteinkben, gondolatainkban. A jó bor
kivívhatná megbecsülésünket, de mi alkoholistá,:~ ,,:ál:mk., Egy szép, kert látványa a TeH:n;to dlcse~~tet hivhatna ajkunkra. ám megkísért bennunket a panteizmus. Kritikusan
történeimét ismerve tekinthetnénk hazánkra'
szű~e?b pát,riánkra, ehelyett vagy csak pro~
testala orszagot fogadunk el a sajátunknak,
vagy érzelmektől elvakultan. szomszédainkat
lenézve döngetjük a mell ünket. Nem jobb a
helyzet a ragaszkodást illetően sem. Tudunke hel~esen bánni az állatainkkal. jól viszonyulni a gyer;nekeinkhez, szüleinkhez? Sajnos nem. Elkenyeztetett· kedvencünk túlzottan r.?nk szorul, ~ ezze~. kielégíti szükségszeretetunket. Küzdünk-e on magunk trónfosztásáért p~da!??gu~kén!, szülőként? Alig. Pedig
a neveles ~j,and;kozo szeretete maga is a legnagyobb ajándék. Ahogy annak kellene érezni a b.ar~tsásot is. De mi marad legtöbbször?
Valaki kisegít, ha pénzzavarba kerülünk vig~~z, a gyerekekre, ha nem érünk rá, esetleg
vajkaihatunk egymás magánéletében: ezt nevezzük mi barátságnak. Pedig valamikor közö.ss~gek alakultak, mozgalmak, vallások.
Mivégre? Szerettek együtt lenni azok, akik
"ugyanúgy látták az igazságot", akik együtt
dolgoztak vagy szórakoztak, akiknek a barátsága még "szólt valamiről".
S a szerelem, abban talán csak nem követünk el hibákat? De bizony. Hol a társat istenítjük, hol magát az érzést - és akkor nem
szóltunk a szükség-szeretetté degradált nemiségről - , így válik dérnonivá. ami nem annak indult: "amikor természetesebb dolgok

az isteni álarcát öltik föl, akkor kell fölöttébb
tartanunk az ördögtől". A könyv utolsó fejezete a felebaráti szeretetről szól. Boldog, aki
munkálkodni véli magában az adakozó szeretetet. De vajon képesek vagyunk-e odafordulni a fogyatékoshoz, a cinikushoz, felvidítani a rosszkedvűt, megérteni az ellenséget,
elfogadni a bosszantó főnököt, enni adni az
idegennek? Ha igennel válaszolunk, akkor se
verjük nagy dobra megbocsátó nagylelkűsé
günket - int C. S. Lewis - , hanem köszönjük meg, hogy Valaki minket is érdem nélkül
szeretett, szeret. (Harmat, 1995)
SÁLI ERIKA

UMBERTO ECO: HAT SÉTA
A FIKCIÓ ERDEJÉBEN
Eco legújabb tanulmánykötete hat Harvardegyetemi előadását tartalmazza. A szerző maga ad magyarázatot a címbeli metaforára,
mely végigvonul az egész köteten: az erdő az
elbeszélő szöveg, amelyben az olvasó útra
kel. Kitaposott ösvényen halad, kedvtelésből
lézeng, új ösvényeket tör, netán örökre eltéved. A fikció erdejébe az empirikus olvasó
nem juthat be, ő csak a könyvek között tallózhat, újra és újra fellapozva kedvenc műve
it, mint azt Eco teszi évtizedek óta Nerva!:
Sylvie, Dumas: A három testőr, Shakespeare:
Hamlet köteteivel. Akit a szöveg belépésre invitál, akinek együttműködését,adott enciklopédikus tudását a szöveg eleve indukálja, az
a mintaolvasó, egy szövegen belüli entitás. A
strukturalista, majd a hermeneutikai kutatások körében nem ismeretlen ez a fogalom -,
nevezik implikált, ideális, vagy kódolt olvasónak is. "A szöveg lusta gépezet, amely az
olvasótól várja el, hogy végezze el a munkája
egy részét." De hogyan kell olvasnunk ahhoz,
hogy megfeleljünk ennek a feladatnak? Milyen jelekre, milyen tudásra alapozva ismerhetjük meg a minket sétára invitáló mintaszerzőt, akinek megismerése - Eco szerinta szöveg megértését jelenti?
Az empirikus világot és a fikciót egyaránt
narrativizálva értelmezzük, így empirikus világlátásunkat meghatározza a fikció erdejében tanult tájékozódásunk. Előbb válunk mintaolvasókká, s csak azután keressük az adott
narratíva igazolását a való világban, sokszor téves ösvényen haladva, mert nem értettük meg
a szöveg elvárásait. A narrativitás a lehetséges
világok közös értelmezési stratégiája. Az empi-
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rikus világban ennek reven "tökéletesí~ük·
képességünket múlt- és jelenélményünk
struktúrálására". A természetes narráció (egy
újsághír) és a mesterséges narráció (egy kitalált univerzum) között a metanarratív jelek
nem mindig tesznek különbséget. Az ebből
származó bonyodalmakra Eco számos személyes példát említ, olvasmányos történetei által beavatva minket az elbeszélés rejtelmeibe.
A valóság és a fikció erdejében egyaránt
eltéved a mai vándor. Eco vezetésével azonban megtanuljuk élvezni a bolyongást: a szerző olyan szövegek erdejébe vezeti el saját tanulmánykötetének mintaolvasóit, melyek kalandos együttműködésrehívnak a fikció és a
valóság viszonyának kibogozásában, a narráció eszközeinek helyes értelmezésében, illetve
a fikcionális idő és tér szó szerinti feltérképezésében. (Európa Könyvkiadó, 1995)

CSERESNYÉS DÓRA

MÁRTON ÁRON EMLÉKKÖNYV
MÁRTON ÁRON ÍRÁSAI ÉS BESZÉDEI
1989 februárjában a hatóságok közbelépése
meggátolta, hogy Kolozsvárott megünnepelhessék Márton Aron püspökké szentelésének
ötvenedik évfordulóját. Idén viszont már
semmi akadálya nem lehetett annak, hogy az
erdélyi egyházmegyében és azon kívül is
megemlékezzenek a szentéletű püspök születésének századik évfordulójáról. Erre az alkalomra jelent meg két könyv: ,a Márton Aron
emlékkönyv, valamint Márton Aron irásai és beszédei címmel egy karcsú, de sokat mondó válogatás.
Az emlékkönyvet szerkesztő Marton József, gyulafehérvári teológiai tanár, történész
és levéltáros kiváló munkát végzett: sikerült
egyensúlyba hoznia az ünnepi alkalmakra
készült beszédeket a kortörténeti dokumerttumokkaI, az adatolt tanulmányokat a versekkel, lírai emlékezésekkel, s a gazdagságot
fokozza a kötet végén közölt igen részletes
élet- és korrajzi adattár, a gyulafehérvári püspökök névsora a kezdetektől máig, valamint
harmincnál több fénykép. Az ajánlás és a
szerkesztői előszó után a kötetet Márton
Áron emelkedett püspöki beköszöntő szózata
nyitja, amelyet 1939 márciusában Kolozsvárott mondott el. Az írások első blokkjában az
emlékezéseken és korabeli köszöntéseken,
elemzéseken keresztül Márton Áron életének
egyes szakaszaira láthatunk rá: Domokos Pál

Péter a családot és gyermeket, Marton József
a gyulafehérvári szeminaristát, Szalay Jeromos és Miskolczy Dezső az energikus lelkipásztort állitják elénk, Kacsó Júlia az utolsó,
betegen töltött évekről ír, négy írás pedig a
püspök 85 évesen bekövetkezett halála idején
született: a balázsfalvi román görög-katolikus
érsek részvétnyilvánítása, a ravatalnál elmondott beszéd, a püspök-utód Jakab Antal körlevele, Jakubinyi György írása. Ez utóbbi a
"hegy" metaforáját bontja ki igen szép elmélkedésben: "a hegy mindig a földön áll, a hegy
mindig az égbe meríti arcát". A következő
csoportban Márton Aron egykori közeli (civil) munkatársainak: Venczel Józsefnek,
György Lajosnak és Bethlen Györgynének
egykor folyóiratokban közölt tanulmányai
kaptak helyet, s ezek azt a magas színvonalat
és sokoldalúságot idézik, ami a püspök lelkipásztori munkájában, életpéldájában, nevelő
rendszerében, ifjúság körében végzett tevékenységében már a harmincas-negyvenes
években kibontakozott. A harmadik csoportba kerültek a püspök közeli, főként egyházi
munkatársainak (irodaigazgató, helynök, szemináriumi spirituális, rendi elöljárók, lapszerkesztő), a jelenlegi magyar püspököknek,
a balázsfalvi görög-katolikus érseknek,
RMDSZ-elnöknek sokszor megvilágító erejű
megemlékezései, végül egyháztörténeti-mű
vészettörténeti tanulmányok következnek a
püspöki székhelyről, az egyházmegye nevelő
püspökeiről, az ötvenes évekbeli egyházi ellenállásról. A könyv hallatlan gazdagságából
itt csak két gondolatot emelek ki, ami visszavisszatér az írásokban. Az egyik: a biztató
életöröm és gyakorlatiasság, ami Márton
Aront nemcsak fiatalon, hanem meghurcolt
püspökként is jellemezte. A másik, hogy a
"hegy", a "katedrális" hasonlatok .mellett legalább olyan fontos, hogy Márton Aron példája emberközeli, személyes, bármelyikünk számára követhető és követendő. Sem a hegy,
sem a katedrális nem bénít, hanem Istenhez
emel. (Gloria Kiadó, Kolozsvár, 1996)
A Márton Áron püspök írásai és beszédei című
válogatott gyűjteményt gyulafehérvári kispapok állították össze Marton József és Nemes
István szerkesztésében. Több céljuk is volt: a
püspök szellemiségét saját írásain keresztül
közel hozni a mai olvasóhoz, ezen keresztül
bátorítást adni, valamint eddig ismeretlen és
kiadatlan levéltári dokumentumok segítségé-

960

vel a történelem iránt érdeklődőknek izgalmas forrásokat feltárni. "Az a Márton Aron,
aki ezekből a hivatalos és személyes levelekből, alkalmi beszédekből, tiltakozó iratokból
szól hozzánk, nem más, mint egy küzdő fogoly, egy »politizálásra« kényszerített ember.
... »Politikája- a Jézus Krisztusé: nem hivatásszerűen politizál, hanem állást foglal az igazság, hit, remény és szeretet oldalán" - írja
bevezetőjében Nemes István, s hozzáteszi:
"mell őz minden diplomatikus mellébeszélést,
szókimondó, kategorikus, s ha kell, szent és
jogos haragját sem restelli feltárni az érintettek előtt". Az első ciklus az egykori fiatal
publicista válogatott cikkeit közli az Erdélyi
Iskolából és az Erdélyi Tudósítóból a világnézeti függetlenség, a sajtó, a marxizmus, a pedagógia, a szociális igazságosság, a katolikus
öntudat ma is aktuális kérdéseiről. A következő a szemináriumok hallgatóihoz és az ő
védelmükben szóló néhány beszédet és írást
tartalmaz, azután következnek a szorosabban
egyházi vonatkozású írások: körlevelek kritikus helyzetekben és években (1945, 1948,
1949, 1955), szolidáris és tiszteletteljes megemlékezések és üdvözlések unitárius, ortodox és zsidó egyházi vezetők beiktatási évfordulóján, temetésén. Talán a legérdekesebb }rások a negyedik ciklusban vannak, Márton Aran
és az állam címmel: közös püspöki memorandum, levelek állami vezetőkhöz, a cenzúra által
visszatartott körlevelek, beszédek. A függelékben Marton József az egykori falustársai által
"fogoly úr" -ként emlegetett püspök egyéniségének fejlődését vázolja, Huber József Márton
Aron utolsó éveit, betegségét és halálát írja le,
Léstyán Ferenc pedig egy 1978-ban, a negyven
éves püspöki jubileumon írt beszédét adja közre, amiben fénylő csillagként köszönti püspökét. A mai magyarországi olvasó a kötetet forgatva újra meg újra emberközelből és némileg
sóvárogva csodálkozhat rá arra, amit főbb vonalaiban már eddig is ismert: az önigazolással
palástolt megalkuvásokat nem vállaló, okos
helyzetismerettel felvértezett, az illő-kellő hangot mindenkivel megtaláló és távlatos elképzelésekkel megáldott egyházi vezetői magatartásra, amely évtizedeken át képes volt a kelet-európai átlagnál jóval tisztábban megtartani az erdélyi katolikusok erkölcsi tartalékait személyes
és intézményes formáiban egyaránt. (Gyulafehérvár, 1996)
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