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Norvég olvasónapló

Kun Árpád Megint hazavárunk című regényének vé-
gén az íróval azonos nevet viselő főhős családjával 
megérkezik Norvégiába. Ugyanakkor Kun Árpád re-
génye is megérkezik az északi országba, legalábbis 
a műfaját tekintve, hiszen az önéletrajzi, autofikciós 
regény az utóbbi évtizedben erős irodalmi hullámként 
jelent meg a norvégoknál (bővebben olvashatunk 
erről a kérdésről a Tor Eystein Øveråsszal készült inter-
júban). Az északi irodalomban hagyományosan erős 
pszichológiai regényeken belül ezek a könyvek különö-
sen kendőzetlenül tárják fel a lelki folyamatokat, akkor 
is szégyenlősség nélkül, ha az író saját magáról ír, de 
akkor is, ha közeli hozzátartozóiról van szó. Az alábbi-
akban bemutatásra kerülő öt kortárs norvég regényt 
a szülőktől való elszakadás és ezzel együtt a felnőtté 
válás kérdései kötik össze, amelyek megválaszolásáért 
a szerzők a ’60-as, ’70-es években átélt kamaszkorhoz 
nyúlnak vissza. A folyamat stációi lehetnek a megta-
gadás, a szülők megöregedése, halála, elgyászolása.

Per Petterson: Megtagadom

Scolar Kiadó, Budapest, 2015. Ford. Földényi Júlia.

A többi, itt bemutatásra kerülő regénytől eltérően a 
Megtagadom nem önéletrajzi könyv, azonban – mint-
ha Petterson mindig ugyanazt a regényt írná – itt is 
meghatározó mozzanat a szülőktől való elszakadás, 
amit nehéz elvonatkoztatni az író életét meghatározó 
eseménytől, a szüleit és más családtagjait ért tragikus 
kompbalesettől. A regényt maga az író mutatta be Bu-
dapesten 2015-ben. Az írói munkáját meghatározó 
vagy a regényekbe átszivárgó személyes részletek közül 
sokat megtudhattunk ezen a találkozón. Édesanyjáról 
utolsó emléke, hogy amikor elolvasta első regényét, így 
reagált rá: „Remélem, a következő nem lesz ilyen gyere-
kes.” Apja utolsó mondata pedig ez volt hozzá a végzetes 

út előtt: „Te nem jössz?” Testvérével együtt tudatosan 
döntöttek úgy, hogy két évig fognak segítő csoportba 
járni, azután továbblépnek a tragédián. Ez a tudatosság 
köszön vissza a Lótolvajok kulcsmondatában: „Te dön-
töd el, hogy mikor érzel fájdalmat.” A több regényében 
is megjelenő ikrek szerepeltetésének nincs önéletrajzi 
vonatkozása, ezzel szemben Jim visszatérő pánikroha-
mait a Megtagadomban pont úgy írta meg, ahogyan az 
vele is történni szokott. Korábbi, magyarul megjelent 
regényeit, a Lótolvajokat és az Átkozom az idő folyamát 
a Credo 2012/2. számában mutattam be.

Petterson több interjúban elmondta, hogy Knut 
Ham sun művészete hatással volt rá. A Lótolvajokban azt 
a természeti romantikát ismerhetjük fel, amit Hamsun 
Pán című regényének és a Nobel-díjat kiérdemelt Édes 
anyaföldnek a hősei képviselnek, akik a civilizációból a 
természetbe menekülnek, erdei házba vonulnak vissza. 
(Finom utalásként a Lótolvajok főhőse apja kunyhójá-
ban az asztalon Hamsun regényeit találja.) Ezzel szem-
ben Petterson Átkozom az idő folyamát és Megtagadom 
című regényei annak a nagyvárosban bolyongó, helyét 
nem találó hamsuni hősnek a hagyományát folytatják, 
amilyennek a 19. század végén írt, de ma is modernül 
ható Éhség elbeszélőjét ábrázolja a korabeli fővárosban, 
Kristianiában. A Megtagadomban a mai Oslóban keresi 
a helyét két férfi , Jim és Tommy, akik a ’60-as években 
elválaszthatatlan barátok voltak egy kelet-norvégiai kis 
faluban. A regény kezdő jelenetében harmincöt év után 
véletlenül találkoznak egy külvárosi szigeten. Jim, akit 
mélyen vallásos anyja nevelt, ma a társadalom peremén 
él, hajnalban horgászni jár a szigetre. Tommy és testvé-
rei annak idején szadista apjukkal maradtak magukra, 
miután anyjuk elszökött otthonról. Tommy, megunva a 
folyamatos bántalmazást, egy baseballütővel eltöri apja 
lábát. Az apa ezután eltűnik, a testvérek pedig különbö-
ző nevelőszülőkhöz kerülnek. Napjainkra Tommy meg-
gazdagodott, a Jimmel való találkozáskor Mercedesszel 
jár. Történetük kamaszkorukban, 1966–71 között és a 
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regény jelen idejében, a 2000-es évek elején zajló rövid 
jelenetekből áll össze.

Petterson regénye a korábbiaknál skandinávosabb, 
rövid szikár sorokból épülő elbeszélés, ahol a múlt ese-
ményeit Tommy, Jim, Tommy nővére és az író váltakozó 
narrációjában megszólaló töredékekből az olvasónak kell 
összeraknia, sőt a végén az olvasó írja tovább, hogy a nyi-
tott befejezés reményt vagy végtelen reménytelenséget 
jelent-e. Korábbi regényeihez hasonlóan itt is fontos szere-
pet játszik egy-egy kinagyított jelenet. A két fi ú barátságá-
nak fordulópontja, ami Jim további életére meghatározó 
jelentőségű, egy befagyott tavon történő korcsolyázás.

Petterson szemére vethető, hogy mondanivalóját 
kis sé szájbarágósan adja elő, így a regény címe, „megta-
gadom” (norvégul jeg nekter) legalább három szereplő 
szájából is elhangzik. Számukra az egyedüli kiutat, to-
vábblépési lehetőséget az jelenti, ha – apjukkal vagy há-
zastársukkal – terhessé vált kapcsolatukat el tudják utasí-
tani. Tommy nevelőapjának halálos ágyán azt a kérdést is 
felteszi, hogy vajon a halál megtagadható-e. Bár a kissé di-
daktikus és nem teljesen összeálló történetnél erősebbnek 
érzem a korábbi könyveit, de Petterson regénye az ilyen 
pontokon fájdalmasan személyessé válik, és azt érezzük, 
hogy most is hitelesen ír elveszített kapcsolatainkról.

Karl Ove Knausgård: Halál

Magvető Kiadó, Budapest, 2016. Ford. Petrikovics Edit.

Pettersonhoz hasonlóan Knausgård könyve is a szülő 
– az apa – gyászkönyve. Ám míg Petterson könyve a 
szülők elvesztéséről csak áttételesen szól, és a regény a 
végsőkig fokozza a tömörítést, elhallgatást, minimaliz-
must, addig a Halál mindennek az ellentéte, egy végte-
lenül áradó és nagyon direkt önéletrajzi regényfolyam 
első kötete. Knausgård egy interjúban elmondta, hogy 
könyve nem ismer semmiféle kompromisszumot, és nem 
veszi fi gyelembe se családtagjai, se barátai szempontjait. 
Itt mindenki a saját nevén szerepel. És valóban, a leírt 
tények, nevek akár az interneten is visszakereshetők, el-

lenőrizhetők. A sok regényt bevezető közhelyes mondat 
ennek a műnek az elején kifordítva így szerepelhetne: 
„Minden eltérés a valóságtól csak a véletlen műve.” 
A hatrészes, több ezer oldalas önéletrajzi regényfolyam 
2009–2011 között jelent meg Norvégiában. A sorozat 
eredeti címe Min Kamp, amelynek provokatív jelentése 
német fordításban a leginkább érthető: Mein Kampf. 
Hazájában elsöprő siker lett, félmillió példányban adták 
el, de a regényt világszerte izgalmas és újszerű irodalmi 
vállalkozásnak tartják, amit tükröz, hogy több mint 
húsz nyelvre fordították le.

A történet két fő szála a ’70-es években és a regény 
írásának idején, a 2000-es évek első évtizedében játszó-
dik. A jelen idejű történetben az író értesül apja haláláról, 
és bátyjával Dél-Norvégiába utaznak, hogy előkészítsék 
a temetést. A múltban a szülők válásáról és a magára ha-
gyott kamaszfi ú napjairól olvasunk, elsősorban az ap-
jával való kapcsolatáról vagy inkább annak hiányáról. 
A jelenben a fi úk azzal szembesülnek, hogy apjuk élete 
utolsó éveiben hazaköltözött az őt mindenben kiszolgáló 
85 éves nagymamához, és annak lakását bűzlő, mocskos 
romhalmazzá változtatva halálra itta magát.

Egy regénynél – fi kciónál – megszoktuk, hogy az 
író szelektál, az eseményeknek jelentősége van, hozzá-
járulnak a szereplők jellemzéséhez vagy előreviszik a 
cselekményt. Knausgård könyvében, miként az életben, 
ezt a segítséget nem kapjuk meg. Az író el akarja hitetni 
velünk, hogy nem regényt olvasunk, hanem valóban az 
életét írja meg, ezt a célt szolgálja a könyv ritmusa is, ami 
időnként már-már az unalomig és az olvashatatlanságig 
lelassul, időnkét pedig letehetetlenül izgalmassá válik. 
Az utolsó 130 oldal a lakás kitakarításának folyamatát 
írja le aprólékosan, ami egyúttal az apa által hátraha-
gyott mocsok felszámolását jelenti, és így ez a takarítás 
szimbolikus jelentést kap. Ezt erősíti a takarítás köz-
ben kialakuló ötlet, hogy a halotti tort a kitakarított 
lakásban fogják megtartani. Ez az időt és kemény fi zikai 
erőfeszítést igénylő takarítás adja meg a fi úknak a sze-
retett és gyűlölt apával történő leszámolást, megnyug-
vást, amit az utolsó oldalak sugallnak. A könyv rejtett 
kérdése számomra: ha az élet ilyen izgalmas, időnként 
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szimbolikus, sőt katartikus is tud lenni, akkor mi szük-
ség van arra, hogy az irodalom tükrét használjuk a meg-
ismeréséhez?

Mintha ugyanezt kérdezné Tor Eystein Øverås egy 
esszéjében (bár, mint a vele készült interjúból kiderül, 
azt Knausgårdnál és a többi autofi kciós norvég regény-
nél jóval korábban írta): „De miért olvasunk egyáltalán? 
Miért nem elég csak élni? És ha az embernek szüksége 
van arra, hogy elemezzen, miért nem elégszik meg az-
zal, hogy megkísérli megérteni azt az életet, amit tény-
legesen él? Szükségem van erre a szűrőre, a fi lmre és az 
irodalomra, magam és az élet mellett? Miért lesz a fi lm 
és az irodalom ürügy arra, hogy az életről beszéljünk, és 
ürügy az élet, hogy az irodalomról beszéljünk?”

Végül, a könyvet letéve csak egyben reménykedhe-
tünk, hogy hamarosan kézbe vehetjük a többi öt kötetet is.

Kim Leine: Kalak

Scolar Kiadó, Budapest, 2016. Ford. Soós Anita.

Leine önéletrajzi regénye szintén aparegény, az apával 
való szakítás regénye. A Kalak a norvég származású, 
Dániában alkotó író első műve volt 2007-ben, de ma-
gyarul először a 2012-ben megszületett A Végtelen-fj ord 
prófétáit adták ki, aminek oka, hogy utóbbival nyerte el 
az Északi Tanács irodalmi díját. A sorrendnek ugyan-
akkor van jelentősége, hiszen a 18. század legvégén ját-
szódó A Végtelen-fj ord prófétáinak főhőse ugyanúgy a 
Norvégia–Koppenhága–Grönland háromszöget járja 
be újra és újra, mint maga az író a kíméletlenül őszinte 
Kalakban. Ráadásul a hosszú térbeli utazásokkal párhu-
zamosan egymáshoz hasonló belső, lelki utakat járnak 
végig a szereplők. A két regényt egymás után olvasva 
szemünk előtt formálódik át a tapasztalat fi kcióvá.

A két regény között a legszorosabb kapcsolatot 
Grön land jelenti, a zord és gyönyörű vidék mágnes-
ként vonzza vissza újra és újra a két főszereplőt. Leine 
könyveit már az is lebilincselő olvasmánnyá teszi, hogy 
a grönlandi világot és a grönlandi embereket egyedülál-

lóan személyes közelségbe hozza. Az egyik történetből 
megismerhetjük a sziget erőszakos dán kolonizációját, 
a másikból annak mai eredményét, a rideg telepeket, 
ahol dánok és őslakosok kölcsönösen lenézik egymást.

A Kalak főhősét, Kim Leinét szigorúan vallásos 
anyja nevelte Norvégiában, egy Jehova Tanúi közös-
ségben. A regényben a fi ú történetét 17 éves korától kí-
sérhetjük végig, amikor a benne félelmeket keltő tanok 
elől Koppenhágába szökött, ott élő apjánál remélve me-
nedéket. Eleinte úgy tűnik, megtalálja a biztonságot, és 
kinyílik előtte az addig elzárt világ, azonban hamarosan 
kiderül az őt befogadó apa perverzitása, aki visszaél a 
kínálkozó lehetőséggel, és szexuálisan kihasználja a fi át. 
A felnőtté váló Kim, bár szerelmi hódításaiban rend-
kívül sikeres, képtelen tartós kapcsolatot kialakítani. 
Ápolóként Grönlandra kerül, ahol önfeláldozó munkát 
végez, és – más dánoktól eltérően – be tud illeszkedni 
az őslakosok közé, azonban munkáját ellehetetleníti, 
hogy depressziós és súlyos morfi umfüggő lesz. Fokoza-
tosan tudatosul benne, hogy élete kudarcait az apja által 
elkövetett bűn determinálja, és ettől kezdve létkérdés 
számára a vele való teljes leszámolás.

Bár már a rövid összefoglalóból látható, hogy a ka-
maszkori szexuális abúzus egész életre szóló kihatásának, 
a promiszkuitásnak és a drogfüggőségnek olyan tabu-
döngető bemutatásáról van szó, aminek még a végigol-
vasásához is lelki erőre van szükség, ráadásul ez az önfel-
tárás nem szűkölködik naturalista leírásokban, a regény 
mégis az első sortól magával ragad, egészen az utolsó, 
gyönyörűen kétértelmű sorokig, melyek így hangzanak: 
„Egy darabig még álldogálok, fi gyelem a sötét ablakokat. 
Fent vagytok. Tudom, hogy fent vagytok.”

Linn Ullmann: Nyugtalanok

Scolar Kiadó, Budapest, 2016. Ford. Pap Vera Ágnes.

A harmadik önéletrajzi regény szintén jól ismert norvég 
író alkotása, aki nálunk is népszerű, eddig öt regényét 
olvashattuk magyarul. Persze amellett, hogy Linn Ull-
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mannról tudjuk, hogy jó írónő, a Nyugtalanokat még 
izgalmasabbá teszi, hogy szüleiről, Ingmar Bergman-
ról és Liv Ullmannról szól. A rendező és fi lmjeinek 
első számú színésznője is megírta már korábban saját 
memoárjait, Bergman Laterna magica (1987), Liv Ull-
mann pedig Változások (1977) és Választások (1984) 
címmel. Linn Ullmann könyvével tehát újra belépünk 
a jól ismert Berg man-univerzumba. A könyveket egy-
más után olvasva olyan, mintha egy posztmodern re-
gényt alkotnának, ahol három narrátor nézőpontjából 
ismerjük meg a berg mani világot, Fårö szigetét. A fel-
színes és sokszor önigazoló világszép sztárszínésznő és 
a fi lmekről és színházról mindent tudó rendezőzseni 
hangja után lányuk visszaemlékezése szépen komponált 
irodalmi alkotás. A kirajzolódó világ Bergman körül 
forog, aki nemcsak a színpadon és a fi lmekben volt 
ren dező, hanem gondosan megtervezte és felépítette a 
szigeten életük díszleteit a lakóháztól a pajtában kiala-
kított házimoziig, ahol mindennap három órakor kez-
dődött a közös fi lmnézés szertartása. A rendező előre 
leírta a lányával tervezett közös karácsony napirendjét, 
és megrendezte a koporsó elkészítésétől a sírhely körül-
tekintő kiválasztásáig saját temetését is.

Linn Ullmann visszaemlékezésének vázát azok a 
magnófelvételek adják, amelyeket 85 éves apjával ké-
szített, azzal a céllal, hogy közös interjúkötet legyen 
belőle. Mire a régóta tervezett beszélgetésekre sor ke-
rült, Bergman emlékezete már kihagy, csak töredékek 
születnek. Belőlük építkezve a Nyugtalanok is töredékes 
visszaemlékezés, ami az írónő gyermekkorától az apja 
temetéséig tartó időszakot öleli át. A szilánkokból ki-
rajzolódik apa és lánya bensőséges kapcsolatának törté-
nete, amely a szigorú apai rendszabályokhoz alkalmaz-
kodni igyekvő kislánytól az öregembert a sírba kísérő 
felnőttig tart. A fordulópontot, a hanyatlás kezdetének 
tetten érhető pillanatát az jelenti, amikor a pontosságot 
mindig fontosnak tartó, soha sehonnan el nem késő 
Bergman 17 percet késett a közös fi lmnézésről, és egy 
árva szót sem vesztegetett a dologra.

Azért is érdemes újra kézbe vennünk Bergman La-
terna Magicáját, mert itt bukkanhatunk rá Ullmann 

könyve, a Nyugtalanok (norvégul: De urolige) címének 
kulcsára: „Lassan és észrevétlenül eltűnik életemből leg-
hűségesebb útitársam: a nyugtalanságom, amit egyfor-
mán örököltem apámtól és anyámtól, ami identitásom 
centrumában helyezkedik el, a démonom, de egyben a 
barátom és hajcsárom is. Nemcsak a fájdalom és a szo-
rongás, a helyrehozhatatlan megaláztatás érzése halvá-
nyul el bennem; elgyengül és elenyészik kreativitásom 
hajtóereje is.” Linn Ullmann könyve erről a nyugtalan-
ságról szól, amely apja és anyja művészetének a hajtóereje 
volt, amely mellett egy kislányra nem juthatott elég idő 
és fi gyelem, de amelyet megörökölve, írói munkájával ő 
maga is beállt a nyugtalanok közé.

Cecilie Enger: Anyám ajándékai

Typotex, Budapest, 2015. Ford. Petrikovics Edit.

Ullmannhoz hasonlóan Cecilie Enger könyvének is fáj-
dalmas alapkérdése: felismerhető-e az a pont, ahonnan 
a halálhoz vezető út már visszafordíthatatlan?

Az írónő testvéreivel és családjaikkal egy külvárosi 
lakásban gyűlik össze Oslóban, hogy Alzheimer-kór-
ral intézetbe került édesanyjuk otthonát felszámolják. 
A tárgyakat válogatva kezébe kerül egy köteg szürke 
füzetlap, amelyre anyja évről évre feljegyezte az összes 
karácsonyi ajándékot, melyeket családtagjainak adtak, 
és amelyeket ők maguk kaptak. Az első lista 1963-ból 
származik, amikor Cecilie született, az utolsó 2003-ból. 
A napjainkban játszódó kerettörténet – az anya haláláig 
tartó fél év – és az ajándéklisták alapján felidézett em-
lékek sokrétegű regényt eredményeznek.

A regény körüljárja az ajándékozás kulturális antro-
pológiai kérdéseit, az ajándékok önmagukon túlmuta-
tó jelentését, az általuk közvetített üzeneteket, amelyek 
által az ajándék szimbolikus jelentést nyer két ember 
kapcsolatában.

Második rétege egy norvég középosztálybeli család 
története, és mivel a család értelmiségiekből, művészekből 
áll, képet kaphatunk Norvégia kulturális életéről, politi-
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kai mozgalmairól is a 20. század második felében. Gazdag 
tárháza ez mindazoknak a könyveknek, zeneműveknek, 
képzőművészeti alkotásoknak, melyeket akkoriban fon-
tosnak tartott az, aki naprakész akart lenni. A ’60-as, ’70-
es években az ajándékok között szerepelnek például a ma 
már rég elhunyt klasszikusként olvasott Johan Borgen 
frissen megjelent új könyvei. A korszellemre jellemző volt, 
hogy ismert művészek műveikkel aktuálpolitikai kérdé-
sekben is állást foglaltak, így például Dag Solstad egy re-
gényével, Hans Scherfi g pedig a festményeivel tiltakozott 
az Európai Gazdasági Közösség ellen.

Mindezek mellett a regény legszebb és legfájdalma-
sabb rétege az anya leépülésének és halálának rendkí-

vül személyes, érzékeny bemutatása. Ez a könyv nem a 
szülővel való küzdelemről, a gyerek vádjairól, konfl ik-
tusos fi ú–apa, illetve lány–anya kapcsolatról szól, mint 
a többi, itt megismert regény. Petterson hőse, az életét 
tudatosan kézben tartó Tommy és Kim Leine felnőtt-
ként szakít az apjával, Knausgård a gyász során számol 
le vele. Ullmann regényét végigkíséri a vád, hogy az ön-
kiteljesítő anya elhanyagolta kamaszodó lányát. Velük 
szemben az anyját élete végéig elkísérő Cecile Enger már 
kellő távolságból idézi fel a gyerekkor emlékeit, ahon-
nan szemlélve a szülei házasságát egykor szétrobbantó 
feszültségek is derűs történetekké szelídülnek.

 Kézdy Pál

Sárga, csilingelő
A másik forradalom. Alternatív ötvenhat. Szerk. Cser-
na-Szabó András – Szálinger Balázs. Cser Kiadó, 2016.

Apámat ha faggattam, mondjuk ’56 kapcsán, egy boron-
gós március 15-én, amikor a városi megemlékezések he-
lyett libegőzni mentünk a János-hegyre, hogy meséljen 
arról a másik forradalomról is, mert arról 
a likas zászlón, a szobordöntögetésen és 
azon túl, hogy Pákh Tibi bácsit meglőt-
ték a Kossuth téren, nem sokat tudok, 
akkor Apám mesélt, míg sétáltunk az 
erdőn át a János-hegy felé, mesélt a Szé-
chenyi-kilátó előtt, mesélt a Normafánál, 
mesélt az újabb erdőn át, még a libegőn 
is. Én pedig kérdeztem, és jól kérdeztem, 
amennyire egy alsó tagozatos fi ú tud, és 
ő folytatta, olyan szavakkal, hogy én is 
megértsem, és amikor már lent voltunk, 
a libegő aljánál, akkor megköszöntem a 
történetet, és feltettem a nagy kérdést, 
amit addig halogattam, és ami úgy kezdődött, hogy 
„Mi lett volna, ha…” Apám először meghökkent, nem 
széles mozdulatokkal, csak abból lehetett látni, hogy 

elhallgat, elgondolkodik, majd azt mondta halkan: 
„Nem tudom.” Én nem olyan gyerek voltam, akit egy 
ilyen válasszal el lehetett volna hallgattatni, mert habár 
ő nem tudja, attól még én tudni akartam. Feltettem hát 
újra és újra a kérdést, mire egy kicsit epésen – ha nem 
is Leopold Rankéra hivatkozott, mint a recenzeálandó 

novellaantológia szépírói között megbújó 
történész Rainer M. János, de mintegy, 
Ranke elvei nyomán – visszakérdezett, 
ahogy történészhez illik: Ha nagyma-
mám sárga lenne és csilingelne, ő lenne 
a villamos? Kérdő hangsúllyal mondta, 
elhagyva az „-e” tapadószócskát.

A Cserna-Szabó András és Szálin-
ger Balázs által szerkesztett antológia 
ezt a játékteret nyitja meg, amelyben 
tizenhat szépíró – ahogy a megkötött 
kezű történész, Rainer M. János írja 
utószavában – a legmagasabb rendű te-
vékenységet folytathatják, vagyis játsza-

nak. Játéknak nevezi, amit apám – aki nem mellesleg 
annyit tett a ’80-as években a Kádár-rendszer ellen-
zékijeként, majd később történészként a forradalom 
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emlékezetéért – a sárga, csilingelő dédanyámmal igye-
kezett elzárni előlem.

Míg a történész a saját megkötött kezére hívja fel 
a fi gyelmet a szépírói szabadsággal szemben, mert egy 
történész kérdése, ha szigorúan veszi szakmája szabá-
lyait, soha nem kezdődhet a spekulatív „Mi lett volna, 
ha…?” kérdéssel, csak azzal, hogy „Mi történt?”, addig 
egy szépíró bátran elengedheti a fantáziáját, a tényeket 
használva ugródeszkaként. Érdekes, hogy Rainer maga 
sem tud kitérni a játék adta szabadság lehetősége elől, 
és ő is megírja már a történész szemszögéből nézve a 
maga alternatív forradalmát. Rögtön két verzióban is. 
A kritikusnak szükséges felhívni a fi gyelmet a törté-
nész által észlelt szabadság nyelvi szabályaira is, mert 
bár a szépíró kezét nem köti a történelemtudós szigo-
rú módszertana és a módszertanból következő műfaji 
szabályok, de éppen úgy köti a művészetének anyaga, a 
nyelv, a megformált nyelv, az irodalom változatos mű-
fajaival, hagyományaival és a belőlük következő szabá-
lyokkal, amelyek biztosítják a játékteret a legmagasabb 
rendű tevékenységhez. Éppen ebben annyira erős ez a 
kis novelláskötet, hogy mindenki hozza a saját markáns 
hangját, a személyes viszonyát/viszonyait a különböző 
hagyományokhoz a nyelvi szabályok adta játéktérben. 

Totth Benedek gyermekhőse az ’56-os forradalom 
és a tomboló III. világháború miatt romba döntött 
Budapesten először lát fekete bőrű embert. Az elbe-
szélő reakciói nagyon hasonlatosak első könyvének, a 
Holtverseny elbeszélőjének reakcióihoz. Márton László 
kismagyar groteszkjében mintha folytatná előző (két) 
könyvét, és az onnan jól ismert Márton-féle paradox 
elbeszélő a – szó szerinti – felemelkedő, de emelkedé-
sében is nyugat felé billenő kishazánkról ad hírt – a 
geológiai változás geopolitikai és a geopolitikát is meg-
határozó nyelvi következményeiről. Gerlóczy Márton 
novellájában mintha továbbírná az „aktuálpolitikai 
egyperces” abszurdjait, különös tekintettel egy Vajna 
András nevű menekültre és az ő egyik osztrák testépítő 
barátjára, Arnoldra, aki most nem cyborgként, hanem 
emberként érkezik meg a nem túl távoli jövőből az 
Andrássy út 60-ba. Vagy a szintén amerikai (pop)kul-

túrából merítő Cserna-Szabó András, aki megalkotja 
a nácik helyett komcsikra és különösen a Jugoszláviá-
ba menekült Kádár Jánosra vadászó, magyar becstelen 
brigantykat, és ez a csapat férfi  – azonkívül, hogy nem 
szögediesen beszélnek – nem is áll olyan távol Rózsa 
Sándor betyárjaitól. Ehhez a hagyományhoz nyúl 
vissza a szocreált rabszolgatartással keverő Horváth 
Viktor vagy a magyar emigrációra fi gyelő Háy János 
és Maros András is.

Az amerikai kultúrán túl személyesebb húrokat 
penget Bereményi fl asztertörténetének a nagybetűs tör-
ténelemmel találkozó gyermek narrátora, az Apák köny-
vét tovább író Vámos Miklós, aki nagybetűs történelem 
helyett a személyes sorsára kérdez rá, vagy az angol J. K. 
Rowling-hasonmással találkozó, angolul csak dadogva 
beszélő Kemény István. Ezen a két csokron kívül még 
ki lehetne emelni Berg Judit miszticizáló írását, vagy 
mondjuk Dragomán furmányos székely genealógiáját, 
ahol a foxtrott veszi át a forradalom szimbolikus zené-
jének, Beethoven Egmont-nyitányának a helyét.

Mégis inkább a személyes kedvenceimről beszél-
nék: Bödőcs Tibor Márai-naplóparódiájáról, amely 
olyan fi noman kiszámolt dupla-, triplacsavarokkal 
hozza elénk a depresszív modernista író közbeszéd-
dé formált magánbeszédét, mint például a második 
bejegyzése: „Hajnalban Shakespeare. Királydrámák. 
Később kevés széklet, majd szájszárazság: csömör és 
extázis a teraszon.” (36. o.) A másik kiemelendő ebből 
az erős mezőnyből Szécsi Noémi magyar női sorsokra 
érzékeny remekelése a szláv őserőnek önmagát megadó 
álruhás Rákosiról… 

De ezt már mindenki olvassa el ebben a nagyon 
szép kötetben, amelynek az illusztrációit – mondhat-
nánk, fi ktív szövegek igazságát bizonyító fi ktív doku-
mentumait – Palásthi Kovács András készítette archív 
fotókat felhasználva, megteremtve ezzel a másik forra-
dalom kulisszáit, amelynek idejében minden bizonnyal 
Budapesten járt és embereket szállított az én sárga, csi-
lingelő villamos-dédanyám. Csak azt tudnám, melyik 
a négy közül.

Modor Bálint 
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Szabó T. Anna: Törésteszt. Magvető, Budapest, 2017.

„Nincs test. Csak a mozdulat van, a víz, a levegő. El-
tűnni benne egészen. Nem lenni, lenni csak a cél…” 
– így indul Szabó T. Anna Törésteszt című kötete. Az, 
hogy a könyv ezzel az elbeszéléssel kezdődik, a kiváló 
szerkesztés ékes bizonyítéka. Hiszen a szöveg nemcsak 
a címe (Origo) miatt kitűnő kezdete a gyűjteménynek, 
hanem a töredékessége, sűrűsége folytán 
is: tökéletes átmenetet képez a szerzőtől 
gyakrabban olvasható líra és a tőle kevés-
bé megszokott próza között; mintegy ké-
zen fogja és elvezeti az olvasót az ismerős 
versektől az új elbeszélések felé.

A negyvenkilenc történet a kötet cí-
méhez hűen mutatja be, hogy kisebb-na-
gyobb hatások során hogyan képesek 
zú zódni, illetve darabokra hullani kívül-
ről stabilnak látszó emberi kapcsolatok. 
A könyv borítója – melynek alapjául Szilá-
gyi Lenke fotója szolgált – remekül il lesz-
kedik a szövegekhez: a koszos ablakon ke-
resztül az olvasóra meredő Barbie baba egyszerre idézi fel a 
végletekig idealizált, hamis nőiesség képét és a tisztánlátás 
képtelenségét, amelyek a novellákban folyamatosan jelen 
vannak. A baba a szövegekben is központi motívumként 
szerepel, a szónak minden jelentését tekintve. Olvasha-
tunk asszonyok életét átformáló csecsemőkről, műanyag 
játék babákról és olyan nőkről, akik Ibsen Nórájához 
hasonlóan babaként tűnnek fel a párkapcsolataikban. 
A Tortasír című elbeszélésben az elromlott babát elteme-
tik, hogy ne lehessen hallani, ahogyan szüntelenül zúgó 
hangot hallat a rendeltetésszerű sírás helyett, azonban az 
elvesztett gyermek miatti bűntudat már nem elhallgat-
tatható; a gondoskodástól való félelemért kirótt büntetés 
hangtalanul van jelen. A Kicsibaba plasztik csecsemője az 
elbeszélő életének egyetlen társa, szeme fénye – tökéletes-
nek nevezi, annak ellenére, hogy műanyag. Ironikus, hogy 

a kötetben a hibátlan dolgok mindig tárgyak. A szereplők-
nek olyan eszközök okoznak boldogságot, amelyeket sok 
pénzért meg lehet vásárolni: guminő, játékbaba, külföldi 
országokból, az interneten rendelhető, híres tervezőktől 
származó lábbelik, vagy messzi városok ruhaszalonjaiban 
sorakozó habos-babos menyasszonyi ruhák.

Plasztikbabák nemcsak csecsemő alakban jelen-
nek meg a kötetben, hanem boldogtalan, tesz tosz te-

ron tól vezérelt férfi ak játékszereiként is. 
A Plüss narrátora például egy teljes évig 
spórol egy életnagyságú műnőre, akinek 
két hétig udvarol, mielőtt magáévá teszi. 
A Rekreáció robotmadamja pedig öntu-
datra ébredése után elmeséli, hogy milyen 
célra született. Bizonyos értelemben ba-
ba a Nyúlcsapda női szereplője is, aki egy 
pincébe zárva éli a közösségi oldalakon 
látszatéletét. Az utóbbi két novella elbe-
szélői erőszakos tettet elkövetve próbálják 
kivívni maguknak szabadságukat. 

A Töréstesztben felbukkanó családok 
azt mutatják, hogy már nincsen normá-

lis család, az idill megszűnt létezni, vagy talán sosem 
létezett. Minden boldogság látszólagos, a lakások falai 
mögött jellemzően egymásnak idegen emberek tengetik 
mindennapjaikat. A szereplők sosem elégedettek, mindig 
olyasvalami után vágyakoznak, ami nincs jelen az életük-
ben. Míg például a Kicsibaba, a Tenyér és Hold és a Steril 
gyulladás elbeszélői vágynak a gyerekre, ami csak az övék 
lesz, aki tőlük függésben képes csak létezni, addig Az öt 
gyerek anyja narrátora szenved a monotóniától és attól, 
hogy szüntelenül otthon, a négy fal között, a gyermekei 
között kell töltenie az idejét ahelyett, hogy a saját életét él-
né. Hiányzik neki a személyes szabadság, a kintről érkező 
ingerek, és hogy azzal foglalkozzon, amiért évekig tanult, 
hogy életeket mentsen, orvosként embereken segítsen. 

A női karakterekkel ellentétben, akik a rövidebb ter-
jedelmű szövegekben is különösen kidolgozottak, a férfi  
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szereplők rendkívül egysíkúak, pusztán egy alaptípust je-
lenítenek meg: az agresszív, olykor féltékeny önző férfi t. 
Kö zös jellemzőjük, hogy van saját életük, reggel elmennek 
dolgozni, az asszonyt kivétel nélkül otthon hagyják, este 
pedig hazaérkezve az asztalra várják a friss, meleg vacsorát. 
Minden maszkulin karakter tesztoszterontól fűtött, kissé 
hímsoviniszta alak, akiknek szüksége van ugyan társra, de 
a nő feladatát mindössze annyiban látja, hogy az kiszolgálja 
férjét mind testileg, mind lelkileg. A Plüss férfi alakja enyhén 
gátlásos ember, aki bár mindent megtagad magától, hogy 
megszerezze az álomnőt (ami nem mellékesen műanyagból 
van), mégis, mikor megérkezik az ideális baba, azzal kezdi 
az ismerkedést, hogy elsorolja, mit vár tőle, ismerteti a sza-
bályokat. A Jolánban a férj csak azért sajnálja felesége bal-
esetét, mert így át kell vennie a feladatait, tehát papucsférj 
lesz belőle. A Töréstesztben nincs felhőtlen párkapcsolat, 
ahogy a Hogy történjen valami novella kezdetében elhang-
zik: „Minden nő utálja a férjét, csak van, aki titkolja.” 

Érdekes, hogy bár a kötet emberi viszonyokról alkot 
képet, és sok helyen feltűnik benne a gyermekkel való 
kapcsolat vagy a rá való vágyakozás, kiskorú egyik novel-
lában sem válik elbeszélővé. Ezek a szövegek egytől egyig 

felnőttekről szólnak, ők játsszák bennük a főszerepet is, 
a gyerekek szüleik életének mentsváraként vagy béklyói-
ként csupán a történetek mellékszereplői lehetnek. Bár a 
könyvben közel ötven különböző történet kapott helyet 
eltérő nemű és személyű elbeszélőkkel, különféle terje-
delemben, az olvasás során folyamatosan olyan érzésünk 
lehet, mintha a közös kötetbe kerülésen kívül valami 
szorosan összekapcsolná őket. Az eltérő narrátori hang 
ellenére olyan szövegekről van szó, amelyeket összeköt a 
boldogtalanság és a beteljesült vágyak félresikerültsége. 
Az elbeszélések röviden és drámaian ábrázolják a közép-
korú nő traumáit és az azokból fakadó kilátástalanságot. 
A megrázkódtatások feldolgozásának eszköze pedig  az 
arról való beszéd, a fájdalom kiírása. 

Szabó T. Anna a Törésteszttel kiválóan helyt állt 
prózaíróként is, annak ellenére, hogy novelláiban a lí-
rikus nyelvhasználat legtöbbször háttérbe szorítja a tra-
gikumot. Ezzel a kötet könnyebben olvashatóvá vált; 
egyik történetből zuhanunk át egy másikba, néhány 
perc alatt több élethelyzetbe kerülhetünk, ahonnan 
nagyobb eséllyel kérdezünk rá a sajátunkra. 

Palkovics Bea

Léleksimogató
Gondolatok a Testről és lélekről című fi lmről

Suhogó fenyőfák, két bóklászó szarvas, fi nom zene – már az 
első percekben elvarázsol Enyedi Ildikó fi lmje, amely annak 
ellenére, hogy nagyrészt egy vágóhídon játszódik, és annak 
minden valóságát megmutatja, mégis egészen különleges 
szerelmes fi lm. A vágóhídi nyers valóságot leszámítva nincs 
erőszak, csak tiszta érzelmek, és ezt igazán jólesik látni. 

A Testről és lélekről nemcsak az Arany Medve-díjat, 
de az ökumenikus zsűri és a világ fi lmkritikusait tömörí-
tő FIPRESCI legjobb fi lmnek járó elismerését, valamint a 
Berliner Morgenpost közönségdíját is elnyerte a 67. Berlini 
Nemzetközi Filmfesztiválon. Nem véletlen a sok irányból 

érkező dicséret, mert Enyedi fi lmje egyetemes emberi ér-
zésekről, küzdelmekről beszél. A rendezőnek az is volt a 
célja, hogy sokakat megszólítson: „Ez a fi lm arról szól egy 
egészen csendes magánéleti történet keretében, hogy min-
den, ami összeköt minket, embereket, a bolygónk összes 
lakóját, az fontosabb, mélyebb és elemibb jelentőségű az 
életünkben, mint ami szétválaszt minket.”

Az ökumenikus zsűri is a fi lm egyetemességét, mégis 
különlegességét emelte ki értékelésében: „Sokan küzdünk 
valamiféle fogyatékossággal – akár mentális, akár fi zikai 
értelemben. A Testről és lélekről egy megható és komplikált 
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szerelmi történet, mely egy vágóhídon játszódik. A fősze-
replők lelki kapcsolatban vannak egymással, de szenved-
nek attól, hogy képtelenek fi zikailag egymás felé közeledni. 
Enyedi Ildikó egy fi nom képi világú történetet alkotott, 
mely aktiválja az érzékeinket, miközben kérdéseket tesz 
fel az emberek egymás közötti kapcsolatairól. A fi lm meg-
mutatja, hogyan lehet felülkerekedni a tökéletlen termé-
szetünkön, és kapcsolatot létesíteni más fi zikai lényekkel.”

Enyedi Ildikó kifejezetten örült az ökumenikus 
zsűri díjának, és azt is elárulta, hogy édesanyja lutherá-
nus, édesapja zsidó volt, a férje katolikus, és ezért az ő 
gyerekeik már a létükben ökumenikusak. Majd hozzá-
tette: „Azt hiszem, tényleg jó lenne többet azzal foglal-
kozni, ami összeköt minket, embereket.”

A fi lmben Endrének és Máriának közösek az álma-
ik, a vágyaik, még sincs semmilyen kapcsolat köztük, 
mivel nem tudják olyan könnyen megélni az érzéseiket, 
mint egészséges embertársaik. A Testről és lélekről abban 
különbözik a szokásos szerelmes fi lmektől, hogy a fősze-
replők esetlen mozdulatokkal, mondatokkal, de mégis 
megpróbálnak átlépni saját gyengeségeik korlátain, ezért 
tudunk egyszerre velük örülni, és felnézni rájuk.

„Hát akkor este találkozunk!” – mondja a közép-
korú Endre a fi atal Máriának, amikor már tudják, hogy 
bár még az életben alig beszéltek, közösen álmodott ál-
mukban azonban jóban vannak, hiszen békés szarvas-
párként élnek egy erdőben. Talán a fentinél kedvesebb és 
szokatlanabb randevúmeghívás még sosem hangzott el 
fi lmvásznon. A vágóhídon dolgozó gazdasági igazgató és 
a nemrég érkezett minőségellenőr még alig beszéltek egy-
mással, amikor egy véletlennek köszönhetően kiderül, 
hogy estéről estére ugyanazt álmodják. A lelepleződéstől 
kezdve pedig végig azért szurkolunk, hogy a két csendes, 
a maga lelki és testi sebeivel küzdő ember egymásra talál-
jon az álmaikon kívül is. A történet nem kiszámítható, 
de érezzük és reméljük, hogy Mária és Endre kapcsolata 
lépésről lépésre a megismerkedés felé halad.

 A főszereplők kommunikációs nehézségeinek megje-
lenítése – Mária annyira nem tudja kezelni a társas érintke-
zéssel együtt járó helyzeteket, hogy este bábukkal játssza el 
a vele történteket, gyakorol egy-egy találkozásra, beszélge-

tésre, sőt az emberi érintéstől is ódz kodik; míg Endre nem 
tudja mozgatni a bal kezét, ezért kifejezetten visszahúzó-
dó – a rendező részéről azért is fontos döntés, mert napja-
inkban az ép és egészséges embereknek sem megy könnyen 
az ismerkedés, nemhogy azoknak, akiknek testi vagy lelki 
korlátaik vannak. Enye di Ildikó fi lmjében azonban ezek a 
„hibák” is olyannyira szerethetők, hogy a nézők magukra 
ismerhetnek a fi lm karaktereiben, és jókat nevethetnek 
esetlenségükön, kimondott vagy kimondatlan gondola-
taikon. A rendező egyúttal felteszi nekünk a kérdést: Mi 
lenne, ha egyszer csak találkoznánk valakivel, aki éjjelente 
ugyanazt álmodja, mint mi? Örülnénk neki? Vagy dühö-
sek lennénk? Romantikusnak találnánk? Más szemmel 
néznénk az „álompartnerre”, mint korábban? Próbálnánk 
felvenni vele a kapcsolatot, megszeretni? Enyedi verzióját 
megnézhetjük, a magunkén pedig elgondolkodhatunk.

A Testről és lélekről női főszereplője, Borbély Alexand-
ra, a Katona József Színház színésznője lenyűgöző, ahogyan 
egyszerre fi nom, mégis autisztikus mozdulatai, valamint 
túlzottan is racionális, szabálykövető magatartása mellett 
érzelmi mélységeket mutat be. A férfi  főszereplő ízig-vérig 
amatőr, Morcsányi Géza dramaturg, a Magvető Könyv-
kiadó nemrég leköszönt igazgatója, aki teljes szívből sze-
rethető, visszafogott eleganciájával és józanságával ragadja 
magával a nézőt, egy percig sem érezzük, hogy amatőr já-
tékot látunk. A két főszereplő egymásra kiválóan rezonáló 
párt alkot a fi lmvásznon, de kitűnő színészeket láthatunk 
a kisebb szerepekben is. Békés Itala remekel a szókimondó 
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takarítónő szerepében, akárcsak Jordán Tamás gyerekpszi-
chológusként vagy Mácsai Pál kisstílű nyomozóként. Tenki 
Réka is izgalmasan hozza a szakmailag elkötelezett, hiú 
pszichológust, és még a szokásos kisebb karakterek, mint 
Schneider Zoltán megcsalt kisember HR-ese, a Nagy Ervin 
alakította „falu bikája” vagy Bata Éva nagyszájú és nagyter-
mészetű titkárnője is jól megrajzoltak.

A Testről és lélekről című fi lmben két zárkózott em-

ber szeretné ugyanazt, ami minden ember vágya: hogy 
szerethessenek, és viszontszeressék őket. A fi lm végén 
pedig azt érezzük, a két főszereplő mélységeket és magas-
ságokat megjáró szerelméért érdemes élni, megküzdeni 
magunkkal, a másikkal, a körülményekkel, és belevágni 
valami olyanba, ami nekünk rendeltetett, nemcsak az 
álmunkban, hanem a valóságban is. 

Kézdi Beáta

Pécsi poétikalecke
Petrőczi Éva: Legszebb versei. AB-ART Kiadó, Du-
naszerdahely, 2017.

Erről a könyvről, erről a legtöbbször nem is „szép verse-
ket”, hanem fájdalmas, őszinte vallomásokat összegyűjtő 
kötetről alig lehet másképpen szólni, mint föllapozva előz-
ményeit. Főleg a múlt évtizedek sűrűn sorjázó, szigorúan 
megszerkesztett válogatásait. 

Nem feltétlenül azért, hogy a hu-
szonhat évvel ezelőtti Képes beszéd, az 
első válogatott kötet bemutatkozása 
után, a háromnyelvű Legenda, vál to-
zat lanon át A hetedik angyal és A pa tak 
éneke anyagában kimutassam az „egye-
nes vonalú” fejlődést, hanem azért, hogy 
jelezzem: indulástól így ragyog, ilyen 
tömör, apró formákban ez a versbeszéd.

Régen gyufaszál lángjához hason-
lítottam a Petrőczi-verseket, most azzal 
a kiegészítéssel teszem ezt, hogy ez a ki-
csiny fény a mindenséget bevilágítja. Föl, 
Istenig. Hiszen Petrőczi Éva fent való Urának ír szünte-
lenül, neki mesél az élet kis csodáiról, gyermekei moso-
lyáról, virágként hajladozó unokáiról.

Talán az is igaz, hogy versei születésekor Isten fi -
gyeli a költőnő konyháját, s ha kell, megkavarja a nagy 
lángon felejtett ételt.

Az utóbbi évek teremtő folyamatában ez a mostani 

könyv, a tizenhatodik verseskötet a gazdagodó életmű 
fontos summája. Ráleltem benne a korábbról már ismert 
Jób könyvéből című vers indító soraira:

„Uram, sebezz és gyógyíts
kedved szerint,
csak el ne múljék rólam
kezed nyoma.”

Ebben a mondatában, ebben a szagga-
tott, őszinte, bicegő, sírásra álló üzenet-
ben olyan igaz, oly megrendítő minden, 
mint az egész emberi létben. Meg győző, 
egyre növekvő hatalmú szavak füzére, 
ami ritka mai irodalmunkban.

Örömmel fedeztem föl a váloga-
tásban még további régi, kedves verse-
it, a hozzá közel állókat a mai világba 
visszaszólító sorokat: megláthatjuk 
ezekben a versekben Jékely Zoltánt, 
Kor mos Istvánt, az őszi égen átkiáltó, 

Európa vándora, mégis holtig hű Szenci Molnár  Alber-
tet, s Erdély fi át, Bolyai Farkast, akit végső vitára szólít 
a halál. Ugyanígy a búcsúlevelét körmölő, Gyulafehér-
várról elűzött Apácai Csere Jánost. És megelevenedett 
az örök-fényben tündöklő szülőváros: Pécs, a nem múló 
szeretet őrizői: az édesanya, édesapa, a felnevelő éne-
kes-sebész keresztapa… S eljutunk a költőnővel Witten-
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bergbe is: Luther és Melanchthon ikerszobra látható a 
Cranach-házból, Petrőcziék vendégszállásának kitárt 
ablakából… Könnyek között olvastam most is a földmű-
ves, Giles Corey szenvedését. E versben 1692–1693 kö-
zött vagyunk, az Új-Angliában zajló boszorkányperek 
idején, amelyeknek a költő nemcsak tudós kutatója, de 
olykor – mai változatban – elszenvedője is volt. „Drága 
kövek, tibennetek / legyen most irgalom” – hangzik föl 
a haldokló könyörgése. E vers égető fájdalma oldódik 
azután a kötet egy másik pontján, egy későbbi karácso-
nyi kéréssel:

„Ez itt csak emlék, nem varázslat.
Mégis erőre kapva
éneklem, halkan,
együtt Veled:
Ó, terjeszd ki, Jézusom, oltalmazó szárnyad.”

A változatos költői anyag után, a gyűjtemény legvégén a 
szerkesztő, Bakonyi István szeretetteljes és értő tanulmá-
nyát olvashatjuk. A Székesfehérvárott élő, József Attila-dí-
jas irodalomtörténész 2013-ban, a Fekete Sas Kiadónál 
kismonográfi át publikált Petrőczi Éva költészetének évti-
zedeiről, s munkásságát azóta folyamatosan fi gyelemmel 
kíséri, elemzi és népszerűsíti. Kettejük szakmai barátsága 
ritkaság a mai irodalmi élet nem mindig békés égöve alatt.

Becsukom a könyvet. Versek zengnek bennem to-
vább, sorok kapaszkodnak belém. Költészetünk nagy 
öregje, Vasadi Péter szavai jutnak eszembe: „Írunk, vé-
gül összeáll, és megtudjuk, mit ér az egész”. Petrőczi Éva 
válogatott kötete egy jeles, istenes és művelt, természetes 
hangú költőt mutat, lélekemelő és gazdagító értékek szép 
tárházát, akit az evangélikus, a református és a katolikus 
irodalombarátok egyaránt jól ismernek és megbecsülnek. 

Fenyvesi Félix Lajos

 Bibliai hermeneutika és interdiszciplinaritás
Fabiny Tibor: Az eljövendő árnyékai. A fi gurális-tipo-
lógiai olvasás. KRE – L’Harmattan, Budapest, 2016.

A könyv egy hermeneutikai kérdéssel foglalkozik, neve-
zetesen az értelmezés-olvasás fi gurális-tipológiai lehető-
ségével. Ezenközben az olvasást átfogóan érti, és nemcsak 
szövegekre gondol, hanem képekre is. Önmagában az 
irodalmi szövegek és a képzőművészeti alkotások fi gurá-
lis-tipológiai olvasata is érdekfeszítő lenne, ám a kötet va-
lójában nem erről szól. Vagy nem csak erről. Az egész kötet 
minden fejezetének a középpontjában a Biblia áll. Első 
körben a Biblia 66 könyvén belül működő fi gurális-tipo-
lógiai „szerkezetről” van szó, majd a Biblia egyes elemeinek 
irodalmi és képzőművészeti alkotásokban való továbbé-
léséről, avagy egyfajta „újraszületéséről”. Amiben tehát a 
kötet érdekelt, az valójában nem pusztán egy hermeneu-

tikai megközelítés, hanem magának a Biblia üzenetének 
a működése. Ezt a működést igyekszik megragadni az ún. 
fi gurális-tipológiai hermeneutikai „módszerrel”.

Véleményem szerint ezen a ponton lehet megra-
gadni a könyv unikális voltát. Fabiny Tibor egy helyen 
– már nem emlékszem, hogy hol is pontosan – arról 
beszél, hogy a Bibliát vissza kell adni a teológia, illetve 
a teológusok kezébe. „Micsoda konzervatív látás!” – 
gondolhatnánk, és ennek a kijelentésnek a fényében 
végképp nem értenénk a kezünkben lévő kötet prog-
ramját. Csakhogy ez a kijelentés, értelmezésem szerint, 
Luthernek arra az alapvető hermeneutikai belátására 
megy vissza, amely szerint az értelem (Vernunft ), azaz 
a természetes logikán alapuló gondolkodás nem érti, 
mert nem értheti a Biblia üzenetét. Annak megértésé-
hez, így Luther – és ehhez kapcsolódik Fabiny Tibor –, 
a Jézus Krisztusba vetett hitre van szükség. Hit által 
értjük meg – hangzik a Zsidókhoz írt levél nevezetes 
kijelentése, amelynek az ismételgetésébe nem fárad bele 

 * A kötet bemutatóján, 2017. június 6-án a Kossuth Klubban 
elhangzott méltatás átdolgozott változata.

*
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a bibliai szöveg. Amikor tehát Fabiny Tibor visszaperli 
a teológiának és a teológusoknak a Bibliát, akkor nem 
mást tesz, mint a hit tenyerébe követeli vissza az Írást.

Ezzel viszont egyúttal azt is képviseli, és ebben áll az 
iménti kijelentés praktikus következménye, hogy aki hisz, 
az teológus, és aki hisz, az a teológia ügyén fáradozik, így 
vagy úgy. Ez az a horizont, amelyen a kötet 
tétje felvázolható. A könyv ugyanis arra 
tesz kísérletet, hogy a teológia értelmének 
a szokásoshoz képest értett kitágítását 
reprezentálja. A Biblia üzenetének értése 
nem a teológiai fakultások szakemberei-
nek ügye, hanem mindazoké, akik Jézus 
Krisztusra fi gyelnek. A Jézus Krisztusra 
fi gyelő irodalomtudós és vérbeli herme-
neuta pedig nem tesz mást, mint hogy 
kiszabadítja az Írást az ún. „szakértő, 
tudós teológusok” kezéből, és egy inter-
diszciplináris térbe helyezi azt, hogy ott 
csodálkozhasson rá üzenetének működé-
sére. A kötet ugyanakkor korántsem csak a hívőknek szól. 
Távol áll tőle minden kegyes vagy lelkiségi jelleg. Az itt 
középpontba állított megközelítés ugyanis olyan, mintha 
azt a keretet rajzolná meg, amelyen belül a hit általi értés 
megtörténhet. Nem magának a hitnek a hermeneutiká-
járól van szó tehát, hanem arról a „művészi eljárásról”, 
amely szabad teret nyit a hitbéli értésnek. Ennek pedig 
nem a modern kori értelemben vett tudományossághoz, 
hanem sokkal inkább a teremtő alkotáshoz van köze. 
A könyv jelentősége tehát véleményem szerint abban áll, 
hogy interdiszciplináris keretek között mutatja meg a 
Biblia megértésének hogyanját, üzenetének elevenségét. 
Egyúttal persze ez jelenti számára a legnagyobb kihívást.

Mindezt szem előtt tartva megpróbálom rekonst-
ruálni annak a hermeneutikai eljárásnak a főbb mozza-
natait, amelyet a kötet működés közben mutat be. E te-
kintetben nem használnám a „módszer” kifejezést, mert 
azt az újkori, avagy modern kori gondolkodás lefoglalta 
a természettudományos egzaktság számára, ezzel szem-
ben a most szóban forgó megközelítés – ahogyan arra 
az imént is utaltam – inkább a kreatív művészethez áll 

közel. Sietve teszem hozzá ugyanakkor, hogy ez a „mű-
vészeti, kreatív” jelleg nem jelent önkényt vagy öncélú-
ságot az új módon értelmezni kívánt szöveggel, képpel 
szemben. Mi is tehát a fi gurális-tipológiai olvasás?

A fi gurális-tipológiai olvasás egy olyan hermeneu-
tikai megközelítés, amely a megértés-értelmezés során 

egyrészt érvényesíti a történeti szemléletet, 
másrészt eb ben a történeti alakulásban ké-
pes felfedezni a belső, di namikus – most 
így nevezem – harmóniát. Egyrészt tehát 
radikálisan idői, másrészt viszont mégis az 
egységesülés felé nyitott.

Így aztán két oldalról támadható. 
Egyrészt mert azt gondolja, hogy a szö veg 
„csupán” árnyék, árnyéka annak, ami el-
jövendő – azaz mintha azt állítaná, hogy 
az adott részlet önmagában nem bír ér-
vényességgel. Másrészt mert azt gondol-
ja, hogy összefüggést fedezhet föl elemek 
között: látja, hogy az adott szöveg az eljö-

vendő – azaz mintha azt állítaná, hogy előtte rejtett har-
móniák tárulnak föl. És ki ellenőrizhetné, igaza van-e?

Fabiny Tibor tisztában van vele, és ki is mondja, 
hogy a tipológia kockázatos dolog. Ám azzal is, hogy bár 
bennünket a mai napig jelentős részben az újkori tudo-
mányeszme vezérel az igazság dolgában, még nem kell le-
mondani a tipológiáról. A szerző látása szerint ez a meg-
közelítés nem önkény, nem kedvtelés, hanem magának a 
Bibliának a természetéhez igazodik. A szöveg kívánja ezt a 
megközelítést, hogy megnyílhasson akként, ami: egysége-
sülő értelemként. Ám ez a folyamat nem áll meg a bibliai 
iratgyűjtemény keretein belül: a Biblia önmagán kívül, 
irodalmi és képzőművészeti alkotásokban is, de mindene-
kelőtt az olvasóban magában betöltődést keres. Ily módon 
teremtődik újra a szöveg, ahogy Fabiny Tibor írja Frye 
nyomán, avagy születik újjá, ahogy most én mondom. 
Mindez abból fakad, hogy az Írás nem halott rendszer, 
hanem lüktető valóság, amely továbbélést, újraolvasást, 
jelent akar magának. Ezért írja Fabiny is, hogy a tipológia 
egzisztenciális érdekeltség. Az Írás új közegben születik 
újra, és az olvasótól is érintettséget vár.
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Fabiny Tibor könyvében nem téziseket rögzít, 
hanem inspirálni akar, és vitára hív. Nem kívánja, 
hogy feltétel nélkül egyetértsünk vele. Én sem értek 
egyet a könyv minden állításával. A szerző, azt hi-
szem, mindenekelőtt azért sarkall egy régi megköze-
lítés újrafelfedezésére, hogy felbolygassa a Bibliához 

való magától értetődő viszonyunkat. Aki olvasta a 
könyvet, gondolom, velem együtt tanúskodik arról, 
hogy ez a vállalkozás sikerült. Nem hagy nyugtot az 
olvasónak. Ennél többet pedig könyv nem is igen kí-
vánhat magának.

 Horváth Orsolya

Biblia-image
A Bibliamúzeum megújult kiállításáról

Hatévnyi előkészület után, szinte alighogy megnyitotta 
kapuit a Ráday utcai Bibliamúzeum, máris nemzetközi 
díjat kapott három installációja is. Az ICOM nemzetközi 
múzeumi szervezet AVICOM F@IMP pályázatán arany, 
ezüst és bronz kategóriában is elismerést ért el az új tárlat 
egy-egy szemléltetést segítő alkotása, melyek a jeruzsálemi 
templomot, a kenyérszaporítás csodáját, illetve Ábrahám 
útját mutatják be.

A jelen kiállítás elődje az amsterdami Bijbels Muse um 
után Európában másodikként jött létre 1988-ban. Akkori 
formájában egészen 2011-ig működött, hogy aztán 2017 janu-
árjában megújulva álljon újra az érdeklődők rendelkezésére.

Egy kiállítás soha nem az első termével kezdődik. Ese-
tünkben segíti a ráhangolódást, ahogy a hűvös téglalépcső-
kön alászállunk „a múltnak kútjába” (az egykori kazánház 
helyére). Beavatás, titok, halál, elrejtettség… az asszociáci-
ók sora hosszasan folytatható. (Csak érdekességképpen: a 
leendő washingtoni Museum of Bible-be két hatalmas, a 
Genezisből vett részletekkel díszített bronz kapun keresztül 
érkeznek meg a majdani látogatók.)

Bibliakiállítást készíteni hálás és hálátlan feladat 
egyszerre, nemcsak a képzelhető anyagbőség, hanem a 
választható nézőpontok felől nézve is. A Dunamelléki 
Református Egyházkerülethez tartozó múzeum végül 
a kettős fókuszú koncepció párhuzamos megtartására 
törekedett: a Könyvek Könyve (művészet)történeti és 
hitéleti vonatkozásainak bemutatására. 

Az eredmény a történelmi koncepciónak tökéletesen 
megfelel – laikus szemmel legalábbis úgy tűnik. Ha csak 
másolatokon keresztül is, mégis úgy érezheti a látogató, 
mintha szemtől szemben állna olyan régészeti különleges-
ségekkel, mint a Krisztus születése előtt 1250 körül fenn-
állt kánaánita szentély, a Cézáreából származó Pilátus-kő, 
amelyik az egyik legfőbb bizonyíték a római helytartó sokak 
által kétségbe vont létezésére, vagy a Mésa sztélé, mely a mai 
ábécé ősét, az ófőníciai írást tartalmazza. Kisfi lmeken ke-
resztül megtudhatjuk, hogyan nézhetett ki Nagy Heródes 
jeruzsálemi temploma, megismerhetjük a Szent Sír-temp-
lom építésének történetét, ami sokáig volt a keresztények 
legfontosabb kultuszhelye, valamint láthatunk részleteket 
egy Jézus korabeli halászhajó megtalálásáról, amely a Ge-
ne záreti-tóból került elő. Az Izraelből és Berlinből hozatott 
reprodukciók mellett számos lelet szerepel a Szépművészeti 
Múzeum és a Budapesti Történeti Múzeum anyagából is.

A lenyűgöző és felbecsülhetetlen értékű emlékek 
(másolatai) közt intermezzóként fel-felbukkannak az 
evangéliumi üzenetet tartalmazó installációk is: Jézus 
születését Lukács evangéliumának megfelelő sorai idé-
zik meg, a tékozló fi ú helyébe egy Rembrandt-festmény 
és egy kortárs szöveget ötvöző installáció segítségével 
élhetjük bele magunkat. A kiállítás készítői nem feled-
keztek el a gyerekekről sem, faelemekből megépíthető 
és „vízre” helyezhető Nóé bárkája is.

Timár Gabriella református lelkész, a múzeum igaz-
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gatója nyilatkozata szerint a kettős koncepció a célközön-
ség kiválasztásánál is jelen volt: egyszerre kívántak szól-
ni a beavatottakhoz (egyházhoz, gyülekezethez kötődő 
testvérekhez) és az érdeklődő, de kívülálló lai kusokhoz. 
Talán e kettősség az oka, hogy a kiállítás, bár páratlan 
leletanyagot modellez, nemes anyagokból, színesen, de 
ízlésesen puritán megformálású szemléltetőeszközökkel 
jeleníti meg üzeneteit, tartózkodni látszik a kérdés- vagy 
problémafelvetéstől. E hozzáállás amellett, hogy érthe-
tő – már csak a korábban említett anyagbőség miatt is, 
hogy a keresztyénséget érő támadásokat ne is említsem –, 
némi csalódást kelt az intellektuálisabb igényű látogató-
ban. A termeket járva gyakran egy egyházi középiskola 

osztálya lebegett a szemeim előtt a kiállítás ideá lis láto-
gatójaként.

Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy a kiállítás készítői 
mintha teljesen fi gyelmen kívül hagyták volna az Írás 
hermeneutikai vonatkozásait, holott a Könyvek Köny-
vének évezredes olvasása modern szövegértelmezésünk 
kiindulópontja. Rendkívül érdekes lenne, ha ennek tör-
ténetéről, a bibliakutatás legújabb eredményeiről, kérdé-
seiről is megjelenne egy installáció, monitor vagy tabló.

Mivel ez egy állandó kiállítás nagyszerű anyagok-
kal, kiegészítésére valószínűleg jó néhány évtizedig lesz 
lehetőség, és remélhetőleg igény is.

Na gy Villő

„Egyetlen kérésem a mindent változtatás”
Kondor Béla gyűjteményes kiállításáról

„Mindent tudunk. Csak titkolózunk, / akár a találós 
mesék. / Ki ne derüljön, jól vigyázunk, / amit félünk, s 
amire várunk, / az iszonyu együgyüség. // Jövendőnk: 
akárcsak a gyász, / amely már régen megesett, / ismerjük 
s helyrehozhatatlan.” (Nemes Nagy 2003, 52. o.)

Kondor Béla mindent tudott. Rajzolt, festett, írt 
és zenélt, komponált, hangszereket és konstrukciókat, 
repülőgépmodelleket is készített, s a múlt mély kútjába 
tekintve Madáchhoz hasonlóan kitapogatta, meggon-
dolta az eljövendőt is. „Adott pillanatban emberpalán-
ták módjára kibúvó Jézus Krisztus Doktorok pépekkel, 
kenettel a máshová fi gyelmeztetés igyekezetében gyó-
gyítgatták a szerelmi játékokba merevült jóembereket. 
Apokaliptikus méretű tüntetések ugyanakkor. Az ég 
még tényleg kékszinű volt, persze ígéret is akadt; de a 
csinált és az akart mélytüzű különbözőséget mutatott 
a füsttől megszabadult reggeleken. Munkások, nyilván 
tolongtak a biztosított halál futószőnyegére. Úgy tűnt, 
mintha hajnalodna” – írta a ma is aktuálisnak ható Ké-
pek című versében (Kondor 1987, 64. o.).

A 2017 tavaszán-nyarán (március 31-e és július 2-a 
között) a Várkert Bazárban helyet kapó Kondor-tárlat 
Horváth Gyöngyvér és Fertőszögi Péter koncepciója 
alapján valósult meg. A két emeletet betöltő válogatás 
tematikus egységekben mutatta be az ország legfonto-
sabb művészeti intézményeitől és magángyűjtőktől köl-
csönzött műveket. 

Az első egység a Zene vonzásában címet kapta. Itt 
Kondor saját maga készítette hangszereit, illetve zenei 
vonatkozású alkotásait láthattuk. Ezek között találtunk 
például saját kortársaira és a félmúlt zenei örökségére 
vonatkozó, Egy Bartók-opera díszletterve című, farostra 
festett olajképet (1972), a Csellista szemüveggel (Mihály 
András gordonkázik) című  olajpasztellt (1963), valamint 
az egyetemes üdvtörténeti kontextusba illeszthető, A vé-
gítélet harsonája című magánygyűjteményből származó 
monotípiát (1960) vagy az olajpasztellel készített Hár-
fázó angyalt (1963).

A kurátorok külön üvegtárlót szenteltek a Kondor 
Béláról készült fényképeknek, illetve szerepelt néhány 
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Kondor által készített műteremfotó is. A 
látogatók pél dául megnézhették a kockás 
ingben lefényképezett festőt 1958-ban, a 
még szinte gyerekes, szentes arcú 1959-es 
portrét, illetve egy karakteres alulról meg-
világított fotót is 1962-ből. A cikk írójá-
nak furcsamód nem tűntek fel e képeken 
azok „az arcát borító hegek”, amelyekről 
legutóbb Czeizel Endre írt, s amelyeket 
szerinte „a serdülőkori pattanások szak-
szerűtlen kezelése okozhatott. A főiskolán 
[Kondor] ennek leplezésére nö vesztett sza-
kállt, amit egyes politikailag túlbuzgó ta-
nárai az ellenzékiség jelenként értékeltek. 
Állítólag ez is szerepelt a vádak között, 
amikor a főiskoláról el akarták távolítani. 
Hála Koff án mesternek és másoknak, erre 
nem került sor” – áll a tanulságos anekdo-
tában (Czeizel 2009, 505. o.).

Visszakanyarodva a kiállításhoz, az 
egyik téregység – rögtön a kondori világ egyik lényegre 
térve – művészetének Klasszikus örökségére utalt. A mű -
vészettörténethez, illetve a művészet múltjához való viszo-
nyulás Kondor életművének (legyen az képzőművészeti 
vagy irodalmi) tanulmányozásakor különösen fontos. 
Érdeklődésének középpontjában a középkori és a rene-
szánsz mesterek voltak, s ez „elfordulást jelentett a hivata-
los kultúrpolitika által elfogadott témáktól és stílusoktól” 
– olvashattuk a kiállítás vezetőszövegében. (A vezetőszö-
veg egyébként Kondor-festmények részleteivel illusztrált, 
igényes kivitelezésű molinókon kapott helyett.) 

Mai szemmel már nem is könnyű elképzelni, Erdély 
Miklós visszaemlékezése azonban érzékelteti,1 hogy mi-
lyen mérvű lázadást jelenthetett a hatvanas évek „ret-
tentően békés háborújának” légkörében, a szűk levegőjű 
ötvenes évekből indulva bármilyen keresztény vagy kle-
rikális vonatkozású művet, sőt ikonokat festeni. Erdély 
Miklós szerint „az a nagyon furcsa feszültség jellemezte 
a munkásságát, hogy a legerősebb tradicionalizmussal 

 1 Erdély Miklós: Kondor Béla, a korszak és az avantgárd.

támadta” az Erdély szerint „viszonylag haladó” – Ber-
náth és tanítványai által képviselt – posztimpresszionis-
ta és realista irányzatot.2 Természetesen külön téregység 
jutott tehát Kondor angyalainak, illetve a Szentek és pró-
fétákról készült grafi kai, festői képeknek, sorozatoknak. 

Láthattuk például az 1961-es kollázs- és olajtech-
nikával fára applikált, hármas tagolású Katalin-oltárt, 
de számos magángyűjteményből származó darabot is 
meg lehetett szemlélni, mint az 1966-os olajpasztellel 
festett Kolostoralapítás I.-et. Az egyik legizgalmasabb az 
1972-es farostra olajjal és ceruzával készített Két kerub 
című kép. Kondor itt a két angyalalakot a transzparens 
montázs szerkesztési módszerével egymásra rajzolja. Ha-
bár vonalvezetése eltér, de a szerkesztési módszere Vajda 
Lajos 1937-es Barátok című szénrajzát idézi. 

Kevésbé frekventált részen, a kiállítás termeitől el-
különülő folyosófalon kaptak csak helyet azok a nyom-
tatott tablók, melyek Kondor művészetének középkori 
(ikonok és ikonosztázok, trecento táblaképek, késő góti-

 2 Uo.
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kus szárnyasoltárok) és (proto)reneszánsz (mint például 
Giotto, Leonardo, Dürer) analógiáit illusztrálták. 

A kiállítás nem használta ki azt a lehetőséget, amely 
Kondor verseinek és festményeinek izgalmas párbeszé-
dében rejlik. Az olyan sorok, mint „látom a fák kormos 
karjai hullt vasrudak bohókás zűrzavarát”, vagy „mun-
kások mellbordázatuk rácsai összebogozódnak a hatalo-
méval. Ők a jövendőnek mafl a ácsai” pedig szinte adnák 
magukat egy ilyen kísérlethez. 

Kondort nemcsak abban az értelemben nevezhet-
nénk „irodalmi” festőnek, hogy grafi káinak, festménye-
inek tetemes része magyar – láthattuk például Zrínyi 
Miklós, a költő 1965-os krétával készített portréját is 
vagy Babits Mihály Veronika kendője című verséhez ké-
szített monotípiáját – vagy világirodalmi vonatkozású, 
hanem ő maga is kiválóan írt, habár ezt éppen Pilinszky 
nem ismerte el.3

A kiállítás Kondor írói életművéről egy üvegtárló 
erejéig azért megemlékezett, melyben versesköteteinek 
példányait lehetett megnézni, de a falakon nem jelentek 
meg versei, prózaversei. A kiállítás második emeletének 
utolsó terme viszont jelentett némi kárpótlást, ahol töb-
bek között a Petőfi  Irodalmi Múzeumban őr zött, késői 
periódusból származó József Attila-versilluszt rációkat 
(mint pl. Ős patkány, Flóra, Medáliák, A Kozmosz éne-
ke) nézhettük meg. Kondor költészetének József Attila-i 
vonatkozásai is izgalmasak. József Attila Nem én kiáltok 
című versét például érdemes volna összeolvasni azzal a 
Kondor-sorral, amely így hangzik: „Az önismeretben 
mások tartsák a tükröt elibéd, ne saját kezedben tartsd! 
Mert ez hiábavaló nézegetés.” Kondor önismeretének 
tükrét a kiállítás példái alapján is általa kedvelt, mester-
ként tisztelt írók, festők, zenészek tartották.

Az írói és festői életműben egyaránt megtaláljuk a 
nagy emberiségtémáknak kijáró romantikus-patetikus 
regiszterrel kevert játékos gúnyt, humort. „…majd romlott 
mocsárban, mint a dög / időként párolgó lélekkel járok / s 
hol itt, hol ott hullik csodálatos / jajgatásom” – írja Baude-
laire-t és Pilinszkyt egyaránt parodizáló Jancsi című versé-

 3 Uo. 

ben Pilinszky Jánosról (Kondor 1987, 41. o.). Érdemes a 
vers mellé tenni azt az olajképet, amely a kiállítás második 
emeleti portrékat bemutató blokkjában szerepelt, s a költőt 
minden feltűnő karakterjegyet vagy egyediséget nélkülöző 
átlagemberként, könyöklő, melankolikus testtartásban, 
öltönyben, ősz hajjal, pátosz nélkül mutatja be. A képet 
némileg mégis drámaivá a vörös háttér teszi, humorossá 
pedig a képbe lógó kép, a groteszk festői önidézet egy an-
gyal vagy próféta lábáról, illetve köpenyéről.

Óriási (rész)téma a kondori életművön belül Kon-
dor műszaki érdeklődése, iróniával és jövőféltéssel kevert 
technikai optimizmusa. Az ezzel kapcsolatos alkotások 
az Ikarosz nyomában című téregységben voltak láthatók. 

„Jóllaktunk tegnap egy kis sörrel / Virslik lógtak az 
eredeti körül / gépmadarak szálltak le és föl / mindennap 
ez történt és hittük / hogy megszoktuk már az uj / a 
rettentően békés háborút is / meg ezt a békét háboruval 
/ de nem így történt, láthatjátok. / Sírni kell felebaráta-
im, de vihogtunk.” (De vihogtunk.  Kondor 1987, 191. 
o.) Habár az életút stációit némi szerencsével többnyire 
mindannyian bejárjuk, a kamaszkor arcon is látható he-
gei itt, Kondor személyiségében mintha nemcsak kívül, 
hanem belül sem hegedtek volna be. Mi viszont szeren-
csések vagyunk, hogy Kondor megmaradt a gyerekkor 
és a felnőttkor határán egyensúlyozó, soha semmibe sem 
belenyugvó, kíváncsi, a világ és saját kora visszásságait 
felszabadult humorral kifi gurázó delejtű embernek.
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és a reformáció hatásának sokrétű elevenségét. Forgách András író és Csepregi And-
rás lelkész ügynökkérdésről folytatott párbeszéde a Luther-féle „asztali beszélgetések” 
hagyományát eleveníti fel. Tanulságos párbeszédet örökít meg az ötvenes évekből 
Görgey Gábor író és id. Fabiny Tibor lelkész, egyháztörténész levelezésének közlése is, 
amely egyúttal tisztelgés a tíz éve elhunyt evangélikus professzor emléke előtt. Prőhle 
Gergely esszéje és az Idézőjel rovat versei mellett egyéb különleges irodalmi tartalmak 
is megjelennek a lapszámban. A Szóbirodalom rovatban közöljük Sárközi Balázs Dezső 
Pilinszky „múltrekonstrukciós” kísérletéről szóló értekezését, valamint Kézdy Pál interjúját Tor 
Eystein Øverås norvég íróval, valamint Kovács katáng Ferenc irodalmárral Knut Hamsun 
norvég író hatásáról, mai megítélésről és az északi kortárs irodalom más problémáiról. 
(Az interjúhoz kapcsolódóan Kézdy Pál a Szemle rovat Norvég olvasónaplójában kortárs 
északi regények magyar fordításaival foglalkozik.)

A szerk.

A természet értékeinek védelme közös ügyünk és keresztény felelősségünk. Ebből a megfon-
tolásból a Credo evangélikus folyóirat Cyclus ofszet környezetbarát papíron jelenik meg.
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