
következményei is lehetnek. Ráadásul a szen
vedés terheit nem ruházhatjuk át másokra,
nekünk kell cipelnünk őket. Ez is hozzátarto
zik szabadságunkhoz.

Gisbert Greshake könyve rengeteg érdekes
teológiai és lélektani megfigyelést tartalmaz,
s nyilván sokakat segít a szenvedések szere
tetté szublimálásában. Persze az ilyen jellegű

kínok és fájdalmak bölcs, alázatos elviselésé
hez egészen mély hit és belátás kell. "Tes
tünkben Jézus kínszenvedéseit hordozzuk
szüntelen" - mondja Szent Pál. Ám a szen
vedő Jézus is emberi módon kiáltott föl a ke
reszten: "Istenem, Istenem, miért hagytál el
engem?", s emberi módon rettent meg a szen
vedés kelyhétől. amelyet kinek-kinek ki kell
ürítenie, a rá szabott mérték szerint.

Az idézett Szent Pál-i gondolat úgy folyta
tódik, azért szenvedünk, "hogy Jézus élete is
megnyilvánuljon testünkön", s ez már egy
másik horizontot villant föl, a föltámadásét,
amely minden szenvedésünknek célt és értel
met ad. (Paulus Hungarus - Kairosz Kiadó,
1999.)

RÓNAY LASZLÓ

T. ERDÉLYI ILONA: POLITIKAI
RESTAURÁCIÓ ÉS IRODALMI
ÚJJÁSZÜLETÉS

T. Erdélyi llona tanulmányának alcíme Érté
kek és eszmények a reformkor hajnalán, mindent
elárul az érdeklődőnek, aki kezébe veszi ezt
a könyvet. Kiderül, hogy egy alapvetőert tör
téneti munkáról van szó, ami az 1815 és 1830
köztí éveket vizsgálja, és kiderül az is, hogy
nemcsak egy régmúlt kor megelevenítése, ha
nem e kor legnemesebb törekvéseinek tetten
érése és megértése a célja. Az ugyan már csak
később derül ki, hogy nemcsak történeti, ha
nem irodalomtörténeti, művelődéstörténetí,

eszmetörténeti, és életmód-történeti kérdése
ket is boncolgat a szerzőnő, egyszóval maga
a kor, a napóleoni háborúk után éppen csak
fellélegző Közép-Eurépa elevenedik meg. Az
irodalomtörténeti, vagy akár történeti mun
kák sok olvasót elriasztanak, emlékeztetve ré
gi, poros iskolai tanulmányainkra, érettségi
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tételekre, hosszú, magolós éjszakákra. Mind
erről itt persze szó sincs, a korabeli forrásokat
gyakran megidézőelemzés érdekes, lebilincselő
olvasmány, azt kutatja, hogy milyen tényezők

készítették elő azt a "váratlan" (e vizsgálódások
fényében nem is olyan váratlan), eszmetörténe
ti fordulatot, amit később reformkomak nevez
tek el. Hogy mi is valójában ez a változás, az is
kiderül: akkor kezdődöttel a reformkor, amikor
az egyéni és a közösségi helyet cserélt az érté
kek hierarchiájában.

A szerzőnő kiemelkedő korismeretét bizo
nyítja az is, hogy a Monarchia népeinek kul
túráját szerves egységben látja és láttatja 01
vasójával, rávilágítva a lehetséges kapcsola
tokra, mint például a különböző folyóiratok
nemzetközi szemlerovatai, vagy az osztrák
hadsereg tagjainak speciális "tanul
mányúijai" Itáliában és a Monarchia más te
rületein. A korismereten túl azonban van még
valami, ami talán ugyanolyan fontos, és ez a
kor szeretete. T. Erdélyi Ilona könyvének
minden oldalából kiérződikez az elfogultság,
amivel szépnek látja a 19. század eső évrize
deit, kedvet csinálva ezzel a magyar rnűvelő

déstörténet egy kevéssé ismert korszakának
jobb megértéséhez. (Balassi Kiadó, 1998.)

NÓGRÁDI CECÍUA

ADY ENDRE: A POKOL-JÁTÉK

Az Ady-líra és -széppróza (el)ismertségében
mutatkozó nagyfokú különbség okát keresve
nem lehet eltekinteni az értékítéletet megala
pozó esztétikai vonatkozásoktól, vagyis attól,
hogy Ady nem egy rövidtörténete ma már
valószínűlegkevéssé szólítja meg az olvasót.
s az újság- és tárcaírás sokszor csak pillanat
nyi, a "most" tapasztalatának elevenségében
gyökerező vagy az újdonság élményéből fa
kadó, ám épp ezért múlékony érdekességét
gyakran nem ellensúlyozza az alapvonásai
ban kibontakozó konfliktus vagy élethelyzet
nyitott és nyitottságában összetettebb lezárá
sa az ismétléses-fokozásos szerkesztés össze
fogottsága, az atmoszférateremtő leírások
koncentráltsága. Mégis úgy hiszem, joggal
érezhetjük méltánytalannak, hogy Ady "kis-


