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LÁTÁS ÉS LÁTOMÁS
A magyar líra fejlődésében döntő szerepe volt Ady
Endrének, aki a látványt a képzelet kohójában iz-
zította. A világirodalomban ez az ábrázolásmód
nem minősült újdonságnak, nálunk azonban meg-
döbbenést keltett. A korszak legtehetségesebb köl-
tői nyomban felismerték, hogy ez a poézis jövő-
je, s ízlésükkel, a hagyományokkal küzdve
megindították a máig sem befejezett változást,
amely azonban nem járt a forradalmakban meg-
szokott rombolással: egymás mellett élt és él a két-
féle kifejezésmód, ki-ki ízlése szerint választhatja
a szívének kedveset. Régen rossz, ha a szabadsá-
got intézményesen mázolják kötelezővé, ha az íz-
lést erőszakkal korlátozzák, egyet vagy mást kö-
telezővé téve, politikai szempontnak rendelve
alá a versek értékelését.

Móra Ferenc hagyományos író volt. Ez nem ér-
tékítélet, jó néhány műve megérdemelné, hogy az
irodalmi kánon része legyen. Nem kis örömmel
ízlelgettem istenes verseinek gyűjteményét (Him-
nusz a búzamezőn címmel Kindelmann Győző
szerkesztésében adta ki a Szent István Társulat.
Utószava a kitűnő irodalomtörténész, Alszeghy
Zsolt régebbi tanulmánya.)

Az író műveivel szembesülve néhány olyan
problémát is fel kell vetnünk, amely napjaink iro-
dalomtudományának is nyitott kérdése. Az egyik:
a „fentebb” irodalomnak része-e a mese. A másik:
hol az imádság helye. Az utóbbira könnyebb fe-
lelni, minden jó költő imádkozik, amikor a szavak
és látomások segítségével a tapintható világon túl-
ra tekint, s onnan csodák hírét hozza. Kosztolányi
nem nevezhető istenes lírikusnak, a Hajnali részegség
csodálatos látomásában azonban olyan világ-
rendbe vezérel, amelyet bízvást a transzcendens
jelzővel illethetünk. A másik kérdésre nehezebb vá-
laszolni, az azonban tény, hogy jó néhány írót azért
kedvelünk, mert előadásmódjában gyermekségünk
kedves meséire ismerünk, s mint tudjuk, a mesék
a legalkalmasabbak a gyermeki éden visszaál-
modására, annak a világnak a képét, érzéseit
idézve, amelyből kiszakadtunk, s ahová egész éle-
tünkben szeretnénk visszatalálni. Ebbe a tarto-
mányba vezet Móra Fe renc is. Bensőséges, finom
rajzaiban a hit és a szeretet csodálatos kapcsolatát
tárja föl, ebben a világban nincs durvaság, erőszak.
Még a bajt, a fájdalmat is legyőzi a gyermeki bi-
zalom: „Anyuka beteg… Kis szívem, ma este / Nem kell
a földrajzot felmondanod, / Jobb lesz, ha ide a lábamhoz
ülve / Halkan a Bibliát lapozgatod. / De ne ott olvasd,
ahol az Úristen / Haraggal néz el a világ felett // Ha-

nem ott olvasd, ahol az Istenke / Nagyon szereti az em-
bereket” (Anyuka beteg).

Mintha prózát olvasnánk. Az édesanya beteg,
ágya mellett suttognak, de nem a medicinák,
hanem a Biblia áldásos hatásairól, arról, hogy „Is-
tenke nagyon szereti az embereket”. Az „Istenke”
érezhetően mindennapos vendége ennek a csa-
ládnak, becéző alakjával még otthonosabb ebben
a környezetben. Itt még a halál is elveszti rémsé-
gét, nagy utazássá, felfedezéssé válik. A szomszé-
dos vénleány „aztán álmodott sokat, / S beleszövé az
álmokat / A kötésbe, a horgolásba. / És kis szobája rej-
tekén / Szeretett sírni is szegény / De úgy, hogy más ne
lássa. / S mikor már könny és álom elfogyott, / Utánuk
megy a másvilágra, / Hogy hátha folytatódnak ott…”
(Meghalt egy vénleány).

Átlelkesített közeg, „Bűnök tüskéin térdelünk”,
de bízhatunk abban, hogy az Úr „irgalmasságot tesz
velünk”. Nem kételkedünk, az evangéliumok vi-
lágában lépdelünk a bizonyosság felé. Ez is va-
rázslat, ugyanolyan, mint amilyen bámulatos tet-
teket hajtott végre a gyógyító, a fájdalom könnyeit
letörlő Jézus.

A gyermeki hit bizonyossága meghatározó ér-
zése Móra Ferenc istenes verseinek. Nem az a gü-
gyögő áhítat, amely sok vallásos verset tett hitel-
telenné, hanem a kegyelem állandó jelenlétének
és segítségének tudata. Ennek megfogalmazásához
nincs szükség látomásokra, elég szelíden belesi-
mulni Isten szándékaiba, a születés és a halál kö-
zött feszülő ív ábrázolásával emlékeink egyik tar-
tományába pillantva felismerni az élet ajándékait,
amelyek közül a szeretet a legnagyobb. Elemista
koromban a jóságos Varga igazgató úr helyettesí-
tette a beteg tanító nénit, s megtanította az Apám
című Móra-verset, melynek könnyes nosztalgiája
egyszersmind a szív vigasztalása: „Kis temetőnk-
ben tudok egy zugot: / Az öreg remekes szűcs nyug-
szik ott. / Híres, amit varrt, ködmön és suba, / Neve
sokáig élt a faluba. / Magam is sokat emlegetem, / szá-
mon mosollyal, könnyel lelkemen, / S ilyenkor ifjú bim-
bóm, gyermekem / Szívemre melegebben ölelem. (…) //
Ám megjött a tél tegnap délelőtt, / Beszitálta hóval a te-
metőt, / S az öreg szűcs már nem panaszkodik. / Az
öreg szűcs már szépet álmodik. / A hó fehér, selymes,
sűrű, puha, / Úgy takarja be, mint meleg suba / S a téli
zöld, mely hegyig belevész, / Az rajta irhábul a szegés.”

Ezt a bensőséges érzést elveszítettük, kilúgoz-
ták lelkünkből a dühödt indulatok. Mintha az
emberi világot örökös téli fagy uralná, „az ember
félve jár az ég alatt”, s mint a fagyott madár
„világavesztett nyitott szemivel / Szörnyű miért-
nek néz az égre fel”. Éj van — ez Móra egyik köl-
teményének sokat eláruló címe, kísérteties éj:
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„Egy óriási árny suhan / A mindenségen által, / S egy
percre engem is bevon / Fekete fátyolával. // Egy percre
csak, s egy perc alatt / Érzem reszketve fázva, / Amint
a létnek rám szakad / Egész kálváriája.”

Egyre több olyan művet olvashatunk, amely a
lét kálváriájával foglalkozik. A hitelesség megkö-
veteli az őszinteséget, s aki így tekint akár Euró -
pára, nem szabadulhat baljós érzéseitől. Móra és
jó néhány kortársa még olyan világban élt, amely-
ben a nyomorúság ugyancsak reménytelenné
tette milliók életét. De abba sötétségbe bevilágí-
tott az ősöktől hagyományozott hívő magatartás
távlatossága. Ez mára elhalványodott, a nyomo-
rúságba taszítottak már egyre kevesebben remé-
lik sorsuk jobbra fordulását. Móra Ferenc nekik
is üzen: zörgessetek, zörgessetek! imátok előbb-
utóbb meghallgatásra talál: „Ó, hány éhenhaló gye-
rek / Sír fel hozzád az égre! / Ó, hány szülőnek elpereg
/ Cseppenként szíve vére! / Teneked is volt egy fiad: /
Az inges kis Jézus miatt / Add meg nekünk / A min-
dennapi kenyerünk! (Kenyérért való imádság).

Amikor díszdoktorrá avatásán beszédét mon-
dott, kötelességének érezte a nyilvánosság előtt
számot vetni a maga lelkiismeretével. Elsőnek a
tisztaszívűséget említette. „Embertársaimnak se
nem előgettem, se nem aggattam, a vallásomat
sohase bántottam — igaz, hogy a másét se —, s a
haza, amelynek földjéből két sírhalom az enyém,
nekem még több volt, mint ahogy a törvények
parancsolják…” Ez a magatartás hiányzik fáj-
dalmasan. Móra Ferenc valóban tisztaszívű em -
ber és író volt, aki erényeiből vigaszt és reményt
tudott adni, és ez nem múló érdeme.

Majdnem három évtizede, hogy Puszta Sándor
utolsó kötete megjelent. A 20. század papköltői kö-
zül rá kevesebb fény esett, aminek részben az a ma-
gyarázata, hogy plébánosi, papi feladatainak ellá-
tását tekintette legfontosabb feladatának, másrészt
Móricz Zsigmond halálával nemcsak felfedezőjét,
de legtekintélyesebb támogatóját is elveszítette, s
1941 után csak 1969-ben jelent meg verseskönyve.
Most a Szent István Társulatnál Örökség címmel je-
lentek meg válogatott költeményei, Graf Rezső szer-
kesztésében és előszavával. Mellette a sajtó alá ren-
dező Sajgó Krisztiánt is említenünk kell, hisz a
költemények rendezése, az anyag kiegészítése
részben az ő munkáját dicséri. A hosszú hallgatás,
a búra alá kényszerített írói lét sokszor bénítóan hat.
Így történt ez Puszta Sándorral is. A szélesen ára-
dó lélegzetvételű versek, a bensőséges imák szag-
gatottá váltak, a lírikus arra kényszerült, hogy mi-
nél több emlékét és élményét mondja el sietősen,
a hajdani hang békéjét és nyugodt biztonságát ke-
resve. A válogatás nyomán kialakított ciklusok sze-
rencsére nem a kényszerű hangváltást tárják elénk,
hanem a költő vissza-visszatérő témáit, a liturgikus
cselekményektől megihletett ember imáit, a hazá-

hoz és családjához fűződő kapcsolatát és költő -
elődjeiről rajzolt arcképeit. Az utóbbi ciklusban szin-
te saját irodalomtörténetét, annak kiemelkedő
alakjaihoz fűződő viszonyát ábrázolta, annak a ha-
gyománynak jegyében, amelyet pannonnak ne-
veztek, s a múlt században Takáts Gyula volt kie-
melkedő képviselője. Vannak közöttük, amelyekben
a látvány az uralkodó, de olyanok is, amelyeket
megemelnek a képzettársítások. Ilyen például a
Babits ravatalára: „az ákácok, az ákácok sóhajtanád / gé-
géden fűrész, ne hagyj el Szent Balázs! / látod, tavasszal
is dőlnek, dőlnek a fák / neked örökzöld szemfedő, örök
bajvívás, / nekünk szomorú gyász… / Találkozz Iste-
neddel!” A Balatonszárszón írt J. A. című versben az
egyik szakasz mindennél hitelesebben mutatja
Puszta Sándor tehetségét, amellyel a látomás felé tá-
gította ihletét: „orvul visszajön / mint elvert lompos éhes
eb / Isten-morzsát keresgél, embert keres / s jelen vagy nagy
nagy Útitárs / egyre jelenebb / egyenruhák és katonák kö-
zött / megfeszített sóhajok / jelenvalóbb a borzalom / a sín
a vagon a kerekek / valóságos a véraláfutás”.

Hosszan lehetne elemezni a képek egymás -
utánját, amelyek József Attila drámai sorsára utal-
nak, ugyanakkor azonban rájuk rétegzi a Szüle-
tésnapomra magabízó jóslatának — egész népének
lesz tanítója — beteljesedését, ahogy a sorsa be-
teljesedésével Szárszóhoz kötődő költő „egyre
jelenebb”. Aki ilyen látomásos sorokat tud fo-
galmazni, abban igazi a tehetség, s amint jelez-
tem, csak a körülmények akadályozták teljes ki-
bontakoztatását.

Ezt a vélekedésünket erősítik az Egyház cik-
lus versei. Némelyik kicsit túlírt — a témával
azonosuló papköltőknél ez nem ritkaság —,
máskor viszont az élmény kifejezésének tömö-
rítésével megkapó hatást kelt. Példa a Poverello,
melynek zárlatáról csak felsőfokban szólhatunk:
itt fokozás helyett egészen egyszerű, hétköznapi
képpel megragadó hatást tesz: „kalászok zizegtek
a fákra / nyakláncok éke fények édessége / galambok
szálltak s a világra / béke // Ő jött és stigmái ragyog-
tak / talán könny is a szemén // mit akarsz szívünk-
kel s a világgal / mit akarsz te Szegény // semmit
Naphimnuszt énekelni / azzal ki sír s azzal aki fáradt
/ lassan lehajolt s a földről felvett két száraz ágat”.

„Villódzik néha még / valamiféle fény / de nem hoz
világosságot, naplemente” — ez a Hetvenen túl be-
fejezése. A költő személyes léte lezárult. De ver-
seit olvasva időnként rabul ejt az a fényesség,
amelynek hűséges hírhozója volt.

Simai Mihály válogatott verseinek gyűjtemé-
nyét (Valaki mindent elszeret; Hungarovox) kézbe
véve becéző gyönyörűség borzongat, olyan szép,
ízléses a borítója, amelyet Olasz Attila Enigma
című festményének felhasználásával Pereszlényi
Helga tervezett. A versekből pedig mélyen gon-
dolkodó, komoly lírikust ismerhetünk meg, aki
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sokféleképp szembesít életével s gondolataival,
nemegyszer mélyre ható önvizsgálatra késztetve,
választ várva arra a kérdésére, hogyan s miért pa-
zaroltuk el értékeinket. Visszatérő, sokféle hangon
megfogalmazott kérdése: itt és most érdemes-e
verset írni, van-e, lehet-e visszhangja a költő sza-
vának. Válasza — talán nem is ok nélkül — meg-
lehetősen pesszimista: „szememről egyszer / lehull
tán a hályog / amivel a titkok mélyére látok // mégse
mondom ki / nincs már szavam // hajléktalan / szavak-
ban / élek / halkan magamnak pengetek magam // az va-
gyok / aki van” (Persona non grata).

Nem éppen lelkesítő látlelete a korszellemnek,
amelyben a kultúra — s vele az irodalom — egy-
re több megpróbáltatást él át. Nemcsak Simai Mi -
hályt, másokat is hatalmába kerít a kétség: nem kel-
lene-e szakítani a bevett, elkoptatott szavakkal (az
avantgárdnak volt ez a jelszava), s helyettük olya-
nokkal próbálkozni, amelyekkel a titkok mélyére
láthatunk? Nem könnyű a válasz. Tény, hogy
megint olyan korszakban élünk, amelyben a sza-
vak közhelyessé, olykor hazugokká váltak, és
csak abban reménykedhetünk, hogy a költők és írók
visszaszerzik becsületüket. Ezért küzd a maga le-
hetőségei között Simai Mihály is. Megrendítő
őszinteséggel ír erről (s a lehangoló korszellemről)
Csak megy a vásári ricsajban című költeményében:
„nem lát / nem hall / nem érez / csak megy a vásári ri-
csajban // a vigasságot árulók / az álorcákat árulók / az
önmagukat árulók / Betlehem / hazát árulók / hazug for-
gatagában // egy nagyon szegény / nagyon régi / an-
gyalos havazásból ragyogó / talán sosem-volt Karácsony
felé megy / a jászol felé / ahonnét még / nem lopták el
a KISDEDET”.

Ebben és a többi hasonló témájú versben az a
meggyőződés fogalmazódik meg, hogy nem
maradt sok reményünk az élet egyensúlyának s
vele a lélek békéjének megteremtésére. Az egyet-
len kiút sokak szerint a betlehemi istálló felé ve-
zet. Sokféle könyvet, naplót, önvallomást olvas-
hattam erről. Ezt a meggyőződést fogalmazza
meg a karmester, Medveczky Ádám És mégis meg-
szólal a pál ca címmel Simon Erikával beszélgetve
(Kairosz kiadás a Miért hiszek? sorozatban), de ha-
sonló irány ba tájékozódott a hívőnek csak fenn-
tartásokkal nevezhető Márai Sándor most meg-
jelent 1959–1960-ban írt Naplójában, amelyben
személyes tapasztalatai alapján számolt be az ér-
tékeket tagadó amerikai életszemléletről (Heli-
kon). Mi marad a tétova, magára hagyott em-
bernek? Talán az a reménykedő kérdés, amelyet
a költő Fohásza végén olvashatunk: „túl a túlon és
/ túl az innenen / túl a semmivé / foszló mindenen //
hívni majd ha fogsz / vársz-e Istenem?” A kérdés is-
merős. Valami hasonlót fogalmazott meg a szűk
Könyök utcán hazafelé ballagó Somlyó Zoltán is,
de hasonló, reménykedő sóhaj hallik ki a zsoltá-

roktól máig azokból a művekből, amelyek az em-
beri sors végpontjára irányítják a figyelmünket.

Simai szerényen a háttérben maradva, mégis
„lázongó ihlettel” írja verseit, hogy elmond hassa:
„emberek! / vigyázzatok, már nincs idő…” Ez a
Valaki mindent elszeret című költemény — igaza van
az utószó írójának, Békési Imrének — valóban „a
kortárs költészet ünnepi darabja”. Simai Mi hály pe-
dig a jelentős alakja ennek a kortárs költészetnek.

Karcsú, kicsit megtévesztő című (Galambok és
verebek; Hungarovox) kötettel jelentkezett Kaiser
László, kinek líráját gazdag érzelmi ráhangolódás
és sokoldalú műveltség jellemzi. Harminchárom
vers, hét fordítás és egy önvallomás a versírásról.
Először ezt érdemes végiggondolni. A végered-
mény nagyjából hasonlít Radnóti gondolatához:
„Írok, mit is tehetnék?” Mert a költő versben írja ki
magából fájdalmát és örömét. Talán az öröm pil-
lanatai a legfontosabbak: a kín nem enyhül, ezt jel-
zik például a Vert sereg című ciklus vallomásai, ám
ezeket ellensúlyozzák az élet ajándékai: „az elmúlt
hosszú esztendők alatt rengeteg fényt és ragyogást kap-
tam, hitet, erőt, hazától, közösségtől, embertől, nőtől,
baráttól, gyerektől. Meg a kultúrától és az anyagel-
vemtől. Ha erre gondolok vagy ezzel kapcsolatban for-
málok mondatokat, nagy nyugalom fog el, talán boldog
vagyok. Ez a mérleg nekem bőven elég, ezért is írok…”

A hétköznapi lét fájdalmait, csalódásait emlékei
ellenpontozzák, amelyek vigasztalást adnak, mert
a kölcsönös szeretet melegíti át őket: „Immár har-
minc éve szorít téged a föld / engem hiányod. Az idő nem
gyógyít! / Az idő nem gyógyít, és még az sem segít, / ha
női arcokban olykor felém bólint / szép fejed, vagy oly-
kor érzem azt a megbocsátást, / melyet csak tőled kap-
hattam meg teljesen. // Maradtál, aki voltál, egyetlenem!”

Ha felületesek vagyunk, első benyomásra talán
azt mondhatjuk: pesszimista költő. Nem lenne
csoda, azok az értékek, amelyeket keres, lassan el-
homályosulnak. Mint a bozótharcosok figyel szo-
rongva, halvány reménységgel, hogy az értelmi-
ségi embernek lehet még becsülete: „Mint a
bozótharcosok / csak topogsz helyben, / de még nem el-
veszetten. / Reménykedsz, / mint a kommandós / a biz-
tos össztűz előtt. / Félsz, bújsz, harcolsz, / talán fenn-
maradsz, / talán megmaradsz, / önkommandós, /
szegény értelmiségi!” Az értelmiségiek kopottruhás
menetének tagjaként menetel a „vert seregben”,
amelynek tagjai bukásukban is fenségesek, hiszen
az általuk képviselt szellem kikezdhetetlen: „Mi-
csoda had kísér téged, / kopottan is fenségesek: / szegé-
nyek és sarzsi nélkül / égnek tartó büszke menet.”

A vesztett vagy veszélyeztetett illúzióknak
azonban van ellenpólusa: a visszaidézett gyer-
mekkor adhat reményt és vigasztalást, amelytől
megerősítve a költő is „szívével látja” szeretteit (a
szív tisztult tekintetét néhány bensőséges, szép sze-
relmes vallomása is bizonyítja). Összefoglalása en-
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nek az érzéskörnek a szülői féltést és szeretetet meg-
szólaltató Robotmese, e 21. századból a hagyományos
érzésvilág felé tekintő vallomás nem mellesleg a kö-
tet egyik legszebb költeménye: „Jövőből jöttem, kis-
leányom: / én vagyok a legérzőbb robot, / hozzád küld-
tek, hogy apa legyek, / hittem, nem ügy, egyszerű dolog.
// S már rettegek, hogy visszahívnak, / és nem leszek a
Földön neked; / megtagadnám a vad parancsot, de ro-
bottörvény, hogy nem lehet. // Nem tudtam, hogy félhet
egy robot, / hogy program ellen szerethetek, / s áldok min-
den percet / csak sejtem, / mi az, amit eltöltök veled.”

Olyan világban élünk, amelyből kilúgozódnak
az érzések, helyüket a pénzszerzés, a megélhetést
célzó napi robot váltja föl. De a költő megteheti,
hogy a gyermeke ágyára telepedve a robotkor-
szakról meséljen, amelyben még él a szeretet.

RÓNAY LÁSZLÓ

LJUDMILA ULICKAJA: IMÁGÓ

Van abban valami szokatlan, ha egy írónő foglal-
kozik a férfibarátság témájával. A tizenkilencedik
század emancipációs francia regényirodalmát
érintő híres bon mot-ja Ljudmila Ulickaja Imágó
című műve kapcsán mintha megfordulna. Ilyen-
formán könnyen gondolhatjuk, hogy ebben az
esetben Bovaryné kiált fel: „Flaubert én vagyok!”
De Ulickaja új regénye nem ad okot a viccelő-
désre, komor társadalomképéről valóságosan és
jelképesen is sokat elmond, hogy cselekményi-
deje Sztálin halálától Joszif Brodszkij költő halá-
láig tart, vagyis 1953-tól 1996-ig.

Nyilvánvalóan nagyon sok önéletrajzi elem
zsú folódott az Imágóba, annak ellenére, hogy cse-
lekménye szerint Ilja, Miha és Szanya általános is-
kolában indult barátságát beszéli el a kezdetektől
annak végéig. Azon lehet vitatkozni, hogy a tolsz-
toji-dosztojevszkiji nagyprózai hagyományoknak
mennyiben örököse Ulickaja, az azonban bizo-
nyosnak látszik, hogy tartalmilag és terjedelmileg
is ezzel az igénnyel készült az új regény. A hat-
százhúsz oldalas regény más megközelítésben —
Belinszkij szavait kölcsönvéve — a szovjet-orosz élet
enciklopédiájának is nevezhető. Puskin Anyeginjétől
éppen annyira különbözve törekszik erre, mint
amennyire távol esik egymástól az 1830-as és az
1950–1980-as évek Orosz orszá ga. Csupán érdekes -
ség, hogy a legújabb kori orosz irodalomtól nem
áll távol ez a fajta leltározási szándék. Ezt jelzi
Viktor Jerofejev Az orosz lélek enciklopédiája című
kötete, ami formailag sokkal jobban kielégíti az
enciklopédikusság fogalmát, mint Ulickaja Imá-
gója, de alighanem ez utóbbi, tartalmi teljességét
tekintve, felülmúlja Jerofejev összefoglalóját.

A diktatúrák világa mindig infantilis világ.
A hatalom az elnyomórendszerekben nem akarja,

hogy alattvalói felnőjenek, hogy a szó valódi, in-
dividuális értelmében felnőttek lehessenek. A re-
gény szereplői hiába cseperednek gyerekből fia-
talemberré, majd őszülnek meg, alig nyílik
lehetőségük arra, hogy szabadon dönthessenek.
A Sztálin halálát követő Szovjetunió a kénysze-
rek világa is egyben, amelyből kiutat keresnek
mindazok, akik nem érik be a párthatározatok
kialakította életlehetőségekkel.

Ulickaja regénye nem egyszerűen korfestő, sok-
kal inkább kordokumentum. A fiúk életét alap-
vetően átrajzolja a zseniális irodalomtanár, Viktor
Juljevics, aki a könyvek, és egyben a múlt felé for-
dítja őket. Miha, Ilja és Szanya később értik meg:
az a szellemi kaland, amire oktatójuk hívta őket,
mással aligha helyettesíthető menekülési útnak bi-
zonyul — egy életen át. Ezek a sokkal jobb sorsa
érdemes emberek életükben először és utoljára
gyerekkorukban teljesedhettek ki. Felnőttként, ah-
hoz, hogy lelkiismeretük szerint cselekedhessenek,
ki kellett vonulniuk abból a társadalomból, ami-
be beleszülettek. Ezen a ponton nem lehet elte-
kinteni Ulickaja életrajzától, akit biológusként azért
rúgtak ki állásából, mert tiltott irodalom birtok-
lásával és terjesztésével vádolták meg.

Az Imágó cselekményének egyik vezérfonala a
szamizdat irodalom korabeli előállítása, sokszo-
rosítása és árusítása körül forog. Hihetetlen szám-
ban bukkannak fel a regényben annak az alterna-
tív világnak a figurái, akik önként vállalt, belső
száműzetésbe menekültek, nem utolsósorban
azért, mert a mindennapok semmilyen tisztessé-
ges munkát nem kínáltak számukra. Noha az ön-
életrajzi hitelesség nem esztétikai kategória, mégis,
a megidézett világ ábrázolása vélhetően sokat kö-
szönhet az író első kézből szerzett tapasztalatai-
nak és élményeinek. Nem kerülhető meg az a kér-
dés sem, hogy állása elvesztése nélkül íróvá vált
volna-e Ulickaja?

A regény enciklopédikusságra törekvésének
szándékát érzem abban az írói eljárásban, ami-
vel roppant masinériát mozgat a regénycselek-
ményben. Ezt nem csupán a szereplők balzaci
mennyisége jelzi, ami a családtörténetek soka-
ságával és figuráival egészíti ki annak a szub-
kultúrának a világát, amiről fentebb már írtam.
Legalább ilyen fontos, hogy a szerző irodalom-
történeti, tágabb értelemben kultúrtörténeti be-
tétek sokaságával idézi meg a hatvanas-hetve-
nes-nyolcvanas évek orosz fővárosát. Ezekben
az esszéisztikus részekben terítékre kerülnek
azok a koreszmék — legyenek azok lélektaniak,
zeneelméletiek, pedagógiaiak és történelemel-
méletiek —, amelyek hű lenyomatát adják a
szovjet-orosz közelmúltnak.

Az új Ulickaja-regényről eddig született elem-
zések közül több a szerkezet hibájául rója fel, hogy
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a lineáris történetmondás egy ponton túl felbom-
lik, nehezen követhetővé válik, és bizonyos fokig
koherencia-zavarok lépnek fel a szöveg egészét
érintően. Ez a szerkesztési megoldás nem a nar-
ráció következetlenségeiből vagy a szerző ön-
kényéből fakad, sokkal inkább az ábrázolt világ
átláthatatlanságának, szövevényességének és la-
birintus jellegének poétikai leképezése.

Szanya, Miha és Ilja — nem társtalanul a regény
más szereplőitől — a kijáratot keresik abból a fa-
lanszter-országból, amibe beleszülettek. A szov jet
titkosszolgálat, a KGB olykor útlevelet nyom az egy-
re kellemetlenebb figurák kezébe, de többen csak
öngyilkossággal szabadulhatnak a mindennapok
elviselhetetlenségétől. Ulickaja irodalmi névsoro-
lása — Puskin, Jeszenyin, Paszternak, Ahmatova,
Cvetajeva, Mandelstam, Nabokov, Tolsztoj, Brod -
szkij, Lermontov, Kuzmin, Csehov, Bunyin, Kup -
rin, Narbut, Limonov — nem kizárólag befoga-
dói von zalmáról árulkodik, hanem arról is, milyen
volt, és mi lehetett volna Oroszország, ha a törté-
nelem egy bolsevik párt képében nem erőszakol-
ja meg, akár egy lator.

A hazai kritika mintha nem vette volna észre,
hogy erősen főmű igénnyel íródott az Imágó. Egy
tekintélyes életmű tizedik darabjaként sokkal
fontosabb könyv ez — már csak azért is, mert az
Ulickaja megírta birodalomnak része volt Ma -
gyar ország is —, semhogy a recepció rutinmun-
kájával egyszerűen láttamozzuk, ahogyan a
tucatkönyveket szokás. (Ford. Goretity József;
Magvető, Budapest, 2011)

BOD PÉTER

SZŐNYEI TAMÁS: TITKOS ÍRÁS
Állambiztonsági szolgálat és
irodalmi élet, 1956–1990

Újsághír 2012. augusztus 4-én: „Malte Spitz német
zöldpárti képviselő szerint a rendszerváltás előtt a
titkosszolgálat nem rendelkezett olyan ismere-
tekkel az emberekről, mint ma a mobilszolgáltatók.”

A megfigyelés és adatgyűjtés alighanem egy-
 idős az emberiséggel. Elképzelhető, hogy már
Árpád is megfigyeltette a hét vezért. Nincs állam-
berendezkedés titkosszolgálatok nélkül, demok-
ratikus és diktatórikus berendezkedések között
ebben a tekintetben nem az a különbség, hogy az
egyik él ilyen eszközökkel saját polgáraival szem-
ben, a másik pedig nem, hanem az, hogy hogyan.
Mindkettő él, de másképpen. A nem demokrati-
kus polgári jogokra épülő társadalmakban a be-
súgórendszer a megfélemlítés eszköze, és végső
célja a szabad vélemény kialakításának és közzé-
tételének megakadályozása, egyáltalán a szabad
gondolkodás megakadályozása. Demokrácia nem
fél a szabad gondolattól, hanem felhasználja.

Szőnyei Tamás két monstruózus kötete azokat
a titkosszolgálati dokumentumokat adja közre
(azokból válogat?), és azok történeteit és körül-
ményeit írja le, amelyek 1956 és 1990 között kelet-
keztek az irodalmi élet szereplőiről és eseményei-
ről. Intellektuális csemege, a felső értelmiség széles
köreinek ajánlható könyv. Amikor megjelent, fel-
hí vott egy közeli barátom: ezt el kell olvasni,
mindnyájan benne vagyunk. Csalódottan lapoz-
gattam a névmutatót, én bizony nem vagyok ben-
ne, úgy látszik, engem nem méltattak arra, hogy
megfigyeltek volna vagy be akartak volna szer-
vezni. Nem mindenkire terült rá a hírhedt háló,
a mai mobilszolgáltatók, úgy látszik, alaposabb
munkát végeznek. De amit csináltak, ügyesen csi-
nálták. Amikor 1964-ben bekerültem az MTA
Irodalomtudományi Intézetébe, figyelmeztettek
valakire, vigyázz vele, mondták, spicli, jelent ró-
lunk. Kitűnő szakember volt, nagy tudású köny-
vek szerzője, kedvesen fogadott, amikor megis-
merkedtünk. Komoran tartózkodtam tőle
mindvégig. Most kiderül a könyvből, nem ő volt
ott a besúgó, hanem az, akinek szívem-lelkem ki-
tártam, gyakran találkoztunk baráti társaságok-
ban is. Ahogy megjelent, maga volt a joviális hu-
mor. Meghalt már, ma is szeretettel gondolok rá.

A sportéletről vagy a nehéziparról és a keres-
kedelemről is össze lehetett volna állítani egy
ilyen kötetet, az államvédelmi hálózat nyilván ott
is rendszeres pontossággal működött, s most,
hogy hozzáférhetők — de hivatalosan nem köz-
zétettek — az irattári anyagok, ezek is megte-
kinthetők. Szőnyei Tamás az irodalmi életre vo-
natkozó dokumentumokat búvárolta fel. Nem
véletlenszerűen és nem átgondolt koncepció nél-
kül. Jól írja bevezetőjében: „Magyarország leg-
 újabb kori történelmének és kultúrtörténetének
egyik jellegzetessége az irodalom gyakorta ön-
magán túlmutató szerepe. (…) Ennek megfelelően
a politika is kiemelt jelentőséget tulajdonított az
irodalomnak. Megkülönböztetett figyelemben ré-
szesítette az irodalmi élet szereplőit, s korszakon-
ként változó eszközökkel, módszerekkel és hatás-
fokkal megpróbált befolyást gyakorolni az
irodalmi élet alakulására. (…) Az irodalom kie-
melt kezelésére utal az Állambiztonsági Szolgála-
tok Történeti Levéltárában (ÁBTL) őrzött, e szfé-
rával kapcsolatos dossziék nagy száma is.”

Az első kötet a bevezető után Illyés Gyula Egy
mondat a zsarnokságról című versével folytatódik,
majd egy harmincoldalas kitűnő emlékeztető és el-
igazító történeti-irodalomtörténeti időrendi táblá-
zat következik az 1945-től 1956-ig tartó időszakról.
A két kötet úgy válik el egymástól, hogy az első az
50-es évek végével és a 60-as évekkel foglalkozik,
a második pedig a 70–80-asokkal. Mindkét kötet te-
matikus fejezetekbe rendezve közli anyagát, a te-
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matikák időrendi csoportosításra törekednek. Az
első kötet első tematikus fejezete „Körkép csata
után” címmel a forradalmat közvetlenül követő idő-
szakról ad képet a jelentések szemüvegén keresz-
tül, a következő a vidéki „rendteremtés” doku-
mentumaiból áll össze, témaszerűen természetesen
az irodalmi-szellemi életre összpontosítva. A „Ké-
tes egzisztencialisták az irodalmi kávéházban”
című fejezetben külön alfejezet mutatja be a Weöres
Sándorról és Pilinszky Jánosról szóló megfigyelé-
seket, összekapcsolva őket „a klerikális reakció dal-
nokaival”, itt esik szó Rónay György megfigyelé-
séről is. A második kötet a „mozgolódó világgal”,
az ellenzéki mozgalmak feltűnésével fejeződik
be, szó van benne a Mozgó Világról, a híres laki-
teleki sátorról és mindarról, ami közvetlenül meg-
előzte a látszólag hirtelen támadt rendszerváltást.

A két kötet együtt páratlan képet ad harminc-
négy év irodalomtörténetéről, sőt kultúrtörténetéről
az akkori államvédelem szemszögéből rajzolva meg
a folyamatokat. Persze mindenki, aki kézbe veszi
Szőnyei Tamás munkáját — mert ő az írója a könyv-
nek, nem egyszerűen közzéteszi a dokumentu-
mokat, hanem megírja a fejezeteket, mondhatnám
állandó narrátora a biztonsági szervek iratainak —
mindenki a névmutatóval kezdi, keresi ismerőseit,
barátait, keresi a közismert szereplőket, amúgy
„csámcsogni” akar a szövegen. De rosszul teszi, aki
erre használja a két kötetet. Az teszi jól, aki törté-
nettudományi munkaként használva figyelme-
sen elolvassa a közreadott és megszerkesztett
anyagot, hogy hiteles képet kapjon arról, hogyan
gondolkodott és mitől félt az akkori állam. Ebből
következtethetünk arra, milyen szava, milyen ere-
je, milyen hatása, milyen befolyása volt az akkori
magyar irodalomnak és kulturális életnek a társa-
dalomban. Ami az elmúlt húsz évben, úgy látszik,
elveszőben van. (Noran Kiadó, Budapest, 2012)

KENYERES ZOLTÁN

RAJKI ZOLTÁN — SZIGETI JENŐ:
SZABADEGYHÁZAK TÖRTÉNETE
MAGYARORSZÁGON 1989-IG

A történelem- és történetfeltáró monográfiák írá-
sának korát éljük. Egyre-másra jelennek meg a
múlt egy-egy részletének vagy nagyobb korsza-
kának feldolgozását elvégző munkák. Az egy-
háztörténetről is számos munka látott napvilá-
got az utóbbi időben. Rajki Zoltán és Szigeti Jenő
kötete mégis hiánypótló, mert ilyen átfogó mo-
nográfia a szabadegyházak magyarországi tör-
ténetéről eddig nem jelent meg.

Szigeti Jenő teológiai doktor, a történettudomá -
nyok (néprajz) kandidátusa a kegyességtörténetet
kutatja bő ötven éve, Rajki Zoltán pedig — mint a
következő kutatógeneráció történész-szociológus

képviselője — két évtizede kutatja a szabad -
egyházak történetét. A kutatómunka zöme irata-
nyagok kutatásából áll, türelmes, kitartó, aprólékos
munkával; amit ennyi ideig csak jó értelemben vett
megszállottsággal lehet folytatni. Az eredmény pe-
dig a szabadegyházak valós története; illetve ami
az iratanyagok és a ritkán megszólalást vállaló érin-
tettek információi alapján tu dományos módsze-
rekkel feltárható. E történet ismerete pedig egy át-
lag európai, illetve nyugati kultúrában élő embernek
— de legalábbis értelmiséginek — az általános mű-
veltség része illene lenni. Hiszen ezek a közössé-
gek a mi — szűkebb és tágabb — környezetünk-
ben élnek és aktívan tevékenykednek; mégis
legtöbbünk alig tud róluk valamit. Legtöbbjük a 19.
században jött létre egymás után, vagy szinte
egyszerre. Az 1800-as évek elején a külföldet meg-
járt mesterlegények szakmai tudásuk mellett új hi-
tet is hoztak haza. Az új hit lényege nem annyira
más dogmatikát jelentett, mint inkább az életmód
visszaigazítását a korábbi puritán-pietista nor-
mákhoz az egyre növekvő szekularizáció ellenében.
A „szabad” jelző a „bevett” egyházak szervezeté-
től való elhatárolódást jelentett; attól eltérő szer-
vezetiséget akartak megélni az új közösségek. Az
életmódbeli változásokon túl a szabadabb egyhá-
zi felépítettség és az államtól való elhatárolódás volt
a céljuk. A „régi” egyházak ugyanis erőteljes álla-
mi befolyás, sőt, néha irányítás alatt álltak. Meg-
 alakult a nazarénus, a baptista, a hetednapi ad-
ventista, majd a metodista közösség. Az önállósodás
természetesen az adott társadalmi közegben történt,
ami hivatalosan és magánemberek részéről egya-
ránt mindig sok akadályt gördített az elismertség
útjába. A történet megismerésével tehát a társa-
dalom reagálását, tolerancia-szintjét is megismer-
jük. Korrajzot kapunk újprotestáns szemszögből.
Az örök „Miért jön létre új egyház a régiek mellett?”
kérdés megválaszolásához kapunk releváns se-
gítséget. A Rajki Zoltán által írt részben az új egy-
házak küzdelmei tovább folytatódnak a II. világ-
háború után. Az állami szervek továbbra is
ellenőrzésük alatt kívánják tartani az egyházakat;
a játszmák folytatódnak változó stratégiákkal. Az
elbeszélés a rendszerváltásnál megáll, de a törté-
net folytatódik napjainkig. Ez sem lesz érdektelen
kutatás, feldolgozás, megértés szempontjából.

A kötet mindenkinek ajánlható, akit kicsit is ér-
dekelnek a társadalmi folyamatok, illetve a világ
változásainak egyházakra, hívőkre gyakorolt ha-
tása. És fordítva: a társadalom többségének rea-
gálása egy újabb kisebbség létrejöttére. De hasznos
lenne a könyv tankönyvként a teológiai főiskolá-
kon, egyes egyetemi szakokon, az egyházak vezetői,
lelkészei, tagjai, valamint általában az értelmiség
számára is. (Gondolat Kiadó, Budapest, 2012)

GYARMATI GYÖNGYI
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Eglise, religions et enseignement au Brésil à l’époque de l’indépendance
Mamma Buona — le culte de la Vierge Marie à Sienne
La protection de la vie de l’embryon dans la nouvelle Constitution
hongroise
L’ontodynamique de la personne
Poèmes d’András Hodász, János Lackfi, Rainer Maria Rilke et Ede Tarbay
Prose de János Adonyi Sztancs et László Kisslaki
Les courts poèmes d’Ágnes Nemes Nagy
Entretien avec István Jelenits SchP

Kirche, Religion und Unterricht in Brasilien, in der Zeit der Erlangung
der Unabhängigkeit
Mamma Buona — Marienverehrung in Siena
Embryonenschutz im neuen Grundgesetz Ungarns
Ontodynamik der Person
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