
nem feltétlenül hisz a csodákban, Istentől olyan
jeleket vár, amelyek az ő gondolkodásának felel
nek meg. E gondolkodás szerint tetten kell ér
nünk, holott helyes célunk az volna, hogy "fölis
merjük és meghódoljunk előtte".

Azért idéztem kissé részletesebben ezt a ta
nulmányt, mert megvilágítja Jelenits István mód
szerét és célját. Az Evangélium útján indul el, in
dít el bennünket is, hogya rejtőző Isten közelsé
gébe vezérelve alázatra, áhítatra és imádságra
indítson. Erdemes elgondolkodni, mennyire fon
tos ez. Gyakran tapasztalhatjuk ugyanis, hogya
kereszténynek mondott gondolkodás folyamata
nem Isten felé indít, hanem éppen fordítva: a vi
lág felé, abban a hitben, hogy ezt saját elképzele
seink szerint változtatva, berendezve 'az O kép
viseletében járunk el, vele igazoljuk önmagun
kat. Holott a világban akkor teljesítjük küldeté
sűnket, ha a szegények és elesettek támogatására
vállalkozva a szeretet parancsa szerint élünk,
cselekszünk. Nem szívesen vesszük tudomásul,
hogy "a krisztusi kiválasztottság nem kiváltság",
hanem: feladat, napról napra szóló kötelesség.
Ha hiányzik belőlünk az alázat, könnyen csap
dába eshetünk: saját meggyőződésünket összeté
vesztjük az evangéliumok által sugalltakkal.

A kötetben nem csak az Evangélium üzene
tét értelmezi Jelenits István. Különféle alkalma
kon elmondott beszédei, jegyzetei mégsem
"lógnak ki", ezek is a hétköznapi kereszténység
hiteles megnyilatkozásai. Itt álljunk meg egy
pillanatra! Jelenits István világával szembesülve
olyan térfogatba léphetünk, amelynek ez a ter
mészetes, csöndes és higgadt, minden magamu
togatástói mentes keresztény gondolkodás a jel
lemzője. Sík Sándor konferenciabeszédeiben
éreztem hasonlót. Szelíd, törékeny ember szólt
a legsúlyosabb egzisztenciális kérdésekről, de
ezek súlyát mindig enyhítette a mosolya, mint
ha azt akarta volna jelezni: nem olyan nehéz
ezen az úton járni, csak el kell indulni, s ne fél
jünk, ha elesünk közben, van aki mindig föl
emel, támogat és segít. Pontosan ilyen Jelenits
István magatartása is. S ha más még nem
mondta el róla, hadd mondjam el én: ez a kisu
gárzása a magyarázata annak, hogya fiatalokra
is hatni tud. Legszívesebben teljes egészében
idézném A gyertyáról írtakat, esszé mesterfo
kon. Befejezésében arról van szó, hogy fölkel a
nap, de a gyertya nem haragszik: "A világossá
got szolgálta, s most örül a győzelemnek, amely
előtt meghátrál a sötétség." Jelenits István is a
világosságot szolgálja Isten felé vezető utunkat
megvilágítva. (Új Ember, Budapest, 2002)
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MAGYAR PRÓZA AZ
EZREDFORDULÓN

A közel másfélszáz oldalas kötet négy kiadója
(Bárka, Békés Megyei Könyvtár, Magyar Könyv
tárosok Egyesülete és a Gyulai Várszínház) 2001
nyarán azonos címmel szervezett egy rangos iro
dalmi eseményt békéscsabai és gyulai helyszíne
ken. A hat irodalomtörténész és tíz prózaíró sze
repeltetésével megszervezett irodalmi konferen
cia (Békéscsaba, Megyei Könyvtár), majd az azt
követő felolvasóest (Gyula, Várszínház) egyszer
re igyekezett körképet nyújtani a kortárs magyar
prózaról. és választ adni arra a kérdésre: hol és
merre felé tart prózairodalmunk. A kötet a kon
ferencia és a felolvasóest anyagát adja közre.

A kötet szerkesztője, Elek Tibor használható
munkát ad az olvasó kezébe. Hat ismert kritikus
tanulmánya igyekszik megválaszolni a fenti kér
dést. De emellett azt is: mennyire élő vagy éppen
kifáradó hagyománya posztmodern? Mi lehet a
magyarázata annak, hogy sokasodnak a törté
nelmi és/vagy áltörténelmi regények a kortárs
magyar prózában. Az ismeretelmélet, a filozófia
milyen hatást gyakorol az irodalomra? Mennyire
tekinthető egységesnek a magyar próza hagyo
mánya? A hat tanulmányíró: Alexa Károly,
Dérczy Péter, Németh Zoltán, Szilágyi Márton.
Szirák Péter és Thomka Beáta arra is keresi a vá
laszt, hogy gyakorol-e bármilyen hatást az ez
redforduló a kortárs magyar prózára. Korfordu
Ió-e az ezredforduló, vagy csupán numerikus ér
dekesség? Ugyancsak a megemlítésre méltó kér
désfelvetések sorába tartozik a jelenkor hazai
irodalomkritikájának és irodalmának viszonya.
A Magyar próza az ezredfordulón című kötet tanú
sága szerint bizonyos kritikai iskolák olyan he
gemón szerephez jutottak a kortárs magyar iro
dalomban, ami már-már egészségtelen.

Prózakötetnek sem akármilyen a Magyar pró
za az ezredfordulón. Nem is csoda, hiszen Darvasi
László, Esterházy Péter, Gion Nándor, Grendel
Lajos, Hazai Attila, Kiss Ottó, Láng Zsolt, Pod
maniczky Szilárd, Temesi Ferenc és Závada Pál
egy-egy kisprózája kapott helyet a kötetben. A
tavaly nyári felolvasóestre kifejezetten rövid, a
felolvasás időtartamát alapul véve legfeljebb tíz
perces, eddig nem publikált szöveget kell hozni
uk a szerzőknek. A terjedelmi szigort a felolva
sóest élvezhetősége és befogadhatósága indokol
ta. Ezért a "szigorért" a kötetet olvasva is csak
hálásak lehetünk. A kötet használhatóságának
értékét növeli, hogya szerzők rövid életrajzával
és eddig megjelent munkáik felsorolásával egé
szül ki. (Békéscsaba - Gyula, 2002)
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