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sok (!) igényessége, diszkrét haté-
konysága, elbeszélõi szervesítése ré-
vén � azért. Tehát tényleg nem száj-
barágósan, külsõdlegesen, anyagide-
genül, mint a szövegirodalomban
annyiszor. Az ismétlõdések, a meg-
szokások visszafogott-szükséges mo-
notonitásának elég jó érvényesülésé-
re érdemes ebben a vonatkozásban
leginkább figyelni. Arra, hogyan ural-
ja az egyes szám elsõ személyû narátor
a �mesébe be/mesébõl ki/újabb mesé-
be be� állapot látszólagos összevissza-
sága ellenére valamennyi felbukkanó
figuráját, sorsrészletét, hangulatát és
tárgyát. Végsõ soron: önmagát.

Fájdalmas, egyben megrendítõ-
en szép, ízlésesen melankolikus,
hogy az elbeszélõ-fõhõs egykori me-
nekülése, távozása után jóval (a figu-
ra annak idején egyetemistaként Bu-
dapestre került, így szakadván el
gyökereitõl): most, a frissen beállt
krízisszituáció mesélõs (terapeuti-
kus) megoldása révén ezt a tudtán
kívül eddig tulajdonképpen nem is
igazán birtokolt önmagát egyszerre
annak az otthonnak, Hazának, ház-
nak a konkrét és képletes keretei kö-
zött találja meg, amely hamarosan �
az õ hathatós közremûködésével �
szükségszerû módon nem lesz, azaz
virtuálisan lényegében már e pilla-
natban sincs...

ZSÁVOLYA ZOLTÁN

(Magvetõ Kiadó, Budapest, 2002, 385 oldal,
1890 Ft)

PER OLOV ENQUIST:

LLeewwii  úúttjjaa

Akik figyelemmel kísérik a skandi-
náv irodalom történéseit, jól tudják,
hogy egy új Enquist-kötet megjele-
nése ma már nem csak az író szülõ-
hazájában, Svédországban vált ki
komoly érdeklõdést. Enquist írói
pályája az 1960-as évek elején in-
dult, a korszak modernista áramla-
taihoz csatlakozva õ is progresszív
kifejezési formákat keresve tett szert
nemzetközi hírnévre. Mûveiben
már a kezdetektõl fogva markáns stí-
lusjegyek fedezhetõk fel, ilyen meg-
határozó elem például a valós ese-
mények minél hitelesebb rekonstru-
álására irányuló szándék, valamint
az ezzel szoros összefüggésben álló
dokumentarista szemléletmód és
eszköztár alkalmazása.

Enquist legutóbbi regénye, a
2001-ben megjelent, immár magya-
rul is olvasható Lewi útja formai és
tematikus megközelítésében nem
tér el gyökeresen az enquisti életmû
eddigi darabjaitól, értelmezésének,
irodalmi utóhatásának lehetséges di-
menzióit tekintve azonban minden-
képpen túlmutat rajtuk. A nyolc évet
felölelõ alkotói folyamat eredménye
egy rendkívül alaposan felépített, ta-
lán kissé lassan kibontakozó, de
mindvégig magával ragadó olvas-
mány, mely egyesíti a karizmatikus
közösségi vezetõkrõl írott életrajz-
ok, az ismeretterjesztõ célú kultúr-



történeti kalauzok és az egyes nem-
zetek társadalom-lélektanát felvázo-
ló elemzések minden erényét.

A regény központi alakjának,
Lewi Pethrus Johanssonnak neve ide-
haza viszonylag ismeretlenül cseng,
pedig a múlt század elején, az akkor
még szegény és elmaradott Svédor-
szágban általa megalapított vallásos
ébredési mozgalom ma már a világ
egyik legnagyobb keresztény sza-
badegyházává vált. Az eredetileg az
Egyesült Államokban létrejött, radi-
kális pietista elveket valló pünkös-
dista mozgalom az egykori baptista
prédikátor, Lewi, majd a hozzá ké-
sõbb csatlakozó költõ-harcostárs,
Sven Lidman vezetésével hatalmas
változásokat élt meg: a kezdetben
alig néhány tucat tagot számláló
gyülekezet napjainkra az egész világ-
ra kiterjedõ hálózattá, spirituális kö-
zösséggé szervezõdött. A mozga-
lom többek között saját bankot, ki-
adót, újságot és rádióállomást is
mûködtet, sõt az évek során kulcs-
szerepe volt abban, hogy a svéd po-
litikai paletta új színfolttal, a keresz-
ténydemokrácia értékeit következe-
tesen felvállaló párttal gazdagodott.

Lewi útja ezen a gyakran súlyos
konfliktusoktól sem mentes átalaku-
láson keresztül vezetett egyre mesz-
szebb, egyéni boldogulása, emberi
sorsa teljesen összefonódott vallásos
élményeivel és az ezekbõl táplálkozó
meggyõzõdéssel, melynek alaptétele
volt, hogy hívõ és Isten viszonya a

lehetõ legközvetlenebb kell legyen,
köztük semmiféle központosított
egyházi szervezet ne álljon. A moz-
galom életre hívását, tömegbázisá-
nak kiszélesítését tudatosan vállalt
küldetésének tartotta, de ebben, ek-
kor még, nem hatalmi törekvései
nyilvánultak meg, inkább az intéz-
ményektõl függetlenített személyes
hit szentségének eszménye vezérel-
te. Az ébredési mozgalmakat családi
háttere és neveltetése folytán közel-
rõl ismerõ Enquist költõi képeket
festve fogalmazza meg mindezt
mindjárt a történet elején, mintha
csak maga Lewi, a szuggesztív ige-
hirdetõ szólna a stockholmi Filadel-
fia-templom szószékérõl: �A keresz-
ténység lényege nem a tanítása, ha-
nem a szív bensõséges egyesülése a
Megváltóval. Ez nem államépítõ
vallás, hanem magánügy, gondolat;
elültetjük a gondolatot, ha máshol is
gyökeret ereszt, annál jobb, és akkor
eltûnünk, mint hajnali köd, amikor
a nap felkel.�

A pünkösdista mozgalom foko-
zatos térnyerése két szélsõségesen el-
térõ habitusú szellemi forradalmár
kezdeti szoros barátságának, majd
késõbbi elkeseredett harcának jegyé-
ben zajlott, a könyv egyben ennek a
folyamatnak is hiteles krónikája. Ol-
vasása közben hamar nyilvánvalóvá
válik, hogy Lewi Pethrus ellentmon-
dásos személyisége, életének külö-
nös fordulatai kitûnõ keretet kínál-
nak egy mûfajhatárokhoz rugalma-
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san viszonyuló, a klasszikus regény
és a tények objektív bemutatására
törekvõ riport hagyományait kiváló-
an ötvözõ kordokumentum meg-
születéséhez. Lewi útja jól példázza,
hogy egy közösség társadalomfor-

máló ereje elsõsorban vezetõinek
közösségformáló erejétõl függ.

FEKETE LÁSZLÓ

(Európa Kiadó, Budapest, 2003, 637 oldal,
2200 Ft)
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SZERB ANTAL:

ÖÖsssszzeeggyyûûjjttöötttt  eesssszzéékk,,
ttaannuullmmáánnyyookk,,  kkrriittiikkáákk  II--IIIIII..

Ilyen könyvek kiadásáról álmodik
egy kiadó és olvasásáról a könyvsze-
retõ ember. Keménytábla, védõbo-
rító, könyvjelzõ, tisztességes papír,
olvasható méretû és tipográfiájú be-
tûtípus, egyszerû, de szép borító,
tematikus szerkesztés, pontos és
könnyen áttekinthetõ feltüntetése az
elsõ megjelenéseknek, sõt a névmu-
tató sem hiányzik. A szerzõ neve jó-
val nagyobb betûkkel szedett a cím-
nél, ellentétben Esti Kornél informá-
cióival: SZERB ANTAL. A Magvetõ
Kiadó gondozta életmûsorozatban
három kötetben jelentek meg esszéi,
kritikái, tanulmányai. Az elsõbe a vi-
lágirodalmi, a másodikba a magyar

irodalmi, a harmadikba az úgyneve-
zett vegyes tárgyú írások kerültek a
szerkesztõ, Papp Csaba munkájának
köszönhetõen. Olyan egyszerûnek
tûnik föl ezeknek a nyilvánvaló elvá-
rásoknak megfelelni, mégis kevés
könyv megjelenésekor egyértelmû
az a tartalmi átgondoltság és külsõ
harmónia, mely ezt a három kötetet
jellemzi.

A világirodalmi tárgyú írásokat
áttekintve kedves ismerõsként kö-
szönthetjük a kötet címét adó írást,
a Hétköznapok és csodákat, Az angol
irodalom kis tükrét és a legtöbb szö-
veget, ezt a laza szerkezetû, de még-
is szinte egy (újabb) világirodalom-
történetet. Köszönhetõ ez a szerkesz-
tési elvnek, mely születési sorrendben
közli a szerzõkrõl írt hosszabb-rövi-
debb tanulmányokat, tehát nem a
szövegek megírásának vagy megje-
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