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JEZSUITA ARCÉLEK
Két közismert, köztiszteletnek örvendő jezsuita
szerzetes tekint az olvasóra a rendi kiadó jóvoltá-
ból megjelent életrajzi könyvének címlapjáról.
Egyikük a jezsuiták alighanem legidősebb ma-
gyarországi szerzetese, az írásaival főként a Szív
folyóiratban jelentkező Nemeshegyi Péter, a má -
sik, a 85. életévén túl is hallatlan aktivitású, sok-
oldalú Szabó Ferenc. Mindkettejük élete már-már
romantikus, azaz regénybe illő, ugyanakkor me-
rőben különböznek egymástól, igaz, a hit össze-
kapcsolja őket, bár másként valósítják meg külde-
tésüket.

Nemeshegyi Péter („Tárt karokkal várnak
ránk…”) évtizedeket töltött Japánban. Sikeres
nevelői tevékenységéről és annak egyik nagy
visszhangot keltett módszertani újításáról, Mo-
zart műveinek párhuzamos megismertetéséről
már megemlékeztem a Vigiliában, ez a mostani
könyv azonban egész életét elénk tárja Kiss Pé-
terrel folytatott beszélgetésében. Akár interjú-
kötetnek is minősíthetjük, bár nem a műfaji
megjelölés a fontos, hanem a személyiség és
gondolkodása feltárulkozása, amelyre a jól meg-
választott kérdések adnak alkalmat.

Milyennek ismerjük meg Nemeshegyi Pétert,
az embert? Egyetlen jellemző szó kívánkozik:
kedves. Mint a bölcs öreg nagyapó mesél unoká-
i nak, akik szájtátva hallgatják, hiszen az élet ak-
kora mélységeivel ismertet meg, amelyekről alig
van személyes emlékünk és tapasztalatunk. Egy-
szerűen, természetesen, megfontoltan válaszol-
gat a kérdésekre, s egyszer csak rádöbbenünk,
hogy szelídszavú kalauzunk a lét lényegéről be-
szél, a hitben kicsúcsosodó magatartásról, a
sosem lankadó szeretetről és a másik ember iránt
mindenkor megnyilatkozó készséges, figyelmes
nyitottságról. Bölcsesség és belenyugvás Isten
akaratába — ez életének olyan ajándéka, melyet
továbbított és továbbít ma is, alázatosan, annak a
gesztusával, aki napról-napra elmondja: „Uram,
nem vagyok méltó…”, de minden tőle telhetőt
megtesz, hogy erőt vegyen emberi gyengeségein.
„Azt hiszem — írja summázatul —, a múltat csak
úgy lehet elviselni, ha tudja az ember, hogy »nem
vagyok tökéletes, dehogy csináltam mindent
csak jól«, de ami nem sikerült jól, azt nagy-nagy
odaadással a Jóistenre tudjuk bízni.” És az olva-
sónak lapról-lapra erősödik a meggyőződése,
hogy Nemeshegyi Péter életét, sorsát a kegyelem
vezérli, Isten szeretettel igazgatja kedves gyer-
meke útját az igazra és a jóra.

A személyes vonatkozások mellett sok isme-
retet szerezhetünk magáról a korról, melyben
gyakran „vészek hányták” az egyház és hűséges
szolgái hajócskáját. A második világháború
megpróbáltatásai után még súlyosabbak vártak
a hazai katolikus egyházra, s ezekből legbőveb-
ben éppen a jezsuitáknak jutott, hiszen köztu-
dott volt ellenségeik körében is, mekkora eltö-
kéltséggel-felkészültséggel védelmezik Krisztus
tanítását, melyet az akkori rendszer erejét és ha-
tását túlbecsülve ki akart irtani. Aki tudott, ke-
reste a lehetőséget, hogy kijusson az országból,
s valamelyik nyugati rendházban folytassa te-
vékenységét, tanulmányait. Néhány sikertelen
kísérlet után Nemeshegyi Péter is nekivágott a
kockázatos útnak. Számára ugyan szorongató
lehetett a vállalkozás, mégsem fojthattam el de-
rűmet, amikor arról beszélt, hogy először a Te-
leki téren vásárolt „kopott, vagányos” ruhát. Meg-
 vallom, s szolgáljon mentségemre, nem tudom
elképzelni Nemeshegyi Pétert vagányos öltö-
zékben. Ismeretes a Teleki tér hangulata, az or-
dítozás s alkudozás, amelyet oly hitelesen jele-
nített meg Mándy Iván. Egyszerre nagy csönd
lett: az alkuszok és vásárlók fölött egy gólya hú-
zott el. Indult hosszú vándorútjára, akár Nemes -
hegyi Péter, az ifjú, hivatásában megerősödött
jezsuita jelölt. Győrből hamisított bejelentőlap-
pal Sopronba vonatoztak Mándy Pál rendtár-
 sával. Megbeszélték, hogy egy futballmeccsről
vitatkoz nak, nehogy feltűnést keltsenek. Ez sem
mindennapi: Nemeshe gyi Péter, amint nem Óri -
ge nész kegyelemtanáról, hanem egy futballmeccs -
ről eszmélkedik! A tiltott határátlépésekről már
sokat olvashattunk, a két jezsuitáé sem volt
akármilyen: a paraszt bácsi lefektette őket a sze-
kéren, pokrócot terített rájuk, arra pedig egy ko-
sarat helyezett, lármázó csibékkel. A határon át-
lépve először egy szovjet katonával hozta össze
őket a balsors, de szerencséjükre nem törődött
velük. Végül eljutottak Bécsbe és onnan Inns -
bruckba. Igazi „idegpróba” volt a menekülés, ol-
vas tán Márai Föld, földjének hasonló jelenete ötlik
emlékezetünkbe. Jelentkezett Japán misszióba,
de a rendfőnök úgy döntött, előbb Rómában vé-
gezze el teológiai tanulmányait. Októberben kez-
dődött a tanév. Fokról-fokra barátkozott meg a
teo lógiával. Hatalmas hatást tett rá a világhírű
Alsze ghy Zoltán, ő lett a témavezetője. Életre
szóló hatást gyakorolt szemléletére Órigenész,
Isten jóságának teológusa. „A Fiú elindul fölül-
ről, a megtestesüléssel eljön közénk, aztán ma-
gával viszi az egész világmindenséget föl, vissza
az Atyához… Órigenész visszavezeti a világot
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Istenhez… nagyon reménykedik abban, hogy az
Úristen jósága úgy vezeti a világot, hogy végül
az összes ember megtér. Egyáltalában nem úgy
néz ki ez a világ, mintha így lenne, de az Isten-
nek még vannak eszközei arra, hogy az embere-
ket haláluk órájában jó irányba meglökdösse.”

Ebben a tömör eszmefuttatásban nyilatkozik
meg legvilágosabban Nemeshegyi Péter alapjá-
ban véve optimista életszemlélete és szeretetre
hangolt hite, melynek kovásza az Isten jóságába
vetett feltétlen bizalom. Amint a görög egyház-
atyák gondolkodásában, ő is Isten nevelő jóságára
helyezi a hangsúlyt, akár példabeszédeiben Jézus.
„Isten, mint földműves, mint szőlősgazda szere-
tettel nevelgeti teremtett világát, hogy a sok-sok
szellemi létező végül hazataláljon.” Nemeshegyi
Péter számára bizonyára elégtételül szolgált, hogy
Órigenész gondolkodását, pontosabban „kegye-
lemtanát” rehabilitálták, mint ahogy az is, hogy a
kor jó néhány nagy teológusa — például Karl
Rahner — szeretettel fordult felé és barátságába
fogadta. Bizonyára szép pályát futhatott volna be
közöttük is, de ehelyett életének legizgalmasabb
állomása következett: Japán. Sokáig Kína volt a
missziók célpontja, de az akkori rendszerek val-
lásüldöző intézkedéseikkel szereztek kétes értékű
hírnevet. Japánban sokkal hasznosabb terepe adó-
dott a keresztény tanok hirdetésének. Nemes -
hegyi Péter otthonára talált a távoli országban, és
ma is nagy szeretettel emlékezik ott eltöltött évti-
zedeire. Tegyük hozzá: kölcsönös volt a szeretet,
tanítványaitól visszakapta, amit adott nekik. Aki
írásait olvassa, beszédeit, előadásait hallgatja, arra
a meggyőződésre jut, hogy egész magatartását át-
hatja az az isteni jóságba és megbocsájtásba vetett
töretlen hit és bizalom, amely Órigenész által lett
életszemléletének és Istenről való gondolkodásá-
nak meghatározója.

Fájdalmas kimondani, de tény: Japánból haza-
 térve ismét missziós területen találta magát. A mai
magyar egyház számos vonatkozásában nehéz
korszakát éli. Ennek egyik érezhető jele a paphi-
ány, amely a ferencesek kivételével a legtöbb
rend kibontakozásának legnagyobb akadálya, s
amelynek következtében a pasztoráló világi pa-
pokra óriási teher nehezedik. Kilencvenedik
évén jóval túl, e nehézségeken igyekszik enyhí-
teni Nemes hegyi Péter. Adja Isten, hogy minél
tovább tehesse.

Szabó Ferenc önéletírása („Örömben éltem, kö-
szönöm!”) elsősorban pontosságával ragadja
meg olvasóját. Érezhető, hogy gazdag életére és
életművére visszatekintve a hitelesség vágya ve-
zérli. Manapság, a nagyotmondások és a hitel-
telen frázisok korában fontos erény ez, amely
egy tudós számára munkájának talán legfonto-
sabb eleme. Módszere nagyon érdekes: az ese-

ményeket naplójából vett részletekkel, hozzá írt
levelekkel, saját verseivel teszi teljessé, s ez a ka-
leidoszkóp hol ezt, hol azt a színt hangsúlyozza.

Maga így fogalmazza meg műfaját és legfon-
tosabb ösztönzését: „Ezt a visszatekintést kettős
vallomásnak szánom, ágostoni értelemben: con -
fessio misericordiae. Először Isten irgalmas szerete-
tének megvallása: hálaadás mindazért a termé-
szeti és természetfeletti jóért, a talentumokért,
amelyeket Istentől kaptam, és amelyeket kama-
toztathattam, továbbadhattam. Másodszor: con -
fes sio miseriae: gyarlóságom, bűneim bevallása. Per-
sze nem életgyónás! Életünk visszáját egyedül
Isten ismerheti.”

Határozottság és akaraterő (meg persze te-
hetség) kellett ahhoz, hogy Szabó Ferenc meg-
haladja azokat a körülményeket, amelyek szü-
leit sújtották. Édesapja summás volt, édesanyja
kisparaszt lánya. A cselédház, ahol született, el -
enyészett, a kastély, amely nem sokkal arrébb
állt, ugyancsak az enyészet martaléka lett. Kálóc -
fáról költöztek Zalalövőre. Szüleinek nem volt
pénze, hogy gimnáziumba írassák. Tanítója el-
vitte a Horthy-ösztöndíj versenyvizsgájára. A si-
kert követően Sümegre került ingyenes interná-
tusba és gimnáziumba, majd Zalaegerszegen
folytatta tanulmányait, Kaszap István életrajza
nyomán érlelődött meg az elhatározása, hogy ő
is jezsuita lesz. Világnézeti könyveket olvasott,
mellettük Tóth Tihamér, Prohászka Ottokár és
Bangha Béla műveit. Tervéről a kiváló jezsuitá-
nak, Pálos Antalnak beszélt először. Ő hívta a
pécsi rendházba 1949 októberében. Pálos atya
életre szóló hatást tett Szabó Ferencre, mint ahogy
sok fiatal jezsuitára ugyancsak. Fontos volt sze-
repe a rend életben tartásában, a nagy nyomás
alatti működésében. Róla az életrajz nagyobb fe-
jezetében bőségesen olvashatunk, s ebben a rész-
ben is megnyilatkozik az emlékező egyik vonzó
tulajdonsága: elődei iránt érzett tisztelete, amely
akár példaadó is lehetne a fiatalabbak számára.
(Lehetne! Sajnos általánosnak mondható, hogy a
múltat elfelejtjük, csak a jelenre koncentrálunk.)
Nagyon érdekesek Pálos atya Szabó Ferencnek írt
levelei és az 1991-től megjelenő Távlatok című fo-
lyóirat némelyik számáról szóló bírálatai és mél-
tatásai. Ezekből is egyértelműsíthető, mennyire
jóságos szerzetes volt (irodalmi ízlése pedig nem
teljesen megbízható). A Távlatok egyébként na-
gyon színvonalas, jól szerkesztett lapként él em-
lékeimben, mint sok más külföldön kiadott ma-
gyar nyelvű periodikum is, melyek — sajnos —
haláltusájukat vívják, vagy megszűntek. A Táv-
latokká vált Szolgálat is közéjük tartozott, ebben
is közölt megvilágító írásokat Szabó Ferenc.

Térjünk vissza azonban az élettörténethez,
amelyben arra is fény derül, hogy írója is foglal-
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kozott a misszió gondolatával. Ha kiterjesztjük
jelentéskörét, elmondhatjuk: Szabó Ferenc, bár-
hová rendelte is rendje, mindenütt tágabb ér te-
lemben vett missziót teljesített. Akár hozzánk
eljuttatott könyveiben, akár a Vatikáni Rádió ma-
 gyar adásában, mindig a modern keresztény
gondolkodásra, s ezzel az akkor elengedhetetle-
nül fontos hitvédelemre irányította figyelmün-
ket. Ennek egyik eleme az a filozófia (és teológia)
volt, melynek újabb eredményeit alig-alig ismer-
hettük meg más forrásból. Rá is, a magyarországi
érdeklődőkre is hatással volt Teilhard de Char-
din víziója (fenomenológiájáról írta licenciátusi
dolgozatát), Karl Rahner és Boros László. (Rahner
kapcsán megjegyzi, hogy a Távlatokban 1996-
ban „összefoglalta és korszerűsítette” kettejük
gondolatait.) Mellettük komoly ösztönzéseket
nyert Kis Szent Teréztől is, akiről évtizedek
múlva Terézke címmel írt verset: „a csillagokat
csak a ködön át / sejthette meg tüzet váró szíved
/ midőn a holló szárnyú éj / a városra aláeresz-
ke dett — / az angyal szárnya reszketett / kemény
marokkal tartva kelyhedet (…).”

E kiragadott idézet is magában hordozza
írója költészetének lényegét. Fontos a látvány, a
valóság indító élménye, ebből kalapálja ki a fel-
emelkedés útját, amely többnyire a teremtésig és
a Teremtő szándékának átéléséig tágítja szem-
határát. Legmélyebb verseiben a zsoltárosok
hangnemét idézve közvetlenül szólítja meg a re-
ményt és célját adó Istent. Szörényi László idézte
laudációjában e vers építkezés szép példájaként a
De Profundist:

(…)
szabadítsd meg börtönéből e bús földet!
Mert a börtönök szűkítik össze a földet
Nem az emberek szaporodása — legyenek bár
Ígéreted szerint a homokszemnél is többen
Mert nincs egy sem, akit ne Te hívtál volna
Egy sincs, aki ne íródna bele a térbe és időbe
Egy sincs, kinek útja ne vezetne lakába
És egy idegen sincs ki ne találna hazára.

Ezt a haza vezető utat jelölte ki számára Szent
Ambrus, akiről általánosan dicsért és elismert
doktori értekezését írta, és ez a példa ösztönözte,
hogy ő maga is útjelzőnk legyen ezen az úton,
amelyen nem lankadó lendülettel és munkabí-
rással halad előttünk. 1997-ben Szent Ignác ün-
nepén együtt miséztek az akkori generálissal,
Kolvenbach atyával, aki „felidézte a La Storta-i
látomást. Ignác Rómához közeledve látta a ke-
resztjét hordozó Jézust, és hallotta az Atya hang-
ját, aki Jézus mellé helyezte őt és társait. »Sub
vexillo crucis Deo militare«: ezt a küldetést kaptuk,
ezt kell teljesítenünk a mai közönyös és szenvedő
világban, részt vállalva az új evangelizálásból”

— írta az élmény és elmélkedés nyomán. Ennek
a célkitűzésnek kiegészítőjeként tanácsokkal látta
el a pápákat és tolmácsolt is, amikor fontos sze-
mélyiséget fogadtak hazánkból (például Kádár
Jánost). Amikor I. János Pál váratlanul elhunyt,
a lengyel Wojtyłát választották meg utódjául.
Szabó Ferenc emlékezete szerint Lékai László bí-
boros „nem túlságosan örült akkor a pápa sze-
mélyének, azt éreztem szavaiból, amikor feljött
hozzánk a Rádióhoz. Talán sejtette, hogy a kom-
munista országból jött szláv pápa majd változtat
az Ostpolitikon, ismerve a kommunista világot.
Sajnos, ez nem történt meg. Lékaiék tovább foly-
tathatták a »kis lépések« politikáját, amelyhez
Miklós Imre diktálta a »ritmust«.” Ezt részlete-
sen is kifejtette A Vatikán keleti politikája közelről
című monográfiájában. Valóban „közelről” látta,
élte át e megfontolt, óvatos politika állomásait és
következményeit. Szerintem „Lékaiék” nem tet-
tek egyebet, mint hogy követték azt a politikát,
amelyhez a nevezett Miklós Imre mellett a Vati-
kán is diktálta a ritmust.

Egy élet, lélek és kor története. Érdekes, meg-
világító olvasmány, mely a történészeknek is
megbízható támogatója lesz. Mindenképpen
meg különböztetett figyelmünkre érdemes. (Je-
zsuita Ki adó, Budapest, 2016)

RÓNAY LÁSZLÓ

PETER SEEWALD: XVI. BENEDEK.
UTOLSÓ BESZÉLGETÉSEK

Nagy élményt jelentett A föld sója 1997-ben, va-
lamint a 2010-ben megjelent A világ világossága
című Seewald-könyv, amit a neves német újság-
író a korábban bíboros, majd újnak számító pá-
pával, XVI. Benedekkel készített. Most a nagy-
sikerű riportkönyvek folytatásaként jelent meg a
2016-ban készített interjúkötete XVI. Benedek
emeritus pápával.

A teológus professzorból lett Péter-utód büsz-
kén vallja: „a hatalmat sohasem fogtam fel úgy,
mint erőpozíciót, hanem mindig felelősségként,
mint egy olyan feladatot, amely nehéz és súlyos.
Ez egy olyan feladat, ami minden nap azt a kér-
dést veti fel: vajon felemelkedtem-e ennek maga-
sába?” A riportkötet egyfajta „lelki végrendelet”,
még ha ez nincs is kimondva, amely egészen
közel vezeti az olvasót a pápa személyiségéhez.
Nem kerüli ki az igazán érzékeny kérdéseket, a
nehéz pillanatokat, a személyes megindultságot,
amit Joseph Ratzingernek át kellett élnie. Nyil-
vános és magánélete, tudományos teológiai kar-
rierje, barátsága az azóta már szentté avatott
II. János Pál pápával, megválasztása, a klerikusok
szexuális visszaélései, a vatikáni botrányok…
mindezek a történetek természetes folyásukban
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kerülnek terítékre. A sorok között egyre inkább
kiviláglik Benedek pápa rendkívüli szeretete,
amivel meglepte a világot. Az újságírót is mé-
lyen érintette május 23-án tett látogatása a piciny
vatikáni kolostorban, a Mater Ecclesiae-ben,
ahol az emeritus pápa lakik, hiszen a pápa bal
szemével szinte egyáltalán nem lát, a hallása is
meggyengült, járása lelassult. Mindezek ellenére
a kedvesség, ami áradt belőle, talán a korábbi-
nál is nagyobb volt. A készülő szöveget, mielőtt
megjelent, ő maga áttanulmányozta, jóváhagyta
és engedélyezte.

A mű három nagy fejezetre oszlik: Róma ha-
rang jai, Egy szolga története és Jézus pápája. A vé -
gén bibliográfiai adatok egészítik ki. Az egész
beszélgetés iránya: a pápa központi gondolata,
visszatérő témája, mondanivalója a szeretet volt.
A riporter utolsó kérdése: vajon ez csak elméleti,
filozófiai szinten maradt meg nála, vagy érzel-
meiben is átélt valóságként? Benedek pápa vála-
sza: „Egyáltalán nem, hiszen akkor nem tudtam
volna beszélni róla. Hagyni kell vezetni magun-
kat Attól, akitől ez az erő származik, akit úgy hí-
vunk: a szeretet!” Ezzel zárul a kötet. A mű nem-
csak a „Ratzinger-rajongók nak” nyújt élvezetet,
de a pápa-történetek kedvelőinek és mindazok-
nak, akik éveken át látták, hallgatták, szívükbe
zárták, szerették szelíd, intellektuális egyénisé-
gét. (Ford. Diós István; Szent István Társulat, Bu-
dapest, 2016)

PÁKOZDI ISTVÁN

SEBŐK MELINDA:
IN MEMORIAM GYÖRGY OSZKÁR

Különleges, érdekes és nagyon fontos kötet
Sebők Melinda munkája, az In memoriam György
Oszkár.

Különleges azért, mert az „in memoriam” tí-
pusú könyvek általában a címbe emelt szerző ha-
lála utáni első időszakban készülnek, sokszor
amolyan tisztelgések, alkalmat kínálva személyes
emlékek szavakba foglalására, egy-egy műalko-
tás, esetleg az életmű értelmezésére, a mű vek
mögé vonható kapcsolati háló összefoglalására.
Ez a kötet nem ilyen. Sebők Melinda a 2011-ben
megjelent A Nyugat árnyékában című György Osz-
kár-monográfiája után itt és most a különböző le-
véltárak anyagában megtalált, kéziratban hagyott
alkotások között válogatott, kiemelt a Nyugat lap-
jairól ott megjelent recenziókat, székesfehérvári la-
pokban talált cikkeket, s mind eze ket kiegészítette
értelmező tanulmányokkal. Az eddig publikálat-
lan versek közül ötvenöt lapnyi anyagot közölt.
Hozott kézirat-sírban talált irodalomtörténeti kis-
portrékat, hírt adott arról, hogy György Oszkár a
Gesta Hungarorumtól Erdélyi Józsefig valamilyen

céllal feldolgozta magának rövid szövegekben a
magyar irodalmat, talán egy vázlatos irodalom-
történet megírására készült. Bizonyította a nyom-
tatott szöveg és a kézirat összevetésével, hogy az
1935-ben Székesfehérváron tartott Vörösmarty-
ünnepségekben milyen szerepet játszott a költő,
és azt is, hogy az 1938-ban, Szent István halálának
900. évfordulóján megjelent, A szent év című pub-
licisztikai remeklésnek is ő volt a szerzője. Legna-
gyobb leleménye a Fejér Megyei Kézirattárban
megtalált tanulmány kézirata. György Oszkár ezt
annak idején a Nyugat 1925-ben meghirdetett
esszé-pályázatra küldte be, s a pályázatban be-
vonható 1900–1925 közötti időszakból Babits Mi-
hály életművét dolgozta föl. Sebők Melinda ezzel
a kötettel kitágította azt a kört, melyet a kései ol-
vasóknak figyelembe kell venniük, ha a tragikus
véget ért székesfehérvári költőre, íróra, műfordí-
tóra, irodalomtörténészre gondolnak. A könyv
mindezek alapján nem tisztelgő „in memoriam”
típusú munka. Inkább annak demon strációja,
hogy György Oszkár „memomria dig nis”, azaz az
emlékezésre mindenképpen méltó alkotó.

Érdekes könyv is Sebők Melinda munkája. Az
ötvenöt lapnyi versszöveg, a fejezetcím alá vont
megjegyzés, miszerint itt nem minden lehetséges
szöveg, csak az azokból készült válogatás jelenik
meg, jelzi: a Szentimrey-Vén Dénes által 2003-ban
közreadott Összegyűjtött versei I. nem tartalmazza
az ott megjeleníteni szándékozott korszak teljes
anyagát.

Az itt olvasható versek között vannak majdnem
antológiadarabok. Ilyen például a Bárányok, a Fe-
hérség, a Kosztolányi és a József Attila. A többség is
figyelmet érdemel. Vagy azért, mint a Velence. Si-
kátorok, mert ritmikájában felvillant egy korábbi
versemléket, Babits Itália című versét. Vagy azért,
mert a szonettek itt is jelzik a szövegtípus kime-
ríthetetlenségét. Esetleg azért is, mert az áthajlások
programszerű váltogatása jel zi: a szabályos met-
rumokat kedvelő költő kipróbálta a szabadabb rit-
musú szövegek lehetőségeit is.

Az a tény, melyre ez a versanyag utal, egyben
felvet egy általánosabb kérdést is. Mikor tesz jót
az utókor: ha az irodalmi emlékezetből kiszorulni
látszó költő minden fellelhető versét, fordítását,
prózáját összegyűjti és kiadja, vagy akkor, ha a
költő életében megjelent három verseskötetből is
válogat, egyetlen halmaznak tekintve az életmű-
vet, s a legjobbakat valamilyen érvényes rend-
szerbe állítva nyújtja át a következő generációk-
nak megőrzésre?

Valószínűleg az utóbbi a jó megoldás. A „leg-
jobb” versek, szövegek az „összegyűjtött” műveknél
jobban segítik az olvasói érdeklődés fenntartását.
Az ilyen „válogatott versek” természetesen köte-
lezően tartalmazzák a kéziratos hagyatékból elő-
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került alkotásokat is. A megjelenített szövegek azon-
ban lehetnek a szövegkiadó által javított művek is.
Sebők Melinda maga adott éppen példát rá, miként
lehet eljárni azokban az esetekben, ha a javításra,
csiszolásra kevés idővel rendelkező költő esetében
megvan a nyomtatott és a kéziratos változat. Az Éj
című alkotás esetében a korrekció alapja a vers-
ritmus volt. Az eredeti szöveg így alakult: „Csil-
lagok közt jön / a csolnak. / A madarak mindent
/ kioltnak. / Új madarak: tücs- /kök dalolnak”.
A vers közlés az utolsó két sort helyesbítette: „Új ma-
darak: tücskök / dalolnak”. A páros sorok közül az
első és a harmadik három szótagú ütemmé vált, s
a szöveg ritmusában felerősítette az ütemhangsú-
lyos verstípus 4+3-as változatát, ami az Ómagyar
Mária-siralomtól jelen van költészetünkben.

Nagyon fontos ez a könyv az először itt kö-
zölt, pályázatra beküldött értelmező tanulmány
okán is. A Babits költészetéről összefoglalást ké-
szítő György Oszkár ugyanis 1901-től 1903-ig a
Nyugat későbbi szerkesztőjének legközelebbi ba-
rátja, egyetemi kollégája, nagy terveket szövö-
gető társa volt. A korszak szokása szerint, annak
ellenére, hogy a magyar–francia szak óráin fo-
lyamatosan találkoztak, leveleztek is egymással,
érzékelhetően a már megkezdett beszélgetések
folytatását írták le. Egyszer-egyszer frissen elké-
szült verset is beleírtak a levélbe. Ez azt jelenti,
hogy a magyar irodalmi modernizációra együtt
készültek, egyszerre gondolták el a verset világ-
irodalmi távlatban. A népieskedő korabeli hiva-
talos költészettel szemben egyszerre és együtt te-
kintették példának Baudelaire-t, Verlaine-t, az
első „valóban modern” embert, ahogyan Rim-
baud megjegyezte róla. A Babits-levelezésből
nyomon követhető, hogy a hezitáló, önmagával
mindig elégedetlen, a verseit folyamatosan csi-
szoló Babits a magyar költészet hang nem-, ér-
telmezés- és irodalom-felfogás szempontjából
megelőzte Adyt. György Oszkár a huszonöt ol-
dalas tanulmányában erre a tényre alapozva
foglalja szavakba költőtársa pályáját. A maga ki-
zárólagos személyes tapasztalatát hozzátette a
mindenki számára hozzáférhető általános vers-
tapasztaláshoz. Ez természetesen nem másítja
meg a magyar irodalmi modernizációról kiala-
kult véleményt. Arra azonban nagy erővel fi-
gyelmeztet, hogy a versbeszédmód váltása ná-
lunk is, akárcsak a francia, olasz, angol és német
irodalomban, nem köthető egyetlen személy
egyetlen kötetéhez. Itt is, ott is folyamat volt.

Az In memoriam György Oszkár című kötetben
olvashatók Sebők Melinda értelmező tanulmá-
nyai is. Ezek a fontos írások tovább részletezik a
költőről készített monográfia egy-egy gondolatát,
kiegészítik az ott megjelenített tényeket. A jubile-
umi Szent István év, a Vár című folyóiratról ké-

szített dolgozatok dokumentálják, milyen mér-
tékben volt kezdeményező a költő Székesfehérvár
szellemi életében, az itteni templomokról (Pro-
hászka emléktemplom, Székesegyház, Szeminá-
riumi templom, Szent Anna kápolna) szóló írásai
pedig jelzik, mennyire egységben és átfogóan ér-
telmezte a maga számára a kultúra egyes terüle-
teit. (Vörösmarty Társaság, Székesfehérvár, 2016)

SIPOS LAJOS

LACKFI JÁNOS: EGY A RÁADÁS

A Három a magyar igazság klasszikus népi köz-
helyének, és e címet viselő 2014-es könyvének (va-
lamint további könyveinek) ismeretére épít Lackfi
János, amikor új kötetének az Egy a ráadás címet
adja, megütve egyszersmind az abban szereplő
szövegek jellemzően humorisztikus alaphangját
is. Lackfi „magyar néplélekkel” foglalkozó — a
Milyenek a magyarok?, a Milyenek még a magyarok?,
valamint a Három a magyar igazság köteteket tö-
mörítő — kísérletező trilógiája e könyvvel terebé-
lyesedik tetralógiává, egyszersmind le is zárva (?)
azt. Adott tehát egy fajsúlyos téma és egy játékos,
könnyed hangnem, a kettő feszültsége pedig ha-
tározottan előnyére válik a koncepciónak.

A magyar diskurzusban Lackfi igyekezete
ko rántsem egyedüli, hiszen időről időre föl kell
tennünk bizonyos kérdéseket „önmagunkkal”
kapcsolatban. Amit például 1939-ben a (Szekfű
Gyula szerkesztette) Mi a magyar?, majd e könyv
nyomdokain haladva, ugyane címmel (Romsics
Ignác és Szegedy-Maszák Mihály szerkesztésé-
ben) 2005-ben megjelent tanulmánykötetek is
föltettek, azaz a maguk válaszát a Lackfiétól
gyökeresen eltérő, objektív, tudományos szem-
pontból adták meg: a kötetek szerzőgárdái —
művészek, gondolkodók, kutatók — igyekeztek
érdemben válaszolni saját perspektívájuknak
megfelelően a címbe emelt központi kérdésre.
Az irodalom azonban a maga természetes szub-
jektivitásával leg alább annyira kompetens e kér-
dés megválaszolásában, méghozzá egy olyan
pátosztól mentes, sőt ironikus beszédmód segít-
ségével, mint amit a fönt említett négy Lackfi-
kötetben is tapasztalhatunk. A szerző az eddig
már jól bevált receptet követi, lényegében ez te-
remti meg e kötetek közötti szervességet. Az Egy
a ráadásra is jellemző tehát az asszociatív nyelvi
játékosság, a tárca hosszúságú, csattanóra kihe-
gyezett novellaforma, az abszurd és groteszk,
sőt néhol a morbiditást súroló — sokszor azt át
is lépő — történetek. Ezek a jellemzők azonban
éppen hogy a tükör kellő eltorzításához segíte-
nek hozzá: a szövegek, a karakterek így tudnak
igazán megszólalni, és érdemben beszélni, sajá-
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tos keresztmetszetet mutatni arról, milyenek is
vagyunk „mi” tulajdonképpen.

A kötet a sorozat kijelölte tematikája ellenére
sem egyszólamú. Legjellegzetesebb darabjai a
mediátorfigura Filc Kálmán köré épülnek. Sze-
repét találóan jellemzi az Emberfény című novella
egyik részlete. A főszereplővel együtt egy házi-
buliba csöppenünk, egy ilyen szituáció pedig,
mint tudjuk, a véletlenek gazdag forrása lehet:
„Filc Kálmán, a profi véletlenvadász roppant elé-
gedetten dörzsöli a markát. Amint a jó lovász
morzsolgatja boldogan a megfelelő állagú, zsíros
lócitromot, ő is úgy emeli orrához emberi viszo-
nyaink potyadékát, és hümment elismerően.”
(37.) Ennek megfelelően a Filc Kálmán által be-
gyűjtött vagy megélt történetek között találha-
tunk humoros társadalomkritikát (Ösztön, Kör-
forgás), de robbanásszerűen kibomló, eltúlzott
sorstragédiát is (Gödör), amelyek a szándékosan
rövidre szabott szövegterjedelemben is képesek
érvényesülni. Filcnek nem kell mást tennie, mint
az érdeklődő kívülálló attitűdjével „alámerülnie”
az élet örvényében, és a véletlenek, az egyedisé-
gükben is sokszor tipikus sztorik maguk találják
meg őt. Filc Kálmán tehát tulajdonképp egy
olyan tetszőlegesen formálható, Esti Kornél-i hi-
gany-személyiségű figura, aki aktív és passzív
szerepek eljátszására egyaránt alkalmas, azaz hol
a történetek (empatikus, érdeklődő) befogadója,
hol épp ő a „példázat” főszereplője (Szintemelke-
dés). A különböző történetekhez Filc Kálmán
más-más nagyítót használ, lencséjét mindig az
adott „véletlenanyag” kívánalmaihoz igazítva.

Az Egy a ráadás tematikája azonban nem
merül ki az ironikus társadalombírálatban és tár-
sadalomrajzban. A kötet vége felé a szövegek fó-
kuszába leginkább a családi élet és a párkapcso-
latok dinamikája, nehézségei kerülnek, de vannak
lírai személyiségportrék (Sorskutya), zsánerfigu-
rák első személyű beszéltetése (Valentin) és
nyelvjátékra épülő nyúlfarknyi, már-már a pró-
zavers határát súroló szürrealisztikus szövegek
is (Hasadás). Ahogyan a korábbi köteteket forga-
tók megszokhatták, e könyv történeteit is P. Szath-
 máry István találó grafikái kísérik, megteremtve
a négy könyv vizuális egységét: munkái itt is egy
új, képi síkkal egészítik ki a mindennapiságból
merítő abszurd humorosságot: teljes összhang-
ban állnak a szövegekkel, hiszen e koncepció
eleve kiált a vizuális megvalósításért.

Azon olvasók, akiknek tetszettek a sorozat
előző kötetei, és Lackfi játékos, ám korántsem
mindig felhőtlen humora, biztosan nem fognak
csalódni, de az előismeretek nélkül próbálkozók
is kedvet kaphatnak a sorozat korábbi darabjai-
nak felfedezéséhez. Hiszen az Egy a ráadás és
elődei egy olyan alternatív valóságot rajzolnak

elénk, amelyben éppen a karikaturisztikus túlzá-
soknak köszönhetően ismerhetünk rá teljes bizo-
nyossággal sajátos, fényből és sötétségből össze-
gyúrt lelkivilágunkra. (Helikon, Budapest, 2016)

TANOS MÁRTON

BÁGER GUSZTÁV:
TALÁLGATOM, MIT ÜZENSZ

„Hatalmas tere van a közjónak” (10.) — kezdi
Ars Congregatio című versét a költő Báger Gusz-
táv, s vele, a közjó fogalmán és a javak elosztásán
való töprengéssel egyidejűleg rögtön megszólal
a neves közgazdász is. Művész és tudós elvá-
laszthatatlan egységének életrajzi hitelességgel
azonosítható motívumából fakad új, öt számo-
zott ciklusból felépülő kötetének mély szemé-
lyessége. Báger Gusztáv egyetemi tanár rangos
közgazdaságtudományi és közéleti tevékeny-
sége mellett költőként is egy erősen a közösségi,
társas térben pozícionált lírai ént jelenít meg.

A kötet tematikáját nagy biztossággal a társa-
dalomban való létezés különböző síkjai adják, a
versek egymáshoz fűzésében a közélet és a ma-
gánélet elválaszthatatlansága adja a struktúrát.
Az első verscsoport nyitánya egy történelmi ka-
tasztrófa tenger felől közeledő képével nyit, s
ezzel tematizálja az alany közösségben való éle-
tének traumatikus sokkélményeit, miként csap le
egy-egy váratlan környezeti (közösségi) ese-
mény a gyanútlanul nyugodni térő énre, aki vé-
gezetül az empirikus és végső soron egyedül biz-
tos tapasztalatok által megérti, hogy „[h]iába
akartál kimaradni a történelemből”. (A tenger felől
egyre, 7.) Ez az egész kötet tételmondata. Ennek
az első egységnek olyan társadalmi problémák
adják a verstémáit, amelyek a közgazdászt is fog-
lalkoztathatják, nemcsak a közösségéért felelős
költőt: a zátonyra futott életek, a migráció, a
javak egyenlőtlen elosztása, öngyilkosság, mun-
kanélküliség, mind-mind evilági tapasztalatok,
melyekben a vallásos én elveszthetné istenélmé-
nyének biztosságát.

A második egység szintén az ébredés motívu-
mával indít, és az „[a]ztán erőnek erejével kigon-
dolja magát az egészből” (Felébred, 25.) verssorral
a szabadulás utáni vággyal és az óceánná nö-
vekvő „cseppnyi mozzanat” (Felébred, 25.) képé-
vel, aprólékos kidolgozottsággal párhuzamos
szerkesztést valósít meg a versciklus két első egy-
sége között. A kötet egészében meghatározó mo-
tívum az ajánlás. A második egységben Kálnoky
Lászlónak címzett ajánlással olvasható A széktán-
coltató című vers, s amennyiben ebbe a csoportba
soroljuk azokat a költeményeket, melyek Szép
Ernő-iniciálé, vagy hommage à A. P. Csehov alcím-
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mel rendelkeznek, akkor felfejthetünk egy olyan
tartalmi egységet a kötetben, mely az irodalmat
mint közösséget mutatja be, amelyhez az én tu-
datosan tartozik. Alkotói és gondolati közösség
mutatkozik meg a szövegekben, egy társaság,
amelyhez a költői én sorolja magát. Ezt a néző-
pontot az is alátámasztja, hogy az egész kötetet
fokozódó személyesség járja át. A valóságos köl-
tői én szorosan kapcsolódik a költeményekhez, s
ezért tudja ilyen statikusan, pozícióváltások nél-
kül tartani a retorikai hangot az egész ciklusban.

A harmadik egység első költeménye az elalvás,
az éjszaka képével csatlakozik az előző számozott
szakaszok nyitányait adó prózaversekhez. Az Is-
tenben bízó én mondja az utolsó verssorban,
hogy „[t]alálgatom, mit üzensz”. (Bizalom, 43.) Az
énnek minden apró pillanat az Úr által küldött üze-
net. Ebben az egységben meghatározóvá válik a
személyesség, a költő és szerelme kapcsolatában
Isten és művészet kiegyensúlyozottan jelen van.
A kedvessel való megismerkedés története Adorno
és Horkheimer A felvilágosodás dialektikája című mű-
vének interpretációjával kezdődik, és a szerelmi
kapcsolatban mindvégig erősen kitart művészet és
tudomány befolyása, miközben az érzelmi és fizikai
kötődés elmélyül. Számos költemény szól jelen egy-
ségében a férfi és a nő közti intimitásról. A költői
személyesség leplezetlenül vall a bensőséges pil-
lanatokról, és a hitvesi költészet Petőfiéhez hasonló
kiteljesedettségének aprólékosságában ragadja
meg a boldogság nyugalmát.

A negyedik verscsoportban a személyesség
folytatódik, de az aktualitás világából kiindulva a
perspektíva retrospektív módon a költő egész éle-
tére kiterjed. „A múlt kidobott dolgai” között ku-
tatva megszületik az egység központi gondolata
is: a múltra való visszatekintés akkor nyer értel-
met, ha a lírai én jelentést talál a felidézett emlé-
kekben (Kúpos fogó, 65.). A családi és gyermekkori
emlékekről szóló prózaversek közül kiemelkedik
az apáról szóló költemény. Az önuralmáról falu-
szerte híres apa alakját halálának megrendítő hí-
rével idézi fel a költő. A szerző az édesapjáról
mély szeretettel és tisztelettel szól, az atya alakja
Istenéhez válik hasonlatossá: „Tökéletes lelket tu-
lajdonítottam neki. Bocsásson meg az Úr, de Őt
láttam Benne. Vagy fordítva. Isten tudja. (…)
Most is érzem, velem van, ha hívom. Isten képére
teremtetett apa. Egy ember, aki szeretni tudott.”
(A szépséget, 71.)

Az ötödik verscsoportban az istenvárás válik
meghatározóvá, habár a verscsoport nyitó verse
erre külön nem reflektál. A szakasz leginkább
olyan, mintha egy tudományos mű összegzésé-
hez hasonló módon összefoglalná a korábbi cso-
portok legfontosabb gondolatait: a Legszívesebben
című vers például visszautal a lírai én első két

egységben leírt kitörés iránti vágyára („Legszíve-
sebben kimennél a térből és az időből, a nyelvből
és a gondolkodásból, az elképzeltből és a tapasz-
taltból, kívül maradnál, hogy végre elaludj és rá-
láss.” Legszívesebben, 80.), ez az ötödik egység
egyik legerősebb verse, s ez illeszkedik a nyitó-
versek csoportjába, de túl is mutat rajtuk: itt a
megértés nem az emberi élet konstrukcióinak fel-
térképezése utáni vágyódás, hanem a felfogha-
tatlan, Isten megismerésének vágya. A Doxológia
az Isten akaratában való alázatos megnyugvás
költeményére (Úgy a földön is) utal vissza, amikor
a Teremtőt dicsérő költőt hallgató materialista tár-
saság önhittségében nem tudja elfogadni a gon-
dolatot, hogy imádni csak Istent lehet („A ma-
gunk akaratát fogjuk cselekedni ezentúl is.”
Doxológia, 86.). A záró vers hódolat a kegyelmes
Úr előtt, akinek az ember hálával tartozik.

A kötet arányosan tükrözi az emberi élet egé-
szét, ahogy a ciklus által az Istent kereső tudós
elme végigtekint földi létén. A költőnek sikerült
egy kiegyensúlyozott és szabályos struktúrát fel-
építeni a könyv különböző részeiben elszórtan je-
lentkező visszacsatolásokkal. Ezzel az eszközzel
egy hálózatokból felépülő egységet teremtett, s
így érzékeltetni tudta, hogy abban a világban,
amelyben él, még a diszharmónia pillanataiban is
fellelhető a harmónia és az idill. (Széphalom Könyv-
műhely, Budapest, 2016)

SZABÓ P. KATALIN

BARTUSZ-DOBOSI LÁSZLÓ: 
FÜSTVIRÁGOK

A novelláskötet címében szereplő füstről oly sok
minden eszébe juthat az embernek. „Füstbe ment
terv”, Ady rőzsedalai, melyek „füstösek, fur-
csák, búsak, bíborak”, Füstös képek (Lakatos Meny-
hért), vagy éppen a pápaválasztás felszálló füst-
je, esetleg az illatos füstölő, a füstölt hús, no és
persze a dohányfüst. És meg is érkeztünk a cím-
hez, hiszen itt ez a fajta füst lényegül át költészetté
vagy éppen képzőművészetté. A záró, egyben
kötetcímadó novellában legfőképpen. Ez a Ber tha
Bulcsu emlékének ajánlott írás méltó befejezése a
kötetnek. Egy vissza-visszatérő figura, Miklós (aki
lehet az író alteregója, de lehet szerzőtársa is) a tu-
datos szerkesztésű, jól felépített mű központi alak-
ja. Összegzésről is beszélhetünk, hiszen vannak
itt korábbról ismert elemek, hogy aztán a füst lí-
rai megjelenítése legyen a lényeg.

Bartusz-Dobosi László első szépirodalmi kötete
a Füstvirágok. Eddig tanulmányok szerzőjeként is-
merhettük, és most műveltségének, tehetségé-
nek újabb bizonyítékát tarthatjuk a kezünkben.
Nem kell viszonyítanunk az előzményekhez, pél-
dául a Tüskés Tibor pályaképét megrajzoló kö-
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tethez vagy éppen a Garai István-monográfiához,
az Eötvös József életművét kutató tudós tanárhoz,
de az egyértelmű, hogy az irodalmi létforma a no-
vellákban is fő sajátosság. Már az igényes borító
is ezt ígéri: rajta a szigligeti Alkotóházban található
szignófal, középpontban Nagy Lászlóval és a Pe-
gazussal. S a kötetnyitó mű, a Szigligeti istenek
ugyan ezt igazolja. Álomszerűséggel, finom áttű-
nésekkel, és itt érzékeljük az esszéíró kezenyomát
is. Elődök szellemének megidézését végzi el, egy
olyan legendás környezetben, amely a magyar iro-
dalom színe-javának már-már szent helye hosszú
évtizedek óta.

Más írásaiban is láthatjuk, hogy a létező és a lé-
tezett alakok olvadnak át a fikcióba, a realitás ke-
veredik a képzelt világgal, és nyilvánvalóak az ön-
életrajzi elemek is. S ugyan van itt történet is, de
ennél gyakran fontosabb, ahogy a lélek belső tá-
jain utazunk a művek által. Mindezt még hitele-
sebbé teszi többször az egyes szám első személyű
elbeszélés. Akkor is, amikor egészen hétköznapi
dolgokról szól, például az éjszakai alvatlanságról,
az ágyban forgolódó ember viszontagságairól.
Minden pillanat fölemelkedik egy magasabb
szférába, legyen szó akár A város nevéről. És foly-
ton visszatér az alkotói folyamathoz, az írás ter-
mészetrajzához. A néha kínnal, máskor könnye-
dén megvalósuló íráshoz. Hiszen tőle tudjuk, hogy
„Az írás függőség”. Az előbb jelzett műben írja:
„Egyszer azon kapom magamat, hogy néhány sor
kicsusszan belőlem. Aztán persze megint meg-
akadtam kicsit, de akkor már tudtam, hogy nem
sok idő és teljes gőzzel belelendülök az alkotás-
ba.” Így nyerünk betekintést az alkotói műhely-
be is, ám ezek e részletek szervesen illeszkednek
az elbeszélés világába.

Vannak egyéb izgalmak is, például a Találkozá-
som Oliviával különös világának fölidézésével. Eb-
ben egy titoktatos szerző tréfálja meg a szerkesz-
tőt. Itt is, másutt is fordulatos a cselekményszövés,
a külső és a belső történések példásan ölelkeznek
egymásba. A dialógusok természetesek, követik az
élőbeszéd sajátosságait, a leírások a legnemesebb
hagyományt követik. Ahogy már szó esett róla, az
irodalmi létforma a legfontosabb alap és viszonyítási
pont nála, ez itatja át egész sorsát, létérzését, ma-
gánéletét, írói és közösségi tevékenységét.

Találkozunk persze a távolságtartás jeleivel is
műveiben. Ezt jelzi a váltás: akadnak harmadik
személyben elbeszélt történetei is. Ezek közül az
egyik legemlékezetesebb a Virág utcza 3. Ebben a
fölismerhetően pécsi környezetben, Mélyvizy
nevű hőse segítségével. Itt jegyzem meg, hogy a
baranyai megyeszékhely (persze nem felejtendő
a siófoki származás és a pesti diákkor sem!) la-
kóhelyként és szellemi környezetként is alapél-
mény írónk számára. Ez az irodalmi központ a

kiteljesedés helyszíne. És itt döbben rá az elbe-
szélés hőse arra, hogy: „Írni az emberekről, min-
den apróságról, az őket körülvevő hétköznapi
dolgokról, Virág utcákról, könyvekről, régi idők
emberiességéről…” mennyire fontos dolog.

A történelmi változások sem maradnak hatás
nélkül. A Prímszámok című hosszabb mű az akkor
18 esztendős ifjú 1989–90-es élményeit dolgozza
föl. A nagy változás idejét. Itt, legtöbb írásától el-
térően, a közéletiség markáns jeleivel találkozunk.
Nyilvánvalóan itt sem mellékes az önéletrajzi fo-
gantatás. Mint ahogy az sem véletlen Bartusz-
Dobosi Lászlónál, hogy másutt meg a filozófia is
tárgya a kötetnek (Königsberget elhagyni). Ebből a
szempontból a Kant emlékének ajánlott írás ilyen.
Egyik alapkérdése az, hogy mi értelme van a tu-
dománynak, ment-e általa előbbre a világ… (Mi-
ként emlékezhetünk Vörösmarty jól ismert kér-
désére is.) Ugyanakkor a szellemi értelemben vett
hűség példázata is ez a novella.

Persze nem csak az irodalmi lét a témája ennek
a könyvnek. A Füst antikvárium szól az ösztönök vi-
lágáról is, és ezzel együtt a beteljesületlen ség ről, a
boldogtalanságról. Másutt Bartusz-Dobosi figurái
keresik a helyüket, és gyakran zavartan mozognak
a világban. Közben jó érzékkel ragad meg egy-egy
apró pillanatot, egy helyütt például a Déli pálya-
udvar előtti alagút rejtelmét, és a sötétből a fény-
re érés állapotát. A világvárosban magányos em-
ber tépelődését, s közben Karinthyék élcei sem
maradnak említés nélkül (Hátrafelé). S vannak
részletek, melyekben fontos testi-lelki folyamatokról
olvashatunk, ha úgy tetszik, a megtérés stációiról.
Idemásolom a Sámli egyik kulcsmondatát: „A szem-
 lélődésben az ember eljuthat arra az állapotra, hogy
teljesen képes legyen átadni magát az Istennek.”
S lehet ennél fontosabb célja a földi halandónak?
— kérdezhetjük joggal.

S hogy egész mást jelezzünk, egyben a sok-
színűséget igazolandó: vannak olyan sorsfordító
pillanatok, melyekben a női lábak lesznek a leg-
fontosabbak. A Zöldfában azt is láthatjuk, hogy
írónk remekül jellemez, élvezetes a környezet-
rajza, könnyedén követhetjük kalandozásait, és
mindig visszavezet bennünket a fő vázhoz. Ír
karcolatszerű miniatűrt is (Virág utcai angyalok),
ahol a képzelet játékával nyűgözi le olvasóját,
szellemesen és játékosan. A játéknak és a képze-
letnek a már említett szigligeti Alkotóház az is-
mert terepe gyakorta, és ily módon is kapcsoló-
dik ez a próza egyfajta nemes hagyományhoz.

A más műfajú előzmények után meglepetés-
nek is nevezhetjük ezt a kiváló kötetet. Az újab-
ban Kalász Márton életművét kutató tudós szerző
többszólamúságának bizonyítékát. (Magyar Napló,
Budapest, 2016)

BAKONYI ISTVÁN
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