
nevét, az "első generációs" holokauszt-túlélők

olyan alakjai közé emeli, mint Paul Celan,
Tadeusz Borowskí, Primo Levi, vagy mint az
írónemzedék utolsó még élő tagja, Kertész
Imre. További jelentős művei a Leieu ader der
Abbruch (1974), egyesszéregény, mely egy Pá
rizsban dolgozó festő történetét telíti a holo
kauszt reflexiójával. és a Hand an sich legen
(1976), egy nagyesszé, amely az öngyilkosság
kérdésével foglalkozik.

De miféle csele ez a reflexiónak. mely segít a
Simone Weil-i malheur értelmében szereneset
lenségtől sújtott túlélőn mint "baleseti" egzisz
tencián. ugyanakkor a hatvan évvel ezelőtti ese
ményekhez és egyben egy metatörténeti álla
pothoz az egyetlen lehetséges viszonyulás? A
könyv öt esszét tartalmaz. A szellem határán az
Auschwitzba hurcolt értelmiségiek helyzetét
elemzi, s arra jut, hogy ott, ahol a dolgok és az
emberek nyers testi erejükre és anyagszerkeze
tükre redukálódnak és a szavakból elillan min
den referencia, mely nem a tábor fizikai valósá
gához köti őket, a "szellem" és az "esztétikai
halál" 19. századi fogalma érvénytelen, és a fizi
kumában megjelenő értelmiségi fogolytársai
közt a legszánalmasabb. A kínvallatás a tortúrá
nak alávetett személy megbélyegzettségérőlés
a világba vetett eredendő bizalmának elvesztésé
ró1szól. AMennyi haza kell az embernek? a lágerla
kó számkivetettségéről és a második világhábo
rú utáni nyugati társadalmakban élő ember gyö
kértelenségéró1 mutatja meg, hogy egy tőró1 fa
kad és voltaképpen mindkettő ugyanaz a hazát
lanság. Merész, némelyeket bizonyára könnyen
megbotránkoztató írás a Ressentiment-ok: ta
pasztalva az akkori nyugatnémet társadalom
nagy részének jó lelkiismeretét, a megbocsátást
megtagadó és a felejtéssel szemben való ma
kacs ellenállást hangoztató esszé a bűnös szoli
daritását a szenvedésben: szembesülését saját
bűnével a megbocsátás elengedhetetlen felté
telévé teszi. Az utolsó darab, a Zsidóságom vál
lalásának kényszere és lehetetlensége a túlélő, egy
identitását vesztett és mégsem asszimilált, vé
gül majdnem teljesen kiirtott kisebbséghez tar
tozó egyén igazi katasztrófáját acímben meg
fogalmazott paradoxonban látja. Ot esszé - öt
kísérlet.

De más neve is van az emberi méltóság utá
ni vágynak. Létezik olyan szenvedés, mely
gyökértelenné és idegenné tesz bennünket em
bertársaink közőtt, mert mérhetetlen tudást
eredményez. Ezért nem valamiféle tudás meg
szerzésére irányulnak Jean Améry kísérletei,
hanem a testvéri megértés vágyától vezetve ép
pen saját mérhetetlen tudásunk megértésére és
megosztására. Egyszerre céljuk a megértés és a
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megértetés. Öt esszé - öt kísérlet: talán azért
mondhatóak máris sikeresnek, mert már maga
a reflexió is viss,zaszerzett erő és méltóság.
(Ford. Blaschtik Eva; Múlt és Jövő, Budapest,
2002)

AMBRUS GÁBOR

SZILÁRD LÉNA: ANDREJ BELlJ ÉS AZ
OROSZ SZIMBOLISTA REGÉNY
POÉTIKÁJA

Szilárd Léna második magyar nyelvű könyvé
nek főhőse, az orosz szimbolizmus fiatalabb
nemzedékéhez tartozó Andrej Belij költőként.

regényíróként és irodalomteoretikusként egy
aránt jelentős életművet hagyott maga után. A
szerző figyelmének középpontjában Belij prózá
ja áll, melyet sajátos. abevezetésben részletesen
bemutatott módszerrel vizsgál. Az első herme
neutikai szint, a "dose reading"-re emlékeztető

aprólékos szövegértelmezés alsó lépcsőfoka

után az elemzés egyre magasabb absztrakciót
kíván, s először az egyes műtői a kor szellemé
nek megértése felé, késöbb a műben manifesz
tálódott archetípus felkutatása felé, végül pedig
a műalkotás hátterében felsejlő rítus tudatosítá
sa felé tart. Az értelmezési szintek egymásba fo
nódva, egymást áthatvajelennek meg a könyv
ben, elkülönítésük szinte szerzőtársi aktivitást
kíván a befogadótól.

Szilárd Léna olvasási módját figyelemmel kí
sérni önmagában is élményt jelent. A második
szinten a monográfia prózatörténetként is fel
fogható, mely lépésről lépésre vezeti el olvasó
ját Dosztojevszkij mítoszregényétől és a csehovi
izomorf szövegalkotási elvtől Merezskovszkij,
Brjuszov és Szologub regénykísérletein át egé
szen Andrej Belij experimentális prózájáig,
hogy azután az avantgárd regények felé való
rövid kitekintéssel jelezze még a Belijutáni pró
zaírás fő törvényszerűségeit is.

Az elemzés harmadik szintjén vizsgálja a
szerző azokat a mitologémákat, amelyek az
egyes művek hátterében állva azok "ezoteri
kus", sokszor az olvasó számára külön felké
szültség nélkül nem is érzékelhető jelentéssíkját
alkotják. Így például Az orosz szimbolizmus Dan
te-kódja círnű fejezetben bemutatja, hogyan vált
a reneszánsz mester alakja a szimbolista diskur
zusban a rózsakeresztes beavatás "lovagi útjá
nak" emblémájává, s hogyan tettek szert a Dan
te-kép egyes részletei emiatt sajátos jelentés
többletre. Az utóbbi években publikált archív
dokumentumok révén ma már közismert a kü
lönböző okkult eszmerendszerek hatása az
orosz szimbolizmus vezető alakjainak világlátá-



sára, me ly azután egyaránt manifesztálódott
művészi gyakorlatukban és mindennapi életük
ben. A könyvben olvasható elemzések azonban,
azon felül, hogy legalább tíz évvel a fent emlí
tett dokumentumok közzététele előtt születtek,
más szempontból is megőrizték aktualitásukat.
Arra tanítják meg az olvasót. hogyan fejthető fel
mindez magából a szépirodalmi műből, hogyan
nyílnak meg az értő szem előtt a szöveg eladdig
rejtett, ezoterikus rétegei.

Szilárd Léna végül az értelmezés negyedik
szintjén Belij alkotásait a szakralitáshoz, a transz
cendens normához való viszonyuk összefüggé
sében vizsgálja. Bemutatja, hogyan vetette el
Belij a Dosztojevszkij által létrehozott regénytí
pus orthodox keresztény alapokon nyugvó axi
ológiai rendszerét, s hogyan jutott el, az új val
lási tudat keresésének évei után ahhoz a re
génymodellhez, amely szimbólumrendszerével
és hierarchikus jelentésszerkezetével adekvát
módon engedi testet ölteni szerzőjük sajátos.
gnosztikus alapokon nyugvó "duo-pluro-mo
nizmusát".

A könyv, melynek megjelenése a magyar
nyelvű irodalomkutatás komoly eseménye, az
olvasót nem csupán új információkkal gazdagít
ja, hanem a problémakör alkotó továbbgondo
lására is ösztönzi. (Széphalom Könyvműhely, Bu
dapest, 2002)

ALEXANDROV ANDREA

A SORSUNK. ANTOLÓGIA

1941 és 1948 között jelent meg Várkonyi Nán
dor szerkesztésében ez a kitűnő pécsi folyóirat,
amelynek legszínvonalasabb, legérdekesebb írá
sait most Tüskés Tibor válogatta egybe. És ez
így méltó és igazságos, hiszen ugyanolyan ön
feláldozó lelkesedéssel és tudással fáradozik
Pécs irodalmi központtá tételén. mint annak
idején Várkonyi Nándor tette, akinek szerkesz
tői munkásságát és irodalmi elveit Tüskés kü
lön tanulmányban is méltatja.

A Sorsunk nem előzményeknélkül indult el.
Pécs szellemi életének meghatározója volt a tíz
esztendővel korábban szervezett Janus Panno
nius (a háború után Batsányi János néven újra
működő) Társaság. Várkonyi pedig olyan sze
mélyiség volt, akinek szellemi kisugárzása sok
jelentős korabeli írót és gondolkodót érintett
meg. (Elegendő Németh Lászlóval és Weöres
Sándorral tartott kapcsolatára utalnunk.) Telje
sen érthető, hogy hívó és kérő szavára szinte a
teljes korabeli magyar írótársadalom megmoz
dult, s a Sorsunk az egyik legszínvonalasabb fo
lyóirattá vált, s az maradt a háború után is, egé-
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szen elnémításáig. Várkonyi Nándornak kü
lönleges érzéke volt az ellentétek elsimítására:
lapjában együtt szerepeltek népiek és urbánu
sok, és kitűnő érzékkel figyelt föl a tehetséges
fiatalokra, akik közül jó néhányan a Sorsunk
ban kezdték később magasba ívelő pályafutá
sukat (Fodor András, Mészöly Miklós, Rákos
Sándor, Simon István). Erdeme. hogy figye
lemmel kísérte a szomszédos országok irodal
mát, a háború után rendszeresen adott hírt az
erdélyi és jugoszláviai magyar irodalom ese
ményeiről.

Az antológia szerkesztője a legjobb mód
szert választva időrendbenmutatja be a folyó
irat egymást követő évfolyamainak időtálló

írásait. Természetes, hogy az első években a
valamiképpen Pécshez kötődő írók kaptak na
gyobb szerepet, de műveik akár a Magyar
Csillagban is megjelenhettek volna. A rokon
művészeti ágak jelentékeny alkotóinak írásai
pedig azt bizonyították, hogya Sorsunk az
egyetemes magyar művészet képvileletére is
vállalkozott. Rendkívül tanulságos Martyn
Ferenc francia és magyar festői törekvéseket
párhuzamosan bemutató tanulmánya, vagy
Demény János írása Veress Sándor zeneszer
zőről.

Hamvas Béla esszéi rendszeresen megjelen
tek, és éppen róla írta Demény János, hogy az új
kulturális világrend egyik "kristályosodási
pontja". De jelen volt Illyés Gyula, Németh
László, a mára szinte elfeledett, épp Tüskés Ti
bor által méltatott Fábián István, a Nyugat szin
te teljes harmadik nemzedéke, élen Weöres Sán
dorral, az idősebbek közül a szerkesztésben ta
pasztalatait kamatoztató Bárdosi Németh János
egy másik dunántúli tájegység képviseletében,
apapköltő Kocsis László, a Várkonyi Nándor
nak irodalomtörténete írásakor is segédkező

Harcos Ottó, s hosszan lehetne folytatni a név
sorolvasást annak bizonyságául, hogyan lett a
Sorsunk országos lap. A szerkesztő minőség

érzékének bizonyítéka, hogy az utolsó évfo
lyamokban egyre nagyobb teret szánt az "új
holdasoknak" r [ánosy Istvánnak, Lakatos Ist
vánnak, Mándy Ivánnak, Rába Györgynek,
Vidor Miklósnak és a később tragikusan alá
hulló Darázs Endrének.

Tüskés Tibor válogatásáról felsőfokban ille
nék szólni. Nemcsak nevek és művek, hanem
folyamatok és szellemi törekvések is feltárulnak
tevékenysége nyomán. A Sorsunk megérdemli,
hogy ilyen gondos, hozzáértő válogatásban ol
vassuk újra közleményeit. (Pannónia Könyvek,
Pécs, 2002)

RÓNAY LÁSZLÓ


