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KÖVES ÉVA KIÁLLÍTÁSA

Bizonyára örömmel fedezték fel a kiállításon
belépők az t a művet, am elyen városuk közelről

ismert, ked ves részletei és a balatoni táj lát
vány-motívumai tűnnek fel. Köves Eva legfris
sebb munkája azonban mégsem Veszprém ről és
a Balatonról sz ól, nem ezeknek részleteit mutat
ja, hanem valami mást, egy olyan világo t,
am elyben képek, k épszeletek miri ád jai vesznek
körül bennünket. Osszecsapnak, meg ütk öznek.
átú sznak egymás on, erősítik és időlegesen ki
oltják egy mást, de egyetlen pillanatra sem
szűnnek meg létezn i. Létezés ük realitás, mely
másod ik valóságként sokáig rejtve maradt a
mindennap i valóság mögött , mígnem a 20. szá
zad utol só harmad ában megjelent új technikák,
új médiumok el nem rántották előle a függönyt,
hogy szembesülhessünk vele. Minth a valami
szédítő mélységbe pill anthattunk voln a, ahon
nan megszáml álhatatlanul sok képt öredék
emelkedik fölfelé, felénk rohanva, vagy mintha
különös magasságba emelkedhettünk volna ,
ahonnan az alattunk elforduló táj sebesen válto
zó, olykor egymásra torlódó jelens égeit köve t
hetn énk. Ez történik Köves Eva képein: egy
máshoz simul ó, egymást folytató rész-képekből

komponált munkáit láth atólag az euró pa i mű

vészetben évszázadokig kizárólagos centrális
perspektíva szabályainak fegyelmezett és sze lí
den radikális megtagadása motiválja. Merészen
fordul oldalra, fejjel lefelé a világ minden
darabk ája, ho gy előzékenyen nyújtson át ne
künk soha korábban nem látott látv án yokat, s
egyú ttal ráébresszen arra, milyen bonyolult
rétegezettségben, hányféle viszonylatban, hány
meglepő és váratla nul lecsapó felismerés villám
fényében létezik és születik percenként újjá a va
lóság. Mi több, ezt a valóságot Köves nem vá
lasztja el, nem különbözteti meg a l átszatt ól. sem
az úgyn evezett virtuális valóságtól: egymás mellé
helyezve, egyforma vizuális erővel ábrázolja őket.

Az 1980-as évek az új festészeti hull ám révén
kínált már új ablakokat, alkalmazott új néző

pontokat a világ szeml életéhez, de ezeke n ke
resztül a pillantás elsősorban a múltra esett. A
következő évtized elejétől kezdve a m últ többé
már nem volt érdekes, helyébe zúdult a jelen ál
land óan változó , pulzáló valósága, amelyben a
dolgok mennyisége, minősége, iránya, s úlya, je
lentése folytonosan módosul és vele egyszerre
változik, módosul a nézőpont is, ahonnan e
folytonosan alakuló terep szemügyre vehető,
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áttekin thető. Az ismerős világ már csak töredé
keiben van jelen és a töred ékek súlyá t, jelenté
sé t mind kevésbé a régi egészhez fűződő vi
szo nylataik adják meg - sokkal inkább azok a
pozíciók, amelyek a beláthatatlanná tágult új te
repen várnak rájuk . Enne a go ndo lkodásna k és
a belőle következő látás- és kifejez ésm ódnak a
megszületését sokban éppen Köves Eva gene rá
ciójának köszönhetjük. Ot magát elszántsága és
zárkózott konoksága egyfajta csendesen követ
kezetes úton terelte új területek felé. Annál ér
dekesebb ez, mert elsősorban és mindenek előtt

festőként gondolkodik és máig festő mar adt.
Míg kortárs ai közül sokan az új médiumok se
gítségével kutatják a világo t, Köves Eva szá má
ra ma is a festmény - a klasszi kus értelemben
vett kép - az alkotás terrénuma, az a helyszín,
ahol művészként meg kell harcolnia anyagával.
Ecset és vászon az eszköze i egyfelől, ahogyan
az festőknél lenn i szo kott, másfelől azonban
fényképet használ s azt úgy építi be a kompozí
ci óba, hogy annak elválaszthatatlan és nél
külözhetetl en része legyen . A festők azóta k űz

denek meg újra és újra olyan keserv esen a
valóság újjáteremtésének probl émájával, amió ta
1839-ben az első fénykép megszületett. A fény
képezés soha nem sejtett lehetőségeket tárt fel a
látás és az ábrázolás szá má ra, de egyúttal fölös
legessé is tett e a megszokott látási és ábrázolási
hagyományokat: olyan csábító tökéletességet
nyújtott, am ely zavarba hozta és olykor el is né
mította a festőket. Köves Éva kezét és képalkotó
fantáz iáját azok a 20. századi nagy mesterek ve
zetik, akik - mint Mohol y Nagy László - fotó
ikkal , fotogramja ikkal éppen a folytathatóság
felé mutatnak. Köves a maga részéről beszáll a
küzdelembe, bátran szembesíti egymással a
festmény és a fénykép világát : a vászonra ra
gasztott fotót óva tosan köröző ecsetmozgások
fedi k, pont osan követv e a fényírás álta l terem
tett formákat, részleteket, egyszersmind gondo
san megőrizve, helyenként meg szabadon fel
csillantva a fotó mat ériáját. Minden műve két
réteget hordoz, és e kettő egymástól el nem vá
lasztható, áttűnnek, átsz ivárognak, "átvéreznek"
egymáson. A megfestett és a lefényképezett va
lóság együtt lélegzik, egy ütemre jár.

Hogy ez a lüktetés olyan tárgyila gos és fe
gyelmezett, az a képek sze rkesztésének köszön
hető. Köves szá mára a stru ktúra az az alakí
tóerő, am ely visszafogja és eltompítja a festői

küzdelem hev ét. Egy állványzat egyszerű sze r
kezete, egy utcai rács ritmusán ak geo me triája



vagy a szabálytalan természeti formákat mint
egy ikonosztázisba foglaló kompozíciók puritán
rendje megfékezi, lelassítja a forgás sebességét,
amellyel a megfestett világ-töredékek mozog
nak, fordulnak, keringenek és lebegnek, akár
egy körhinta. De egyúttal éppen ez a lelassult és
finoman szürkés árnyalatokba burkolózó kép
-halmaz sarkallja a nézőt arra, hogy a rétegek
mélyére, a rácsokon. a drapériákon, az üvegfe
lületeken túl heverő világ addig éppen csak sej
tett tartományaiba lépjen.

"En elsősorban festőnek tartom magam" 
mondta a festő egy interjúban néhány évvel ez
előtt. "A fotó a kiindulópont számomra, legin
kább azonban a festészet izgat." Olyan vallo
más ez, amelynek igazát legújabb képei is
tanúsítják. (Csikász Galéria, Veszprém)

KOVALOVSZKY MÁRTA

SERGE LANCEL: SZENT ÁGOSTON

Az ókori Észak-Afrika kiváló francia szakértője
kétségtelenül monumentális és összegező Szent
Agoston életrajzzal ajándékozta meg az érdeklő

dő olvasóközönséget. A tudományos kutatás
eredményeit közérthetően ismertető és az újon
nan felfedezett dokumentumokat is felhasználó
műben a szerző egyaránt figyel a kereső ember
re, a tanítóra, ci püspökre, a szentre; egyszóval a
nyugati kereszténység egyik legmeghatározóbb
és legösszetettebb személyiségének teljességére,
akiben az élettapasztalat és a gondolkodás ter
mékeny kölcsönhatását figyelhetjük meg. Eköz
ben pedig az olvasó előtt megelevenedik a kor és
a környezet is, amelybe Agoston élete szervesen
beágyazódott. Hiszen vele kapcsolatban minden
mindennel összefügg, miközben "semmi sem
szokványos, semmi sem egyszerű" (8).

. Agoston esetében ugyanis egybefonódik a kor,
az ember és az életmű. Mindez jól érzékelhető az
életrajzban. amely időrendben, három részben
tárgyalja az egyházatya pályáját: A thagasztei gyer
mek (13-238), Hippo püspöke (239-530) és A kegye
lem tanítója (531-791). Lancel mesterien használ
ja a történettudományi módszertant, és ennek
köszönhetőenaz események és a személyek tár
gyalásában kellő figyelmet fordít a régészeti, il
Ietve a társadalmi, gazdasági, politikai és kultu
rális viszonyok feltárásában elért eredmények
felhasználására. Ez az olvasó számára meg
könnyíti a megértést, és segít meglátni az össze
függéseket, miközben szembesülhetünk egy át
meneti korban élő egyház problémáival. Ez
ugyanis az az időszak, amikor a kereszténység
hivatalosan is a Birodalom vallásává válik, és
megindul a pogányság, illetve az uralkodó
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irányzattól eltérő keresztény irányzatok hatalmi
eszközökkel történő visszaszorítása; miközben
megbomlik a politikai hatalom, és mindent ki
kezd a gazdasági válság.

Az első rész Agoston életének azt a szakaszát
mutatja be, amely születésétó1 a megtérését kö
vető thagasztei visszatérésig tart. Ez az üdvössé
get célzó szellemi-lelki keresés korszaka (próbál
kozás a manicheusokkal), amelyben jelen van
anyja (Moníca), élettársa (a "név nélküli" asszony,
aki 15 esztendőn keresztül megosztotta vele az
életét) és szeretett fia (Adeodatus). Ekkor tehát
még erősek az érzelmi kapcsolatok, külőnösek

azok, amelyek a fiút az anyához kötik. A vallási
lag "vegyes" családban ugyanis - ahol a~ apa
pogány, az anya pedig hívő keresztény - Agos
tonnak folyamatosan szembesülni kell az ő földi
létéért és érvényesüléséért, illetve az üdvösségé
ért való folytonos anyai aggodalommal. "Azt
mondják - írja Lancel -/ hogy az Agostonban
oly erősen munkáló bűntudat - amely azután
az egész középkorí és modern kereszténységnek
is jellemzője lett - egy zseniális fiú és egy zsar
noki hajlamú, vakbuzgó anya feszültségekkel
terhes kapcsolatának a szülötte. S belőle fakad az
eredendő bűn doktrínája is, amely szintén Agos
ton leleménye. Ha ez a feltevés igaz, kijelenthet
jük, hogy nyugati civilizációnk erkölcsi és vallási
arculatára hosszú évszázadok óta. az a neurózis
festi a, legjellegzetesebb vonást, amelyet a gyer
mek Agostonból váltott ki az anyja."

Agoston fiatalkorának fontosabb állomásai
Karthágó. Róma és Milánó. Tíz év után, útban
Szent Ambrus városa felé eljut a maniche
usokkai való végleges szakításig (384 vége felé).
Ekkor "robban be" újra életébe az anyja, aki egy
előkelő és előnyös házasság céljából ráveszi fia
ágyastársát, hogy önként álljon félre az ,útjából.
"O visszatért Afrikába - írja majd Agoston
(Vallomások VI/25) -, fogadalmat téve, hogy
soha más férfit nem fog ismerni, s hátrahagyta
nálam természetes fiamat, aki tőle szűletett."

(125) A szakítást rövidesen a megtérés és a
megkeresztelkedés követte (387. április 24-25.
éjszakáján), amely gyakorlatilag egy hosszú fo
lyamatot tetőzött be. Agoston - aki addig a si
kert, a pénzt és az érvényesülést kereste - elju
tott oda, hogy a szellemi javakat a világiak
fölébe helyezte. Ekkor írta a Soliloquia című

munkáját, amely bizonyos értelemben saját lelki
állapotrajzának tekinthető. Monica azonban
csak kevés ideig élvezhette megtalált fia közel
ségét, hiszen hajóra szállásuk előtt meghalt. Igy
Agoston a fiával, Adeodatusszal, tért vissza
Eszak-Afrikába, aki néhány évre rá, 391-ben
meghalt. Ágoston lassan mindenkit elveszített.
akiket szeretett, s ezzel szinte megszakadtak



azok az érzelmi szálak, amelyek Ifa közönséges
embert a világhoz kötik" (~41).

A könyv második része Agostont már Hippo
püspökeként követi nyomon. Mai szemmel
nézve akár azt is mondhatnánk, hogy egyházi
karrierje és lelkipásztori tevékenysége rendha
gyó módon kezdődött: erőszakkal szentelték
pappá, majd rendellenesen választották meg
püspöknek. Mindez azonban nem akadályozta
őt életművében, és valójában még ellenfeleit
sem zavarta. Pedig ez az időszak nem igazán
nevezhető nyugodtnak. Amennyiben ugyanis a
411-es karthágói zsinat utáni évekig tartó kor
szak jellegzetességét ,keressük, akkor azt kell
mondanunk, hogy Agoston tevékenységének
középpontjában a manicheusok és a dona
tizmus elleni intellektuális küzdelem állt. Arról
nem is beszélve, hogy foglalkoznia kellett a ke
gyelem és a szabad akarat viszonyának a kérdé
sével is (Ad Simplidanum), amely élete végéig
kíséri majd. Agostonnak ugyanis egy olyan
"megmerevedett, túlszabályozott és agyonel
lenőrzött" társadalomban kellett élnie, "ahol
semmiféle követelést sem lehetett megfogal
mazni, ahol a gazdasági rendszer játéktere
rendkívül szűkre szabott volt, vagy éppenség
gel nulla, ahol a politika az abszolút, egy ideje
már nyíltan teokrata, központi hatalom javát
szolgálta, helyi szinten pedig a teljhatalmú hű

bérurak érdekeit", s ahol "az egyének és társa
dalmi csoportok, még városi tömegek is, csak a
hit szférájában, Istenhez való viszonyukban fe
jezhették ki magukat szabadon" (443).

Hihetetlen munkabírásának köszönhetően a
lelkipásztorkodás gyakorlati teendői mellett
(lásd például Egy püspök és hippói templomai,
383-400; A püspök és egyházmegyéje, 401-421, il
letve az Egy püspök a világban, 422-442. című fe
jezeteket) Agoston kiemelt figyelmet fordított
az irodalmi tevékenységre is. Ekkor írta (397
vége és 401 kőzőtt) a Vallomásokat, amelyben Ifa
legszemélyesebb hangon szólaltatja meg az élet
eseményeit" (334). Lancel nemcsak ismerteti a
művet, de tárgyalja keletkezésének az idejét és
a körülményeit, és kitér annak céljára és szerke
zeti felépítésére is (334-360). Érzékelteti, hogy
Agoston műve két világ, az elmúló pogány és a
születő keresztény világok találkozási pontjáról
árulkodik, miközben háromféle örökséget öt
vöz magába: a görög-római kultúrát, a Biblíát
(főleg a bölcsességi irodalmat és a páli levele
ket), valamint az első latin nyelvű keresztény
szerzőket (Tertullianust, Cyprianust, Poitiers-i
Hilariust és Milánói Ambrust). Ebben a korban
ugyanis a kereszténység többnyire még csak a
közösségeken (és a templomokon) belül léte
zett. Hiszen "amint kilépett a templom kapuján,
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a hívő egy olyan világban találta magát, ame
lyen az új vallás nem hagyott nyomot, amelyre
a kereszténység nem volt hatással" (510). Ennek
eredményeképpen tehát a püspöknek nemcsak
a szembenállókkal (manicheusok, donatisták,
pogányok) kellett megküzdenie, de a saját kö
zösségén belül is meg kellett vívnia a maga har
cát az általa elképzelt és képviselt életeszmény
érvényre juttatása érdekében.

A harmadik rész szinte teljes egészében a
Pelagiusszal (illetve Aeclanumi Julianusszal)
folytatott vita hátterét és lefolyását ismerteti. Eb
ben a részben tehát, amely a kegyelem és a sza
bad akarat viszonyának a kérdését taglalja, nem
feledkezve meg a halál és a túlvilág kérdéséről

sem (725-754), a lassan "világhírűvé" váló Agos
ton életének utolsó két évtizedét követhetjük
nyomon. Pelagius, az aszkéta, az Isten teremtette
emberi természet jóságát vallotta, és nem fogad
ta el azt, hogy Adám vétke, "az ősidőkbenelkö
vetett bűn morális romlásba sodorhatja az egész
emberi nemet" (550). Ezzel szemben Agoston 
saját, személyes élettapasztalatának is köszönhe
tően - elsősorban a kegyelem fontosságát hang
súlyozta. Nem véletlen tehát, hogy ebből a kor
szakból való az Isten és az isteni hármasság
misztériumát kutató hatalmas műve (De Tri
nitate); mint ahogy az Isten városár61 is szorosan
kapcsolódik Róma 410-es,pusztulásához.

Élete utolsó éveiben Agoston számot vetett
irodalmi tevékenységével, és újragondolta (leg
alábbis részben) alkotásait és gondolatait
(Retractationes). Mindez természetesen közelebb
áll az apológiához, mint a tényleges önkritika
hoz. Az ókori irodalom viszonylatában azon
ban mindenképp eredeti vállalkozásnak tekint
hető, melynek nincs sem előzménye, sem pedig
folytatása, méretét és rendezőelvét tekintve
(759). Ezzel Lancel el is ért Ágoston halálának
idöszakához. mely Hippo vandál ostroma alatt
következett be (430. augusztus 28-án). "Rejtély
a számunkra, miként végződöttHippo ostroma,
a püspök műveinek megmenekülése pedig va
lóságos csoda" (790). Tény azonban, hogy már
az 5. század közepe táján Agoston egész könyv
tára Rómába került, ahonnan kisugárzó hatása
rövidesen iskolát teremtett.

Lancel munkájának az értékét emelik a
könyvet lezáró Kiegészítőjegyzetek (793-898), va
lamint Agoston áttekinthető életrajzi adatai
(899-900), műveinek időrendi sorrendbe sze
dett táblázata (902-906), az útmutató bibliográ
fia (907-926), valamint a rendkívül hasznos
helység- és személynévi jegyzék (927-936). Az
Európa Könyvkiadó külön érdeme az idézett
Szent-Agoston-művekmagyar fordításainak a
feltűntetése (901). Peter Brown (Osiris, 2003) és



Serge Lancel Szent Ágoston életrajzaival most
már minden feltétel adott, hogy megújuljon és
kiteljesedjen a magyar nyelvű Agoston-kutatás.
(Európa, Budapest, 2004)

JAKAB AITILA

MEZEI ANDRÁS - SÓS LÁSZLÓ 
KEMÉNY ÉVA: HOLOCAUST, 1944-2004.
EMLÉKEZZ!

Amikor először olvastam végig a verseket, néz
tem végig a fotókat, képeket, elszorult a szívem.
A Holocaust 60. évfordulójára három művész

(a költő mellett Sós László és Kemény Eva)
összefogásával készült könyv életem legmeg
rendítőbb találkozása volt egy történelmi ese
ménnyel, amely az emberiség gyalázata volt 
nem véletlen, hogy vannak, akik legszívesebben
letagadnák. Arra gondoltam, erről a vállalko
zásról nem lehet írni, mert a tényekkel és az
azokat megjelenítő művészi alkotásokkal szem
besülve a szavak ingatagok és hatástalanok. Mit
lehet mondani egy ilyen jelentésről: "A város
ban bujkáló zsidók közül 13 db-ot szedtünk
össze (10 férfi, 3 nő). Mivel átadni nem tudtuk
őket, elintézve."? Hogyan lehet leírni egy kor
szakot, amelyben bizonyos vallásúakat darabra
mértek és "elintéztek"? Miképp lehetne kom
mentálni egy ilyen ténymegállapítást: "Felme
nőim előrenyújtott üres / csajkákkal lebegnek
súlytalan." Verset írni a megírhatatlanról? Kriti
kát a megírhatatlant eldadogó versről, döbbene
tes képekről? Ráadásul tudjuk, hogy Mezei
András költészetének egyik, ha nem legfőbb

mozgatója a holocaust, amely személyes ta
pasztalata volt, s újra meg újra visszatér hozzá
emlékezni és emlékeztetni. Valljuk meg, nem ok
nélkül. Hiszen a világban ma is őrjöngve folyik a
gyilkolás, s ha nem holocaust is a neve, de népe
ket, vallásokat, hiteket üldöznek, pusztítanak, s
egyre fájdalmasabbnak érezzük azoknak az
emberi érzéseknek a hiányát és elveszítését, ame
lyek nem is oly rég a lét szép eszményei voltak.

Már csak ezért is igaz, hogyemlékeznünk
kell. A kollektív emlékezet talán a kezdete lehet
az önvizsgálatnak. Látomásként jelenik meg
legtöbbünk előtt a Szerelem döbbenetes képsora,
amely a kiszolgáltatottságra rétegzi rá a re
ményt: "A reményen túl, ami van, / ahogy a
füstből visszaszáll, / behorpadt csajkák izzanak,
/ a földben görbült pléhkanál." De miféle re
mény a halálból préselt? S milyen fény lehet az,
amelyet "kipeckelt-szájú csillagok" sugároznak?

Azért van még szolidaritás: "Tarisznyás Ger
gő, városi jegyző / lemondott hivataláról, de
Paks / zsidó polgárait nem zárta gettóba. / Bí-
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zony, az ember esendő, mégis: volt próba." És
voltak, vannak mások is. Nem elegen, de voltak
és vannak, Akadnak közömbösek. Mások meg
futnak. Am a tarisznyásgergők mindenkor visz
sza adják a reményt és az emberbe vetett hitet. S
a kötet végkicsengése, az ÜzenetJeruzsálemből is
ezt a szólamot erősíti: "Minden út ama keskeny
ösvényen / a Golgotára vezet, keresztény test
vérem / add a kezedet, itt van Bor, / Babi Jár, a
pesti Dunapart, Treblinka, / Dachau, Birkenau,
- ha a Názáreti / Jesu ben [oszéf tebenned erre
téved, I állok az Aranykapuban / ismét és virá
got hintek elébed." (CET Belvárosi Könyvkiadó,
Budapest, 2004)

RÓNAY LÁSZLÓ

GION NÁNDOR: MIT JELENT A TÖK
ALSÓ?

Figyelmet érdemlő és zavaró mozzanatok egy
aránt jellemzik a Novellák a hagyatékból alcímet
viselő posztumusz Gion-kötetet. Némileg zava
ró, bár hagyatékot tartalmazó kiadványról lé
vén szó, talán érthető is, hogy egyetlen kötetben
nemcsak három (sőt talán négy) könyvre oszt
ható anyag zsúfolódott össze, s hogy benne a
novellák mellett helyet kaptak a "naplórészle
tek". Nem műfaji másságuk miatt zavaró
mindez, hanem mindenekelőttazért, mert ezek
érdeklődésre számot tartó írói!emberi hiteles
ségét igencsak kérdésessé teszik a szerző jugo
szláviai életére vonatkozó mondatai. Szerencsé
re a kötet novellái annak ellenére, hogy kivétel
nélkül tartalmaznak Jugoszláviára és a véres
balkáni évekre utaló részleteket (emlékek, szín
helyek, szereplők), nélkülözik a naplók hamis
személyességét, többnyire feledtetik Gionnak a
volt Jugoszlávia sorsa alakulására vonatkozó
utólagos tisztánlátását, illetve a szerző ellenálló
magatartását tanúsítani hivatott szavait.

A novellákban Gion előző könyveiből, min
denekelőtt a szenttamási tetralógia első két kö
tetét (Virágos katona, 1973; Rózsaméz, 1976), az
ugyanott, az író szülővárosában játszódó novel
lafüzérét (Ezen az oldalon, 1971), valamint az if
júsági regényeit jellemző áradó mesélőkedv és
az ebből következő ügyes, már-már detektív
vagy kalandregényeket idéző történetbonyolí
tás tér vissza. S bár eléggé gyakori, hogya no
vellákban megismétli a szereplőkre, az esemé
nyekre vonatkozó részleteket, információkat, a
kötet írásait ez nem teszi sem nehézkessé, sem
unalmassá. (Ha nem posztumusz kötet lenne,
nyilván maga a szerző gondoskodott volna az
ismétlések eltüntetéséről, amelyek viszont eb
ben a formában akár érdekes műhelytanulmá-



nyi adalékokként is szolgálhatnának egy régóta
esedékes Gion-monográfia írója számára!)

Néhány novellát leszámítva, mint például a
Műfogsor az égbó1t, melyekben Gion a napi szen
záció reményének áldozva mindenáron aktuáli
san véres balkáni sztorit próbál fabrikálni egyik
régebbi szereplője, a .Szsgény Kis Rahmá
novics" köré, a posztumusz kötet számtalan
délszláv vonatkozása érdekes és egyben hiteles
színező elemként kap helyet a szövegekben,
amelyek valóságtartaimát - bár egy helyütt
mintegy elszólja magát: "a történet fele igaz, a
másik felét hozzáköltöttem" - rendre saját ál
landó jelenlétével igyekszik megteremteni, elfo
gadtatni. Hogy közben nem mulasztja el az al
kalmat, ha dicsérttetrheti (önlmagát, műveit,

azt az olvasó elnézi, sőt, olyan írói fogásnak is
tekint(het)i, mint amilyennel Gion a novellák
szereplői kapcsán gyakorta él. Emellett saját ál
landó jelenlétére, ami a mesélő hajlamú szerző

esetében szinte természetes, Gionnak azért is
szüksége lehet, mert ez - akár a novellák állan
dó, illetve vissza-visszatérő alakjai - is segíti(k)
a rá jellemző, általa kedvelt ciklusszerkezet ki
alakításában. Az akkor is ügyesen bonyolított
sztorik, ha szinte semmi sem, vagy nem sok tör
ténik bennük, ne,m ritkán épp az állandó szerep
lők révén, mint Agnes, az okos atomtudós szere
tő, Leonyid, az ukrán bérgyilkos, a Dominika
"művésznéven" prostitúciót űző szép mosolyú
egyetemista lány, a nyomozótiszt Palotás Ferenc,
az egykori katonatárs, újabban Európa-utazó,
kétes ügyletekbe keveredőbosnyák kamionsofőr

Szelim Ferhátovics, kétbalkezes bácskai magyar
vállalkozó Zavarkó Sándor, a baranyai három
szögből menekült költő Bozóky Sándor, hogy
csak a leggyakrabban feltűnő alakokat említsem,
szervesülnek az olvasót egy sajátos. napjainkban
fölöttébb ismerős világba beavató, akár regényt
is előlegező prózaírói vállalkozássá.

S ennek, sajnos, már nem lesz, nem lehet
folytatása. (Noran, Budapest, 2004)

GEROLD LÁSZLÓ

PÉTER KATALIN: A REFORMÁCIÓ:
KÉNYSZER VAGY VÁLASZTÁS?

Alapvető fontosságú könyvet kapott az olvasó
Péter Katalintól. A szerző a rá jellemző remek
stílusban megírt munkájában a magyarországi
reformáció megjelenéséről és terjedéséről foglalja
össze véleményét. A téma felvezetésében bebizo
nyítja, hogya középkor végi ember korántsem
fordult el az Istentől, vagy az egyháztól, és a
darwini evolucionista felfogás a keresztény egy
háztörténetben nem alkalmazható. A Mohács
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időszakában élő emberek komoly teológiai isme
retekkel rendelkeztek, aktívan érdeklődtek egy
házi kérdések iránt. Ezt az 1514-es paraszthadjá
rat okainak elemzésével támasztja alá Szűcs Jenő

e tárgyban írt tanulmányai alapján. Az esszé ge
rincét adó gondolati egységben arra a kérdésre
keresi a választ, milyen hatásoknak volt köszön
hető, hogy valaki megmaradt ősei hitén, míg
mások az új tanok követőivé váltak. Péter ezt a
szabad akaratnak tulajdonítja, ugyanis a Magyar
Királyság már 1526 előtt is többnyelvű és több
vallású volt, mégsem okozott semmilyen problé
mát ortodoxok, zsidók és keresztények egymás
mellett élése. A szerző szerint ez is közrejátszott
abban, hogy Magyarországon, néhány elszigetelt
jelenséget leszámítva, nem került sor véres
vallásháborúra. Az itt élők számára természetes
volt, hogy valaki más, a békés egymás mellett
élés toleranciára nevelte a királyság népeit.

A könyv legfontosabb tanúsága itt került
megfogalmazásra. Számtalan példát hoz Péter
arra, hogy a földesúri függésben élő nemtele
nek az élet több területén élveztek teljes szabad
ságot. Szabadon mehettek akár külföldi iskolák
ba tanulni, akkor és azzal házasodtak, amikor
és akivel akartak, és a kegyuraság intézménye
sem jelentette azt, hogy a birtokos megszabta
volna a jobbágyok vallási hovatartozását. Ez is
mét pompás cáfolata az Engels által második
'jobbágyságnak aposztrofált intézmény magyar
országi létének. A Magyar Királyság területén
élők életük privát szférájában immunitást él
veztek, felsőbb hatalom nem akart és nem is
szólt bele. Ezt a szerző újabb adatokkal támasz
totta alá. A papok és tanítók megválasztása
mindig a közösségek joga és kötelessége ma
radt ebben az időszakban. Az 1560-as években
elrendelt egyházlátogatások fennmaradt jegy
zőkönyvei azonban arról tanúskodnak, hogy az
esztergomi egyházmegye területén működő pa
pok jelentős része házas volt és egy közösségen
belül egy, illetve két szín alatt is áldozott. Ez a
közösségen belüli szabad akarat lenyomata.

Már csak egy kérdés marad hátra: egy zárt
kisközösségen belül minek köszönhető, hogy
valaki felekezetet váltott? Erre a szerzőnek is
csak egy válasza van források hiányában. A hí
vők teológiai ismeretek birtokában szabadon
döntöttek arról, hogy csatlakoznak-e a reformá
ció valamelyik ágához, és a szabad akarat meg
nyilvánulásának tekinthető az is, ha valaki
megmaradt a régi hiten. Péter Katalin munkája
a 2004-ben e tárgyban megjelent egyik legjelen
tősebb magyar nyelvű szintézis. (Nemzeti Tan
könyvkiadó, Budapest, 2004)

VARGA SZABOLCS


