
átiratú és kiegészül a királylány szentté ava
tási peranyagával.

Már egy évvel Margit halála után megkez
dődtek a királylány szentté avatása érdeké
ben tett intézkedések. V. István 1271-ben be
nyújtott kérésére 1272-ben X. Gergely pápa
rendeletére Fülöp esztergomi érsek, majd ha
lála után Ladomér váradi püspök, Fülöp váci
püspök és a zirci apát vezetésével folytatnak
vizsgálatot Margit csodatevő hatalmáról. En
nek eredménye harmincöt csodatörténet,
mellyel a legenda szövege egészül ki. Máso
dik lépésként V. Ince pápa két olasz pápai le
gátust küld a processzus folytatására Umber
to Bianchi és De la Corre személyében. Ezen
vizsgálat eredménye az a száztíz tanúvallomás,
melyek magyar változatban ebben a kötetben ol
vashatók első ízben Minden egyes vallomástétel
meghatározott forgatókönyv alapján zajlik. A bi
zottság bevezetésként a szűz szentségére vonat
kozóan az esküt tett megszó1alóáltalános vélemé
nye felől érdeklődik. A következőkben ráterelődik

a szó egy személyesen átélt, a királylány életében
tett földöntúli jótétemény vagy annak sírjánál
megtapasztalt csoda elmondására. Sok esetben
elegendő volt egyszerűen a halott lelkének segít
ségül hívása által válni a mirákulum részesévé. A
kihallgatás soros kérdései az események idejére, a
szereplők korára, társadalmi helyzetére vonat
koznak a hitelesség minél nagyobb biztosítása ér
dekében A zárókérdés a tanúságtevő előzetes be
folyásoltsága felől érdeklődik.

A 110 vallomás történetei kiegészítik, erősítik
mind egymást, mind pedig a legenda első "vita"-,
és második, csodafelsorolási részét A Margit-le
genda a karionizációs peranyag révén válik ún.
"teljes" legendává, mely végső célját, a királylány
szentté avatását csak 1943-banéri el. (Balassi, 1999.)

NAGY MARIA

TÜSKÉS TIBOR:
EGY KÖLTÉSZET HORIZONTJA

Ebben az évben lett volna hetvenéves Fodor
András. Rá emlékezve adta ki kötetben tanul
mányait Tüskés Tibor, aki iroda
lomszervezőként és -történészként a költő

nemzedéktársa, állandó kritikusa, művé-
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szetének és törekvéseinek értője és avatott
méltatója. Ez az eredője annak a vonzó sze
mélyességnek, amely szinte mindegyik tanul
mányát átlelkesíti. Manapság ennek a megkö
zelítésnek nincs túl nagy becsülete, pedig
olyan előzményekre tekinthet vissza, mint
Kosztolányi olykor bravúrus kritikái, vagy il
lés Endre "krétarajzai".

Fodor András halála igazi veszteség volt.
Művelt, mindig nyitott, minden érték befoga
dására kész személyiség volt, igazi "poeta
doctus", élményeit nagyon tudatosan dolgoz
ta föl, alakította verssé, prózává, Iroda
lomszervezői, felfedező, nevelő tehetségéről

sokat írtak, s bizonyára sokat is fognak írni.
Mindez együtt jelenséggé avatta, akire fel le
hetett nézni, és jelenlétével biztonságot adott,
tartást sugallt. Tüskés Tibor pontosan mutat
rá lírájának egyik legfontosabb jellemzőjére,a
dialogicitásra. Versei élményből születtek, de
mindig megszólította olvasóit, választ, olykor
állásfoglalást várva. A párbeszéd termé
szetesen nem hétköznapi szinten bontakozott
ki, a költő magasabb régiókba emelte partne
reit, s e tevékenységét missziónak tekintette,
akárcsak egyik költeményének hőse, Babits
Mihály: "Mert a másokhoz szülés parancsát,
/ a misszió megváltó igazát, / a testi kín gya
lázó / hatalma sem dúlhatja szét."

Akik felületesen kapcsolódtak hozzá, nem
ismerhették azokat az indító élményeit, ame
lyek Tüskés Tibor versmagyarázatait igazán hi
telessé teszik. A felszín mögött ugyanis egy ér
zékeny, sebzékeny személyiség rejtőzött (ebben
is Babitsra hasonlít), aki olykor fogcsikorgatva,
léghiánnyal küszködve teljesítette küldetését.
Az öregedő illyés Gyula harcos, keserű hangja
visszhangzik ezekben a költeményeiben: "Ma
radtak még akik helyett / felelnem kell a sors
nak. / Jelentem hát: a választás, / a mozgó tér
folyvást szűkül. / Szapora távozók után a ma
radók / lépése egyre nehezebb..." (Kőnyomat).

Egyik önjellemző versében arról írt, hogy
leveleit akarta föladni a postán. Halomnyi
borítékot szorongatott. A kézbesítő könyvé
vel előtte álló lány részvéttel szólt oda: Maga
is közület? "Igen, valahogy úgy." - válaszol
ta a költő. Sajnos a mai magyar irodalomban
mind kevesebb a "közület" . Szerencse, hogy



Tüskés Tibor ilyen hitelesen, ennyi szeretettel
őrizte meg egyikük emlékezetét. (Berzsenyi
Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, 1999.)

R6NAY LAsZL6

MÁRTON LÁSZLÓ:
AZ ÁHÍTATOS EMBERGÉP

Mikor egy elsősorbanepikusként ismert szer
ző esszékötetét vesszük kézbe, talán nem fe
lesleges említenünk, hogy Márton László re
gényei kapcsán többször is szóltak már e mű
vek igen széles körű, már-már enciklopédi
kusnak nevezhető kultúrtörténeti utalásairól.
S ha e rendkívül eruditív, az olvasó számára
(állítólag túlontúl nehézkes) kaotikus szöveg
alkotást (megkérdőjelezhető módon) nem is
mindig méltányolták a szerző szépprózai mun
káiban, annál inkább örvendetesek irodalmi ta
nulmányaiban/ kibontott és logikusan rende
zett gondolatmeneteiben. Ugyanakkor e kima
gaslóan széleskörűműveltségetmozgató írások
nem könnyen tekinthetők tudományos vagy fi
lológiai értekezéseknek; s noha magával raga
dó/ sokszor szinte művészien kidolgozott nyel
vük és gondolatvezetésük gyakorta elemzően

értelmező jellegű marad, amit éppen olvasunk,
leginkább esszének nevezhető. Esszének.
ugyanis akár Gyöngyösiről,Kölcseyről.Arany
ról, akár a Faustról vagy Kleistről, akár kortár
sakról szóljon a szerző, majd mindenkor olyan
kérdések viszik előbbre a következtetések és
fölvetések láncolatát, amelyek a mártoni próza
művészetnek is sajátjai.

Az érdeklődés és figyelem "személyes"/
pontosabban rnűvészimotívumátólelválaszt
hatatlan, hogy Mártont elsősorban nem a
megnyugtató megoldások foglalkoztatják,
hanem az olyan problémák, mint például az
elbeszélői hagyomány törésvonalai, az elfelej
tett művek korszerűtlenségénekkorszerűsége

vagy a monumentális kudarctörténetek. To
vábbá azt sem vallhaljuk függetlennek a mű

fajok alkotó újraírására, az elbeszélés tágassá
gának megteremtésére irányuló "írói" törek
véstől, hogy az esszék néha érzékenységük
nél és alaposságuknál is sajátosabb, nemegy
szer zavarbaejtő fogalmi teret alakítanak ki a
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leírás és értelmezés számára. Nem lehetetlen,
a köznapi és akár vitatható képzettársításokat
keltő fogalmak sokszor összetettebbek és csa
varosabbak annál, semmint először vélnénk.

A kitaposott zsákutca című hosszabb tanul
mány felfogható a kötet egyfajta kicsinyítő

tükreként összefoglalja és újraértelmezi a
másutt bővebben kifejtett gondolatokat. Per
sze nem annyira a példaként hozott történel
mi regények, de az követel különös figyel
met/ ahogy Márton a történelmi, elbeszélői és
nyelvi hagyomány egymástól eltérő törései
nek kapcsolatát, végeredményben átírásuk le
hetőségét érinti. Könnyen lehet, hogy oly
mérvű és jelentőségű átgondolása ez az (elbe
szélő) irodalmunk alakulástörténetében kiraj
zolódó/ illetve kirajzolható irányoknak és a
nemzeti hagyományoknak, mely Kölcsey és
Arany, Babits vagy József Attila gondolkodói
teljesítményéhez is mérhető, Olyan esszékhez
tehát, amelyek örök "korszerűségét" esetle
ges "korszerűtlenségük" sem csorbíthalja...
(Jelenkor, 1999.)

BENGILAszL6

FENYVES MARCELL: PARTTALANRA
VETETT HAL

Fenyves Marcell kötetét a Vigasztaló című cik
lus előhangjánál kezdtem olvasni. Idézem e
négy sort. "kék köveink legörögnek, / semmi
palánkra pörögnek, / hullik utánuk a másik,
/ zajt se ütött zuhanásuk." Erős, érzékletes
helyzetrajz, a zenéje azonnal Weöres Sándort
idézi. Egyébként az egész kötet arról árulko
dik/ hogy Fenyves Marcellnek kitűnő a for
maérzéke, ami manapság ritkaság, hiszen a
vers lehet "formátlan" is, az pedig, hogy a
sorok rímelnek, egészen kivételes. Ennek a
fiatal költőnek "belső hallása" van, emlékké
pek/ ritmusemlékek kelnek életre képzeleté
ben/ s ezek olykor mintha az antikok szókin
csét is magukkal hoznák, mint a madaras üde
hexameterei: "Nézek egy asszonyt, épp a ga
lamboknak vet örömmel / zsemledarabkákat, s
hívogatia, becézi is őket, / Angyalkái pedig kö
szönet nélkül tovaszállnak. / Ismerem őt ma
daras, mondom, csak a számya hiányzik." Hu
moros/ játszi költemények váltakoznak végte-


