
hetjük, aki szerint a stílus erénye a világosság
és a tárgyhoz illő fogalmazásmód. A világos
ságon azt érti, hogy a szavak érthetőek legye
nek. (Ha fejtegetéseit nyomon követjük, nem
szabadulhatunk attól az értéstől. hogy Betori
káját eredménnyel és haszonnal kamatoztat
hatnák tevékenységük során némely politiku
sok, akik azt érzik feladatuknak, hogy az
igazságot minél bonyolultabb műveletekkel

fedjék el). Arisztotelész elméleteit tanítványai
egyike, Theophrasztosz fejlesztette tovább.
Neki már külön gondja volt az ékesszólásra
és a stílus emelkedettségére is.

Adamik Tamás külön fejezetben tárgyalja az
első latin nyelvű stilisztikát. Szerzője minden
bizonnyal Cornificius, műve egyes részleteit az
ifjú Cicero - a szónoklás nagymestere - hasz
nálta, aki azzal is óriási hatást tett, hogy az esz
tétikai elemzés lehetőségét is felvetette arra ösz
tönözve irányzatának követőit, hogy esztétikai
nézőpontból is vizsgálják a görög irodalmat. A
szintézist végül Quintilianus alkotta meg Insti
tutio oratorica című összefoglalásában, amelyet
az első század végén adott ki.

Új feladatot jelentett a Biblia értelmezése és
üzenetének közvetítése. Órigenész erre betű
szerinti és átvitt értelmű módszert dolgozott ki,
utóbbit Augustinus helyezte tudományos ala
pokra jelelméletével, amelyben az addig szüle
tett antik stíluselméletek eredményeit alkal
mazta a Szentírás értelmezésére így teremtve új
műelemzési eljárást.

Adamik Tamás kitűnő könyve nemcsak a
stíluselméletek összefoglalása, hanem ma is
haszonnal forgatható munka, kivált azok me
ríthetnek belőle, akik nem nélkülözik az ön
kritika erényét. (Seneca Kiadó)

RÓNAY LASZLÓ

WUTKA TAMÁS: MINDENT TUDUNK

A Mindent tudunk jórészt publicisztikai íráso
kat fog egybe, többségében a nyolcvanas
évek végén, a kilencvenes évek elején szüle
tetteket - ám műfaját nem könnyűmeghatá
rozni. S talán épp e sajátos eldöntetlenség,
egyfajta kettősség érzése teszi élővé, dinami
kussá és változatossá a három részre tagoló
dó kötetet. Igaz, az utolsó harmadban kevés
bé valósul ez meg: a halottakra való vissza
emlékezések, meghökkentőert idős alkotókról
szóló esszék (rég)múlt és jelen - természetes
nosztalgiá tól sem mentes - kettősségének
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olyan érzését idézik föl, amely sokkalta isme
rősebb és megszokottabb annál, semmint
hogy indokolná és általános érvényűvé emel
né a nem ritkán igen személyes vagy érzel
mileg (túl)feszített hangvételt.

A kötet középső részére már sokkal inkább
jellemző az együttes, közös (el)gondolkodás
szándéka, miáltal ezek az írások olyan beszélge
tésre hívják meg olvasóikat,me1y vitára, egymás
véleményén való mérlegelő töprengésre késztet
Hisz a rövid megjegyzések és reflexiók maguk
nem követelnekfeltételnélküli elfogadást Mégis,
mindeme nyitottság ellenére, nehéz elfojtani az
érzést a témává emelt korszak. ennek eseményei
túl közel vannak hozzánk még ahhoz, hogy ne
elevenítsenekföl, sőt tartsanak napirenden olyan
történéseket és tapasztalatokat is, amelyeken ta
lán már nyílna mód túllépni, s amelyektől- egy
bizakodóbb jövő felé rugaszkodva - inkább el
szakadnunk kellene. S részint talán ebből fakad,
hogy az olvasó érdeklődését a kötet első írásai
tudják igazán fölkelteni. Azok a hosszabb írások.
melyekre már némi történelmi távlatból tekinthe
tünk; olyan látókörból, ahonnan élesebben látiuk
azokat a vonásokat és irányokat, amelyek még
érezhetőenbefolyásolják sorsunkat

BENGI LASZLÓ

LŐKKÖS ANTAL: VAN-E AZ ARKAN
GYALOK SISAKJÁN TOLLBOKRÉTA?

Hiába. Aki egy kicsit is járatos a nyugati ma
gyar irodalomban, az nagyjából tudja, mire
számíthat, ha kezébe veszi a Svájcban élő

Lőkkös Antal elbeszéléskötetét (a borítóra no
vellákat írtak, míg a harmadik oldalon már
elbeszélések szerepel). Olyan (irodalmi) hatá
sokkal a benne szereplő írásokban, melyekkel
nem találkozhat a Pannóniában "rekedt"
íróknál. Olyan vér- és élményanyag frissítés
seI, mely nálunk hiánycikk. Lőkkös Antal va
lamennyi írása rövid, fegyelmezett, nem paza
rolja a szavakat, nem ömleng, vádol, ha vala
melyik szereplőjét emlékezésre kényszeríti. Jól
tájékozott, nem rekedt meg egy egyszerű, lapos
vagy maximum csattanó elbeszélő szintjén. "Ri
dendo dicero verum. Megmondani az igazat 
hol fanyar mosollyal, hol meg derűs iróniával.
Lőkkös Antal írásművészetének ez a titka" 
írja Békés Gellért ajánló soraiban.

A kötet első harmadának elbeszélései még
kevés művészi szabadsággal bírnak, az írások
minősége a kötet vége felé mind jobb lesz,



mintha eldobná tanító kötelességét az író.
Ugy tűnik, a kötetben szereplő szövegek a ke
letkezésük ideje szerint követik egymást. Hő

sei nagyrészt vasutasok, pici részletekből áll
össze a világuk, életvitelük, hála a kihagyá
soknak a szájbarágás helyett ide-oda ugrálás
ra ítél minket a szerző. Magabiztosan kezeli
az idősíkokat, nem jjed meg maga sem az
ide-oda ugrásoktól. Ugy vezeti a nyájas olva
sót, hogy az hisz neki. A közvetlenül a máso
dik világháború után-ba helyezett írásaiban
az irónia uralkodik, az oly kínos gyűlölet

nincs bennük. A Falusi kártyaparti rendkívül
szuggesztív elbeszélése, melyben a parasztgaz
dák az államosítás helyett inkább elkártyázzák
a párttitkárral az egész falu földjét, s az egész
nek a keserűsége odáig fajul,hogy a végén egyi
kük már a menyasszonyát is tétként teszi fel.

Lőkkös Antalt nyugodtan nevezhetjük
posztmodern szerzőnek, A múltat, egyfajta
móriczi irodalmat ötvöz az ezredvégi fikciók
kal, Ray Bruddberry-vel, kis meséket gyárt a
nagyok helyett, s csak a gyengébbeknek jó
solhatjuk meg előre a befejezését. A Tizenöt
deka lengyelkolbász narrációja és a történet hát
terében megbúvó indulatvilág Djuna
Barnesséhoz hasonlít: A legszebb kolbászkariká
kat válogatta ki és rakta a kenyérre. A lány az első

karikából kipiszkálta a szalonna darabokat, s úgy
csípett el egy falatot a széléblil. / - Ez a legjobb
benne - biztatta a fiú. - Ha pénzem van, csak
ezt veszem, mert a kétforintos olyan száraz... / A
lány letette a kezébéfl a kolbászt és iszonyodva né
zett a fiúra. Aztán fölállt, kiment az ajtón és szó
nélkül szaladni kezdett.

írásai között található számos bibliai pa
rafrázis (A szamár meg az ökör, Egyfül csodála
tos történet). Vallásilag látszólag jelentéktelen
szegmenturnokból indul ki Lőkkös Antal,
majd ezek köré remek történetet körít, nem
okoskodik, nem jelent ki semmi egetrengetőt,
tartja magát a kánonhoz. Már a kötet címadó
elbeszélése is fantasztikus elemekkel tarkított
és nem jellemző a pannon-magyar iroda
lomra. A Romantikus történet és A Szörnyeteg
stílusa és története rendhagyó.

LőkkösAntalnak nem ártana némi reklám,
hisz megérdemelné, hogy a sok gyenge, de a
mai kornak megfelelőenagyonreklámozott és
botrányozott írások mellett/helyett az ő írá
sai is bekerüljenek a magyar irodalmi közvé
leménybe, kánonba. (1998)

SZŰTS ZOLTAN
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NAGY ANDRÁS: FŐBENJÁRÁS

Koppenhága, Bécs, Budapest; Kierkegaard,
Mahler, Lukács György. Három elgondolkod
tató esszé értésről. olvasásról, gondolatok
sorsáról, hatásáról.

"Boldog az az ember, aki hozzám hasonló
an elutasítja, hogy lépést tartson a korral" 
vallotta a dán filozófus Európa 1848-as törté
nelmi tavasza idején is. Viszolygott a lázadó
tömegtől, mely az individuum elpusztításá
val volt számára egyenlő. Gondolkodásának
középpontiában mindvégig lsten volt és ma
radt, ezzel magyarázhatók kétségbeesett tá
madásai a "vallással" szemben is, melyek
mindig a "hit bürokratái" ellen irányultak.
Művei nehezen és későn jutottak el a magyar
olvasókhoz. Az első róla szóló esszé 1909-ben
született, mégpedig Lukács György tollából,
aki sortüzek és súlyos politikai döntések mel
lett is mindvégig hangsúlyozta a dán bölcselő

saját fejlődésére gyakorolt hatását. Igaz, Lu
kácsnál a kierkegaard-i dilemmák éppen lé
nyegül<től - a hittől- szabadulnak meg. És
vajon miért jelent hasonló szellemi impulzust
számára Dosztojevszkij, akinek regényeiben
Kierkegaard jelenléte nemcsak meglepő, de
szinte domináns? S Dosztojevszkij világából
hogyan vezethet a magyar filozófus útja a
bolsevik mozgalomhoz?... A századelő filozó
fusainak, íróinak felvillantott portréival segít
a szerző eligazodnunk ezekben a kérdések
ben.

A középső esszé Gustav Mahler Magyar
országon töltött éveit jeleníti meg. A huszon
nyolc éves zseni a Magyar Királyi Operaház
új igazgatójaként érkezett Budapestre 1888
ban. A zenéhez túlzottan nem értő honatyák
kívánságára jött a fővárosba, akik bíztak a
még ismeretlen, de tehetséges fiatal
emberben. Néhány év múlva mégis feldühö
dött emberek skandálják az Opera előtt: "Ab
zug Mahler!" Mit kezdhetett végletesre törő

szándékaival, tökéletesség-igézetével Buda
pesten a zeneszerző - vagy fordítva: mit
kezdhetett Budapest éppen ővele?

A kötet alcímének hősei kőzős hagyo
mányrendszer áldozatai és megrendítői, ha
más-más módon is. Érdemes nyomukba sze
gődni! (Fekete Sas Kiadó, 1998)
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