
porrá lett édesapám és édesanyám” (34.). A fiúi
szemérem mélységét és a szerelem fölszabadító
hatalmát egyidejűleg dicséri egy háromsoros:
„évtizedekig arra várok hogy megcsókoljam / és
amikor szerelemben élek / akkor csókolom meg
édesanyám kezét” (64.). Nemzedékeket sorol
egymás mellé egy következő szöveghely, az éle-
tet és a halált azonos rangon, ugyanazon termé-
szetességgel mutatva föl: „édesanyám áldott álla-
potban van velem / amikor halott nagyanyámat
öltözteti” (83.). S a jóság mindentudó intelmévé
nemesül az a végső biztatás, amelynek igazsá-
gára („utólag mosolyogtok”) éppen e verssoro-
zat fájdalmas szépsége vall rá: „utólag moso-
lyogtok minden részleten / biztat halálos ágyán
édesanyám” (92.).

„A boldogsághoz két ember nem elég, mert a
boldogság sok békesség. A békesség: ismerni az
embereket, de mégis szeretni őket. És úgy élni”
— írja Kondor Béla. Ez a békesség terül szét, ez
a boldogság bujkál a mondja édesanyám versei-
ben. A megengesztelődés békéje, az emlékezés
már-már szenvtelen derűje. (Szenvtelennek hat,
mert a gyász pátoszát bölcsen kerülő, eszközte-
lenné stilizált versnyelv hozza létre. Ekképp fog-
lalhatja el a pátosz és a gyász helyét az emlékező
és alkotó szeretet.)

Villányi László és az Orpheusz Kiadó együtt-
működése ismét nagyon szép könyvtárgyat ered-
 ményezett (a Kurcsis László tervezte borítón
Szentgyörgyi József festménye látható). Jó kézbe
venni, élmény elmerülni benne. (Orpheusz Kiadó,
Budapest, 2009)

HALMAI TAMÁS

VARGA MÁTYÁS:
HALLÁSGYAKORLATOK

Különös feladat elé állítja olvasóját Varga Mátyás
hallásgyakorlatok című kötete. Az már a negy ven
számozott szöveg első darabjai után is nyilván-
valóvá válik, hogy a versolvasás hagyományos
mechanizmusai alig-alig, vagy egyáltalán nem
működtethetők a szövegek befogadása során.
A versszubjektum kilétére vonatkozó — s a
posztmodern irodalom által sem (teljesen) ér-
vénytelenített — „ki beszél?” kérdésének felté-
tele Varga Mátyás szövegei kapcsán több okból
is problematikus. Egyrészt azért, mert a művek
beszéd- és párbeszédrészletek, elhangzó mon-
datok, mondattöredékek sokaságából épülnek
fel, melyek beszélője mindig más és más. Időn-
ként nevek bukkannak fel a szövegekben, nagy
vonalakban azonosíthatók a beszélők társadalmi
szerepei (apa, anya, férj, feleség, kamasz fiú
stb.), az azonban, hogy éppen kinek a szólama

hangzik fel egy-egy szövegtömbön belül, esetle-
gesnek és véletlenszerűnek tűnik. Csakúgy, mint
ahogy nehéz eldönteni, hogy az azonos szere-
pekben megszólaló személyek a szövegek soro-
zatában ugyanazok-e, vagy mindig más valaki
hangjaként kell azonosítanunk a hasonló meg-
nyilatkozásokat. Legtöbbször szintén csak sejt-
hető a beszédrészek elhangzásának szituációja, a
helyszín, a megszólított kiléte.

Egyetlen biztos olvasási tapasztalat talán mégis
a „szerző” szerepének mibenléte: ő a lejegyzője
(mondhatjuk azt is, hogy írnoka) a valahol, vala-
milyen nagyvárosi környezetben, valamikor nap-
jainkban elhangzó mondatoknak. A lejegyzett
szövegek azonban gyakran befejezetlenek, töre-
dékesek, többször értelmetlenségig torzult, ron-
csolódott szavakból épülnek fel. Ezek a meghal-
lott vagy kihallgatott, véletlenül az utcán elcsípett
s megjegyzett töredékek az írnoki munkával
együtt végzett szerkesztői tevékenységnek kö-
szönhetően szerveződnek versszerű, a lap köze-
pén hosszabb-rövidebb tömbben elrendezetett
formába, s a tömbön belül — a verssorokra és
strófákra emlékeztető vagy az összeillesztett szö-
vegrészek határait jelölő — egy- vagy kétvonalas
tagolással kisebb szövegegységekbe. Az szintén
első olvasásra is nyilvánvaló, hogy a kötet töredé-
kes, különféle beszélőkhöz kötődő szövegrészletei
olyan világról vagy világokról adnak hírt, melye-
ket a létezés pátosza helyett a hétköznapi élet
gondjai, tragédiái töltenek ki.

Jogosan teszi fel tehát a kérdést az Élet és Iro-
dalomban közölt kritikájában Krusovszky Dénes:
„Vajon létrejöhet-e érvényes költészet a hallgatás-
ból, az »utcán felszedett« mondatokból, a líra
klasszikus eszköztárának kizárásával, sőt, a költői
szubjektum totális visszavonásával?” A kérdésre
akkor tudunk válaszolni, ha Varga Mátyás költői
kísérletét a maga művészettörténeti kontextusában
próbáljuk megérteni. Művészettörténeti, s nem
csak irodalomtörténeti, mivel az a minimalista köl-
tészet, melyre a könyv fülszövege is utal, újító
szándékának motívumait főleg a képzőművé-
szetből meríti. Olyan törekvésről van szó, mely
előzményeit és inspirációit a duchamp-i „ready
made”-ben vagy a szürrealista kollázstechnikában
találja meg, s mintha a Varga Mátyás-szövegek
építkezése is az automatikus írást idézné a szö-
vegfoszlányok véletlenszerű egymás mellé szer-
kesztésével. Túl azon tehát, hogy a magyar lírai
tradíciónak az a megszakítása vagy provokációja,
mely a hallásgyakorlatok kötetben történik, maga is
egy — majd’ egy évszázados — hagyomány része,
újra feleveti művészet és valóság viszonyának, a
művészet mibenlétének a kérdését. Varga Nyitott
rítusok címmel a Vigilia által kiadott esszéi is bizo-
nyítják, hogy a szerzőt teoretikusan is foglalkoz-
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tatják ezek a kérdések: „Azzal pedig, hogy végér-
vényesen átlépi a művészet és nem művészet kö-
zötti határvonalat — olvashatjuk a minimal artról
szóló írásában —, nemcsak a művészet számára
teremti meg a lehetőséget, hogy kikerüljön a nem
művészet terrénumába, hanem (…) szívesen fe-
dezi fel a nem művészet egyszerű anyag- és for-
mavilágában is a művészetet” (Ami sok, az: kevés).
Varga Mátyás legújabb kötete részben a hagyomá-
nyos költőszerep destrukciójával, részben pedig a
valóság műalkotásba emelésével valósítja meg ezt
a művészi programot. Ennek a nem csekély téttel
bíró kísérletnek az eredménye a fentebb röviden
jellemzett szöveguniverzum, melynek érvényes-
sége is ezeknek a (neo)avantgárd művészi törek-
véseknek a kontextusában értelmezhető. Az olva-
sónak nemcsak a versről mint műalkotásról való
hagyományos elképzeléseit kell kockára tennie a
szövegek befogadása során, hanem olyan értel-
mezői műveleteknek a sorát is végre kell hajtania,
melyek — valamilyen módon mégiscsak a hagyo-
mányos líraértési mechanizmusokra jellemzően a
versben megképződő szubjektummal, jelen eset-
ben az írnok-szerzővel való azonosulás révén — a
másik emberre való odafigyelés etikai konzekven-
ciáinak a levonását írják elő a számára.

„A hallásgyakorlatok lírája kísérleti líra, és ép pen
kísérlet-jellegénél fogva egyszeri és megismétel-
hetetlen, így Varga Mátyás költői pályáján is az
eddigi eredmények betetőzésének, végpontjának
tekinthető” — írja már idézett kritikájában Kru -
sov szky. Ezek után már az olvasóra vár a feladat,
hogy eldöntse: egy háromkötetes költőre vonat-
kozóan ez az értékelés dicséret-e avagy irónia.
(Magvető, Budapest, 2009)

SZÉNÁSI ZOLTÁN

EZERÉVES MÚLTUNK.
TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI
EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNELMÉRŐL

Az erdélyi püspökség Szent István király legko-
rábbi alapításai közé tartozik. Az egyházmegye
millenniumára készült kötet a magyar egyház-
történet nagyszerű teljesítménye: szerkesztői
nem kisebb feladatra vállalkoztak, mint a transz-
szilván katolicizmus ezer évének áttekintésére.
Ezer év nagy idő. Ahogyan az Jakubinyi György
gyulafehérvári érsek bevezetőjéből kiderül, a
millennium már a Szentírásban is hatalmas jel-
kép. ’Krisztussal ezer esztendeig!’ — ez az erdé-
lyi püspökség jelszava, mely jó ürügy a múlt
fag gatására és az előrenézésre egyaránt. Marton
József nagyívű panorámában láttatja a püspök-
ség történetét a középkortól a közelmúltig. Míg

kezdetben a magyar királyok patronátusa volt a
meghatározó az erdélyi egyházmegyében, mely-
nek Szent László a védőszentje, a 15. századtól a
nagybirtokosok mecenatúrája is kibontakozott:
Hunyadi János után a katolikus főurak és az
arisztokrata püspökök váltak a püspökség me-
cénásaivá. Ezt az áttekintést az újabb kutatási
irányok által ihletett tanulmányok követik:
Tánczos Vilmos vizsgálatában a passióepika és
az archaikus népi imádságok kapcsolatát tárja
fel, Gábor Csilla egy korábban elhanyagolt rend-
del, a jezsuiták erdélyi működésével foglalkozik.
Ferenczi Sándor a 18. századi katolikus papság,
V. Ecsedy Judit Batthyányi Ignác erdélyi püspök
kultúrapártoló tevékenységét ismerteti. Holló
László az újkori egyházközségek szabadságai-
ról és választójogáról, Tamási Zsolt a katolikus
egyháznak az 1848-as forradalomban játszott sze-
repéről, Gál László a forradalom leverése után
Erdélyre oktrojált abszolutista iskolapolitikáról
ír. A kötet húsz tanulmánya azonban nemcsak
társadalmi csoportokkal és szellemi áramlatok-
kal foglalkozik, hanem a püspökség kiemelkedő
személyiségeivel is, amilyen a magát ’oláh fe-
rencesnek’ valló csodálatos népdalgyűjtő Kájoni
János, vagy az 1950-ben elhunyt Dr. Erőss Alfréd
teológiai tanár, költő, felszentelt püspök volt.

Bármily kincses is az erdélyi egyház múltja,
a mai olvasót legjobban mégis az érdekli, mi
pusztult el és mi maradt meg itt Trianon után.
A békediktátum óriási sokk volt: a 900 éven át a
kalocsai érsekségtől függő erdélyi püspökség
1930–1991 között a bukaresti érsekség szuffra -
ganeus püspöksége volt, 1991-ben lett önálló,
gyulafehérvári érsekség néven. Kíváncsiságun-
kat a kötet figyelemreméltó tanulmányai elégítik
ki: Nóda Mózes részleteiben világítja meg a ro -
mán–vatikáni konkordátum létrejöttét, Lukács
Imre Róbert a két világháború közti római és
görög katolikus rítusvita történetéről tudósít,
Zamfir Korinna pedig a katolikus–református
ve gyes házasság kérdését tekinti át a 20. század -
ban. Ez a megközelítésében és témaválasztásá-
ban legizgalmasabb és legújszerűbb cikk, hiszen
következményeiket tekintve a vegyes házasságok
nem kis súllyal esnek latba a magyar katoliciz-
mus fennmaradásának serpenyőjében. E kutatá-
sok arra is felhívják a figyelmet, hogy a történeti
Magyarország sokszínűsége úgy tükröződik
Erdélyben, mint cseppben a tenger. Ez a sokszí-
nűség nemcsak gazdagít, hanem kihívást is jelent.
A transzszilván tolerancia sem szüntethette meg
a római és görög katolikus, evangélikus, refor-
mátus, unitárius és ortodox vallások versengé sét
a lelkekért — és a földért, a birtokért, a jogo kért.
A római katolicizmus éppen a kommunizmus
idején tudott előretörni, elsősorban nagy püspö-
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