
legfeljebb szabályszerűség kérhető számon a re-
gényen, érdekes szembesülni az etűdnyi rövidségű
— az állandó felszabdaltság, megszakítottság ér-
zése kerülgeti az olvasót, amely a nézőpontok ál-
landó cikázásának lehetőségét is megteremti — szö-
vegegységekkel, amelyek hossza ritkán haladja
meg az egy-másfél oldalt, miközben a fejezetek ter-
jedelme ezzel szemben szokványosnak mondha-
tó. Imponáló módon uralja a nyelvet, amely nem
egyszerűen kiforrott és letisztult, de teljes mértékben
az írói akaratnak engedelmeskedő. A mondat-
szerkezetek szintjén válik izgalmassá a szöveg szer-
kesztés, amelynek messze gyűrűzőek a stilisztikai
és hangulati hatásai. A döntő mértékben egysze-
rű bővített vagy a két tagmondatot ritkán meg-
haladó terjedelmű mondatok a maguk rövidségé -
vel a megjelenített világ egyszerűségére utalnak és
egyben a szavait szűken mérő ember megfontolt -
ságára. Szófukar regény, szereplői a némaság kép-
 zeletbeli mezsgyéjét kerülgetik.

A szerző egy vele készült interjúban irodalmi
mesterének Mészöly Miklóst és Bodor Ádámot ne-
vezte. Ebben semmi okunk kételkedni. (Magvető,
Budapest, 2014)

BOD PÉTER

MARKÓ BÉLA: ELÖLNÉZET

Szeretem Markó Béla verseit, főként a mostani és
az ennek párdarabjaként is olvasható Festékfoltok
című köteteit. Mit érdemes tudnunk erről a két kö-
tetről? Például, hogy mindkét könyvben szonet-
tek vannak: nem egy, nem néhány, de az összes
vers szonett. Markó Béla azon kevés kortárs köl-
 tők egyike, aki képes volt a szonettet saját költé-
szete részévé tenni úgy, hogy verseiben jóval töb-
bet lát a rímeknél és a tizennégy sornál az olva-
só. A Markó-szonett felismerhető, jól azonosítható,
egyedi és saját. Vajon hány költő létezik ma Ma-
gyarországon, aki ezt elmondhatja magáról?

A kötetborítón egy színes szárny látható, félig.
Hiányzik a párja. Egy félbemaradt teremtés a bo-
rítón. Nyissuk ki a könyvet. Ha tartalmilag néz-
zük, az Elölnézet című kötet festményekre, szen-
vedéstörténetekre, valamint harmonikus, családi
élményekre reflektál. Mivel a festmények pontos
lelőhelyét is megadja a szerző, könnyen utána-
nézhet az olvasó, a vershez illesztheti az adott ké-
pet. Markó a Krisztushoz köthető szenvedéstör-
ténetet választja, és bár nem szándékos a részé-
ről, mégis könnyen összeegyeztethető a festmé-
nyek „takarta” szenvedéstörténet a jelen törté-
néseivel, a keresztényüldözésekkel, a terroriz-
mussal, a szegénység világméretű növekedésével
is akár. Markó azonban nem erről beszél, nem a
felrobban tott templomok áldozatairól, nem a
brutálisan legyilkolt keresztényekről, az Iszlám Ál-

lam területén élő keresztények vörössel jelölt há-
zairól, miközben szó szerint a felrobbantott temp-
lomok áldozatairól, a brutálisan legyilkolt keresz -
tényekről, az Iszlám Állam területén élő keresz-
tények vörössel jelölt házairól beszél. „…ami nem
élet, s nem halál, csupán / a kettő közti átmenet
örökké, / s már nem csaphat be senkit soha többé
/ egy lassan múló nyugodt délután, / ha közben
minden ajtó nyílni látszik, / s végtelenség van, de
már nem sokáig.”

A látott festmény mindig az első réteg; ez lát-
szik szemből, az elölnézés kényelmes és megszo -
kott pozíciójából. Ahogy a rétegek fogynak, úgy
jutunk el az utolsó, mindenki számára mást tar-
togató rétegig. Az utolsó réteg már személyre sza-
bott. Hogy egy festményről hány réteg kerül le, az
az olvasó figyelmén múlik, összpontosítása függ-
 vényétől függ. Függni egy festménytől annyit tesz,
mint szabaddá tenni a figyelmünket. Mint az em-
lített borítón a félbemaradt, vagy kitakart szárny,
ránk van bízva, bennünk bízik a szerző, hogy
meglátjuk a többit, a szárnyhoz tartozó másik
szárnyat. A teremtést. Befejezzük az elsőre fél-
bemaradtnak látszó teremtést. Ez az olvasó fele-
lőssége, és Markó Béla hisz az olvasó felelőssé-
gében. Markó versei az első rétegek lefejtésének
folyamatába avatnak be, az első takarásoktól sza-
badítják meg a festményt. Mint Florenszkij ikon-
értelmezései, úgy Markó Béla festményboncolá-
sai a versben írt esszék sorába illenek. „A szép-
ség és a szörnyűség rokon, / sőt, ugyanúgy szab-
dalják szét a képet, / ha önmagukból így vagy
úgy kilépnek, / s táncol a kecskeláb egy kőfo-
kon…”

Markó Béla fontos kortárs költőnk, akárcsak er-
délyi pályatársai, Szőcs Géza és Kovács András
Ferenc, vagy a fiatalabbak közül Orbán János Dé-
nes, Fekete Vince, Karácsonyi Zsolt, Serestély Za-
lán, Varga László Edgár. Rájuk gondolok, amikor
átlépem a magyar–román határt. Az idegen te-
rületen az ő ismerős nevük jut eszembe. A ver-
seikkel tájékozódom. Ez nem kevés. Szerintem ez
nagyon nem kevés.

„Rájössz, hogy képekből vagy, nem szavakból”
— írja Markó Béla az Elölnézetben. Egy ilyen mon-
 dat után melyik könyv nem hívná fel magára a
figyelmet? (Jelenkor, Pécs, 2014)

AYHAN GÖKHAN

BODNÁR DÁNIEL: 
BIBLIA ÉS DRÁMAIRODALOM

Biblia és drámairodalom címmel jelent meg Bodnár
Dániel újabb tanulmánykötete a Szent István Tár-
sulat kiadásában. A kötet átfogó tematikai szer-
vezőereje, ahogy azt a cím is egyértelműsíti, a Bib-
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lia és a drámairodalom kapcsolata: a szerző hu-
szonhat tanulmányán, az európai és magyar
(dráma)irodalom egy-egy remekművének elem-
zésén keresztül mélyíti az olvasóban azt az is-
meretanyagot, mely elengedhetetlen azok értel-
mezéséhez.

A vizsgált művek kiválasztása nem műfajel-
méleti vagy (irodalom)történeti szempontok,
hanem a bibliai tematika, ihletettség alapján tör-
tént; így kalauzol át minket négyszáz év irodal-
mán, John Milton Elveszett paradicsomától (1667)
Jókai Anna Godot megjött (2007) című misztéri-
umdrámájáig, vagy az eposztól Beckett abszurdjáig
(Godot-ra várva). Ahogy a szerző írja a kötet elő-
szavában: „Megszámlálhatatlanul sok (…) alko-
tás született kétezer év alatt az egyes bibliai tör-
ténetekről, személyekről. A Könyvek Könyve az
európai népek közös kultúrkincsévé vált, a ben-
ne leírt történetek újraértelmezhetők minden
korban.” (5.) Bodnár ezzel nemcsak az adott mű-
vek Biblia-értelmezésének lehetséges hasonló-
ságaira, különbségeire utal, hanem arra is, hogy
egyrészt természetesen most, a túlzott „rela tivi -
zálódás” korában is örökérvényűnek tekinthető
a Biblia tanítása — e gondolatra különös hang-
súlyt fektet szellemi erejének minden megfon-
toltságával, és szavait átható felelősségérzetével
—, másrészt maga Bodnár is a jelen kor — vagyis
egy kor — problematikájában, szellemi légköré -
ben szólaltatja meg azt a hangot, melyen a bibli-
ai személyek, történetek, következésképpen az
adott művek értelmezéséről, Biblia és irodalom
kapcsolatáról, valamint magáról az újraértelme-
zésről beszél. E kettős rétegzettségben természe-
tesen az elsőnek van nagyobb súlya Bodnár ta-
nulmányaiban.

A kötet szerkezeti felépítésében is önkényes
szempontok működtek; négy nagyobb rész kü-
löníthető el egymástól: az első — mely a jelölet-
lenségnél kitüntetettebb megjelölést is kaphatott
volna, hiszen legalább annyira fontos és önálló
egységet képez, mint az azt követők — tulajdon-
képpen a tanulmányok előtanulmánya. Összeg-
zi mindazt az ismeretet, mely a drámákban köz-
ponti szerepet betöltő vagy fontosabb bibliai ala-
kokhoz köthetők egyfelől bibliai szöveghelyek
megnevezésével, másrészt a drámákban betöltött
szerepük, különböző interpretációjuk ismerteté-
sével. A kötet egyik legfőbb erőssége az az akár
filológiai precizitással is fémjelezhető alaposság,
mellyel a bibliai alakok, motívumok, szövegrészek
és ezek (szöveg)előfordulásainak összetett háló-
ját tárja elénk, mindazzal együtt, hogy a filológi-
ai alaposság ugyanakkor az irodalmi szövegekre
már nem terjed ki ily mértékben — például sehol
nem tünteti fel, hogy az adott szövegértelmezés-

hez melyik kiadást használta, míg az idézeteket
ellátja oldalszámjelöléssel.

A huszonhat tanulmányból épül fel a követ-
kező három nagy szerkezeti egység, melyek kö-
zül az első tematikai (A bibliai időkben játszódó tör-
ténetek), kettő pedig műfaji (Eposz, tragédia, drámai
költemény és Misztériumdrámák, példázatok, ab-
szurd) szempontok szerint különül el egymástól.
Mindháromban azonban a fent említett ismeret-
anyagra és tudásra épülő gondolatiság motivál-
ja a szövegeket, melyet talán a legpontosabban a
következő kérdéssel lehetne összefoglalni: Hol
van a Biblia helye az irodalomban? Bodnár az iro-
dalomértelmező gesztusok, pontosabban a mű-
vek irodalomtörténeti és irodalomelméleti ha-
gyományba való beágyazottságának, és az abból
építkező értelmezői szempontrendszerek hiá-
nyában egyfelől nyitva hagyja a kérdést. Másfe-
lől azonban az ismertetésre mint elsődleges meg-
fontolásra épített beszédmódjával, a szövegekben
kimutatott alaki, tartalmi párhuzamok és kü-
lönbségek megvilágításával, az egyes szöveghe-
lyek bibliai forrásokkal való összevetésével s a ket-
tő összhangzatából megszólaló következtetései-
vel meg is válaszolja azt — illetve igazolja az olyan
jellegű egyértelműsítő kijelentéseinek igazság-
tartalmát, mint például „…a remény nem veszett
ki belőlük [Estragonból és Vladimirből] teljesen,
hiszen Godot-ra, vagyis Istenre várakoznak”.
(244.)

S ha ezen a nyomon haladunk tovább, egyér-
telművé válik, hogy Bodnár Biblia- és irodalom-
ismeret-terjesztő tanulmánykötete rendkívüli fon-
tossággal bír, többek közt azért, mert a napjaink-
ban közmegítéltségük szerint kevésbé népszerű
szerzők (mint például Németh László, Sőtér Ist-
ván, Racine, Milton, Jean de Ghelderode) műve-
it hozza közelebb az olvasóhoz, s teszi ezt felelős -
ségteljes szeretettel, mely kicseng következő sza-
vaiból is: „…az írók világnézetüknek, személyi-
ségüknek megfelelően (…) hallatlanul sokrétűen
dolgozták fel a bibliai témákat, közelítették meg
az Ó- és Újszövetségben szereplő személyeket”.
(5.) Lendületes, gördülékeny stílusával, magvas
gondolataival, határozott, olykor akár provokatív
kijelentéseivel nemcsak azok érdeklődését keltheti
fel, akik a témában érdekeltek, hanem azokét is,
akiknek útmutatásra van szüksége az irodalom sű-
rűjében, vagy egyszerűen csak olvasni vágynak
a Bibliáról vagy (dráma)irodalomról, vagy a ket-
tő kapcsolatát szeretnék egy kicsivel tisztábban lát-
ni, melynek jelentőségét nem győzzük hangsú-
lyozni. (Szent István Társulat, Budapest, 2014)

SZMERKA DÁNIEL

880

16_SZEMLE_november_Layout 1  2015.10.15.  11:01  Page 880


