
LÉNÁRD ÖDÖN:
ERŐ AZ ERŐTLENSÉGBEN 
Eszmélődés élmények és dokumentumok
fölött a magyar katolicizmus helytállása
köréból a kommunista diktatúra alatt.

A könyv szerzője szokatlan kísérletet tesz: kö
zösségi és egyéni lelkiismeretvizsgálatra hívja a
katolikus olvasót az elmúlt negyven-ötven év
kapcsán, hiszen "viharos történelmi korok
után, egészséges újrakezdés nélkül eleven élet
nem sarjadhat". Mindezt olyan egyedülálló "él
mények és dokumentumok" birtokában teszi,
melyek kétségkívül keveseknek adattak meg. A
börtönökben, levéltárakban és lelkipásztori
szolgálatban eltöltött és végigszenvedett hosz
szú évtizedek érlelték meg benne azt a világos
- és mások számára szinte megszerezhetet
len - tisztánlátást, mellyel segítségünkre le
het az újrakezdésben. Bár sokak számára ta
lán túl keménynek tűnhet eddig homályban
maradt - de minden esetben bizonyíthatóan
igaz - tények és események megnevezése,
vagy egyes viselkedésformák kiemelése, az író
szándéka nyilvánvalóan nem az ítélkezés, ha
nem a naivitást és az elkenést kerülő őszinte

szembenézés elősegítése. Szembenézés önma
gunkkal és egymással is, hiszen "minden em
beri felelősség kettős, egyéni és közösségi, min
den olyan esetben, melynek közösségi kihatása
is van". Nehéz olvasmány, mert mindenkit ál
lásfoglalásra késztet, mindenkit személyesen
érint, bármit is tett az elmúlt évtizedekben, hi
szen a szerz ő szerint képtelenség, hogy "egy
félévszázados erkölcsi-szellemi genocídium
után csak okos ártatlanokkal lehet találkozni".
De bármilyen sebeket szakít fel vagy gyógyít
be a könyv, célja ennél sokkal messzebbre mu
tató: a történelem tudományának legnemesebb,
eredeti szándékának megfelelőennemcsak szá
mot akar vetni a múlttal, hanem életreszó lóari
tanulni is belőle, segítve az újrakezdést. A kötet
végkövetkeztetése ehhez ad útmutatást.

ILLÉNYI BALÁZS

SZENTKUTHY MIKLÓS:
NARCISSZUSZ TÜKRE

"Persze megvan a lehetősége, hogy mint min
dig, most is csak affektálok: talán nagyon is,
igenis hiszek abban, hogy egyéniségemben
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valami pozitív életforma volt és van kijelöl
ve" - Alkibiadész mondja ezt Szentkuthy
könyvében. És ha van Szentkuthyra illő, sze
mélyiségének legmélyebb bugyrát ábrázoló
figura a Narcisszusz tükrében, akkor Alkibi
adész az. Valóban lehetséges, hogy most is
csak affektál Szentkuthy (miközben tudja 
ami igaz is - pozitív életformára jelölték).
Hanem ez az affektáció a géniuszé "...akit
úgy köszöntünk, mint Joyce, Proust, Nabo
kov, Borges egyenrangú írótársát" - írja az
Évenement du [eudi, és n- .. nevének három
szótagja végre szívünkbe költözött" - így a
Le Monde.

Alkibiadész áll az éjszakai balkonon, gon
dolkozik és monologizál. Elsőben a szere
tetről tűnődik, elgondolja Narcisszuszt és a
második fejezettől már róla, a címadóról van
szó. Ezzel megkezdődik egy különös hangu
latú fanyar és frivol grand guignol, emelke
dett rémdráma, fűszerezve barokkos sz ófor
mációkkal: "tűzbe balzsamozott habok", "Ve
lence a kövek ősze", "A történelem itt legiga
zabb forrásaiban ázta tja lábát", a "dekoratív
agónia késő pompája". És tovább fűszerezve
mókás kis csípősségekkel, a saláta itt "lobogó
saláta", a meggy "süketnéma meggy", mi pe
dig rr •••hallatlan fokon hülye bábuk vagyunk
Isten ölében".

Azt hihetnénk, az antik világban vagyunk,
mert Alkibiadész Szókratésznek készül leve
let írni, csakhogy a történet, amit elgondol,
százesztendőkkel később játszódik, a katoli
cizmus közegében. Gyónásról és püspökről is
olvashatunk, majd az utolsó fejezet nagy gon
dolkozás-tirádáiban már Kopernikusz és Vic
tor Hugo neve is előkerül. Az időben tehát
bárhol lehetünk, közelebbről meghatározva
pedig: egy hatalmasan eredeti gondolkodás
folyam áramában vagyunk. Ez utóbbi főleg a
könyv legutolsó fejezetében élhető át, amikor
Alkibiadész már "letudta" a címadót, el
mondta Narcisszusz történetét.

E grand guignol főszereplője négy férfi.
Kettő sugárzóan szép és fiatal , egyikük Nar
cisszusz. Esküvőjének reggelén a kastélykerti
tó parlján önmagát szereti. Iszonyatos verést
kap ezért apjától, az ájul ásig. a kisebesedésig
üti ostorral, korbáccsal, lóhátról az időtlen

atya-hatalom, noha szerelmes rajongással
szereti a fiát. De a narcisszuszi erotika bűne



elveszi józan eszét. Mert sekélyes és kiábrán
d5t~. Vagy talán mert ez az apa amúgy is kín
lódik a "hol a bűn, mi a bűn" önmarcangolá
sával? Vagy talán mert ez az esküvő napja és
a fiú "elvesztése" minden féltékeny szülőnek

fáj? Vagy mert valóban csak hülye bábuk va
gyunk Isten ölében? Sokféle ok, sokféle szo
morúság, amik rettentő ütlegekben kifejezhe
tőek, levezethetőek. A szenvedélyes apa eszét
veszti ütlegelés közben, és utána Krisztusnak
képzeli összevert fiacskáját.

Megjelenik egy Diana-szerű, szűzies nő,

Joa~" de csupán mellékalak, az ő villajának
kertjeben esett meg a kegyetlen verés. De hol
marad már a menyasszony? - türelmetlen
kedik az olvasó.

Ám a következő fejezetekben ismét két fér-
,.fi jön elő, ismét egy idős, a spanyol király és
a fiatal, a húszesztendős püspök. Hasonló a
zenei mondanivaló más feldolgozásban?
Majdnem, de itt a fiatal az, aki vadul erotika
ellenes, fundamentalista ókonzervatív, a na
gyítóval bűnt kereső gyermek, A szerelemben
az élet értelmetlenségét, kegyetlenségét, tom
boló kiszámíthatatlanságát látja, úgy érzi, le
hetetlen a szentség erejével bevonni ezt az al
világi sötétséget. Képtelen Isten áldását adni
Narcisszusz házasságára, rnert a házasság fe
lett az ő áldása csupán egy "kis rokokó
selyemkalap a láva-torok felett", Ö is, sze
S"?él1y, ez a, tis~taság-~ániás püspök is meg
őrül, legalábbis furcsa n viselkedik. Bűntudat

veszi el a józan eszét, mert nem oldozott fel
egy csupa-erotika küllemű hercegnőt. S a nőt

még azon az éjjelen romantikus erdei sétája
kozben megölik. A püspök leli meg a holttes
tet, a szerző pedig tobzódik a vérrel átitatott
z:e~kend~ leírá~ában. A házasság szentségé
ről istenkáromlóan gondolkozik az elkényez
tetett kamasz püspök, megjelenik tehát az
inkvizíció. S a rémdráma befejező sorainál ta
lá!ko~ik a kétféle különös menet: Joan villája
boI CIpelik haza az őrült apát és akit Krisztus
nak hisz: Narcisszuszt, a másik processzió a
puspö,köt kíséri az. inkvizíciós vizsgálatra.
,,~arClsszusZ teste hla volt, mint egy kialvás
előtti gyertya vagy vászonra kent szőlőlé....A
püspök botjót, mitráját a páncélos tartotta.
Fonnyadtak voltak mindketten, mint a leté
pett, vázába nem tett virágok. Aztán a két
menet tovább haladt ellenkező irányban."

Koránt sin~s a.zonban vége még a könyv
nek. Az utoiso fejezetben ugyanis folytatódik
Alkibiadész-Szentkuthy monológja, és párja
aligha van gondolatzuhatag kezdődik. (Van-
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nak azonban közben rémes kifejezésmódok,
pél~ául mint kezdjek ~zzal, hogy a Hold úgy
bont be egy testet "mmtha az örök nem-seb
dacvére volna". Mit értsek ezen: "A szerelem
főparancsa. a férfi őnrnetaforázódása"? Az-
tán: "...a szeretet az élet veleszületett, organi
kusan teljes negatívitásának emberi felfogása,
emberben való tükröződése"? Es ez itt mi:
"...belefúrtam hajóimat a tenger csapolatlan
mélységeibe, mintha énemet szúrtam volna
az örök ananké kék-prűd bordáiba? Vajon a
végzetnek miért vannak bordái? És miért ép
pen kékek? Valamint prűdek? Tudom, szük
ségszerű: ~ogy az al~~tás lendületében gátta
lanul leírjunk paralitikus baromságokat is,
más~ülönben, "ha csak g~t1ásosan kaparjuk a
papírt, "benn maradnanak az érdemleges
mondandók is. Mivel az író 1933 óta nem
l1yúlt hozzá nyers kéziratához. nem javította,
10 ,Ie.tt ,,:olna, ha a kötet szerkesztője, Tompa
Mana tiszteletlenebbül gyomlál.)

A nagyszerű utolsó fejezet hetvenoldalnyi
gondolathalom, Alkibiadész, azaz a fiatal
Szentkuthy lázasan és erősen, fegyelmezetle
nül, de káprázatosan küzd, olykor csak bab
rál lélektani jelenségekkel, az emberi elme és
k?rakter dolgaival, az alkotási folyamattal,
semákkal és szemantikai kérdésekkel. Mind
ezekkel egy művelt bölcsész könyvekben is
találkozhat - ám itt önmagán átszűri. újként
tekint rájuk, és introspekcióba ágyazottan a
saját élmény szintjén beszél róluk. És aho
gyan beszél, attól az emberi gondolkodási fo
lyamat mélységét lehet érezni. Küszködik
például írás közben a témával. valami kép le
beg szeme előtt, de amint leül és kezdené a
témát, illetve képet közelebbről nézni, kide
rül, valami egészen úja t kell kitalálnia, ha a
témáját ki akarja fejteni. Narcisszusz képe
k~)zben m?g.óhoz hú,:za a tó, a holttest, a gö
rog mitológia, a Valéry-versek, a virágok, a
Greco-kép összes asszociáció-aromáit, és amit
írl1i tervezett, az már megváltozott, függetle
nitette magát az írói szándéktól. Mintha
Szentkuthy itt illusztrálná azt az alkotáslélek
tani mozzanatot, amit Jung autonóm komp
lex néven írt le: a téma kivonódhat a tudat
felügyelete alól... mintha egy belölünk leváló
rész elkezdene önálló életet élni. (Ezen a pon
ton lehet analógia a művészi alkotás és a be
t~ges folyamat között.) A tudattalan egy régi
ója ugyanis nekifog tevékenykedni, és mág
nesként ránt magához asszociációkat. az el
kezdett gondolat autonórnmá válik. A Nar-



cisszusz-kép előhozza a holttest, a tó, a görög
mitológia stb. fogalmakat.

"Mi a különbség a célszerű gondolkodás
és a céltalan között?", ennek a témának újból
és újból nekifut. .Szeretném lerajzolni a cél
talan gondolkozás logikai képét", mondja.
Nagyon is érthetően ez utóbbi izgatja, és amit
ö így nevez: céltalan gondolkozás, az - az
alkotásiélektan későbbi megá Ilapítása szerint
- egyik jellegzetes iránya a gondolkozásnak: ~

divergencia. Az alkotás folyamatában ez az, arru
nélkülözhetetlen, és túlsúlyba kelJ kerülnie a
másik gondolkodási iránnyal - a konoergenciá
val - szemben. Amikor konvergál a gon
dolkodásunk, akkor az adott probléma megol
dására keresünk legalább egy megfelelő megol
dást. Ilyenkor úgy rendeződnek gondolataink,
akár N pólus felé az iránytük. Célszerűen,cél
ra tartottan. szűkítetten.Es amíg meg nem ta
láljuk a választ, addig valamiféle logikai disz
harmónia kínoz bennünket. Mikor azonban
divergens a irány, akkor jöhet, mehet agyunk
ban minden, millió pro- és kontra reflex, örök
hullámzás mélyebb vizekben, a gondolat le
zárhatatlan, az irama gyors, olykor minden
ismeretelméletet megelőző alaktalan massza
az egész, lázat okoznak a felbukkanó parado
xonok, az adott helyzetből legalább két dol
got fog meg a céltalan (divergens) gondolko
dás: rr- ••egyik az adott helyzet isteni termé
szetessége, erkölcstelensége teszi naggyá.
végtelen gyors, végtelenül fegyelmezetlen s
ezért rögtön minden képzelhetőség legvégső

határáig lendül, '" nem áll meg sehol, örök
csillogása, opalizálása az emberileg képzelhe
tő legátfogóbb absztrakciók hintázása".

Szentkuthy írói tehetségének roppant ereje
- többek között - divergens gondolkodásá
nak ritka gazdagságából fakad. És ha van vi
szonylagosan gyenge pontja itt a kognitív
működésnek, akkor az talán a konvergens
irányú gondolkodás körül lehet. Az összetar
tó, összehajló és a feldobott kérdésre valame
lyest válaszoló Jezártság környékén. A lendü
letes "mese", amilyen itt Narcisszuszé, segíti
az írót a megkapaszkodásban, abban, hogya
történet akciói mederben tartsák a folyvást
szerteágazó problémakötegeit, szaporodó ké
peit, széthasadozó újabb és újabb kérd~sei,t,

ilyenkor " ...minden atomom gondolatta va
lik, s ezek az atomok szemem előtt oszlanak
szét millió felé, szétszórva létemet a világ
ban". (MagvetőKönyvkiadó)

MOHÁSLÍVIA
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SÁRKÖZI MÁTYÁS:
SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG

Molnár Ferenc 19ü6-ban feleségül vette a hí
res újságíró szerkesztő, Vészi József leányát,
Vészi Margitot. Azt a Vészi Margitot, akihez
(akiről) évekkel később Ady a Margita élni
akarcímű - ahogy ő nevezett - "verses his
tóriáját" írta. Molnár és Vészi Margit házas
ságából egy leány született: Márta. Molnár
Márta első férje a neves publicista Horváth
Zoltán volt. (6 írta az egyik legjobb könyvet
a századforduló magyar művelődéstör-

ténetéről.)E házasságból ~gy leány és egy fiú
született. A fiú, Horváth Adám, kiváló rende
ző, a televízió jelenlegi vezetője. Molnár Már
ta másodszor az Illyés-Szabo Lőrinc nemze
dék egyik kiemelkedőjelentőségű(sajnos má
ra méltatlanul elfeledett) költőjéhez. Sárközi
Györgyhöz ment hozzá, aki szerkesztője volt
a Válasz című folyóiratnak. Ettől kezdve Mol
nár Márta Sárközi Márta néven vált ismere
tessé az irodalmi életben. A háborúban el
veszítette férjét (náci munkatáborban pusz
tult el), a háború után az ő szervezőmunkája

révén éledt újjá a Válasz (akkor Illyés szer
kesztette), s egyik legfőbb lelkesítője és támo
gatója lett a fiatalabb nemzedékeknek is. Sár
közi Márta legendás alakja az újabb magyar
irodalomnak, ideje lenne őt is megidézni egy
könyvben. De Sárközi Györgytől született fia,
az Angliában élő Sárközi Mátyás egyelőre a
nagypapa könyvét írta meg.

E könyv a "regényes életrajz" műfajmeg

határozó alcímet viseli. Könyvről könyvre,
színdarabról színdarabra kiséri végig Molnár
Ferenc pályáját. Érdekes és szellemes törté
netekkel fűszerezve mutatja be az életutat, és
világít rá egyszersmind a korszak jellegzetes
ségeire is. Nem a szakembereknek íródott,
hanem annak a nagyközönségnek, J!leiy ma
is szívesen ül be a nézőtér re, ha Molnár vala
melyik darabját játsszák. Annak a nagykö
zönségnek, mely nem fanyalog Mólnár nevé
nek hallatán. Mert az úgynevezett "művelt,

kifinomult" közönség körében illik fanyalog
ni. Molnár sikeres ember volt (külföldön má
ig a legismertebb magyar író), jól is keresett,
a pesti száj Csekkszpírnek nevezte. A hazai
kritika és irodalomtörténet úgy próbált szű

kölködő írótársai nevében elégtételt venni raj
ta, hogy vonakodott valóságos érdemeit is
elismerni. A valóság az, hogy jelentősebb

alakja a modern magyar irodalomnak, mint
ahogy az irodalomtörténet tartja. A kényes íz-



lésű Nyugat hat színdarabjából közölt részle
teket. A híres kritikus, Alfred Kerr egyszer azt
írta, hogy Molnár darabjai a giccs közelében
vannak, de mindig van bennük egy zseniális
mozdulat. Sárközi Mátyás könyve nem ennek
a zseniális mozdulatnak a titkát keresi tudós
oknyomozással, hanem történetét beszéli el
kellemes, csevegő formában. (Osiris, Század
vég)

KENYERES ZOLTÁN

GÉCZI JÁNOS: 21 ROVINJ

Talán (közhelyszerűen) érdemes lenne úgy
kezdeni e recenziót, hogy utalunk rá: Géczi
Jánost a kortárs irodalom permanens kisér
letezői közé soroljuk. E pozíció összetettségét
persze azért is igen nehéz körülírni, mert 
valljuk meg őszintén - e szövegiségről rend
kívül kevés produktív elemzés áll ren
delkezésünkre. Csak egyetlen példa: az 1984
ben O) megjelent Kezét reá veté, I/Ogy lásson cí
mű regény szinte teljesen értelmezetlenül ma
radt. Holott e mű olyan kérdezőhorizontba

ágyazódik, mely (már akkor) problematizálja
az idézéstechnikák és az interauktoritás prag
matikai dilemmáit. A számottevő hatás el
maradásában - tudjuk közrejátszott az is,
hogya Bevezetés a szépirodaiomba és az Emlék
iratok könyve a magyar kritika egészének fi
gyeImét képes volt magára vonni (ez esetben
mennyire indokoltan. az részletes kifejtést
igényeine). A 21 rovinj tekintetében más a
helyzet, hiszen eddig is jeiét adta annak,
hogy az irodalmi nyilvánosság szélesebb
megértésére tarthat számot.

A korpusz három részből áll: az első (az
utazás toposzára és a város metaforikájára
épülő) szabadversek fűzére; a második az
előzőhöz kapcsolódó napló; a harmadik pe
dig egy elbeszélés (Harmadnap), amely új ho
rizontba helyezi, az előbbi két sorozatot.

A kötet egyik legfontosabb eljárása az ön
referencialitás, ami nemcsak az oda-vissza
csatolások jelenlétét, hanem az életmű egyéb
darabjaira való utalások kitüntetettségét is je
lenti (így a szöveg képes módosítani, elkülön
böztetni értelemösszefüggéseit; és önmagát
egy folyamat részeként bemutatni). Emellett
az öntükröző beszéd kap hangsúlyos szere
pet a mű megalkotottságában, mely a leírást
és a leírás tárgyát egymásba játssza a térsze
rű, nyelvi természetű fikcióban (például: "A
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Zsiga nehézkesen vette a kanyart, majd befor
dult az egyszerű mellékmondatba"), Termé
szetesen számos irodalmi allúziót regisztrál
hatunk a könyvben, de funkcióját figyelembe
véve az utolsó rész intertextualitása érdemel
kitüntetett figyelmet. A Harmadnap ugyanis a
kortárs próza egyik legkiemelkedőbbdarab
jának alaprétegéből kiindulva alkotja meg
esztétikai világszerűségét (Milorad Pavic Ka
zár szótár című lexikonregényéhez hasonlóan
bizonyos szereplőknappalai másvalaki álma
iként "realizálódnak", és fordítva, eliminálva
a nézőpontok közti hierarchiát). Az egymást
álmodó hősök toposzát Géczi János novellája
úgy funkcionálja át, hogy (a szerb író szel
lemében) applikációját kiterjeszti az auToritás
alanyi pozícióinak rögzíthetetlenségére. E so
rok írója szerint az utóbb "tárgyalt" poétikai
fejlemények felől olvasva a szerző műveit (pél
dául az említett regényt), jelentősen módosul
hat azok hatástörténeti helyzete. (Jelenkor)

H. NAGY PÉTER

SZÖKŐNAP
Vathy Zsuzsáról

Van Vathy Zsuzsának, még a hetvenes évek
ből, egy elbeszélése, Szökőnap a címe, törté
netét rendre átszövik az írói világ fontosabb
motívumai: a hazatérés a vidéki kisvérosba.
a család, az újságíró munka, amely szüntelen
küzdelmet jelent az igazmondásért, és az ál
mok, az éjszaka gyötrelmes rettenetei. ame
lyek félelmekkel, szorongásokkal teszik pró
bára a lélek ellenálló képességét, ez különben
is bizonytalan a köznapi valóság terhei alatt.
Ezekről a terhekről adott számot a fiatal írónő
első feltűnést keltő novellája, az Útijelentés,
amely annak idején az Uj Irás szerkesztőségé

nek csodálkozását váltotta ki: hogyan írhat
ilyen jó elbeszélést valaki, aki vegyészmér
nökként keresi a kenyerét?

Vathy Zsuzsa valóban némi életrajzi kerü
lővel férkőzött az irodalom közelébe. Kisvá
rosi környezetben, Pápán nőtt fel, ez az a vá
ros, ahová önéletrajzi fogantatású hősei min
dig visszatérnek: szembesülni egykori őnma
gukkal, erőt meríteni abból az elemi emberi
ősszetartozásból.amit a család jelent. Nos, in
nen Vathy Zsuzsa a veszprémi vegyipari
egyetemre, majd a százhalombattai olajfino
mítóba került, aztán 1968 nyarán megjelent
két elbeszélése, 1970-ben otthagyta az olaji-



part, üzemi újságíró, később irodalmi folyói
ratok szerkesztőségimunkatársa lett, közben
napvilágot látott három regénye, hét elbeszé
léskötete és két riportkönyve.

Írásai tanúsítják, hogya köznapi világban,
a hatvanas évek üzemi és a hetvenes évek saj
tóéletében meglehetősen kiábrándító él
ményeket szerzett, s ezeket, minden kendőzés

nélkül kívánta bemutatni. Ö és nemzedéktár
sai: Simonffy András, Módos Péter, Mun
kácsy Miklós, Lugossy Gyula és Oláh János
az 1956 után berendezkedő,de a nyílt terror
ral már felhagyó "kádárista" rendszer hét
köznapi világát örökítették meg. Az ábrázo
lás hitelességéért a lélek benső körében és a
társadalmi nyilvánosság előtt egyaránt meg
kellett küzdeni. A nyers tények felfedezésével
és feltárásával járt ez a küzdelem, és Vathy
Zsuzsa is azokhoz az írókhoz vonzódott, akik
arra biztatták. hogya valóság rejtett arcát kell
meglátnia, megrajzolnia. "Régebben - nyi
latkozta az Uj Irásnak azon az 1969-es ankét
ján, amely az akkori idők pályakezdő íróit
mutatta be - szeréttem a 'krúdys' írásokat,
ma sokkal közelebb áll hozzám az exresszív,
a nyersebb irodalom." És ehhez még a követ
kezőket tette hozzá: "Kerouac gátlásoktól
szabadít meg, a nouveau roman fegyel
mezettségre és tárgyilagosságra szoktat, Ajt
matov, Semprun az epika új formáinak a ke
resésére (...) Gyűlölöm az anekdotázás t. A
modorosságot. A kényelmes megoldásokat. A
bagatellizáló humort."

A tények írójának készült, és valóban oly
kor megdöbbentő tényeket közölt. a társada
lom és a lélek mélyvilágáról egyaránt. Idővel

mégis visszalopakodott írásaiba az a szemé
lyesség, líraiság, amelyet kezdetben megtaga
dott. Már csak a huszadik századi próza el
beszélő technikáinak következtében is. Ezek
a technikák: az idősíkok váltogatása. a film
szerűség, a fantasztikum, az álom, a nyelvi
játékok ugyanis mindig a társadalomban és a
történelemben bolyongó emberi személyiség
belső világának és a külvilággal kialakított vi
szonyának a vizsgálatát, elemzését és bemu
tatását szolgálták. A társadalmi lét - legyen
ez adott esetben egy korrupt és hazug "puha
diktatúra" - megítélése elsősorban a szoci
ográfus .valóságírodalomra " tartozik, ha az
ábrázolás már az emberi lélek rejtettebb öve
zeteit is érinti, márpedig a modern prózatech
nikák mindenekelőttezeknek a feltárását cé
lozzák meg, akkor az írót inkább az érdekli,
hogy az ember miként küzd meg történelmi
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sorsával, miként próbál eligazodni abban az
értelemben és kaotikus szövevényben,
amellyel a hatalom, a politika, a történelem
körülveszi, és hogyan emelkedik, akár egy
transzcendentális "dimenzióban", a saját vég
zetszerű sorsa fölé.

Vathy Zsuzsa regény- és novellahősei min
dig e fölemelkedésért küzdenek. Írásainak
gyakori motívuma az elvágyódás: a kisváros
szűkös életköréből. a múlt rabságában hisz
ködő családból, abból a szellemi és valóságos
térből. amelyet foszladozó hagyományok,
üressé vált szokások jelölnek meg. Első regé
nyének, Az ősi Izáztctőnek (1980), amely maga
is az e1vágyódásról, a leszámolásról. az újra
kezdés lelki készségéről beszél, van egy hőse.

egy fiú, aki már elviselhetetlen nyűgnek érzi
a kisváros és a család óvilági kötelmeit, s egy
alkonyi órában, a patak partján legalább áb
rándjaiban keres magának új életet: "A patak
szorgalmasan vitte medrében a hordalékot, és
a fiú ebben a pillanatban öröm-fájdalom ke
verékével érezte, hogya köldökzsinór, ami
ideköti. a földnek ehhez a darabjához. mind
vékonyabb lesz, és egy kis idő múlva elsza
kad. Aztán elkezdődikvalami más, valami új,
ami minden bizonnyal az ő igazabb élete."

Az elvágyódás érzéseire aztán mindig a
visszavágyódás nosztalgiája válaszol, hiszen
Vathy Zsuzsa jól tudja, hogy azzal nem lehet
semmit sem megoldani, hogyelutazunk va
lahová, pályát változtatunk, új barátokat ke
resünk. Azt is tudja, hogyamúItat nem lehet
befejezni, és az emlékeknek az az intim gaz
dagsága, amelyet a gyerekkor, az eltűnő ifjú
ság magába zár, mindig velünk marad, és
mindig visszatekintésre kényszerít. Kivált,
hogy idővel kitetszik: mindaz amit magunk
mögött hagytunk, emberi, kulturális értéke
ket hordozott, csak éppen a történelem, az
erőszak, a politika igyekezett tönkretenni eze
ket az értékeket, és így hagyományok nélkül
homokra építette a maga terveit.

Ez a felismerés ölt a lakot Vathv Zsuzsa
második, Ki látott rétisast? (1984) dmű regé
nyében, amelynek mindenképpen ott a helye
a nyolcvanas évek legjobb epikai teljesítmé
nyei közott. Ez a regény igazából posztmo
dern alkotás, a jelen egy rövid, mindössze tíz
napos idöszakaszának ábrázolása mögé,
mintha vízjel volna, odamontírozza a 19. szá
zad szép és szomorú eszmények és hitek mi
ként v.iltak semmivé egy évszázad leforgása
alatt, amely mást se tett, mint lerombolta és
meggyalázta a szellemi, erkölcsi értékeket.



Ebben a posztmodern szemléletben együtt
van jelen az elégia, a nosztalgia és az irónia,
miként Vathy Zsuzsa nemrég közreadott,
ugyancsak családi emlékeket idéző novellás
kötetében: a Beszélő kertben vagy készülő, Itt
a szépséget nézzük című új regényében, amely
felidézi az 1956-os magyar forradalom véres
és dicsőséges napjait is.

E könyvekben, a valóság elfogulatlan és
szigorú vizsgálata után a személyesség. a lí
raiság "krúdys" hagyománya tér vissza: em
lékek, álmok, káprázatok. A költészet, amely
olyan, mint a "szökőnap", ritkán adatik meg,
nélküle azonban nem volna teljes a világ.

POMOGÁTS BÉLA

VILCSEK BÉLA: AZ IRODALOM
TUDOMÁNY "PROVOKÁCIÓJA"

A magyar irodalomtörténet és irodalom
tudomány elszigetelődése és nemzeti bezár
kózása már régen a múltté. Lezárult az a sza
kasz is, amikor elméleti ismeretek és megfon
tolások nélkül lehetett irodalomtörténetet
művelni. Hónapokat, ha nem éveket kell el
töltenie annak az egyetemistának, aki el akar
ja olvasni mindazokat az elméleti tanul
mányokat és könyveket, melyek magyar fo
Iyóiratokban és magyar kiadóknál - tehát
magyar nyelven - jelentek meg az elmúlt 8
10 évben. Legutóbb Bókay Antal próbálta
összefoglalni az irodalommal foglalkozó
elemző iskolák irányait, s 1992-ben megjelent
könyvében a pozitivizmustól a strukturaliz
musig terjedően mutatta be a különféle isko
lák jellemző vonásait.

Vilcsek Béla könyve mintha csak ennek
folytatása lenne. Előbb tematikus tárgyalás
módot követve ír a műalkotás születéséről,

folyamatáról és megközelítéséről. aztán a vé
lekedések és eljárások különböző irányaira
tér rá. A pozitivizmustól a strukturalizmusig
terjedő irányokat rövidebben ismerteti, bő

vebb előadásban a strukturalizmustól máig
terjedő időszakban feltűnt irányok és iskolák
filozófiai alapjaival és eljárási stratégiaival
foglalkozik.

Hatalmas anyagat foglal össze és ismertet
meg olvasójával. Munkája il tudományos
szakirodalom ismertetéseknek abba a legjobb
sorába tartozik, melyet egyaránt forgathat il

szakember és az ismerkedni vágyó szélesebb
olvasóközönség. Világos, okos, áttekinthető
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tömörség jellemzi előadását. Külön alfejezete
ben vizsgálja meg a fenomenológia, a struk
turalizmus (ezen belül az orosz, cseh, lengyel
strukturalizmus)., a recepcióesztétika. a her
meneutika, a konstrukciós elmélet és a de
konstrukció elméleti hozadékár. Széleskörűen
és pontosan hivatkozik a nemzetközi és hazai
szakirodalomra és külön erénye a könyvnek,
hogy szamos helyen utal a magyar irodalom
fejleményeire, mentes tehát attól a nálunk
manapság eléggé elterjedt sznobizmustól,
mely elméleti kérdéseket illetően csak a nyu
gati irodalmakban talál említésre méltó pél
dákat.

Ezt a hasznos és egészen jó könyvet is
megérinti azonban a teológiai gondolatnak az
a fejlődésszemlélete, melytől úgy látszik nem
igen képes megszabadulni a tudománytörté
nel. Kimondatlanul is sugalmaz valami
olyasmit a könyv, hogy az irodalomtudo
mány sokszerűsége mégiscsak egy bizonyos
irányba mutat: mégpedig a hermeneutika bi
zonyos gondolatrendszerének irányába, ami
ez előtt volt, az fogyatékos, ami ez után tör
tént az megint több tévedés lehetőségét rejti.
A szerző objektivitás-igénye történeti kérdé
sekben sem mindig működik tökéletesen, no
ha szemmel láthatólag törekszik rá. Például a
marxizmus nemhogy az alfejezetek között, de
még a tárgymutatóban sem szerepel, pedig
nemcsak nálunk, hanem az egész világon
elég hosszú ideig jelentős hatást gyakorolt az
irodalomról való vélekedésekre. S bármiképp
ítéljük meg szerepét, nem lehet kiiktatni az
irányok közül, mint Sztálin ellenfeleit iktatták
ki a szovjet történészek a párttörténetből. E
hasábokon ezt azért is tesszük szóvá, mert hi
tünket és meggyőződésünket mindig igyek
szünk összekapcsolni az elfogulatlanság kö
vetelményeivel.

KENYERES ZOLTÁN

VISKY ANDRÁS:
REGGELI CSENDESSÉG

A szerző dedikálja új könyvét. Nem közöm
bős, közönyös aláírásról van szó, hanem
megismerkedésről, bemutatkozásról. Erőtel

jes kézszorítás, átható, tiszta kék tekintet. Ez
az ember nem tud hazudni, ennek az ember
nek nem lehet hazudni. Kérlelhetetlen és erőt

sugárzó: a szeretet erejét. De honnan e belső

tartás?



A választ a Reggeli csendesség esszéfüzére
adja mt;g. Visky András párbeszédet folytat
Szent Agostonnal. Origenésszel, Kálvinnal.
Buberrel. Bonhoefferrel, Kosztolányival. és
Pilinszkyvel. Meg akarja érteni őket, ezért
dialógust kezdeményez velük. Az igazságot
keresi, és az Igéhez jut el. Megszólíija, kérdezi
Adámot, Nikodémust, Káint, Gedeont, Noét,
a tanítványokat. Az olvasó nem avatatlan fül
tanú e beszélgetéseknél, hanem egy nagy kö
zös imádság részese.

Ezek az esszék javarészt megjelentek már
különböző folyóiratokban, de így együtt va
lóságos hitvallást alkotnak. Bizonyságot tesz
nek arról, hogy csak egyedül lehet ugyan
menni a "keskeny úton", de sokan jártak már
rajta. Arról, hogya Logodi utcából és a kon
centrációs táborból éppúgy haza lehet találni,
mint ama bizonyos tékozló fiú tette: "Nem
tudhatjuk, merre visz az út. Csak annyit tud
hatunk, kihez." (A hitelesség kockázata).

Mitől hitelesek ezek a költői tanúságtéte
lek? Az ellentétező technikától, a szójátékok
tól, a metaforikusságtól vagy a precíz fonoló
giai vizsgálódásoktól? Nem, hiszen a szerző

maga kéri: "A bombasztikumtól szabadíts
meg engem, Uram." (Hajnali sugarak), Akkor
hát? Az őszinteségtől, a személyes hangvétel
től: "Nálam nélkül semmit sem cselekedhet
tek - mondta Jézus. Tele van az életem ilyen
sernmikkel".

Ha végigolvassuk vagy inkább naponta,
reggelenként lapozgatjuk Visky András új kö
tetét, akkor megértjük, miért tartja a szerző a
nyelvet, a beszédbe elegyedést, a (hermeneu
tikai) viszony kialakítását a megértés eszkö
zének. Aki Istennel folytat párbeszédet, abból
sugárzik a belső erő, "az alatt a kegyelem ki
feszített hálója van".

SÁLI ERIKA

TŐKÉCZKI LÁSZLÓ (Szerk.):
MAGYAR KONZERVATIVIZMUS

A tanulmánykötet egy 1993-as konferencia
anyagát tartalmazza. Olyan tematikáról van
szó, amelyet már hosszú évtizedek óta nem
lehetett kutatni s egyáltalán hatalmai ideoló
giai vonzatok nélkül tárgyalni Magyarorszá
gon. Tehát valójában egy folytonosságát vesz-
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tett hagyomány "újjraélesztési" kísérletének
is tekinthető e vállalkozás, hiszen amit ma a
"konzervatív" szón érteni szokás, az egyrészt
kizárólag az aktuálpolitikai "műveletek" te
rére vonatkozik, másrészt még mindig el van
látva "odaértendő", sztereotipikus jelzőkkel

konnotációkkal.
A kötet tanulmányai a legkülönbözőbb te

rületeken vizsgálják a konzervativizmus esz
merendszerét; állarnelméleti. szociálpolitikai,
vallás- és kultúrtörténeti, politika-, illetve
gazdaságtörténeti nézőpontok váltogatják
egymást. Mint az egyébként többségükben a
konzervatíveszmeiséggel rokonszenvező

szerzők nagy részénél is megjelennek: a fő vi
lágnézeti "ellenéllel", a liberalizmussal való
folyamatos összevetések gyakran kelthetik
azt a benyomást, hogy mindkét ideológia túl
ságosan homogén értelmezés "áldozatává"
válik. Ma már a liberalizmus "fejlődés"- és
.Jraladéselvűsége" sem olyan egyértelmű,

ahogyan a konzervativizmus sem tekinthető

egyszerűen a liberális értékeket szem előtt

tartó, de a "közösséget" központba állító
ideológiaként, sőt a kettő viszonyának éppen
mostanában figyelhetőkmeg olyan transzfor
mációi, mint például "korÍ.zervativizálódása"
(például a "történelem vége"- koncepció kö
rüli viták kapcsán) vagy a posztmodern-foga
lom értelmezéseiben felbukkanó "neokonzer
vativizmus" gondolata. Bár a kötet tanul
mányai használnak korszerű külföldi szak
irodalmat is, a legújabb kérdések horizontja
nagyon ritkán fedezhető fel. Ez pedig egyér
telműen csökkenti a konzervatív hagyomány
"megszólíthatóságának" esélyei t: ennek tünet
értékű jele az, hogya "mai" helyzet elemzé
sekor általában csak a tanácstalanság és egy
"erkölcsösebb" világ iránti nosztalgia gesztu
sai fogalmazódnak meg - a kötet írásainak
nagy része mintha nem találná meg a konzer
vativizmus lehetőségeit a kortárs diskurzu
sokban. Néhány összetettebb érvelésű, körül
tekintőbb gondolatmenetűtanulmány (példá
ul Molnár Attila, Tőkéczki László, Kósa Lász
ló írásai viszont arra utal, hogy létezik e ha
gyománynak ma is párbeszédképes arculata
- csak meg kell hozzá találni a kérdést)
(Batthyány Alapítvány 1994)

KULCSÁR SZABÓ ZOLTÁN


