összevetésének további tanulságát az adja,
hogy amíg a Szindbád hazamegy elemzése a
funkcionális stilisztika hagyományára támasz
kodik, addig az Eszpresszó értelmezése in
kább a kognitív, szocio-interpretációs stiliszti
kák megközelítésmódját követi. Mindez rámu
tat a mai hazai stilisztikai kutatások két fő irá
nya közötti kapcsolódási pontokra, de ugyan
akkor szembesíti is az olvasót a kérdésfeltevé
sek irányának különbözőségével.
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kötet utolsó két tanulmánya a naplóíró
Márait állítja elénk. A Diáriumok párbe
széde összehasonlító elemzés: Márai naplóit
annak a Jules Renardnak a Nap/ójával veti
össze, akinek a művészetét Márai alaposan is
merte, s akinek ezáltal meghatározó szerepe
volt abban, hogy Márai a naplóírás felé for
dult. A tanulmány, amely a műfaji kapcsoló
dáson túl kitér a két szerző nyelveszményének,
világszemléleti hátterének, ízlés- és értékvilá
gának közös vonásaira is, az egymást ki
egészítő és egymáshoz kapcsolódó szempon
tok alapján részletes áttekintést ad a Naplók
ban érvényesülő szövegszervező eljárásokról,
kötetet záró tanulmányban, mint ahogy
címe is mutatja, szintén a naplók állnak
az érdeklődés középpontjában: Az ismétlés
gondolatalakzatainak értelmezése a Napló
1943-44 és a Napló 1984-89 c. művekben.
A két Napló összehasonlítása, amelynek el
méleti hátterét a pragmatikai, kognitív szem
léletű stilisztikákhoz való kapcsolódás jelöli
ki, a retorikai alakzatok vizsgálatán alapul.
Habár egy naplótól inkább a kihagyás domi
nanciáját várnánk el, a tanulmányban Czetter
Ibolya számos - a Naplók egészére jellemző,
tehát jól kiválasztott - szövegrészlet részletes
értelmezésének segítségével bizonyítja meg
győzően, hogy a Márai-naplók meghatározó
formai jellegzetessége (a kompozíció magas
fokú szervezettsége, az erőteljes retorizáltság) elsősorban az adjekciós alakzatok hasz
nálatán alapul.
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égezetül szólni kell a tanulmánykötet
egészére jellemző tudományos alapos
ságról és alázatról, valamint az igényes és
gördülékeny értekezői stílusról, amely nem
csak hasznos, hanem élvezetes olvasmánnyá
is avatja Czetter Ibolya könyvét. Az olvasó
ezért bízhat abban, hogy Czetter Ibolyának
van még, lesz még néhány gyertyája, amely
a csonkig éghet.

V

(Bár könyvek. Szombathely, 1 999)

Stirling György
CSALÁDREGÉNY TÖRTÉNELMI HÁTTÉRREL
Várdy-Huszár Ágnes: Mimi
ét évvel ezelőtt jelent meg Várdy-Huszár Ág
nes „Mimi" című regénye, de attól tartok, tá
volról sem ismerik annyian, mint amennyire azt a
könyv megérdemelné. Pedig Várdy-Huszár Ágnes
regénye jóval több figyelmet érdemelne, mert kitűnő
könyv és szórakoztatóan olvasmányos. Amellett,
hogy plasztikus képet fest a két világháború közötti
magyar valóságról, jól ábrázolja a vidéki arisztok
rácia életét és azt a dzsentrivilágot, amely annak
holdudvara volt. Időnként fel-felvillant néhány jel
lemző részletet a városi középosztály mindennap
jaiból is, miközben néhol meghökkentően éles és ta
láló társadalomkritikával lepi meg az olvasót.

K

Várdy-Huszár Ágnes gyökerei azokhoz a kö
rökhöz nyúlnak vissza, amelyekből hősei is szár
maznak, bár a két világháború közötti életről nem
rendelkezhetett személyes tapasztalatokkal. Ám
környezetétől sokat hallhatott az akkor történtek
ről: ösztönösen „ráérzett" mindenre, aminek szülei
és rokonsága kortársként részese volt, és véle
ményt formál mindenről, helyenként kemény és
„férfias" véleményt.
gy család történetét mutatja be a könyv. A
család legfiatalabb tagjának, Mimi baronesznek sorsán keresztül követhetjük nyomon a fo
lyamatot, amely egy társadalmi osztály szétzilálá
sával végződik. A történelem viharai elsodorták
azt a világot, amelyben Mimi felnőtt. A regény úgy
végződik, hogy a hősnő kénytelen elhagyni hazá
ját. Fájdalmas számára a gondolat, hogy idegen
ben kell majd élnie, és bele kell törődnie az emig
ránssors vállalásába.
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z utolsó két fejezettel a történet kulcsre
génnyé válik: Mimi és férje, Péter azt a ví
vódást élik át, amely Mimi szüleinek és még sok
százezer magyar családnak jutott osztályrészül
1944/45-ben. A két pogány közt egy hazáért
való harcban felőrlődött magyar középosztálynak
nem maradt hely saját szülőföldjén, és idegen or
szágban kellett keresnie a boldogulást. És kellett
keresnie új hazát. A szerző szülei is átélték azo
kat a hónapokat, amikor dönteniök kellett, hogy
menjenek vagy maradjanak, és sorsukban osz
toznia kellett az akkor még csak néhány hónapos
leányuknak is. Akinek jövőjét és egész életét meg
határozta szüleinek döntése: magyarnak született
Magyarországon és magyarként nőtt fel Ameriká
ban, hogy érett fejjel úgy váljon amerikaivá, hogy
gondolkodásában és érzéseiben mindig megma
radjon magyarnak.

z tükröződik a regény minden sorából. A
szerző úgy tud azonosulni azzal az elsülylyedt világgal, annak társadalmi problémáival,
szűkebb családja gondjaival-örömeivel és tá
gabb családja, a magyar nép sorsával, mintha ő
maga is Magyarországon töltötte volna gyermekés ifjúkorát, a harmincas-negyvenes évek légkö
rében. Holott csak mások elbeszélése alapján
tudhatott mindarról, amiről regényében ír. Bámu
latos az a beleélés, ahogy a család történetének
fonalát gombolyítván, megfesti a történelmi-poli
tikai hátteret, és az olyan olvasó számára is ér
zékelhetővé teszi a kort, akinek a közép-európai
kis ország nem több földrajzi fogalomnál.
(Várdy-Huszár Ágnes eredetileg angolul írta meg
a regényt, és csak később történt a magyarra for
dítás. Ez sokkal nagyobb olvasókört biztosít szá
mára, mint ha csak magyarul jelent volna meg,
és azoknak a másod- és harmadgenerációs kül
földi magyar fiataloknak is lehetővé teszi a re
gény megismerését, akik már nehezen vagy egy
általán nem olvasnak magyarul.)
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A szerző tanáros pontossággal olyan körképet
ad a korról, melyben hiánytalanul szerepel min
den politikai esemény, s ezzel kapaszkodót nyújt
a háború utáni generációknak.
Mimi egyik erőssége, hogy a kitűnő korrajz
mellett olyan élettel teli jellemrajzokkal szol
gál, melyek kiforrott íróra vallanak. A regény vala
mennyi szereplője hús-vér alak, és mindvégig ér
deklődéssel kell követni sorsuk alakulását. A Hor
thy-korszak utolsó éveinek, az utolsó békeéveknek
a légköre, Erdély visszacsatolásának eufóriás han
gulata, majd Magyarország háborúba sodródásá
nak tragédiája lezár egy korszakot. Kísérletek a
német követelések kicselezésére és a kiugrás lehe
tőségeinek keresése, a zsidóüldözések szégyentel
jes kényszere, végül március 19. és október 15.
mindent betetőző végjátéka, aminél csak az orosz
dúlás és a menekülés szomorúsága jelentett fájdal
masabb traumát: egymást követő fordulatok a re
gényben, melyek sodrása magával ragadja azt,
aki kezébe veszi a könyvet. És ha egyszer kézbe
vette, már nem is tudja letenni, míg el nem olvasta.
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