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KERESZTESI JÓZSEF: HAMISOPERA
Kritikák 1999-2007
Manapság, am ikor újra heves és nemritkán öni smé tl ő va gy üresbe futó vitá k folynak a magyar kritika irodalmi és int ézm én yes szerepéről , l ehetőség eiről , örve nde tes ese mé ny egy
olyan kritikakötet megjelen ése, mint Keresztesi
Józs efé. A csa kne m tíz évnyi anyagból váloga tó,
kortár s magyar irod alommal foglalkozó írásokat ma gába foglaló gyűj temény ame llett, hogy
karakteres, határo zott és so kré tű beszédmód ot
képvisel, az egyes értelmezésekben és k űl őn ő
sen a kritika válogatásokat elemző szö vege kbe n
a hazai kritikai megk özelítések ga zdagságára is
rávilágít. A kötet olvasója így nemcsak a recenzeált alkotókról nyerhet rendkívül érdekes elgondolásoka t, hanem arról is megbizon yosodhat. hogy
bár a kort árs kritik ák sokszo r ellentmo nda na k
egy másna k, de al apvetően mégis term ékeny
párbeszéd et folytatnak.
Keresztesi kritik áinak egyi k legrok onszenvesebb sa játossága a józanság. A józanság vagy
mértékletesség minden ekel őtt azt jelenti, hogy
tart ózkodik az üres pátosztól vagy hat ásvad asza ttól, és elzárkózik attól, hogy az egyes irodalmi műveket nagyszabású irod alomtörténeti vagy
művészetfilozófi ai konstrukciókn ak rendelje alá,
vagy éppenséggel merev elméleti di alektusokra
fordítsa le. Ez a józanság ugyan akkor magával
ragadó szenved élyességgel párosul : Keresztesi
szenvedé lyes olvasó és kritikus, aki elköteleze tten hisz abban, hogy az irod alomnak szá mo ttevő, személyes tétje van. Ami nem egyszerű l'elsz ó, han em a szövegek olvasását is vez érli. gy
Kovács András Ferencről és Parti Nagy Lajosról
írva Keresztesi nem elégszik meg azzal, hogy felmondja a nyelvkri tikai-játékos költészet kritikai
leckéjét, han em elegá ns elhatárolódással a felületesnek ható kate góriák értelmére és jelentőségére
kérd ez rá. Ez az igén y a kötet minden írásában
megjelenik, nemegyszer explicit form ában , s
többnyire lény eges belátásokat tesz leh et öv é,
Igazi telitalálat az a megfigyel és. hogy Parti
Nagy költészete egya ránt fennta rtja a költészet
érzelme ket megtisztító, kata rtikus igényét, és a
líra mesterségbeli, kézműves je llegű megforrn álts ág át: ily mód on a d ilettán s versbeszédre
rájátszva sze rt tesz az érzés erejére, amelyet a lelem ényes sze rkesztés nem annyira m érs ékel ,
min t inká bb formába önt. A Petri György költészetével foglalkozó írás m egg yőzően érve l amellett , hogy Petri poétikai ford ulatait a hiteltelen-
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nek bizon yul ó k őltészeti- és magatartásformák
kritik ája éltette. amely a kései versekbe n az ily
mód on elnye rt költői megszólalásr a is kiterjedt:
"az elkerü lhetetlen és közeli halál tudata elméletileg tipikus, gyakorlatilag azonban végletesen
individuális élettapasz talatának költői feldolg ozásá hoz Petri a megszólalásmód radikálisan (és
helyenk ént egyszerre ironikus an) tipikussá tételében talált m egfel elő eszközre", fogalmaz Keresztesi. Szintén kiváló - és a szöveg tétjének keresése nélkül aligha nem meg nem valósuló észrevétel, hogy Záva da Pál A fényképész ut6kora
ámű regénye nem egyszerűen két egymástól független történetszálra bomlik szé t, ha nem a tört énetek különbsége a tört éneti-nemzed éki-csal ádi
létben gyökerezettség és a végletesen történeti etlen, a mindent a maga érde keinek megfelel ően
össze mos6 Kád ár-korszak különbségére világít
rá, a többes szám első személyű elbeszélésmód
ped ig a közös nemz eti fel elősségre figyelmeztet.
Mint a péld ák is mutat ják, Keresztesi széles
érdeklődésű, a lírár ól és az epikáról egyará nt
bizton sággal érte kező és ítélő kritiku s. A személyes téttel összha ngba n az iro da lom egy másik lényeges von ását - ame ly egyútta l össze is
kap csolja az elté rő m űn emekre vona tkozó kri tikák at - a megformálás és a tartalom szerves
összha ng jába n látja. A gond olat természetesen
nem új, Keresztesi mindazon által péld a értékű
éleslátáss al szerez érvé nyt neki. Csoóri Sándornál így a vad, exp resszív k épha szn álat. a rontott
rím technika az élet megformálh atóságával
sze mbe n tápl ált kétellyel függ össze, Kuk orelly
End re önéletrajzi regén yén ek redundán s, töred ezett, szabálytalan nyelvh aszn álata ped ig a
fej lődési regén y műfaján ak középpo ntjában álló
sze mé lyiségfejlődés leh etetlen ségét fejezi ki (a
két m ű vés z együttes kötetb eli jelenléte jól jelzi
Keresztesi említett so k ré tű érdek lődésé t) . A forma és a tartalom összetartozásána k igén ye kritikai potenciállal is rendelkezik : Keresztesi szerint Térey János Pau/usa más okok mellett
éppe n a választott m űfajjal, a verses regénnyel
járó sajátosságokna k mon d zavaróa n ellen t. A
kötet kieme l kedő írása a Tóth Krisztina no vell ás kötetéről a Térey-b írálattal ellentétes előjellel
szóló kri tika, ame ly alighane m a m ű eddigi legér tőbb olvasatát nyújtja.
Keresz tesi József józan, nyitott , más kriti kusokra ős z i n té n kív ánesi. és ép pen ezért velük
egyen l ő vitapartne rré vá ló, elfog ulatla n, az iroda lmat személyes és fontos ügynek tek intő, a
kriti zált m ű vekről lén yeges, gya kra n újs zerű
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megfigyelésekkel szolgáló, következetes olvasási javaslatokat kínáló kritikus. Kötete az utóbbi
évek jelentős kritika gyűjteménye. (Kalligram,
Pozsony, 2007)

GÖRFÖL BALÁZS
VÁNDORFÉNY

A keresztény világ legszebb elbeszélései
A gondolat, hogy keresztény témájú és szellemiségű írásokból állíttassék össze antológia,
nem új. Ez a kimért szerkezetű és finom kiállítású kötet nem is okoz meglepetést. Ám, sajátságos módon, örülnünk kell, hogy nincs min
meglepődnünk: öröm természetesnek (mert hagyományokba illeszkedőnek) találni egy ilyen
munkát.
A Kindelmann Győző válogatásában és szerkesztésében megjelent kötet ideális karácsonyi
ajándék lehetett 2007-ben. Ideális, mert küllemében és tartalmában különlegesen szép kiadványról van szó. S ideális azért is, mert az eszme, amelyet hordozni és megosztani hivatott,
karácsony idején mutatja meg legnyíltabban
egész évre szóló üzenetét. "A keresztény világ legszebb elbeszélései" pontos alám: egyszerre utal
az elbeszélések természetére s arra a lelki-szellemi közegre, amelyben szűlettek - s amelyben a
befogad6 olvasás értelmet adhat létüknek.
A gyűjteményben szereplő művek egytől
egyig klasszikus szerzők alkotásai. Anatole
France-tól Babits Mihályig, Gárdonyi Gézától
Dino Buzzatiig terjed (s hívogat) a névsor. (Szép
feladat, izgalmas vállalkozás lenne egy további
kötetben kortárs szerzők hasonló írásait kőzre
adni.) A három ciklus (Szelíd csoda, Vdndorfény,
Az aszú szőló) jól átlátható rendben követi egymást. Segít a fülszöveg is: eszerint előbb Krisztus-legendákat olvashatunk; majd "a középkor
misztikus világa elevenedik meg"; legvégül "a
modem kor sugallta legendákhoz" jutunk el.
"A legkisebb élet sincs egyedül, a legkisebb élet
is a legnagyobb dráma szívében, középpontjaban állhat és ott is áll, ahogy ezt a művészek
mindíg is sejtették, s a szentek mindig is tudták." Erzésünk szerint ez a Pilinszky János-i tapasztalat vetül rá mindegyik szövegre, ez hatja
át esztétikán túli többlettel a könyvet.
"Gondolatainknak az égre kell irányulniuk"
- idézhetnénk végül Lisieux-i Szent Teréz
egyik leveléből. A Vdndorfény írásai ebben a
munkában, gondolataink égre irdnyítdsdban a mű
vészet szelíd erejével nyújtanak segítséget.
(Szent lstvdn Társulat, Budapest, 2007)

HALMAJ TAMÁS
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PAPOK PRÓBATÉTELEI
Amikor elértem bizonyos kort, és szabadon garázdálkodhattam apám könyvei között, egy alkalommal Chesterton Páter Brown bölcsessége című
műve akadt kezembe. Növekvő érdek1ődéssel,
egyre nagyobb tetszésselolvastam végig. Elkápráztatott az apró termetű pap józan, hétköznapi
bölcsessége, s ahogy magától értetődő természetességgel beszélt Istenről. Mintha éppen most
váltak volna el a sarkon. Aztán, immár piarista
diákként, Medvigy Mihály tanár úr beszélt lelkesen Az ember, aki csütörtök volt című Chestertonregényről. Antikváriumban sikerült szert tenni
rá, de nem ragadott meg annyira, mint páter
Brown nyomozásai. Jóval később az író társadalomfilozófiai munkáiból is olvastam egyet-mást,
s megértettem, miért sorolják az úgynevezett
neokatolikus irodalom jelesei közé. S most itt az
újabb találkozás alkalma: Brown atya hitetlensége
címmel ismét egy csokornyi elbeszélés, amelyeket könnyelműség volna a detektív-történetek
közé sorolni. Bár az atya mindentudása olykor
Sherlock Holmes-éra emlékeztet, ám mindig
hangsúlyozza, hogy az eseményeket egy magasabb akarat irányítja, akinek ő alázatos szolgája és
követője. Már-már a csodás felfedezések birodalmába lépünk, de visszatart a páter racionalizmusa, amely ugyancsak e magasabb lény adománya.
A Brown atya feltdmaddsa című történet befejezése
remek alkalom, hogy megismerjük jellemét és annak titkát. A bonyolult események szálainak bogozgatása közben "Brown atya szemtelen arccal,
csöppnyi ravaszsággal a szemében az asztalon
álló palackra nézett, és azt kérdezte: - Mit szólna
egy üveg igazi borhoz?" Igen, a csöppnyi ravaszság, a látszólagos szenvtelenség és az igazi borból
pohárnyi - ezek a helyzetek és egyénisége kitű
nően megválasztott hitelesítői.
Valamiért mégis kicsit porosoknak érzem
ezeket a történeteket. Talán az angolokra annyira jellemző szertartásosság fölött járt el az idő?
Vagy az ugyancsak rájuk és filmjeikre jellemző
szóáradat korszerűtlen? Vagy bennem van a
hiba, mert egy angol hölgyet csak úgy tudok elképzelni, hogy bájcsevegései közben teáscsészét
tart a kezében (természetesen tányérostul), miközben férje elegáns öltözékben a füvet nyírja a
kertben? Mindezek persze semmit sem vonnak
le az események bájából, amelyek annyira hiányeznak a modem irodalmi művek egy részéből. Erdemes olvasni, és kicsit eltűnődni.
Brown atya "csöppnyi ravaszsággal" tekint a
világra. Kései utóda, Don Camillo, ha lehet, nála
is ravaszabb. Nagy siker volt filmen is Don Camil/o és Peppone, az elkötelezett, Krisztussal pertu
viszonyban álló pap és a kommunista párttitkár

új és új csatáinak története. Igaz, ezek a csaták
nem vérre mentek, elvek védelmében csaptak
össze, de pillanatnyi győzelmeiket úgy ünnepelték, mintha a politika küzdőterén arattak volna
győzelmet. Most itt van kalandjaik folytatása, a
Don Camilla Moszkvában. Peppone egy váratlan
nyereményét arra költi, hogy felkeresi álmai birodalmát, ahol ideológiája arzenálját tudja, s magával viszi Don Camillót is, hátha sikerül "megtéritenie". Együtt szembesülnek azzal a világrenddel,
amelyről közvetlen ismeretek híján oly lelkesen
áradoztak jelentős írók is a harmincas években.
Ugy látszik, rossz helyre tévedtek. Elmaradottság, vendégmarasztaló sár, bizalmatlanság
fogadja őket, s mintha mindenkit behálózott
volna a félelem. Peppone pedig valósággal retteg, hiszen Don Camillóból újra meg újra kibukik papsága, a leglehetetlenebb helyeken mond
misét, imádkozik, s az ő szájából nagyon hitetlenül hangzik az unos-untalan hallható "elvtárs" megszóIítás. Az is kiderül, mekkora éhség
él az emberekben a hiteles szavak iránt, hiába
tömik tele a fejüket a maszlagokkal. Aki átélte a
Rákosi-korszakot, döbbenettel ismer rá saját fojtogató emlékeire. amelyek csak az idő távlatában lesznek mulatságosak. Don Camillo szemszögéből azért lehetnek icipicit derűsek, mert
egy másik küldötteként tekint rájuk.
Nem ismerem a Don Comillo kisvilága sorozatot, amely a Candido című lapban jelent meg, de
e befejező része kedvet csinál, hogy valamennyit
- ha van egyéb - elolvashassuk. Mert ez a mű,
bármilyen mulatságos is, zseniális, hiszen a tanúságtételnek hiteles lehetőségét mutatja meg.
Don CamilIo végül épségben hazakerül. és vele
ketten az "elvtársak" közül, akik torkig lettek az
álságos életformával. s egymásra találtak.
Giovannino Guareschi kesernyés előszavá
ban arról ír, hogy "lelki felüdülésnek" is szánta
regényét, olyan korban, amikor "a gazdasági
csoda felhőkarcolói között az áporodott, poros
levegóben hulla-, szex- és csatornaszag öklendezteti az embert". Néha már mi is érezzük ezt
a szagot, amelynek eltüntetésére sok-sok Don
Camillóra volna szükség. (G. K. Chesterton:
Brown atya hitetlensége. Ford. Péter Agnes.;
Giovannino Guareschi: Don Camillo Moszkvában.
Ford. Bohus Péter. Új Ember, Budapest, 2007)
RÓNAY LÁSZLÓ

JEROME MURPHY-O'CONNOR:
PÁL TÖRTÉNETE

J. Murphy-O'Connor domonkos rendi szerzetes, a nemzetközi hírű jeruzsálemi Francia Biblikus és Régészeti Iskola professzora tudomá-
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nyos életművében fontos helyet foglal el a Pál
apostol életének és munkásságának szentelt kutatás (például: Paul, a eritical life. Oxford, 1996;
St. Paul's Corinth. Collegeville, 2002). Ennek köszönhetően kétséget kizáróan rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyek feljogosítjak arra,
hogy megkíséreljen egy önmagában száraz és
értelemszerűen hiányos, mert csak bizonyított
vagy nagymértékben valószínűsíthető tényeken
alapuló életrajzot történetté formálni. "A kronológiai sorrendet követve olyan részletesen szeretném rekonstruálni Pál életét - írja -, hogy a
történet színes és összefüggő legyen; és hogy az
apostol élete valóban megelevenedjék az olvasó
előtt ... Abban, amit elmondok, sok a feltételezés,
és sokszor veszem igénybe a fantázia segítségét.
A feltételezéseim mindazonáltal a legvalószínűbbek az adott helyzetben, az elképzeléseken
alapuló leírások pedig megállják a korabeli források és történelmi emlékek, valamint saját tapasztalataim kritikáját, amelyeket a történet különbözö helyszínein szereztern." (8.)
A megfogalmazott szándék, és a történelmi
regény műfajába való áttévedés elkerülésének a
kinyilvánított óhaja ellenére a szerző műve
mégis csak egy olyan életrajzi regény, amelyben
a tudományos kutatás eredményei és a fikció
határát súroló állítások (például Pál galileai
származása) a nagyközönség számára szinte
megkülönböztethetetlenül fonódnak egymásba.
Ezt főképpen azért érdemes szem előtt tartani,
mert J. Murphy-O'Connor műve tulajdonképpen Pál apostololvasmányos, jól felépített és
részben dokumentált élettörténete. Egy olyan
életrajz, amely hatásosan eleveníti meg annak a
Pálnak az emberségét és az egyéniségét, akinek
apostoli, Krisztus Evangéliumát hirdető tevékenysége beágyazódik a korabeli gazdasági-társadalmi-politikai kontextusba. Mindez terrnészetesen meghatározza Pál irodalmi-teológiai
munkásságát is. Az egyes páli levelek ugyanis
- még akkor is, ha a szerző valójában nem tesz
különbséget Pál hiteles (lTessz, 1-2Kor, Gal,
Fil, Filem, Róm) és nem hiteles (2Tessz, Kol, Ef,
1-2Tim, Tit) levelei kőzőtt - egy többé-kevésbé
jól meghatározható körülmény szüleményei,
amely körülmény lehetőséget kínál arra, hogy
az apostol kifejtse gondolatait, és feltárja személyiségét. J. Murphy-O'Connor munkája egyértelműen nyilvánvalóvá teszi, hogy élet és életmű szétválaszthatatlanok, s megértésük csakis
az adott kor körülményei közepette lehetséges.
Pál történetét - amelynek magyar fordítására ráfért volna egy szaklektorálás - értelemszerűen kritikusan kell olvasni. A tarszoszi korai
évektől a damaszkuszi úti Krisztus-élményen és
az azt követő különbözö missziós tevékenysé-

geken keresztül (Arábia, Kis-Ázsia, Európa) a
római vértanúságig terjedő páli életút olvasása
azonban mindenképpen gondolkodásra serkentő lehet. Rávilágít arra, hogya Jézus-esemény értelmezése a Krisztus-hívők mozgalmában már a
kezdeti időszakban sem volt mentes a konfliktusoktól. Pedig akkor a közösségek létszáma még
csak néhány tízes, nagyon jó esetben pár százas
nagyságrendű lehetett - többnyire egy több tízezres tömegű városi társadalmi környezetben.
Sőt mi több, magának Pálnak a tanítása és a tevékenysége sem örvendett egyértelmű elismerésnek. Joggal lehet azt mondani, hogy egész
életére és teológiai gondolkodására rányomta
bélyegét ,a zsidókeresztényekkel (például a Jakab, az Ur testvére által irányított, úgynevezett
jeruzsálemi ősközösséggel) való nézetkülönbség, ami nagyszerűen kiviláglik J. MurphyO'Connor művéből. A jövő és a kereszténység
fejlődése, alakulása azonban egyértelműen Pál
zsenialitását igazolta. Miközben a zsidókeresztény irányzat a Templom pusztulása után (Kr.
u. 70) elvesztette a súlyát, és fokozatosan a peremre szorult, addig Pálnak a pogányság irányába nyitott Krisztus-értelmezése megalapozta a keresztény teológiai gondolkodást (a 2Pét
~,16 például, 120-130 körül, Pál leveleit már az
Irások közé sorolja). Mindezek fényében J.
Murphy-O'Connor azon kijelentése, miszerint
"az a kereszténység, amelyet Pál hirdetett, nem
vallott kudarcot", kétséget kizáróan igaz, még
akkor is, ha a kitétel második része - "mivel
megvalósítására még csak komoly kísérlet sem
történt" (345) - erősen vitatható. (Ford. Liska
Endre; Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007)

gek gyógyítása a szolgálat szabta, mérhetetlen
hűségről tanúskodik. Férje halálát követően kitaszította a várból a türingiai uralkodó család, s viszontagságos kivetettség után visszavonultan élt
Marburgban, ahol előkelő származása ellenére
varrással és gyapjúfonással kereste kenyerét, s
életét mindvégig a szegények, a betegek sorsának jobbra fordítására szentelte. A földi életét 24.
évében befejező Erzsébet csodatévő képességét a
sírjánál is tapasztalták. IX. Gergely pápa méltán
avatta szentté Perugiában.
Az Európa-szerte legismertebb magyar szent
alakját évszázadokon át olyannyira emlékezetben tartotta a nép szeretete, hogy a megőrzött
sok csodából, történetből igazán sokszínű, tanulságos mű születhetett. Kivételesen jó példát
teremtő lényét felidézni napjainkban kivált aktuális, amint a kiadó ajánlásában olvasható: "Ez
a kötet a korabeli legendák alapján állítja a gyermekek elé Árpád-házi Szent Erzsébetet, hogy ma, amikor a nincstelenek felkarolását kevesen érzik feladatuknak, az emberszeretet egyik legszebb példaképét
mutassa be nekik."
Szent Erzsébet áldozatos tevékenységét folytatta például kalkuttai Boldog Teréz anya, s remélhetőleg egyre több követője lesz, mert napjainkban, amikor Budapesten ismét hajléktalanok
alszanak az utcán, igen nagy szükség mutatkozik arra az erőteljes szellemiségre, amit II. Endre
király lánya egész életén keresztül hathatósan
helyezett át a gyakorlatba.
Sinkó Veron esztétikus illusztrációi pontosan
kísérik, s igazán alkalmas képzőművészeti eszközökkel jelenítik meg a nemes történeteket.
(Szent István Társulat, Budapest, 2007)

JAKAB ATTILA

ZSIRAI LÁSZLÓ

KINDELMANN GYŐZŐ:
MAGYARORSZÁG RÓZSÁJA

A SZERETET REJTEKÉBEN
nővéréhez,

Árpád-házi Szent Erzsébet élete

Lisieux-i Szent Teréz levelei
Céline-hez

Árpád-házi Szent Erzsébet életét mutatja be
Kindelmann Győző Magyarország R6zsája című
könyvében. Olvasói megtudhatják, hogyan vált
a gyermekkorától fogva erős hittel élő királyleány a szegények szentéletű gyámolítójává.
A könyv fejezetei hűen kísérik végig II. Endre
leányának, később türingiai Lajos feleségének
sorsát születésétől haláláig. A tisztán érthető elbeszélő stílust érzékletesen egészíti ki a dialógus,
a hétköznapitól eltérő meseelemek természetesen emelkednek ki, nem nyomják el a történet
hitelességét. A szegény falusiak megvendégelése, s az anyósa részéről szándékolt áskálódások
ellenére tett egyéb jócselekedeteinek sora, a bete-

Teréz mindössze tizenöt éves, amikor - átküzdve magát és reményeit kora egyházi bű
rokratizmusán - belép a lisieux-i Kármelbe. És
csak huszonnégy, amikor a tuberkolózis legyőzi
a testet. A közbeeső esztendők a keresztény
misztika történetének kitüntetett időszakát jelentik. Már 1923-ban boldoggá, 1925-ben pedig
szentté avatják. Pilinszky János szavaival: "talán legmodernebb szentünk ő", akinek "élete,
szentsége valóságos prevenció az egzisztencialista életérzéssel szemben". Jelen kiadvány e
fölismerés jegyében válogatta egybe azokat a leveleket, amelyeknek címzettje Teréz nővére,
Céline. (l894-től maga is kármelita.)
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Figyelemmel összeállított és gondozott szövegkiadásról beszélhetünk. A leveleket (fordítójuk Erdő Zsuzsa) magyarázó jegyzetek, életrajzi
kommentárok kísérik. Az első levél 1882. április
23-i keltezésű, az utolsó 1897. augusztus 3-án
íródott. Mind tisztább hang beszél bennük mind
bizonyosabb célokról. Végig a szeretetben összpontosuló lelkiség hívását követve. "Isten csodálatra méltó, de még inkább szeretetre" - szól
egy 1889-ből való levél (41.). "Egyetlen dolgunk
van, amíg az éjszaka tart, az élet egyszeri, megismételhetetlen éjszakája, ez pedig az, hogy szeressünk" - olvasható ugyanabban az évben (45.).
"A katolikus számára minden második napi
cselekedet a jó vagy a gonosz szolgálatába állított felajánlás" - mondja Chesterton. Nekünk
szükséges is mondania. Teréz magától, magából tudta és élte ezt. A Szent Teréz-i "kis út" a
szeretet és irgalom útja. Az odaadásé és elfogadásé. Végső soron: a szívé. Misztikája ennyire
egyszerű, ennyire bonyolult. "Lelkeket menteni" Jézus számára, ahogy annyi levélben írja: ez
a szolgálatos szándék teszi másolhatatlanul
egyszerűvé "lelki gyermekségét". "Az igazi kereszt a szív vértanúsága" - fogalmaz egy
1894-es levélben (132.). A közös életszentség vágya ekkor már kiérlelt elhatározás benne.
1891-ben ezzel a gyöngéd tervvel fordul nővéré
hez: "Drága Céline, maradjunk mindig Jézus liliomai." (78.) E levelezés látható jeIét adja annak,
amit különben is érezhetnénk: azzá lettek, azok
maradtak. (Sarutlan Kármelita Nővérek - Szent
Gellért Kiadó, Magyarszék - Budapest, 2007)
HALMA! TAMÁS

KÖNYVKUCKÓ ÉS KISMALAC

Mazsola az Olvasók Boltjában
Manapság már aligha lepődünk meg azon,
hogy nemigen akad olyan könyvesbolt, melynek kínálata egyszerre volna olcsó és színvonalas is. Nos, a Typotex Kiadó és a Holnap Kiadó
közös üzlete, az Olvasák Boltja az értékes kivételek közé tartozik! A Piarista kápolnával majdnem szemben (Budapest, Pesti Barnabás utca
4.), egy fedett belső udvar sarkában elrejtett kis
üzlet nemcsak könyvkínálatával, hanem kulturált berendezésével, kedves eladóival és rendszeres programjaival várja a szellemi fölüdülésre várókat - a kalapnak-kabátnak ott a fogas, a
böngésző érdeklődőnek a szék meg asztal, a
kispénztárcájú vásárlónak pedig folyamatosan
kedvezményekkel kedveskednek...
Az igazán széles választékból - a tankönyvektől a lélektani vagy bölcseleti újdonságokig,
szellemes logikai fejtörőkig és szépirodalomig
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sok minden helyet kap itt - ez alkalommal
mindössze két kötetet szeretnék kiemelni.
E két kötetben Mazsola, az ,egykori tévésorozat hőse kel új életre. A Bálint Agnes írónő meséit tartalmazó kötet történeteit szépen egészítik ki
Bródy Vera rajzai, valamint a bábfiguráiról készült fényképfölvételek. E kis könyvek mégsem
pusztán azok figyelmére és érdeklődésére tarthatnak számot, akik némi keserédes nosztalgiával gondolnak vissza a Kádár-rendszerben leélt
gyermekkorukra, no meg az akkoriban készült
színvonalas gyermek-tévéműsorokra, hanem
minden olyan szülőnek jó szívvel ajánlhatók,
aki kisebb gyermekei számára igényesebb mesekönyvet keres.
Amint azt ,egy írónőnk - talán éppenséggel
maga Bálint Agnes? - mondta: a legjobb az elmesélt vagy fölolvasott mese. Mazsola történetei
pedig a fölolvasásra rövidségüknél és egyszerű
nyelvezetüknél fogva kiválóan alkalmasak.
Mindamellett e kis történetek nyelvi megformálása igényes, és fölnőtt szemmel olvasva is tartalmasaknak bizonyulnak: telis-tele vannak finom lélektani megfigyelésekkel és a gyermekek
iránti nagy szeretettel. A Mazsola melletti másik főhős, az árva kismalacot befogadó Manófalvi Manó alakja egyszerre vonzó és elgondolkodtató - s korántsem pusztán a Mazsola és
kis barátai által művelt, egyre-másra ismétlődő
gyerekes csínyek közben megőrzött, szinte határtalan türelme miatt! Manócska született nevelő: olyan jól ért a bontakozó gyermeki lélekhez, úgy képes akár a kis Mazsola hallgatásából
is olvasni, hogy azt bizony bármely pedagógus
vagy gyermekpszichológus megirigyelhetné...
E mesék fölnőtt olvasója egyszerre derülhet
a gyermeki lélek leplezetlen őszinteségén vagy
éppen annak hiányán, Mazsola gyermekded
önzésen vagy meggondolatlanságán, és ismerhet ugyanakkor a saját (egykori vagy mostani)
érzelmeire a kismalac viselkedésében. A Manócska és Mazsola közötti kommunikáció pedig
igen tanulságos mindazok - szülők, keresztszülők, nevelők, tanárok - számára, akikre (kisebb)
gyerekek bízattak. Ez a Manócska valóban jó
példakép: egyszerre szelíd és következetes. Jó
humorérzékű, és ami talán a legfontosabb: határozottan szereti Mazsolát.
Bálint Ágnes történetei vigasztaló és erőt
adó tanmesék: szelíden szórakoztatnak és szeretettel nevelnek. Olyan erények ezek, melyekre
egyre égetőbb szükség van korunkban - s
nemcsak az íróembernek. (Mazsola. S. kiadás.
Holnap Kiadó, Budapest, 2007; Megint Mazsola.
Holnap Kiadó, Budapest, 2006)
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