
In memoriam Vidrányi Katalin
(1945-1993)

Rövid élete alatt is maradandót alkotott.
Tizenhat éves kora óta vezetett naplója
mellett tanulmányainál is jelentősebbnek

tűnik az a műfajtörténeti változás, mely
nek megvalósitásával mintát adott: a filo
zófia, majd a teológia-történetnek problé
matörténetté való alakítása ez a (most
még csak az ő) nevével fémjelezhető for
dulat. Mert ha tiszteletben is tartotta a 19.
század egyedül legitim "katedrafilozófia"
szabályrendszerét (egy-egy alkotóról egy
két "értekezés", lustább lelkek esetén pe
dig "életműként"eladható értekezések so
rozata), az ő írásai között nem a mulandó
ság rendje teremtett és teremt koherenciát.
Monográfiák sorához elegendő anyagot
feldolgozó szarkasztikus publikációiban
nem csupán tömör arannyá tisztultak az
általa tárgyalt szerzők (a mindig értetlen
utókor számára egyébként homályosnak
tűnő) teoretikus dilemmái, vagy épp a tár
gyalt szerzők életében csak tisztázódó fel
ismerések, de maga a dilemma és a felis
merés, tehát a theoria jutott, ha nem is
végső, de újra használható formához. Ez
által a theorémák nem csupán újra nyo
mon követhetőkkéés (az eltérő kontextus
és a megváltozott nyelvhasználat ellenére)
felismerhetőkké, de elsősorban elevenné,
és ezáltal újratárgyalhatóakká lettek. Ezál
tal életében és műveiben a theória és a
(másoknál száraz) történetiség nem egy
más ellentéteiként egzisztáltak, hanem az
utóbbi a könnyelműség elleni nehezék
ként - a szó legszorosabb értelmében 
szolgált, míg az előbbi az utóbbinak ele
ven értelmet adott.

Nietzsche, akiről egyetlen sort sem ír,
akitől egyetlen sort sem idézett azon na
gyon kevés számú újkori gondolkodók
egyike volt, akiknek gyöngédebb pillana
taiban elnézte, hogyelveszítették a saját
korszerűségért vívott szellemi harcukat.
Tisztelte, hogy szemben a csak korszeru
.Jnrligánokkal" legalább belülről voltak

Szemle

képesek vizsgálni (és ezáltal valóban vala
melyest tágítani) saját, választott hagyo
mányukat. Leggyakrabban azt a mondá
sát idézte Nietzschének, melyben az ép el
méjétől búcsúzó gondolkodó a "bilincs
ben táncolás" nagyszerűségétállította. Az
6 kényszerű módon most lezárult életmű
ve nem csupán a történetiség gúzsában
mozdulatlannak túnhető teória életképes
ségét bizonyítja, de megtörténtként és
ezért megvalósíthatóként mutatja azt is,
aminek lehetőségéről - azt gondoltuk,
csak vigaszképpen - gyakran beszélt a
halmozottan hátrányos közép-európai hely
zet előnnyé való változásáról. Nem az
egyedüli volt ugyan, aki azt gondolta, az
olvasásnál és a gondolkodásnál többet itt
nem tehet. Más kérdés, hogy ezt másoknál
jóval szigorúbb értelemben nem csupán
meg is cselekedte, de értelme is látható és
jól olvasható alakot öltött újra.

Erdei János - Klima Gyula

Milorad Pavic: A tüsszögcf ikon

Zavarbaejtő író zavarbejtően nagyszeru
elbeszéléskötetérőlszeretnék szólni. Kissé
értetlenül állva azon jelenség előtt, amit
általában író és közéletiség, művész és po
litika fogalompárral szokás megragadni.
Pavic kortárs szerb író ugyanis nemcsak
nagyszeru művész, hanem közéleti sze
mélyiség is (kevésbé nagyszeru), és az eb
ben játszott szerepe, mégha magyarázható
is a művészetben szintén érvényesített né
zeteivel, ékes bizonyítéka annak, hogy a
művészi tehetség minden evilágitól füg
getlen adomány, mégha a művészet okán
bizonyos politikai szerepre is tesz szert az
író. (Pavic ugyanis nagyszerb és naciona
lista eszméket propagál - lásd a vele ké
szült interjú fordítását a 2000-ben.)

Mindez azonban mégsem ezen írás tár
gya. Mert ha van tájainkon vérbeli elbe
szélő, akinek halállal, szerelemmel, gyűlö
lettel és Isten-szeretettel festett írásai le
nyűgözőek - akárcsak a dél-amerikai el-
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beszélők legjobbjaié -, akkor Pavic az.
Mert ez az író nem felejti el, hogy a mű

vészet emberekről embereknek szóló, de
egyetemes mondanivalót kifejező eszköz,
hogy az ember és az Isten világa nem két
különálló, elzárt világ, hanem áljárható,
sót egymással szervesen összefüggő, ahol
minden emberi tettnek megvannak a ma
ga égi következményei, és ahol a transz
cendencia szemmelláthatóan és kézzel ta
pinthatóan jelen van a mindennapok éle
tében. Mindez ráadásul nemcsak a jelenre,
a jelenvalóra érvényes, mert Pavic bevonja
e szerves kapcsolatrendszerbe a törté
netiséget is: az ősöket, a szenteket és eljö
vendő utódainkat, akik éppúgy részesei
az életünknek, mint mi magunk. Olyan ez,
mintha az ember jelenvaló három dimen
ziója újabbakkal bővülne, ami az egyre tö
kéletesedő teljesség érzésével ajándékoz
meg bennünket. S ezt az érzést a töredé
kek és az irodalmi kommunikáci6-képte
lenség korában úgy meg kell becsülnünk,
mint egy ereklyét.

Hogy a szerb középkor ultramarin,
arany és bordó színei megőrzödtek a ma
gyar nyelvű átültetés közben is, Bojtár B.
Endrének és Gállos Orsolyának tartozunk
köszönettel.

Kiss Szemán Róbert

Hamvas Béla: Patmosz II.

Hamvas Béla fő művei lassan bárki szá
mára hozzáférhetőeklesznek az életműki

adás által. Esszéi hermetikus kéziratokból
nyomtatott könyvekbe vándorolnak. (Em
lítésre méltó, hogy nemcsak Hamvas, ha
nem szellemi társai is megkezdték ván
dorlásukat a nagyobb nyilvánosság felé:
Guéon, Szabó Lajos, Böhme, Sesztov, Ber
gyajev - ismét hozzáférhetőek magyar
nyelven. A Hamvas-reneszánsz 1983-ban,
A világválság kiadásával kezdődött, a Kar
nevállal folytatódott, és mindmáig tart.
Nem töretlenül persze, a láz mintha az
utóbbi évekre alábbhagyott volna, az élet
mű negyedik kötetének megjelenésére 
csillapodna.

Hamvas címválasztása János apostolt
idézi, aki Patmosz szigetén (szakrális he
lyen, a megvilágosodás, a beavatás he
lyén) száműzetésben írta meg apokalipti-

kus művét. Az apokalipszis eredeti (Ham
vasnál henochi) értelmében olyan mű,

amely természetfeletti szellemi erők ítéle
téről szól. Szó szerint kinyilatkoztatást
vagy megnyilatkozást jelent, és az apoka
liptikus iratok által tárgyalt témák mindig
azonosak: az utolsó idők, a halál, a feltá
madás, az utolsó ítélet, az örök élet és az
emberi megismerőképesség határain túl
lévő világ. Hamvasnál az archaikus kor áll
szemben az elmúlt két és fél ezer évvel. A
20. századi apokaliptikus irodalmak nem
kinyilatkoztatni akarnak, hanem láttatni.
Az ezredvégre ismét bizonyossá válik,
nincsen kulturális evolúció és semmilyen
tudományos-technikai haladás nem bizto
síthat az embemek olyan erőket, amelyek
segítségével legyőzhetné folytonos Isten
elleni lázadását. Ahogy Heidegger mond
ta: "Már csak egy Isten menthet meg ben
nünket." (Életünk Könyvek)

Jász Attila

Handeli Agrippina

A historikus irányzat térhódításával az
utóbbi évtizedekben a világ jelentős ope
raszínpadain egyre gyakrabban szerepel
nek az operatörténet korai periódusának
remekművei: Monteverdi, Cavalli, Lully,
Rameau, Purcell vagy éppen Georg Fried
rich Hindel alkotásai.

Hindel zenés színpadi kompozíciói 
amelyek javarészt az itáliai opera seria-tí
pus reprezentánsai - saját korukban, va
gyis a 18. század első évtizedeiben Eur6
pa-szerte nagy népszerűségnek örvend
tek, 1750 után azonban mintegy százötven
évre teljesen eltűntek az operaegyüttesek
repertoárjából. A budapesti Operaházban
bemutatott első Handel-opera a híres Lar
góról ismert Xerxész volt, később ugyan
csak a fővárosban a Rodelindát, Pécsett pe
dig a Julius Ceasart játszották. Augusztus
végén, az Óbuda Fesztivál keretében új
Hindel-operát ismerhetett meg a buda
pesti közönség: a Zichy-kastély udvarán,
Kerényi Miklós Gábor rendezésében ke
rült színre az Agrippina.

A produkció legfőbb értéke az elsőran

gú rendezés mellett az élvezetes, látvá
nyos színpadi játék volt. Götz Béla ötletes
díszletei, Horváth Kata elegáns jelmezei, a
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szellemes librettó - a Claudius császár
uralkodása idején játszódó történet, Vicen
zo Grimani szövegkönyvét Oberfrank Gé
za ültette át magyarra - is döntő mérték
ben hozzájárult az előadás sikeréhez.
Nem ilyen egyértelmű a kép a zenekar és
az énekesi teljesítmények tekinteteben. A
MAV Szimfonikus Zenekar meglehetösen
hullámzó teljesítményt nyújtott néhány
áriát szép, világos hangszínnel kísért az
együttes, helyenként azonban a tiszta in
tonáció alapvető követelményének sem
tudott megfelelni. Kiemelkedett viszont P.
Szabó Anikó technikailag jó, invenciózus,
színes continuo-játéka. A címszereplő,

Csavlek Etelka hangszíne megítélésem
szerint nem ilkeszkedik igazán Agrippina
virtuóz, gazdagon díszített szólamához,
szerepformálása mégis expresszív és meg
győző volt. A két legnagyszerűbb alakítás
Gulyás Dénes (Néró) és Gregor József
(Claudius) nevéhez fűződik, említést ér
demel a fiatal Frankó Tünde(Poppea) érett
játéka, nagy vivőerejű hangja is. Kellemes
színfoltot jelentett az Arbeau Historikus
Táncegyüttes stílusos. szemet gyönyör
ködtető produkciója.

Retkes Attila

Toldi Éva: Herceg János

Az 1909-ben Zomborban született Herceg
Jánosnak 1926-tól jelennek meg novellái,
versei, esszéi és 1933-tól könyvei. Ezt az
opust vizsgálja a fiatal újvidéki kritikus,
Toldi Éva (1962) a vajdasági magyar iro
dalom doyenjéről készült kismonográfiá
jában, melynek erénye, hogy szinte kizá
rólag a művekből értelmezi, magyarázza
ezt az önmagában impozáns és az egész
magyar irodalom szempontjából jelentős

életművet. Toldi Éva könyve a legjobb
magyar hagyományt követő esszémonog
ráfia, amelyben a szerző öt-tíz oldalnyi fe
jezetekben - a kötetek megjelenésének
időrendjét követve - rajzolja meg Herceg
írói arcképét. Mielőtt azonban az 1933-ban
kiadott Viharban című első kötettől elin
dulna a hercegi opusban, Toldi Éva alapo
zásul - jó filológiai felkészültséggel 
vázolja a pályakezdés körülményeit, iro
dalmi érzékenységének pedig azzal adja
tanújelét, ahogy az aktuális irányzatok kö-

zött megtalálja Herceg első munkáinak
helyét. Irodalmi tájékozottsága, meglátá
sainak pontossága a fejlődésrajz minden
fejezetének jellemzője. De e monográfiá
nak talán ennél is jelentősebb sajátsága,
ahogy néhány sornyi elemzés után jelle
mez egy-egy novellát vagy regény. így kí
vánja a vezérelvül választott irodalmi
szempont, amely műről műre vezeti a
szerzőt - olykor természetesen közös fe
jezetbe sorolja az összetartozó műveket, a
két művészregényt, a szociográfiai jellegű

munkákat, a műfajilag közeli esszéket s
jegyzeteket - akinek az, opus egészét
strukturáló motívumszálak összefüggése
ire is éppen úgy van figyelme, mint az
életmű egyes fázisainak irányzatokhoz
kötődö pontos meghatározására. Mindezt
olvasmányos, mindenki számára érthető,

világos nyelven teszi. Szakmunkát írt,
amely azonban nem csak a szakma beava
tottjaihoz szól. (Forum, 1993)

Gerold László

Nagy Gáspár: Mosolyelágazás

Igazán poétikus Nagy Gáspár új verses
könyvének a címe, a költői szóalkotás
szép példája a mosolyelágazás, vibrál kö
rülötte a lehetséges jelentések köre, s iga
zán tágas mezőt pásztázhat szem és érte
lem, hiszen e fogalomnak, amely a kötet
címlapjára kerülve szinte önálló művé

változik, akkora a mágneses ereje, hogy
deruset és komorat egyaránt magához ké
pes rántani.

S szükség is mutatkozik erre, hiszen e
versek mind a változások éveiben kelet
keztek, a~z 1989-től kezdődően, s válto
zás és változatlanság, dinamika és moz
dulatlanság feszültsége hatja át az egész
kötetet, mind a hat ciklust. Az amerikai
"utazási emlékeket" megörökítő nyitócik
lus első darabja életrajziasan is rámutat a
kezdőpontra: az 1988 augusztusában ki
utazó személyt még alaposan megmotoz
ták, hogy késve indulhatott emiatt a gép,
a két hónap múltán visszaérkezőre már
ügyet sem vetettek a biztonsági emberek
a repülőtéren. De nemcsak hónapok és tíz
ezer kilométerek, nem is csupán évek ha
tározzák meg e versek világát, hanem az
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átélt évtizedek is, s mindüket a lét alapkér
déseinek hálója rendezi el.

Nagy Gáspár daloló költőként indult,
Nagy László-s küldetéstudattal, s a poklo
kat járva is azt a bizonyos katedrálist kí
vánta építeni, amely az emberi lét lehetsé
ges harmóniájának monumentális emlék
műve lehet. E szándékot soha fel nem ad
ta, de a pokol körei csökkentették a dalo
lási kedvet, tépettebbé. diszharmoniku
sabbá vált e líra. Igy volt igazán kor-szerű.

S most - miként Nagy László - ő is
ajánlhatja földrengéses arcának megmene
kült mosolyát, a remény és a hit csokazértis

. diadalát. Egyre inkább átélve a halál tragi
kumát is, megnyugtató véglegességét is,
búcsúztat is és búcsúzik is, emlékezik is és
jövőbe is tekint, analizál és átérez, értel
mez és érzékeltet a könyvet záró gondolat
jegyében: "kívül és belül./ poklosan örvé
nyült, háborúlt világ,1 de a remény soha
sem meghaló,1 ha minden utolsó szalma
szál I ABBÖL A JÁSZOLBÖL VALÓ!".
(Orpheusz Könyvek)

Vasy Géza

Pomogáts Béla: Magyar girondisták

A girondisták a francia forradalom idején
a polgári átalalkulás hívei voltak, szem
benálltak a feudális monarchiával, de
szembenálltak a forradalornrnal is, elle
nezték a terrort és megtorlást. Nevük az
óta jelképes fogalommá vált, girondisták
nak nevezik minden korban azokat, akik
a szélsőségek szikrázása között a nyugodt
cselekvés és a józan értelem pártján van
nak: legtöbbször sajnos hiába, mert a nyu
godt cselekvés és józan értelem ritkán ér
vényesül a történelemben. Az írástudó fel
adatai közé tartozik, hogy mégis újra meg
újra megfontolásra késztesse a társadal
mat, és felhívja a figyelmet a szélsőségek

veszélyeire.
Pomogáts Béla mai irodalomtörténet

írásunk vezető személyiségei közé tarto
zik, Kuncz Aladárról, Déry Tiborról, Rad
nóti Miklósról, Jékely Zoltánról. a népi líra
történetéről, az erdélyi magyar irodalom
történetéről írott könyveit, monográfiáit
jól ismeri a művelt olvasóközönség. Most
irodalomtörténeti tárgyú cikkeiből, tanul
mányaiból tematikus célzatú válogatást

adott közre, azokat az írásait válogatta
egybe, melyek a magyar irodalom és tá
gabb értelemben a szellemi élet tekintélyes
múltra visszatekintő, hagyományos "gi
rondista" vonalát mutatják be. A kötet írá
sainak egy jó része az elmúlt néhány év
ben keletkezett, de mellettük helyet kap
tak korábbi tanulmányok is - bizonyítva
nemcsak azt, hogy szerzőjükévtizedek óta
elfogulatlanságra törekszik, és következe
tesen a szellemi élet egyensúlyát keresi,
hanem bizonyítva azt is, hogy ezekre az
eszményekre és értékekre nemcsak most
van szükség, mintegy kampányszerűen,

hanem egész koru nk, e végéhez közeledő

század tartós, sőt állandó erkölcsi maga
tartásáról van szó. Többek között Babits
rói, Tersánszkyról, Reményik Sándorról,
Németh Lászlóról, Illyés Gyuláról, Tamási
Aronról, Zilahy Lajosról, Ottlik Gézáról,
Örkény Istvánról, Mándy Ivánról, Szabó
Magdáról, Hubay Miklósról olvashatunk
a könyvben.

A tanulmányokban különös hagsúly
kerül a vallásos gondolkodásra és a kato
likurnra, amely ennek az egész gondolat
körnek alapvetései közé tartozik. E rövid
szemle befejezéséül hadd idézzek egy
gondolatot abból, amit Pomogáts Béla Sík
Sándorról ír: "A katolikus világnézetet
minden irányban nyitott, egyetemes jelle
gű világképnek tekintette, amelynek az a
feladata, hogy az emberi személyiség tel
jesebb kibontakozását, a humánus erkölcsi
és kulturális értékek kifejlődését segítse
elő. Már a húszas évek végén Babits híres
hitvallásához - Örökkék ég a felhők mögött
- hasonló szavakkal beszélt arról, hogy
számára a katolikus lelkiség mit jelent.
,,»Ennek a katolikus lelkiségnek legjellem
zőbb vonása az, amit a szó etimológiai ér
telme jelez, az egyetemesség. Minden, ami
egyoldalú, minden, ami csak részlet: ide
gen és ellentétes a katolikum lelkével (...)
mérhetetlenül több, mint az alkotó elemek
összege: új szintézis, felsőbb életrend, ma
gasabb életelv (...) az egyéniséget is kiala
kítja olyan egységgé és olyan gazdagság
gá, amelyben elfér minden gondolat, min
den érzés, minden élettartalom, minden
érték-e". (Széphalom)

Kenyeres Zoltán
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Mészáros László: Klapka

Nyáron a komáromi várudvaron három
éjszaka is föltűnt a város szabadságharcos
védőjének, Klapka Györgynek a szelleme.
Törékeny, ősz alak, szikár, önnön történel
mi képébe merevített. ilyenre gondolt a
komáromi Jókai Színház, mikor drámapá
lyázatán megidéztette, vagy Klapka a vá
ros legendáriumából kitörölhetetlen, mára
viszont feledésbe úszó alakjának minél
tarkább megfestése volt a lényeg? A szín
ház Mészáros László darabját választotta,
az ott honos szerzőét, talán mert az volt a
legszínesebb. A puha diktatúra csöndes
forradalomba torkolló szorongásos-szi
várványos időszakában egy forgatócso
port a szlovákiai Komáromban forgat fil
met Klapkáról. Múlt és legközelebbi múlt
így fonódik össze, kissé iskolás jelleggel,
de tiszta, a végletekig leegyszerűsítettele
mekből építkezve.

A színház - ott, ahol a legmerészebb
- önnön gúnyrajzát festi a filmes stáb
ban; a história meg - Klapka élettörténe
te - a maga módján pereg tova. Nem lé
tező drámaiságot nem erőltet. A dráma ott
belül van, a történelmi tudat által hőssé for
máit emberben - a Klapkát alakító színész
nek, Boráros Imrének kellene megjeleníte
nie. Túl sok az áttétel. A história és a szemé
lyes sors napi erkölcsi rémdrámáit elfedi a
szabadságharcos egyenruhák élénk színe és
a rendszerváltásba keveredett stáb nyüzsgé
se. A Beke Sándor rendezte előadás Klapká
ja azonban így is a szemünkbe ég, a tuda
tunk zsúfolt panoptikumába zárt alak talán
egyszer még életre kel.

Kállai Katalin

Radnóti Zsuzsa: A próféta színháza

Az a hagyomány, melyet Füst Milán mű

vészete jelent, egyre fontosabb szerepet
látszik betölteni a modemitás utáni ma
gyar irodalomban. Ám miközben hatása
több fiatal prózaírónál és költőnél is fölfe
dezhető, műveinek értő és átfogó értelme
zése mintha csak néhányak (szív)ügye
lenne. (Nagy öröm ugyanakkor, hogy
Radnóti Zsuzsáéval egyidőben Somlyó
György könyvét is kezünkbe vehetjük
Füst Milánról.) Ezért különösen nehéz e

kevesek egyikéről bíráló szavakat monda
ni, amiért azonban a Füst Milán-i életmű
vet én is kiemelkedően fontosnak tartom,
nem hallgathatok hiányérzetemről. amely
Radnóti Zsuzsa monográfiáját olvasva tá
madt bennem.

A könyvnek sajnos éppen arról van alig
mondanívalója, milyen is Ha próféta szín
háza". Füst Milán drámáinak és színmű

veinek értelmezésekor a szerző megelég
szik azzal, hogy rámutasson bizonyos fi
lozófiai tartalmak jelenlétére, valamint be
tekintést nyújtson azok lehetséges magán
életi összefüggéseibe. Ezzel véleményem
szerint elvéti tulajdonképpeni célját. Nem
csak azért, mert nem merészkedik olyan
izgató kérdések körébe, melyek nálunk
először Füst Milánnál merülnek föl
(Hányféle világ létezik? S állítható-e
egyáltalán valamely világról, hogy van?
illetve az irodalom - a szövegek 
szempontjából tekinthetünk-e mérvadó-
nak bármely önmagán kívüli realitást?
stb.), hanem azért is, mert elfeledkezik a
legalapvetőbb vonatkozásről. annak vizs
gálatáról, hogyan működnek dramatur
giailag, szerkezetileg és motivikailag a
színművek. Ebből a szempontból különö
sen érdekes lett volna Füst Milán néhány
újabban előkerült. illetve nemrégiben színre
vitt darabjának értelmezése a mostani előa

dások tükrében, hiszen e műveket megírá
suk idején - erre vonatkozó dokumentu
mokat Radnóti Zsuzsa is idéz - sorra uta
sították vissza jelentékeny rendezők.

Radnóti Zsuzsa monográfiáját ezért
csak a valódi kutatások és egy átfogóbb
értelmezés kezdetének tekinthetjük, mely
nek néhány érdekes megállapítása további
kifejtést igényel (például Füst Milán és
Hamvas Béla magatartásának rokon mi
volta és különbözősége). E munkát idővel
remélhetőlegösszegzés is követi. (Jelenkor,
1993)

Schein Gábor

Szabolcsi Miklós: "Kemény amenny"

József Attila 1928 őszén írta Oh szív! nyu
godj! című versét, mely evvel a rejtelmes
szépségű szakasszal kezdődött: "Fegyver
ben réved fönn a téli ég, / kemény a
menny és vándor a vidék, / halkul a hó,
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megáll az elmenő, / lehellete a lobbant
keszkenő."Szabolcsi MIklós e versből vet
te monográfiájának eimét, Öt és félszáz ol
dalas könyve József Attila életének és pá
lyájának három esztendejét dolgozza fel a
tudományos teljesség igényével. 1927
szeptemberétől 1930 szeptemberéig követi
csaknem napról napra és versről versre a
költő útját. Es micsoda három évet! Ez a
Vágó Márta-szerelem időszaka (1928), ek
kor vesz részt egy ideig a Bartha Miklós
Társaság munkájában és ír Bajcsy-Zsi
linszky Előőrs című lapjába (1928-30) s ek
kor e (mai szóval élve) népi orientációja
mellett dolgozik az "urbánus" indíttatású
A Tollnak is, itt írja egyebek mellett híres
hírhedt kritikáját Babits ellen. Híres verse
inek egész sorát alkotja ekkor. Ki ne ismer
né az "Áldalak búval, vigalommal"-t, a
"Ringató"-t, a "Tedd a kezed / homlo
komra, / mintha kezed / kezem volna" 
kezdetú dalt, a .Klárísok"-at, a .Medalí
ák"-sorozatot, a "Favágó"-t vagy a "Bet
lehemi királyok"-at?

A filológiailag minden részletre kiterje
dő és gondolatokban gazdag műelemzé

sek nagy sora kitágítja a könyv látókörét
és a monográfia a felölelt három év általá
nos kultúrtörténetévé szélesül. Mozgal
mak, irodalmi, társadalmi kezdeményezé
sek és folyóiratok történetével ismertet
meg, s arcképet rajzol mindazokról - la
katos Péter Páltól és Fábián Dánieltől Ig
notus Pálig -, akik ebben a szakaszban
kapcsolatba kerültek József Attilával. Sza
bolcsi Miklós évtizedek óta kutatja József
Attila pályáját, első monográfiája éppen
harminc évvel ezelőtt jelent meg (ez a köl
tő pályakezdésével foglalkozott), a máso
dik, mely 1923-1927-ig követte útját 1977
ben látott napvilágot. Ez a most tizenhat
esztendő után megjelent tudós munka, ez
a modem irodalomtudomány módszerbe
li és fogalmi apparátusát felhasználó har
madik kötet nemcsak akorszakkutató
szakembereknek szól. Az egész literátus
közönség csaknem úgy olvashatja, mint
egy érdekesen. okosan, világos logikával
megírt életrajzi regényt, mely egyszersmind
egy ma nem éppen tanulságok nélkül való
korszakról is hiteles képet fest, józan szóval.
(Akadémiai Kiadó)

Kenyeres Zoltán

Oktett és Idyll

A Liszt Ferenc Kamarazenekar több évti
zedes működése során mindig tudatosan
tűzte műsorára a népszerű és közismert
concertók, vonószenekari alkotások mel
lett a ritkán hallható, vagy teljesen a fele
dés homályába merült mesterműveketis.
Az együttes e tradíciójához új CD-jén is hű
maradt a standard repertoárhoz tartozó
Wagner: Siegfried-Idyll mellett a Húngaro
ton felvételén Mendelssohn két fiatalkori,
alig-alig játszott alkotása, az Esz-dúr oktett
(op. 20) és a H-moll txmészenekari szimfónia
(No. 10) szerepel.

Mendelssohn kamarazene-oeuvre-jében
a hagyományos műfajok - hegedű-zon

gora, illetve gordonka-zongora szonáta,
zongoratrió, vonósnégyes - mellett kü
lönleges apparátusú kompozícíök is meg
találhatók, így a hárfára és zongorára írott
Abendglocke, két hangversenydarab klari
nétra, basszetkürtre és zongorára; zongo
ranégyesek, vonósőtösök. zongoraszextett,
valamint az említett, 1825-ben komponált
Vonósoktett, amelynek összeállítása négy
hegedű, két brácsa és két cselló. Az Oktett
két centrális eleme a valamennyi szólamra
jellemző virtuozitás; és a barokk zene, de
mindenekelőtt a Mendelssohn által ra
jongva tisztelt Johann Sebastian Bach
öröksége, a polifónia és a harmonikus el
lenpont. A Liszt Ferenc Kamarazenekar
tagjainak előadása technikailag kitűnő,

nagyvonalú, a nyolc szólam mindvégig
önálló életet él, ugyanakkor a hangzás or
ganikus és egységes. Hasonlóan szép és
élvezetes a vonószenekari szimfónia in
terpretációja is. A hangkép plaszticitása, a
belső arányok korrektsége Kádár György
zenei rendező és Zakariás István hang
mérnök munkáját is dicséri.

Richard Wagner Siegfried-Idyllje - a
címadás ellenére - nem kapcsolódik szer
vesen a Nibelung gyűrű tetralógia Siegfried
című zenedrámájához. Néhány érzelmes,
lírai motívumot átvett ugyan az operából,
de a Siegfried-Idyll valójában alkalmi kom
pozíció: fia, a későbbi neves karmester,
rendező és meseopera-szerző, Siegfried
Wagner születése alkalmából keletkezett,
1870-ben. A világ szinte valamennyi élvo
nalbeli kamarazenekarának repertoárjá-
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ban megtalálható nagyszabású, későro

mantikus Idyll a Lukács Ervin vezényelte
együttes avatott tolmácsolásában harma
nikusan társul a fiatal Mendeissohn kom
pozícióinak néha szenvedélyes és csapon
gó, máskor szelíden, bensőségesenlírai vi
lágához.

Retkes Attila

Poragi András: Venus & Mars

Újabb epikánkban igen gyakori, hogy az
író "ikerített" (s már a cím által is megne
vezett) főszereplőket léptet föl, a testvé
ri(es)ség, a barátság, a szerelem szituáció
iban. Az alakok mint "egy test, egy lélek"
jelennek meg, de ugyanakkor a napnál vi
lágosabb, hogy egymásnak éles (akár gyil
kos) ellentettjei. Dyen volt nemrég Háy Já
nos verseskötetnek titulált vegyes műfajú

könyve, a "rímelő" című Marion ésMarion,
de ilyen - másfajta szemléleti és címmin
tával - Porogi András Venus & Marsa. E
novellagyűjtemény a klasszikus kötőszó

írásképével kezdi meg ama jótékony fon
toskodást, amellyel élvezetes és néha ta
nulságos olvasnivalókat, kétségtelenül ih
letett írásműveket párol az eklektikus él
ményanyagból. A fiatal író nemcsak a ma
ga eddigi életében, tapasztalataiban szüre
tel, vígan rájár az egyetemes arskertjére is.
Semmi ok a csőszködésre: manapság sem
miféle művészeterkölcsi intelem nem tilt
ja, hogy formailag például az idézés- vagy
intarzia-technikával, tartalmilag az ironi
zált átemeléssel birtokba vegye azt, amit
más megalkotott vagy birtokol.

Porogi enyhén szürreális történeteihez,
meséihez főleg az jön jól, ami ezredvégi
értelemben mitologizálható. így az iskola:
a család mellett a legkimeríthetetlenebb
személyes legendárium (erotikusan bizarr
pedagógusnapot - de vérontó filozófus
rokont is bemutat), és a film, a mozi a ma
ga sztárjaival (itt nem Marilyn Monroe-ra
vágyakoznak, hanem ő vágyakozik egy fi
úcskára, valamint Zsukov marsallra). For
rásként buzognak föl a szentéletrajzok is
- mivel Ifa másik oldalon" csatomatölte
lék-történetek csordogálnak. Persze min
den ellenpontozva, kifordítva, visszavon
va, újraértelmezve. Tehetséges, egyszerre
túl nyers és túllirizált világ ez. Tördelt

groteszkum. Ovációra semmi ok. Egy ne
vet viszont fölírhattunk a várakozás note
szába. (SZJizadvég Kiadó - 2000 könyvek)

Tarján Tamás

Bori Imre: A jugoszláviai magyar iro-
dalom rövid története

Bibliográfiai egységekben és kötetekben
mérve (mintegy 2500 illetve 30 darab)
egyaránt végtelenül termékeny, sokágú
munkásság Bori Imréé, melybe a modem
magyar irodalom (ami szerinte a 19. szá
zad közepéig nyúlik vissza), a magyar és
a délszláv irodalmak kölcsönhatása és a
jugoszláviai magyar folklór mellett jelentős

szálként épül be - első kritikáitól, könyve
itől máig - a jugoszláviai magyar irodalom
jelenét és múltiát vizsgáló vonulat.
. Végigkövethető genezise van ennek a
kritikusi-irodalomtörténészi érdeklődés

nek. Bori Imre előbb kritikákat írt kortárs
vajdasági magyar írók könyveiről, majd
összefoglaló portrékat rajzolt (Fehér Fe
rencről, Ács Károlyról), miközben elkészí
ti a jelen értékeinek leltárát. Vajdasági ég
alatt (1960) antológiát állít össze, ezt Irodal
munk kiskönyve (1964) címmel visszapil
lantó irodalomtörténeti bevezetővel ellát
va, hagyományt és modemséget együtt
láttató szándékkal készült, alakulásrajzot
dokumentáló szövegválogatással módo
sítja, és teremti meg ezzel egy jugoszláviai
magyar irodalomtörténet alapjait. Ezt el
sőre, ennek az irodalomnak 1918 és 1945
közötti időszakát tárgyalva 1968-ban írja
meg. Ebben sok, jobbára feledésbe merült
íróra és műre hívja fel a figyelmet. Majd
1975-ben új irodalomtörténetet ír, amely
ben egyrészt a jugoszláviai magyarság
több évszázados életterén kialakult írásbe
liség legkezdetére, egy 11. századi szöveg
emIékig nyúl vissza, másrészt viszont
1945-től errefelé hosszabbítja meg vizsgá
lódásának irányát. Ezt az Irodalmunk éuszá
zadai című kiadványt dolgozza át, bővíti

az 1982-es kötetben.
Bori Imre több évtized óta ír egy iroda

lomtörténetet, melynek ismert az eleje, és
amelynek soha nincs, lehet vége. Nyolc-tíz
évenként folytatódik, önmagát írja tovább,
mint egy regény. A mostani, harmadik ki-
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adással azonban, ahogya szerzői jegyzet
ben olvasható, mégis lezárul egy korszak.
"A második világháború utáni jugoszlá
viai - ugyanis -, amely politikai-törté
nelmi keretét képezte a jugoszláviai ma
gyar irodalomnak is, megszűnt létezni."
Következésképpen Bori Imre könyvének
megjelenése egybeesik e történeti korszak
lezáródásával. 1993-tól már új koordináták
között és több ide tartozó író nélküli 
akik áttelepültek Magyarországra - iro
dalomtörténetet kell majd írnunk. Noha
az sem kétséges, hogy a folyamatosság,
amely az új felfedezések mellett vitalitást
biztosító jegye az újvidéki iroda
lomtörténész érdeklődésének (erről a kö
tetben Bányai János rajzol érzékletes ké
pet), természetesen folytatódni fog.

Gerold László

Ágnes, az Isten báránya

John Pielmeier író és Norman Jewison rende
ző láthatóan azzal a szándékkal alkotta
meg Agnes, az Isten báránya című filmjét,
hogy az világnézettől függetlenül minden
kinek tessék. A szándék tűnhet tiszteletre
méltónak is, de megvalósításának sikere
felettébb kétséges, ha az alkotás a vallás
oly sok vitát kiváltó kérdéseit vizsgálja.

Pedig a film készítői mindent megtettek
a közsikerért: a kolostori cellájában gyer
meket szülő fiatal apáca történetének vé
gére kettős, szabadon választható megol
dást eszeltek ki. A misztikára kevésbé fo
gékony, az isteni beavatkozás lehetőségé

vel nem számoló nézők gondolhalják azt,
hogy Ágnes hús-vér férfival randevúzott
a kolostor padlásán, és úgy esett teherbe.
A hívő katolikusok érzékenységét és "igé
nyeit" tekintetbe vevő változat: Agnest
Mihály angyal látogatta meg, aki e sajátos
"angyali üdvözlet" során fogant gyermeket.

Mindenki elégedett lehet tehát, a gordi
uszi csomó átvágva, én mégis bosszan
kodva álltam fel augusztus 22-én este a TV
elől. De hol a hiba?

Katolikus érzékenységemet kevésbé
sértette volna egy megesett apáca törté
nete, mint az az érzéketlenség, ahogyan
hitünk alaptörténeteibőlezt-azt kiragadva
próbáltak a katolikusok számára elfogad-

ható .rnisztíkus" megoldást fabrikálni.
Nem tételezték fel, hogy a csodás megol
dás önmagában még egy hívő számára
sem lehet elegendő. Talán mégsem lehet
egy kis stigmamutogatással, egy kis
"szűztől születéssel" lekenyerezni, nem
elég a csodát mint csillogó játékszert oda
dobni a filmvászonról, hogy örüljön és
játsszon vele: a csodának értelmesnek is kell
lennie.

A természetfölötti események ugyanis
nem pusztán érdekességük miatt foglal
koztatnak bennünket. Isten akaratára, ter
vére hívják fel figyelmünket, mely csöppet
sem esetleges: a valódi csodák Isten üdvös
ségtervének szigorú logikájába illeszked
nek. Jézus szűzi fogantatása például a
megváltás művében nyeri el értelmét. De
teológiailag értelmezhetetlen a film"vallá
sos" megoldása. Miért akarna Isten máso
dik szűztől született gyermeket? A szűzi

fogantatás egyedül a Megváltó ismérve,
de Jézus után nincs szükség újabb megvál
tóra.

Ha rálépünk a film keresztény értelme
zésének ösvényére - amelyre a film alko
tói csalogatnak bennünket -, újból zsák
utcába jutunk. A bibliai Mária-történet pa
rafrázisát kapjuk, de olyan furcsa előadás

ban, hogy annak értelme visszájára fordul.
Lukács evangéliumában az Úr Gábor an
gyalt elküldi Máriához, hogy tudassa ter
vét a leánnyal, s csak az ő beleegyezésével
kezd cselekedni. Mária tudja, kit fog meg
szülni, és örömrnel hordja ki a gyermeket.
A filmbeli Agnes ellenben semmit sem ért,
szánalmasan vergődik a rákényszerített
szituációban, végül meggyűlöli Istent, akit
nyomorúsága okának vél. Az az Isten
azonban, aki erőszakkal rákényszeríti aka
ratát gyermekére, nem hasonlít a keresz
tények Istenére, Jézus Krisztus Atyjára.

Ennyi dogmatikai és logikai pontatlan
ság láttán valóban azt hiszem, jobb lett
volna a kikapós apácáról filmet készíteni,
akkor legalább mindenki pontosan tudta
volna, hogy mit látott. És a katolikus hívő
is megfogalmazhatta volna magában,
hogy mi az a nyugtalanító érzés, amellyel
kikapcsolta a televízióját. így talán csak
sejtette.

Kunszabó Zoltán
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