
érezheti, hogya tudomány segítségével megta
lálta a kulcsot lelki működésének megértéséhez.
Pszichológiából ismerős szakkifejezések garma
dával - elfojtás, kivetítés, tagadás stb. - fel
vértezve küszködik lelki bajaival.

De mi köze mindehhez egy hívő keresztény
nek? Mondhatnánk, hogy rossz a kérdés. Ponto
san annyi, mint egy depressziós ateistának vagy
egy békés, nagyvárosi buddhistának. Anselm
Grün a Megosztottság. A meghasonlásból a teljes
ségre círmí, a Bencés Kiadó "Lelkiségi Füzetek"
sorozatában megjelent fekete borítójú, kis köny
vében is általánosan elterjedt pszichológiai fo
galmakat használ fel evangéliumi történetek új
raolvasásához, és így hoz minket közelebb a
kétezer évvel ezelőtt született Iráshoz. Jézus
hoz, saját magunkhoz.

Grün olvasatában a Márk evangéliumából
származó szabadulási történetek szereplőinek

személyiségében keletkezett belső megosztott
ság válik a betegség okozójává. ami a démonok
megszállása miatt romokban heverő emberek
küzdelmeként jelenik meg az eredeti szöveg
ben. A mélylélektan eszköztárát felvonultató ér
telmezési kísérlet Freudon, [ungon felnőtt nem
zedékünk számára kívánja olvashatóvá tenni a
légiónyi ördögöt felvonultató történetet.

A tudományos megközelítés ellenére igazá
ból csak ízelítöt kapunk egy lehetséges pszicho
lógiai szempontú értelmezésből,leegyszerűsíté

sei azonban a közérthetőséget szolgálják, ha né
miképp a szabatosság rovására is. Egyes kijelen
tései problematikusak lehetnek, mint például:
"Napjainkban sok terapeuta látja el azt a felada
tot, amit egykor Jézus tett", mert bár nem való
színű, hogy Jézus szerepét bagatellizáló szándék
kifejeződései lennének, ezt korábbi könyvei is
meretében bizton állíthatjuk, de a megelőző eti
mologizáló, filozófiai mélységekbe hatoló fejeze
tek szabatos, tudományos stílusa után a szöveg
ben felületes slamposságnak tetszenek.

A könyv gyakorlati szempontból inkább pre
ventív jellegű, a figyelő ember számára segítsé
get jelenthet belső egységének megteremtéséhez.
Hozzásegíthet felismerni közösségében, környe
zetében, saját magában a betegség, a megosztott
ság csíráit. Megoldást kínál a tépelődő ember
számára, miként kezelje a tudata legmélyén, il
Ietve sokszor inkább a tudattalanjában létező ne
gatív memóriatartalmakat, amelyek állandóan a
felszínre szeretnének hatolni, de valamiért mégis
.Jent" maradnak kellemetlen, nyomasztó érzése
ket okozva ezzel hordozóinak. Rendben van
nak-e kapcsolataink, reális-e önismeretünk. ele
gendő időt fordítunk-e arra, hogy problémáínkat
imáinkban Jézussal is megosszuk? Erdemes oda
figyelni ezeknek a kérdéseknek megválaszolásá-
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ra, hiszen a keresztényeket sem kerülik el a sö
tét órák, de a komoly betegségek sem.

A könyv végén életből merített példákkal il
lusztrálja olvasói számára a jelenkor hasonló
történéseit, miközben alapos kritikával illet bi
zonyos közösségeket és jámbor, de önismerettel
csekély mértékben rendelkező híveket, akik
többnyire jóhiszeműen az úgynevezett "tökéle
tesség" felé törekednek. de nem látják, hogy
mekkorává mélyült a szakadék az eszmény és a
valóság között.

Polemizál azzal a keresztény emberek között
gyakori hittel, amely szerint a gonosszal nem jó
szóba elegyedni, mert akkor lép csak igazán
színre. Sőt, kifejezetten ösztökél a párbeszédre,
vagyis a pszichoanalízis nyelvén az elfojtás elle
ni kűzdésre, a tudatalatti nyomasztó dolgok fel
színre hozására bíztat. Mivel "aki tudatában
van saját árnyékának, az óvatosabban bánik ön
magával, és kritikusan vizsgálja indítóokait.
Nem fogja saját árnyoldalait más népekre vagy
a szomszédra kivetíteni, és könyörületesebben
bánik a környezetében lévő emberekkel is."

Egy dolgot viszont mindig szem előtt tart, és
alaposan igyekszik olvasójában elmélyíteni: a
párbeszéd a gonosszal nem lehet pusztán kétol
dalú, erre tanítanak az evangéliumi történetek
is. Jézust is be kell vonnunk a problémáinkkal
való szembenézésbe. vagyis kizárólag három
pólusú kommunikációról lehet szó. A megosz
tott ember csak Jézussal együtt képes egységre
jutni, de még úgy sem könnyü, hiszen Szent Pál
apostolnak is meg kellett küzdenie ezzel: "Ma
gam sem értem mit teszek, mert nem azt te
szem, amit szeretnék (a jót), hanem, amit gyűlö
lök (a rosszat)." (Róm 7,15)

Önsajnálatunk mocsarában vigasztalást nyújt
hat ez a kis könyvecske, mivel ismételten tuda
tosítja bennünk azt, amit jó esetben már tapasz
talhattunk: Isten szemében mi teljesen transzpa.;
rensek vagyunk, és akár akarjuk, akár nem, O
részese életünknek, így részese vívódásainknak
is. Ha a mindennapok taposómalmában szétfor
gácsolódunk is, tudnunk kell, mi az egyetlen út,
amely a hívő embert a teljességre vezeti. (Bencés
Kiadó, Pannonhalma, 2002)

SOLTI SZILVIA

SZIRÁK PÉTER: KERTÉSZ IMRE

Mielőtt bárki megdicsérné vagy éppen elma
rasztalná Szirák Pétert azért, mert alig néhány
hónappal a Nobel-díj után monográfiát jelente
tett meg Kertész Imre opusáról. megjegyezen
dő: merő véletlenről van szó - miközben a
Kertész-könyv formálódott, Kertész Imrét No-



bel-díjjal tüntették ki. Persze nem lehet kellően

dicsérni a véletlent, amely hasonlóképpen aktu
alizálta az MTA Irodalomtudományi Intézeté
nek és az újvidéki Magyar Tanszéknek a díj
előtt egy évvel meghirdetett s alig néhány héttel
a díj után tartott Kertész-konferenciáját is. (A
tanácskozás anyagát a Hungarológiai Közlemé
nyek 2002/2-es száma közlil)

Díjnak és monográfiának tehát csupán annyi
köze van egymáshoz, hogy mindkettő Kertész
Imrével kapcsolatos. Szirák is csak könyve első

mondatában, afféle evidenciaként említi a leg
rangosabb irodalmi kitüntetést, s már a követ
kező mondattól kezdve a legjelentősebbnek ítélt
Kertész-művel, a Sorstalansággal foglalkozik, és
teszi ezt a monográfia egyharmadát kitevő, A
megérthetetlen megőrzése című fejezetben.

Kiindulópontként Szirák a regény recepció
történetét választja, lévén hogya Sorstalanságot
(1975) szinte tíz éven át visszhangtalanság
övezte, s majd csak - amikor Spiró György
esszéje felfedezi - a nyolcvanas évek közepén
fordul felé az irodalmi figyelem, amely (Szirák
válogatott szakirodalmi jegyzéke is tanúsítja) a
kilencvenes évektől (nyilván nem függetlenül a
Sorstalansággal trilógiát alkotó A kudarc és a
Kaddis a meg nem született gyermekért című regé
nyek megjelenésétől is) már kifejezetten érdek
lődik/foglalkozika Kertész-jelenséggel. Szirák
a regény körül kialakult kezdeti csendet a téma
tabuizáltságával és a mű korát megelőző jelle
gévei magyarázza. A kettő közül ő természete
sen az utóbbival foglalkozik, s az alapvető okot
a mű "nyelv és valóság szernléleti" másságában
látja. Abban, ami nemcsak kitüntetett sajátsága
Kertész Imre immár világhírű regényének, ha
nem ami lényegében megkülönbözteti a holo
kausztról/Auschwitzről írott művek mindegyi
kétől, köztük olyan jelentős alkotástól is, mint
Jorge Semprun A nagy utazása. Kertész ugyanis
nem az ideológia oldaláról közelít a témához,
ami általában a 60-as/70-es évek magyar regé
nyeire vagy a témában rokon művekre volt jel
lemző.

Kertész érdeme, hogy sikerült olyan nyelvi
gépezetet teremtenie, amely lehetővé tette a
műfaj átértelmezését, s ezzel összefüggésben al
kalmas arról a "felfoghatatlan és áttekinthetet
len valóságról" hitelesen szólni, amelyről "egye
düi az esztétikai képzelet segítségével alkotha
tunk valóságos elképzelést". Ezért látja Szirák a
Sorstalanság című "holokauszt-regény" megérté
sének legadekvátabb lehetőségéta mű nyelvi vi
lágának, "narratív-diskurzív" alakításmódjának
elemzésében. A nyelvben mutatkozik meg a
Kertész-regényen végighúzódó alapprobléma:
az identitáskeresés kérdése, amely a Sorstalanság
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írója esetében nem korlátozódik csupán Ausch
witzra, hanem a létezés teljességére. Ezzel ma
gyarázható, hogy Kertész mind a mai napig ide
gennek érzi magát. (Akik ezt nem értik, azok 
igazságtalanul - magyarságellenességgel, sőt

-gyűlölettel vádolták/ják a szerzőt, s otrombán
nem esztétikai, hanem nemzeti síkon próbálták
kétségbe vonni Kertész Nobel-díját.)

Szirák Péter monográfiájának nagy érdeme a
szakszerűség mellett (hivatkozásai mindig
funkcionálisak s nem divatot hajszolóan önrnu
togatóak), hogy őt a megértés szándéka vezérli,
nemcsak az immár emblematikus Sorstalanság
értelmezésében, hanem a folytatásnak tekinthe
tő másik két regény vizsgálatakor is, amelyek
hasonlóképpen "az identitás újragondolásának
kérdéskörét" tekintik az emberi létezés alapkér
désének. mint Kertész naplója, esszéi vagy kon
ferenciaszövegei. Ezeket a nem kifejezetten
szépprózai jellegű munkákat azonban Szirák
kevésbé tartja jelentős/értékes szövegeknek,
mint a regényeket, amivel nem tudok egyetérte
ni, mert megítélésem szerint mind a vallomás
ként olvasható Valaki más, mind pedig A szám
űzött nyelv esszéi nemcsak szervesen kapcsolód
nak az író szépprózájához, hanem az adott mü
fajon belül példamutató szövegek, s nem való
színű, hogy felszínességgel vagy túlzott publi
cisztikussággal illethetők. (Kalligram, Pozsony,
2003)

GEROLD LÁSZLÓ

KALANDOZÁSOK A
VILÁGIRODALOM ÚTVESZTŐIBEN

Kissé módosítva Fried István most megjelent
két könyve (Írók, müuek, irányok; A közép-európai
szöveguniverzum) egyikének sokat sejtető al
cím ét, annak némiképp megváltoztatott fogal
mazásával jellemezném e kitűnő, iskolaterem
tő irodalomtudós legfontosabb törekvéseit.
Márai-kutatásai és szövegközlései alapvetőek,

s mintha a kitűnő író sokat emlegetett európai
sága ihlette volna meg a vele foglalkozót: Fried
István az összehasonlító (és felfedező) iroda
lomtudományi kutatás egyik legjelentősebb

képviselőjévé nőtt. Nemcsak a közép-európai
és a magyar irodalmi törekvések rokonságait
kutatja, hanem a különféle művészeti ágak
összefüggéseit is. Ez a témakör természetesen
különleges fölkészültséget és tudást igényel:
feltételezi, hogya kutató nemcsak szakmájá
ban otthonos, hanem a zenében és a képzőmű

vészetben is. Bizonyítéka ilyen irányú tudásá
nak és érzékenységének például a Turgenyev és
a zenecímű tanulmánya, míg Franz Kafka regé-


