
énközpontúságával. Ez azonban csak a lát
s~at, ,hisze? e~ek m?gött a képek mögött egy
tobbe-kevesbe maganyos ember képmása sej
li~ föl, aki s.zámos lesújtó tapasztalata birto
kaban keresi a szépet és annak alkotóját, s a
szecesszióból leginkább annak idealizmusát
örökíti át a századvégi lelkiségbe. Idealizmu
sának megnyilvánulása gyermeki hangja is.
Modern szegény kisgyermek figyel a világra,
fölsóhajtva veszi tudomásul, hogy a hangu
latokat nem lehet kimeríteni az időben, tova
suhannak a sóhajtásnál is sebesebben, csak
árnyalatnyi jel marad nyomukban, s a költő

t;gyik izgalmas és tanulságos vállalkozása
epp az lehet, hogy a hangulatfoszlányokat
próbjlj.a . megörökíte~, amint Debussy tette
I?rel~?J~I~en. A fr~nc~a ~~neszerző fény- és
árnyjátékának emlékképei is felvillannak ver-
seiben. de merőben más értelmezési körben:
.Mivelhogy árnyék nem vetődhet / sem Jé
zusra / sem a Szent Szűzre - az isteni fény
az ikonból / az árnyak szellemét elűzte. / És
lőn az ikon: két dimenziós. / A bűnök pedig
/ árnyaink / árnyékaink amikről szó van /
ott rejlenek / kísértenek / a harmadik dimen
zióban". (Ikonszabály)

Visszatérő képében a papírt a felhőhöz, a
felhőt papírhoz hasonlítja. Felröppennek a
papírra rótt versek, és a magasból tekintenek
alkotójukra. s a suhanó verssorok egyike-má
s~ka tollpihe~~nt,visszahull a vállára. Olyan
finom, megejtő kep ez, hogy az olvasó legszí
vesebben visszafojtaná a lélegzetét, nehogy
fellebbe?tse a.szépségről, békességről üzene
tet hozo tollpihét. Erezni, hogy a költő szak
rális áhítattal közelít a szavakhoz. ebben is a
szecesszió törekvéseire emlékeztetve. A kü
lönbség csak abban rejlik, hogy a századelő

művészei a naturalizmus ellen lázadtak. A
szavak használatában napjainkban is tetten
érhetünk valamiféle neonaturalizrnust, még
ha más elnevezések mögé rejtőzik is. Ebben a
közegben elégedettséggel és a felfedezés örö
mével figyelhetjük, amint az író lehántja a
sza~akI:ól~ ~~juk ragadt szennyet, hogy ere
deti szepsegükben, boldogan, örömmel mu
tassa fel őket. Pedig tudatában van annak,
hogy valami rossz van a levegőben / A tilal
mi / táblák mint hamis szempárok: / szabad
utat jeleznek. (Ha mosi) Ezzel az érzésével
nincs egyedül. Ám alighanem ismeri a helyes
utat, s annak irányába mutat tiszta szavaival
és szépségre, hitre hangolt finom dallamaival
és képeivel.

Sebők Évának ez a negyedik verseskötete.
Nem ~szem, ~ogy hatalmas visszhangot kel
tene, hiszen roncs benne semmi kihívó, bot-
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rányt keltő. Csak egy ember szólt, a magas
ságok hírhozója. (Kairosz)

RÓNAY LÁSZLÓ

HÁy JÁNOS: KÖZÖTTE APÁNAK
ÉS ANYÁNAK, FÖLÖTTE
A NAGY MINDENSÉGNEK

Háy János tizedik kötete a szerző prózai élet
m~vét árnyalja tovább, s gazdagítja azt mű
faji szempontból: egy elbeszélés terjedelmű

kisregényt és nyolc, rövidtörténet formájú no
vellát foglal magában. Megszokhattuk már,
~ogy ~önyvei borítóját a szerző maga tervezi
~s fe;;ti, s hogy a gyerekrajzok sajátos báját
idéző festmények e~szerűségükben is koz
mikussá-mitikussá tagított világa, valamint
egyetemessé formált szomorúságtól sem
mentes humora jól összeillik a prózai szöve
gek mesére hajazó jellegével, utalásaival.

, A völgyhíd című kisregény sok szempont
boi folytatni látszik Háy két regényének kom
pozíciós és szövegalakító törekvéseit: a sze
rencsésen háttérben tartott, mégis nyomaté
kos, mert a világ egyfajta értelmező keretét
k,épező mesei J:angütés mellett a legkülönfé
l~bb.~~okon klbo!:takoz? történetek egymást
tükrözik, E meghokkento és sokszoros tükör
játék - legalá~bis kezdetben - a(z epikus)
hasonlatot avaíja a legfontosabb szövegszer
vező alakzattá, Amint a völgyet átívelő híd
összeköti a szakadék két szélét, amint az apa
és az anya karjai ölelésbe fonódnak, amint az
álom és a látomás egybeforrasztja a valót és
a képzeletet, úgy köti össze a hasonlat azt,
a~ acl.dig.~~~t v<;>l! választva, amiről azt hit
tük, ket kulon VIlag. Az összefonódó síkok
tág horizontot villantanak föl az olvasó előtt,

ám a fönt és a lent, a menny és a bűn verti
kális távlatát megnyitó viadukt a mélybe zu
hanás veszélyét is magában hordozza.

A kisregény története, Háytól megszokhat
tuk, önmagában nem lenne túl érdekes: két
fiatal szerelméről szól, álomba oldva ennek
tragikumát. Az ezredvég kíüresedő, az élet
tét nélkülisége folytán semmibe omló rnin
dennapjainak erős vonalakkal rajzolt világa
alkotja a hátteret: a trágárságok nyomasztó
egyhangúsága; az embert gépként, pótolható,
tehát értéktelen sorozattermékként megjelení
tő számítógépes játékok sehova se tartó, mo
noton bárgyúsága; a mai filmek és mozi sza
badságot és korlátlanságot összetévesztőerő
szakkultusza; a világhálóként formálódó, az
örök(ké) új élet reményével kecsegtetődigitá
lis-virtuális térbe vetett naiv, már-már vallá-



sos hit. Mindeme síkok együttesének ellen
pontját Szent Péter apostol evangéliumi és Si
enkiewicz-féle története jelöli ki. Az élet tétjé
nek, egyediségének és ezáltal értelmének re
ménye mégis elérhetetlennek látszik - mesé
nek, mely szertefoszlásban van a civilizációk
formálta és továbbadta fogalmi hálók irány
talanná torzulásával. Az egymáshoz hasoní
tott világok között megőrződőkülönbözés fe
szültsége így összetettebb, kevésbé könnyed
elbeszélői szemlélet forrása, mint a Xanadu
ban, ám ez ahhoz is vezet, hogy a síkváltások,
a különböző szintek közötti átvezetések az új
kisregényben néhol túl élesek, kicsit erőltetet

tek. Mindazonáltal a mű eredeti módon for
málja kérdéssé azt, mit is mesélhet magáról a
jelen, s milyen jövőre szárníthatunk akkor, ha
már mesélni se nagyon tudunk.

A novellák A völgyhíddal ellentétben nem
annyira a különféle történetek és világok egy
mást értelmező metaforikus viszonyával, ha
nem sajátos balladisztikus sűrítettséggeljelle
mezhetők, s általában csupán néhány cselek
ménymozzanatra épülnek. Valószínűlegazok
a legsikerültebbek, ahol a fölsejlő világ még
sem olyannxira lecsupaszított, hogy ellentét
be kerülne elet és halál középpontban álló vi
szonyának, eme rejtélyes határmezsgyének a
fölfejthetetlenségével. A tragikus-nyomasztó,
nemritkán időtlenbe forduló hanghordozás,
az ekként átszíneződőálomszerűségmár ke
véssé fonódik össze mesei motívumokkal, ta
lán Háy prózájának új, il?azából még kidol~o

zatlannak tetsző lehetóségét vetítve elóre.
(Palatinus-Noran, 2000)

BENGILÁSZLÓ

WOLFHART BEINERT:
DAS CHRISTENTUM

A szerző, a regensburgi egyetem nyugalma
zott dogmatika professzora számos könyvé
vel vált ismertté. A Katolikus Dogmatika Lexi
kana több kiadásban is megjelent, néhány év
vel ezelőtt pedig napvilágot látott három kö
tetes dogmatikája. Irásait a nagy tapasz
talattal és jó pedagógiai érzékkel rendelkező

professzor egyik legfőbb erénye teszi népsze
rűvé: a legnehezebb témákat is érthetővé tud
ja tenni logikus, jól felépített gondolatmene
teivel, világos megfogalmazásaival. Aki úgy
véli. hogy a szemléltetés nem vagy csak alig
alkalmazható a dogmatikában, az vegye elő

Beinert könyveit: összefoglaló táblázatai, áb
rái nagyban segítik a megértést, az áttekintést
és a tanulást.
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A kereszténység című könyvében a szerző

nem kis feladatra vállalkozik: alig 300 olda
lon foglalja össze mindazt, amit a keresz
ténységről tudni kell. Könyve tehát nem egy
szerűen egyháztörténeti áttekintés, a dogma
tika és morális rövid vázlata, nem is katekiz
mus. Népszerűsítő bemutatása ez a keresz
ténységnek, ám a szó legmagasabbrendűér
telmében. Csak az tudja ilyen áttekinthetően

és közérthetően előadni a kereszténység lé
nyegét, aki egészen biztonságosan és ottho
nosan mozog benne, s nagy tapasztalata van
abban is, hogy kalauzolja az odalátogatókat.
Erdekfeszítő olvasmány ez a hívőknek, akik
szeretnének jobban eligazodni hitükben, az
egyház 2000 éves történetében, de kitűnő és
vonzó tájékoztató az érdeklődő, a keresz
ténységgel ismerkedni vágyó idegeneknek is.

A könyv szerkezete eltér a hasonló terje
delmű teológiai összefoglalásoktól, amilyen
például J. Ratzinger: Bevezetés a keresz
ténységbe című könyve vagy az új egyetemes
katekizmus. Arra a felismerésre épül, hogy a
kereszténység: történeti képződmény. Egy
konkrét személyen, a Názáreti Jézuson ke
resztül jelent meg a történelemben, és egy
konkrét közösségben, az egyházban él to
vább. Először Jézus élettörténetét írja le a
szerző, majd az egyház történetét mutatja be.
A könyv második fele (a martüria-diakonia
liturgia klasszikus hármasegységét követve)
a hit-cselekvés-ünneplés felosztásban foglal
ja össze a dogmatika és a morális alapigazsá
gait, a keresztény lelkiség lényegét.

Akönyv alcíme: A szabadság lélegzete. El
sősorban az egyháztörténeti áttekintést érez
zük felszabadítónak. Részben azért, mert a
szerző nem ragad meg valamiféle kronologi
kus vázlatnál. hanem szuverénül emeli ki
azokat a folyamatokat, amelyek az egyház
zarándokútját meghatározták a történelem
ben. Részben viszont azért, mert megragadó
an nyíltan mutatja be e vándorlás kacskarin
góít, megtorpanásait, netán úttévesztéseit is.
A történelem valóban megelevenedik ezeken
a lapokon: ennek az egyháznak vagyunk tag
jai, amely szent és bűnös egyszerre, amely
úton jár és mindig is úton lesz a beteljesülés
felé. A szerző szenvedélyesen szereti egyhá
zát, ez teszi még érzékenyebbé annak problé
máira - ezeken a pontokon azonban olykor
mintha kiesne a jó pedagógus szerepéből, s
elgyöngülne didaktikus mértéktartása.

A katolikus hitrendszer összefoglalásában
remekel a szerző: csak az tudja ennyire egy
szerűen és közérthetően megfogalmazni a
hittitkokat és a legösszetettebb igazságokat,


