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A nagyság csendessége
(Rónay György: Napló I-IL)

Rónay György kétkötetes naplója szinte észre
vétlenül látott napvilágot 1989 második felé
ben, Reisenger János gondozásában és kitűnő

elószavával. Végére érve úgy érzem, mint az
igazi, világirodalomban ismert, jelentékeny
naplók esetében mindig: az olvasó szellemi éle
tének igazán hűséges kísérőjével volt dolgom,
beszélgetőtárssal, hitbeli és értelmi Inspirátor
rai, a legjobb értelemben vett erkölcstanítóva!.
Régi vágású, nemes olvasmány ez, mely lassú
ságra, higgadtabb tempóra, tűnődésre, töpren
gésre és szerénységre int. A "tanítás", az "inte
lem" azonban semmiképpen sem deklaratív, ő
maga nem tanító, kioktató, éppen ellenkezőleg:

minden igazi napló mélyen önkritikus beszéd
eredménye. Miközben látszólag csupán önma
gához beszél, önmagával vet számot, ez válik
általános érvényű példaadássá. A napló-forma
paradoxona, erősít meg Rónay nagyszabású
magánbeszéde, éppen az, hogy látszólag szél
sóségesen szubjektív jellege valójában az ala
nyiság átvilágítása, eltávolítása, kritikája és
meghaladása mint példaadó híradás. Rónay
naplója nem megmutatja - távoli, utókorok
tetszésére sandítva - a személyiséget, hanem
közegnek, vehikulumnak tekinti, amelyen át
dialógust folytat a szellem, az irodalom, a kul
túra világával, az olvasóval mint másikkal, sőt

Istennel mint végtelen, egészen Mássa!. Külön
figyelemre méltó, hogy Rónay hite századunk
ban szokatlan módon, egészen természetes,
magától értetődő, nem szorul magyarázatra,
nem tárgya, élesztője váIságnak, kételynek, épp
ezért a Naplóban alig esik szó "vallási kérdé
sekről", sőt teológiaiakr6l sem Inkább a min
dennapi élet részeként, szerves jelenlétként és
szelíd gyónás ~rmájában, sosem hivalkodó
számadásként. Különben a napló szinte összes
tematikája egy élet és gondolkodás hétköznapi
természeteként jelentkezik. Ez a hétköznapiság
szerintem Rónay napló-személyiségének igazi

nagyságára utal: nagy formátuma a kifelé for
duló nagyság folytonos, szakadatlan elutasítá
sából adódik. Ilyen értelemben még azt sem
mondhatnánk, hogy a vallomások nagy igényű

sorába tartozna ez a vaskos könyv. Inkább be
számoló az ittlét szüntelen kötelességteljesítésé
nek komolyságáról. A hétköznapi nagysághoz
természetes módon társul hát e szöveg általá
nos moderáltsága és csendessége. Egészen mar
káns véleményeit, olykor szigorú elutasításait,
tág és mély szellemi-irodalmi horizontját, oly
kor egyenesen szenvedélyes, sót indulatos kifa
kadásait - többnyire saját magával, egyházá
val, papságával szemben, kevésbé a környező

laikus társadalommal szemben - valami álta
lános, kimunkált nyugalom, munka-csönd hat
ja át. Az olvasót szinte frusztráló képet lehet
nyerni Rónaytól arról, hogy régebben miként,
mennyit és milyen tempóban dolgozott egy iro
dalmár, gondolkodó, szerkesztő. Nem keve
sebb, hanem intenzívebb és ritmikusabb volt
mindez. Bár az is meglep6, illetve a szerény
csendességhez tartozik, hogy milyen kevéssé
felel meg a személyesség ügyeiben bővelkedő

napló követelményeinek. Tehát azért sem vallo
másos, hanem beszámoló jellegű könyv, mert
nem öne1etrajzi. A szellem, a munka, a képzés, a
problémacentrikus gondolkodás önéletrajza ez, egy
személyen keresztül. E hangsúlykülönbség vi
lágok, beállítódások különbsége, s az említett
példaszerűség állandó forrása. Van valami sze
líden megszégyenító a késői olvasóra nézve ab
ban, hogy valaki a 20. század sötét évtizedei
ben, magyarországi keresztényként és íróként
meg tudta 6rizni a nyugalmát, a j6zan ítél6képessé
gét, a felülemelkedés erényét, a szellemi és emberi
épségét. Az épség legnagyobb kisértője a ma
gyar irodalomban valószínűleg a szerepkény
szer, a szerep csábítása és öntudata, legalábbis
az utóbbi időkig. Rónay György, a diktatúra
minden tüskéje és tiltása vagy intrikája ellenére,
nyilvánvalóan központi, irodalomszervező,kri
tikai-szerkesztői alakja a század közepének, és
mégsem érzékeli önmagát "vezető, mérvadö"
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személyiségként, nem tekint magára úgy, mint
egy szerep hordozójára. Ez egyik legnagyobb
erkölcsi tette volt, mely önkéntelenül is azokra
mutat, akik máig képtelenek megszabadulni et
től a kétségkivill eros csábítástól Tette a dolgát,
magától értetődőenmagas színvonalon, amely
be természetes módon beletartozott a ma sokat
hangoztatott euröpaíság, az euröpaí és a nem
zeti horizont szétválaszthatatlansága. Naplója
lapjain föl sem merül mint probléma a nemzeti
és az egyetemes értékszempontok valamiféle
konfliktusa. S ez nem egyszeruen hihetetlen, és
mára bizonnyal elémetetlen olvasottságából
adódik, hanem épp abból, ahogy olvasott:
ugyanúgy a harmadrangú kismestert, itt és ott,
mint Goethét vagy Racine-t. Mint nagy fordító,
mint profi író és szerkesztő képes volt arra,
amire kevesen: klasszikusok hibáira, esztétikai
vétségeire rámutatni, krítízální "olimposzia
kat". Erre csak a legjobb értelemben vett szak
ember merészkedik, akiben sem elfogultság,
sem elfogódottság nem lakik. Ily módon nem
utolsósorban kitűnő kalauz és olvasónapló is ez
a könyv, mely újra bizonyossá teszi, hogy az
alkotó, a művészi munka nem valami romanti
kus eredetieskedés, nem a "fantázia zseniális
műve", hanem mély tapasztalatokkal átmosott
olvasottság, műveltség, képzettség, szakértelem
dolga - megcsináltság. Ez egyáltalán nem
mond ellent, Rónay könyvlapjain sem, a szemé
lyes izzásnak, az ihletettségnek. Igaza van az
előszöírönak, amikor kiemeli Rónay egyénisé-

gében a 17.·századi olvasmányokon és fordítá
sokon alapuló szenvedélyes fegyelmezettséget
és a 16. századi, erasrraasí humanitás egyensú
lyos mértéktartását (mellesleg a keresztény eu
röpaíság máig érvényes, jobbára elszalasztott
nagy esélyét). Hit és józanság, önírönía és áhí
tat, kifelé fordított, tárgyias figyelem és benső

séges készenlét, az ítélet, a szempont radikalitá
sa és egyszeru irgalom, szemérmes fájdalom és
igazi, bámulatos gyú!ölethiány egyszelTe, egy
mással csendes feszültségben és kiegyenIített
ségben - mindez a nem személyes érdemként
megélt, nem is reflektált nagyság garanciája és
jele. Ennyiben Rónay naplója nagyun régi könyv,
mert egy homályosuló emberi magatartásbeli
és kulturális hagyományt folytat és állít elénk.
Ebből a szempontból rezignáltan rrondhatö,
hogy az utolsó pillanatban, szinte későn jelent
meg, viszonylagos észrevétlensége egyrészt sa
ját csendességére utal vissza, másrészt kérdéses
jel: le tudjuk-e lassítani tempónkat, jelenvalóvá
tudjuk-e tenni beemelve saját eleven hagyo
mány-összefüggésünkbe ezt a korunknak ma
kacsul ellentmondó könyvet és tartást? A lan
kadatlan, csodálkozó kíváncsiságot és az önér
zetes szuverenitást, melyból nem enged? Meg
értjük-e még, ha valaki önként emel korlátokat
magának, akkor ezzel húseget nyer, tehetség
ben mélyül, és megértjük-e még egyáltalán, ha
valaki pusztán csak teszi a dolgát s így el is
végzi - hogy tehát munka és kegyelem káfa
g6t is tarthat?

A Vigilia kiadásában még kapható könyvek:

Or. Szántó Konrád: Várjuk a Szentatyát
Innen és túl (versantolögia)
Joseph Ratzinger: Beszélgetés a hitr61
Mónika naplója
Gergely Jen6: Az 195O-es egyezmény
Sík Sándor: Kereszténység és irodalom

A könyvek kiadóhivatalunkban vásárolhatók meg.
(Budapest, Kossuth L u. 1. 1053)
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KENYERES ZOLTÁN

Rendezetlen könyvespolc

Csányi László Takáts Gyula világa

Takáts Gyula, akit a pannon szépség és derű

költőjének szoktak nevezni, most nyolcvan
éves. Csányi László ebb61 az alkalomból egy
zak6zsebben elférö könyvecskében közreadta
róla szóló tanulmányait, de a kötet tartalmát
tekintve jóval nagyobb mint ahogy nyomdai
méreteib61 gondolnánk. A több mint két évti
zed alatt született és különféle megjelent alkal
mi jellegű írások egymás mellé rendezve kitá
gultak és Iriegtartalmasodtak, mert látható és
érzékelhető lett a gondolatmenetüket irányító
izlés és itélet egysége és harmöníája, Valóságos
portrémonográfiává álltak össze a benne sze
replő hoszabb- rövidebb írások. Pályakezdésé
t6I tavaly megjelent szonett-kötetéíg- követi
nyomon Takáts Gyula költói útját, s a finom
megfigyelésekben gazdag verselemzések mel
lett a költő eleven arcképét is megrajzolja. Csá
nyi László könyvét az izlésbeli és gondolati rá
hangolódás teszi bensőséges olvasmánnyá. Az
esztéta életét alakító Tapolca - Pécs - Szek
szárd háromszög nemcsak térben és nemcsak
jelképesen érintkezik a Takáts Gyula sorsát for
máló Kaposvár - Pécs - Becehegy három
szöggel, hanem a dunántúli, pannon tradíció
mélyárama kapcsolja őket egybe.

Ezt a hagyomány az elmúlt évtizedekben
sokszor érte ideológiai és politikai índítékü tá
madás, hogy nem elég hangos, nem elég hala
dó és nem elég forradalmi. Elképzelhető, hogy
ma is vannak, akik elhúzzák szájukat, mert a
sz61Mrleló meleg fényt túlságosan általános
nak, hogy ne mondjam kozmopolítának érzik,
s hiányolják e fénytól áthatott versekból, (s az
őket elemző esztétából) az újsagharsogasü
nemzeti szellemet. Ha van ilyen mozdulat én a
versek és a róluk szóló könyv pártján vagyok.
Hiszek abban, hogy a Balaton-környéki és so
rrogyi táj anyagi valóságát és transzcendentális
távlatait egyszerre megragadó költészet a szí
nek, fények és hangulatok opálos egybeját$zá
sával érvényes igazságokat mond életünkről,

múltunktól. És arról, hogy milyennek kell majd
jövőnknek lennie ahhoz, hogy az ország és az
otthon valóban egy fogalom legyen. (Somogy
megyeí Könyvtár)

BIbliafordítások

Hunyadi János korától Pázmány Péter századá
ig a magyar bibliafordítások első mintegy két
száz évét mutatja be ez a kötet, mely nyomdai
kivitelezésében az elmúlt idők minden bi
zonnyal legszebb hazai könyvei közé tartozik.
A kötet összeállítója, Nemeskürty István a fel
ölelt időszak mínden egyes munkájából közöl
hoszabb-rövidebb részletet, hogy a fordítások,
fordításkísérletek változását, fejlődését, nyel
vük ízét és hangulatát teljes egész képbe kere
kítve tegye hozzáférhetővé a mai olvasó számá
ra. A kötet Ujlaki Bálint és Pécsi Tamás 15. szá
zad közepi un. huszita bibliafordításával kez
dődik és törzsanyaga Káldi György - Páz
mány Péternek ajánlott - katolikus bibliafordí
tásával ér véget. Am a kötet evvel még nem
fejeződik be. Zárófejezetében a bibliai tárgyú,
bibliai részleteket tartalmazó korabeli magyar
szépliteratúrából közöl szemelvényeket a budai
Domonkos-rendi kolostorban készült Winkler
kódex egyik remek elbeszéló-prózal részletétől

Bornemisza Péternek egy evangéliumi epizó
dot már-már modern lélektani novellává for
máló írásáig.

Abibliafordítások egylényegúek a nemzeti
szellemmel. Az a törekvés és igény hívta életre
őket, mely létrehozta a középkor végén Európa
kulturális-szellemi értelemben felfogott nemze
teit. Mert ekkor született meg a nemzet fogalma
és - igaz, a történelem kohójában számos val
tozáson átmenve - ez a fogalom tölti meg tar
talommal a szót máig. Nemeskürty István be
vezető tanulmányának és érdekes, izgalmas
szövegközi jegyzeteinek érdeme, hogy a mai
jelszópuffogtató időkben e fogalom lényegére
hívja föl figyelmünket. A nemzet nem romanti
kus érzelem és hányaveti mozdulat, hanem
gondos, ~gyelmes, fáradságot nem ísmerö
munka. Otvösmunka, kőművesmunka, s a
magvető szorgalma kell sikeréhez, hogy tökéle
tesedjen az anyanyelv, más szóval tökéletesed
jen a közösség kifejezésmXlja. A nemzet
ugyanis nem önkényes társasjáték, nem is han
gos handabandázás, hanem értelmes kommu
nikáció a beleszületett és benne társult emberek
összefogására. Ennek alapjait segítették lerakni
e régi magyarok, papok és világiak, akik hoz
zahajlítottak nyelvünket a Bibliához, hozzágaz
dagították az ősi szöveghez és a kora rene-
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szánsz idején üjraformalödö keresztény Euro
pához.

Meg kell még jegyeznem, hogy a szép köte
tet - mely nemcsak tisztelgő album, hanem
sokoldalú kultúrtörténeti összefoglalás - a
koncentrációs táborban elpusztított Dallos
Hanna kongeniális fametszetei díszítik. Elfele
dett alakját és tragikus sorsát külön kis tanul
mányban rajzolja meg a könyv végén Nemes
kürty István. (Szépirodalmi Könyvkiadó)

MaxHorkheimer - Theodor W. Adorno:
Afelvilágosodás dialektikája

A normandiai partraszállás előtt néhány héttel
készült el. Még nem ért véget a háboru, de már
bizonyosnak látszott, hogy véget ér. A szövetsé
ges csapatokat feszült várakozás töltötte el. An
gol/ amerikai, kanadai fiúk a nehéz gyakorlato
zások pihenő óráiban levelet írtak haza és arra
gondoltak, hogy mire a levél megérkezik, már
nem lesznek. A világ túlsó felén, Kaliforniában
beköszöntött a nyár. A két német tudós bevé
gezte munkáját. Lassan fölálltak az íróasztal
mell61, az ablakon beáramlott a meleg napfény.
Mindketten tudták, hogy csak töredékesen vol
tak képesek kifejezni gondolataikat, de tudták
és érezték, hogy a történelmi idő nem ad több
haladékot. Már hosszú ideje dolgoztak együtt.
Az 1920-as években a frankfurti egyetem mel
lett létrejött egy társadalomkutató intézet és ha
marosan fiatal kutatók egész raját indította út
nak. Itt találkoztak először. Társaik között volt
Herbert Marcuse, Leo Löwenthal, Erich Fromm
és még sok később világhírűvé lett tudós. A ná
cizmus hatalomra kerülése után mindőjüknek

el kellett hagyniok hazájukat. Legtöbbjük Ame
rikába vándorolt át. Horkheimer, aki 1931-től a
frankfurti intézet igazgatója volt és a nála fiata
labb Adorno elhatározták, hogy végiggondol
ják szomorú vándorútjukat. Végiggondolják,
hogyan következhetett be az értelem botránya
abban az országban, ahol a görögség óta legna
gyobb filozófiai kultúrát teremtették, végiggon
dolják, hogyan eshetett meg a tragédia avval a
kontinenssel, amely az emberi felvilágosodást
tI1ztezászlajára az utóbbi két évszázadban. Er
ről szól a könyv.

Europa a szabadságeszme földrésze. A sza
badságnak - a hétköznapi gondolkodás sze
rint - határt szab a körülmények hatalma.
Akik mélyebben vetik föl a kérdéseket a politi
kai, társadalmi, gazdasági szerkezetben fedez
nek föl akadályozó tényezőket. A filozófus ma-

gát az emberi megismerő tevékenységet veszi
vizsgálat alá. A szabadság elválaszthatatlan a
felvilágosító gondolkodástól. A felvilágosult
gondolkodás intézményeket hív életre, az in
tézmények átformálják a társadalmat. Roppant
fejlődés indul meg, a haladás megállíthatatla
nul, gépezctszerűen működik. Am fokozatosan
mind több klisét gyárt. Az értelem formalizáló
dik, formalizált mivoltában pedig mind mere
vebb lesz. És egys7.er csak megteremti önmaga
mítoszát. Az önhitt, mitizált értelem despotikus
politikai rendszereket hoz létre, a tömegek ho
mályos/ paranoid értelmetlenségek hatása alá
kerülnek. Ime az ördögi kör. A felvilágosodás
diadala uralomra segíti a sötétséget. A könyv
az ördögi körök egész sokaságát rajzolja föl.
Gondolatmenete szerint Kant felvilágosodás-fi
lozófiája összetartozik Sade márki elveivel' és
alapját képezi egy túlracionalizált életmódnak,
ez pedig utat enged az önk.ényuralmi rend
szereknek. "Az ész céltalan célszerűség lett,
mely épp ezért minden célba befogható. Nem
más, mint a terv önmagában véve. A nemzete
ket a totalitárius állam veszi kezelésbe."
Ugyanilyen ön:lögi körben forog az antiszemi
tizmus gondolati mételye és ugyanilyenben az
europai individualizmus. "Az individuum
önállóságában és összehasonlíthatatlanságában
kristályosodik ki az irracionális egész vak, el
nyomó hatalmával szembeni ellenállás. Ez az el
lenállás azonban történelmileg csak ennek az
önálló és összehasonlíthatatlan individuumnak a
vaksága és irracionalitása révén volt lehetséges".

Van-e kiút az ördögi körökb6l, kérdezi vég
ső tartalmával ez az elkeseredetten szornorú
könyv. Nincs - válaszolja. A kiút puszta váz
lata, sőt fölvetése is valami igenlés lenne, már
pedig a társadalomkutatónak tartózkodnia kell
mindenfajta affirmációtól. Egyetlen tisztességes
magatartás van az intézményesült politikai for
mákkal kapcsolatban: a k~tség és kritika. Talán
a fenntartásos kívülállás marad egyedül tisztán
a filozófus számára, hogy munkájával ne járul
jon hozzá akaratlanul is új és új válságokhoz.
Így szól a könyv kimondhatatlan, de sugalma
zott végkövetkeztetése. Avval kezdtem az is
mertetést, hogy a század történelmének egyik
mélypontján készült. Mire elkészült, már lát
szott a jobbra fon:lu1ás kis reménye, a figyel
meztetése mégsem bizonyult feleslegesnek az
elkövetkező évtizedekben. És tartok tőle, hogy
most, amikor csaknem fél évszázad múltán 
más helyzetben, más körülmények között 
magyarul is megjelent, még most is vétkes
könnyelműség volna felfüggeszteni a belőle

áradó figyelmeztetést.
(Bayer József, Geréby György, Glavina Zsuzsaés

Vörös T. Károly fordította. Gondolat-Atlantisz)
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Lengyel Balázs: Vkv.atérés

Tanulmányok, kritikák, interjük és egy ihletet
ten szép betegnapló olvasható Lengyel Balázs
új könyvében. Lengyel Balázs tiszteli a részlete
ket. Megjegyzésre sem méltó apróságnak hang
zik, hogy Móricz Zsigmond egyik nap pacal.
pörköltöt rendelt az Aradi utcai K6IIÚves étte
remben. Csakhogy az a nap az 1937-es Válasz
matiné napja volt s az ellesett vendéglői jelenet
mögött megelevenedik az egész Márciusi Front,
amögött pedig a népi mozgalom és az a vonzó
dás kerül szóba, amely a mozgalomnál is fonto
sabb volt és áthatotta a pályájára készülő fiata
lok nagy részét abban az időben. De ez sem
végső állomása az idézett visszaemlékezésnek,
a végső állomás egy felelős írástudó nemzedék
irányzatos elfogulatlansága és józan ítélete
nagy elfogultságok és ellenséges indulatokkal
feltöltött viták, a népi-urbánus viták idején.

Ilyen kifelé haladó koncentrikus köröket raj
zol a kötet majd minden írása. Ottlik Iskola a
htltárcm címú regényéb61 csak egyapró jelenetet
emel ki, a mohácsi hajókirándulást, de ebből

kiindulva meglep6en újat képes mondani a re
gény egyébként sokat elemzett tartalmi rétegei
tól A narrátor néhány mondatába kapaszkod
va - abba, hogy ugyan hová lett a Muhinál
győztes tatár horda, hová a Mohácsnál diadal
mas oszmán birodalom, hová a Habsburg csá
szárság - azt fejtegeti, hogy az Iskola Q htltáron
végső értelmét tekintve a túlélés regénye: aITÓl
szól, hogyan lehet minden megpróbaltatás elle
nére épp emberséggel túlélni századunk elem
bertelenítö történelmét. Más példa: Pilinszkyról
is mennyit írtak már, az Apokrif meg egyenesen
legismertebb versei közé tartozik. A kötetben
azonban err6l is újszerű elemzést olvashatunk
egyetlen sorból - "Valamikor Q paredicsom állt
itt" - kiindulva. A század véres drámáját, a
háborút etikus lélek-mélységgel megélő költő

szorongásos látomásai mellett itt egy már-már
kosztolányis életnosztalgia költőjének képe vil
lan föl Elgondolkoztatva az olvasót, aki eddig

csak egy különös krisztianizmustól az egzisz
tencialista létbevetettségig terjedő skálán ismer
te őt. Mivel gyarapítja ez az érdekesen fölvetett
gondolat az eddig kialakult képet?Azt hiszem,
a legmélyebb értelemben vett szeretet átgondo
lását segíti elő Pilinszky költészetében.

Lengyel Balázs nem módszeres kritikus a
szónak ama jelentése szerint, hogy valamely el
méleti iskola fogalmi nyelvén beszélne. Esszé
ista - mondják rá azok, akik bonyolult komp
likációk nevében lenézik az értelem józan egy
szerúségét. Igen, esszéista, de ez nála nem fel
színes beszédet jelent, nem pillanatnyi olvasói
benyomásokat helyez előtérbe és nem hígítja
föl fölösleges képekkel és hasonlatokkal, meta
forikus kifejezésekkel az értekező nyelv fegyel
mét mint azok, akik Németh László ímagízmu
sát utánozzák Németh László műveltsége nél
kül. Lengyel Balázs magára nézve is kötelező

nek tartja az Ujhold-iskola költészettel szemben
támasztott stílusigényét, amit itt Takács Zsuzsa
verseivel kapcsolatban úgy fogalmaz meg,
hogy "jelzőfukar alulfogalmazás". Ez a "jelz6
fukar alul fogalmazás" jellemzi őt is. Éppen
ezért lepi meg az olvasót a kötet címadó írásá
nak már-már lírai ihletettsége. Ez az írás egy
infarktus utáni"visszatérés" intim és bensősé

ges elbeszélése, immár nem a kritikus, hanem
a szépíró hangján. A szívdobogás elektrokardi
ografikus görbéje még helyreáll az intenzív osz
tály vészterhes csendjében, de valami elvész,
valami eltűnik, valami semmivé válik: a rnín
den szociológiai tartalmon túl lévő létbizton
ság, és csak nagyon nehezen, nagyon soká tér
vissza, ha visszatér egyáltalán. Az ember az
eszkatologikus kérdésekhez jut el a halál pere
mén: "magunk sem vagyunk mások, mint em
lékművekkel teli, temetetlen temetők"-írja. És a
kórházi ágyon Rónay György verseit olvassa,
ahol már megírva áll ez a különös madárlebe
gésű állapot lét és nemlét között: "holtuk túle1'ue
bír, /éttelen árnyék/éttel vándoro/nak".
{Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiad6 Pécs. 1990)
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Tollhegyen

A kortárs cseh regény

Bohumil Hrabal: Őfelsége pincére voltam

A rendőrségi zaklatások, a súlyos börtönévek, a
haza elhagyása vagy a hazán belüli szellemi
emigráció meg nem akadályozhatták, legfeljebb
csak hátráltatták a 20. századi cseh prözaíroda
lom remekeinek megszületését.

Bohumil Hrabal mindmáig egyetlen igazi ro
génynek tekinthető műve dicséretes gyorsaság
gallátott napvilágot Varga Imre fordításában, va
lamint Körtvélyessy Klára hozzáértő szerkeszté
sében, amely híven adja vissza az eredeti szöveg
hajíékonysagát, lágyságát, tompa fényű ragyo
gását. Hrabal regényében sem tagadta meg ön
magát: szeme előtt míndíg az ember, az emberi
sorsok lebegtek, s az elbeszélt apró történetek
és anekdoták mozaikdarabjaiból áll össze a har
mincas évek Csehországának tablója, mely hát
teréül szolgál egy ember megigazulási törté
netének. Hrabal regényének f6szereplője,

mondhatnánk autobiografikus h6se, távoli ro
kona az európai regényirodalom oly jelentős

alakjainak mint Rastignac, Julien Sorel vagy
Felix Krull - olyan feltörni vágyó fiatalember,
aki a társadalom aljáról indulva azért fut be óri
ási karriert, hogy a magasból még nagyobbat
zuhanjon. Míg azonban Balzac, Stendhal és
Thomas Mann regényhőseit összetört karrier
jük omladéka maga alá temeti, Hrabal pincére
olyan lelki és szellemi fejlődésen megy keresz
tül, melynek során magától megundorodva el
fordul korábbi életétől, s önként vállalt szorze
tesi magányba vonul. A valóságos történet
azonban Hrabalnál itt is másodlagos jelentősé

gű: miközben a kis vidéki pincér története ha
lad előre, az író bőséges mesélőkedvvel elő

adott ezeregyéjszakája vonul el az olvasó lelki
szemei el6tt - végeérhetetlen mondatok hullá
main különös emberi sorsok mutatkoznak meg,
gyöngéden megrajzolt erotikus jelenetek villan
nak fel, föltárul a 30-as ~s évek Csehorszá
gának társadalma, a prágai szállodák mondén
világa, de megjelennek a háboru és a nácizmus
borzalmai, ideológiai torzszüleményei is.

Hrabal teljes világot alkotott: bűnnel, esendő

emberekkel, de ezek az emberek, éppen emberi
mivoltukban magukban hordozzák a megvál
tás és a megigazulás lehetóségét is, amely két
évezred óta minden ember számára szabadon
választható út. (Eur6pa)

MilanKundera: Bú<:súkeringö

Végy egy valamikor jobb napokat látott, még a
Monarchia idejében híressé vált fürd6várost, ki
halt utcáit és üres csarnoka it népesítsd be
munkától megfáradt, elgyötört numkásasszo
nyokkal, ápolón6kkel, politikai elítéltekkel, he
lyezd el őket a 68-as foradalom utáni Csehszlo
vákia színpadára, és kíséreljmeg velük eljátszat
ni egy görög sorstragédiát. Az eredmény minden
kétséget kizáróan tragikomédia lesz, amelynek a
hatvanas-hetvenes évek létező szocializmusában
mi mindannyian szereplői voltunk. Ezzel a nyo
masztó hangulatú regénnyel búcsúzott Milan
Kundera, az emigráns cseh prózaírok legismer
tebbike 1972-benhazájától A regény f6szereplője

[akub, a politikai üldözött, mielőtt elhagyná ha
záját, búcsúzni érkezik a fürd6városba orvos ba
rátjához. A város sivársága, szürkesége, üresség
től kongó tere Milos Forman filmjeihez hasonló
hangulatú tárgyi világot idéz. A megkopott for
mák között mérgeezett emberi lelkek bolyonga
nak. Ruzenát, a fiatal ápolónőt a kisszení élettől

való menekülés vágya hajtja mintegy két órára
a városban vandégszereplő ismert trombitamű
vész karjaiba, és a suta nászból sarjadó magzat
segítségével kísérel meg kitömi életének szür
keségéből. De miként a rosssz fa nem hozhat jó
gyümölcsöt, úgy Ruzena terhessége is pestises
sé teszi maga körül a levegőt. A boldogtalanság
pedig a bánattal megfertőzött emberek között
gyorsan terjed, csupán két, a valószínűtlenség

határán mozgó figura próbál saját eszközeivel
gátat vetni a kómak: Bertleff, a gazdag gnoszti
kus hitű amerikai, és Skréta doktor, a fürdővá

ros nőgyógyásza, aki a medd6ségtól szenvedő

asszonyokat sajátos módszerrel juttatja áldott ál
lapotba. A sorstragédia azonban minden igyeke
zet dacára halad tovább öntörvényű útján, a ro
gény minden szerepióje, akár valami középkori
haláltáncban, fordul egyet-kettőt Ruzena nővér

rel, aki miután beleegyezik magzatának elvete
tésébe. belebukik a nyitott sírgödörbe. A magzat
elhajtásról és a szabad szerelenuól szóló vitákban
tegnapi és tegnapelőtti érveink ésellenérveink fo
galmazódnak meg, és suta, szégyentelenül pőre

szerelmi jelenetekben lepleződik le az elmúlt évti
zedek"szocialista" szexuális forradalma.

A regényfordítás meglehetósen darabos, időn

ként kiérleletlenségról tanúskodó, ám alapjában
véve az élvezhetóséget hátrányosan nem befolyá
soló nyelvezete Bába Iván munkája. (Eurépa)
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Könyvek között

Az ut6bbi h6napokban öroendetesen megélénkült a magukat kifejezetten katolJcusnak va1l6
kiinyv1ciIJd6k makiidése. Helyzetüket nehezíti, hogy sokféle igényt kell kielégfteniük: az elmúlt
negyven évben j6részt teljesen hiányoztak a színvonalas ismeretterjeszt6 mavek,melyek a nagy
közönség bölcseleti, teol6giai, dogmatikai ismereteit b6vítették volna, akadozott a szépirodalmi
alkotások megjelentetése, s néhány összefoglaló jellega munka mellett nem jelentek meg olyan
könyvek sem,amelyek az egyháztörténet egyes korszakaiua! foglalkoztak volna, színvonalasan, a
modem kutatási eredményeket is beleépítve fejtegetéseikbe. A sokféleség természetesen nem min
dig poziHvum: akadnak a választékban kevésbé sikerült, olykor meghaladott szemléletet képuise16,
vitatható mavekis. A magyar könyvkiadásnak jelen pillanatban olyan méga szerkezeti és szeroe
zeti felépítése, hogyaz egyházi /dad6k makiidésére kevesebb figyelem jut. A terjesztés vonatkoZtÍ
sában is, de Wrálatuk ugyancsak szak körre szorítkozik, s ez nehezíti áttörésü1cet, értékhordozó és
értékadó szerepük érvényesülését. A visszhangtalanság kétségtelenül nehezz'ti a kritikus váloga
tást. Igy ezúttal inkább a tájékoz6dást ezeretnénk megkönnyz'teni vázlatos áttekintésünkke1.

Henri Daníel-Reps:
Az apostolok és a vértanúk egyháza (I-II.)

A saját korában rendkívül népszerű szerző az
egyháztörténet-írás kiemelkedő alakja volt:
népszerűségét elsősorban annak köszönhette,
hogy témáját nem száraz tudományossággal
fejtette ki, hanem eleven, szemléletes stílusban,
néhol rendkívül egyéni következtetéseket is le
szúrve az eseményekból. 1945-tól dolgozott
egyháztörténetén, melyet végül nyolc kötetben
foglalt össze. A szentírástudomány e hatalmas
vállalkozás megjelenése óta jó néhány fontos
adatot tárt fel, Daniel-Rops könyve így egy kor
szak szemléletének tükre, ezt a korszakot vi
szont rendkívül magas színvonaIon képviseli,
ma is példamutató alapossággal és vonzó szub
jektivitással foglalva össze egy olyan intézmény
történetét, mely kizárólag a történetírás eszkö
zeivel nehezen írható le és még nehezebben ér
telmezhető. (ECCleSÚl)

Jáki Szaniszló:
A tudomány megváltója

Kivételesen érdekes, egyéni tudománytörténeti
rnunka, melynek szerz6je egészen eredeti mó-

don értelmezi azt a tényt, hogy Jézus szüle
tésével, jelenlétével és halálával műve nemcsak
a személyes emberi lét dimenzióit változtatta
meg, hanem a tudományt is "megmentette".
Szellemesen, a modern felismeréseket is kama
toztatva értelmezi az úgynevezett istenérveket,
s szembeszáll azzal a szemlélettel, mely a dar
winizmus nyomán lett uralkodó, s amelynek
következményeképp fontos eszmék hatoltak be
ugyan az emberi történelembe és gondolkodás
ba, csak éppen a remény elvét és a lét célszerű

rendeltetésének eszményét semmisítették meg,
céltalanná téve ezzel az emberi életet. (ECCleSÚl)

Kenneth Ring:
A halált átélni - az életet megnyerni

Hogy ez a könyv adja-e majd vissza a reményt,
abban erosen kételkedem. A szerző a tudo
mány felismeréseit61 sem érintetlenül a halál
közeli állapottal foglalkozik, amelynek elemzé
se és feltárása rendkívül vonzó és népszerű té
ma manapság. Ugyanakkor a válaszok értelme
zése és magyarázata eros kétségeket kelt az ol
vasóban, s nem csodálkoznánk azon sem, ha ez
a munka heves ellenérzéseket is keltene. (Szent
István Társulat)
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Harsányi Lajos:
A nemporladó kezö király

Az elragadott herceg

A modem magyar katolikus líra egyik legjelen
t6sebb alakjának életműve jórészt ismeretlen,
hiszen régebbi művei hosszú ideig nem jelen
tek megés néhány tanulmányt kivéve azok ala
pos recenziója sem születhetett meg. Hadd koc
káztassam meg: lényegesen elementárisabb lí
rai tehetség volt Sík Sándornál, életének és sor
sának alakulása azonban nem tette lehetövé,
hogy tartani tudja költői indulásának kétségkí
vül jelentős színvonalát, Hatalmasra tervezett,
misztikus igénnyel írt nagy versei a mai olvasó
számára kissé hílbutjánzók, élete végén alko
tott verseiben - melyek lényegesen összefo
gottabbak - viszont a forma kényszerúségei
okoznak egyenetlenségeket. Most megjelent két
regénye Szent István és Imre élettörténetét
mondja el. Mindkét munka az ifjúságnak ajánl
ható. Ugyanakkor azonban regénytörténeti vo
natkozásokban is érdekes következtetésekre
adnak alkalmat a befogadói tudat változásá
nak következményeit mutatja, hogy a mai olva
sóalighanem kevésbé tud azonosulni a roman
tikus hevülettel megírt epizódokkal, de válto
zatlanul értékeseknek érzi a könyvek bensősé

gesebb, a kegyelem mozgását leíró fejezeteit.
Rendkívül szép köntösben jelent meg mindkét
könyv. (Szent István Társulat)

Gerd Theissen:
Nyomon követtem

Ez a regény - műfaját nehéz volna meghatá
rozni - Jézust és korát idézi föl, rrégpedíg a
modem forráskutatások eredményeit is bele
építve az elbeszélés háttérrajzaiba. A cselek
mány voltaképp két száion fut feltárul előttünk

a kor, mely csodálattal és ellenségesen fogadta
a Megváltót és igehirdetését, s az a mód is,
ahogy az író egyre közelebb került ezek lénye
gének feltárásához és megértéséhez. Izgalmas
prózai kísérlet, érdemes volt lefordítani. (Szent
István Társulat)

Dr. Galzler Gyula:
Mint orvos ésmint teológus

Az élet értelmének, valóságának és megszentelt
voltának, s az ebből a tényből adódó következ
tetések megfontolásának ilyesfajta kifejtése -

sajnos - meglehetősen ritka, hiszen kevés
olyan szerzö akad, aki két, látszólag különböző

tudományterület szintézisére képes. Gaizler
Gyula a születés és elmúlás valósága között ér
telmezi a felelős keresztényi életforma kialakí
tásának kérdéseit. Bizonyára nem mindegyik
meglátása számíthat teljes egyetértésre, de az
erkölcsös élet melletti elkötelezettsége olyan
erénye, melyre nagy szükség van manapság.
(Ecclesia)

Keresztény szemmel

1989-ben alakult a pécsi Keresztény Értelmiségi
Műhely, amely szemináriumokon, konferenci
ák keretében dolgozza fel korunk égető kérdé
seit s igyekszik választ találni, hogy itt és most
hogyan válaszolhatunk ezekre. A gyakori félre
értések, olykor szándékos félremagyarázások
korát éljük. Nem mindegy, hogy ebben a kör
nyezetben pontosan, hitelesen tudjuk-e artiku
lálni mondanivalónkat, fogalmazzuk-e meg
küldetésünknek azokat a tartalmait, melyek át
érzésére és megvalósítására a mai magyar tár
sadalomnak is szüksége van. Ebben a helyzet
ben példamutató tevékenységet fejt ki ez a szel
lemi műhely, mely immár két tanácskozása
anyagát is megjelentette Horányi Ozséb soro
zatszerkesztésében. Az első A keresztény társa
dalmi tanítással, a második A keresztény múvelt
slgeszmény kérdéseivel foglalkozik. A konferen
ciák, tanácskozások struktúráját követve a füze
tek is először a bevezető előadást tartalmazzák,
majd az olykor tanulmányértékú hozzászólá
sok következnek, Végezetül pedig a referáló
foglalja össze a vita tanulságait, s jelöli ki az
előrehaladás lehetőségét. A keresztény társadal
mi tanításról Tomka Miklós, a műveltségesz

ményröl Katus László adott összefoglalást.
Mindketten szem előtt tartották egyházunk ta
nítását, de a jelen magyar valóság nyitott kérdé
seiben is igyekeztek eligazítást adni.

Fájdalmasan hosszú idő telt el addig, míg ez
s a hasonló értelmiségi műhelyek létrejöhettek,
s megkezdhették alapvetóen fontos tevékeny
ségüket. Ezekben a műhelyekben olyan kérdé
sek vetődnek fel, amelyekre nemcsak válaszol
nunk kell, hanem ezt a választ minél pontosab
ban és hitelesebben megformáini és közzétenni
egyenesen kötelességünk, hiszen a hívők széles
rétegeinek szükségük van tudományos alapos
ságú eligazításra. A két szép kiáUítású füzet hi
telesen teljesíti e fontos küldetést. (Vigilia Kiadó
és Pannonia Könyvek)
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Kritika

Zene

Honszerelem

Liszt Ferenc 1839 végén, tizenhat évi távollét
után jött vissza Magyarországra. Akkoriban
óriások jártak ezen a földön: Széchenyi, Bat
thyány, Kossuth, Teleki, Vörösmarty - meg
annyi [ökaí-hös, Azért az "iker-fóváros" még
mindig inkább egy nagy falu maradt; az Üllői

út még kövezetlen volt, a lakosok pedig még a
bels6 keriiletekben is háziállatokat, baromfit,
disznót tartottak. A nemzet sietve kereste helyét
a világban, és szenvedélyesen rajongott a honi
mávészekért. Lisztnek például egyik hagverse
nye után az arisztokrácia egy csoportja - az
európai sajtó legnagyobb mulatságára - re
mekmívű díszkardot nyújtott át. Ugyanígy ka
pott drágakövekkel díszített ezüstsarlót még
ebben az évben a széphangú Schodelné a Nor
mábln nyújtott alakításaért. A zene közüggyé
~lt, és Liszt jól érezte magát Magyarországon.
Ujra hallotta a reá gyerekkorában is nagy hatás
sallévő cigányzenészeket, akiknek muzsikájá
ból állítja össze a rapszódiák közvetlen elődjét,
a Magyar Dallok füzetét.

Pest Liszt egyik otthonává vált. Egyre gyak
rabban és szívesebben jött vissza, és arisztokra
ta barátaival múlatta az időt. Egy alkalommal
Teleki gróf hatnapi járásról is elhozatta neki PÓ
csi Lacít, az egyik legjobb prímást, aki eljátszot
~. ~ Koltóit. A zongorista vígan hejehujázott,
ulJalval pattogtatott, mulatott reggelig. A zenét
kés6bb fölhasználta a XIV. (zenekari változat
ban L) rapszódiájában.

Liszt remekül értett a művek elnevezéséhez.
Nem az ő találmánya volt a rapszódia, mint
egy zenemű cime, de kitűn6en alkalmazta a
szöt, ami formailag semmire sem kötelez,
ugyanakkor egyszerre romantikus és múltba
ringató a hangzása. Az eredetileg zongorára
írott rapsz6diákból hatot hangszerelt át zene
karra a szerző, és barátja, Doppler. Ezek szere-

pelnek a Hungaroton által megvásárolt CBS
felvételen, amelyen az Izraeli Filharmonikus
Zenekart Zubin Mehta vezényli.

A hangszerelés nem tett egyformán jót a
műveknek. Az I. rapszódia bevezető dallama
(Magasan repül a daru, szépen szél) például
igen egyszerű, de a zongoraváltozatban az is
métlései sem voltak unalmasak, mivel látvá
nyos technikai megoldások színezték azokat.
Mindez azonban eltűnik a hangszerelés során,
és csak a dallam sulykolódik, egyre gorombáb
ban. A II. rapszódia a sorozat legszerencsétle
nebbül járt darabja. Doppler hangszerelése túl
jól sikerült. és a mú nem kerülte el a filmesek,
slágerszerzők és szövegírók figyeimét. Jelenleg
szinte lehetetlen a művet elfogulatlanul hallgat
ni, értékelni. Az V.rapszódia viszont a zenekari
változatban is éppoly gyönyörűséges, mint a
zongorán.

Zubin Mehta vezénylésében elsősorban a
csillogásra, a hatásra fordított gondot. Ennek
következménye, hogy a III. rapszódia végén
szinte géppuskaként veri a ritmust a zenekar,
ami még lenyűgöző is lehet a maga módján, de
az is, hogy a hangzásban szinte végig túltenge
nek a rezek, némi dzsesszes hangulat érezhető.
Természetes, hogy Mehta a dallamokat nem
magyarosan formálja, hiszen nem ez a zenei
anyanyelve. A világ nagy lemeztársaságai kö
zül jelenleg egyetlenegy sem dicsekedhet a Ma
gyar rapszódiákból olyan felvételIel, amely
minden szempontból kielégítő lenne. A magyar
karmesterek és zenekarok hozzáférhető felvéte
leiben rengeteg a hiba, a szürkeség, a külföldiek
pedig egyszeruen nem érzékelik pontosan azt
a kottában leírhatatlan ritmikai rugalmasságot,
ami autentikussá tenné a tolmácsolást. A Ma
gyar rapszódiák igenis jó zene, így azonban
többé-kevésbé elvész a világ számára. Vajon
meddig még?

Fáy Miklós
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Film

Magyar rekviem

Próbáljuk meg néhány pillanatra álomként ma
gunk elé képzelni az utóbbi hónapok-évek Ma
gyarországát. Nem azt szeretném firtatni,
mennyire voltak az így szemlélt események
"vágyteljesítő"avagy mennyire lidérces álmok,
művészeket megszégyenító szüITeálís fordula
tait sem próbálom sorra venni, álom és ébredés
dialektikáján síncs kedvem élcelődni.Kizárólag
a történelmi változások álomszen1 gyorsaságá
nak egyalapvetó vonására utalok, amire a min
dennapok zavarba ejtő újsághírei mellett Makk
Károly filmjének művészí kudarca is figyel
meztet: a rohanó álomképek manífes~tés lappan
g6 tartalmának ellentmondására. Atrendezód
nek a történelem kulisszái, máshová kerülnek
az ajtók, ablakok - a díalögusokröl már ne is
beszéljünk. A szereplők azonban mi maradunk,
s ha mást meg is tudunk egyik napról a másikra
tanulni, de másképp tanulni...? Zaklatott álma
ink, azaz tudati kontrollt nélkülözö szellemi te
vékenységünk árulkodó: ugyanúgy álmodunk
más (rémlálmokat,

Ezt az "álmosbekezdést" nem a Magyar rek
víem vitatható, de önmagában nem túl lényeges
álombetétei indukálták. Többről van szó: az
őszinteségr61. A művészet önmagára mért
"őszinteségifokáról", amely az álomhoz hason
ló módon munkálkodik a nyugodt alvás, illetve
az esztétikai érték megteremtésén - miközben
húen tükrözí az alv6-alkotó lelkiállapotát.
Makk Károly segítőtársaival, Komis Mihály
íróval és Vásárhelyi Miklós dramaturggal, em
lékművet állított 1956áldozatainak - ez a film
álom manifeszt tartalma; gyökeréig sematikus
alkotás született - ez a lappangó tartalom A
szándék és a megvalósulás, a kegyeleti gondo
lat és a kínos látvány ellentmondása a film 
immár álom nélkül. A Magyar rekvíem nem a
forradalom és áldozatai, hanem a forradalom
leverését követő szellemiség vagyis önmaga fe
lett elmondott gyászbeszéd.

Tisztességes alkotói hozzáállást feltételezve
csak a fentiek végiggondolása adhat magyará-

zatot arra, miképpen formálódhatott 1956 em
léke az els6 pirosbetús október 23-át ünneplő

évfordul6s filmmé, ami éppen szellemében nem
kötódik sem '56-hoz, sem a jelenhez, csak az
"évfordulókat" ünnepló múlt kísért benne. TI
pizált hősöket látunk kivégzésük előtt a börtön
ben. Saját arcukat az események helyett szemé
lyes álom- és fantáziaképeik rajzolnák meg. Or
dít a dramaturgiai szükség, a börtönvalóság sö
tét mozdulatlanságának ellensúlyozása. Meg
elevenednek "valóságos" emlékek is, ezek
azonban nem képesek a kaland- vagy közhely
szerűség fölé emelkedni. A börtön falain kívül
vagy belül, testi-lelki kinvallatáson vagy a ci
gánymennyországban, cella- vagy harcostársak
között - egyremegy. A képeken Rabokat és
Rabtartókat látunk, így, nagybetűvel, egy"min
den igényt kielégítő", "reprezentatív' album
lapjain. 1956 történetének sokszempontú, de
nem összetett leírását kapjuk. Hit, morál, törté
nelem, polítika, kaland, érzelem keveredik a
véresre vert valóság és a túzijátékos víziók szín
padán. A kaleidoszkóp-igényű látomás külön
bözö aspektusai nem faggat ják egymást, s a
rendezó sem faggatja azokat. Hiányzik a film
ból a kimondásnak az az indulata, amely a ha
sonló dramaturgiájú Hídeg napokban a történel
mi hűséget művészí igazsággá avatta.

Persze Makk Károly tehetségesebb rendező

annál, semhogy szó nélkül hagyja a bíráló kri
tikus megjegyzéseit. S valóban a filmnek van
egy vissza-visszatér6 mozzanata, mondhat
nám, mozdulata, amely hitelével és kifejezései
vel megrendít, s amely a mű egészétől függet
lenül 1956 igaz ábrázolásának lehetóségét tárja
elénk. A börtön udvarán zajló kivégzéseket a
cella magas ablakán át egy kis tükör segítségé
vel figyelik az elítéltek. Sorsukat, a forradalom
sorsát látják-látjuk a remeg6, esetleges - halál
valóságos képeken. Ezekben a pillanatokban
válik a film és általa nézője mást álmodóból
másképp álmodóvá.

Alázattal kell kézbe vennünk míndannyí
unknak az akasztófák alá hullt tükrök cserepeit.

Gelencsér Gábor
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