
Marcel önmagáról
Szabó Ferenc már eddig is igen sokat tett azért,
hogy a 20. századi keresztény gondolkodókat
megismertesse a magyar olvasóközönséggel.
Újszerűvállalkozásba fogott Mai írók ésgondol
kodók címü sorozatával, amelynek most már
második kötetét tarthatjuk kezünkben. (Az első

Mauriacról szölt. ) Gabriel Marcel nevét viszony
lag kevesen ismerik hazánkban, holott nemcsak
az egyik legjelentősebb egzisztencialista filozó
fus, hanem századunk keresztény szellemisé
gének is legfontosabb alakjai közül való. Szabó
Ferenc bevezető tanulmánya bemutatja Marcel
gondolatvilágát, köztük híres felismerését:
"Isten az Abszolút Te": "Nemcsak gondolni kell
Istenre, beszélni Istenről, hanem vele lenni,
imában találkozni vele, Te-nek szólítani, és a
felajánlás vagy imádás gesztusával kiszolgáltatni
magunkat neki." A szövegváIogatás először ad a
magyar olvasóknak bepillantást Marcel írásaiba.
egyebek között részleteket kapunk önéletrajzi
visszaemlékezéseiből,a híres Lenni vagy birto
kolni című kötetből. s hat beszélgetését olvas
hatjuk Paul Ricoeur-rel. Örömmel olvastuk végig
e kis könyvecskét, és várjuk a sorozat újabb
köteteit. (Róma, 1988)

Kisboldogasszony csillaga
"Custodit sírnplíces Domínus", Örzi az Úr az
egyszerűeket - idézi a 114. zsoltár szavait
Marcell kármelita atya, polgári nevén Marton

Irodalom

Rónay György: Fák és gyümölcsök

Rónay György életmű-sorozata egy 1942-es re
gényhez érkezett cl, amelynek első kiadását négy
és fél évtizeden át nem követte újabb. A mai
olvasó bizonyára kíváncsi, hogy miként válaszolt
a második világháború éveinek súlyos kérdéseire
az az író, aki későbbApárduc ésa göt/ö/yében az
ötvenes éveR etikai Válságánakelemzésére vállal
kozott, s aki katolicizmusat társadalom-, történe
lem- és létértelmezéssel építette egybe. A most
újra kiadott Fák ésgyümölcsök tanúsága szerint
Rónay György messzíre nyúlt vissza a válaszért. s
lételméleti magaslatokat ostromolt, midőn a

876

Boldizsh', az oly sok ember által tisztelt és
szeretett lelki író, gyóntató és szönok, Ó is azok
közé a kicsinyek közé tartozott, akiket felemelt
az Úr, s így aztán kimondhatta: "Nekem minden
egyszerű.. . Miért? Mert szeretek"
Fényességben-fájdalomban gazdag életet élt.
Szeretetének gyújtópontja Mária volt, az "Édes
anya", a "Kis Szüzanya", a "Kármel Ékessége", az
"Egyház Anyja", ujjongó, gyermeki örömmel vet
te körül. De nem kerülte el a fájdalom, "a tövis, a
Kenyeres Pajtás" scm. Életprogramja a "két v"
(voluntas mea- Voluntas Tua) közelítése,
egyesítése volt. "Kereszténynek lenni annyi,
mint halálosan komolyan venni Isten akaratát"
- vallotta.

Több mint ezer oldalnyi naplójegyzetéböl
Sinkó Ferenc értő kézzel válogatott ki egy könyv
re valót. (Szent Jstván Társulat, 1987)

Klemm Nándor: A szegények orvosa
Egyre több könyv és cikk jelenik meg a legendás
életű gröfröl, a szegények orvosáról, dr. Bat
thyány Strattmann lászlóról, akit, reméljük, ha
marosan a boldogok sorában tisztelhetünk. Ebbe
a sorba tartozik KJemm Nándor munkaía, amely
a szerző szerint "eredetileg nem szépirodalmi,
hanem tudománytörténeti rnünek indult". Első

sorban gazdag dokumentumanyaga, és igen
szép, bár nem túl jó minőségű képei teszik
megindító és elgondolkodtató olvasmánnyá ezt
a könyvet. (Prugg, 1988)

történelembe ágyazott emberi sorsok tragédiáj
ra igyekezett magyarázatokat keresni.

A Fák ésgyümölcsöket így családregényként
indítja és komponálla. Egy küzdelmes életű anyát
állít a középpontba, akinek felmenői és férje,
valamint gyermekei és rokonai időben és térben
egyaránt távlatot adnak egy egyéni élettörténet
nek. Ebben az életrajzban a történelem látszólag
hangsúlyosan van jelen, hiszen eseményei az első

világháború éveiben, a forradalmak idején, majd
a fehérterrort követőkonszolidáció korszakában
zajlanak. A behívök. a katonadalok, a rettegés,
lövészárkok mocska, Károlyi programja, a tünte
tések, a kommunista szervezkedés, majd a román
megszallas. az antiszemitizmus, a húszas évek
társadalmi depressziója, a földbirtokos osztály
válsága, s a budapesti bérházak szegénysége és az
értelmiség létbizonytalanságaolyan motívumsor
a regényben, amely akár történelmi tablóvá is
szélesíthetné a kornpozícíöt alkotó családre
gényt. Rónay György azonban a történelmi



d...""ámát csak szlíkszavúan és indulattalan szavak
kal írja le, s eleven életet ott rajzol, ahol a
történelem egyéni sorsokkal találkozik, vagy
éppen eltűnikaz egyéni tragédiák mélységeiben.
Középponti hősnője megszenvedi ugyan fia el
vesztését a háborúban, otthona feladását a nagy
társadalmi mozgasok és impériumváltozások
idején, s azt is tudja, hogy nemcsak a házában
történt végzetes esemény, hanem az egész világ
ban eltörött és megmozdult valami. Az ő életét
azonban a gyúlölet teszi tragikussá, mely
házasságát megrontja. Vajon takarékossaga, ke
gyetlen, rideg és elviselhetetlen jósága fordította
szembe férjével? S vajon a férfit a lázadás rángatta
ki puhány félszegségéből. hogy halálos ágyán
ököllel belevágjon felesége arcába?

A VáIaSZ nem mutat oks:igi ÖSSZefüggést az
érzelmek torzulása és a kettétört világ válsága
között, s a lélektani magyarazatot is függóben
hagyja. Az anya sorsa ugyanis lánya életében meg
ismétlődik. Ez a leány, Mária, fellázad anyja kemény
jósága ellen, s annak ti1alma ellenére követi váIasz
tottját a házasságba. Kettőjük között azonban a
küzdelmet azonos karakterek indulata fűti, s Mária
házassága nem anyja életének ellenképe, hanem
még sötétebb t:ragédiájú megismétlése lesz. Szerel
müket megrontja a kivetettség és az elementáris
küszködés, s a férj bolyongásai a megmozdult
világban végül is öngyiIkossághoz vezetnek.

Vajon e második nemzedék sorsában világo
sabbakká válnak-e az oksági összefüggések? Va
jon Ákos, a férj - házassága csődje és a történe
lem tisztátalan erői elől menekült a halálba? A
válasz továbbra is függőben marad: a harmadik
gimnazista Miklós éppen apja öngyilkosságának
okát kutatva jut el a felnőttkor, s talán egy új
történelemlátás kapujába. Amikor azt az embert,
a fiatal Olgát faggatja, akivel apja utoljára találko
zott öngyilkossága előtt, alig kap választ. Először
azt hiszi, hogy a nő valamilyen szerelmi kalandot
titkol előtte, amely motiválhatná a végzetes
tettet. Az író azonban nem akar visszakénysze
rülni az oksági magyarázatok szűk áramkörébe,
ezért a szerelmi motívumot el is ejti. Miklóst
Olga meggyőzi róla, hogy csak lelki kapcsolat
fűzte az öngyilkos férfihoz, akinek titka így nem
is lehet más, mint az oksági motívum nélküli
öngyilkosság, s egy felismerés, amely az alap
igazságokra emlékeztetőenaz első hallásra nem
is elégítheti ki az élet titkát kereső fiút. Olga
válasza voltaképpen belső dialógus.

A regényepilógusában Miklós édesanyja,
Mária meglátogatja az elmegyógyintézetben ki
sebbik fiát, aki óriásira növekedve, üres bam
basággal néz vissza rá. Azután belátogat a nevelő

intézetbe és a Szent Anna templomba, ahol

viharosan végződő Iánysága idejét töltötte. S úgy
érzi: »Soha életében nem volt ilyen nyugodt,
ilyen tisztán, vágytalanul boldog." Nehéz élete
álomnak látszik immár, vagy nyugtalan utazás
nak. Életének eseménytörténetében megis
mételte tehát édesanyja utazását, de lelki tör
ténetében már egy lépéssel tovább jutott: végül
ugyanabban a faluban és házban köt ki, ahol
előszörvolt azé, akit szerétett. Az álom-életben,
a nyugtalan utazásban az ő szilárd pontja a
szeretet vagylegalábbis annak emléke.

Persze, ez csak a családregény egyenes ági elő
és utotörténetének gondolatmenete. Mária nő

vére, a gyermektelen Hilda még egy bolond
gyereknek is örülne: .Mit adnék én érte, ha
gyerekem lenne, akármilyen ... ,de tudnám, hogy
van, hogy él, gondolhatnék rá, szerethetném! ...
Ákos iskolatársai az élet, a tudomány és a köny
vek viszonyából akarják kiolvasni az igazság
titkát. Az egyik az elemzésben bízik, a másik azt
vallja: az élet nem a filozófián múlik. Az elemzőt a
többi boldognak véli, az viszont csupa nyugta
lanságnak érzi a könyvek, a tudomány világát.
Közöttük Ákos a valóságot jelentéktelennek tart
ja: "Van egy valóság, amit én alkotok magamnak,
és ez a fontos. .. Annál tökéletesebb egy élet,
minél teljesebben él ebben a maga alkotta külön
valóságban." .Néha arra gondolok - válaszolja
Ákosnak a tudós -, tulajdonképpen nincs is
határunk. Hogy az életünk anyagtalan valami,
furcsa, sejtelmes létezés ... , de ez mind csak
sejrés. ez tudományosan, sajnos nem igazolha
tó . .. Csak kétely van, próba, tapogatózás. És
változás, örökös változás."

A regény igazsága ezekből a válaszokből, dialó
gusokból és egyéni sorsok gondolati sugárzásából
áll össze. S nemcsak azért, mert a gondolkodó
alakok megnyilatkozásai egymás mellett helyez
kednek cl. Aregény egész kompozíciója melléren
delt fejezetekre és részletekre épül. Nézőpontja

állandóan változik, s hol egyik,hol másikalak belső

monológjából ismerhetjük meg az események
vagyaz igazság egyikvagymásik oldalát. Fontosab
ban: ez a belső monológ elbeszélt történet vagy
tudati tartalom, s magában hordozza a spontán
folyamatokat éppúgy, mint a fogaImak reflexióit és
a szavakkal való gondolkozás dílemmáit. S ezek a
dilemmák tovább tágítják a regényszerkezet nyi
tottságát - a stílus apró eszközeivel feldúsítva a
különböző nézőpontü fejezetek mellérendelő

szerkezetét. .Nem szerétett mondatokban gon
dolkozní, jobban szerette a képeket" - olvashat
juk Ákosr61. Őmagapedig így fogaImazza meg: .A
világot csak zenében lehet elmondani." Az a Rónay
György szól itt ki a műből, aki A regény és az élet
cÚ11ú hézagpótló könyvében és elbeszélés-elméle-
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ti tanulmányaíban a modernség titkát keresi. S azt
bizonyítja, hogy Krúdy után ímmár az elbeszélő

művészet összetartó anyaga nem a történet, ha
nem valami más, amí a modern költészet zeneisé
gére emlékeztet. A Fák és gyümölcsök_ e felis
merésnek egyszerre kífejtése és alkalmazása,

Bodnár Gyö1XJl

Lélegzet 2

AJAK-füzetekbeli 1985-ös első Lélegzet antolö
gíát követve 1987 öszén megjelent a Lélegzet
kör második gyűjteménye. Terjedelmében bő

vebb, a szerzőket illetően örvendetesen kibő

vült, magasabb gondolatí-müvészi színvonalű,

szélesebb látókörű, mint az első volt. A szerzők

és szerkesztők törekvése töretlen: a Léíegzet-kör
továbbra is - az előző antológia előszavával 
"az egzisztenciális megísmerö irodalom" műhe
lye, a kör számára "az irodalom olyasvalami, amit
az írónak felül kell mülnía" (,,Az ember olyasva
lami, amit fölül kell mülnunk" - Nietzsche:
Zarathustra antológiájára). Lényegében
ugyanezt hangsúlyozza a mostani könyvben
Tábor Ádám kötetnyitó .manífeszruma" is: ,Á
hagyományos literatúrához - legyen az akár
moralizáló-retoríkus, akár esztétizáló vagy for
malista - éppoly kevéssé térhet már vissza a
magas mércéhez ragaszkodó magyar irodalom,
mint ahogyan a lét gyökereit kutató megismerés
sem fordulhat vissza sem a bevett vallások, sem a
bevett ateizmusok még sugárzó fényű, de már
kínült csillagaihoz . .. irodalmunk a metalitera
túra csillagképébe fordult."

Haebben nem is lennék ilyen biztos (mert akkor
mi van azzal az írodalommal, ami nem fordult ebbe
a bizonyos csillagképbe), azt meg kell állapítani,
hogy kivételes hely illeti meg ezt a könyvet antológí
áink sorában Ám én fontosságát éppen nem a
kizárólagosság, a másoktól való elhatárolódás
hangsúlyozásában látom, hanem a mások számárais
példa értékű szerveződésben és megnyilatkozás
ban. Egyszemélyre szabott, kisérleti, magánbölcse
leti jellegű eszmeiség; ám az erős filozofikwn
ellenére mégis a!apvetően művészi megismerés
vágya és programja ffízi össze a könyv egyébként
igen széles skálán elhelyezkedő írásait. Mészöly
Miklóstól, Erdély Miklóstól, Mándy Stef.íniától a
legújabb évjáratok képviselőüg ennek az iránynak
összesen 32 képviselője kapott helyet, mégpedig
úgy, hogy ezek az írások egy határozott szellemi
összképet rajzolnak ki,ami nem kis teljesítmény mai
irodalmi életünkben.

A könyvben szereplő munkákat műfaji szem
pontból három csoportra lehet osztani: esszé,
lírai vers és "próza". Az epikus jellegű próza az
ígéretes szerzöí névsor ellenére a leggyengébb.
Talán leginkább Garaczi László és Györe Balázs
szépprözája sikerült. Kemény István szövegeí
inkább csak felkeltik az érdeklődést a várható
nagyobb rnű iránt. Molnár Miklós nyelvi játékai
számomra - legalábbis itt - sokszor követhe
tetlenek. Németh Gábortól jó lenne többet
olvasni. Aversanyagból kiemelkednek Kukorelly
Endre, Rácz Péter, Zirkuli Péter és Keszthelyi
Rezső versei. (És Géher István Ienyügözöen
értő, egyben nagyon szirnpatikusan visszafogott
hangú elemzései kapcsán megidéződik még
három költő, az antológia törekvéseitől sem
idegen verseiken keresztül: Rakovszky Zsuzsa,
Petri György és Vas István.)

A legerősebb műfaj a könyvben k~tségtelenül

az esszé (legínkább talán Szilágyi Akos, Géher
István, Komis Mihály, Balassa Péter írásai emel
kednek ki), ám éppen ezzel a műfajjal kapcsolat
ban merülhet fel az olvasóban bizonyos idegen
kedés. Ez minden bizonnyal abból adódhat, hogy
ezek az írások erősgondolati, szakmai megalapo
zottságuk ellenére szépirodalmi igényű alko
tások, miközben nagy részük nem a Mészöly
Miklós megfogalmazása szerinti szorosan vett
"írói esszé". Azt mondja ezzel kapcsolatban egy
helyen Mészöly: "Hegel írja, hogy ha a valóság
felfoghatatlan, akkor felfoghatatlan koncepció
kat kell kovácsolnu nk. Az írói esszé többnyire
ilyen megoldasra kényszerül, az írót ugyanis
foglalkozásszerűenkötelezi ez a szerénység. ha a
valóság értelmét nyomozza." Hasonló megoldas
ra kényszerül azonban az irodalmár vagy más
"szakember" is, ha ugyanez a kérdés foglalkoztat
ja. Így tehát az, hogy az esszék hangja személyes,
"szubjektív", stílusa metaforíkus, önmagában
egyáltalán nem baj. Az már igen, ha a világ nagy
kérdéseinek megfogalmazása, a létezés rnély
rétegeibe hatolás vágya miatt a szerzö megenge
di magának, hogy a spekulatív gondolkodás
olyan nyelví-stilísztikai fordulatokhoz vezessen,
ahol a megélt gondolat már félrevezető megfo
galmazást ölt, illetve már nem is mindig érhető

tetten (Tábor Ádám és Isztray Botond esszéire.
illetve Vöröss László és Siroki Adrlen esszé-szerű

írásaira gondolok). Ennek az esszétípusnak meg
van az az előnye, hogy a gondolatilag és stiliszti
kaílag egyaránt magas fokon kimunkált szöveg
képes sajátos szernszögböl beszélni a világról.
Képes az olvasóhoz közelebb kerülve tudósítani
ugyanarról, amiről a tudományosabb értekezés
is szól; és képes fogalmi, "racionális" mödon
megragadni ugyanazt, amit a széppröza is feszc-


