HÓNAPRÓL HÓNAPRA
Amikor utoljára beszélgettem Mezei Andrással,
arra buzdított, írjam meg emlékeimet az általam
ismert és becsült írókról. Ez volt a legelső, címét
részben ő választotta: Homályosuló arcok: Képes
Gézáról. Most már csak a tragikus hirtelenséggel
elhunyt költő emléke előtt tiszteleghetek vele.
Miközben A magyarirodalom történeteit olva stam, arra gondoltam, hogy a szerkesztői bizonyára ízlésü k és meggyőződésük szerint szembesültek író kkal, jelenségekkel, esem ényekkel. s
mérlegeléseik nyomán végül kialakult bennük a
"történetek" megírásra és megörökítésre érdemes folyama ta.
Arcokat, ismerősöket keresve döbbentem rá,
hányan estek ki a rostán, mivel nem bizonyultak
elég súlyosnak, hogy helyet szorítsa nak nek ik a
tekintélyes terjedelmű kötetekben. Másutt elmondtam már, hogy d öbbenettel tapasztaltam
péld ául Juhász Gyula és Tóth Arpád elhulltát, s
azt ugyancsak, hogy némelyik igazán nagy íróról
- péld ául Pilinszky Jánosról hevenyészett szöveg
olvasható. Rá kellett ébrednem arra is, hogy az idő
múlásával jó néhány kedves íróm a peremre szorul, vagy ott sem jut számára hely. Igazságos az
utókor ítélete, vagy sem, aligha az én feladatom
eldönteni. De én például kedveltem Képes Géza
költeményeit, magyarításait (dühbe gurult, ha a
" mű ford ítás" szót hallotta) és tanulmányait.
Elég gyakran futottam össze vele . Majdnem
mindig kedves barátjához, a szomszédunkban
lakó Kolozsvári Grandpierre Emilhez jött (az ő
utóélete sem biztató, de róla más alkalommal
sz ólné k), s mert apámról azonosított, megállt, s
egyetemi tanulmányaimról tudakozódott. Egyszer arról faggatott, mit tudunk a magyarok
nyelvrokonairól. Mondtam balga m ódon, hogy
a finnugor nyelvcsaládból származunk. Nem
számítottam arra, hogy ezzel sikerül dühbe gu rítanom. Ki az a szerencsétlen - hörögte -, aki
nem tudja és nem ismeri el a törökökkel való rokonságunkat? Rémülten dadogtam, hogy péld ául Bárczy Géza is a költő által eretnekeknek
minősített tanok hirdetője. Elv áltunk. úgy hittem , kivetett szívéből. De nem! Evek múlva
szóba került, hogy készüljön róla pályakép a Kortársaink sorozatban. Azt javasolta: én írjak róla, s
ezzel alaposan megnövelte öntudatomat.
Nekiláttam. Ennek negyedszáza. Addig megjelent kötetei dedikálva sorakoztak édesapám könyvespo1cán. Először az 1933-ban megjelent Márványba vésteket kezdtem olvasni, s egyik nagy
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kedvence, Stefan George hatásának jeleit nyomoztam. De hirtelen megfeledkeztem a sokszor terméketlen filológiai mutatványokról.lgazi remekműbe is ütköztem, A télifasor királyvárásmba: "Fehér

szüzek sorfala áll I ezüstös szin ű rónák végesvégig. I
Még nem láthatják a királyt, I de márelpirul mind a
füle tövéig. II Egypillanat ésa tűzkoronás fej lelőbukik
az ég peremén, I a fák hajában kigyúlnak a varjak, I a
varjak: a sokfekete diadém. II Vak dörrenés riad most
valahol, I búgva söpör adúlt róna felett: I imbolygó lángú fáklyák mára fák, I füstjük kavargó varjúsereg."
Büszkén és méltósággal hivatkoztam akkor
Stefan George Wir Schretten auf und ab im reichen
Flitter című versének kezdetére, "a sugarak özönében" lépegető emberpárra, lám, itt a keresett ihlető. Ma már röstellern magam ilyen mondvacsinált párhuzamok miatt. Tény, hogy Képes Géza
nem tiltakozott, csak ironikusan mosolygott. Mert
amikor elkészültem egy-egy fejezettel, elkocogtam a Palánta utcába és megmutattam neki. Soha
nem javított bele egyetlen szót sem, rám bízta magát. Szobájában éktelen rendetlenség honolt, a falon idegen nyelvű versszövegek lógtak, fordításra
vártak. Azokat a költeményeket függesztette föl,
amelyeket nem egyetlen lélegzetvételre tolmá csolt. Elmondtam, mekkora élvezettelolvastam a

Tóparti találkozást: "Tűzrózsákat nyitotta tó,I álltak a
fák minden-tudók. I Ibolyával, nagycsokorral I három
kislányjöttaz úton(...) Régidal: nagycsokorral I a tavasz jött velem szembe, I rámnevetett, kinevetett, I s
beletünt a végtelenbe."

"Elég jó" - dünnyögte. Ennyit, nem többet.
De talán nem mondtam nagy ostobaságot. Attól
kezdve haláláig megkaptam köteteit, kedves dedikációkkal. Legérdekesebb az Először magyarul
fordítás-kötet, amely hatalmas és döbbenetes
gyorsasággal megszerzett nyelvtudása egyik bizonyítéka, amelynek első jele a Napnyugati madarak volt 1937-ben. 6 tényleg megvalósíthatta
volna az úgynevezett permanentista mozgalom
célkitűzését: az egész világra kiterjedő fordítói
kultúra ,megteremtését "a pogányság betörése
ellen". Am közbeszólt a második világháború s
a megtapasztalt "pogányság".
Haladtam, szállítottam a fejezeteket, beszélgettünk, s közben feltárult előttem egy önt örv ényű személyiség, és az irodalomról vallott elképzelése . Közben pedig szélesebbre tárult előttem a
kor, amelyben írt, s amely talán sohasem becsülte
érdeme szerint. Növekedett a dedikált könyvek
száma, aztán hirtelen vége szakadt a sornak.
Szakdolgozatokat szoktam íratni Képes
Gézáról. Ugy tapasztaltam, a fiatalok szeretik a
verseit. Talán lesz majd reneszánsza.

Mezei András jóvoltából kaptam meg a nemrégiben elhunyt Székely Magda Régiésúj verseit.
Kívánesi volt a véleményemre, majd beszéljünk
róla - mondta. Emlékezett, hogyaköltőről édesapám rendkívül elismerő méltatást írt a Vigiliában, és nemzedéke egyik legjelentősebb lírikusának nevezte. Tömör, félig elharapott költeményei
szeretetre hangolt világba vezettek. rendszerint
többféle asszociációt hívva életre. Az Atyámfiát
úgy olvashatjuk, mint Szent Ferenc monológját:

"Köszöntelek, atyámfia, farkas! I Haakarod, a húsomba
falhass, I mégis inkaöb ldbomndl hasalhass, I szeretetem
lám ez a hatalmas. II Furkósbot ne érje semmijusson,
I hanem fényes tisztességre jusson, I defogából új vér
ki ne fusson, I akkor dühöm vesszeje lesújtson."
Sokszor tapasztalhatjuk, nem kis fájdalommal,
hogy az irodalomból lassan-lassan kiveszőben
van az emberség érzése. Székely Magda költészetét a részvét és megértés hevítette át. Hitte, tapasztalta az emberi bűnöket, gyengeségeket, de
némi iróniával fűszerezve felülemelkedett szomorú tapasztalatain: "Zsugorodik szegény gonosz,

I csak rongycsomó, márnincsen arca, I lohol egyedül,

magyaráz, I undorító sérelme hajtja, II kijár többféle
kárhozat I neki, deirgalomért házal, I és nincsszámára
irgalom, I amiövé, viszi magával. II Havolna, akitartozik/ nekiakár garasnyi jóval, I egy pillanatra szánja
meg, / és legyen övéaz a sóhaj." (Szánalom)
A verseskönyv a gyász fekete színébe kötve
jelent meg. A magyar irodalom egésze is gyászolja halottait.

RÓNAY LÁSZLÓ

GILBERT KEITH CHESTERTON:
BROWN ATYA TITKA
"A fekete pont fokozatosan növekedett ugyan,
de egyebekben nem sokat változott: kerek és fekete maradt." (10.) Bizony, ilyen megmosolyogtató esendőséggellépszínre a detektívirodalom
egyik legrokonszenvesebb figurája, Brown atya.
A sötét papi ruhában közeledő alak - a könyv
bevezető írásában - egyszerre hoz magával történeteket és történelmet. Régi barátja kastélyáhan vendégeskedve nyolc bűnügyéről számol
be. (A szövegsorozatot két, az elbeszélés helyzetét megalapozó írás keretezi.) Nyomozásainak
históriáját pedig hagyományok érlelte irodalmi
nyelv tolmácsólja. (Zombory Erzsébet fordítása
kifogástalan.) S hagyományok összegződnek a
főszereplő személyében is - amennyiben az a
nyomozó és a pap toposzának ad új értelmet.
Chestertont Szerb Antal éppúgy nagyra tartotta, mint - világképéhez vonzódón - Pilinszky; vagy - detektívtörténetei okán - Borges. E
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magyarul most először olvasható novellák világossá teszik, miért. Az elegáns szellemesség, a választékos stílus, a kiművelt humor és a mértéktartó elbeszélői magatartás: alkalmasint e
tényezők azok, amelyekben Szerb a "jól temperált polgári mámor" esztétikai hozadékát látta. S
még valamit szükséges ehhez hozzátennünk.
Nyilvánvalóan nem mellékes ugyanis, hogy a
Szent Domonkos-templom papja az, aki bűnese
tekre derít fényt. A chestertoni szándék éppen ez:
olyan módon deríteni fényt elítélendő cselekedetekre, hogy az ítéletet azonmód a megértés és föloldozás zavarba ejtő, kegyelmi mozzanata egészítse ki. Mintegy a "gyűlölni a bűnt, de szeretni
a bűnöst" keresztényi parancsa szerint. "Megvárom, hogy lélekben magam is gyilkos legyek" magyarázza szokatlan módszerét a főhős (17.).
"Egyetlen ember sem ér semmit, amíg nem tudja
magáról, milyen gonoszságra lenne képes" fűzi hozzá (18.). Elgondolni, miképp gondolkodhat egy gyilkos; lépésrőllépésre kitérvelni és végrehajtani lélekben, amit az elkövető a valóságban
vitt végig. A kriminológia hideg okfejtéseit eseti
homíliával akasztani meg: " ... az egész világon
egyedül egy elítélt bűnözőnek adatott meg, hogy
hallhassa a bizonyosság ígéretét: »Még ma velem
leszel a paradicsomban.«" (72.) Hit és humánum
hitelesíti egymást ebben a fölfogásban; ez kétségtelenül ritka és értékes jelenség, kivált az utóbbi
idők krimiirodalmában.
Hogy Brown atya történeteinek kiadását -,e
mostanin túl még négy kötetben - éppen az Uj
Ember vállalta: nem magyarázhatatlan körülmény. Chesterton nem csak szépírói ténykedésével vált kora egyik legnépszerűbbszerzőjévé.
Esszéi hasonlóan nagy hatásúak voltak: a katolikus gondolkodásnak egy egészen sajátos. a
dogmák szigorát az intellektus derűjével társító
változatát képviselték. Egyik ezek közül "a korlátok kombinálása általi teremtés" emberi lehetőségéről értekezik. (Szembeállítva azt az isteni
kreativitással, amely a semmiből képes teremteni.) Korlátok közt, szabadon: Brown atyát nyomozásaiban, Chestertont novellisztikájában segítette ragy-ogó megoldásokhoz e fölismert
létállapot. (Uj Ember, Budapest, 2007)

HALMAJ TAMÁS

GILBERT CESBRON: A SZENTEK
A POKOLBA MENNEK
A francia félmúlt részét, a kibontakozó és fennmaradásért küzdő munkásrnisszió korszakát
tárja elénk Cesbron regénye. A negyvenes évek
végét, az ötvenes évek elejét: a munkásmozgal-

mak, a békegyűlések, a mindennapos tüntetések, a bevándorlók, a lecsúszottak világát; olyan
világot, amelyben a hagyományos vallásosság
egyre kevésbé jelent támaszt azok számára,
akiknek a legnagyobb szükségük lenne a hitre.
A helyszín Sagny, Párizs sosemvolt, mégis létező munkásnegyede: szomorú, kisiklott, szűk
kalitkába zárt életek színtere, egész külön társadalom a város társadalmán belül: arisztokratái a
háztulajdonosok és a főbérlők, proletariátusa a
mindenkori lakók köre, karhatalma a rohamrendőrség, alvilága a rossz életű Ahmedhez hasonló spiclik társasága. Sötét, különös, reményvesztett atmoszférát teremt mindez - Cesbron
Sagny-ja sokban hasonlít Frank McCourt
Limerickjéhez -, még ha minduntalan átragyog
is rajta az emberség, az összetartás, a mindennapokat megkönnyítő fekete humor, vagy az
újra és újra megújuló hit fénye.
Ide érkezik meg Pierre, a fiatal pap, hogya
gyári munkások között élve segítse a párizsi
misszió munkáját. Megérkezése után nem sokkal magára marad a kis közösség minden gondjával-bajával. Napközben betanított gyári munkas, éjszakánként pedig misézik, vagy a várost
járja, hogy a hozzá fordulóknak szállást, munkát,
gondjaikra megoldást találjon. És mindeközben
küzd a saját kétségeiveLSokszor érzi úgy, hogy
tehetetlen az elvárásokkal szemben; hogya munkája soha véget nem érő és reménytelen; hogy
nem bíznak meg benne igazán. Személyes hitének pillanatnyi megingásaival is meg kell kűz
denie. Végül súlyos kérdésekkel kerül szembe:
mit tehet, ha az egyház mást vár el tőle, mint
amit tennie kellene? Meddig mehet el a rábízott
közösség érdekében? Hol a határ munkás és pap
között? Es végül: hol is van az ő helye pontosan,
és mit kell feladnia ahhoz, hogy megtalálja?
A regény ,alakjai, Pierre és Louis, Madeline és
Jean, Henri, Etienne és a többiek egytől egyik végtelenü! magányos figurák, akkor is,magányosak,
amikor együtt vannak másokkal. Eletük örökös
konfliktus feljebbvalóikkal, elvtársaikkal. családjukkal vagy éppen önmagukkal. Talán leginkább
éppen önmagukkal. Jean Istent keresi: az ő nagy,
"égi haverját" . Madeline úgy érzi, hiábavalóan áldozza fel az életét mások érdekében. Louis a múltjával kűzd, Henry a meggyőződésével, Étienne agresszív apjá val. Es néhányan közülük veszítenek.
Cesbron regénye nem éppen megnyugtató olvasmány, nem is végződik megnyugtatóan. Az
író elvezeti egy pontig az olvasőt. azután elengedi a kezét: rá bízza a folytatást. Es az olvasó,
furcsa módon, mégis elégedett és teljesnek érzi a
történetet. Mert a regényben, minden lehangoló
komorsága ellenére, ott van a makacs remény,
hogy valahol mindig szükség van ránk (és mi el
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is találunk oda), és hogy mindig jöhet jobb nap,
amikor mindent újra kezdhetünk. (Ford. Eckhard Ilona; Uj Ember, Budapest, 2007)
MÁRTON ZSÓFIA

SELMA LAGERLÖF: ,
KRISZTUS-LEGENDAK
Selma Lagerlöf (1858-1940) a svéd irodalom kiemelkedő alakja, hazájában ma is rendkívüli
népszerűségnek örvend. Művei közül számos
olvasható magyarul; ezek közül alighanem a
Krisztus-legendákat tartja legnagyobb becsben az
olvasói bizalom. Már Szerb Antal kortársi olvasata is okkal állapíthatta meg: "A legendaképzés, az elhihető mese adománya Lagerlöf legfóbb írói tulajdonsága ... rr
A könyv tizenegy elbeszélést tartalmaz. Többségük a gyermek Jézus alakját rajzolja meg, de találunk középkori tárgyú darabot is. Ami kőzős e
szövegekben: mindegyik a jézusi jelenséget próbálja közelebb hozni a modern kor emberéhez.
Ehhez az apokrif hagyományokban és a népi
képzeletben élő Krisztus-alak szolgál kiindulásul.
Az írások a mesék meghitt beszédmódját, egyszerűvé nemesített retorikáját alkalmazzák. Ennek
köszönhetően gyermekek számára is kedves olvasmányok lehetnek. Pedagógiai értéküket
rendre szóba is hozzák az értelmezök. (Meg kell
jegyeznünk: bírálni is e vonatkozásban szokták
Lagerlöf műveit. Am beszédes mozzanat, hogy
éppen a különben rezignációra és relativizmusra
hajló Szerb veszi védelmébe a lehetséges művé
szi gyöngeségeket: "El kell ismernünk, hogy az
életben nincsen annyi jóság és szeretet, mint
Dickens és Lagerlöf írásaiban; de nem szabad
olcsó irodalomnak tekintenünk csak azért, mert
valóságos jóság és szeretet van benne.")
Az egyszerűség, persze - ahogy az evangéliumok és a legendák esetében is -látszólagos.
Nem felszínes elbeszélői könnyedség, hanem a
végső igazságoknak kijáró nyelvi tisztaság ez.
Amely nem elsiklik a lényegek fölött, hanem áttetsző szerkezetén keresztül mutatja föl azokat.
Hogy az elsőre befogadhatónál összetettebb és
gazdagabb ez a művésziség, azt érzékletes pontossággal fejti ki a kötet fordítója, Tóth Sándor is
az előszóban. Gondos figyelemmel hangsúlyozza Lagerlöf prózájában a realista igényt, a
szecessziós képalkotást. az atmoszférateremtő
képességet és a szimbolizáló hajlamot. E vonások együtt eredményezik, hogy ezek a "tündérien naiv legenda-elbeszélések" (8.) több korszakban s több korosztály számára nyújtottak.
nyújtanak meghatározó élményt.

A svéd írónő 1909-ben elsősorban e munkájáért kapta meg a Nobel-díjat. Egy-egy évben
fölébred a gyanú: inkább politikai, s kevésbé
esztétikai indoka lehet a díjazásnak (ami nem
föltétlenül baj). Ebben az esetben kétség nélkül
érezhetjük azt: jó helyre került, jó helyen van az
elismerés. (Szent István Társulat, Budapest, 2008)

HALMAI TAMÁS

DAVID FLUSSER: JUDAIZMPS A
MASOQIK )"'EMP(OM KORABAN.
QUMRAN ES AZ APOKALIPSZIS
A 2000-ben elhunyt izraeli tudós neve, aki életét
a második jeruzsálemi templom korabeli zsidó
- s ebből kifolyólag egyben a korai keresztény
- irodalom tanulmányozásának szentelte, nem
ismeretlen a magyar olvasóközönség előtt (lásd
eddig megjelent műveit: Jézus. Az ókori zsidó történelem és irodalom tukrében. Budapest, 1995; A judaizmus és a kereszténység eredete. Budapest, 1999).
Jelen tanulmánykötete azokat az írásokat gyűjti
csokorba, amelyekben a szerző hosszú tudományos pályafutása különbözö szakaszaiban a holttengeri tekercseket elemezte (erre vonatkozóan
lásd Fröhlich Ida: A qumráni szövegek magyarul.
Piliscsaba - Budapest, 2000; Ph. R. Davies - G.
Brooke - Ph. R. Callaway. A holt-tengeri tekercsek
világa. Pécs, 2003).Irásai azt a "hagyományosnak"
is mondható - ma már azonban egyre vitatottabb
(lásd például L. H. Schiffman: Les manuscrits de la
merMorte et lejudaisme: l' apport del'ancienne bibliatheque de Qumrdn ti l'histoire du judarsme. SaintLaurent/Québec, 2003; New directions in Qumran
studies, London. 2003; Qumran Studies. New Approaches, New Questions. Grand Rapids, 2007; A.
Paul: Az esszénusok 'helyes használata' korunkban.
Távlatok, 2007/3. 314-322.; A. Paul: Qumrdn et les
Esséniens. L'éclatement d'un dogme. Paris, 2008)álláspontot tükrözik, miszerint a qumráni közösség egyértelműen az esszénusokkal azonosítható.
Ettó1 függetlenül ezek a gazdagon lábjegyzetelt tanulmányok mégis fontosak (magyar fordításuk
pedig örvendetes), hiszen számos elemük és megállapításuk helytálló és megfontolásra méltó. Csupán kritikusan, és a legújabb kutatási eredmények
fényében kell olvasni őket.
A kötetet, amelynek részletes ismertetése szétfeszítené a recenzió kereteit, az apokaliptika vigasztalást nyújtó és reménységet keltő vezérfo-
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nala hatja át és foglalja egységbe. Ennek ismerete azért fontos, mert az apokaliptika a Jézus
korabeli zsidóság szellemi légkörének egyik fontos jellemzője és összeteyője. Nem véletlen, hogy
nem csupán áthatja az Ujszövetséget, hanem annak utolsó irata éppen János Apokalipszise. Flusser szerint "az apokaliptikus gondolkodó akként
látja magát, mint aki az utolsó nemzedéknek
tagja, és így fenntartja az új, igazságosabb világ
eljövetelébe vetett hitet" (20.).
A logikus gondolatmenet mentén felépített
válogatás első írása "a holt-tengeri szekta" világnézetét taglalja, amelynek tagjai meggyőző
déssel hittek a saját kiválasztottságukban és kiválóságukban. Mindez természetesen sajátságos
gazdasági ideológiát is eredményezett (vagyonközösség). Ugyanakkor, a qumráni sajátosság figyelembe vételével, Flusser többek között tárgyalja az orvoslás, az igazságosság, a házasság,
a liturgia, az etika, valamint a másokhoz és a hatalomhoz való viszonyulás kérdéseit is.
A tanulmánykötet egyik figyelmet érdemlő
írása a Birkat ha-minim ("a mínek elleni áldás")
kérdéskörét járja körül. A szerző azon - nem igazán meggyőző- véleményét fejti ki, hogy ez az
"áldás" (valójában átok) kezdetben az esszénusokra vonatkozott, és csak később, a templom
pusztulása (Kr, u. 70) utáni időszakban irányult
a keresztények (Krisztus-hívö zsidók) ellen (újabban lásd például Y. Y. Teppler: Birkat haMinim.
Jewish andChristians in Confliet in theAncient World.
Tübingen, 2007, héberből fordított munkáját).
Flusser érdeme, hogy a korai keresztény irodalmat a korabeli zsidó irodalom részének tekinti.
Tanulmányaiban ezért rendszeresen igyekszik
felvillantani a párhuzamokat és kölcsönhatásokat; illetve kidomborítani, hogy az első keresztény iratok nem csupán saját koruk zsidó szellemi
légkörébe ágyazódnak be szervesen, hanem hozzájárulnak a korszak judaizmusának jobb megértéséhez is (lásd például "a korai egyház államszemléletének zsidó gyökerei"; vagy "a félsekeles
templomadó az evangéliumokban és a qumráni
közösségben"). Ennek függvényében műve világossá teszi, hogy a kereszténység egyértelműena
zsidóságban gyökerezik, és kezdeti szakasza (de
későbbi fejlődése is) érthetetlenné válik, amenynyiben kiszakítjuk eredeti környezetébó1. Flusser
tanulmányai ezt az eredeti szellemi környezetet
igyekeznek megjeleníteni az olvasó előtt. (Ford.
Pásztor Péter; Zsidó tudományok; Múlt és Jövő,
Budapest, 2007)
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