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pillanat, amikor az ember tudja, hogy ,f!
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Flannery O'Connor amerikai írónő (1925-1964) mégis próféta lett
saját hazájában. Korai halálát követően alig néhány évvel írói ter
mésének Dávidja a kritikai irodalom Góliátjával találta magát
szemben, s a Library of America William Faulkner után második
ként az ő műveit méltatta összkíadasra.é Jelen sorok kíváncsiságot
szeretnének ébreszteni a Magyarországon kevéssé ismert.' életpél
dájával általában, és alkotásaival különösen tanúságot tévő írónő

művészete iránt.
Flannery O'Connor az emberi lét minden szférájában szélsősé

gekkel terhes déli Georgia államban született jómódú, köztiszte
letnek örvendő katolikus család egyetlen gyermekeként, s ugyan
itt halt meg másfél évtizedes hősies küzdelem után az édesapjától
örökölt rosszindulatú, izületeket és belső szerveket megtámadó
lupusz (lupus erythematosus disseminatus) betegséggel. Noha
életének egészséges korszakában alkalma nyílt az északi élet meg
tapasztalására is (M. A. fokozatát az Iowai Egyetemen szerezte
meg, s több hónapot töltött New York államban és Connecticut
ban), a fiatal nő élettere drámai mértékben beszűkült attól fogva,
hogy .fémlábakra" szorult. Ritkán mozdulhatott ki a Milledgeville
től négy mérföldre eső Andalusia nevű farmról, kedvelt könyvei"
és pávái köréből. Édesanyja állandó gondoskodása létfontosságú
volt a számára, akárcsak a bármikor szívesen látott, gyakran mesz
sziről érkező barátok, írótársak, ismerősök és ismeretlenek látoga
tásai. Ezen kívül a levelezés képezte a külvilággal összekötő köl
dökzsinórt.5 Lebilincselő élmény Flannery O'Connor leveleit ol
vasni: "Ott áll, mint saját szavaiból életre kelt főnixmadár - írja
a gyűjteményt összeállító barát, Sally Fitzgerald - nyugodt, las
sú, humoros, udvarias, egyszerre szerény és roppant magabiztos,
mélyérzésű, éleselméjű. mélyen vallásos, de sohasem ájtatoskodó,
egyenes, olykor vehemens, és a szó legteljesebb értelmében becsü
letes"." Leveleiből folyamatosan elmélkedő, tudatos, fegyelmezett,
az erkölcsi parancsokat és egyházi előírásokat meggyőződéssel

követő hívő képe bontakozik ki. A legreménytelenebb körülmé-
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rülmények közepette is meglátta az erőviszonyok aránytalanságá
ból vagy az emberi tökéletlenségből fakadó komikumot, miköz
ben árnya sem vetült rá a cinizmusnak. A sorscsapást, amelyet
betegs~e jelentett, "hamiskásan kacsintva áldásnak is föl tudta
fogni", s szokásos humorával állította, hogy az íráshoz amúgy is
a fejét használja és nem a lábát.8 Szépirodalmi munkáít" rendkívü
li műgonddal, a tökéletesség iránti vággyal csiszolgatta, egy-egy
novellát olykor hónapokon keresztül. A halála előtti nyolc évben
mintegy százhúsz ismertetést, bírálatot is írt a legkülönfélébb
tárgykörökben, javarészt helyi egyházkerületi folyóiratokba. Ezt
afféle missziónak tartotta a katolikus szellemi élet színvonalának
emelése érdekében - amelyről szépirodalmi vonatkozásban vitri
olosan úgy vélekedett, hogy "garantáltan nem ront meg semmi
mást, csak az ízlést" .10 Bár vonakodott a teoretikus megszélalá
soktól, nem mindig térhetett ki előlük. Az értekező próza szubjek
tív, közérthető formájában született, szellemes írásai eszmeileg a
kereszténység, esztétikai és irodalomelméleti szempontból a mo
dernizmus talaján állnak. Az újkritika örökségének felhasználásá
val fejtegette többek között azt, mit jelent számára egyszerre déli
nek és katolikusnak lenni, s hogy ez milyen következményekkel
jár írásművészetére.

A déli gyökerek az írónő véleménye szerint elsődlegesen a
nyelv szintjén érhetők tetten: Ifa valóságnak délies kiejtése lesz".l1
A jó író csupán azért használ egy adott tájat, hogy "megláttassa,
mi az, ami túlmutat rajta",12 azaz rá kell lelnie arra a "különös
kereszteződésre, ahol idő, tér és örökkévalóság valamiképpen ta
lálkoznak".13 Hangsúlyozottan nem akart másról írni, mint a
"végső dolgokról", és nem tudott másképpen írni, mint saját ta
pasztalataiból merítve. Így mindig a transzcendensről is üzenő

műveinek textúrája jellegzetesen déli lett. Szülőföldjében kivált
képpen az Írással való átitatottságnak és a letöretés történelmi
emlékének köszönhetőert kialakult tulajdonságokat szerette: "az
elvontság iránti bizalmatlanságot, az Isten kegyelmétől való füg
gőség érzését, és annak tudását, hogy a gonosz nem egyszeruen
megoldandó probléma, hanem elszenvedni való misztérium".14
Féltette az ipari civilizálódás folytán viharos változásnak indult
régiót önazonosságának elvesztésétől. Mindamellett biztos volt
abban, hogy a hagyomány, az élő mesélőkedv, valamint a feszült
ségek bőséges jelenléte lényegesen megkönnyíti a Délen élő író
dolgát. Az irodalomtörténészek az ötvenes évek közepe táján ta
pintják ki azt a változást, amelyet a történelem és mítosz dialek
tikus drámáját megörökítő faulkneri hagyománytól való eltávolo
dást eredményezett az amerikai irodalomban. A széppróza tema
tikája a történelemtől az abszolút felé tolódott, amennyiben a lé
tezés alapvető egzisztenciális feltételeinek keresésével kezdett fog
lalkozni, struktúrái pedig általában "egy érdesebb, látékosabb,
groteszkebb valóságérzés számára kezdtek megnyílni". 5 A vezető
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műfaj, a regény - mintegy megelőlegezve a posztmodernet 
újra fölfedezte a déli groteszk, a rémirodalom s a pikareszk ha
gyományát. Halványult a választóvonal komédia és tragédia, pá
tosz és irónia, kötött illetve improvizatív formák között, A mime
tikus epikai folyamok helyét olykor kifejezetten komikus, képre
gény jellegű irodalom foglalta el. A novella Hawthome, Poe, Cra
ne, James által megteremtett, Anderson, Hemingway és Faulkner
keze nyomán alakított, mindvégig népszerű formája ekkor 
Walker Percy mellett - elsősorban Flannery O'Connor munkás
ságának köszönhetőerrszintén új színeket öltött.

A meglepetés semmiképpen sem prózaformai újításokból fakad.
sem a metaforikus voltánál fogva rendkívül élénken láttató o'conno
ri kifejezésmód - amely ugyanakkor a drámai érzehnek festését
tárgyilagos és aprólékos leírásokkal ellenpontozza és tiszta kontú
rokkal dolgozik -, sem pedig a feszültségfokozással élő, ökonomi
kus szerkesztésmód nem lépi túl a modernista hagyomány kereteit.
Az általában mindentudó narrátor által lineárisan elbeszélt epikai
tartalmak pszichés állapotok tárgyiasításával ötvöződnek, leggyak
rabban indirekt belső monológ formájában. Az epika alaptényezői

közül az alakok és a cselekmény vonatkozásában azonban mégis
igazi kihívással találja magát szemben az olvasó.

Flannery O'Connor groteszk imaginatív világának benépesítői intel
lektusuk megváltó erejében tetszelgő értelmiségiek, társadalmi helyze
tükre vagy erényeikre büszke álszent háziasswnyok, ellenszegülő gye
rekek, vagy kifejezetten margina1izálódott alakok: vallási fanatikusok,
kallódó városlakók, dörzsölt csalók, hidegvérű köztörvényesek, azaz
testi és/vagy lelki fogyatékosok Az elbeszélések drámai fordulópont
ján jelentkező Kegyelem szempontjából pedig annak öntelt elutasítói,
vagy változni képes, alázatos elfogadói, illetve (többnyire tudtukon kí
vüli) hordozói, felkínálói. Ritka az olvasót azonosulásra hívó, rokon
szenves szereplő. Az alakok külső-belső megrajzolása különböző mér
tékben, ám mindig élményszerűen egyénített, gyakran karikatúrasze
ru. Mindebben lényeges szerepet játszanak közvetlen nyelvi megnyi
latkozásaik is. A család intézménye kínálja a koordinátarendszert,
amelyben elhelyezkednek - egymással leginkább csakcsatározó csa
ládtagként, alkahnazottként, vagy hívatlan vendégként. É1etük helyszí
ne - egynéhány városban játszódó elbeszélés és a két regény kivéte
lével - valamely félreeső vidéki birtok és környéke. A táj többnyire
kitüntetett szerephez jut a klimatikus pillanatokban; feladata a fősze

replő lelkiállapotának poetizált megjelenítése, a szakrális-transzcen
dens szféra sugalmazása. Az elbeszélések szövetében újra meg újra
föltűnő tárgyak szintén szimbolikus tartalmak hordozói, olykor a pro
fán és szakrális ütközésének pontjai,

Kétféle archetipikus cselekménystruktúra ismerhető fel az elbe
szélésekben. A kezdeti állapotból kifelé induló mozgás (elutazás),
vagy ennek ellentéte (idegen jövetele) során történnek meg azok
az események, amelyek kapcsán a főszereplők soha nem tapasz-
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talt léthelyzetben, váratlan válságban találják magukat, s amelyek
végül az eredeti viszonyok szétrobbanásához (apokalipszis) illetve
újrarendeződéséhez (apokatasztázis) vezetnek.

A "megváltásra való ráutaltság" jegyében tematizálódnak a ti
pikus kor- és helyi tünetek: feketék és fehérek konfliktusa, ide
gengyűlölet, vallási fanatizmus, a hagyományos és a technokrata
gondolkodásúak ellentéte, öncélú bűnözés. Ezek mögött azonban
rendre felsejlik önnön mérgezett forrásuk, ahol a középkori misz
tériumdrámákból is jól ismert hét főbűn valamelyike vigyorog
szembe velünk. Mire gyümölcseik megteremnek, már az égbekiál
tó bűnök berkében járunk, merthogy alig található olyan O'Con
ner-novella, amelyben ne esne vagy 'szándékos gyilkosság' vagy
'a szegények, árvák, özvegyek nyomorúságának nagyobbítása',
vagy 'a munkások bérének igazságtalan visszatartása',

A történetek általában az egyetemes keresztény tapasztalat ívét
mintázzák: a bűnösség állapotából haladnak a bűn felismeréséig,
megbánásáig, a gyónásig, a vezeklésig és a föloldozásig. Vala
mennyi stációt azonban csak a két regényben járja végig a főhős,

habár ott is talányos, hogy maradéktalanul-e. A novellák többsége
a bűnösséget és a kegyelemre való ráutaltságot dramatizálja, a
kínzó hiányt és égető éhséget, amelyet a történet vé~én - jelleg
zetesen a halál érkezésével egyidejűleg - epifánia' követ. Ezek
azok a rendkívüli, sűrített pillanatok, amelyekről - a Flannery
O'Connor számára tájékozódási pontot jelentő - Simone Weil
eképp meditált: "Az ember csak egy villámcsapásnyi időre képes
kiszabadulni e világ törvényei alól. A megállás pillanatai ezek, a
szemlélődésé, a tiszta megvilágosodásé, a lelki ürességé, az erköl
csi üresség elfogadásáé. Ezekben a pillanatokban vagyunk fogé
konyak a természetfölöttire... Aki egy percre vállalja az ürességet,
vagy kap természetfölötti kenyeret, vagy elbukik. Félelmetes koc
kázat, de bele kell menni, bár e8& percnyi teljes reménytelenséget
jelent" (Jelenits István fordítása).' O'Connor főszereplői ekkor va
lóban fölismerik a bűnbánat szükségességét, s vagy élnek az alka
lommal, vagy elvetik, hiszen "az egész emberi természet vadul
visszautasítja a kegyelmet, mert az megváltoztat bennünket, már
pedig a változás fájdalmas".18 Az elbeszélések harmadik csoport
jában nem egyértelmű a főszereplők válasza nagyerejű látomá
sukra, miáltal a jelentéses folyamatok csak a befogadó tudati-ér
zelmi világában, mintegy az elbeszélések meghosszabbításában
teljesedhetnek ki. E parabolisztikus történetekben perdöntő szere
pe van tehát a jövő sugalmazásának, de a gyakori új-, méginkább
ószövetségi allúziók révén rányílnak az idő más dimenziójára is,
és azt találjuk, hogy lIa sokkírozóan durva köntös mögött az
egész múlt és az egész jelen ott rejlik.,,19

Az o' connori paradoxon lényege ott keresendő, hogy az írónő

az önmagában megtapasztalhatatlannak gondolt kegyelmet kíván
ja prózájában megjeleníteni. "Minden történetem azt mutatja,
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hogy a kegyelem egy nem túlságosan készséges szereplőt akar
megdolgozni; de a legtöbben keménynek, remény nélkülinek,
brutálisnak, stb. tartják ezeket az elbeszéléseket.r/" A saját állítása
szerint a modem románc hagyományában dolgozó szerző nem
egyszer kényszerült értékhiányos látomásának létjogosultsága
mellett érvelni: "Foggal-körömmel védem a művésznek azt a jo
gát, hogy a világnak valamely negatív vetületét mutassa meg 
márpedig a materializmus rohamos térhódítása következtében eb
ben egyre bőségesebb a választék. Természetesen csak akkor lát
hat valamit feketének az ember, ha létezik fény, amelynél annak
látja ... lehetséges azonban, hogy a fény teljességgel a művön kívül
van. Nem a 'pozitív' vagy 'negatív' a kérdés, hanem a hihető

ség."21 Másutt, az ábrázolás- és kifejezéskritikai szempontot befo
gadáslélektanival társítva az őt és olvasói többségét elválasztó vi
lágnézeti szakadékkal magyarázta az erőszak és a groteszk alkal
mazását prózájában. "Az a személyes véleményem, hogy manap
ság a keresztény hitük fényénél látó Íróknak van legélesebb sze
mük a groteszk, a perverz és az elfogadhatatlan iránt... A megvál
tás értelmetlen lenne, ha mindennapi életünkben nem volna meg
az oka... A keresztény író visszataszító torzulásokat talál a mo
dem életben, s nehézsége abból fakad, hogy ezeket ténylegesen
torzulásnak tüntesse fel egy olyan közönség előtt, amely hozzá
van szokva, hogy természetesnek lássa őket. Az írónak egyre erő

teljesebb eszközökhöz kell folyamodnia, hogy látomását ehhez az
ellenséges közeghez eljuttassa..., sokkhatással kell nyilvánvalóvá
tennie vízióját - a nagyothallóknak kiabálunk, a csökkentlátók
nak pedig hatalmas és meghökkentő alakokat rajzolunk."u Meg
győződése szerint "szinte lehetetlenség a természetfeletti Kegye
lemről szépprózát írni. Jóformán kötelező azt negatívan megköze
líteni. Ami a természetes Kegyelmet illeti, úgy kell vennünk,
ahogy jön - a természeten keresztül. Mindenképpen a gonosszal
körbevéve működik",23 s olykor kifejezetten eszközként használja
"a tökéletlent, a tisztán emberit, sőt az álszentet is.,,24 O'Connor
végső soron az erőszak jelenlétét is úgy magyarázza, mint azét az
eszközét, amely "furcsa módon egyedül képes (szereplőit) a reali
táshoz visszatéríteni, s előkészíteni őket kegyelmi pillanataik fo
gadására. Az a gondolat, hogy a realitás olyasvalami, amihez csak
súlyos áron tudunk visszatérni, idegen az átlagolvasótól, a ke
resztény világlátásnak azonban szerves része.,,25

Az író realitás-fogalma mindig annak függvénye, hogy az illető

mit tart a valóság végső kiterjedéséről. Aki hisz a létezés miszté
riumvoltában, írja egyik esszéjében, csupán annyiban érdeklődik

a felszínen látottak iránt, amennyiben azokon keresztül magáról a
misztériumról nyer tapasztalást. Ez a fajta próza "folyvást a misz
térium határai felé tolja ki önnön határait".z6
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