
emberiség elvesztette méltóságát, de a művé

szet megőrizte és megmentette jelentős kö
vekben..." (Korona Kiadó, 1998)

NÓGRÁDI CECÍUA

CSER LÁSZL9: "ÁGRÓL VISSZA
A NAGY GYOKERBE..."i
BOLDOG SZÍVEM ÉNEKE

"Nem készültem írónak, de szüntelenül ír
tam. Amolyan naplófélét az Életről. Az Élet
ről úgy, ahogy érem." - vallja Cser László
jezsuita atya. A most pályájára visszaemléke
zőnek valóban nem hétköznapi sors adatott.
A rajongva szeretett, versben és prózában
százszor megidézett Tolna megyei Tamásiból
indult útnak. Pécsi tanulmányai után régi vá
gya teljesülhetett: 1939-ben a magyar jezsuita
rendtartomány észak-kínai missziójába ke
rült. Az előbb tanulással, majd tanítással el
töltött tíz év meghatározónak bizonyult gon
dolkodására, költészetére. flOtt lettem egé
szen emberré és ott igazán kereszténnyé" 
írja. A második világháború azonban hama
rosan eléri a nemzetközi kolóniát, a kínai-ja
pán háború kitörése miatt pedig (Sanghajban
még befejezi a teológiát és pappá szentelik)
rendtársaival egyetemben, nagy nélkülözések
közepette el kell hagynia az országot. Elmé
nyeiről sűrűn számol be a hazai lapoknak,
élénk levelezést folytat az otthoniakkal. És
közben persze egyre-másra születnek versei.
ismétlődő vallomások Istenhez, Istenről.

Kényszer ez már, mert ahogy egyik versé-
ben megfogalmazza:

.Szined előtt akarva-akaratlan
himnuszba kezd a lélek-
a homály, az árny, a rész-élet
keresi tiszta fényed."

(Akarva-akaratlan)
Újabb állomáshelyéül Kanadát választja

ezután. A magyar szotól, misétől elszokott hí
vek fáradhatatlan gyámolílja lesz hosszú idő

~e. Ezalatt szinte az egész világot beutazza.
Elményeit így foglalja össze: "Találkoztam
ezer és ezer emberrel... és nem tudnék egyet
sem, akit ne ismertem volna testvérnek.
Mélységesen magyarnak érzem magam."

Kanadai, illetve amerikai tartózkodása so
rán többször látogat haza. A sok ismerős arc,
az otthoni táj mindig mélyen megindítja.
Most, hetvenen túl, mégis gyötrik: "Adtam,
amim volt. Időt, energiát ott, ahol jártam, él
tem. Otthon, Kínában, Kanadában, Ameriká
ban... Eleget adtam? Többet kaptam, mint ad
tam? Igxekeztem. A mérleg Uram és Istenem
kezén áll." - írja a Reflexió záró soraiban.
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,,6szikéi", "önéletrajza" mindenesetre egya
ránt az isteni Jelenlétről beszélnek.

GULÁCSI ÉVA

UTÁN-ZOK OK NÉLKÜL, UTÁNZOK
ZOK NÉLKÜL?
Parti Nagy Lajos: Sárbogárdi Jolán:
A test ördöge

Májusban nincs lecsó, mert nagyon drága. Parti
Nagy Lajos ugyanis mé~ valamikor 15-16 éve
sen írt egy verset a lecsószagú májusi estéről, s
ezt ekkor közölték vele. Igy egy életre megta
nulhatta, a rosszul tudás nem eredetiség, mert
minden fikciónak valós alapja, anyaga van. Az
óta is "nekem s nagyon tág környezetemnek május
ban nincs lecsó, s na van, mint Irónia van, s ennek
belülről, a hogyanból kellkiderülnie... mindigjéltem,
hogy uiúnzok valamit, amiről műoeleiteniegemből

nem tudom, hogy utánzat és rajtakapnak". Igy szo
katlan és furcsa vállalkozásnak tűnik, amikor
Parti Nagy Lajos [úlia-, Romária-szerű love
storyt, saját definíciója szerint habszódiát ír, ami
egyben könyvének az alcíme is, s ez megjelenik
a Jelenkornál. Ilyenből van ugyanis a legtöbb a
magyar piacon, love storyból, ezt olvassák bu
szon, villamoson, váróteremben, veszik kilóra.

Hát utánzásra vetemedett volna Parti
Nagy? I~en is, meg nem is. Szokása szerint
elferdít, íntertextualízál, tudatosan roncsolja a
szöveget. A történet jól ismert, az álmodozó,
csinos némber találkozik egyedüli és nagy
szerelmével. Rögtön egymasba szeretnek,
nem lesznek egykönnyen egymáséi, sok pró
bát kell kiállnilik szerelmük beteljesüléséig. A
történet Budapesten játszódik, elferdített
helyszínekkel, amikor Edina kinéz az irodá
ból, a Tihanyi apátság a Halászbástya szorn
szédságában van, a szereplők a 80-as évek vé
gének, na nem is szellemi, de mindenképpen
gazdasági elitjéhez tartoznak, bár Dénes
nemcsak gazdag, hanem híres rendező is. A
lány 18,5 éves, (így áll a könyvben) kisportolt,
csinos, emellett jóhiszemű, szenvedélyes, ha
mentőt hall, a benne fekvővel érez együtt.

Ha Parti Nagy Lajos megkérdezné tőlünk,

hogy utánzok? - nemmel felelhetnénk. Stí
lusa nagyon jó, lemeztelenített és százszor el
mondott ócska történet áll előttünk, s még
sem érezzük egyértelműen paródiának, ez a
könyv érdekessége, a sok nyelvi finomság,
trükk. Parti Nagy játszik a szerző szerepével,
átlagon aluli, mapyarul rosszul fogalmazó,
összekapirgált múveltségű szerzőnő tollába
adja a szöveget, ki csak közhelyekben képes
kifejezni magát, s maximálisan patetikus, hu
mortalan. A szerinte fontos szavakat, mint
például a sors, az élet nagybetűvel írja, a szö-


