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TÖRTÉNELMI LECKÉK
Évek óta eltűnődöm, érdemes-e kritikákat kö
tetbe gy6jtve kiadni. Megjelenésükkor id ősze

rűek, utóbb azonban elveszitik frissességüket,
rendszerint az író életműve is elfeledteti őket, leg
feljebb egy teljesedő pálya valamelyik pontjáról
tájékoztatnak. Az azonban aligha kétséges, hogy
szű letésűk pillanatában korukról is elmondanak
egyet-mást, s az utókor számára tanulsággal szol
g álhatnak. Ilyen érzelmekkel szembesültem Po
mogáts Béla Példámtos kr6nikáival, melynek bírá
lati és tanulmányai olyan világot tárnak elénk,
amelynek irodalmi termése meglehetősenvegyes
szfnvonal ú. Érdemes viszont szembesülni tér
képe rajzol ójával, s számba venni, mennyit vál
tozott azóta ízlése, magatartása és az irodalom
hoz való viszonya, amelyet egyre erősebben

színez át jó értelemben vett irodalompolitikai igé
nye is, az irodalom és az egyetemes magyar kul
túra ügye iránt folyvást erősödő felelősségeés el-
kötelezettsége. .

A Példámtos kr6nikákról szólva első benyomá
sunk az, hogy egymás mellett szerepelnek pél
dázatos Irókrólrajzolt arcképek és műveik elem
zése, mellettük pedig olyanok, akiket - esetleg
- a majdani krónikások említenek. nem alkotá
suk sz ínvonala, inkább szerepük okán. ..

Hadd mondjak példákat. Ottlik Géza, Örk ény
István, Szabó Magda, Hubay Miklós, Mándy Iván
és Mészöly Miklós tényleg példaszerű Irók. Nem
kevesen tekintik példájuknak őket, vallomásaik
kal jelezve kapcsolatuk kikezdhetetlenségét, má
sok pedig utánozzák írásművészetüket. Ebbe a
körbe sorolnám természetesen Sütő Andrást is,
akirő1 kitűnő írásokat válogatott Pomogáts Béla.
Kertész Imre pedig Európa-szerte megbecsült író,
akinek érdemeit aligha kisebbítik a m éltatlan gya
núsítgatások és politikai indíttat ás ú támadások.

Sz ületésűk idején fontos szerepet játszottak
Sarkadi Imre írásai, elsősorban erkölcsi kérdése
ket feszegető drámái. Ezek mára megkoptak. Re
mekül indult Sánta Ferenc, az ő érthetetlen elhall
gatása nagy veszteség volt. Karinthy Ferenc útja
azt példázza, mennyire káros , ha egy igazi tehet
ség nem a saját törvényeit követi, hanem kora el
várásaira kacsingat. Cseres Tibor megérdemli,
hogy méltassa műveit az irodalomtudomány: a
Hideg napokalighanem maradandó, a Ytzaknai
csatákat viszont nem érzem "regényeposznak" .
Fekete Gyula azok közé tartozik, akik fölé burát
rakott az irodalompolitika, így egyre inkább leve
gőhiánnyal k üzd ött, nem futhatta ki tehetségét.
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Galgóczi Erzsébet valóban "igazságkereső" író
volt, némelyik rn űve jogos feltűnést keltett, azt
nem tudom, vajon a történelem változásai nem
szegényítik-e ezek aktualitását. Moldova György
a maga médján következetes népszerűsége töret
len, az a nagy kérdés, vajon arányban van-e ez
művei színvonalával. Hernádi Gyula halála óta
nem telt el annyi idő, hogy megvonhatnánk élet
műve m érlegét, tény, hogy hozzájárult a magyar
próza nagykorúsításához. Konrád György "láto
gatója" szenzáció erejével hatott, esszéi mindig
felkavarják az irodalmi közéletet. az ő valódi he
lyét is csak az utókor jelöli ki. Sándor Iván erköl
csi következetessége és gondolati ereje tiszteletre
rn éltó,ám Rákosy Gergelyt és Bertha Bulcsut, bár
mily szeretettel idézi is őket Pomogáts Béla, már
az utánunk következőnemzedék is elfelejtette.

Teljes m értékben egyetérthetünk Pomogáts
csal: "az irodalmi folyamat története nem úgy
műkődik, hogy az újabb fejlemények eleve ki
szorítják és érv énytelenítik a régebbieket", ezért
is kötelességünk őrizni a régebbi értékeket
(hangsúlyoznám: az ér tékeke tl), s a feledéssel
szembeszállva szép feladatunk életre kelteni a jó
írókat és műveket. Hogy kit felejtünk el, és kit
nem, abban döntő az elkötelezett, hűséges iro
dalomtörténészek szerepe. Pomogáts Béla ilyen
irodalomtörténész, szerepe tiszteletet parancsol,
s k űzdelm ét még rokonszenvesebbé teszi, hogy
nem enged a politikai szélj árásoknak. Nem min
dent gondolok értéknek. amit ő, de szívesen kö
vetem abba a "varázskörbe" r amelyet Illyés Gyu
la verssoraival jelenít meg: "Dörmögj, testvér, egy
sor PetiJfit, / köréd varázskör teremtédik:" A Ham a
magasban e sorait az is id öszerűsíti, hogy néme
lyek már Petőfit,az egyik legnagyobb magyar li
rikust sem tekintik ért ékn ek. Milyen sors vár
akkor a többiekre? (FelslJmngyaTOrszág Kiad á, Mis
kolc,2009)

Érték őrz és . felelősség, hűség - ezekkel a ve
zérszavakkal jellemezhetjük Pomogáts Béla Ki
hfvás és feleliJsség című kötetének írásait, ame
lyekben a magyar irodalom európai helyét és
szerepét elemzi. Ebben irodalom- és nemzetpo
litikai törekvése, magatartása is megmutatkozik.

A tanulmányok három fejezetet alkotnak. Az
elsőben (Magyarak Eur épdban) az Európában lé
tező magyar irodalomról s annak megőrzendőha
gyományairól ír, a másodikban (Erdélyi szellem)
kedvenc témakörében kalandozik, kiemelve az er
délyi magyar irodalom legfontosabb törekvéseit
és műhelyeit, végül (Magyar kulturális régi6k) né
hány alapvetőkérdést (például a kisebbségi iden
titás problémáját, a szórványhelyzet és szórvány-



politika kérdéskörét, és a Kárpát-medence ma
gya! kulturális régióit) elemez.

Erdemes néhány olyan megállapítást kiemel
nünk, amelyek messze túlmutatnak az érdekér
vényesítő aktuálpolitikai jelenségeken. "Irodal
munknak ma is mint nemzeti intézménynek kell
működnie. A magyar irodalom mindig a ma
gyarság szellemi és erkölcsi létének látható intéz
ménye volt, annak a Renan által meghatározott
'mindennapi népszavazásnak' az organizátora,
amelytől a nemzetek, különösen a saját erejükre
hagyott kis nemzetek kapják ellenálló erejüket
és belső szuverenitásukat." Aztán: " ... az iroda
lomnak stratégiai feladatai és lehetőségei vannak
a magyarság (legalább) szellemi és lelki egysé
gének a helyreállításában". Majd: " ...a magyarság
nemzeti és szellemi egységre vágyik, történelmi
és lelki szüksége van arra, hogy Kolozsvárt, Ma
rosvásárhelyt, Pozsonyt, Kassát, Szabadkát - és
persze a nyugati világban élő magyarokat is 
bekapcsolja a nemzeti élet vérkeringésébe. Ez a
vérkeringés ma elsősorban a nemzeti kultúra
egyetemes és egységes rendjében képzelhető el
és valósítható meg."

Szándékosan válogattam ezeket a gondolato
kat, jelzik azt a nemes idealizmust, amely Pomo
gáts szemléletét és a kisebbségi irodalmak ügyé
ben tett állásfoglalásait jellemzik. Van ebben
egyfajta romantikus attitűd, az irodalom egykori
jelentőségének újraélése, a vers, regény és tanul
mány nyelv- s ezzel magyarság-védő küldetésé
nek hangsúlyozása. Bár igaza volna a tanulmá
nyok írójának! Bárcsak ne következnék be a
nálunk tapasztalható jelenség: az irodalom jelen
tőségének, szerepének látványos csökkenése,
amely éppúgy a középiskolai irodalomoktatás,
mint az elmélet túltengésének sajnálatos követ
kezménye. Ezért sem vitatható a hagyományok
újraélésének jelszava, annak az erdélyi magyar
irodalmi örökségnek őrzése, amelyet az emlékírók
hagyományoztak utódaikra. Emellett őrzésre ér
demes az a félmúltban születő hagyomány is,
amelyet a kényszerűségből született nemzetiségi
irodalom teremtett, s amelynek művelői közül jó
néhányat klasszikusként tisztelünk, s az egyete
mes magyar irodalom huszadik századi nagy
alakjaiközé sorolunk. Már csak azért is tanulnunk
kell tőlük, mert az erdélyi magyar irodalom kor
ról-korra akkor is teljesítette küldetését, amikor a
magyarságra politikai nyomás nehezedett, s mű
velői közül sokan a háború és a terror áldozatai
lettek. Félelmetes a veszteséglista, annál tiszteletre
és követésre méltóbbak a helytállók, akik a bőrü

ket is vásárra vitték, vagy a szemük világával is
fizettek bátorságukért.

Bevezetőjébenemlíti a tanulmányok írója,hogy
példaadó lehet számunkra az erdélyi magyar íro-
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dalom nyitottsága is. 6 maga is mindent megtesz
azért, hogy a különböző országokban és földré
szeken alkotó, arra érdemes írókat "bekapcsolja a
nemzeti élet (ésegyetemes nemzeti irodalom) vér
keringésébe". Ezt a törekvését jelzipéldául, ahogy
Wass Albert viták kereszUüzébe került személyi
ségét és életművét elemzi. Ekkor is az úgyneve
zett "erdélyi lélek" hagyományát kelti életre.A fo
galom összetevői a reálpolitikus hajlam, a valóság
ismerete és a történelem változásai által kialakult
tolerancia. A WassAlbert-kérdés megnyugtató le
zárásához szükség volna a teljes valóság ismere
tére és az indulatok nélküli türelemre. Egyelőre
egyiket sem tapasztaljuk. Pomogáts Bélafejtegeté
sei mindenesetre modell-értékűek.

Egynémely tanulmány arra készteti az olva
sót, hogy olvassa újra az elemzés tárgyául szol
gáló művet, s próbálja tágítani a megértés hori
zontját. Erre lehetőséget ad az is, hogy megszűnt
jó néhány tiltás, melyek következtében korábban
a konzervatív szellemű műveket eleve fenntar
tásokkal kellett méltatni. Így kerülhetett újra az
érdeklődés homlokterébe Makkai Sándor A ma
gyar fa sorsa című Ady-könyve, amely megjele
nése idején viták kereszttüzébe került, hiszen az
a szándéka, hogy megértesse a vallásos ifjúsági
mozgalmakkal Ady költészetét, nem mindegyik
irányzat képviselőibenkeltett kedvező visszhan
got, ám az vitathatatlan, hogy új nézőpontból vi
lágította meg líránk megújítójának törekvéseit.

Említettem Pomogáts Béla elfogulatlanságát
és nyitottságát. Ezt igazolja az a mód is, ahogy
egymás közelségében méltatja az Erdélyi Heli
kon és a Korunk szemléletének jellegzetességeit.
E feloldó, megértő szemlélet azért is figyelemre
méltó, mert sok jeles helikonos író nem lelkese
dett a Korunkért, amelyet a kommunizmus előre

tolt bástyájának tekintettek. Jó néhány erdélyi
kötődésű író kifejezetten ellenszenvesnek és kár
tékonynak nevezte Gaál Gábor tevékenységét,
melynek elfogulatlan méltatását jeles magyaror
szági történészek is szorgalmazzák. Csak ismé
telhetem: Pomogáts Béla hozzáállása e vonatko
zásban is jó példa lehet.

A tanulmányok sorából egyértelműkövetkez
tetésre juthatunk: Trianon megosztotta, kettésza
kította a magyar irodalmat. Bár volt ennek érde
kes következménye is: az erdélyi hagyományokat
például bizonyos mértékig pótolni próbálta a ti
szántúli irodalom, Debrecen, Sárospatak és né
hány alföldi város. Trianon következménye lett,
hogy az elszakított országrészek saját kultúrát és
kulturális intézményrendszert hozzanak létre, így
született az erdélyi mellett a felvidéki, majd a
második világháború után a kárpátaljai magyar
irodalom. Jó néhány olyan intézkedés ismeretes,
amelynek az volt a célja, hogy megszüntesse az



itteni magyar irodalmak önálló karakterét, beol
vasztva a magyar írókat a többségi nemzetbe.
Szégyenletes szolgalelkűségre vallott, hogy ezek
az erőszakos törekvések hivatalos részről itthon is
támogatókra találtak: a 60~as évek közepén kiad
ták a romániai írók novellaantológiáját, az ebben
szerepeltetett magyar írókat is románnak titulál
ták. Ezen az irányzaton szerencsére túljutottunk,
de a fejlődés további kérdései még nyitottak. (Po
mogáts Béla talán nem veszi rossz néven, ha a
policentrikus modell kialakulását elemző analó
giáját megkérdőjelezném. Azt írja: "Az orvostu
domány tapasztalata szerint, ha egy életfontos
ságú szerv elvész, egy másik átveszi annak a
funkcióit." Nem vagyok orvos, de ezt a fogalma
zást - így - aligha igazolja az orvostudomány.)

Nagyon fontos könyv. Ismeretek tárházát tar
talmazza, felelősségünkreébreszt, és tiszteletet
parancsol írója küldetéses magatartása iránt.
(Hungarouox Kiadá, Budapest, 2009)

RÓNAY LAsZLÓ

VASADI PÉTER: KENYERET ADTÁL...

A Szent István Társulat gondozásában az idei
könyvhétre jelent meg Vasadi Péter újabb prózai
írásokat, zömében a költő meditatív esszéit tar
talmazó kötete. Az prózai életmű egy újabb állo
mása - tehetném hozzá a jól működő recenzió
írói sablont, csakhogy a kötet szövegei éppen
arról tanúskodnak, hogy szerzőjük egy pillanatra
sem áll meg az emberi lét lényegéről, a világhoz
és Istenhez való viszonyáról való gondolkodás
ban. Költői, esszéírói, hívő, vagy egyszerűen csak
emberi létezésmódja a szemlélődés, a létmegér
tés elemi igényéből születö folyamatos gondol
kodás. Vasadi sohasem rejtegetett, titkolt szellemi
forrásai (mindenekelőtt természetesen az Evan
gélium, aztán Simone Weil, Pilinszky, Gustave
Thibon, Hans Urs von Balthasar és mások) lát
szólag kész válassza! szolgálnak az esszékben fel
vetett kérdésekre. A kötetben idézett szerzők és
szövegek azonban sokkal inkább a szemlélődés, a
meditáció kiindulópontjai annak a hermeneuti
kai alapelvnek a szellemében, miszerint mindig
már valamiképpen értett világban élünk. Az
(ön)megértésnek ebben a szellemi közegében vál
nak Vasadi Péter szövegei a gondolkodás zarán
dokútjává. Az igéké az Igéhez.

A szövegek egyik legfontosabb, s leginkább
magával ragadó vonása az a gondolkodói atti
tűd, amivel Vasadi Péter az esszéiben felvetett
témákhoz, s a szövegek által megszólított olva
sóhoz fordul. Az a "szeretet jellegű látásforma"
(Kép, képzelet, evangélium), melynek lényegét a
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kötet utolsó írásának záró bekezdése így fogal
mazza meg: "Gyanús nekem, hogy senkit sem
akarok meggyőzni. Kell lennie ebben valami
gőgnek.Atgondolom. Nem, ebben nincs. Am ez
a szó, meggyőzni, ez viszolyogtat. Miféle gyü
mölcse van egy győzelemnek? .. Akkor mit te
szek, s hogyan? Elmondom, én hogyan látom a
dolgot. De ezt erősen. Különben szétgörgetem
csak a panorámát, mint egy tekercset" (A vilá
gosságr61). Saját korát, világát, a másik ember
problémáit, önmagát az isteni Igazság tükrében
megérteni akaró, de időnként és mindig kimér
ten kritikus, önkritikus, vagy akár ironikus, de
a cinizmus gőgjétől mentes esszéíró szólal meg
ezekben a szövegekben. Olyan valaki, aki tud, s
tudja, hogy ez a tudás olyan kincs, amit meg kell
osztania, amit közvetítenie kell. De tudatában
van annak is, hogy ez a közvetítés akkor hiteles,
ha - a mottóul választott Thibon-idézet szerint
- "a hódító részegség tapintatlansága és ön
teltsége nélkül" történik.

Vasadi Péter kötetben közölt esszéinek, szép
prózai szövegeinek (s ide vehetjük a kötet középső,
második ciklusában közölt két interjút is) három
rétege van. Az első az a primer mondanivaló, ami
ró1 a szövegek szólnak. A kötet tematikus sokszí
nűségét ehelyütt csak felvillantani tudjuk. A teoló
giai, keresztény hitéleti, morális problematika
mellett a költészetről, az irodalom mibenlétéró1
való elmélkedéseket olvashatunk, s különösen az
első, Ki ó?Skiazember? című ciklusban több olyan
szöveget is találunk, melyek saját korunkkal, a
mai világ égetően fontos kérdéseivel foglalkoz
nak. Vasadi Péter nemcsak a kérdések megfogal
mazásáig jut el, bár sok esetben jelenkorunkkal
folytatott dialógusában a kiindulópontot épp a
kérdés helyes feltevése jelenti, hanem a válaszig
is. Esszéinek másik, lényegi aspektusa a monda
nivaló esztétikai megformáltsága, s ezzel együtt a
nyelvi kifejezéshatárolt végtelenségének keresése
létezés, létmegértés és költészet hármas egységé
nek jegyében. A "mi a költészet?" vagy - Hei
deggert idézve - a "költőien lakozás" kérdésére
Vasadi szövegei nemcsak a nyelvi megalkotott
ság "szépségével" válaszolnak, hanem metapoé
tikai szinten is újra és újra reflektálják ezt az egész
életmű szempontjából is lényeges kérdést: "Ezért
az ember vallásossága csak akkor hiteles, ha hívő

lényét vallása művészetként járja át, vallásossága
személyes művészetének jegyeit hordozza" (Ben
ned találkozunk). "Ha költő beszél a költészetről,

akkor egy ember beszél az emberről" (De hol a
vad? Éskiavad?). A költészet Vasadi Péter ars po
eticája szerint az emberi létezésről, s az emberi lé
tezést meghaladó és átjáró Létró1, végső soron
tehát az Istenről való beszéd. A szövegek harma
dik rétege bizonyos értelemben túl van az előző



kettőn. Túl az elsődleges mondanivalón, s túl a
nyelvi megalkotottság szépségén is. Ez az átlépés
a szó eredeti értelemében vett transzcendencia,
a transzcendens Igazság, s a rá való vonatkozás és
ontológiai ráutaltság tudatosodása, azaz befelé,
a lélek belső világa rendje felé történik.

"Azt mondod: az igazságról akarsz hallani.
Akkor olyasmiről, ami - nem lehet másképpen:
nagyon - fájmindenkinek. Nekem ez az igazság,
miután levetette magáról a filozófiai,az esztétikai,
de még a teológiai öltözetét is, evangéliumi, egy
darabból szőtt darócban jelent meg" - írjaAz egy
idejűségről című esszéjében. Vasadi Péter jelen
kötetét - s tegyük hozzá: egész írásművészetét

- áthatja ez az evangéliumi egyszerűség, kará
csony misztériuma: a szegényes istállóban em
berré lett isteni Jó.Gondolatmenetének logikája is
ezen az egyszerűségen alapszik. Az Igazság: Isten
van, s Jézus Krisztus, az Ige emberré lett. Minden
ebból következik. Hiteles keresztény álláspont ez.
S mivel az Igazságra irányuló figyelem jelenvaló
ságunk igazságairól való elmélkedéseken keresz
tül valósul meg, ezért mindenkivel, aki hajlandó a
másik igazságán elgondolkodni, párbeszédképes
is. (SzentIstvánTársulat, Budapest, 2009)

SZÉNASI ZOLTAN

SZABÓ TIBOR BENJÁMIN: 47

Szabó Tibort eddig elsősorbanmértékadó iroda
lomkritikusként s a békéscsabai Bárka folyóirat
szerkesztőjeként ismerhettük. Harmadik kötete
izgalmas és némiképp váratlan vállalkozás:
misztikus krimi, amely egy világuralomra törő

eszme kifejlődésétbeszéli el.
A szabad piac és a tömegmédia által uralt vi

lág, az "ízlésbeszűkítés"-nek (89.)áldozatul esett
civilizáció megérett a bukásra és/vagy az átren
dezésre. Az idealista forradalmár, a gyanútlan
tudós, az ördögi manipulátor és a fanatikus lelki
pásztor: mind látják a bajokat, de szándékaik nem
vágnak egybe. Ez vezet végül konfliktusokhoz,
ebból adódik a bonyodalom és a véres Végkifejlet.
Hogy miképpen irányítható a tömegek viselke
dése, hogy a mediálisan terjesztett mitologémák,
archaikus történetek, "történetnyelvtanok" és
"eseményatomok" (117.) hogyan képesek befo
lyásolni, sőt, előírni az emberi reakciókat: ez a kí
sérlet tétje s a regény tárgya. A világ "újrakódolá
sát" megcélzó titokzatos szervezettel egy fordító,
Nádor Adám száll szembe. Nem hősi ambíciótól
fűtve, hanem személyes érintettség folytán. Fog
lalkozása jelképes tényező: két világ, a régi és az
új határán áll, s hermeneutikai tevékenységet vé
gez akkor is, amikor érteni, megérteni próbálja a
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történéseket - s azokban saját szerepét. Amely
szerep végül fájdalmas öniróniától sem mentesen,
mégis emlékezetes pontossággal szegezi szembe
az értelmes beszéd kultúráját a gondolattalan lé
tezés embertelenségével: "a humanizmus az em
berben is testesülő világtörvény tagadása a szép
ség nevében" (247.).

Az alcím (Démonok ideje), a borító és a fülszö
veg a ponyvairodalom szokásrendjét idézi. S ez
nem is félrevezető eljárás: a regény a történetme
sélés populáris hagyományaiból éppúgy merít,
mint a magas kultúra örökségéből.De több, sok
kal több köze van Umberto Eco igényességéhez,
mint a Dan Brown-féle irodalmisághoz. A váltott
narráció idősíkokat is keresztbe ír egymáson,
ami jótékonyan bonyolítja az elbeszélés rendjét.
A nyelvezet - a hosszúmondatos technikától a
szleng kifejezésekig - a legjobb kortárs irodalmi
mintákat hasznosítja. Aretorikus és motivikus is
métlődések nemcsak alaki játékot valósítanak
meg: az archetípusos történetek ismétlődésének

tételére mutatnak vissza. Az összeesküvés logi
kája Propp formalista alapművére, A mesemor
fo16giájára hivatkozik, S szép megoldás az is, hogy
a bujkáló Adám gyulai művészek előtt tisztelgő

álneveket választ: Szmola Imre a költő Simonyi
Imre eredeti neve volt, Korim György pedig
Krasznahorkai László Háború és háború című re
gényének főhőse. Apró, ám beszédes mozzana
tok ezek: a regény kultúrtörténeti beágyazottsá
gáról vallanak.

Izgalmas, de nem hibátlan munka a 47. A cím
remek lenne (mélyebb tartalmakat sejtető prím
szám, a Tamás-mottóval is megerősítve), maga
a szöveg azonban nem igazolja vissza meggyő

zően a jelentésességét. Ugyancsak zavaró, hogy
miközben a történet a keresztényi világértelme
zés jegyében áll, a sátáni szervezkedés keresz
ténység előtti narratívákhoz (antik mítoszokhoz)
nyúl vissza. Legfőbb hiányérzetünk pedig abból
származik, hogya szellemes, sokat ígérő ötletre
nem épül részleteket kidolgozó, s azzal a törté
netet lélektanilag és filozofikusan is hitelesítő

szerkezet. A kisregénynél alig nagyobb formá
tum érzésünk szerint nem bírja el az elbeszéltek
súlyát, Túl kevés szereplő sodródik bele túl gyor
san az eseményekbe - amelyek túlságosan egy
értelműen vezetnek a végkifejletig. Vázlatsze
rűen elbeszélni a világ sorsát? Lekerekíteni az
áttekinthetetlent? Tiszteletre méltó, de óhatatla
nul kudarcra vivő elgondolás.

Ám ha kudarc is, abból a fajtából, amely föl
tétlenül érdemes az olvasói figyelemre és a re
cenzensi méltatásra. tNoran, Budapest, 2009)

HALMA! TAMAs



ZSILLE GÁBOR: AMITKERESTÜNK

Az Amit kerestünk Zsille Gábor hatodik könyve.
Eddig három verseskötete, egy jegyzeteit tartal
mazó prózakötete és egy (Kuklay Antal életét be
mutató) tanulmánykötete jelent meg 1998 és 2008
között. Az 1972-ben született költő, műfordító,

publicista 2000-től 2004-ig Krakkóban élt. Új kö
tetének fülszövege szerint közel húsz könyvet ül
tetett át lengyelből és angolból magyar nyelvre.

A kötet első ciklusának címe, látszólag meg
döbbentőmódon: Tömegs(r. Az első vers tanúsága
őskövületekbenlelhető lenyomatokra utal, ezek
nek világszerte és korszakosan megszabott áruk
van, és a költő felteszi a kérdést: vajon ő melyik
földrészen, milyen kirakatban lebeg majd - va
gyis él-e, előtérbe kerül-e majdan költészetének le
nyomata? Sajátos képzelgések-gondolatok talajá
ban gyökeredzik ez a költészet. Egyik versében
azzal a gondolattal játszik el: mi lett volna, ha
nagyapja nem hagyja el a családját 1956-ban? E
kérdésre adott válaszában sorolja a feltételezett hi
ányokat: .most nem lennék magyar költő, I csak né
hányszót tudnékmagyarul, I nem ismerném a Túró
Rudii,I Pilinszky hangját/ Szárszót ésTihanyt". Rész
letesen mély irodalomtörténeti ismeretérőlvall e
ciklus következő verseiben, Czeslaw Miloszra,
Welimir Hlebnyikovra és tragikus körülmények
között eltávozott orosz költőkre, valamint Beney
Zsuzsára, BellaIstvárira és Lászlóffy Aladárra em
lékezik. Az utóbbinak ajánlott, Az utolsó betyár
című vers befejező szakaszaiban a témához ido
muló/ erős Ady-hatás érződik a kifejezésben. S a
ciklust záró/ címadó versből kibukkan a Tömegs(r
rejtélye: tulajdonképpen az újévi naptárcsere al
kalmával kiselejtezett falinaptár bérházi kukáját
érthetjük alatta. A második, Tájkép című ciklus
hazai és szinte hazának érzett külföldi tájakon
barangoló élményeket halmoz, politikuma tar
tózkodó/ s általában szolid alapállású létszemlé
let jellemzi, és mindenképpen a hazaszeretet hű
ségének indokolt mércéje. Otthon van a földön,
képeit a természetből meríti, bár metaforák a hét
köznapi banalitásokból induló verseiben kevésbé
feltűnően vannak jelen. Szürke, szimpla hétköz
napi kifejezésekbőlis képes talajon álló költésze
tet teremteni. Vágyak és valóság határmezsgyéin
halad, ám a jelentősebb szerep inkább az utóbbié
a Zsille-versekben.

Külön versciklust áldoz a kedvenc krakkói
költőjével,Adam Zagajewskivel történt csodá
latos találkozásainak. A tanulságosan érdekes
visszaemlékezést a mottóul Zagajewski-idéze
tekkel bevezetett versek sora követi. Valóban
szokatlan ez az évekig ismétlődött találkozás,
egy elismert lengyel és egy már nem is annyira
pályakezdőmagyar költő ízes ismeretsége. Szo-
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katlan, de nem érdemtelen e történet verseskö
tetben megvalósult publikációja sem.

Emlékeinek meglétével és elvesztésének lehe
tőségével foglalkozik Architrum című ciklusában.
Virágok, gyümölcsök rendje tapasztalható, ám a
versek összetartó, formáló ereje több a felszínnél,
őrzi a hangulatok mögé gondolás reményét. Csa
ládi ősöket, elődöket idéz az eddigieknél formai
lag is fegyelmezettebben szilárdabb, Esti séta cí
mű versében. Izelítőül ebből egy szakasz: "Látod,
eza nagyapám árnya, I ez itt a nagyanyám lépte afü
vön/ / látod, a csupasz faágakon / ott lógnak sóhajaik
együtt, külön." Történelmi visszapillantások a ta
vaszi falevelek viszontlátásában reménykedőkhi
tével/ az irodalmi szellemidézés képességével. Al
kotói című ciklusában, de már korábban is vallásos
vallomásaival szembesül az olvasó. A jó, az elfo
gadható költészet titka nem pusztán a formák
ban/ a képi megjelenítésben, a megírás médjában
rejlik, mint ahogyan azt sokan állitják, hanem
sokkal inkább azokban a tartalmakban, amik ké
pesek lélektó1lélekig hatolva eljutni a befogadó
címzettekhez. Az alaki jellemzök segítséget nyújt
hatnak mindehhez. Zsille néhány versbéli témá
jának helyszíne a templom, szereplője egyházi
személyiség, s talán valahol legjellemzőbbössze
esküvései az "egymásba csöndezőszavak". Szak
mai örömeim a magamban költészettani versek
nek nevezettek, mint a Csehül, az Ezmindköltészet.
Úgy közel harminc esztendővelezelőtt többször
beszélgettünk Vasadi Péterrel arról, hogy miként
lehet, illik felfedezni a költészet ismérveit a hét
köznapokban/ akár az egyszerű emberek életében.
Nyugodt lélekkel állítom, hogy Zsille Gábornak
éppen ez sikerült a legjobban. Mérvadó pontos
ságú és bárhol szalonképes modorú szavakkal, ki
fejezésekkel szólal meg, néhol a bővített ismétlés
változatával él, elkerüli a dagályosságot.

Aki elolvassa Zsille Gábor Amit kerestünk című
verseskötetét, kultúrában és nem "csak" művé

szetben gazdag ember szívéhez-lelkéhez juthat
közelebb. Ki merné kétségbe vonni ezt azzal a köl
tővel kapcsolatosan, aki képes Edes Anna sírját
keresni a balatonfőkajárí temetóben akkor, olyan
korban, amikor az emberek egy része nem törő

dik semmi mással, csak a pénz hajszolásával? Bő

ven van még kutatnivalója az emberiségnek a sze
retetben, amit nem szabad büntetlenül figyelmen
kívül hagyni, mert a lelkiismereti válság a nehe
zebben kezelhető feladások közé tartozik. Zsille
Gábor új verseskötete erre is figyelmeztet soraiba
és sorai mögé rejtett szándékával. Arra utal, hogy
a világos, fénybe mártott esztétika irányt mutató
oszlopa ledönthetetlen szellemi útjelző a létben.
(A Duna-part folyóirat megb(zásábó/ kiadta a Csuka
Zoltán Városi Könyvtár, Érd/ 2009)

ZSIRAi LÁSZLÓ



MAURICE ZUNDEL:
CSODÁLKOZÁS ÉS SZEGÉNYSÉG
Maurice Zundel (1897-1975) bencés oblátáknak
tartott elmélkedéseit tartalmazó, a közelmúltban
Muraközy Nóra szép fordításában magyarul is
megjelent könyvét olvasva eszembe jutottak egy
másik francia szerző, Maurice Jouhandeau ag
godalmai. Ö ugyanis azt mondta: ha a pokolra
kerülne, s kiderülne, hogy a pokol voltaképp kis
polgári hely, ez jelentené számára élete legna
gyobb csalódását. De hogyan lehetne másképp?

A magyar olvasó még könnyen felidézheti Pi
linszky idegenkedését a kispolgártól. "Félek a kis
polgártóI. Nem gyűlölöm,amiért szűk és korlá
tozott világban él, de félek tőle, amiért világának
túlnyomó fele formátlan és végtelen sötétség.
A kispolgár tökéletesen más valami, mint a kis
ember. Látszatra a két életforma azonos. Valójá
ban homlokegyenest más. A kisember olyan, mint
a hó alatt megbúvó mag. Szemben a kispolgár lap
pangó poklával, démonitásával" (A kisember és a
kispolgár). S valóban minden alapja megvolt nagy
költőnkneke különbségtételre, hiszen a kispolgár
nem más, mint az apokalipszisbeli langyos.

Zundel könyvébőlérthetővéválik, hogy a po
kol a langyosak paradicsoma, akik nem értették
megJ hogy nem lehet választás nélkül élni. Isten
nem fogadja be ó1<et. Isten nagylelkű embereket
fogad, akik mertek személlyé válni, ellenállva
Isten igazi ellenségének: a személytelenségnek, a
megszólíthatatlan szükségszerűségnek,amit vol
taképp mi magunk tartunk fenn. "Az ember misz
tériuma, egyedülálló helyzete abban áll, hogy
nem kell megelégednie számára adott és előre

gyártott létével. Biológiája nyitott: nem maradhat
felelőtlen.Bár előre gyártott, az embernek mégis
választania kell, felelősséget kell vállalnia. Ki kell
egészítenie azt - ami születésétől fogva adott 
valami olyannal, ami még nem ő/ s amit nem ad
hat meg neki a születése. Más emberré kell vál
nia/ mint aki" - írja Zundel.

Isten országát azok hordozzák magukban,
akik mertek élni azzal az embernek megadatott
szabadsággal, hogy életüket a Teremtővel foly
tatott párbeszédben éljék. Azok, akik a "lemon
dás teológiáját" követve egyedül Istennek mint
Személynek a szeretetére hagyatkozva maguk is
fokról fokra személyekké váltak, az evolúció út
járól a teremtés dimenziójába térve.

Személyekké akkor válunk, amikor többé nem
logikai bizonyítékokra hivatkozva, vagy épp azok

ellenére hiszünk, hanem amikor a szent és halha
tatlan Isten személyes jelenlétének érzékelésében
élünk. Hitünk akkor kezd személyes hitté válni,
amikor az Igaz, a Jó/ a Szép többé nem filozófiai
kategóriák számunkra, hanem egy intenzíven,
szenvedélyesen megélt élet nemcsak sejtett, ha
nem egész lényünkkel átérzett jeleivé válnak: a
három isteni Személy közti élet lényegéről van
szó, Igy nyert belső tapasztalataink alapján ekkor
teljes bizonyossággal igazat adunk majd Doszto
jevszkijnek, aki Félkegyelmű című regényének ter
vezgetése közben ezeket a sorokat vetette papír
ra: "Egy tökéletes szépségű embert szeretnék
ábrázolni. De nincs ennél nehezebb a világon, kű
lönösen most... A szép az eszményi, de se a mi
eszményünk, se a civilizált Európáé nincs még
kidolgozva. Csak egy tökéletesen szép szemé
lyiség van a világon: Krisztus ... "

Istenben, mint Személyben, Benne gyökerezet
ten élni, az Ö szemével nézni a világot, az Ö je
lenlétében élni, annyit tesz - Zundel csodálatos
kifejezésével élve - mint "a szabadság légteré
ben" élni. A választás jogán, az Isten és közénk
vetett korlátokról való lemondás révén elnyert
szabadságban élni: ez a pokolbeli lét tökéletes el
lentéte. Abban a szabadságban élni, amit nem a
világ, hanem Isten tett lehetövé számunkra áldo
zathozatala révén, azt is jelenti, hogy személyes
közelségben élünk. Azaz, ha egyedül is, mégsem
magányosan, ahogyan a Szentháromságban élő

Isten - s ez egyike Zundel zseniális meglátásai
nak - bár a világ egyetlen Istene, de nem magá
nyos. Mindhárom isteni Személy nem önmaga,
hanem "a másikra vetett"/ önfeledt tekintete ere
jével él, ahogyan az ember is akkor léphet a Szen
tek Közösségébe, ha képessé válik a "másikat"/
az örök idegent önmagáról megfeledkezve, a
"szeretet tekintetével" nézni.

Befejezésül Zundel gondolatát idézem: "Aki
ben szeretet van, abban minden erény megvan;
akiben pedig nincs, abban egyetlen erény sincs:
olyan értelemben, hogy azok a tökéletes erények,
amelyek biztosan elvezetnek a kegyelem állapo
tára. (... ) Egyszóval a kereszténységnek - bár
milyen állapotban megélve - nem egy bizonyos
vallási technika vagy életforma a lényege, hanem
egyedül a szeretet tökéletessége és teljessége, ki
vétel nélkül minden ember iránt." (Ford. Mura
közy Nóra; Korda Kiad6, Kecskemét, 2009)
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