
FEHÉRVÁRY JÁKÓ:  
HOGY SZÍVÜNK MEGEGYEZZÉK 
A SZAVUNKKAL 
Szempontok egy élhető liturgiához 

„Ha a külsőt gondozzuk, egy idő után lelkünk is 
az ünnepelt titok nyomába ered.” Ezzel a mon-
dattal záródik Fehérváry Jákó bencés szerzetes, 
teológus liturgikus jegyzetgyűjteménye. Szent Be-
nedek mondására asszociálhat az olvasó: tartsd 
meg a rendet és a rend megtart téged. Korunkban 
a hangsúly a belsőre, az átélésre helyeződik, s a 
külső jelentőségéről szinte megfeledkezünk, de 
a liturgia teológusa a külsőre is koncentrál, a test-
re, melyben a lélek lakozik, a formákra, melyek-
ből felizzik a tartalom. 

A kötet a szerző Új Emberben megjelent li-
turgikus elmélkedéseit tartalmazza, összesen 
közel háromszáz darabot tizennégy hol lazább, 
hol szorosabb tematikus csoportba rendezve. 
Már a csoportok megnevezései is mutatják, hogy 
a szerző a profán valóság, a hit nyelvén fogal-
mazva a teremtett valóság tapasztalatára épít. Tér, 
tárgyak, színek, test, vagy Közel, Idő. A szent va-
lóságához történő odafordulás nem a teremtett va-
lóságtól való elfordulásban, hanem annak a ki-
nyilatkoztatásban adott megvilágításában zajlik. 
„A tárgyak szimbólumok — idézi Kosztolányit. 
— Csak fel kell törni kérges héjukat…” (29.). A szent 
tér profán valósággal van tele, a szerző az olvasó 
mellé szegődik, hogy megmutassa a profán való-
ság eredendően szimbolikus, valami másik va-
lóságra mutató, azzal összekapcsoló elemi jelen-
tőségét. A templomba lépve a hívő nem arra van 
kötelezve, hogy hétköznapi életét a küszöb előtt 
letegye, mint a mecsetbe lépő a papucsát. Ellen-
kezőleg, a hívő egész valójával érkezik a liturgia 
terébe, hogy találkozzon a szenttel, aki egyszer-
re van kívül és belül, távol és közel. 

A kötet szövegei elsősorban az eucharisztikus 
lakoma, köznyelvi nevén a szentmise részeivel, 
gesztusaival, logikájával foglalkoznak. Teszik 
ezt úgy, hogy szinte magától értetődő természe-
tességgel mutatják meg a keresztség, a bérmálás 
vagy a papszentelés szentségeivel való organikus, 
üdvökonómiai kapcsolatot. Miközben a könyv a 
liturgiára koncentrál, fejtegetéseiben feltárul a ke-
resztény tanítás és teológia számos ága. Nemcsak 
a szentségteológia, hanem a krisztológia, az is-
tentan, továbbá az erkölcsteológia és az egyház-
történet is. Miközben a történettudományt vagy 
a társadalomtudományt a szegmentálódás, a 
szétaprózódottság jellemzi, s a szerzők már alig 
látnak rá az egészre, ez a kötet a liturgikus teoló-
 gia magas szintű ismerete révén képes az egész 

teológiát mint szellemi hódolatot (Róm 12, 1) meg-
jeleníteni. 

Külön figyelmet érdemel finom fogalmazás-
módja, amely révén nem csak arra képes, hogy 
összetett teológiai összefüggéseket vagy a ha-
gyomány értelmezései által túltelített kifejezése-
ket megközelíthetővé tegyen a teológiában ke-
véssé járatos olvasó számára. Ennél többről van 
szó, a szerző fogalmazásmódja szelíden, ám ha-
tározottan odaigazítja a tekintetet a lényegre, egy-
ben indíttatást ad a felismert összefüggéseken való 
további elmélkedésre. Szövegeiben akkor is tük-
röződik a szépirodalmi olvasottság, ha éppen nem 
idézi Rilkét vagy Kányádit vagy másokat. 

Jákó testvér bencés szerzetes, amely rend nem 
csak Magyarországon a liturgikus teológia és li-
turgikus mozgalom elkötelezett előmozdítója. 
A szövegekben újra és újra saját élményű utalásokat 
találunk a szerzetesség megélt hagyományára, 
legyen az a templomi tér elrendezése, a zsolozsma 
mondása vagy a benedeki regulára történő utalá-
sok. A jegyzetek szerzője úgy személyes, hogy nem 
személyeskedő, saját élményeit csak éppen annyira 
és annyiszor beszéli el, hogy éreztesse, ő maga is 
ott ül a padban imádkozó mellett. Onnan közelít-
ve hangsúlyozza: „ha minél kevesebb jelentőséget 
tulajdonítunk a liturgiában érzelmeinknek, és mi-
nél inkább átadjuk magunkat figyelmünk tárgyá-
nak — Istennek” (74.), akkor lesz egyre hitelesebb 
a figyelmünk. Miközben tanít teológiát, történetet, 
esztétikát, aközben maga is elámul a magába rej-
tő titkok szépségén, és onnan merít ihletet. Bár az 
egyes jegyzetek végén gyakran találunk ösztöké-
lést arra, hogy másképpen gondolkozzunk vagy 
cselekedjünk, s bár néhol a döntéshozók számára 
is feltűnik egy-egy megalapozott ajánlás, a kötet írá-
sai mégsem lelki írások, felemelt ujjú papos út-
mutatások. A szerző felnőttnek tekinti az olvasót, 
leginkább a feddő kioktatás áll tőle távol. Minden 
jegyzetéből sugárzik az alapállás, hogy „velünk 
szemben álló embertársunkat (…) titokként fo-
gadjuk” (312.). 

A kötet történeti fejezetében a korai egyház li-
turgikus életének nehezen rekonstruálható kez-
deteitől egészen a II. Vatikáni zsinat liturgikus re-
formjának kortárs feszültségeiig húzódik az 
áttekintés íve. A tömören tárgyalt korszakok vagy 
fordulatok mindegyikéről könyvtárnyi a szakiro-
dalom — idegen nyelven. A szerzőnek mégis si-
kerül a szakirodalom által legfontosabbnak tekin-
tett pontokra fókuszálni, s ezzel letennie a voksát 
olyan kérdéseket illetően is, amelyek ma a miseli-
turgiával kapcsolatban egyre nagyobb feszültsé-
geket keltenek a katolikus egyházközségekben és 
a papság körében is. Kifejezi reményét, hogy a ha-
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gyományhoz ragaszkodás és az újítás igénye 
„egymást kiegészítő, gazdagító értékként lesz je-
len egyházi közösségeinkben” (219.). 

Fehérváry Jákó kötetbe gyűjtött liturgikus jegy-
zetei a maguk tömörségével és rövidségével is ér-
demben járulnak hozzá az igényesebb liturgikus 
gondolkozás elmélyítéséhez. (Pannonhalmi Főa-
pátság Bencés Kiadó – Magyar Kurír, Pannonhalma 
– Budapest, 2020) 

MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS 

LJUDMILA ULICKAJA:  
A LÉLEK TESTÉRŐL 

A lelket testszerűen körülírni: az irodalom leg-
csodálatosabb, legfantasztikusabb vállalkozása. El-
képzelni, eljátszani pedig például a filmé — Ljud-
mila Ulickaja A lélek testéről című, oroszul 2019-ben, 
magyarul 2020-ban megjelent novelláskötetéből 
utalások finom, és kevésbé finom szálai futnak 
Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje felé. 
Nagyszerű ki kicsoda ez a magyar olvasóközönség 
számára: a film főszereplője egyben a könyv for-
dítója, Morcsányi Géza. 

A lélek testté létele, az Ige testté létele már fog-
lalkoztatta Ulickaját korábban, nagyregényben ez 
a Daniel Stein, tolmács egyik témája — miként fo-
gadhat el egy ilyen abszurd, meghökkentő, tehát 
csak hit által megragadható tételt valaki. Olyan 
valaki, aki lengyel zsidóként a lehető legbonyo-
lultabb utakon élte túl a holokausztot. 

A gond Ulickaja A lélek testéről című kötetével 
az, amit már a címe is sejtet, pofonegyszerű sűrí-
tésével: az emberi lelket megragadni próbáló la-
pos közhelyekből indulnak ki a történetek. A no-
vellák többsége egy-egy ilyen közhelyet jár körbe, 
de nem szedi szét őket, nem játszik el velük, nem 
telíti őket tartalommal, hanem sztorivá konvertálja. 
Alig van a kötetben olyan szöveg, amelyben a tör-
ténet igazán erőre kap, és olyan egyedivé válhat, 
hogy eloldozódjon az alapzatául szolgáló közke-
letű elképzeléstől. 

A lélekre vonatkozó közhelyek a jelenkor 
misztikus hiedelemvilágának szövetét hozzák lét-
re — mondhatjuk azt is, hogy egy-egy közkézen 
forgó lélek-mítoszt történetesítenek a novellák, le-
gyen szó akár a halál utáni életről, akár a nem-
zetiség által meghatározott lélek-jegyekről. Milyen 
izgalmas lenne ezeket felnyitva, feltárva, anali-
zálva, játékos kapcsolatokba állítva látni! Ulickaja 
most csak illusztrál. 

„Mintha lehullott regénydarabkákat, nyese-
dékeket, kötetből kimaradt, eddig asztalfiók alján 
maradt novellákat olvasnánk”, ez volt a benyo-
másom Ulickaja előző magyarul megjelent köte-
téről (A mi szovjetünk vége. Ljudmila Ulickaja: A mi 
Urunk népe, Jelenkor, 2013/4) — amiről maga a 
szerző mondta egy interjúban, hogy a „nagyre-

gényekbe belefáradva” jelentette meg. Emlékezetes 
elmarasztaló kritikát írt ugyanarról a kötetről Mol-
nár Zsófi, felhíva a figyelmet a szövegminőséget 
több szinten és több módon átható hanyagságra 
(Esetem Ulickajával, Revizor Online). Bár a fordí-
tás és a szerkesztés a friss novelláskötet esetében 
egyáltalán nem hanyag, mégis hasonló érzések-
kel maradhatunk, nyesedékek gyűjteményének tű-
nik a kötet, annak ellenére, hogy Ulickaja mégis-
csak felfűzi a szövegeket egy tematikus szálra. 

Pedig olyan jól indul a könyv, ismerősen és szív-
melengetően. Sokan azért vagyunk Ulickaja el-
kötelezett olvasói, mert arra, ahogyan ő műveli a 
női — értsd, a női tapasztalatokat reprezentáló — 
irodalmat, ki vagyunk éhezve, sőt, éheztetve, eb-
ből mi, a magyar irodalom olvasói, és különösen 
a magyar irodalom női olvasói, nem kapunk ele-
get. S a felütés, egyben a vékony kötet első részé-
nek címadó szövege, a Barátnők című prózavers 
máris megszólít bennünket a nevükön nevezett, a 
női szolidaritás megtartó hálóit létrehozó közeli sze-
rettekkel együtt: „Csajok, öreglányok, vén csata-
lovak, kedveseim, / tarka csizmában, szandálban, 
mamuszban, mezítláb / összefogóztok…”, így kez-
dődik a könyv, a tánccal, amiben mind benne va-
gyunk. (A verset Kántor Péter fordította.) 

Illetve, mégiscsak van olyan nő, aki kimarad 
az átlelkesült baráti himnuszból, aki kimarad a 
körtáncból: az, aki nem a klasszikus női szerep 
szerint éli a nőiségét, aki nem szül, vagy aki nem 
férfiakat szeret. De ezt már, figyelmes olvasókként, 
tudhatjuk az előző művekből: Ulickaja nő-értel-
mezése nem változott a szovjet nemi szerep-elő-
írásokhoz képest. Homofób kiszólásokat is találtunk 
már az életműben, akár a Daniel Stein, tolmácsban, 
akár A mi Urunk népében. Annál meglepőbb, hogy 
most az első novella máris egy leszbikus párról szól. 
Új tapasztalat ez az Ulickaja által vezetett szovjet 
és posztszovjet női lét-almanachban, de mégsem 
nyit utat új identitásértelmezésekhez. Sőt, éppen 
valami egészen rigidnek, a pusztítóan bemere-
vedett ön- és közösségértelmezésnek a történe-
tesítése van előttünk. Muszja örmény, hisz a va-
rázslás hatalmában, például a lélek-cserében, és 
minden kapcsolatában ő az alárendelt. Zarifa aze-
ri, praktikus és racionális, és minden kapcsola-
tában ő a fölérendelt. Ez így van, volt, és lesz. An-
nak ellenére, hogy Karabah, Moszkva, Larnaca, 
Zürich és Amszterdam, s a karabahi szent szőnyeg 
sárkánya és főnixe is ott kavarog a szövegben, 
ilyen egyszerű leírni a formulát. Zarifa halála előtt 
meg akarja érteni, van-e genetikai oka az örmény–
azeri konfliktusnak. Választ persze nem kapunk, 
de a szereplők jellemzésének felvillanásaiból, a 
mindentudó narrátor leírásaiból mégiscsak fel-
tételezhetjük: az eredeti szakmáját tekintve ge-
netikus Ulickaja szerint van valamiféle mély 
meghatározottság, örmény néplélek, karakter, lé-
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lekjegy, s hasonlóképpen van azeri is. A véres na-
cionalizmus gyökerére rákérdező novella tehát ép-
penséggel egy nacionalista hiedelmet görget to-
vább. Azt gondolom, fontos a szövegbeli etnikai 
karakterológia kritikáját azzal kiegészíteni, hogy 
ez egyben egy specifikusan szovjet gyakorlat is 
— a számon tartott és ekképp predesztináló 
származásé, amelytől Ulickaja írásai az utóbbi há-
rom évtizedben sem oldozódtak el. 

A Barátnők című kötetrész második novellájá-
ban is szerepet játszik az etnikai karakterológia 
címke-szisztémája, ott van a halálára készülő len-
gyel-litván Alisza Fjodorovna és a zsidó Alek-
szandr Jefimovics egymásra találásában, aztán a 
harmadikban is, amely a kurd („külföldi”) Sza-
lih és a külföldre vágyó Lilja házasságának tör-
ténetét meséli el. Az utolsó szövegben eloldozó-
dunk tőle, s Ulickaja eseményekkel sűrűn telített 
érzelmi utazásra visz bennünket: az anyai szeretet 
hiánya, a sikeres „tudós nő” szerepének terhe, a 
diszfunkcionális család, az öregség kiszolgálta-
tottsága és a magány hidege együttesen van 
előttünk az Áldottak mind, kik… című novellában. 

A második kötetrész a könyv egészének cím -
adója, itt találjuk a lélek-hiedelmekkel foglalko-
zó novellák sorát. De előbb a felütés következik, 
a személyes-önmegszólító Egyetlen leckéből sem 
okultál… című prózavers minden biztonság, tu-
dás és hit elszivárgásáról. A túlélt-kikezelt rák 
után, írja Ulickaja, „kezdődik a harmadik felvo-
nás”, az öregség, el egészen a végig. Sejthettük 
már (és az interjúkban is sokat hallhattunk róla), 
hogy ez a személyes tapasztalat is ott rezonál a 
szövegekben. A fő kérdés itt maga a halál, az at-
tól való rettegés, az öregség szörnyű realitása, és 
az, hogy milyen lesz a vég és a vég utáni. 

Az első novella ebben a részben egy rövid da-
rab arról, ahogy a vágóhíd erőszakot tesz az állattal, 
és lelketlen hússá változtatja eszközelvű brutali-
tásával. A második egy fantázia: az élettől elol-
dozódó magányos nő nem magára hagyva fony-
nyad-rothad el halálos ágyán, hanem almalepkévé 
változik. Hasonló történik a halálosan beteg fo-
tográfussal: ő belesétál egyik fotójába, és eltűnik 
az emberi szemek elől. A patológus pedig rácso-
dálkozik a levágott szárnyú, angyali halottra, és 
mosolyogva hal meg álmában, mert eljön érte az 
angyal… Olcsó fantáziák ezek, színes nyomatok 
a legszorongatóbb egzisztenciális kérdésről. 

Két novella emelkedik ki a kötetből, és mindkettő 
úgy rajzolja fel a valóságon túlra vezető álmot, fan-
táziát, vagy a léten túli lét vízióját, hogy nem tör-
li el mindeközben a megjelenített szenvedésta-
pasztalatot, az evilágit. Érzékeny kritikájában 
(Határátlépések, Revizor Online) Schiller Erzsébet így 
ír róluk: „A Kettesben titokzatosan intim novella, a 
szerelem, a gyönyör újra és újra valóságként átélt 
emlékéről szól. Hozzám az utolsó írás, a Szerpen-

tin áll a legközelebb, az emlékezetét vesztő bibli-
ográfusnőről. Váratlan, finom képek során át lát-
juk, ahogyan az első elfelejtett szó helyén kialakult 
fehér folt lassan mindent beborít és átnyúlik az élet-
en. (…) Ebben a két novellában a lezárás nyugal-
ma és emelkedettsége nem kimódolt és nem egy-
egy elméletet igazoló példa.” A Szerpentin valóban 
egy lenyűgözően anyagszerű, és egyben szeretet- 
és tiszteletteljes, finom megfigyelésekből és tágas 
metaforákból építkező elbeszélése a demencia 
vagy Alzheimer-kór folyamatának. Itt Ulickaja egy 
pillanatra elhiteti velünk, hogy a megalázó végjá-
ték után van átfordulás, s aki betegségében minden 
tudást elveszített, egyszerre mindent visszakaphat, 
és még annál többet is — s hogy az evilági szen-
vedés és megaláztatás után eljön a léten túli lét re-
habilitáló szeretete. Az utolsó novellában az iro-
dalom csodálatos játéka testtel és lélekkel megragad 
és elemel. (Ford. Morcsányi Géza; Magvető, Buda-
pest, 2020) 

SZŰCS TERI 

KISS NOÉMI: BALATON 

Kék hullámok, strandlabdák, úszógumik, hajók, 
horgonyok, hullámzó Balaton: nosztalgiázni hív 
Kiss Noémi legújabb novelláskötetének borítója. 
A ’80-as évek Balatonját nádasban játszó gyere-
kek, kiváltságos helyzetben lévő nyaralók, egy-
kori sportolók, nagycsaládos nyaralások, vitor-
lázások, nagyapák idézik meg. De vajon lehet-e 
nosztalgiázni egy olyan tó körül, amely a legen-
da szerint asszonyok fájdalmasan elhullajtott 
könnycseppjeiből keletkezett, s amely legenda a 
kötet bevezető gondolata? 

Kiss Noémi írásainak mindezidáig csak több-
szörösen visszatérő mellékszereplője volt a Ba-
laton, ám nosztalgia helyett már az Ikeranyában 
és a Sovány angyalokban is valamiféle baljós, kel-
lemetlen érzés kísérte a „magyar tenger” partján 
játszódó epizódokat. A legújabb kötet 14 novel-
lá jának immáron főszereplője lett a Balaton, ka-
rak terét árnyalják az évszakok változásai, a vizé -
ben megmártózó és a partján nyaraló emberek, 
valamint az a jellegzetes légkör, amelyet a gulyás -
kommunizmus, illetve a rendszerváltás előtti 
idő szak teremt meg. 

A „főhős” passzív szereplője a történeteknek, 
ugyanakkor jelenléte nélkülözhetetlen többek kö-
zött ahhoz, hogy hiteles képet kapjunk az NDK-ból 
érkező német nyaralókról, az ő valódi céljukról, 
amely 1989-ben már jóval túlmutat az augusztus 
végéig tartó nyaraláson. Az olimpiai sportolók ki-
váltságos helyzetének szimbóluma is a balatoni nya-
raló, amely tökéletes ellentétben áll a kislányok éle -
té vel, akik azért járnak ki a strandra, hogy az NDK-s 
lányokat lefröcsköljék, a pesti nyaralók óráját pe-
dig ellopják. Személyes sorsokba láthatunk bele a 
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rövid történeteken keresztül, legtöbbször fiatal, ti-
zenéves elbeszélők szemszögéből, akiknek stílusából 
még hiányzik a megítélés képessége, így például 
Brezsnyev kórházba kerülése csak egy esemény, 
amelyen az apa harsányan nevet, az alkoholista Klá-
ra néni élete pedig irigylésre méltó, mivel szaba-
don járhat és sosem szól rá senkire, így még a gye-
rekek is őt szeretik legjobban. 

A kötet erőssége éppen abban rejlik, hogy nem 
akar ítélkezni, vagy direkt módon korrajzot adni 
a ’80-as évekről, hanem egyfajta „egyszerű”, tá-
volságtartó elbeszélői nyelvezetet és látásmódot 
működtetve lesz hiteles. Mindemellett pedig egye-
di módon cáfolja azt a feltevést is, miszerint „ahol 
ilyen nyár van, nem halhat meg senki”. A novel-
lák pillanatokra felidézik a nyaralások nosztalgi-
áját, ám emellett azzal is szembesítenek, hogy a Ba-
laton nem képes megállítani az időt, és mint 
passzív „főhős” nem képes arra, hogy felmentse a 
nyaralókat a mindennapos problémák alól. Külö-
nösen érdekes, hogy két történet éppen azzal vég-
ződik, hogy a megszokott életvitelükből kiragadott 
gyermekek Keszthelyre és Alsóörsre kerülnek, de 
egyáltalán nem kikapcsolódás céljából. Kiss Noé-
mi írásainak egyik erénye, hogy nem akar kegyel -
met adni sem a szereplőknek, sem az olvasóknak 
csak azért, mert a Balaton egy idealizált helyszín. 

Nem kap kegyelmet a történetekben többször 
is visszatérő nagyapa sem, aki a novellák legem-
lékezetesebb alakjává válik, és akihez a kötet két leg-
kiemelkedőbb írása is társítható. A Kanálislány 
című írás egy gyermekgyilkosság jegyzőkönyve: a 
tizenkét-tizenhárom éves áldozat életének saját 
édesanyja vet véget, ennek tényénél pedig csak az 
indokok súlyosabbak. A nagyapa egy időben or-
vosszakértőként dolgozott a rendőrségen, és az eset-
ről rákos betegen mesél az unokájának. Kiderül az 
is, hogy 1948 és 1951 között nagyon sok hasonló 
gyermekgyilkossággal volt dolga, amelyeket igye-
keztek elhallgatni és rövidre zárni — élete vége felé 
közeledve mégis mesél a történtekről, amelynek ha-
tására az unoka később előkeríti a siófoki gyilkos-
ság jegyzőkönyvét. A Horgok és démonok a nagyapa 
személyét árnyalja tovább: miért lett vidéki orvos, 
miért nincs bátyja, mi van a vasfüggönyön túl? 
A nagyapa már nem éli meg az 1986-os nyarat, de 
az életéből megörökített pillanatok hűen őrzik egy 
generáció emlékezetét, a meg nem örökítettek pe-
dig további kérdésfeltevésekre ösztönzik mind az 
unokát, mind pedig az olvasót. 

A Balaton borítója nosztalgiázni hív, de Kiss Noé-
 mi semmiképpen sem. A balatoni nyaralások és ál-
talában a nyaralások olyan pillanatai az életnek, ame-
lyeket idilli, boldog képek és emlékek formájában 
akarunk megőrizni, kizárva a „megbicsaklott sor-
so kat”. A 14 novella mindegyike hajlandó szem-
beszegülni ezzel a szemléletmóddal, és hajlandó 
kontrasztot teremteni annak érdekében, hogy egy-

szerre emlékeztessen a jelen és a múlt valóságára: 
„szörnyek laknak a víz alatt, villámgyorsan lekapják 
a lábad”. (Magvető, Budapest, 2020) 

BONIVÁRT ÁGNES 

CSEKE ÁKOS:  
MAGYAR, IRODALOM 

„A könyvtől való eltérés nem nagy kunszt; az ol-
vasás igazi művészete nem az elrévedés, hanem 
a legteljesebb figyelem és koncentráció” (16.) — 
írja Cseke Ákos, és esszékötete e gondolat jegyé -
ben fogant. Abból a belátásból, hogy az olvasás 
mára szinte arisztokratikus tevékenységgé, tudós 
műelemzéssé vált, oly görcsösen szeretnénk ki-
vonatolni az egyes művek igazi mondanivalóját. 
De van-e egy műnek mondanivalója? Mondhat-
e nekünk a világról, önmagunkról többet, mint 
amennyit a szakavatott szemek kiolvasnak belőle? 
A filozófusként is számontartott szerző meglátása 
szerint kétségtelenül mondhat, sőt a mű születése, 
a kifejezés, a kifejezhetőség problémája szorosan 
kapcsolódik az igazság természetéhez, amely el-
választhatatlan a helyes olvasattól, amennyiben 
van ilyen. Cseke nem állítja, hogy van, ő pusztán 
a határok lebontását, a tudományos értelmezések 
meghaladását, az (életrajzi) háttérismeretek fi-
gyelmen kívül hagyását javasolja. Hogy a mű-
vekből megtudjunk valami többet is, mint amit 
nem mi magunk, az író, a költő vagy a különbö-
ző diszciplináris értelmezések helyeztek beléjük. 
Esszéiben irodalmi szemelvények elemzésével — 
melyek kitüntetett témája a nő és a szerelem —, 
azok recepciótörténeti ismertetésével, illetve ma-
gának a recepciótörténetnek a kritikájával az ol-
vasás, az értelmezés rehabilitációját hajtja végre, 
melynek során ő is kénytelen az esztétikai mű-
elemzéshez fordulni. 

Az olvasás problémája egyben az írás, a kife-
jezés problémája is, amely az önreflexiós próza 
egyik gyakori témája. Ottliknál nem kérdés, 
hogy van-e a műnek mondanivalója, számára a 
kérdés inkább az, hogy miként lehetséges meg-
fogalmazni azt, amit az életről elmondhat, és ami 
elmondható. A könyv írója hangsúlyozza, hogy 
Ottlik számára az esszencia kifejezhető, esetében 
nem lehet a hallgatás esztétikájáról beszélni. 
Mint ahogy Babits esetében sem, jóllehet költé-
szete ékes példája annak, mennyire bizonytalan 
a viszonyunk a szóhoz, a beszédhez. A recepció-
 történet szerint — mellyel egyébként Cseke nem 
minden ponton polemizál — a jelek és jelentés-
ek pluralitásával vívott küzdelem Babitsnál egye-
nesen a költői szerepvállalás problémájához ve-
zetett. „Szomorú a szavak hatalma: / nem 
hallatszik át a dal” (35.) — szólnak Babits Mihály 
sorai, melyekkel szinkronban a szerző arról ír, 
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hogy ez a nem áthallás nem korlátozódik a kife-
jezhetőségre. Az olvasás nemcsak a jelek, a sza-
vak és a jelentések értelmezése, hanem felisme-
rés is, és mint ilyen, olvasás önmagunkban, a 
világban. Azonban „az írástudók árulása” elne-
hezítette, majdhogynem lehetetlenné tette ezt a 
fajta olvasást. A könyv írója szerint Julien Benda 
joggal vetette a 20. századi kortársak szemére, 
hogy valósággal száműzték a metafizikát, és 
képtelenek mást tenni, mint pusztán tolmácsol-
ni, s a gyakorlati elveket kiszolgálni. Holott az iga-
zi értelmiségi az — idézi a szerző Richard Rortyt 
—, akinek kételyei vannak a saját szavait, saját 
igazságait illetően. Ugyanis a kétely több mint a 
hit, írja Wittgenstein, aki az értelmiségi létet is csak 
nyelvjátéknak tartja, amely „egy adott csoport 
vagy közösség által evidensnek tekintett igazsá-
gokba vetett hit bizonyosságára épül”. Hogy hová 
vezet ennek a fajta kételynek a hiánya, azt Cse-
ke Füst Milán A feleségem története című művén ke-
resztül szemlélteti, amelynek két fejezetet is 
szentel, s amellyel előző kötetében (Nem halhatsz 
meg, 2018) is hosszasan foglalkozott. (E két kötet 
több ponton is rokonítható, egyik kapcsolódik a 
másikhoz, érdemes az olvasónak azt is kézbe ven-
nie.) A hosszas recepciótörténeti ismertetésből ki-
derül, hogy a pszichológiai meggyőződések oly 
mértékben nyomták rá bélyegüket az értelme-
zésre, hogy a kételynek nyoma sem maradt. Az 
arra irányuló kételynek, hogy A feleségem története 
talán több mint a nő és az igazság birtokolhatat-
lanságának története. Cseke megállapítása szerint 
a mű esszenciája — mely fölött az irodalomtu-
dományos diskurzus elsiklott — a Lizzy-látomás. 
A szerző egyik bizonyosan meghatározó olvas-
mányélményéről van szó, egy olyan műről, 
amely arról szól, hogy a szerelemben nincsenek 
határok, ez a Lizzy-látomás lényege is. És ez az, 
amit talán épp úgy kell elfogadnunk, olvas-
nunk, ahogy azt Füst leírta, nem pedig különböző 
diszciplínák értelmezési és fogalmi keretét ráe-
rőltetni. Hasonlóan ahhoz az értelmezéshez, me-
lyet a könyv írója Krúdyról ad, akit hiba volna nő-
gyűlölettel vádolni. Krúdynál a nő egy ideáltípus, 
egy metafora, „egy üvegdarab, amelyet a fény felé 
fordít, mert benne tükröződik mindaz, amit (…) 
el tud mondani az életről” (127.). 

Erről a fajta interpretációról, illetve következ-
ményeiről a Radnóti szerelmi lírájáról, illetve József 
Attila 1936-os verseiről alkotott jelenlegi kép is árul-
kodik. A Vázlat Radnóti Miklós költészetéről című esz-
széjében a szerző olyasmit vizsgál, amelyet előtte 
senki, s következtetése is egyedülálló: Radnóti ver-
sei nem a nőkről szólnak, hanem arról a belső fej-
lődési folyamatról, hogy miként nő fel egy férfi a 
szerelemben. Mint írja, „ha biográfiai alapon néz-
zük ezeket a verseket, akkor épp attól fosztjuk meg 
magunkat, ami a legalapvetőbb eleme minden köl-

tészetnek: az adott pszichológiai-társadalmi ese-
ményektől független »örök« emberi viszonyok meg-
ragadásától” (165.). József Attila 1936-os verseinek 
ismertetett recepciótörténete is hemzseg a pszi-
chológiai látleletektől. Cseke ezen interpretációkért 
az értelmezőt teszi felelőssé; úgy véli, hogy a be-
teg férfival való azonosulás elkerülése érdekében 
távolságot veszünk a lírai éntől. Holott az a vágy 
(a túlzott azonosulás vágya a másikkal), melyet a 
legtöbb megközelítés betegesnek tart, a könyv író-
jának értelmezése szerint nem beteges, hanem tu-
datos helyzetértékelés, amely egy „elvont-metafi-
zikai jellegű veszélyérzetből fakad” (142.). A nővel 
való egyesülés vágyának értékelésekor felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy az 1936-os versek másik mar-
káns témája — a férfilét tudata és dilemmája — el-
lensúlyozza ezt a vágyat. Ezekben a versekben a 
lírai én fölfelé építkezik, nem lefelé, a múltba, a gyer-
meklétbe, hanem önállóságra, férfilétre vágyik. 
S ez nem betegség; József Attila szerint a normá-
lisnak beállított világ beteg, az, amely nem ismeri 
fel a szerelem törvényét, csak szótlanul és tudatlanul 
szenved tőle. A szerelem nem gyógyír, mondja 
Cseke, a szerelem seb, amely űrt támaszt és ret-
tenetet szül, hogy elveszítem azt, akit szeretek, s 
ezért vigasztalhatatlan vagyok. Ez a fő témája Tan-
dorival foglalkozó esszéjének; a szerelmet csak a 
vigasztalhatatlanság és a feltámadás (a halál) fe-
lől lehet elgondolni (208.). Oravecz Imre próza-
költeményei pedig annak példázatát nyújtják, 
hogy a valóság szívében élő embernek egyálta-
lán nincs szüksége „igazságra”. Annak belátásából 
születnek, hogy csak két realitással találkozunk: 
a szeretettel és a halállal. 

E két realitásról is megtudhatunk valamit, ha 
a fentiek fényében olvassuk Vasadi Péter verseit, 
gondolatait, melyekkel a kötet utolsó esszéje fog-
lalkozik, s amely méltó és kerek lezárása annak az 
útnak, amelyen a szerző végigvezet minket, hogy 
megmutasson az irodalmon, a magyar irodalmon 
keresztül valami mást, mint amit eddig tudtunk 
és tettünk. Vasadi „hősei nem a csodatevő vagy 
teo retikus szentek, hanem az ujjongók, a szeretők, 
a megrészegültek, a lenyűgözöttek, (…) akik be-
lepillantanak az emberi és az isteni szakadékába, 
hogy elvesszenek benne” (244.). Vasadi, mondja 
Cse ke, a bennefoglalás és az odafordulás művé-
sze, akit olvasva, jól olvasva, felismerhetünk ön-
magunk ból, a világból valamit. S bár „jel vagyunk, 
[akik] végérvényes jelentésünktől megfosztott 
jelekként csapódunk az egyik értelem-lehetőségtől 
a másikig, szerettünk képzelt vagy valós, örökké ér-
telmetlen halála láttán ide-oda vigasztalhatatlan-
ságunkban, megállíthatatlanul” (205.), felismer-
hetünk valamit, ami vigaszt nyújthat és értelmet 
adhat. (Kortárs, Budapest, 2020) 
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