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Kezdem Pályival, hiszen a bravúrra elõször õ vállalkozott. Amikor jó

néhány évvel ezelõtt Pályi kötete a kezembe került, amely 1996-ban

jelent meg Nádas Péter utószavával a Kalligram Könyvkiadónál,

azonnal elkapott a mondatok sodrása és a költõi hév. Nádas „ma-

gyar misztikusnak” minõsítette Pályit, és bár ezt a titulust kissé túlzó-

nak érzem, kétségtelen, hogy Pályi az emberi lélek szenvedélyes

áhítatát oly erõvel képes kifejezni, amely a költészet régiójába emeli

prózáját. Szent Teréz életét és istenélményét nemcsak a jó értelem-

ben vett irracionalitás felõl közelíti meg, hanem az irracionalitásban

bontja ki, tárja fel, és teszi teljességgel átélhetõvé, függetlenül attól,

hogy az olvasó vallásos vagy sem. Szövege korántsem csöpög az

ájtatosságtól, a mondatok feszesek,  kidekázottak, ám közben szép

egyenletesen törnek fölfelé egészen a csúcsig, a vallásos elragadta-

tásig, a teljes eksztázisig. Engem, aki szintén agnosztikus vagyok,

mint Csányi, nem az áhítat és üdv érdekel, hanem az elragadtatás

állapotának számomra is átélhetõ ábrázolása. Ez bennem is meg-

mozdítja, elindítja azt a valamit a mélyben, amit lehet, hogy sosem

felejtek el, és összekapcsolok más irodalmi vagy valós élményekkel.

Csányira áttérve: õ éppen az ellenkezõ irányból közelít. És éppen az

ellenkezõjét teszi annak, amit Pályi. Csányi a racionalitásból indul ki,

és szigorúan a racionalitás körén belül látja a leginkább átélhetõnek

és megérthetõnek Teresa hagyatékát. Csányi az irracionális eleme-

ket megszelídíti vagy kiiktatja, s ez már a módszerében is megmu-

tatkozik, mivel hosszú kommentárokkal egészíti ki az egyes szám el-

sõ személyû vallomást, precízen végigvezetve az olvasót Teresa

egész életén. Ám érzésem szerint e narrátori szövegek túlsúlyba ke-

rülnek, és elnyomják a vallomástevõt, eluralkodik az a szemlélet,

hogy a racionalitás az a biztos alap, ahonnan minden emberi jelen-

ség értelmezhetõ. Csányi könyvében jól látszik,

hogy egy tudós miképp racionalizálja a racio-

nalizálhatatlant, azaz a vallást. Csányi ebben

odáig megy, hogy Isten képzetét társadalmi

konstrukciónak minõsíti, s ezzel tulajdonképpen

nem volna baj, ha a kommentátori szövegben

tenné. Ám legnagyobb meglepetésemre Teréz-

nek is ugyanilyen eszmefuttatásokat tulajdonít.

Csányi szerint Teréz is egyre inkább hajlott ar-

ra, hogy Istent egy magában dajkált parányi

képmásnak tekintse, a saját elmeszülemény-

ének. Ez persze felvetette azt a problémát,

hogy valójában milyen is Isten, ha csupán el-

képzelések lehetségesek róla, s ezen kissé el-

töpreng ugyan a Csányi-féle Teréz, de nem lé-

vén filozófus, nem firtatja mélyebben a dolgot.

Ezzel szemben a Pályi-féle Teréz számára fel

sem merül efféle ésszerû okoskodás, neki Isten

megfellebbezhetetlen evidencia. Kétely csak és kizárólag abból fa-

kadhat, hogy netán az ördög settenkedik és ügyeskedik az ember

körül, miközben a balga földi halandó azt hiszi, jó úton jár. Csányi és

Pályi verziója a legélesebben és legmarkánsabban a levitáció kér-

désében üt el egymástól. „Magyar misztikusként” Pályi – túlzás és

gúny nélkül mondom – hallatlan érzékletességgel ábrázolja Teréz

levitációját. Csányi viszont azzal a ravasz ötlettel áll elõ, hiszen õ a

ráció elszánt védelmezõje, hogy Terézt csak mások látták levitálni, a

levitálást õ maga mindig is tagadta, ugyanis a következõ történt. Te-

réz mezítláb ment a templomba, s hogy ne fázzon a lába ima köz-

ben, két fahasábot tett le a kövezetre, ezekre állt rá, ezért tûnt úgy,

mintha lebegne. Olvasó és kritikus nagy lendülettel csaphatja össze

a kezét, hogy lám, mire képes a ráció egyfelõl, s mire képes az irra-

cionalitás másfelõl. Pályi mûvében a legkisebb kétség sem fér ah-

hoz, hogy Teréz levitált. Pályinál az írói feladat oroszlánrésze éppen

az, hogy az irracionalitás bástyáját bevegye. S ez sikerül is neki. Oly

meggyõzõen, sõt magától értetõdõen tudja ábrázolni Teréz lebegé-

sét, hogy bár sose hinnék benne, elhiszem! Csányi fõ feladatának a

ráció bástyájának õrzését tekinti, hovatovább lecsapolja az irracio-

nalitás minden mocsarát. Csakhogy ezzel éppen attól fosztja meg

hõsnõjét, ami személyiségének lényege. Csányi ugyan tagadhatatla-

nul átváltozik Teresává, de az is feltûnõ, hogy ez az átváltozás csak

részleges, mert a folyamat hirtelen és feltartóztathatatlanul megfor-

dul: nem Csányi lesz mélyen vallásos, hanem Ávilai Szent Teréz

kezd egyre inkább Csányi Vilmosra hasonlítani. A végeredmény egy

kiváló életrajzi regény, amelybõl ha nem is maradéktalanul mindent,

de sok mindent megtudhat a nyájas olvasó Szent Terézrõl, egy olyan

mû, amely egy nyitott elméjû és szívû tudós precíz munkája, acélhíd

a középkor és a mai kor között. Az irracionali-

tással versenyre kelni nem lehet: Pályi a na-

gyobb átváltozómûvész. Csakhogy a racionali-

tással sem lehet versenyre kelni. Igenis szük-

ség van arra, hogy a mérleg vízszintesbe kerül-

jön. Ha így nézem a két regényt, akkor Pályié

kerül az egyik serpenyõbe, Csányié a másikba,

és az egyensúly nagyjából megvan. Merthogy

ez még csak a recepció. Ávilai Szent Teréz ma-

ga is kitûnõ író volt! S ha valakit igazán érdekel,

hogy mit élt át, miként gondolkodott, egyáltalán

mi történt vele, akkor mégiscsak a legjobb elsõ

kézbõl tájékozódni, vagyis elolvasni a Vidát, az

El Castillo Interiort és a többit.
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