
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-
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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



fog meglepődni a széleskörű és aprólékos tájé
kozottságon, amelyre a szerző mondanivalóját
építette. A legszélesebb ismeretkört felölelve
kerülnek bemutatásra az európai integrációs fo
lyamat témakörei a történeti kialakulástól az
európai intézményrendszer felvázolásán ke
resztül az egyházi vonatkozásokig.

A könyv megjelenésének időpontjából arra
következtethetnénk, hogy tartalma elsősorban a
csatlakozásra váró országok magyarságának
szól ismeretterjesztőanyagként. A könyv élve
zetes és közérthető stílusa, aprólékos dokumen
táltsága, az egyházi megnyilatkozások részletes
bemutatása, illetve az egyes témakörök infor
mációgazdag és tartalmas ismertetése azonban
a magyarországi olvasónak is alapvető tájéko
zódási pontként szolgál, ha részletesebben el
akar igazodni az európai integrációs folyamat
nyelvi és intézményi dzsungelében, vagy meg
akarja ismerni a katolikus egyház állásfoglalá
sait az "Európa-projekttel" kapcsolatban. A
könyv szellemiségét nagyon jól kifejezi az a
megállapítás, hogy a "széles körben elterjedt
euroszkepticizmusnak vagy túlzott eufóriának
gyakran ugyanaz az alapja, túl kevés hiteles in
formáció jut el hozzánk" (230.). Minden bi
zonnyal ezért is fordított különős gondot a szer
ző arra, hogy az irodalmi hivatkozások a lehető

legpontosabban és minél szélesebb körben állja
nak az olvasó rendelkezésére.

A könyv első fejezetei ismertetik az Euró
pa-fogalom kialakulását, az egységtörekvés tör
ténetét és az európai intézményrendszert, majd
a második rész foglalkozik az egyházi megnyi
latkozások, az európai értékrenddel kapcsolat
ban készült felmérések ismertetésével. Minden
nek katolikus társadalometikai nézőpontból

történő értékelését az utolsó, záró fejezet tartal
mazza. A könyvön végighúzódó megközelítés
szerint Európa alapvetően kulturális eszme,
amelyet "a hosszú történelmi fejlődés és érés fo
lyamán kialakult erkölcsi tudat egysége" hatá
rozott meg. A gazdasági realitás csak ebből az
alapból tud táplálkozni, illetve másként kifejez
ve a "közös politikai struktúrák hiányában Eu
rópát csakis kulturális ismérvekkel lehet jelle
mezni" (43.). Szemléletes példaként kerül
ugyanakkor elemzésre a közös pénz megjelení
tésében kommunikált absztrakt, építészeti kul
turális tartalom, amely minden konkretizálás
nélkül kívánja az európai örökséget felvillanta
ni: az "EU tagállamai a formákat illetően egyes
ségre jutnak ugyan, de eközben az a veszély fe
nyeget, hogy a konstrukció tulajdonképpeni
tartalom nélkül marad. Nem csoda hát, ha en-
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nek az absztrakt Európai Uniónak nehézsége
van polgárai lelkesítésében és egyre nő az
euroszkepticizmus" (231.).

Kiegyensúlyozott és józan értékelést olvas
hatunk az alkotmánytervezet szociáletikai
szempontból történő tárgyalásánál. A készülő

alkotmány és a kereszténység viszonyát ele
mezve a szerző úgy véli, hogy bár a katolikus
egyház kérése Isten nevére és a keresztény
örökségre való hivatkozásra vonatkozóan saj
nálatosan nem teljesült, mégis az Alkotmány ál
tal biztosított az Európai Unió jövőjére vonatko
zó együttműködés lehetősége. "Ez nyilván
magában foglalja a kötelességet is, hogy ezt a
munkát felvállaljuk és törekedjünk arra, hogy
minőségi hozzájárulásunkkal igyekezzünk ezt
minél tökéletesebbé tenni." (249.)

A szerző számára az európai integráció leg
jelentősebb értéke az európai béke megteremté
se. Az egyház érdeklődését és támogatását
egyebek mellett ez a tény feltétlenül indokolta
az Európa-projekt kezdeteitől fogva. A jelenlegi
első számú kihívás, hogya növekvő és egyre
heterogénabbá váló Unióban miképpen lehet
megteremteni a közösségi érzésnek azt a mini
mumát, amely nélkül a térség békéje nem bizto
sítható (263.). Ezzel kapcsolatban idézi XXIII.
János pápa Pacem in terris kezdetű apostoli buz
dítását, amely szerint a "demokrácia és a béke
Isten nélkül törékeny, ha nem egyenesen meg
valósíthatatlan" (263.).

Az utolsó fejezet röviden szól a katolikus
társadalomerkölcs fontosabb elveinek megvaló
sulásáról az Európai Unió keretein belül. Tár
gyalásra kerül a személyiség, a közjó, a szub
szidiaritás, a szolidaritás és a szabadság elve. A
szolidaritás kapcsán az egyik legsúlyosabb gon
dot veti fel a szerző azzal kapcsolatban, hogy
"az európai integráció középpontjába a szolida
ritás értéke helyett döntően a gazdasági ér
dekek kerültek, továbbra is értéknek tekinthető

a béke megtartásának szolgálata és a továbbfej
lődő szolidaritás a népek között". A megoldás
keresését abban az irányba látná helyesnek, ha
a gazdasági érdekektől független európai politi
kai struktúra jönne létre, amelyegyüttműködne
a civilszervezetekkel és az egyházi közösségak
kel a szociális, kérdés minél átfogóbb megoldá
sában (265.).Orömmellátnánk, ha Holló László
különösen a könyv második felében foglalt ér
tékeléseit újabb tanulmányokban folytatná, és
találna együttgondolkodó értelmiségiekre, szer
vezetekre Magyarországon és a határon túli
magyarság körében egyaránt. (Róma, 2006)
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