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TÖRÖK JÓZSEF - LEGEZA LÁSZLÓ:
A magyar egyház évezrede

A 2000. év számos jubileumra, ünneplésre, szép
kiadványok készítésére is alkalmat ad. Ezek k ö
zött az egyik legértékesebb kötet a Mikes Kiadó
Török József professzor, a budapesti Pázmány
Péter Tudományegyetem Hittudományi kara
Egyháztörténeti Tanszékének tanára által írt,
Legeza László fotóművész tervezte-szerkesztet
te A magyar egyház évezrede (a címlapon csak a
cím német szövege, valamint a mindhárom 
magyar-angol-német nyelvű fülszöveg címe pon
tosítja, konkretizálva a leszűkített tartalmat, amiról
végül is ténylegesen szól A katolikus egyház ezeréves
története Magyarországan). Az előszót Paskai Lasz
ló bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti érsek, a
bevezetőt pedig Tempfli József nagyváradi me
gyéspüspök írta.

A kötet - tömörsége ellenére is - alapos
részletességgel írja le az előzményeket, a ke
reszténység és magyarság kapcsolatának több,
mint évezredes múltját, az egyházszervezés és
kiteljesedés időszakát a történelem egyes kor
szakain át 1920-ig, majd a Trianon utáni kor
szak(ok)at II. János Pál pápa magyarországi lá
togatásaival bezárólag. Az első félévezredet (a
középkor) történetét bővebben tárgyalja, míg a
16. századtól az ezredfordulóig inkább csak
vázlatosan. érintve minden lényeges eseményt.
A szerző különös gondot fordít az ország és az
egyház életében jelentős szerepet játszó szerze
tesrendek történetének bemutatására. A kötet
inkább az egyház külsö, politikai-vallásügyi
helyzetének alakulását kiséri végig, s így keve
sebb figyelmet fordít a belső élet bemutatására.

A magyar egyház évezrede az olvasó számára
jó eligazodást, történeti vázlatot ad, a további
részletek iránt é rdekl ődöket segíti a nyolc hasá
bos, alapos bibliográfiai válogatás, a Felhasznált
irodalom jegyzéke. A kötet, annak tartaimát a
magyar nyelven nem olvasók számára is elérhe
tővé-érthetővé teszi a tömör angol nyelvű

Summary. és a német nyelvű Resümee. A kiad
vány értékét tovább növeli a kötet mintegy har
madrészét kitevő jó minőségű fényképanyag,
köztük néhány festmény reprodukciója. A kötet
kiválóan összeállított, jól szerkesztett, a ma
gyarországi katolicizmus történetének sikeres
összefoglalása. Izléses, művészi előállítása mél
tó a 2000. jubileumi év kiadványához. (Mikes Ki
adó - Ecclesia , 20(0)

LADÁNYI SÁNDOR
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vÁLTOZAIDK KOSZTOLÁNYIRA

Elgondolkodtató, talán korjellemző is, mennyi
re népszerű Kosztolányi életműve, elsősorban a
prózája, amelynek szerteágazó gazdagsága
szinte kimeríthetetlen. A jelenség magyarázatát
talán a jeles szegedi irodalomtudós. Lengyel
András Kosztolányi-tanulmányokat tartalmazó
könyvének címe rejti: Játék és valóság közt.
(Tiszatáj Alapítvány, 20(0) Kosztolányi ugyanis
sajátosan értelmezte az író szerepét, számára
majdnem mindvégig meghatározó volt a játé
kosság, a könnyedség, s ezzel az irodalomnak
komolyságot és felelősséget tulajdonító nemze
déktársai egy részét is maga ellen hangolta.

Az Esti Kornél énekét író Kosztolányi és az
igazgyöngyöt felszínre hozó búvár képét idéző

Babits ellentéte közismert. (Ennek oka koránt
sem csak az Ady-kérdésben kifejtett, merőben

eltérő álláspontjuk volt.) A következő generáci
ók, akik Babitsot tekintették mintájuknak, még
sem fordultak el Kosztolányitól. Sőt, népszerű

sége egyre növekszik, s ebbe talán az is beleját
szik, hogy korunk irodalomfelfogása közelebb
áll az ő elk épzeléséhez. s az is jól kivehető mű

veiból és megnyilatkozásaiból, hogy mestersé
gét mennyire komolyan vette, milyen kivételes
jelentőséget tulajdonított a nyelv szépségében,
tisztaságában, világosságában megmutatkozó
gondolkodásnak. A gondolatközpontúság avat-

. ja egyik legjelentősebb prózaírónkká. Az ő hő

sei rendszerint jellemük és gondolkodásmódjuk
áldozatai, életüket és sorsukat gondolataik, s a
belólük logikusan következő tetteik árnyékol ják
be. Tulajdonképpen ő tette az irodalmi ábrázo
lás magától értetődőelemévé a lélektaniságot, a
nyelv pszichoanalitikus felfogása is meghatá
rozta tevékenységét, amint ez meggyőzően fejti
ki Lengyel András, aki több mélyen szántó ta
nulmányában szembesít az író és a kor lélektani
törekvéseinek viszonyával. (Ezek közül kiemel
kedik az Edes Anna tragikus végkifejletét elem
ző írás, amely Anna gyilkosságának pszicholó
giai magyarázatával szinte válaszol azokra az
elképzelt és felháborodott b írálatokra. amelyek
a regény megjelenésekor íródtak. Kicsit na
gyobb hangsúlyt tennék a műben megnyilatko
zó részvét gondolatára, amelyről egyébként az
író is úgy nyilatkozott, mint műve vezérgondo
latáról.)

Meggyőző vonásokkal gazdagítja az íróról
kialakított képünket a Nietzsche és Kosztolányi
gondolatainak egybecsengését elemző, igen ala-



pos tanulmány. Belia György Babits, Juhász
Gyula és Kosztolányi fiatalkori levelezését köz
readó gyűjteményeóta tudjuk, hogy elsősorban

Juhász és Kosztolányi sokat merített Nietzsche
eszméibó1. Egyetérthetünk Lengyel Andrással,
aki az életmű egészére kivetíti !l nietzschei ösz
tönzéseket, s azzal is, hogy az Edes Anna mottó
ja, a szakrális szöveg a cselekmény egészére su
gárzik rá, ami a "kereszténység pozíciójának
emblematikus megjelenítéseként értelmezhető".

Külön érdemes szólni Az igazság-paradigma
megrendülése című tanulmányról. Lengyel And
rás ebben az egyik legizgalmasabb probléma
("De mi az igazság?") Kosztolányi által történő

megjelenítésével foglalkozik, s vizsgálódásaiba
a kérdés ellentétét ("De mi a hazugság?") is be
vonja. A Néróról írt regényében Seneca a követ
kezőket mondja: "Minden igazságnak két színe
van, s én mind a kettőt egyszerre láttam... Az
egész igazság birtokomban volt, amit ők nem
lettek volna képesek elviselni." Ez a megállapí
tás valóban az igazság "hasadtságára" utal, hi
szen Kosztolányi értelmezése szerint a részben
érdekeket igazoló részigazságokat csak a költői

szemlélet teheti teljessé. Ezáltal a művészet az
"igazság pótlékává" válik, s jelentősége megnő.

Kosztolányi ugyanis - mint ezt Lengyel And
rás az időben haladva bizonyítja - úgy vélte,
hogy az emberek csak saját igazságaikat isme
rik (el), - de "az ő igazságuk nem a mi igazsá
gunk". Ez azonban nem jelenti azt, hogya ha
zugságot is relativizálta volna. Mindössze
ennyit eló1egezett e század valóban megrendítő

fejleményeiből,hogy az igazság egyre nehezeb
ben megragadható. Biztos, hogy a hazugságot
"érdekesnek" mutató Kosztolányi a szokásos
magamutogatásával, meghökkenteni mindig
készen álló magatartásával igyekezett sokkolni
olvasóját. Am az újabb fejlemények, amelyeket
Lengyel András "a piac-elv totálissá válásának"
nevez, s a jelek szerint nem ok nélkül, általában
a piacra orientált gondolkodás, "nem tűr meg
rögzített, »állandó- igazságokat, ellehetetleníti
ezek puszta létezését is...r az válik értékké. ami
korábban még értéktelen vagy éppen káros volt."

Ezt a csapdahelyzetet Kosztolányi mintha
előlegezte volna Esti Kornél alakjában, néme
lyik tettében. Nagy kérdés, hogy amikor a vil
lamos belsejébe törtetünk, s meglátjuk a "vég
állomás" feliratot. milyen poggyásszal érke
zünk. Lengyel András könyve épp azért kűlö

nösen értékes, mert nemcsak Kosztolányival
szembesít, hanem önmagunkkal, egzisztenciá
lis problémáinkkal is. (A kötetet Szegeden ad
ták ki.)

A fiatal generáció egyik legtehetségesebb
irodalomtörténésze Bengi László (írásait olvasó-
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ink is ismerhetik). Első kötetének (Az elbeszélés
kihívása) súlypontját ugyancsak a Kosztolányi
írásairól szóló elbeszélései, elemzései képezik.
Az öt tanulmányegységesen poétikai néző

pontból közelít az író elbeszéléseihez, tovább
gondolásra késztetve, új felismerések felé vezet
ve az olvasót. Erdeme Bengi László írásainak fi
lológiai megalapozottságuk, a Kosztolányival
foglalkozó bőséges szakirodalom szinte minden
fontos megállapításával szembesül, anélkül.
hogy bármelyikük hatása alá kerülve feladná
saját értelmezési elgondolását. Ez azért is nagy
érdeme, mert a mai irodalomtudományban
megfigyelhetőegyfajta kötődés, bizonyos néze
tek, elképzelések olykor indokolatlan preferert
ciája.

A második pozitívuma Bengi László mód
szerének az elemzések tárgyainak, azaz a mű

veknek igen alapos, részletekbe menő analízise.
Nem a módszerró1 való vélekedések, hanem a
szöveg, a történés lehetséges magyarázatai az
elsődlegesek. Ez a gondos figyelem kötetének
azokra az írásaira is jellemző, amelyek a ma
gyar próza fontos mai alkotóinak egy-egy mű

vével foglalkoznak. Persze ezek megvilágításá
hoz az életmű egyéb vonatkozásaira is kitekint,
s ebben nemcsak az adott író törekvéseinek ala
pos ismerete, hanem elméleti és bölcseleti tájé
kozottsága is segítségére van. (A Kosztolányi-el
beszélésekről szólva is gyakran merít ösztönzé
seket Heideggertó1. Nem rokonságat keresve,
hanem az értelmezés lehetőségénekgazdagító
jaként.)

A kortárs magyar prózáról írt tanulmányok
közül nehéz volna bármelyiket is értékesebb
nek, találóbbnak nevezni, mert Bengi László
mindegyikben tanúságot tesz igényességéről

és figyelméről. Az elemzés és értelmezés során
megőrzi krisztusi távolságtartását, így a pozití
vumok mellett a műalkotások egy-egy vitatha
tó pontjára is rávilágít. Napjaink lövészárkok
ba szorult irodalmi életében ezt erénynek
mondhatjuk, hiszen gyakran figyelhetjük meg,
hogya kritika nem értékközpontú, s a kritikus
sem elsősorban irodalmi szempontok alapján
fogalmazza emg értékítéleteit. s nem segíti, ha
nem irányítani igyekszik a befogadót.

Bengi László pályakezdése több mint ígére
tes. Az iránta érzett megbecsülést és rokonszen
vet a következő kötetei iránt érzett várakozás is
motiválja, ennél azonban sokkal fontosabb a
már megismert teljesítmény színvonala, ame
lyet egyáltalán nem ront le fel-felvillanó, saját
ízlését elmélyítő, sosem bántó iróniája. (Fiatal
Írók Szövetsége, 2000)

RÓNAY LÁSZLÓ



F. AMBRUS GIZELLA - FALLENBÜCHL
ZOLTÁN: EGYEDÜL MARADSZ

A sokat vitatott monográfia-műfajpáratlan pél
dánya az a nemrégiben megjelent kötet, mely
Ambrus Zoltán írói, fordítói és színidirektori
tevékenységét fogja át, s hozza a nem literátor
olvasó számára is emberközelbe. A mű alapja
egy vaskos feljegyzésköteg, amelyet az író leá
nya hagyott az utókorra. Ambrus Gizella
0888-1982) előbb amolyan szekretáriusa volt
atyjának, utóbb pedig hűséges sáfára az
oevre-nek (és, amennyire a történelem engedte,
megőrzője a családi életszínterek relikviáinak).
Ebbó1 a felbecsülhetetlen értékű, de túlduzzadt
és rendezésre váró anyagból - megfelelő szer
kesztéssel és bőséges kiegészítésekkel - a tör
ténész, irodalomtörténész unoka formált 224 ol
dal terjedelmű könyvet. Fallenbüchl Zoltán a
nyolcadik életévében járt, amikor 1932. február
28-án a nagyapa elhunyt.

Az egykor tanári pályán működő F. Amb
rus Gizella tehát a személyes közelség tanú
ságtevő hitelét - meg az esetleges elfogultsá
got - ..mintázta a szövegbe, a tudós fiú,
Fallenbuchl Zoltán pedig azt a szakmai, ne
megys:er ..~~i~ikai jó,:a~ságot, amely persze
nem nélkülözi az emóciókat. Az Egyedül ma-
radsz... érthetően "famiIiáris monográfia" lett;
pontosabban: a történeti, a lélektani és az ér
zelmi vonatkozásokra különösen ügyelő pá
lyarajz. Bár az esztétikai kérdések sem szorul
nak háttérbe, az Ambrus Zoltán életeés munkds
sága alcímű kötet a biografikus elemre teszi a
nagyobb nyomatékot: az élet, a sors fejezetei
mintha már-már közvetlenül ihletnék az alko
tót, magyaráznák az alkotásokat. Fallenbüchl
Zoltán..- aki.!"egyértelműen a könyv végső
megszövegezöjének kell tekintenünk - tuda
tosan vállalta-választotta ezt a közelítésmó
dot, elfogadva ezáltal a műelemzéseknek ke
vésbé kedvező arányokat.

Ambrus érdekes, egyedi személyiségkép
lete, alkatának eredetisége, lényének jelenté
kenysége,. talentumának ereje plasztikusan bon
~a~ozlk ~l ~ cs~ládtörténet, a családmitológia
iránt szuksegkepp tartózkodóbb irodalomba
r~.t előtt"is'. A bohémségből és pedantériaból.
bol.cselgo higgadtságból és tökéletességre vá
gyo nyugtalanságból kevert íróembernek a
Nyugat folyóiraton "innen és túli" szituáltsá
ga: a korral és a művészet mindenkori jelené
vei való szinkronitás és asszinkronitás a mono
gráfia egyik legérdekesebb és legjobban ki
fej!ett .pro~lér:'aköre. pe. Ambrus sokáig
mar-mar mániákus lakás- es alkotószoba-ke
resése, -váltogatása is tudományos (irodalom-
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és alkotáspszichológiai) fokon fogalmazódik
meg. Lényeges passzusok szélnak az író ál
névhasználatáról; polemikus bekezdések vilá
gítjak meg egy-egy írásának pontos keletkezési
idejét; kardinális kérdés egyik-másik fordításá
nak utóélete; "körüljárhatóvá" faragott kőtömb
igazgatói regnálása a Nemzeti Színház élén.
Fallenbüchl Zoltán nem enged az úgynevezett
kis tények igazából, újravív régebbi polémiákat,
hogy az Ambrus-filológiát megszabadítsa a ma
kacsul öröklődő tévesztésektől.elírásoktól (utá
na- és újraolvasva: csak az akadémiai irodalom
történet megfelelő fejezetében is milyen sok
akad...) s a miérteket és mikénteket Ambrus
szellemében fejtse föl.

A vázolt anyag és anyagkezelés lehetetlen
n~ teszi a teljes elfogulatlanságot, de az Egye
dul maradsz... már a címben is kifejezett némi
regényessége és némely vitatható részlete nem
fordul ~.könyv szakszerűségeellen. Egyébként
Fallenbuchl Zoltánnak nem az állításai, nem is
a következtetései, inkább az elmaradt kenzek
v~n~iái intenek olykor óvatosságra. Élet és mű
kozott rendre szoros kapcsolódást kereső me
tódusa például nem egyformán terjed ki Amb
rus e!ső, bálványozva szeretett feleségének
(vagyis a nagymamának), illetve a kissé idege
neb.? társ máso~ikfe~~sé~neka müvekben sejt
heto "megjeleneSeire , "mkamációira". Altalá
ban is a személyességnek ezt az intenzitását 
legyen szó akár az írói életmű feltételezett sze
mélress~g~r~~,akár a monográfus belehelyez
kedo attitűdjeről - a modern irodalomtudo
mány megkérdőjelezi- Fallenbüchl Zoltán vi
szont, a kétségtelen korlátok kőzött, a lehető

legtöbbet hozza ki az örökölt édesanyai kéz
iratból és a saját unikális tudásának a tárhá
zából.

Ambrus Zoltán a vártnál. az emlékezetben
élőnél sokkal jelentékenyebb írónak bizo
nyul, egyben kissé talányos művésznekis, ha
a róla szóló könyv nyomán ismét belelapo
zunk oevre-jébe. S ma is büszke lehet rá szű

kebb budapesti pátriája, a Józsefváros; azilu
mának kisvárosa. Gödöllő; a piaristák 
akiknél Pesten, több osztályt végzett; Arany
László jóvoltából meghökkentőert elnéző

egyik munkahelye, a hajdani Földhitelintézet
- s. a másik, .a ma is sok tekintetet magára
~on~ Ne~nzeh Színház ', ~,:emély és közeg,
elet es mu megelevenedeseert ezúttal az utó
dok tették a legtöbbet - s Debrecen, a szülö
vá;os: ~ely :publikálta a pályaképet. (Csoko
nai Kiadá - LIteratura könyvek, 2000)

TARJÁN TAMÁS



BODORÁDÁM: AZ ÉRSEK LÁTOGATÁSA

Bodor Ádám könyvének címe - a regény isme
retében - a Godotra várva világképét idézi ben
nem. Bogdanski Dolina lakói - akárcsak Estra
gon és Vladimir -, valakire várnak, aki nem
jön el, de Estragonék legalább a nevét tudják,
míg a dolinaiaknak csak a titulus marad, a ne
vek időről időre cserélődnek, így is növelve a
valamelyik hétvégén való megérkezéssel szem
beni bizonytalanságot. A remény, hogy kérvé
nyeik eljutnak az érsekhez, hosszú sorokba tere
li őket, a várakozás soraiba, amiból nincs kilé
pés, mert az az elveszettséget jelentené. Várnak,
nem tudják kire, rnire, s nem tudják, miért.
Nincs szó ígéretről, hogy majd bármi is megol
dódnék, megváltoznék, csak a lehetőség van
meg, hogy panaszaik. kéréseik papírra, kér
vényre kerülhetnek. Allnak időtlenül, egy zárt,
valóság nélküli térben és várakoznak.

Az idő állandó, viszonyítási alapnak ugyan
feltűnik egy-egy időhatározó (Medárd előtt egy
héttel, Pünkösdkor stb.). De ezek mégis inkább
a bizonytalanságot növelik a valóság és az illú
zió közötti időtengelyen.Az egyetlen időbeli hi
vatkozási pont az érsek látogatása lehetne, de
természetesen ez sem pontosan meghatározha
tó: valamelyik hétvégén érkezik, valamelyik ér
sek (a várakozást nemzedékekre kiszélesítve?),
úgyhogy Dolina lakói minden pénteken feldí
szítik a helyet, megsütik a süteményeket, s a hat
szemináriumi diák, párnával a talpán éjjel-nap
pal (időtlen idők óta) a padlót fényesíti.

A jövő meglétének reményei, a gyermekek
is hiányoznak a regényből, a szereplők koru
kat, jellemüket tekintve erősen redukáltak és
dekonkretizáltak. A tér Bogdanski Dolina, a
hely, amely nem önnön valóságában létezik, ha
nem a szagok által. A helyet körülvevő, egyre
növekvő szemét szaga az, amely létezővé teszi
Dolinát, létezővé az ottaniak, és elviselhetetlen
né az odaérkezők számára. Így válik Bogdanski
Dolina az érzékeink részévé. érezzük, hogy van.
Bárhol lehet és sehol sem. Lehet. "Kitalált törté
net" és kétségbeejtő utópia egyben, amely ho
mályossá és bizonytalanná teszi a benne szerep
löket és az őt olvasókat. A hely valóságon kívű

Iiségét erősíti, hogy az ideérkező elalszik, napo
kig öntudatlanul fekszik, majd valaki a helybe
liek közül karján beviszi a helységbe. Ruhájától
megszabadul. vagy megszabadítják. szinte
meztelenül lép arra a helyre, ami ezután az élet
terévé válik. Egyfajta negatív megtisztulás ez,
kénytelen alkalmazkodás a helyhez, a paródia
és az irónia keverékével.

A helységben található és említett utcák, te
rek neve szintén Bogdanski Dolina nem létező,
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fiktív voltát mutatja: az Ismeretlen vándor sírja
(utalás az idegenek sorsára"), a Névtelen Zsák
utca, a Február huszonkettedike sor, a Szent
Akadémikusok útja. A regénybeli cselekvés va
lójában történés, itt minden az érsek látogatásá
nak viszonylatában történik, senki nem cselek
szik magától, még a regényvégi szökés is a
"helyzet" által elrendelt tett, nem önmaguk a
szereplők cselekedete (s így válik a szereplő a
történet elszenvedőjévé).Jól jelképezi az embe
rek cselekvőképességét, mozgását a fodrászüz
letben levágott szőrzet mozgása: sr... a föld pedig
a sok kifésült szakáIItól szőrlabdákkal volt tele. Ha a
falak tövében néha fölkelt a szél, elindultak, mint va
lami kis sündisznók ide-oda surrantak a fésülőasszo

nyok csupasz bokái között."
A hely pusztul, s pusztulnak vele a tárgyak

és maguk az emberek is. Bogdanski Dolináról
eltűnnek az emberek, akik cselekszenek, de ha
lálukat keserves élettel nyújtják meg, lzoldára
kerülnek, ahol tüdóbetegek részére kialakított
barakkok vannak (Senkowitz nővérek, akik a
hegyivadászok által okozott kárt reklamálják
kérvényeikkel. vagy Vidra tanár úr, aki kórust
szervez és - a helyiek számára - különös szo
kásai vannak. Kilógnak a sorból. változtatni
akarnak, cselekszenek és ezzel saját idejüket, te
rüket alakítják. ltt ez nem megengedett.) A hely
zártságát érzékelteti a rokonság rníbenléte.
Féltestvérek. mostohaanya, s más rokoni kapcso
latok kerülnek előtérbe, itt mindenki rokona va
lakinek, s aki kívül maradt, idegen (Gábriel
Dunka a Bogdanski Dolinára érkező féltestvérét.
Hamzát már nem rnint féltestvérét említi, ha
nem: "elég, hogy Hamzának hívják, erősen hasonlít
is ahhoz a személyhez, aki engem ideküldött, és aki
nek én rengeteg pénzével tartozom, mert "megbé
kélt sorsával") Rokonok, de itt szánalommal te
lített ez a fogalom, hisz inkább kapaszkodónak
tűnik ez a kapcsolódási pont keresés, s így is
mindvégig idegenek saját maguk és társaik szá
mára, egyedül, magányosan élnek a közöny és
beletörődés határán.

A szag ugyanilyen meghatározója az embe
reknek is, sőt ez az egyetlen megfogható jellem
zöjük, hiszen nincs jellemrajz. csak a szag van,
mintegy érzékeltetve az elállatiasodott embere
ket, akik szagok alapján tájékozódnak: rr- ..az
üzenete t egy erősen börtönszagú fegyőr hozta...,
göncei alól a tisztások nyírfaillata áradt... Amellett,
hogy a városba érkezésétó?, fogva ijedt-ember szaga
volt, mindig izzadtság és tetűpor szaga lengett körü
lötte...r A kocsi belsejeooi kábító illatfoszlányok törtek
elő, egy olyan hely szaga, ahol a pénz nem szdmü."

A szag mindenekfelett létező mivoltát erősíti

a hang eltűnese. a Senkowitzok udvari
hangszerlerakat leégetése, a kórust szervező



Vidra tanár úr elszállítása. mind egyfelé mutat:
csak a szag maradhat. Bogdanski Dolina az a
hely, ahol megállt az idő, s ezáltal megállt az élet
is, az emberek nem foglalkoznak az eltelt idővel,

akárcsak amanni Varázshegyen. Gábriel Ventuza
is hasonló Hans Castorphoz: "...arra szdműoii, ke
rül, amibe kerül, néluiny nap alatt megegyezik a ki
hantalákkal, megszerzi a kiviteli engedélyt, s amint
kezében a passzus ..., haladéktalanul visszatér szigeté
re. (...) Ehelyett már mindjárt kezdetben..."

A nők is hasonlatosak az állatokhoz. Mauzi
Anies Gábriel Ventuza sebeit nyalogatja, mint
egy kutya, Natalia Vidra a saját nyálával átita
tott rongyot küldi el férjének Izoldára, aki azt
kiszopogatja, s visszaküldi az ő nyálával. Az
asszonyok, de ugyanúgy a férfiak sem rendel
keznek sajátos nemi jelleggel, csak a nevük az,
ami megkülönbözteti őket, lehetnének akár két
neműek is, s így fordulhat elő, hogya Colentina
Dunka Natalia Vidra iránti szerelme nem felhá
borító, míg Gábriel Ventuza, aki Mauzi Anies
felajánlását elutasítja, csodálkozást kelt az elbe
szelöben. Az ittélő emberek állatiassága. ide
gensége, magánya Madách utópisztikus színeit
idézi, s az idő nélküli történetben csak remél
hetjük, hogy utópiáról beszélünk, vagy talán
jobb, ha élesítjük szaglásunkat. (Magvető, 1999)

BIRCSÁK ESZTER

PETŐCZ ANDRÁS: MEDÚZA

Petőcz András bizonytalanságban érzi magát
ezen az ezredvégen. Nincsenek biztos fogódzói
sem a költészetnek ebben az áttekinthetet!enül
képlékeny állapotában: keresi önmaga súlyát és
helyzetét egy koordinátáit vesztett, gyakran kí
vülró1 manipulált esztétikai kánonban. Bizony
talanná vált önkifejezésének legfontosabb esz
köze, a szó, ami több irányban is letért hagyo
mányos útjáról: túlzott kultusza lett a jelentésé
től függetlenedett hangzó szóalaknak, a hang
zásnak, az emfázisnak; kialakult a hangalak-lí
ra, amely mellé társult - a jelentés kiüresedését
ellensúlyozandó - az a képvers, ami a szavak
leírt alakjával, a betűk formáival kínál túlságo
san is könnyű jelentést. Kultusza lett a szó önál
lósult hangalakjával történő játéknak is, aminek
lényege, hogy bármely szó asszociációs láncot
indíthat el, amely lánc nem oksági viszony
alapján fűződik, hanem csupán hangzás után 
így nem gondolatokat közvetít, hanem törede
zettséget, összefüggéstelenséget, a dadogás
alakzatait. A szó hagyományos funkciójának el
bizonytalanodása korában Petőcz keresi a szó új
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funkcióit, azokat a lehetőségeket, amelyekkel
meg lehet fogalmazni magát a bizonytalan álla
potot. Ennek megelevenítésére Petőcz a legal
kalmasabbnak a repetitív különféle megnyilvá
nulásait találta: cél nélküli vagy bizonytalan
célú cselekvéseink jelzésére az egy igetőból

képzett különféle alakokat, amelyek azonos
gyökből származván azonosak, de más képző

veI ellátva egyúttal különbözőek is. Azonosság
és különbözés együttesét látja Petőcz a világ lé
nyegének, ezért történhet, hogy mikro- illetve
makronagyságú létezőket lehet hasonlóként és
egyben különbözó1<ént meghatározni az ige va
riálásával: a szarvasok agancsukat fordítják - a
világegyetem hatalmasat fordul. A képzöknek
fontos szerepük van ebben az elbizonytalanított
világban: elő- és visszamozdítanak, át- és vissza
változtatnak mindent egy amorf (innen a Medú
za cím), és alakítható világban, amelynek leg
főbb jelzője a tétova.

A szó funkcióján kívül bizonytalan az éle
tünket irányító hatalmakhoz való viszonyuk:
"Talán nem is vagy, Nagyúr, talán nem is léte
zel", illetve "kételkedünk Erődben,Nagyságod
ban" - beszél a költő egy meghatározatlan Ha
talmashoz.

Bizonytalan e korban - s azzá vált még a tu
domány számára is a sokféle határállapot re
gisztrálásával: klinikai halálból való visszatérés,
részleges agyhalál. reinkarnációs hipnózisok stb.
- s így bizonytalan Petőcz számára is a lét és a
nemlét, élet és halál állapota, az idővel mért vé
ges életbó1 az időtlenség dimenziójába kerülés
folyamata. Pontosabban: a folyamatot érzékeli,
mint minden apró mozdulásokkal, moccanások
kaI előre haladó történés, de nem körvonalazó
dik benne a rniből mivé válás, azaz annak meg
állapítása, mi marad meg mint állandó a meg
változott létezöböl. azaz hordoz-e valami imma
nenst a variábilis szubsztrátum? Az időben elő

rehaladást jelzik az ige tartalmú főnévi igenevek,
az időtlenséget ezek lényegi meghatározója: az
időnélküliség - hiszen nem rendelkeznek az ige
időt magában foglaló alakzataival. A nominális
ra változtatott igék: a mozdulásokat, időbeli cse
lekvéseket megállító pillanatot, az állóképszerű

séget, a mozgásban való mozdulatlanságot ké
pesek közvetíteni. Allandóság és különbözés
mint a lét dialektikus alapállapotai: ezek megha
tározása a környező világban Petőcz fő célja.

Keresi az időben állandóan változó szemé
lyiség maradó. specifikus jellemzőit: ennek
egyik modulációja apa és fiú genetikus hasonló
ságának és különbségének elemzése egy foto
gráfia nézése közben (Egy fénykép b!1völetében);
másik szép példája a személyiségre befolyással
lévő körülmények között a személyiség megőr-



zésének és a változás irányának keresése az
emberek társas kapcsolatai során. (new york,
madisonavenue); a költői egyéniség egyedi és csu
pán rá jellemző vonásai a világlíra folyamatához
kapcsolódásában a harmadik személyiségmeg
határozó vizsgálat, melynek során Petőcznek

szembesülnie kell az intertextualitás és a meg
előzöttség fogalmaival; az önfeltárulkozás és rej
tőzködés mint személyiségjellemzőattitűdök a
szereplíra mai gyakorlatában az a negyedik né
zőpont, amelynek megvalósításai a költőelődök

modorában .~rt stílusgyakorlatok, utánzások és
paródiák. Onmagunk apró mozzanatokban
való változásának. alapvonásaink megőrzésé

nek jelzésére választja Petőcz - rendkívüli ere
jű telitalálatként - a minden változást magá
ban hordozó Orlando-mitologémát, amelynek
kifejtésére külön ciklust komponált.

A világ bizonytalanságában a legnagyobb bi
zonytalanság, ha a személyiség nem találja ön
nön körvonalait. Petőcz azáltal, hogy igyekszik
megújítva megőriznimesterségének eszközét, a
szót, hogy kísérletet tesz a kiüresedett költői

formák újrateremtésére. hogy keresi a szétbon
tott, majd újra felépített költészet funkcióját 
máris a legfontosabb cél, az önmeghatározás
felé közelít. A határozott kontúrú költői szemé
lyiség és a tervszerűen reformált költői gyakor
lat megadja a költőnek azt a biztonságérzetet.
ami segít életben maradni, s ami alkalmassá te
szi arra, hogy költészetével pozitív esztétikai
minőségethozzon létre: szépséget, ami legalább
annyira hiányzik életünkből, mint a biztonság.
Mert Petőcz önkereső és értékszervező versei a
kikínlódott válasz eredményeképpen: szépek.
tNoran Könyvkiadó, 2000)

SZEPES ERIKA

MENEKÜLŐ szív
KÁLNOKY LÁSZLÓ EMLÉKEZETE
Szerkesztette: Alfőldy Jenő

Számomra Kálnoky László az éppen elmúlt év
század legjelesebb magyar költői közé tartozik.
Tudom, nem állok egyedül ezzel a véle
ménnyel, de az alkotó még a Kossuth-díjat sem
kapta meg. Ez természetesen nem őt minősíti,

hanem a kort, amelyben élnie adatott. Nem
mondhatni, hogy költőink életpályájukon a sze
rencse fiai, de még a sok szomorú példa közt is
kirívó Kálnoky sorsa. A tehetséges ifjút a negy
venes évek legelején végzetes tüdőbetegség

támadta meg, s ez élete végéig elkísérte. Allan-
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dóan a halál közelében élt, s mintha ezt sejtette
volna meg a sportoló, egészséges fiatalember,
amikor 1939-ben első kötetének Az árnyak kertie
címet adta. Sajnos nemcsak a betegség árnyékol
ta be életét, hanem a torz irodalompolitika is.
1949-ben már Baumgarten-díjasként, ő is kiszo
rult a költők köréból, s csak műfordítókéntlehe
tett jelen. Nem igazán sikerülhetett 1957-es újra
jelentkezése sem, hiszen csupán "polgári huma
nista" alkotónak minősült, s azok körében is
"végzetes pesszimizmus" hatotta át líráját. A
szakma elismerte, hogy van egy nagyszerű ver
se, még 1942-001,a Szanatóriumi elégia, s hogy ki
váló műfordító,de többre nagyon sokáig alig né
hányan tartották. Csak 1970 táján vált nyílvánva
lóvá, hogy nem egy-, hanem sokverses költő.

Ujabb évtized múltával még híveit is meglepte a
műfordítóként "nyugalomba vonuló", ám egyút
tal a lírikust aktivizáló szerző: a magyar líra leg
különösebb és legvarázslatosabb újjászületé
se-átváltozása az övé. Nem a hetvenedik életévet
valami csoda folytán mégis elérő, majd túlhala
dó költő őszikéi ezek, legalábbis a hagyományos
értelemben nem azok. Mert bár az emlékezésnek
és a filozófiának lényegi szerep jut a költő világ
képében, legalább annyira fontos az elsősorban

ironikus jellegű humor. Költészetét, mint ezt
Csűrös Miklós érzékletes monográfiája megfo
galmazta, a pokoljárás és a bohóctréfa kettőse

jellemezte, s e kései lírában nem egymásutánisá
guk, egymásmelletiségük, hanem egyidejűség

ük, egymásba szőtt voltuk a meghatározó.
Fél évtizede a Nap Kiadó In memoriam cím

mel emlékkönyvsorozatot indított jeles husza
dik századi íróinkról-költőinkró1.Két éve ennek
társa lett az Emlékezet című, Domokos Mátyás
által szerkesztett sorozat. A kettő között talán
annyi a különbség, hogya később induló rész
ben a közelmúltban elhunytak emlékkönyve
(Székely János, Baka István, Tatay Sándor, Petri
György), részben pedig a méltóképpen számon
nem tartott alkotóké. Közéjük tartozik Kálnoky
László is. A róla szóló kötetet a munkásságát
két könyvben is elemző Alföldy Jenő szerkesz
tette, s nehezen hozzáférhető újságcikkeket,
ezidáig kéziratos anyagokat is publikált a telje
sebb kép érdekében. A Menekülő szív hiteles,
egyúttal kedvet is csináló képet ad az ezredvég
egyik rangos életművéró1. Kálnoky László a
most kezdődő évezred ifjainak nagyapja-déd
apja lehetne, de közülük is bizonyosan megszó
lítja azokat, akik nyitottan közelednek hozzá.
(Nap Kiadó, 2000)

VASYGÉZA



OLVASÓI LEVELEK PELLE JÁNOS ÍRÁSÁHOZ
(Vigilia, 2001. január)

Nem értem,hogy miután ismételten érinti a szerző Slachta
Margit tiszteletreméltó, elszánt és bátor kiállásait (már ek
korkiérdemelte a későbbi megjegyzést: két férfi van a parla
mentben, és mindkettő szoknyát visel; t.i. Ó és Kéthly
Anna), a tanulmány befejező soraiban nem említi meg az
ugyancsak korlátlan embermentésben a Szociális Testvérek
Társaságát; nemcsak a jezsuiták, vagy a bencések, vagy
Apor Vilmos nem korlátozta a mentésiakciókat kizárólag a
megkeresztelkedett zsidókra, hanem - népszerű nevükön
- a Szürke Testvérek rendjesem. Válogatás nélkülmentet
tek mindenkit, még baloldali üldözötteket is; számuk sok
százra tehető. Felhasználtak minden lehetőséget, így pl. a
Balaton melletti Jankovich-telepi ún. DL (Dolgozó Uny)
üdülőt, vagy pesti Bokréta utcaiházukat. Ez utóbbi helyről

vitték el a nyilasok 1944 dec. 27-énSalkai (Schalkház) Sára
szociális testvért, aki egyeDként elöljárói hozzájárulásával
felajánlotta magát a Rendért.Felajánlása elfogadtatott; még
az említett napon egyik hitoktatójukkal és három "lebu
kott", elárultbújkálóval a Dunába lőtteK, a Matróz Csárda
közelében. A mártírhalált halt testvér emleKfája a Yad
Vasem-ben a monumentális kőtömbökből állóemlékmű köz
vetlen kiizelében van; boldoggáavatása pedig érthetetlen és
méltatlan döccenőkkel folyik. Ha őt nem is, de a Rendetaz
említett szövegkörnyezetben nem megemlíteni nem lehet!
Kiegészítő adataimat annak idején még az erdélyi szárma
zású R. L. Braham is köszönettel vette.

GERGELY MIHÁLY

A KALOT népfőiskoIák neoeinek, ce1jának felsorolása (mi csak
a KALOT intézmények említésére szoriikozunk) már meg
győzhet bárkit, hogy ők nem "társadalmi ŐTségváltásra" ké
szültek az üldözött zsidók ellen, hanem egészen másra. A
KALOT-nak összesen húsz népfőiskolája volt: Érd (fő

teve'kenysége a mozgalmi vezetőképzés, mely beletartozott
minden népfőiskola programjába, ezért a továbbiakban ezt
nememlítjük); Balatonberény (kertgazdaképző tanfolyamok);
Egyházasfalu (belterjes kertgazdaság. tésziaüzem);
Püspöknádasd (kertgazda-képzés, népi faragóművészet);

Vértesacsa (sajtóbizományos és könyvügynökképző tanfo
lyamok); Zirc (nemzetiségi népfőiskola, egyházi és világi nép
vezetők népfőiskolai jellegű tájékoztatása); Palicsfürdő (belter
jes kertgazdálkodással kapcsolatos szakszerű üzemteroezés);
Szeged (gazdasági munkásság, cselédség, kubikosság tan/olya
mos képzése, fo1eg érdekvédelmi kérdésekben; a hivatásrendi
társadalmi-gazdasági rend ismertetése); Endrőd (szántóföldi
éskertgazdálkodás, elsősorban a környező települések törpebir
tokosai számára); Hajdúdorog (szántóföldi művelés, kertgaz
daság és ennek oktatása); Szatmárnémeti (a nemzetiségek
megbéke1tetése, a szóruánymagyarok gondozása); Cslksomluá
(faluvezetók nevelése, a fafaragó tehetségek nevelése);
Szilágysomlyó (nemzetiségek összebe'ke1tetése, a szórványma
gyarság kulturális és gazdasági gondozása); Eger (ezt a főis-
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kolát szociális beállítottsága miatt hatósági tilalmakkal teljesen
megbénították). Jánosi (telepesképzif népfőiskola; itt készitették
elő az Eger községben beindított, nincstelenek számára létesí
tett elsőKALOT telepes falut); Kassa (nemzetiségi népfőiskola

magyar és szlovák ifjlíság számára); Ungvár (nemzetiségi
népfőiskola a magyar, ruszin és szlovák ifjúság számára);
Vágsellye (táji népfőiskola a Kisalföld parasztifjúságának mü
velése és anyagi segítése ce1jából); Kisunyom (a
nyugatdunántúli parasztfiatalság kulturális és gazdasági se
gítése); Kecskemét (a berendezett népfőiskolát a haDOTÚs ese
mények miatt már nem lehetett üzembe helyezni).

A fenti névsor alapján világoslehet,hogy nemezekből a
népfőiskolákból kerültek ki azok a személyek, akika "zsidó
törvény kiioetkeztében »megűrűlt« pozíciók" betöltése által
szerepet játszhattak volna valami "új emancipációban". A
szerzőn a sor, hogy bebizonyítsa: a fenti népfőiskolák nö
uendékeiközül ki és hol foglalt el mégiszsidóktól elvett po
zíciókat, s hogy az ilyen esetek- ha voltak egyáltalán 
igazolják-e az állítását, hogy "a keresztény egyházak szeeid
lis teveKenysége az 1939 és 1941 közötti időszakban, s még
késó1Jb is, elsősorban arra irányult, hogy elősegítseK a »tdr
sadalmi ŐTségváltást«"? Ha más a valóság, mint amire a
szerző alapozza érvelését, akkor kérdéses a vádaskodások
közé illesztett "jótanács" célja is: .éuekig eszükbe sem ju
tott, hogya társadalmi felemelkedés lehetősége olyan erköl
csi veszteséget okoz,mely magáta civil társadalmat, a val
lásos hitet teszi tönkre". Bűntudatra nevelés?

ANDRÁS IMRE, a KALOT elnöke

Hálás vagyok dr. Gergely Mihály kiegészítéseiért és
pontosításaiért. Tanulmányomban 1944. március 19-ig
terjedő időszakra koncentráltam, ezért a nyilasuralom
alatti zsidómentésre legföljebb utalásokat tettem.
(Braham professzor és mások ezt a témát részletesen
feldolgozták.) Ez ad magyarázatot "feledékenysé
gemre".

Ami András Imre észrevételét illeti, mindenek
előtt utalok a nemrég megjelent monográfiára a
KALOT-ról, hiszen a megállapítást innen vettem át.
(Balogh Margit: A KALOT és a katolikus társadalom
politika 1935-1946, Budapest, 1998, 94-95.). Tény,
hogya KALOT keresztény, egyszersmind baloldali
társadalmi szervezet és mozgalom volt, melynek
egyik legfontosabb célkitűzése volt a hazai polgároso
dás meggyorsítása és a szegényparasztság fölemelke
dése. A "népi írók mozgalma" is ezt a felfogást vallot
ta, a legtöbb korabeli baloldali gondolkodóval együtt.
Azon az alapon értettek egyet a zsidóság gazdasági
visszaszorításával, hogy ebbó1 a magyar szegénypa
rasztság profitál majd. (Ismeretes, hogy forrnálisan erre
törekedett mind az első, mind a második zsidótörvény.)
1938 és 1941 között miért épp a KAillT vezetői gondol
kodtak volna másképp?

PELLE JÁNOS
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