
elemző kritika jelent figyelmet ébresztő újdon-
ságot. Ez azért is óhatatlanul fontos lenne, mert
a magyarországi kritika alig tanúsít érdeklődést a
vajdasági könyvek iránt, amelyek ily módon még
a szakma számára is sajnálatosan ismeretlenek
ma radnak. Angyalosi Gergely példaértékű gesz-
tust tett. (Kijárat Kiadó, Budapest, 2009)

GEROLD LÁSZLÓ

KEMÉNY ISTVÁN:
KEDVES ISMERETLEN

Az irodalomtörténet és -elmélet nem ad, mert
nem adhat felelet arra a kérdésre: mikor érkezhet
el az idő a közelmúlt történéseinek megírására.
Kétségünk sem lehet, hogy egyfajta távlat szük-
séges a feladat megvalósításához, ám hogy ez
egy-két-három évtized, vagy annál is több, ar ra
autentikus válasz nem adható. Kézenfekvő len ne
Tolsztoj Háború és békéjével előhozakodni, ami jó
példának látszik első megközelítésben, mégis
könnyen arra a végkövetkeztetésre juthatunk,
hogy a 19. század nagy regénye és annak kelet-
kezéstörténete a 21. századból nézve nem fel tétle-
nül bír bizonyítóerővel. Tolsztoj hozzávetőleg fél-
évszázad távolából írta meg a napóleo ni háborúk
Oroszországot érintő időszakát. Olyan korszak
krónikása volt, amely számára — születési idejé-
nél fogva — mindenestül múlt és történelem volt.
Pontosabban olyan múlt, ami történelemmé vált.

Ez a klasszikusnak számító megközelítés csak
arra szolgál, hogy láthassuk, mennyire külön-
böző módon fordulhat a közelmúlt történéseihez
az író, így az a Kemény István, akinek 2009-ben
jelent meg Kedves Ismeretlen című regénye. A ko-
moly visszhangot kiváltó próza nem azzal az
egyértelműséggel beszél a múltról, hogy feltétlen
konszenzus alakulhatna ki abban a kérdésben:
mindaz történelemnek számít-e, amit a regény el-
beszél. Az 1970-es és 80-as évek Ma gyar országán
játszódó mű írójának személyes érintettsége ér-
dekes kérdéseket vett fel: histori zálódott-e any-
nyira a múlt, hogy az történelminek nevezhető?
Legfőként ebben látom Kemény István regényé-
nek több mint ellentmondásos kritikai fogadtatá-
sát. (Illetve másban is, de arról később.) Az értel-
mezők nem méltányolták kellően azt az írói
bátorságot, hogy az alkotó abba a Kádár-korba
he lyezi történetét, és azt a világot tárja elénk ap-
rólékos ecsetvonásokkal — ugyanakkor széles
társadalmi tablót festve —, aminek megörökítése
jobbára hiányzik a kortárs magyar prózából.

Nem szeretnék belebonyolódni az elmúlt évti-
zedek hazai történelmi regényeinek tárgyalásába,
de sarkosítva mégis úgy áll a helyzet, hogy ezek a

régmúltra fókuszálnak. Mészöly Miklós: Sutting
ezredes tündöklése, Spiró György: Ikszek, Jövevény.
De ugyanez igaz a kilencvenes évek alkotóira is,
legyen elég csak Darvasi László Könnymutatványo -
sok legendája, Márton László: Jacob Wunschwitz igaz
története, Láng Zsolt: Bestiarium Transylvaniae és
Szilágyi István Hollóidő című műveire utalnom.
Esterházy Péter Harmonia caelestise és Kukorelly
Endre Romja már sokkal közelebb esik a Kedves Is-
meretlen regényidejéhez, ám az előbbi szándékol-
tan töredezetten mutatja ezt a világot, ellentétben
Kemény István nagyepikai körkép jellegével, míg
Kukorelly prózájából (szándékoltan) a regénysze-
rűség hiányzik.

Történelmi regénynek olvastam a Kedves Isme-
retlent, leginkább azért, mert olyan erőteljes, nagy
igényű írói ambíciót érzékeltem a korábrázolásá-
ban, ami félretolta az olyan kisszerű mérlegelést,
amely a távlat meglétének valódiságát kérdője-
lezte volna meg. Nem hallgathatom el, hogy az
utóbbi évek egyik legolvasmányosabb hazai regé -
nyének tartom Kemény Istvánét, ami annak elle-
nére nem roppan össze saját súlya alatt, hogy kö -
zel ötszáz oldalon át követhetjük meseszövését.
Krizsán Tamás világra eszmélésének története a
regény, aki nevéhez méltó szelíd kétkedéssel éli át
saját felnőtté válásának valamennyi állomását.
Olyan viszonyok között kénytelen élni, amelyben
semmi nem az, aminek látszik. Se a család, se a
munkahely, se a szerelem, se a barátság, se a kar-
rier, se a rosszakarók. Azonban ebből a kiismer-
hetetlenségből hiányzik a világ labirintusszerű-
sége és a lét tragikuma. Sokkal inkább valamiféle
köztességérzés az övé, amely az „ez nem valóság,
de nem is álom” felismeréséig viszi el a főhőst.
Ilyen formán nem juthat olyan valós, kézzelfog-
ható tudáshoz, ami navigálhatóvá tenné az életét.

Nem tizenhét év történetét meséli el a Kedves Is-
meretlen, noha tény, hogy a próza időbeli kerete
1969-től és 1986-ig jelölhető ki. Az írói módszer ép-
pen abban ragadható meg, hogy valójában négy
nap eseményeit — egyet-egyet 1969-ből, 1970-ből,
1980-ból és 1986-ból — emel ki, és ezeket mutat-
ja be. Mindezt (egy odavetett mondatból a regény
89. oldalán tudjuk meg) az elbeszélő 2008-ban örö-
kíti meg, ami tovább árnyalja a történelemre ref-
lektáló regényekkel szemben támasztott távlatosság
követelményét. Az ilyen típusú történetmondás hi-
telességét erősíti, hogy magáról az elbeszélőről alig
tudunk meg valamit, ami ebben a vonatkozásban
nem hiba, nem hiány. Ellenkezőleg.

Kemény István pontosan tudja, hogy a kor-
ábrázolás nem lehetséges olyan, ezt az idősza-
kot más-más módon reprezentáló figurák nél-
kül, amilyen regénye jóságos Olbach bácsija és
gonoszt megtestesítő Patai Pétere. Előbbi az Ál-
lami Korvin Könyvtár igazgatója, utóbbi a he-
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lyettese. Olbach bácsi a nagy művel, a Kelet haj-
nalával robbant be a tudományos életbe, míg Pa-
tai nak nincs semmilyen publikációja. Az előbbi a
régi, utóbbi az új világ embere, mindkettőt part-
 vonalra állították. Olbach bácsinak a tudomá-
nyos karrier helyett kell szellemi hajótöröttként
vegetálnia a könyvtárban, Patait a politikai hata -
lomból hajították ki. Ha tetszik: ők ketten együtt
a Kádár-kor. Együtt él bennük a régi és az új
világ, az eredeti terveiket feladó ember, aki túl-
élésért nem csupán kompromisszumot köt, de
alsóbb szinten még reprezentálhat is. Van, aki
alászáll, van, aki aláhull, de mindkettő kibekkel.
Láttunk ilyet sokat.

Nem egy regény fogja pótolni azt az űrt, amit a
rendszerváltást megelőző három évtizedről az iro-
dalom elmondhat. Ezért nincs igazuk a Kedves Is-
me retlentől fanyalgóknak. (Magvető, Budapest, 2009)

BOD PÉTER

BODNÁR DÁNIEL:
KÁINTÓL KRISZTUSIG

„Boldog, aki olvassa…” (Jel 1,3) — volt nem oly
rég a Biblia évének mottója, s Bodnár Dániel
Káin tól Krisztusig című könyve ezt a gondolatot
tartja szem előtt és viszi tovább.

A Biblia az emberiség történetének több ezer
éves kulturális öröksége, a könyvek könyve ke-
letkezésétől kezdve napjainkig érezteti hatását. Mi-
vel a mindenkori emberről (is) szól, így a művé-
szetek, az irodalom állandó ösztönző forrásává vált,
tekintélye, befolyása felmérhetetlen. Természe-
tesen minden, direkt vagy indirekt módon belő-
le merítő alkotó egyedileg, saját felfogása szerint
nyúl a szentírási szövegekhez, értelmezi azokat,
de a Biblia örökös inspiráló ereje hívő és nem hívő
számára is kétségtelen és kikerülhetetlen.

Bodnár Dániel könyvében a megannyi bibliai té-
májú alkotás közül csak a 20. században készült iro-
dalmi alkotásokra fókuszál, harminc, főként európai
regényt mutat be. A könyvek között egyaránt ta-
lálunk neves vagy kevésbé ismert szerzőket (pél-
dául Stefan Heym, Lanzo del Vasto, Jan Dobra czyn -
ski), múlt századi és kortárs alkotókat (például
Tor gny Lindgren, Georg K. Volk), külföldieket és
ma gyarokat (például Márai Sándor, Kodolányi
János), férfiakat és nőket (Maria Valtorta, Anna von
Krane). Az elemezett művek típusuk szerint is sok-
félék, van közöttük — többek között — klasszikus
történelmi regény (Robert Graves: Jézus király),
posztmodern ál-történelmi regény (José Saramago:
Jézus evangéliuma), regényeposz (Thomas Mann:
József és testvérei), esszéregény (François Mauriac:
Jézus élete), parabolaregény (Mészöly Miklós:

Saulus), passióregény (Nikosz Kazantszakisz: Aki-
nek meg kell halnia), pikareszk regény (Pasquale Festa
Campanile: A lator), misztikus-realista regény
(Lorenzo Mack: Jób és a patkányok), mágikus-realista
regény (Mihail Bulgakov: Mester és Margarita) stb.
A kötetben elemzett művekben az a közös, hogy
bennük valamely bibliai szereplő alakja, élete, tet-
tei jelennek meg. A szerző életük időrendjében so-
rakoztatja fel a személyeket, az Ószövetségből Káin -
tól és Ábeltől elindulva még Ábrahámot, Józsefet,
Mózest, Dávidot, Batsebát, Jeremiást és Jóbot sze-
repelteti, az Újszövetségből Szent József, Szűz
Mária, Iskarióti Júdás, Poncius Pilátus, Barabás, a
jobb lator, Mária Magdolna, Nikodémus és Szent
Pál jelenik meg. A Jézus Krisztus alakját és tanítá-
sát középpontba állító regények közül érthető
mó don többet is bemutat (a már említetteken kí-
vül Nikosz Kazantzakisz: Jézus Krisztus utolsó meg-
kísértése, Nor man Mailer: A fiú evangéliuma, illetve
Farkas László: Messiás). 

Bodnár Dániel munkája elején a kiválasztott sze-
replők jellemrajzának felvázolása mellett a regé-
nyek általános Isten- és ördögképét is összegzi. Az
egyes tanulmányokban a szereplők biblikus ala-
pú bemutatása, egy értelmező mottó után foglal-
kozik a regény szerzőjével, tömören összefoglal-
ja a regények cselekményét, elemzi a műveket,
rávilágít a lényegi mondanivalóra, s teszi érthetővé
és befogadhatóvá azokat. Fő feladatának a regé-
nyek értelmezését tekinti, hogy a bibliai szereplők,
témák sokszínű feldolgozásának bemutatásával a
mindenkori és titokzatos isteni jelenlétet bizonyítsa.
Bár a harminc regény minőségében is sokféle,
mégis tanulsággal, értékes mondanivalóval mind-
egyik szolgálhat. Az evidens gondolatok mellett
az új meglátások a regények el- vagy újraolvasá-
sára, továbbgondolásra késztetheti a biblikus, de
pusztán irodalmi érdeklődésű olvasókat is. (Kairosz
Kiadó, Budapest, 2009)

ZARÁND KINGA

NAGYPÁL SZABOLCS (SZERK.):
AZ ÖKUMENIKUS ÉS
VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD ÚTJA
Hivatalos egyházi megnyilatkozások

Globalizálódó világunk egyik kényszerű/érte-
lemszerű velejárója a vallások és kultúrák sokré-
tűbb találkozása, illetve egyazon földrajzi térségen
belüli hosszabb távú együttélése. Napjainkban,
az információáradat, a nagyfokú mobilitás és az
összetett függésrendszerek korában, gyakorlati-
lag lehetetlen az elszigetelődés. Csupán kisebb
társadalmi csoportok (többnyire vallási közös-
ségek) tudatos és önkéntes gettóba zárkózása el-
képzelhető, akik energiájuk jelentős részét kény-
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