
értés vágya motivált és vezetett el a megtapasz
talásig.

A felszínes érzelgősségre építő kiadványok
sokaságában ez a mű ritkaságszámba menő ér
ték. Nagyon remélem, hogy legalább a keresz
tény értelmiség körében megtalálja az olvasókö
zönségét. (Ford. Trauttwein Éva; Kairosz Kiadó,
Budapest, 2(05)

JAKABAITILA

LÉTFIGYELMI SZÖG
Báthori Csaba: A nyíl és a húr

A költőként s műfordítóként is komoly életmű

vel rendelkező Báthori Csaba legújabb kötete a
szerző értekező írásaiból közöl válogatást. A
nyl1 és a húr szövegei közt esszét és kritikát, el
mélyült tanulmányt és lírai laudációt egyaránt
találunk.

A kötet anyagát a gondos szerkesztés két na
gyobb egységben adja közre. A peregrinus magá
nya cím alatt sorakozó írások a világirodalomból,
a Belül tágasabb darabjai a hazai íráskultúrából
veszik tárgyukat. Előbbiben Goethe, s kivált Ril
ke, utóbbiban József Attila és Nemes Nagy
Ágnes kapja a legterjedelmesebb passzusokat
- s a legtöbb méltatást.

A nyl1 és a húr - mint a jobb esszékötetek ál
talában - egyszerre lenyűgözően informatív s
élményszerűen esztétizált. A hivatkozások gaz
dag rendszere vonzóan sokrétű műveltséganya

got mozgat meg - s mindezt az esztéta mo
dernség és a késő modern irodalmiság iránti
kitüntetett rokonszenv jegyében.

A kötet írásainak összetett esszényelve hol
költői ("ltt már olyan hosszú a nap, mint a Ge
nezisben." - 283.), hol aforisztikus ("Egy verset
megérteni: a pillanat nyugodt ökonómiájának
kérdése; egy regényt vagy novellát megérteni: a
tapasztalat bölcsességének kérdése." - 267.);
egyszer filozófiára hajló ("A klasszikus formák
azt az ősi és ma is érvényes törekvést tükrözik,
hogy az ember szabályozás, mérés, tagolás és
arányosítás útján lehorgonyozza az egyedit az
általánosban. A forma a transzcendencia köze
lébe emeli a műalkotást, mintegy csatlakoztatja
az univerzumhoz." - 264.), máskor aprólékosan
elemző (ilyenek például a Rilke-esszék. a József
Attila-műhelytanulmány vagy a Somlyó György
fordítói gyakorlata kapcsán elővezetett fordítás
elméleti gondolatfutam): gyakran retorikusan
alakított ("Ez a Divan-kötet már most olyan
szép, mint amilyen szép lesz egykori emléke
inkben." - 48.), még gyakrabban tárgyszerűen

lényegre szorítkozó (e sajátosság elsősorban a
kötet szaknyelvi fogalmi hálójában, illetve az
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irodalomtörténeti utalások hosszú sorában ölt
alakot). Ám jószerivel sosem a személyességben
is megőrzött szakszerűség és a szenvedélyben
is igényelt tárgyi pontosság rovására. E tekin
tetben leginkább a ,három szövegben is magasz
talt Nemes Nagy Agnes világképi-módszertani
örökségéhez (általánosabban: az etikai látókörű

újholdas művészetfölfogás hagyományához)
igazodóan. "A nyelvre hagyatkozik, és nem a
tudására" - hogy egy nyelvre. hagyatkozó bírálat
szavaival,éljünk (Borbély Szilárd: Az Olvasó-to
ronyban. Elet és Irodalom, 2006. január 27.).

A recenzens - ez részben ízlés, részben
módszertani kötődés kérdése - a szövegek né
hány vonását mindazonáltal problematizálható
nak vél i. A lélektani érdeklődésirányú szerző

központúság nagy múltú szemléletmódja az
egyik ilyen elem. Hogya műből az alkotó alka
tára, lelkiségére, esetleg életútjának alakulására
lehetne következtetni: a szerző és a szöveg ag
gálytalan egymásra olvasásának e még mindig
(köz)kedvelt technikája az értelmezésben, úgy
hisszük, inkább tévutakat nyit, semmint valódi
távlatot nyújthatna. Ugyancsak vitára adhatná
nak alapot a kötetnek a kánonképzíődlés mi
kéntjére tett, finoman szólva is vitriolos meg
jegyzései. A kanonizációs mozgásokat egyszerű

hatalmi játszmának föltüntető gondolkodás
mód nem egyedi ugyan kortárs irodalmunk
ban, de szabatos érvek híján megmarad annak,
ami: gondolkodásmódnak, melyet az igazolás
nélküli vád önmaga ellen fordít, s végső soron
önmagába zár. (Miközben, természetesen, csak
üdvözölni tudjuk azt a nagyon is programszerű

nek tetsző erőfeszítést, mely rendre kánonokon
kívüli teljesítményeket von a szakmai olvasás lá
tóterébe - Robert Walsertől Székely Magdáig.)
Végül nem hallgathatunk arról sem: az esszé
műfajával együtt járó képes beszéd, sajnos,
Báthorinál sem mentes a képzavar gyanújával
illethető szöveghelyektőJ.A díszített beszédmo
dor efféle, kevéssé meggyőző alakzataira gon
dolunk: "rövidlélegzetű, de univerzális szem
szög" (190.) (itt a lélegzet és a szemszög trópusa
zavarja egymást), "Kosztolányi álriportjainak
ablakán egy roppant találékony tárcaíró pillant
ránk, aki bőven adagolja a költészet fűszereit

is." (213.) (e mondatban az ablakon keresztül [?1
adagolt fűszer képzete nehezen értelmezhető),

"káprázatosan rugalmas nyelven freccsentett
kor- és rétegkép" (232-233.) (tud valami, ami
freccsen, rugalmas is lenni?) stb.

"A műalkotás: valami végtelen magányos
ság hordozója, és semmi más eszköz nem alkal
matlanabb a megértéséhez, mint a kritika. Csak
szeretettel lehet megragadni és megőrizni emlé
kezetünkben; csak szeretet lehet méltányos vele



szemben." A - nem mellékesen - éppen
Báthori által fordított Rilke-levelek közül egy
1903-as darab fogalmaz így. Anélkül, hogy e
fölfogást érdemben elemezni (netán vitatni)
próbálnánk, megkockáztatjuk az állítást: a ril
kei belátásban Báthori Csaba írásai nemcsak
elvi értelemben osztoznak, de gyakorlatba ül
tetésére is nagy ívű kísérletet tesznek. Amint a
Rilke költészetére alkalmazott terminusok
("tágasabb kísértés" - 74., .Jétfigyelmí szög" 
75., "nagyobb léptékű nyugalom" - 91. stb.) is,
úgy érezzük, már-már gondtalanul visszavo
natkoztathatók volnának a jelen munkából elő

rajzolódó elemzői érdekeltségre, értekezői táv
latosságra.

A gyönyörű Kalligram-kiadvány címlapján s
gerineén is René Magritte talán leghíresebb
képe látható, A fények birodalma (ennek is
1949-es változata). A festmény metaforikus-alle
gorikus érvénye (a belakható és a belátható, az
emberi és az emberen túli világ kettősségében

árnyak és fények, nemlét és lét ontologikus
összjátékára ráismerő ismeretelméleti jelképles
ség) a festményt többé teszi puszta illusztráció
nál. Többé teszi, mert többé teheti; A nyil és a
húrban ugyanis adva van a könyv, mely képes
(és méltó is), hogy párbeszédet kezdeményez
zen a festészet néma jeleivel - s a létezés hall
gatag nyelvtanával. (Kal/igram, Pozsony, 2005)

HALMAJ TAMÁS

ASPER]ÁN GYÖRGY: FOGADJ
SZÍVEDBE
József Attila életregénye

Asperján György Fogadj szitedbe című regénye
monumentális terjedelmével a József Attila em
lékévnek valóban "kiemelkedő" vállalkozása.
A tanácskozások, előadások, tanulmányok és
tanulmánykötetek rengetegében, amelyek néha
már-már elfedik a lényeget, azt hogya 20. szá
zad magyar lírájának egyik legnagyobbjára
emlékezünk, nem érdektelen az életút regényesi
tése sem. Különösen, ha azt is figyelembe
vesszük, hogya tanulmányok és előadások egy
része nem József Attiláról szólt, hanem értelme
zői dühödt, olykor teljesen érthetetlen indulatú,
az ünnephez méltatlan csatározásáról. Nagyjá
ból kivehetőek voltak a frontok, békekötésre
nem volt remény, igazi pozitívumnak azt láthat
tuk, hogya fiatalok tanácskozásai színvonalas
megfigyelésekben bővelkedtek, ők ugyanis a
költőről igyekeztek szólni.

Térjünk azonban vissza Asperján György re
gényéhez, amelyet semmiképpen sem neveznék
kultikusnak, mint egyik méltatója tette, de is-

479

meretterjesztőnek, népszerűsítőnek feltétlenül.
Jelentősége abban rejlik, hogy olvasójával meg
kedvelteti az írót, megérezteti tragédiáját és
életrajzába ágyazva nagyságát is megsejteti.

Az életrajzi regények a múlt század húszas
harmincas éveiben jutottak a tetőpontra. Irók,
zenészek, festők regényes élettörténetét falták
az olvasók, némelyik könyv igazi "bestseller"
lett, ha írójának sikerült hőséből romantikus fi
gurát teremtenie, s drámájával vagy küzdelmei
boldog befejezésével könnyeket csalt az együtt
érző befogadók szemébe. A hitelesítés nem volt
igazán lényeges eleme e regényeknek, az író
kedve és tehetsége szerint fickándozhatott fikci
ója terében.

Asperján György merőben eltérő megoldást
választott. Az ő regénye a József Attiláról szóló
szakirodalom igen alapos ismeretében íródott,
figyelembe vette a költő életével foglalkozó leg
újabb tanulmányokat, közléseket, tehát bejárt
úton haladva igyekezett regényesíteni az adott
tényeket. Egyáltalán nem könnyű vállalkozás,
hisz József Attila egyéniségéről és lelki alkatáról
sok kitűnő publikáció ismert, ám a regényben
fontos szerepet kapnak életének olyan részesei
is, kiknek alkatát az írónak személyes meggyő

ződése és beleérző képessége segítségével kel
lett életre hívnia, s regénye hiteles alakjává ten
nie. Egyszerűbben szólva: adott a főhős, de a
jellemek rendszerét az írónak kellett megterem
tenie és hitelesítenie, mégpedig úgy, hogy műve
olvasmányos, regényszeTŰ legyen, s ne bukkan
janak elő a történetekből a tudomány felhasz
nált eredményei.

A szerzőnek sikerült elkerülnie a buktatókat,
műve nemcsak hiteles, hanem érdekes, néhol
izgalmas, a József Attila-év értékes hozadéka.
(ASPY Stúdió, Budapest, 2005)

RÓNAY LÁSZLÓ

HOLLÓ LÁSZLÓ: EURÓPAI UNIÓ 
ÉRTÉKKÖZÖSSÉG
Az európai integráció katolikus
társadalometikai vonatkozásai

Átfogó, tudományos ismeretterjesztő munkát
jelentetett meg az európai integrációs folyamat
ról Holló László, a kolozsvári Babes-Bolyai
Egyetem Római Katolikus Teológiai Karának
adjunktusa. A munka különös jelentőségét az
adja, hogy olyan országban készült el, amely
még nem tagja az Európai Uniónak, de várható
an hamarosan azzá válik. Aki már találkozott
az erdélyi magyar doktorandusz hallgatók, tu
dományos területeken tevékenykedők munká
jával vagy tudományos pályázataival, az nem


