
szemben." A - nem mellékesen - éppen
Báthori által fordított Rilke-levelek közül egy
1903-as darab fogalmaz így. Anélkül, hogy e
fölfogást érdemben elemezni (netán vitatni)
próbálnánk, megkockáztatjuk az állítást: a ril
kei belátásban Báthori Csaba írásai nemcsak
elvi értelemben osztoznak, de gyakorlatba ül
tetésére is nagy ívű kísérletet tesznek. Amint a
Rilke költészetére alkalmazott terminusok
("tágasabb kísértés" - 74., .Jétfigyelmí szög" 
75., "nagyobb léptékű nyugalom" - 91. stb.) is,
úgy érezzük, már-már gondtalanul visszavo
natkoztathatók volnának a jelen munkából elő

rajzolódó elemzői érdekeltségre, értekezői táv
latosságra.

A gyönyörű Kalligram-kiadvány címlapján s
gerineén is René Magritte talán leghíresebb
képe látható, A fények birodalma (ennek is
1949-es változata). A festmény metaforikus-alle
gorikus érvénye (a belakható és a belátható, az
emberi és az emberen túli világ kettősségében

árnyak és fények, nemlét és lét ontologikus
összjátékára ráismerő ismeretelméleti jelképles
ség) a festményt többé teszi puszta illusztráció
nál. Többé teszi, mert többé teheti; A nyil és a
húrban ugyanis adva van a könyv, mely képes
(és méltó is), hogy párbeszédet kezdeményez
zen a festészet néma jeleivel - s a létezés hall
gatag nyelvtanával. (Kal/igram, Pozsony, 2005)

HALMAJ TAMÁS

ASPER]ÁN GYÖRGY: FOGADJ
SZÍVEDBE
József Attila életregénye

Asperján György Fogadj szitedbe című regénye
monumentális terjedelmével a József Attila em
lékévnek valóban "kiemelkedő" vállalkozása.
A tanácskozások, előadások, tanulmányok és
tanulmánykötetek rengetegében, amelyek néha
már-már elfedik a lényeget, azt hogya 20. szá
zad magyar lírájának egyik legnagyobbjára
emlékezünk, nem érdektelen az életút regényesi
tése sem. Különösen, ha azt is figyelembe
vesszük, hogya tanulmányok és előadások egy
része nem József Attiláról szólt, hanem értelme
zői dühödt, olykor teljesen érthetetlen indulatú,
az ünnephez méltatlan csatározásáról. Nagyjá
ból kivehetőek voltak a frontok, békekötésre
nem volt remény, igazi pozitívumnak azt láthat
tuk, hogya fiatalok tanácskozásai színvonalas
megfigyelésekben bővelkedtek, ők ugyanis a
költőről igyekeztek szólni.

Térjünk azonban vissza Asperján György re
gényéhez, amelyet semmiképpen sem neveznék
kultikusnak, mint egyik méltatója tette, de is-
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meretterjesztőnek, népszerűsítőnek feltétlenül.
Jelentősége abban rejlik, hogy olvasójával meg
kedvelteti az írót, megérezteti tragédiáját és
életrajzába ágyazva nagyságát is megsejteti.

Az életrajzi regények a múlt század húszas
harmincas éveiben jutottak a tetőpontra. Irók,
zenészek, festők regényes élettörténetét falták
az olvasók, némelyik könyv igazi "bestseller"
lett, ha írójának sikerült hőséből romantikus fi
gurát teremtenie, s drámájával vagy küzdelmei
boldog befejezésével könnyeket csalt az együtt
érző befogadók szemébe. A hitelesítés nem volt
igazán lényeges eleme e regényeknek, az író
kedve és tehetsége szerint fickándozhatott fikci
ója terében.

Asperján György merőben eltérő megoldást
választott. Az ő regénye a József Attiláról szóló
szakirodalom igen alapos ismeretében íródott,
figyelembe vette a költő életével foglalkozó leg
újabb tanulmányokat, közléseket, tehát bejárt
úton haladva igyekezett regényesíteni az adott
tényeket. Egyáltalán nem könnyű vállalkozás,
hisz József Attila egyéniségéről és lelki alkatáról
sok kitűnő publikáció ismert, ám a regényben
fontos szerepet kapnak életének olyan részesei
is, kiknek alkatát az írónak személyes meggyő

ződése és beleérző képessége segítségével kel
lett életre hívnia, s regénye hiteles alakjává ten
nie. Egyszerűbben szólva: adott a főhős, de a
jellemek rendszerét az írónak kellett megterem
tenie és hitelesítenie, mégpedig úgy, hogy műve
olvasmányos, regényszeTŰ legyen, s ne bukkan
janak elő a történetekből a tudomány felhasz
nált eredményei.

A szerzőnek sikerült elkerülnie a buktatókat,
műve nemcsak hiteles, hanem érdekes, néhol
izgalmas, a József Attila-év értékes hozadéka.
(ASPY Stúdió, Budapest, 2005)

RÓNAY LÁSZLÓ

HOLLÓ LÁSZLÓ: EURÓPAI UNIÓ 
ÉRTÉKKÖZÖSSÉG
Az európai integráció katolikus
társadalometikai vonatkozásai

Átfogó, tudományos ismeretterjesztő munkát
jelentetett meg az európai integrációs folyamat
ról Holló László, a kolozsvári Babes-Bolyai
Egyetem Római Katolikus Teológiai Karának
adjunktusa. A munka különös jelentőségét az
adja, hogy olyan országban készült el, amely
még nem tagja az Európai Uniónak, de várható
an hamarosan azzá válik. Aki már találkozott
az erdélyi magyar doktorandusz hallgatók, tu
dományos területeken tevékenykedők munká
jával vagy tudományos pályázataival, az nem


