
MERESKOVSZKIJ: ,
AZ ISMERETLEN EVANGELIUM

Az orosz megújulás századeleji reményei él
tették az Európa-szerte népszerű Mereskov
szkijt. Költő, író, esszéista, minden munkájá
ban misztikus tartalmakat fejezett ki sokat
sejtető szimbólumok révén. Titkokat, talányo
kat keresett, amelyek talán megvilágítják a
különös és szokatlan jelens égek mögött rejtő

ző magasabb értelmet. Ujjászületés és olyan
"új kereszténység" után áhítozott, amely lé
lekben átalakíthatja a világot. Ezért is tanul
mányozta hosszan a vallásos szellem útkere
séseit kifejezőTolsztoj t és Dosztojevszkijt. Ró
luk szóló több kötetes tanulmányában szem
beállítja őket: szerinte Tolsztoj a "test", Dosz
tojevszkij viszont valóban a .Jélek" ,,
titoklátója".

Esszéi súlyos kérdésekre kerestek választ.
Lenyűgözően széleskörű műveltség és nem
mindennapi kutatói tehetség sugárzik ilyen
típusú írásaiból. Valamennyit, akárcsak a
most megjelent Az ismeretlen Euang éliumot
mélységes vágyakozás és költői érzékenység
hatja át. Mereskovszkij szerint a megújuló lé
lek számára mindig ugyan~z a megoldás:
Krisztus és a kereszténység. Ujra meg újra el
kell olvasnunk a Szentírást, fel kell fedez
nünk valódi jelentését, és el kell kerülnünk Ifa
szokás sötét vizét" . Mit tegyünk tehát? Me
reskovszkij válasza egyszeru: "Egyszerre
meglátni és csodálkozni - íme, így kell ol
vasni az Evangéliumot".

(Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó)

MONA KRISZTINA

KARASSZON ISTVÁN:
AZ ÓIZRAELITA VALLÁS

A szó legszorosabb értelmében hiánypótló
művet vesz a kezébe az az olvasó, aki hozzá
fog Karasszon Istvánnak, a budapesti refor
mátus teológia biblikus kutatóprofesszorának
új könyvéhez, amely Az óizraelita vallás cím
mel látott napvilágot. Magyar nyelven
ugyanis - nem számítva Martin Bubernek
elsősorban a prófétai jelenségre korlátozódó
A próféták hite című felejthetetlen, de idestova
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jó fél évszázados könyvét - utoljára a század
első felében jelent meg bibliai vallástörténet,
a debreceni Varga Zsigmond tollából. Ez
utóbbi, a maga korában figyelemreméltó al
kotás mostanra meglehetősen elavult, amel
lett hozzáférhetetlenné is vált, így minden
teológiával komolyabban foglalkozó, vagy
egyszeruen csak érdeklődő olvasó számára
rendkívüli hasznossággal fog bírni e terjede
lemre kicsi, jelentőségét tekintve annál fonto
sabb tanulmány.

Karasszon István a tőle megszokott nagy
fokú tudományos felkészülts égről. a szakiro
dalom - a legfrissebb művekig bezárólag 
mély ismeretéről, tárgya iránti végtelen sze
r é tetről és annak lenyűgöző mértékű uralásá
ról ad ismét számot könyve minden egyes
lapján. Bár mint írja: egy átfogó izraeli vallás
történet megírása nehéz és problematikus
vállalkozás, lévén az Izraellel szomszédos
vagy távolabb élő népek vallásáról hihetetlen
mértékben megnövekedett az ismeretünk, és
ezért nem is törekszik teljességre, az általa ki
választott néhány érdekes részproblémát
mesteri módon járja körül. Először - elsősor

ban az ugariti szövegek által szolgáltatott
adatokat felhasználva - megvilágítja az
6szövetség által említett három leginkább
központi istenség, Jahve, ÉI és Baal egymás
hoz való viszonyát, később azt a folyamatot
mutatja be, ahogy ezeknek minden olyan vo
nását, amely Jahve szuverenitásával össze
egyeztethető volt, integráltak az 6 egy sze
mélyébe. Majd, miután feltárta a Bibliának a
"klasszikus" izraeli vallás előtti szokásokra
utaló emlékeit, egy-egy fejezetet szentel az
ószövetségi kultuszhelyeknek, a papságnak,
a jognak, az áldozatoknak, az ünnepeknek,
végül a prófétizmusnak.

Műve, erősen kritikai beállítottsága ellené
re fontos mindannak számára, aki dogmati
kai síkon közelít a Szentírás felé, mind az eg
zagétának (és hát semmiképpen se felejtsük
el, szemben bizonyos fundamentalista körök
kel, hogy hiteles Irás-magyarázat csak e két
féle megközelítési szint egységes alkalmazá
sával érhető el).

(A Budapesti Református Teológiai Akadémia
Bibliai és [ údaisztikai Kutatócsoportjának kiadvá
nyai 6. 1994.)

XERAVITS GÉZA



NÉMETH G. BÉLA:
KÉRDÉSEK ÉS KÉTSÉGEK

A magyar középosztály útkeresésének - és
úttévesztéseinek - folyamatát követheljük
nyomon ebben a tanulmánykötetben, ame
lyet Német G. Béla hetvenedik szüle~és~apj~

alkalmából jelentetett meg a BalaSSI Kiado.
Az értelmiség tűnődéseités kételyeit tükrözik
a bemutatott 19. és 20. századi szerzők mű

vei. Olyan kérdéseket vetnek fel, amelyekre
minden kornak választ kell adnia: Mit jelent
számunkra az európai kultúra? Hogyan szol
gálhaljuk a hazai művelődésügyét? Mi az író
feladata? Milyen magatartásformák jelennek
meg az irodalomban?

A kötet először 19. századi válaszadókat
vesz szemügyre. Kölcsey értekezései és Eöt
vös fiával folytatott levelezése a belátás és a
tolerancia nélkülözhetetlenségére hívták fel a
figyelmet. A század második felének mára ~l

felejtett írója, Asbóth János a konzervah,,:
szemléletet képviselte. Az angol parlamenti
demokráciát tekintette mintának, de egyre
kevésbé látta megvalósíthatónak Magyarcr
szágon, ahol szerinte a vezető rétegektől hi
ányzott a kellő európai m?veltség és ~rkö!csi

ség. Vele kapcsolatban Nemeth G. Bela latle
tetet ad arról a nemzedékről, amelynek értel
miségi tagjai kiábrándultan szemlélték koruk
tehetetlenségét és cselekvésképtelenségét. A
polgárosodás és a középosztály sorsát más ,ol
dalról közelíti meg a Herczeg Ferenc Emléke
zéseit elemző tanulmány, amely a birtokosi
szemlélet uralomra jutásáról és a magyar pol
gári értelmiség jellegéről számol be.

A 20. századi polgári gondolkodást és böl
cseletet ismertetik meg a Babitsról szóló ta
nulmányok, amelyek mélyreható műelemzé

seket tartalmaznak. Kiemelik a költő kérdező

hajlamát, a költészet és a megismerés szoros
összefüggését hirdető szemléletét. A Halálfiait
elemezve a szerző az úri középosztály szel
lemiségéről és szokásrendjéről ad képet, és
rávilágít a regényben megmutatkozó egyedi
lelkiség értékére. Az írói magatartás és erköl
csiség, az emberi tartás alapvető kérdéseit
más írások is fölvetik. Rendkívül érdekesen
és szépen elezmi a szerző Kosztolányi halál
közeli verseit, amelyek a szenvedő ember
méltóságára irányílják az olvasó figyeImét.
Hasonló tanulságokat fedez fel Radnóti köl
tészetében, amely a világháború rettenetében
mutatta meg a reménység erejét és a költő

méltóságát.
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Tiszteljük és vállaljuk emberi mivoltunkat
- sugallják ezek az írások. Őrizzük az embe
riség és a kultúra értékeit. Ezeket az eszmé
nyeket fogalmazzák meg Márai regényei is.
Németh G. Béla kiemeli elkötelezett írói ma
gatartását, regényeinek virtuóz technikáját és
a polgári világról rajzolt egyedi képét. Márai
rnűvei egy réteg kultúrájának, szemléletének
és viselkedésének változásairól, és egyre erő

södő bizonytalanságérzetérőltudósítanak, de
egyben kiutat is m~tatnak, mert ráviláqíta:
nak, hogy biztonsagosan csak az e~ropaI

múlt és kultúra értékeire lehet alapozni,
Világos gondolahnenetre fűződnek fel e

kötet tanulmányai. Egy társadalmi réteg tör
téneti változásait, szemléleti átalakulását kö
vetik nyomon, és hitet tesznek az európai és
a nemzeti művelődés összetartó ereje mellett.
A szerző kifinomult ízléssel válogat a 19-20.
századi irodalom ismert és kevésbé ismert
személyiségei között. Az évtizedek óta tanító
irodalmár egységes látásmódjával tekint vé
gig a magyar gondolkodást meghatározó esz
merendszereken, felfedezi és megmutatja a
művekben rejlő gazdagságot és szépséget, és
tanúságot tesz az írástudó felelősségéről. (Ba
lassi Kiadó)

MONA KRISZTINA

MOLIERE: DON JUAN

A Don Juant könnyebb szeretni, mint A fós
vényt. Spleenesebb, tragikusabb, ugy~nakkor
a teljesség érzetét igyekszik keltem azzal,
hogy az érzéki vonzaimat totális életérzéssé
növeli. Egyrészről. Másrészről önnön világlá
tását, a Don Juan-i univerzumot saját gro
teszk tükrében is megmutatja, a szolga, a hét
köznapiság is egyedi Sganarelle bíráló-~o~

golódó reflexióiban. Don [uant az égbe ropI
tenék az álmai, miközben vágyai mindegyre
besározódnak, Sganarelle meg bolhás kutya
módjára nyüszít mellette, s nem tud az iga
zának érvényt szerezni. Don Juan os
tobaságában is bölcsességet őriz, Sganarelle
bölcsnek is ostoba marad. Don Juan hordozza
a bűnt, miközben nagystílűek az erényei; a
szolga hűséges és következetes, hajlandó
mindhalálig kiszolgálni a bűnöst.

Várjuk az Új Színház új pro?ukcióit - ~r
tuk évad közben. Nos, a legfIgyelemremel
tóbb a direktor, a magyar színházi életbe újra
visszasimult Székely Gábor "késleltetett", az



évad vége felé bemutatott Don Juanja volt.
Története a kezdet kezdetén sem az ereje tel
jében lévő hódítót, hanem az ernyedt lelkű,

pergamen-sápadt férfit mutatia, aki hanyatlá
sában esendő, és esendőségében vonzóbbnak
hat, mint mikor tűnt erejét látszik visszanyer
ni. Cserhalmi György kiszikkadt Don Juanja
valóban utolsó napjait éli. Tekintélye látszó
lag a régi, intellektuális vonzerejének egyet
len nő sem tud ellenállni, akit meg akar hó
dítani - a baj valahol belül lakozik, ott, ahol
a lélek fészkel s benne az életkedv busong, az
erkölcs halódik. Vigyázat. Ez a Don Juan nem
embertelen, sőt, szerethető, mert érdemes
megmenteni. Ezt a rést, ezeket a hajszálrepe
déseket látja meg Sganarelle gazdája lelkén.
Észreveszi és félreérti. A zsörtölődő szolga
csak azt nem tudja ugyanis, hogy gazdája
bármiről lemond, csupán arról nem, hogy a
kis női világok által az egész univerzumot
hódítsa meg. Ez viszont már Don Juan téve
dése.

Megy a magas vézna és a kisebb széles a
kietlen világban, mennek a sorsuk elől a sor
suk elébe. A lét kiszikkadt virág körülöttük.
Pereg, pereg a semmibe.

KALLAI KATALIN

SZIRÁK PÉTER: GRENDEL LAJOS

Egyetérthetünk Kulcsár Szabó Ernővel abba,
hogy Szegedy-Maszák Mihály Ottlik-könyve
a Tegnap és ma sorozatot "olyan új európai
szellemiség jegyében nyitotta meg, amely ko
moly kihívást jelent nemcsak az elkövetkező

monográfiák szerzői, de olyan konkurens
vállalkozások számára is, mint a Kortársaink".
(Tiszatáj 1995/6. 84.) Szirák Péter azért tudott
eleget tenni ennek az elvárásnak, mert a Sze
gedy-Maszák Mihály által képviselt kritikai
újraolvasás gyakorlatának szellemiségében
az interpretációt nem előzi meg affirmáció, s
így az értelmezői szituáció úgy veti alá magát
a hatástörténet folyamatainak, hogy egyben
alakítja is azt. S mivel ez az alapvetőert igenlő

modalitású monográfia új horinzontba helye
zi, Szirák Péter könyve megkerülhetetlen lesz
mindazok számára, akik a század utolsó har
madának epikai folyamatát (s benne Grendel
Lajos munkásságának helyét) értelmezni és
megérteni szeretnék. Ugyanis e kitűnő kötet
nemcsak a Grendel-szövegekre, de azoknak
recepciójára és kontextusára is tekint. S eköz-
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ben nem kis feladatot vállal magára, hiszen a
prózafordulat utáni kanonizációs törekvések
némileg eltúlozták Grendel alkotásainak iro
dalomtörténeti jelentőségét, "Mészöly és Es
terházy nyelvi magatartásával rokonítva azt".
Szirák Péter így ír a jelenségről: "A magyar
országi recepció a kánon változásaira »ríme
lő« vonásokat kiemelte, de ez a diszkon
tinuitást affirmáló beszéd egyúttal elfedte a
művek egyenetlenségeit és hiányosságait.
Mindezekre akkor nyílott távlat, amikor a
magyarországi és szlovákiai magyar iroda
lom a nyolcvanas évek végén »kiszabadult«
a korlátozó politikai helyzet nyomása alól.
Ekkor váltak láthatóvá azok a kondíciók,
amelyek így vagy úgy, de »deformálták« a
Grendel-művek recepcióját. Az is feltűnő,

hogy ettől kezdve - noha nem függetlenül
persze a pálya hanyatlására mutató jelektől

- megnő azoknak a kritikáknak a száma,
amelyek visszamenőlegis rámutatnak az eré
nyek és megoldatlanságok arányára". E mo
nográfia "korrekciós" jellege egyúttal azért
lehet a "történő megértés" példaértékű meg
fogalmazása, mert Grendel Lajos "alakuló
életművénekújraszituálására" tesz sikeres kí
sérletet - elfogadva az esztétikum időbelisé

gének és változékonyságának tapasztalatát.
(Kalligram 1995)

H. NAGY PÉTER

JÓKAI ANNA: HÁROM

Jókai Anna új könyvének két rétege van: egy
epikai és egy meditációs, az elsőben négy el
beszélés, a másodikban személyes jellegű

kommentárok, vallomások, esszészerű meg
nyilatkozások foglalnak helyet. Az elbeszélé
sek az utóbbi néhány esztendő szülöttei, és.
azokról a társadalmi, de főként lelki változá
sokról adnak hírt, amelyek az úgynevezett .
"rendszerváltás" következtében végbemen
tek. Ezeknek a változásoknak kétségtelenül
vannak nyertesei és vesztesei, és persze nem
mindig azok kerültek előtérbe, akik korábbi
ellenzékiségük vagy függetlenségük követ
keztében erre rászolgáltak volna, és nem mín
dig azok kerültek vagy vonultak háttérbe,
akik annak idején megkeseritették a többiek
köznapi életét. A politikai átalakulások révén
nyerteseknek vagy veszteseknek a köre időn

ként szerepet cserél egymással, s aki koráb
ban türelemre, helytállásra és áldozatra kény-



szerült, annak gyakran ma is az élet árnyéko
sabb oldalán kell elhelyezkednie, míg egykori
zaklatói, nyomorgatói fölényes biztonsággal
sajátítják ki továbbra is a társadalom javait.
Mindez erkölcsi kérdéseket rejt magába, mint
ahogy erkölcsi válaszokat igényel a megbo
csájtás ügye is, az tudniillik, hogy a múltbeli
bűnök és mulasztások megbocsájtó elfeledé
sében meddig mehet el a társadalom.

A könyv írója mindebben az erkölcsi di
lemmában egyértelműen keresztény állás
pontot foglal el, tehát a megbocsájtás hajlik,
ugyanakkor elvár valamiféle bűnbánatot,

bűntudatot, legalább annyit, hogy ne azok
fogják most az új zászlókat, akik a régieket
lobogtatták, mi több, fejbeverték velük az ár
tatlanokat. Az elbeszélések így a keresz
ténység erkölcsi elvei nyomán ítélik meg a
magyar életben bekövetkezett változásokat, a
meditációk pedig minden tekintetben keresz
tény meditációk, egy olyan embemek és író
nak a vallomásai, aki az evangéliumok szel
lemisége nyomán értelmezi, magyarázza a
történelmi eseményeket és saját sorsának ese
ményeit. Az egész köteten ezért húzódik vé
gig a kiengesztelődés, a megváltás gondolata,
igazából annak a bizonyossága, hogy az em
beri világban tapasztalható kudarcokat és
csalásokat az evangéliumi szeretet által kelle
ne feloldani. (Széphalom Könyvműhely)

POMOGATS BÉLA

VARGA MÁTYÁS: BARLANGRAJZ

Varga Mátyás bemutatkozó verseskötete egy
nyitódarabot, majd huszonkét költeményt
foglal magába öt ciklusra osztva. A kurzívval
szedett, címadó, első alkotás elszemélytelení
tett, leíró jellegű, rímtelen, a köznapi beszéd
hez közelítő (vagyis a dekorativitást háttérbe
szorító) retorikájú mű, amelyben a beszélő

"én" nem jelenik meg konktrétan. A Barlang
rajz a fénytelenség és a forma interakcióját
etablírozza egy olyan decentrált szerkezet
ben, amelyet pár szavas sorok alkotnak. A
rajz sematikussága ("félhomály öl-/tözteti a
formát") és a barlanglakók testi aurája ("Oe a
sötétség/kőpárkányánlminden testimezte
len") képezi azt az ellentétező perspektívát,
ahonnan a képiség és az általa megtapasztal
ható világszerűség belátható, leírható. Az
"én" ilyenfajta funkciója (azonosíthatatlanság
és a modalitás viszonyítási pontjainak szétját
szása) az első ciklus (A vak augur) három da
rabjára is jellemző. Ezek közül a café jericho
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heterogenitása (zárójeles kommentár, idézője

les reflexió és epikus tartalom) a relativálha
tóság tapasztalatát teszi forma szervező elvvé
például: (,,sosem járt itt)" - ("vagy mégis);" "a
téglagyáros özvegyeimeghízott vagyI gyere
ket vár" - "ó ez nem az a sírásl ...ó nem".
A decentralizált szerkesztés a második ciklus
(A.A.) számozott verseiben annyiban módo
sul, hogy e szövegekben van megszólított
(belép a "te"), s így újraszituálják az "én" he
lyét (pl. a szájhoz való viszonyában: "érted
jön a bizalom, hogy elfordítson a szótól). A
hallgatás a te csönded"[1], ugyanis felveheti
az alteritás pozícióit (például: önmegszólítás
"te"-ként). A Déla velencei gettóban címmel el
látott ciklus tovább artikulálja (és bonyolítja)
a beszélő viszonyhálózatának játékterét (pé
dául: ajánlások, interperszonalizációs "ők",

.rní", tehát többes szám beléptetése) és a
"szó" emblematikusságát kibővíti a "mon
dat" ontológiai struktúrája (például: a Hogy
élj! című Balassa Péternek ajánlott versben) s
valóban megfigyelhetőa sorok bővítése és az
azokon belüli (vagy éppen átkötő) mondatok
primátusa szó egyeduralmával szemben. A
negyedik ciklusban (Az idegen) helyet kapó
darabok (azon túl, hogy némelyik tematizálja
az emlékezés és feledés koegzisztenciáját Az
idegen) illetve a tradíció jelkörnyezetének
konkrétumait: például: Hamlet és a színház a
Főpróbában) megalkotottságában hagyomá
nyos műformák imitációja is a beszédműve

letek terepévé lép elő (például: a Vakok a jégen
és az Utolsó bejegyzés szonettalluziója). A sza
vak ébredése pedig, az eddigieket integrálva,
az emlékezet mentén konstruálja a "szóvá te
szel" kétértelműségét a lírai beszéd (és a rajta
keresztül megmutatkozó imagináció) alapje
lenségévé. Az utolsó, Mélytengeri átvilágítás
című darabban: "halszáj, halcsók, Ihalál;"
ugyanis ez utóbbi szólsor egyszerre nevezi
meg a hal egy részét és magát a fogalmat),
közlésképesnek tekinti a hagyományos for
mát (az Ott bent című vers a kötet egyetlen
szabályos) párrímes) verstani alakzata), és
versszervező elvként akceptálja a dialógust
(A fdniciai. Varga Mátyás könyve tehát szűk
szavúsága ellenére bőbeszédű és párbe
szédképes alkotás, amelynek retorikai és po
étikai sokszínűsége a statikusság látszatával
elegyíti a lírai "én" alakváltásait, s így (rnin
den bizonnyal) pozitívan kondicionálja e köl
tőiséggel szembeni elvárásainkat. (Belvárosi
Könyvkiadó, 1995.)

H. NAGY PÉTER



KRÚDY GYULA:
ÖREG SZÓ AZ IFJAKHOZ

Kelecsényi László páratlan Krúdy-gyűjteményt

őriz a lakásában. Egyedi értékű könyvek töm
kelegét, kivágatokat, adatokat. Annyira szere
ti a Mestert, hogy talán még Bródy Sándor
utcai otthonából is hajlandó lenne átköltözni
- stílszerűen - a közeli Krúdy utcába...
Ugyanakkor Kelecsényi, az író, a publicista a
maga közelmúltat s jelent életre keltő atmosz
féra-prózájában egyáltalán nem utánozza
Krúdyt, holott a Krúdy-jelenség intellektuális
és stiláris megidézésének, sőt túlidézésének
manapság divatja van.

Az író utókorához Kelecsényi a. filológiai
teljesítmény bravúrját adta hozzá. Öregszó az
ifjakhoz című két kötetes válogatásában száz
nál több olyan publicisztikus jellegű, novel
lisztikus színezetű Krúdy-írás kapott helyet,
amelyek eddig nem kerültek be önálló gyűj

teményekbe. A cikkek, tárcák, kis színesek
mind az "öreg Krúdy" tollából szivárogtak, s
nem titok, néha azért került le a kupak a töl
tőtollról, azért futotta be a tinta a papírlapot
vagy a vendéglői kutyanyelvet, hogy az ak
koriban tényleg azonnali honorárium kisegít
se pénzavarából a magyar irodalomnak ezt a
sohasem vaskos bukszájú nagyságát.

Az "öreg Krúdy" még nem volt negyven
éves, amikor nemcsak ifjaknak, szánt "öreg"
szavait, sok tucatnyi álnévvel jelzett sok száz
"kései" írását, tárcanovelláját, szösszenetét
megalkotta. A válogatás az életmű utolsó két
évtizedét pásztázza. Krúdy többféle feleletet
is adott a háború dillemájára. Trianon mély
válságára, a húszas-harmincas évek Magyar
országának kérdéseire. Ez a változatos, szín
vonalas gyűjteménykétségtelenné teszi, hogy
az életmű teljes feldolgozását majd, egy bol
dogabb és gazdagabb korban, csakis a számí
tógépes módszertől, miriádnyi betű elektro
nikus tárolásától és értelmezésétől várhatjuk.
De azok mellé a gépek mellé is olyan szív,
olyan lelkület, olyan író-utód kell, mint Kele
csényi László. (Aqua Kiadó)

TARJAN TAMAs

CSIKI LÁSZLÓ: KUTYA A HOLDBAN.

Miként érezheti magát egy kutya aHoldon?
Azaz nem is ott még, hanem a szputnyikban,
amely kering a Föld körül? Ne firtassuk a
kérdést, hiszen jelképes értelme van e cím
nek, s a kötet írásai egyértelművé is teszik,
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hogy milyenfajta léthelyzetekről van szó. Az
éppen ötvenéves Csiki László, a középnem
zedék egyik legkiválóbb és műfajilag legsok
oldalúbb alkotója egy évtizede települt át Er
délyből. Az ilyen váltás mindenkin nyomot
hagy, az író számára azonban alighanem felold
hatatlan, mert abszurd az a dilemma, amelyben
anyanyelvi közegéből, de azt gátló ellenséges
környezetből kerül át olyan anyanyelvi közeg
be, ahol e nyelv az állam nyelve is, de ahová
nem kötik négy évtizednek s az elődök még
régebbi múltjának eloldozhatatlan hajszálgyö
kerei. Elszakadni nem lehet, azaz se hazát, se
szívet nem képes és nem is akar cserélni Csiki
László, s írásaiban Sepsiszentgyörgyön, Kolozs
várott s más erdélyi tájakon jár ma is.

Elsősorban azonban nem a nosztaIgiának
van ebben szerepe, nem a gyerekkor olyan
amilyen édene s a későbbi évek pokla szem
besül egymással. Éden itt nincs sehol és sem
mikor, legfeljebb az emléke s a kitaszítottság,
a teljes értékűség hiánya a meghatározó az
elbeszélésekben s a két hangjátékban is. Az
emberek nem lehetnek azok, amik és amik
nek lenniük kellene, azaz se magyarokként,
se szabadokként nem létezhetnek, s bár élni
így is lehet, mint a személyes tapasztalat s a
rengeteg történelmi tanulság mutatja, azért ez
nagyon szomorú sors. Az identitás hiánya vá
lik meghatározóvá, s e hiány feloldása lehe
tetlen, mert a keresés soha nem vezet igazán
eredményhez. Magyarok, szászok, görögök
sorsa egyaránt ezt példázza. Kiélezett konf
liktusok, nagy tragédiák ritkán szólalnak
meg, a csöndes hétköznapok változtathatat
lansága, fojtogató drasztikuma lep be min
dent, mint áthághatatlan és feloldhatatlan
őszi köd. Számunkra nincs megoldás, vallja
az író, s bármily fájdalmas, alig cáfolhatóan
igaza van, bár ezzel nem zárja ki eleve egy
későbbi, egy boldogabb évszázad lehetséges
kibontakozását. Az e századi erdélyi sors át
élöi azonban szenvedő emberek, s csak szép
csoda segíthet, hogy ne hetedíziglen legyenek
azok. (Pesti Szalon)

VASYGÉZA

HONNAN TUDNÁTOK...
(VERSANTOLÓGIA)

Régebben magától értetődő volt, hogy egy
ívású, közös célokért hevülő költők, írók an
tológiák kiadásával pecsételték meg szövetsé
güket. Az sem számított azonban ritka
ságnak, hogy elismert idősebb, vezérségre



termett tekintélyek, akik értő, szerető gond
dal figyelték a pályakezdőket, maguk válo-

. gattak azok műveiből,s esetleg ajánló soraik
kal megerősítve vezették be őket az irodalom
szentélyébe. Gyönyörű példája volt ennek az
utódnevelő gesztusnak Babits Mihály Uj an
tJwlógiája 1932-ből, fiatal költők 100 legszebb
versével, Móricz Zsigmond Mai dekameronja
ugyanebből a.z évből tíz író elbeszéléseivel,
Illyés Gyula Uj magyardekameron című próza
válogatása, és hosszan-hosszan folytathat
nánk a sort a Vajda János Társaság költői an
tológiájától Vajthó László Mai magyar költőkjé

ig, s tovább, egészen a legutóbbi időkig, ami
kor az anyagiak hiánya és a szellem embere
inek fájdalmas megosztottsága egyszerre lett
gátja az ilyentén kézfogásoknak. Ez is a ma
gyarázata, hogy megváltozott az antológiák ki
adásának célzata: ma már az ilyen gyűjtemé

nyek nem írók bemutatkozásának vagy bemu
tatásának szándékával készülnek, hanem rend
szerint megjelenési lehetőséget adnak.

Kivételképp jelent meg Barcs János szer
kesztésében a Honnan tudhatnátok című vers
válogatás, amelybe gesztusértékűenátenged
te költeményeit Fodor András, Nagy Gáspár,
Döbrentei Kornél és több más ismert líriku
sunk is. Az ő szereplésük nyomatékosítja a
szerkesztő célkitűzését: azokat igyekezett az
olvasókkal megismertetni, akik a magyarság
ügyének, hagyományainak és jövőjének elkö
telezettjei, s legyenek fiatalok, idősebbek, ez
a cél határozza meg lírájukat. harminckét
szerző 223 versét természetesen lehetetlen
volna részletesen méltatni. Bizonyos, hogy az
ifjak némelyikével még találkozni fogunk, s
reméljük, derültebb időszakbanmódjuk adó
dik majd saját köteteikkel is a közösség elé
lépni. "... ma mindent ólomszürkének látok
- ma betegnek érzem a világot!" - írja Ma
minden nyugtalan című versében Kapornaky
Gyula, őrségi lírikus, a kötet SO éves korelnö
ke. A világ betegségét azonban a versek is
gyógyítják. Ilyen orvosszer e gyűjtemény is,
amely - ez is korjellemző - nem születhe
tett volna meg a benne szereplők anyagi ál
dozatvállalása nélkül.

RÓNAY LASZLÓ

KÁVÉHÁZ SIRATÓ

Véletlenül A kávés című Nagy Lajos-cikk volt
a legelső írások egyike, melyet a magy~r sza
tíra e mogorva mesterétőlolvastam."En va
gyok a kávéházi ember - írta ebben. - Éle-
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tem felét, az alváson kívüli részének három
negyedét, kávéházban töltöttem. És nem bán
tam meg. Nincs szebb a pesti kávéházbál, itt
a boldogság, ülni az ablakban, és nézni, mint
egy védett helyről szemlélni az életet... A ká
véház kellett mindig, mert élvezet is, narko
tikum is, mert életkedvre serkent..."

Erki Edit, a sokoldalú literátor talán hason
ló szeretettel gondol a kávéházakra. Amelyek
nincsenek. Okkal viseli tehát új könyve a Ká
véhéház-sirató címet. Tdrzshelyek, írók, műhelyek

a1címmel nem pusztán a tovatűnt intézményt,
a "kaffákat" krónikázza, de szemelvényekbe,
anekdotákba és kommentárokba fogott magyar
irodalomtörténetet is nyújt. A szerkesztő Erki
nek már nemegyszer támadt centrális ötlete,
amely köré specifikus irodalmi panorámát
vont. Ilyen volt például nagy idézetkönyve is.
Mostani ötlete Centrálos: az egykori Centrál ká
véház nyitja a sort. Az a törzshely (itt a Vigilia
szerkesztőségének tőszomszédságában), ame
lyet a magam nemzedéke mint gyermek már
Metró Klubnak, mozinak ismert meg, egyete
mista korában Eötvös klubnak (és látogatta), és
amely ma játékterem: falainak műanyag borítá
sa mögött állítólag még őrzi az eredeti építésze
ti kiképzés bármikor rekonstruálható nyomait.

Szép sorjában követik egymást a lapokban
a Három Holló, a Japán, a New York, a Ha
dik, a Simplon, a Darling és a többi budapesti
kávés tanya. A szerkesztői kommentárokhoz
versek, novellarészletek, emlékezések simul
nak. Sok-sok magyar író, költő koffeintől

pezsdült arca, társasági élete ragyog föl. Per
sze volt, akinek konyak is jutott, és volt, aki
nek szódavíz is csak a pincér kegyéből. Az
édesszájú Radnóti általában két minyont en
gedélyezett magának, Heltai talán kávéház
ban "találta föl" a mozi szót...

A Kávéház-sirató talán még kapható. Talán
az trók Könyvesboltjában is, az Andrássy
úton. Az volt egykor a Japán. Ki tudja, a lam
béria alatt tán ott is megvan még az évtize
dekkel ezelőtti díszítés... (Officina Nova)

TARJAN TAMAs

UTA SCHLEGEL-HDLZMANN:
NINCS TÖBB KETTESBEN TÖLTÖTT
ESTÉNK

Hosszú, boldog, harmonikus házasság tragi
kus befejezéseképp a férjet súlyos betegség
támadja meg. Mintha készülne a halálra. Vé
gigjárják még egyszer kedves helyeiket. na
gyokat beszélgetnek, aztán látszólag váratla-



nul eljön a vég, az asszony egyedül marad, s
gondolataiban őrzi az elhunyttal töltött évek
szép emlékeit.

A döntő kérdés: feldolgozhatja-e vesztesé
gét? Képes lesz- új életkeretet teremteni ma
gának, vagy végképp megkeseredik, elmagá
nyosodik, környezete unt terheképp.

Mindenki, aki arra kényszerül, hogy ha
sonló helyzetet éljen meg, a gyász hasonló
fájdalmas stációit járja végig. Az elkerülhetet
len vég tudatának döbbenetéé és az ezzel per
lekedő reményé az első. Az aggódó figyelem,
a beteg lélegzetvételének rémült figyelése éj
szakánként a második. S közben míndig fel
merül a "hátha mégis" csalóka vigasztalása,
mígnem az előzmények után ugyan nem, de
a veszteséget átélő számára mégis váratlanul
bekövetkezik a vég. A tompa gyász, a rész
vétnyilvánítások, a temetés szinte öntudatla
nul végigélt órái legalább oly fájdalmasak,
mint a veszteség és a hiány tudata.

Azt szokták mondani, a sebek, még az
ilyen súlyosak is, begyógyulnak. A szerző

úgy mondja: sohasem. Élete végéig kísérik
közös emlékeik, mínduntalan fölmerül benne
az eltávozott egy-egy jellegzetes mozdulata,
hallani véli a hangját, ahogy Kosztolányi is
írta. Ezek a halálról című versében. Eleinte
lázadunk: felháborít, hogy mások élnek, s a
természet is oly közönyös.

Aztán lassan-lassan megnyílnak az újra.
Talán már várjuk is. Állandóan szembesítjük
a múlttal: mit tenne Ő, ha itt lenne? mit mon
dana? tanácsolna?

A veszteséget nem heverjük ki. De higgad
tabbak és erősebbek lehetünk, ha belehelyez
kedünk abba a hatalmas és nehezen vagy se
hogy sem átlátható világtervbe, amelyben ne
künk is szerepünk és rendeltetésünk van. És
ez az elfogadó, alázatos magatartás lehet az
a vigasztalónk, amely megerősíti bennünk a
meggyőződést: még találkozunk.

Megrázóan szép olvasmány. A hűség, a
szenvedés és az útkeresés ritka bensőséges,

hiteles vallomása. (Kálvin Kiadó)

RÓNAY LÁSZLÓ
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KRISTÓ GYULA: A TÖRTÉNETI
IRODALOM MAGYARORSZÁGON
A KEZDETEKT6L 1241-IG

A régi magyar irodalom alighanem még bő

ven tartogat feladatokat a korszak kutatói
számára. Tudjuk, nincs könnyű dolguk, hi
szen kevés a hiteles, eredeti forrás, és kelet
kezési időpontjuk gyakran bizonytalan. Külö
nösen a történeti irodalom feltárását nehezíti
meg, hogy kevés olyan oklevél maradt fenn,
amely a krónikákban leírt eseményeket iga
zolná vagy cáfolná. Kristó Gyula me is jegyzi,
hogy a krónikakutatásban lehetetlen "bármi
féle" 'megfellebbezhetetlen' eredményre" jut
ni, de úgy látja, ezt a tudományterületet ed
dig méltatlanul elhanyagolták, és nagyon sok
a megválaszolatlan kérdés. Ezek közül a szer
ző természetesen csak néhányat választ ki, hi
szen az említett nehézségek miatt lehetetlen
volna mindegyiket megvizsgálni. Érdek
lődési körét a xn. századig tartó időszakot

tárgyaló művekre, Anonymus regényes ges
tájára. A Pozsonyi Évkönyvre és a XIv. száza
di króníkakompozícíó vonatkozó részeire ter
jeszti ki. Először röviden összegzi a kutatás
mai állását, majd Anonymus munkáját vizs
gálja meg rendkívül alaposan. Sokoldalú ér
velésével azt igyekszik bizonyítani, hogy
Anonymus nl. Béla király korában élt, és fi
gyeimét azért fordította a pogány magyarság
történetére, mert a keresztény Magyarország
ról már számolt be egy gesta, ez a tatárjárás
előtti krónikairodalomban követhető nyo
mon. Kristó ezek után Anonymus munkáját
szókíncse, kifejezéskészlete és stílusa alapján
hasonlítia össze a XlV. századi krónikakom
pozicíóval, és tartalmi egyezésekre, művelő
déstörténeti összefüggésekre mutat rá. A kró
nika időbeli rétegeit is vizsgálja, és végül az
őskrónikakeletkezési idejét igyekszik megha
tározni.

MONA KRISZTINA


