
től a végítéletig tartó időszak), magasságáról
(egyházi, isteni és angyali hierarchia), mélysé -
géről (misztikus jelentések sokfélesége), kibon-
takozásának módjáról (tekintélybeszéd), illetve
magyarázatának módszeréről. Erre vonatko-
zóan jegyzi meg, hogy „aki a Szentírás betűjét
megveti, soha nem fog felemelkedni spirituális
értelméhez”; és figyelmeztet, hogy „nem szabad
mindenütt allegóriát keresni, vagy mindent
misztériumként magyarázni” (27.).

Bonaventura meghatározása szerint a Szent-
írásra alapozott teológia lényegében „Istenről, az
első létesítő okról szóló beszéd, amely mindent
Istenre mint első és legfőbb létesítő okra vezet
vissza: ennyiben a teológia a legmagasabb rendű
tudomány”. Ennek függvényében művének el-
sődleges célja annak nyilvánvalóvá tétele, hogy
„a Szentírás igazsága Istentől való, Istenről szól,
Isten szerint és Istenért való, tehát méltán látjuk
ezt a tudományt egynek és rendezettnek, s nem
méltatlanul nevezzük teológiának” (30.).

A mű egyes részei „Istenről mint háromságos
lényről” (I.), „a világ teremtéséről” (II.), „a bűn
rombolásáról” (III.), „az Ige megtestesüléséről”
(IV.), „a Szentlélek kegyelméről” (V.), „a szent-
ségek gyógyításáról” (VI.) és „az utolsó ítéletről”
(VII.) szólnak. Magyar fordítása azért is üdvöz-
lendő, mert a kötetet záró „irodalmi tájékoztató”
(320–324) szerint — nemzetközi összehasonlí-
tásban — Bonaventurának nincs modern ma-
gyar szakirodalma, sem pedig hazai szakem-
bere. Csupán különböző teológiai, filozófiai
kérdéseket vagy kortörténetet tárgyaló művek-
ben esik róla szó (ismereteim szerint száz év
alatt egyetlen neki szentelt munka jelent meg
magyarul, s az is fordítás: M. Sgarbossa: Bona -
ventura. A tökéletes boldogság teológusa. Agapé,
Szeged, 2004). Amennyiben tehát ez a mély spi-
ritualitástól is átitatott teológiai munka hazai vi-
szonylatban felhívja a figyelmet a középkor
egyik legkiemelkedőbb keresztény gondolkodó-
jára — és esetleg kutatói hivatást ébreszt —,
akkor a fordítás nem csupán elérte a célját, de
még túl is teljesített. Köszönet érte a fordítónak!
(Kairosz Kiadó, Budapest, 2008)

JAKAB ATTILA

VAJDA MIHÁLY:
SZÓKRATÉSZI HUZATBAN

Ha egy naplót olvasni kezdünk, bizonyára fel-
tesszük a kérdést: „Ki ez az ember?”, még akkor
is, ha — így vagy úgy — „megválaszoltuk” vagy
el utasítottuk a (görög) mitikus gondolkodás
alapvető, és a napnyugati filozófia (talán nem té-
vedek, ha azt mondom:) Szókratésszel kezdődő

és Kanttal explicitté váló feladványát: „Mi az
ember?” Egy napló a maga intimitásában min-
dig a naplóíró személyének — Vajda kierke -
gaard-i kifejezésével élve: a „jogosult kivétel” —
ki szolgáltatottságából fakadó önfelmu tatása. Az
ön felmutatásnak talán nem is annyira a tartalma
a fontos (hiszen Vajda önmagához képest filo-
zófiailag talán nem mond sok újat), mint inkább
az a választott perspektíva, ahonnan a beszélő
(be)láttatja a maga huzatos világát. Ennek a vi-
lágnak adekvát formája a napló, hiszen a filozó-
fia Vajda meghatározása szerint is „reflektált
élet”, s ha nem is az emberiség, de legalább
egyetlen individuum önismerete (vö. Ilisszosz-
parti beszélgetések. Jelenkor, Pécs, 2001).

Az írást Aczél Géza kérésére Vajda Mihály fél-
éves késéssel havonta publikálta az Alföldben,
legalábbis annak „nyilvánossá tehető egyharma-
dát”, Vajda életének 2007. május 6-tól 2008. május
6-ig tartó, egy évet átölelő „magánszövegét”. Ki
ez az ember, aki önmagát talán ironikusan félre-
értve a gondolkodás szókratészi huzatából (à la
Heidegger) ha felkérésre is, de szélárnyékba hú-
zódott? „Tegyük fel, hogy valaki olyan olvassa,
akinek sejtése sincsen arról, ki vagyok: meg
tudná-e az illető ’festeni’ a ‘képemet’? Hetven fe-
letti öreg férfi, egész életében valami filozófia -
szerűséget művelt, és sikeresen, ez vitathatatlan,
még ha maga nem is érzi komoly teljesítmény-
nek azt, ami mögötte van, hosszú ideje egyete-
men tanít — mit tanít az ilyen? — méghozzá
— ne felejtsük el, az Alföld debreceni lap — Deb -
recenben… csak nem gondolod, hogy ez vagy
Te?” Ha az individuum valóban kimondhatatlan,
akkor a naplóbejegyzések történései adnak hírt
arról a helyről, ahonnan — jobb híján mondom
így — fúj a szél. Nem kapunk egységes történe-
tet, „nagy elbeszélést”, hiszen Vajda írásai egyre
makacsabbul a lemondás elfogadásáról beszél-
nek, arról, hogy ebben a lemondásban mégis — a
Sisakrostélyhatásról írt Bacsó Béla-tanulmány ál-
tala is idézett és vállalt szavaival élve — valami
exemplárist mutasson fel „a személyesben és a
személyesen”. Vajda magánszövegéről szólva te -
hát az olvasó sem nagyon tehet mást, ha a ma ga
számára „érvényes mondatokat akar megfogal-
mazni”, mint hogy a személyesség maximumára
törekedik (vö. 33.), miközben tudomásul veszi,
hogy a napló „Gemüt”-je a kívülállás; olyan em-
beré, akit a gondosan lejegyzett álomtöredékei-
ből sem fejthetünk meg.

A hétköznapok, a találkozások, beszélgeté-
sek, a múltbéli emlékek feljegyzésén, a közéletre,
a halálra, az öregedésre, a betegségre, a művé-
szetre, a szexualitásra, a nőkhöz fűződő viszony -
ra vonatkozó reflexiókon túl a könyv fényké-
pekkel illusztrált olvasó- és munkanaplóként is
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olvasható, melyek szélárnyékos helyei a közbe-
ékelt, összefüggő írások Szilágyi Lenke fotómű-
vészetéről, a Párhuzamos történetek recenzióiról
és ezzel együtt a test tapasztalatáról, hermeneu-
tikáról és dekonstrukcióról, a jogosult kivételről,
a pascali nyulacskák bosszújáról, a derridai szel-
lemekről, Bibó István aktualitásáról, a kortárs ta-
nítványok filozófiai írásairól, a „jók” sekélyes
uralmáról, Jan Patočkáról, az iróniáról és végül
a dohányosok üldözéséről, összesen tizenkét,
külön is megszámozott írás. „Konkrét, eleven
beszéd” lesz a „tervszerűtlenség”, ahol az idő
strukturálja önmaga elmondását.

Ha én lennék Vajda Mihály daimónja, álmá-
ban meglátogatnám, és nem tiltanék meg sem-
mit, inkább arra biztatnám, folytasson múzsai
tevékenységet. Ha már Aszklépiosznak áldo-
zott, és eldobta a wittgensteini létrát, írjon regé-
nyeket, és igen, legyenek mesék, de ne verselje
meg őket. „A világ nem fehér, itt-ott fehér tetők,
de a talajon nincsen hó. S nem is ragyog a nap.
Barbara kertje most reggel is vastagon be van te-
rítve fehérséggel. Vajon a fehérség miatt nem
hallok harangszót? Merthogy ma reggel egyál-
talán nem hallok. Fél nyolckor sem hallottam,
most háromnegyedkor sem. Egyetlen templom
sem, a tanácsháza szintén, teljes csend. Furcsa,
nagyon furcsa. Csend a világban. Csak ha a rá-
diót kinyitom, ömlik a süket duma. Teljesen el-
viselhetetlen a politika. Semmi másról nincsen
szó, csakis a pénzről, kinek, meddig fizessen az
állam stb. Meg hát a sztrájkok, mindenütt, de ott
is a pénzről van szó. Persze mi másról lehetne
még szó? Jobb is így talán, persze hogy jobb, de
mintha valamire várna az ember. Már nem olyan
nagyon, mint régen. Újságra nem vagyok kíván -
csi. (2007. november 16.)” (Kalligram, Po zsony,
2009)

UJLAKI TIBOR

VILLÁNYI LÁSZLÓ:
MONDJA ÉDESANYÁM

„és hogy állsz a szerelemmel / kérdezi halálos
ágyán édesanyám” — indul Villányi László új
verseskötete (5.). Megragadóan pontos fölütés:
egyfelől rámutat a könyv tematikus középpont-
jaira (szerelem, halál, édesanya), másrészt meg-
előlegezi a párbeszédes jelleget, illetve a beszé-
lői szólamváltások poétikáját. Mert amíg a költő
előző — a vallomásos és a szerepjátékos meg-
szólalást variáló — munkáiban a szerelem onto-
lógiája adta a fő beszédtárgyat, a mondja édes-
anyám lapjain az anya és a fiú viszonyának
kétszólamú megidézésén keresztül tárul föl egy
család története — s egy évszázad történelme.

Helyesen állapítja meg a fülszöveget jegyző
Varga Mátyás, hogy az oral history hagyománya
sejlik át e poézisen: „Ezeket a szövegeket a csa-
lád történetének történelemként való átélése,
ugyanakkor pedig az anya egész életen át folyó
elbeszéléseiből építkező önértelmezés vágya
hatja át. Az életére visszatekintő anya és az ő tör-
téneteit felidéző fiú alakjának egymásra vetü-
lése, a női és férfi princípium szüntelen egy-
másba fordulása szinte mindvégig két elbeszélő
szimultán jelenlétét sugallja.”

A nyolcvannyolc rövid, cím nélküli vers a
verstani kötöttségeket és a központozás támaszát
is elveti. (Ez utóbbiból fakad a cím üdvös két ér-
telműsége is: a „mondja édesanyám” egyszer re
utal a függő beszéd és a megszólítás [’mondja,
édesanyám’] kötetbéli jelenlétére.) A keresetlenül
szikár versbeszéd így a lényegi tartalmakra
összpontosító emlékezet legalkalmasabb eszkö-
zévé válhat, amely lényegi tartalmakat — mivel
az talán lehetetlen volna — nem családregényes
teljességet célzó szövegsorozat, hanem föl-föl-
villanó epizódok és reflexiók lírai egymásutánja
viszi színre. A múlt és a jelen, a valóság és az
álom (és a képzelet) egymásba szervesülése hi-
telesen beszél a két világháborúról, 1956 és 1968
eseményeiről, a családfa és a kivándorlás föld-
rajzi irányairól (Galíciától Új-Zélandig, Bereg -
szásztól Ausztráliáig) — mindezt játékosan ko-
moly kozmológiai és asztrológiai kitérőkkel.

Néhány példát idézünk csak arra, hogyan
épül föl és miképpen hat ez a költői szövegvi-
lág. Az alábbi, gyermekkori emlék korszakot
jelöl emblematikusan (a „pilótakeksz” motívu-
mával s az éjszakai műszakban dolgozó nő ké-
pével), miközben a testvéri ragaszkodást („nő-
vérem kezét fogom”) hangsúlyozva a család
megtartó erejét példázza: „nem tudok elaludni
édesanyám keze nélkül / amikor éjszakára
megy dolgozni / csomagolja a pilótakekszet /
nővérem kezét fogom” (8.). Pár lappal arrébb a
lehetséges világok képzetével játszik el néhány
sor, ugyancsak históriai pillanatképet rögzítve:
„’56-ban hívja Emma néni / ha édesanyám meg-
fogja kezemet és nővéremét / s meg sem állunk
az óceán túlpartjáig / lehet egy szerelmetes férfi
várja ott / felülök a Buenos Aires-i villamosra /
s lenne magyarázat arra miért szeretem az ar-
gentin kéket” (11.). Az egyik legfontosabb vers
a jelenben álló beszélő múltakat összefogó te-
kintetével láttat kezdetet és véget; az „ottho-
nom” itt ráadásul a nyelvre-költészetre érthető
metaforaként is olvasható: „ha kinézek ottho-
nom bármelyik ablakán / látom a kórházat ahol
megszülettem / hajdanvolt házasságom albér-
letének fáit / a boldog versek tízemeletesét / a
Szent Imre templom tornyát / tövében ott van

77

18. SZEMLE:Layout 1  2009.12.14.  16:05  Page 77    (Black/Black plate)


