
je, hisz nem azonosíthatók az egyes jelene-
tek körülményei, ok-okozatiságuk homály-
ban marad – s ebben az álomszerû jelenetek
is közrejátszanak. Mintha azt példázná ez a
próza, hogy mennyi módja van érzelmeink
kifejezésének, ha hagyjuk az érzékeinket, a
képzeletünket, a nyelvünket kibontakozni, s
nem a tudatunkba rögzült kifejezésekre
apellálunk: „Csak amiatt nem merültem el
kenyérdarabként ebben a tejsûrûségû köd-
ben, mert agyam minden végtagomba eljut-
tatta figyelmeztetõ hullámait, amelyek egy
másik ember létezésérõl verõdtek vissza.”
Hihetetlenül érzékenyen sikerül az árnyala-
tokat megragadnia, ezért is maradnak
jelentésteliek kontextusukból kiragadva is
ezek a szinte minden oldalra jutó, igen jól
idézhetõ mondatok. A történetszerûség hát-
térbe szorulásához járul hozzá az a sajátos,
megélés és emlékezés közötti lebegtetés is,
amely a jelen és múlt idejû igék váltakozó
használatából ered. Szinte észrevétlenül
igazolódik vissza újra meg újra az, ahogyan
a címet is a konkrétum és homályosság, a
tárgyakba szorult emlékek és a megélt, illet-
ve elmúlt pillanatok illékonyságának kettõs-
ségében (is) értelmezhetjük, miközben a tej
és a szobor társítása egy pillanatig sem ve-
szít egyediségének erejébõl.

Kontûr és sûrûség viszonya más szinte-
ken is megmutatkozik. Például a két „fõsze-
replõ” (az „én” meg a „te”) személyisége sem
élesen körvonalazott, s bár nagyon sok apró
rezdülésrészlet derül ki róluk, mindez nem

állítja össze õket koherens, kész jellemekké
– éppen ebben lesz hiteles ez a próza: válto-
zásukban, egymással való folytonos interak-
ciójukban (az egymástól való távollét is egy-
fajta interakció) mutatja meg a két félt. A
„tejszerû” szöveggel szemben feszültséget
kelt a szerzõ által készített metszetek élessé-
ge, a fekete-fehér kontrasztja, a vonalak ha-
tározottsága, amelyek révén nem puszta il-
lusztrációkként, hanem a szöveggel vi-
szonyba lépõ elemekként tarthatjuk számon
ezeket. Tulajdonképpen több mûvészi forma
kifejezõképességének, technikáinak „tanul-
ságait” sûríti magába ez a vékony kötet, fel-
lazítva a mûfajiság határait (azaz ellenállva
a szoborrá keményedésnek): a próza
képisége miatt líraibb jellegû, a többletjelen-
tés kialakulásához hozzájárulnak a fejeze-
tekhez illesztett képzõmûvészeti elemek, a
zenét képviselik a recitativók, illetve a sze-
replõk maguk is játszanak hangszeren, sõt
egy-két filmutalás vagy fényképészetre uta-
ló terminus is felbukkan, miközben az egyes
jelenetek filmkockaszerû egymás mellé il-
lesztése teszi lendületessé és magával raga-
dóvá a szöveget. 

Mindez rendkívül könnyedén és termé-
szetesen történik, még akkor is, ha legtöbb-
ször a szorongás és a nyugtalanság temati-
zálódik. Egy „árkádikus világ” kiépülésérõl,
visszaállítási kísérleteirõl, majd szétesésérõl
olvashatunk, amit hol madártávlatból, hol
halszemoptikával állandó vívódások, pon-
tos önelemzések kísérnek.
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SZÖVEGEK SZÖVETE
Tapodi Zsuzsa: Szövegek szövete

Nehéz találóbb címet adni jelen ismerte-
tõnek, mint ami maga az alábbiakban rövi-
den bemutatandó kötet címe. Tapodi Zsuzsa
irodalomtörténész harmadik kötete1 az utób-
bi évek publikációiból válogat: konferencia-
elõadások írott változatait, tanulmányokat,
esszéket, recenziókat tartalmaz, amelyek
konferenciakötetekben, a Korunk, illetve
Székelyföld címû folyóiratokban, az Újvidé-
ki Egyetem Tanulmányok/Studije címû szak-
folyóiratában jelentek meg; néhány szöveg
jelen kötetben lát elõször napvilágot. A kötet
elõszava így indít: „A szöveg és szövet szó a
latin eredetiben is egy tõbõl származik. Ezt
az etimológiai kapcsolatot a magyarba átke-
rült formák – textus és textília – is érzékelte-

tik. A megalkotottság, az elemek összefonódá-
sa mindkét produktum létrehozásának elen-
gedhetetlen feltétele. Ahol a szövet felszíne
fölfeslik, láthatóvá válik az alatta húzódó ré-
teg: a textus mögött fölsejlik a hypotextus.” 

A szövet metafora több vonatkozásban
is jelentésessé válik a kötetben. Mindenek-
elõtt az egyes szövegek szintjén, amelyek-
ben a szerzõ szövegeket, szerzõket találkoz-
tat, ugyanannak a világirodalmi motívum-
nak különbözõ alakváltozatait szövi egybe,
ilyen mintázatokkal találkozunk a kötet elsõ
részében, amely a Motívumok alakváltásai
címet viseli. Ebben – a kötet fejezetei közül
– a legtágabb ívû részben világirodalmi té-
májú egyetemi elõadások írott változatait

RHT Kiadó – Erdélyi Múzeum-Egyesület, Bukarest–Sepsiszentgyörgy–Kvár, 2014.



gyûj ti egy be a szer zõ, ame lyek el sõ sor ban a
di á kok vizs gá ra va ló fel ké szü lé sét hi va tot -
tak se gí te ni, de az iz gal mas vi lág iro dal mi
ka lan do zá sok túl mu tat nak a di dak ti kus ke -
re te ken. Tapodi Zsu zsa kü lön bö zõ to po szok
és mo tí vu mok ala ku lá sát kö ve ti idõ kön, te -
re ken és mé di u mo kon át (az ön be tel je sí tõ
pró fé cia Szo phok lész Oidipusz ki rá lyá ban,
Pedro Calderón de la Barca Az élet álom cí -
mû szín mû vé ben, va la mint Julio Cortázar
Tit kos fegy ve rek cí mû el be szé lé sé ben; át me -
ne ti rí tu sok Zeffirelli Nap fi vér, hold nõ vér cí -
mû film jé ben; Molière Tartuffe-jének ol va sa -
ta Bul ga kov és Spiró György fe lõl; az ab -
szurd alak vál to za tai Hašek, Kaf ka és Hrabal
mû ve i ben; a demitizálás alak vál to za tai Bul -
ga kov nál és Hrabalnál; az Umberto Eco,
Milorad Pavić, Ioan Petru Culianu, va la mint
Szil ágyi Ist ván ál tal kép vi selt poszt mo dern
re gény mo del lek össze ve té se). Az al kal ma -
zott össze ha son lí tó elem zõi mód szer sa já -
tos sá ga, hogy egy mû vet nem ön ma gá ban
vizs gál, ha nem ve le motivikus kap cso lat ban
ál ló, de más be széd mó dot, esz me tör té ne ti
vagy stí lus kor sza kot kép vi se lõ, adott eset -
ben ugyan ah hoz vagy más nyelv hez, kul tú -
rá hoz tar to zó szö ve gek kel együtt. Ily mó -
don, ezek ben a ta lál koz ta tá sok ban, eb ben 
az össze füg gé se ket ke re sõ együtt lát ta tás ban
dom bo rod nak ki az adott mo tí vum vál to zó
tár sa dal mi-tör té ne ti kon tex tu sai, hang súly -
vál tá sai. 

A kö tet Másságképek, tü kör ké pek cí mû
má so dik fe je ze te a kul tú ra tu do má nyok, az
imagológia vizs gá la ti kö ré be tar to zó írá so kat
tar tal maz, ame lyek a szer zõ ál tal az
imagológiai ku ta tó cso port ke re té ben ku ta tás -
ve ze tõi mi nõ ség ben az utób bi évek ben foly -
ta tott ku ta tá sok ered mé nye it fog lal ják össze.
Az imagológiai vizs gá la tok fó ku szá ban a má -
sik ról, az ide gen rõl – le gyen az egyén vagy
ne mi, tár sa dal mi, et ni kai cso port – a kü lön -
bö zõ tár sa dal mi-kul tu rá lis dis kur zu sok ban,
pra xi sok ban ki ala kult né ze tek, elõ í té le tek,
szte re o tí pi ák, nem ze ti mí to szok, kul tu szok
és torz nem zet ké pek, a mi és õk, sa ját és ide -
gen, iden ti tás és alteritás kér dé sei áll nak. 
Az el sõ ta nul mány a kül föl di ek nek az er dé -
lyi ek rõl és az er dé lyi nem ze tek egy más ról al -
ko tott ké pét vizs gál ja 18–19. szá za di szer zõk
(Ka zin czy Fe renc, Dinicu Golescu és Daniel
Gottlieb Scheint) le ve le i ben, úti nap ló i ban;
ezt kö ve ti a ne mi szte re o tí pi ák té ma kör éhez
kap cso ló dó re cen zió Jack Hol land Nõ gyû lö let
cí mû köny vé rõl, ame lyet Vallasek Jú lia for dí -
tott, utó sza vát pe dig Ba lázs La jos ír ta; a kö -
vet ke zõ ta nul mány két 19. szá za di ma gyar
szer zõ, Gyu lai Pál és Jó kai Mór ro má nok ról
al ko tott ké pét vizs gál ja az Egy ré gi ud var ház
utol só gaz dá ja, il let ve a Sze gény gaz da gok cí -
mû re gé nye ik ben. 

Tapodi Zsu zsa bát ran nyúl olyan szer -
zõk höz, akik nek ol va só kö zön sé ge meg osz -
tott, mint ami lyen a Wass Al ber té; jó ér zék -
kel ta pint ja ki a szer zõ írás mód já nak azon
ka rak te rét, amely elõ hív ja a nem ze ti el fo -
gult sá gon ala pu ló ol va sa to kat, de amely le -
he tõ vé te szi az el fo gu lat lan, tár gyi la gos be -
fo ga dást is, tár gyi is me re te ken ala pu ló ár -
nyalt ér ték íté let re ösz tö nöz ve az ol va sót.
To váb bá Bá nyai Éva Tér kép ze tek, név tér ké -
pek, ha tár iden ti tá sok cí mû, Bo dor Ádám va -
la mint az ún. „posztbodoriánus” er dé lyi il -
let ve er dé lyi, kö tött sé gû szer zõk (köz tük
Láng Zsolt, Dra go mán György, Vida Gá bor
és Papp Sán dor Zsig mond) pró za po é ti ká ját
elem zõ köny vé rõl ol vas ha tunk re cen zi ót,
majd az imagológiai fe je zet zárótanulmánya
a Bá nyai Éva köny vé nek meg ala po zó fo gal -
mai (ha tár lét és ha tár iden ti tás) men tén vizs -
gál ja azt az interkulturális és interetnikus
te ret, amely az er dé lyi (kö tõ dé sû) kor társ
ma gyar és ro mán iro da lom kép vi se lõi, Bo -
dor Ádám, Dra go mán György, Bog dán Lász -
ló, Corin Braga és Dan Stoica mû ve i bõl
bom lik ki. 

A kö tet har ma dik ré sze, mely nek a szer -
zõ az Er dé lyi iro da lom és tár sa dal mi kon tex -
tu sai cí met ad ta, tér ben és idõ ben a leg szû -
kebb szeg mens sel, a kö zel múlt er dé lyi iro -
dal má val fog lal ko zik, de mint ki de rül, ez a
té ma kör is tág ke re tet, moz gás te ret biz to sít
az iro da lom ku ta tó szá má ra. A fe je zet el sõ és
utol só szö ve ge Tapodi Zsu zsa la kó hely éhez,
Sep si szent györgy höz kap cso ló dik: az el sõ -
ben a szer zõ Sep si szent györgy utcanévtáb-
láinak vál to zá sai men tén kö ve ti vé gig a tér -
ség 20. szá za di tör té nel mét, a két ki sebb ség
– az or szág szin ten ki sebb sé gi ma gyar és a
vá ros szint jén ki sebb sé gi ro mán kö zös ség –
egy más sal ri va li zá ló kul tu sza it, a Sep si -
szent györgy em lé ke ze té ben be kö vet ke zett
vál to zá so kat, a kul tu rá lis em lé ke zet és a ha -
ta lom vi szo nyát. Az utol só szö veg pe dig
Sep si szent györgy ne ves író ja, Bog dán Lász -
ló poszt mo dern pró za po é ti ká já nak szen tel
fi gyel met. A két – lo ká lis vo nat ko zá sú, de
(kon)textuálisan tá gabb érintettségû – szö -
veg köz te sé ben Dó zsa György alak já nak iro -
dal mi rep re zen tá ci ó i val, Áprily La jos és ba -
rá ti kö re le ve le zé sé vel, Pomogáts Bé la Ma -
gyar iro da lom Er dély ben 1928–1944 cí mû
kö te té vel, va la mint az ál lam szo ci a liz mus
ko rá ban mû kö dõ Ál la mi Mû vé sze ti és Iro -
dal mi Ki adó ko lozs vá ri fi ók szer kesz tõ sé gé -
nek ki adás po li ti ká já val fog lal ko zó írá sok
fog lal nak he lyet. 

Egy pub li kált írá sok ból össze szer kesz -
tett kö tet min dig összeg zés, szám ve tés,
irány jel zõ a to vább lé pés hez. Nem vé let len,
hogy ép pen eze ket a szö ve ge ket szõt te kö tet -
té Tapodi Zsu zsa. A lát szó lag más-más idõ-
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és térkoordináták között mozgó szövegek a
kötet keretében összeérnek, mint az ízek, át-
járások, kapcsolatok teremtõdnek közöttük.
A textúrajelleg, amit a cím idéz, egyszerre
vonatkoztatható azokra a szövegekre, ame-
lyeket a szerzõ komparatív elemzéseiben té-
telesen találkoztat, illetve tetten érhetõ ma-
guknak a tanulmányoknak az egymásra ré-
tegzõdésében is, ahogyan a mintázatok ki-
rajzolódnak a megmunkált felületeken. 

Tapodi Zsuzsa írásai egyszerre pontos,
ismeretgazdagító és az elemzett mûvekhez

hasonlóan páratlan olvasmányélményt
nyújtó szövegek, amelyek azt tanúsítják,
hogy a nagyelbeszélések letûntével, a moza-
iktudat korszakában nem tûnt végérvénye-
sen tova az a nagy ívû és kitartó figyelem,
amely át tudja fogni és meg tudja találni az
értelmezés kódjait a különbözõ irodalmi
produktumokhoz és kontextusaikhoz az
ókortól a posztmodernig, a nemzeti kultúrá-
tól az interkulturalitásig, a regionálistól az
egyetemesig. 

Pieldner Judit
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1. Korábbi kötetei: Irodalom a politika szolgálatában. Gaál Gábor munkássága pályája utolsó szaka-
szában. Nemzetközi Hungarológiai Központ, 2001; A soha el nem veszõ könyv nyomában. Pallas-
Akadémia, Csíkszereda 2008.

EGY BENCÉS APÁTSÁG 
KÖZÉPKORI DIPLOMÁI 
A garamszentbenedeki apátság 13. és 14. századi
oklevelei (1225–1403). Közzéteszi Keglevich Kristóf

A Keglevich Kristóf által közzétett okle-
véltár a garamszentbenedeki bencés apátság
(konvent) 1403 elõtt kelt diplomáit adja köz-
re. A vizsgált korszak 1403-ig terjed, mert
ekkor került ki a monostor az 1374 óta hiva-
talban levõ Henrik apát vezetése alól. A for-
ráskiadvány elõtörténetéhez hozzátartozik,
hogy Knauz Nándor (1831–1898) az eszter-
gomi érsekség levéltárnokaként a Garam-
melletti szentbenedeki apátság címmel
1890-ben írt monográfiája megírásakor a fõ-
káptalan levéltárának okleveles anyagát a
Monumenta Ecclesiae Strigoniensis címû ok-
mánytárban elkezdte közzétenni, de az
anyag jó része eddig kiadatlan maradt. Az
1880-as évekig megjelenõ forráskiadványo-
kat is használta. Keglevich Kristóf már az
idõközben megjelent oklevélkiadásoknak
(például Anjou-kori oklevéltár és Zsigmond-
kori oklevéltár) és a Középkori Magyarország
Levéltári Forrásainak Adatbázisa ismereté-
ben láthatott hiánypótló munkájához.

A mû a Szegedi Tudományegyetem Törté-
neti Intézete Középkori és Kora Újkori Magyar
Történeti Tanszékének megbízásából, a Koszta
László szerkesztette Capitulum1 sorozat IX. kö-
teteként jelent meg, Piti Ferenc lektorálásával,
Szegeden 2014-ben. A borítón a garamszent-
benedeki apátság pecsétjének 1401. március
19-i lenyomata (MOL DL 58 787) látható.

A szerzõ a sorozat elõzõ kötetében 
közölt monográfiájában a bencés rendház
történetét is bemutatta 1075-ös alapításától
1403-ig.2 A két könyv egymással egységet al-
kot. Az oklevéltár ugyanis az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karának Történelemtudományi Doktori 
Iskolájában készült, és 2011. február 8-án
megvédett, Körmendi Tamás, valamint
Bertényi Iván vezette doktori értekezésé-
nek (vagyis a rendháztörténeti munka) füg-
gelékeként jött létre. Keglevich Kristóf
egyébként az ELTE Természettudományi
Karának kémia és a Bölcsészettudományi
Karának történelem szakjain diplomázott
2006-ban. 2008-tól 2011-ig az ELTE BTK-n
adott elõ. 2008-tól a fõvárosi Fazekas Mi-
hály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és
Gimnáziumban tanít.

A jelenleg Szlovákiában található szent-
benedeki apátságot a királyi kegyuraság, bir-
tokállományának nagysága, exempt jogállása,
a 14. századi bencés reformmozgalomban be-
töltött vezetõ szerepe, fennmaradt nagysza-
bású gótikus épülete és liturgikus tárgyainak
színvonala, valamint hiteleshelyi tevékenysé-
ge alapján a Mohács elõtti Magyarország a
pannonhalmi és a kolozsmonostori után har-
madik legjelentõsebb bencés monostorának
mondhatjuk. 

Szeged, 2014.




