
dező irodalomtudományi könyvek, fordítások és
költemények írója ezúttal az életén tekint végig,
visszaidézve azt a zaklatott háromnegyed év-
századot, amelyet megélt, s amely örömmel is
megajándékozta, de egyre többször, mind fenye-
getőbben figyelmezteti teste gyengülésére. Ám
mindig van remény. A 68. számú költeményben
ezt olvassuk: „Hetedik napja infúzió / Minden test
útjára készen / És változatlanul rádió // Amíg a kint
a bentnél jobban érdekel / Megújulásra van remény.”
Nagyjából átláthatjuk a versek témáját: a „kint”
és a „bent” jelenik meg bennük, a valóság szülte
gondolatok, az értelmes és kikezdhetetlenül har-
monikus belső világ felesel egymással tömör,
olykor aforisztikus megfogalmazásban. S bár a
test gyengülése uralkodó téma, a harmónia nem
bicsaklik meg: bizonyítva, hogy a költő világ-
szemléletére nem elhanyagolható hatást tettek a
harmadik Nyugat-nemzedék költői és esszéírói,
akik a megrontott világból a kiküzdhető egyen-
súly lehetőségeire figyeltek (Ferenczi László Bó -
ka László legkedvesebb tanítványa, Sőtér Ist ván-
kismonográfia szerzője.)

Különös érdekességet kölcsönöz a versek egy-
másutánjának, hogy nem lineárisan követik egy-
mást, évről-évre, hanem a gondolatok szeszélyes
cikázását érzékeltetik: „Meglepő, hogy itt vagyok //
Hányféle időben és hány városban / És emlékszem egy
hangra / Noha csak később hallottam meg. / Isten, te
tudod csak nyomorúságom / És talán orvosom tudja
csak. / És néhány nő, aki már elhagyott. // Ma még
enyémek a régi és ősrégi dátumok.” (57.)

Az életrajzi indíttatásból fakad, hogy a vers-
füzér személyes jellegű, hiányoznak belőle a
modernség bakugrásai. Az érzések és emlékek
együttese vonzó emberi portrét varázsol elénk,
melynek rajzolatából hiányoznak az excentrikus
vonások. Mindvégig érezni az önvallomás kény-
szerét, melyet a 75 éves férfi nosztalgiája még el-
hihetőbbé, mélyebbé varázsol. Az 53. vers pél-
dául: „Az Apokalipszis / egyik szünetében / Isten
jókedvében / idetett. // Egész múltammal szeretlek, /
nem ortodox, nem eretnek, / férfi / ötvenöt évesen
Pestről / és a történelemből / gyógyszerektől / tagolt
napokkal. // Boldogan csodálkozom, / Naponta meg-
nézem / A tükörben arcomat.”

Alighanem azért is állnak közel a szívemhez
ezek a versek, mert Ferenczi László mintha nem
csak magáról rajzolt volna képet, hanem meg-
írta nemzedékünk történetét eszmélődésünktől
az öregségig. Nem szépít, nem gügyög, pontos
vonásokkal ábrázol, szemközt a kérlelhetetlenül
múló idővel, a mulandósággal. Ez a józan, mégis
lebbenő szomorúsággal átszőtt hang teszi szép -
pé, igazzá líráját. (Magánkiadás, 2011)

RÓNAY LÁSZLÓ

MILAN KUNDERA: TALÁLKOZÁS

Az irodalom bennfentesei úgy tudják, hogy Mi lan
Kundera francia kiadója, a Gallimard külön ügy-
nököt foglalkoztat, akinek az a feladata, hogy
egyengesse a szerző útját a Nobel-díjig. Ez az erő-
feszítés — noha eddig eredménytelen — azért is
tiszteletet parancsoló, mert olyan kiadói magatar-
tásról árulkodik, amilyenről egy hazai szerző egy
magyar kiadó esetében nem is álmodhat. Innen
nézve külön értelmet nyer, miért úgy vonul be az
irodalomtörténetünkbe Párizs, mint a szép ámu-
lások szent városa. Tény, hogy a Gallimard külön
kötettel tisztelgett 2009-ben a hetvenéves szerző
előtt, amikor kiadták a Találkozás című esszéköte-
tet, amely egy évvel később az Európa Kiadó jó-
voltából már magyarul is olvashatóvá vált. Ennél
a mondatnál egy pillanatra érdemes megállni.
Nemcsak azt szükséges rögzíteni, hogy dicsérete-
sen rövid idő alatt hozzáférhetővé tették az immár
tizenötödik Kundera-kötetet, hanem azt is: ebben
a vonatkozásban sokkal szerencsésebbek va-
gyunk a cseheknél. Az 1975-ben hazát, majd nem
sokkal később nyelvet is váltó író franciául elké-
szült köteteit a mai napig nem fordították le cseh
nyelvre, mert ehhez maga a szerző nem járult hoz -
zá. Ez nem kevesebbet jelent, mint azt: a tekinté-
lyes életmű legalább fele nem érhető el a cseh ol-
vasók számára. Néha jó magyarnak lenni.

A szerző korábban megjelent három irodalom-
és regényelméleti kötete (A regény művészete, Az el-
árult testamentumok, A függöny) teljes mértékben
reprezentálja azokat a kitüntetett értékeket és el-
gondolásokat, amelyek a kunderai világiroda-
lom-felfogás kiszögelési pontjai, és amelyekhez
valójában az új könyv már nem sokat tesz hozzá.
A kiforrott ízlésű és a hetvenes éveit taposó Kun -
derától ez nem meglepetés. Sokszor és alaposan
körbejárva a régiek közül Cervantes, Diderot, Ra -
be lais és Sterne életművét jutott el oda, hogy a kö-
zelmúlt regényirodalmából Proust és különösen
az Eltűnt idő nyomábannal záruló regénytörténeti
korszakhatár utáni szerzőkre fókuszál. Így Kaf ká -
ra, Hermann Brochra, Gombrowiczra és Musilra.
Ebben az irodalmi krédóban a legkitüntetettebb
helye talán az Alvajárók című Broch-regénynek
van, melynek magyarországi recepciója meglehe-
tősen erőtlen. A Találkozás témáit tekintve eklekti-
kus a kötet, hiszen egyszerre találhatóak benne
esszék festészetről, szimfonikus zenéről, operáról,
irodalomtörténetről, („epeömléses”) mo  nográ-
fiákról, regényelméletről, filmesztétikáról és az
irodalmi kánonok rendszeréről. Műfajilag is több-
szólamú az új kötet, mert az esszék mellett egy
terjedelmesebb Kunderával készült interjú és a
szerző Carlos Fuentesnek írt nyílt levele is he-
lyet kapott benne.
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A vékony kötet — kilenc fejezetben rendezi ve-
gyes témájú írásait — számomra az egyik utolsó
európai írónak is láttatja a szerzőt, aki ragaszko-
dik a kontinens szelleméhez hosszú ideig meg-
határozóan kapcsolódó műveltségeszményhez, és
akinek a kultúra valóban az élményt, a civilizáció
pedig a kiüresedést és az unalmat jelenti. A kon-
zummá silányodott európai mindennapok láttán
mégsem fogja el a kultúrpesszimizmus. Nem idéz,
és nem gyárt ideológiát ebből a jelenség-együt-
tesből. Bármilyen szomorú a Kundera által leírt
helyzet, remek esszéket lehet írni ebből az alap-
állásból. Hogy ez mennyire így áll, erre azért bi-
zonyíték a Találkozás, mert legalább felerészben
olyan alkotókról és művekről szólnak az írások,
akik és amelyek hazánkban ismeretlenek. Kortárs
görög, izlandi, lengyel és cseh írók és költők ebbe
a halmazba tartoznak, csakúgy, mint napjaink nyu-
gat-európai képzőművészei. Érdekes módon
azonban ez az ismeretlenség alig valamit változ-
tat az írások élvezeti értékén. Az 1992-ben elhunyt
festőt, Francis Bacont idézi a művészről szóló,
A festő brutális gesztusa című írásában: „(…) az em-
ber most ébred rá, hogy baleset, létezésének sem-
mi értelme, és minden ok nélkül kénytelen vé-
gigjátszani a játszmát”. Az ismeretlenségre példa
az izlandi prózaíró Bergsson Svanurinn című re-
gényének elemzése: „Izland: háromszázezer lakos
százezer négyzetkilométeren. A magány ellen (a
regényből merítem a képet) a gazdák messzelá-
tón kémlelik a távolt más gazdák után, akik
szin tén messzelátót használnak. Izland: egymás-
ra leselkedő magányok” — írja a szerző, és legyen
bármilyen rövid az idézet, olvasóként az a be-
nyomásunk alakulhat ki, hogy a mű talán leglé-
nyegibb pontjára irányította a figyelmünk.

Az egész mű középpontjában az a lenyűgözően
szerteágazó Feketelisták avagy divertimento Anatole
France tiszteletére című esszé áll, amelyben a vér-
beli regényíró járja körül a 19. század második és
a 20. század első felének egyik legreprezentatívabb
francia prózai életművének két darabját, Az iste-
nek szomjaznakot és A Lúdláb királynőt. Pontosab-
ban azt a kérdéskört: miképpen negligálták
France-t kortársai. Kivétel nélkül költők: Aragon,
Eluard, Breton és Soupault. A francia szalon iro-
dalmi ízlésterrorjáról egy külföldinek fogalma sem
lehet — szűrhetjük le Kundera gondolatmeneté-
ből —, és akire itt halálos ítéletet mondtak (legyen
az a legigazságtalanabb), annak esélye sem lehet,
hogy kedvező közvélekedés alakuljon ki róla. Ez
történt Anatole France-szal is, aki hiába volt az
Akadémia tagja, egy regényírót — lehet ő a leg-
jobb is! — nem sokra becsült sem a kor, sem a hi-
vatalos kritika. Tegyük a szívünkre a kezünket, ez
nem gall különlegesség. (Ford. N. Kiss Zsuzsa;
Európa, Budapest, 2010)

BOD PÉTER

JOSEF ERNST: JÁNOS
Egy teológus portréja

János evangéliumát Bolyki János, a Károli Gáspár
Református Egyetem Hittudományi Karának kö-
zelmúltban elhunyt emeritus professzora — és a
jánosi iratok mondhatni legszakavatottabb ma-
gyar ismerője (lásd „Igaz tanúvallomás”. Kommen-
tár János evangéliumához. Budapest, 2001; A tanú-
vallomás folytatódik. Kommentár János leveleihez.
Bu dapest, 2008) — „a világ egyik legcsodálato-
sabb könyvé”-nek nevezte, amely újraértelmezte
Jézus személyét, küldetését, áldozatát és etikai
mondanivalóját (János evangéliuma a görög tragédiák
tükrében. Budapest, 2002, 11.). A ma már nyugdí-
jas, komoly lelkipásztori tapasztalatokkal is ren-
delkező paderborni professzor magyarul most
megjelent munkája azonban nem is annyira ma-
gáról a „legcsodálatosabb könyv”-ről, hanem el-
sősorban annak szerzőjéről szól, akit a hagyo-
mány János apostollal, a szeretett tanítvánnyal
azonosított. Csakhogy a modern bibliakutatás ezt
az azonosítást erősen megkérdőjelezte. Ennek fé-
nyében szinte magától értetődő, hogy a kismono-
gráfia első része lényegében a szerzőség kérdését
taglalja. Körüljárja annak az egyház integráns ré-
szét képező, de ugyanakkor „önálló teológiával,
sajátos lelkiséggel, saját szervezeti formával ren-
delkező” (26.) jánosi közösségnek a problemati-
káját, amely közösség hitét és hitvallását a negye-
dik kanonikus evangélium szerzője a művében
megfogalmazta.

Könyve második részében a német tudós a
pneumatikus (vagyis a Vigasztaló Lélektől átha-
tott) evangélium irodalmi és teológia sajátossá-
gait igyekszik feltárni, mindig szem előtt tartva
a szerző személyiségét. Elemzése világossá teszi,
hogy az evangélista számára „Jézus tettei nyil-
vánvaló jelek, melyek a mennyei dicsőséget hir-
detik; az igék [pedig] magasztos közlések, [s] bi-
zonyos mértékben egy másik világból származ-
nak” (41.). Ez tükröződik a búcsúbeszédekben, a
kinyilatkoztatásokban (például Jn 8,12; 10,1–8;
11,25.26) és a jelekben (kánai menyegző: Jn 2,1–11;
a vakon született meggyógyítása: 9,1–41; Lázár fel-
támasztása: 11,1–44).

Munkája harmadik részében Josef Ernst érté-
keli az eredményeket, és megpróbálja megraj-
zolni annak a valójában ismeretlen szerzőnek a
portréját („fantomképét”), aki egyszerre teológus,
lelki ember, misztikus, szeretett tanítvány, barát
(vagyis „Krisztus személyesen megtapasztalt kö-
zelségéből él”, 147.) és egy olyan új életfilozófia
képviselője, amely az örök élet ígéretét hordozza
magában („A Jézussal való találkozásban a halál
hatalma sorstalanná vált”, 148.). Ő az a tanítvány,
aki az üldöztetés idején lelket önt a minden ol-
dalról szorongatott közösségbe; az igaz tanú, aki
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