
tott sok-sok vázlat, SZID- és kompozíciótanul
mány révén megelevenedik a folyvást jobb
kifejezési módot kereső, a különböző lehető

ségek között mérlegelő, a kísérletező művész

is. A vázlatok sora betekintést nyújt festői al
kotófolyamatába, és egyúttal az egy-egy
probléma megoldását e1szántan kereső, szün
telen fejlődni vágyó embert is láttatja. Külö
nösen nagy erővel mutatja azt a teremsor vé
gén látható mintegy száz kisméretűmennye
zetfreskó-vázlat, melyek szorosan egymás
mellé helyezve válnak a falak és a mennyezet
egészen különleges díszévé.

LUKÁCS ÁGOTA

MÁRTON LÁSZLÓ: ÁRNYAS FŐUTCA

Noha Márton László prózaművészetét a
nagyforrnákkal való kísérletezés és viaskodás
látszik meghatározni s előrevinni, az elbeszé
lés határán billegő s már-már a regénytelen
ség kísértésének engedő Márton-kötet, a szer
ző alig másfélszáz lapos új szépprózai mun
kája leginkább kisregénynek tekinthető. A
történetmondás szokványos keretei szinte
maguktól értetődőenhullanak szét, mikor az
elbeszélés egy magyar kisváros zsidó közös
ségének mind agresszívabb felőrlését, halálba
küldését próbálja megjeleníteni. Az esemé
nyek csak rövid időre s komoly elbeszélői

erőfeszítés árán állnak össze, részint Róth
Aranka, illetve a nagylánnyá érő Gőz Gaby
alakja köré csoportosulva, majd a könyvecske
végén az amúgy is töredékes és szövevényes,
néhol alig követhető történet ismét szilánkja
ira esik szét.

Az elbeszélő, úgy mondja, korabeli fény
képek nyomán, a gondolat és a képzelet szín
terén szövi egymásba el nem búcsúztatott, ár
nyakként létező szereplőinek befejezetlenné
torzított sorsát: "olyan teret és időt akarunk
felidézni, amelyben visszamenőlegmegtörté
nik mindaz, ami az árnyak arcvonásából és a
fényképek hátteréből kiolvasható". Azonban
a(z egymásra vetülő) fényképek (már) nem
Iérhetők hozzá, avagy csak fehér hátoldaluk
látható, így a fantázia különös jelentőségre

tesz szert. Ez adhat magyarázatot arra is,
hogy a közelítőleg tíz évet atfogó s ezen kívül
eső események hogyan és miért sűrűsödnek
össze az egyetlen év, sőt egyetlen nap lefor
gása alatt lejátszódó történetben. A szövegré
tegek töredékei, az ezekből rendre kisarjadzó
anekdoták, az események gyakorta változó
(például a csokoládépapír síkjára helyeződő)

színterei kijelölhetetlenné teszik a megtörtént
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és az elképzelt szálakat elválasztó vonalat. Az
"elbeszélői önkény" ezáltal kitágítja, az olva
sók figyeimét az árnyakra fókuszálva egy
szersmind le is határolja az elbeszélés korlá
tozott terét. Igaz, e teret talán túl szűkre szab
ják a történetmondás minduntalan megszakí
tó elbeszélői kommentárok vagy önértelme
zések. Alighanem ez is indokolja a nem más
ként, mint lehetségesként elképzelt történetek
színes kavalkádjának művészi karakteréből

fakadó - így a tragikurnot egy percig sem
hiteltelenítő, inkább mélyebben átgondolttá
formáló - oldottabb hanghordozást.

Márton László könyvecskéje kétségkívül
rendhagyó kisregény. A terjedeimet megha
zudtoló változatosság és cselekménybonyolí
tás ugyan önmagában is érdekfeszítő lehet,
de igazán rafinálttá a szöveget mindvégig jel
lemző bölcseleti következetesség fényében
lesz. A szilánkjaira hulló történet távlatokat
nyit - azaz kérdéseket vet föl, melyeket im
már az olvasóknak van módjuk továbbgon
do1ni: "a szerző saját képzelete szülötteit az
olvasó képzeletére bízza". (Jelenkor, 1999)

BENGI LÁSZLÓ

ÖTVENÉVES SZERELEM
Szőnyi Zsuzsa: A Triznya-kocsma.
Magyar sziget Rómában

Újabb kötettel gazdagodott a magyar Itália
rajongók szerénynek eddig sem mondható
könyvtára. Rómában, a Kis-Aventinuson a
Via Baccio Pontelli 5, majd a Via Annia Faus
tina 19 ad(ott) helyet a Várady Imre által
.Triznya-kocsmá"-nak elkeresztelt képzőmű
vészeti és kulturális szalonnak. Triznya Má
tyás (1922-1991), "kiváló olasz filmszakember
és Európa-szerte elismert akvarellista"-nak és
Szőnyi Zsuzsa otthonáról van szó, mely im
már félévszázada a magyar emigráció római
bázisának szerepét tölti be. "Matyi-Zsuzsa"
illetve 1991 óta "az aventinusi tündér" egy
maga fogad(ott) szíve minden melegével, ál
dozatkészségével szombat esténként - a hó
elsőjét kivéve - minden, Rómában megfor
duló magyar látogatót politikustól művészig,
irodalmártól egyszerű ösztöndíjasig, világné
zeti különbségekre való tekintet nélkül. Zsu
zsa asszony női lelkét tükröző vezérelve így
szól: "Talán az átélt éhezés, állandó rettegés
is közrejátszott abban, hogy nagy bánatunkra
nem született gyerekünk. Viszont elhatároz
tuk, hogy az egész világot örökbe fogadjuk,
és a szeretetünket mindenkire kiterjesztjük."
E "világbefogadás mindennapjaiba pillantha-



tunk be e könyv által, melynek előszavát a
Kocsma oszlopos tagja, Szörényi László írta.
A könyv első része Szőnyi Zsuzsa gyermek
koráról, férjével való emigrálásukról, itáliai
otthonteremtésükről szól. A második rész
azon személyiségek portréját rajzolja meg,
akikkel a házaspár a '60-as, 70-es években
került szorosabb kapcsolatba. A prominens
egyéniségek sora Barankovics Istvánnal kez
dődik, aki 1951-ben az USA-ban letelepedve
a magyar emigránsok vezető személyiségévé
vált. Zsuzsa asszony közöl tőle néhány leve
let, melyekben a politikus-újságíró értő, máig
helytálló megállapításokat tesz Pilinszky és
Rónay György prózájáról, elismeréssel szól a
Pax Romana által megindított Mérlegről, el
mélkedik az e századforduló tájárt megvaló
sulni látszó egységes Európa ideájáról. In
farktusa után a jézusi credo kap hangsúlyt
gondolkodásmódjában: rr- ••mindenen (túl) az
emberi problémának csak egy igazi megoldá
sa van: a kereszt akceptálása. Nem lázadó,
hanem békés akceptálása." .Hermes titkai
nak ismerője"-vel, Kerényi Károllyal kapcso
latban jóleső érzéssel tölthet el bennünket a
tudat, hogy a Gli déi e gli eroi della Greeia cimű

műve Olaszország egyes iskoláiban kötelező

olvasmány. Szívet melengető az a kép is, me
lyet a Buonarroti-ház igazgatójáról, Tolnay
Károlyról fest szerzőnőnk. A tudós, aki "Lel
kesen rajongott minden iránt, ami érték, ami
szép", az 1966-os firenzei nagy árvíz napján
"egymaga kezdte el a felső emeletre menekí
teni az európai kultúra egyedülálló értékeit,
Michelangelo rajzait, a kisebb szobrokat és
mindent, amit meg tudott mozdítani", teljes
sikerrel. Mestere utolsó műveinek elemzése
mindent elárul a műtörténész lelkületéről:

"Michelangelo itt újra alárendelte a testi szép
séget a lélek belső sugárzásának. (oo.) Miche
langelo mélységes magányban (...) kereste
meg az üdvösség felé vezető útját. (oo.) Ezek
ben a művekben (...) félretette művészi tudá
sát. (...) Azt viszi beléjük, amire legnagyobb
szüksége van - az isteni szeretetet." Márai
feleségével a nápolyi Posillipo dombon, majd
Salernóban lakott, de gyakran jártak Rómá
ban és keresték fel Triznyáékat. A Zsuzsa
asszonynak szóló, Salernóból, majd Ameriká
ból küldött levelei száma mintegy száz, ame
lyek jó része saját kiadású könyveivel kapcso
latos ügyintézés. Mindazonáltal a Le braci 
A gyertyák csonkig égnek -17 itáliai kiadásá
nak sikerén felbuzdulva az olasz kiadók ver
sengenek e levelek publikálási jogáért. Az író
nő szerint azonban e kultúrkincsek megisme
résében a magyar olvasóközönséget illeti az
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elsőség. A "bölcs társalgó" e kötetben közölt
leveleiben kirajzolódni látszik egyfajta esz
mélési folyamat, mely 1988-ra, az írót ért
"epidémia"-szerű sorscsapások következté
ben: a "lehet, hogy talán mégis van lélek?" 
kérdésben kulminál. Az enciklopédikus tudá
sú literátorról Cs. Szabó Lászlóról többek kö
zött megtudhatjuk, milyen tudatos előtanul
mányokkal indult el felfedezendő egy-egy
vidék kulturális örökségét. A fejezetben fel
idéződik egy a Loire-völgyi alkonyatban le
játszódó, békekötéssel zárult Cs. Szabó-Illyés
csatározás. Pilinszky 1947-48 tele után
'67-ben jutott ki újra Rómába, amikori ottlé
tének külsőségekbenmegnyilvánuló lényege,
hogy végre "élvezte a békés környezetet, a
félelem és rettegés hiányát" az itthoni idegfe
szítő éberség után, s megismerkedhetett Sza
bó Ferenccel és Békés Gellérttel. Az ez év au
gusztusában elhunyt Békés atyában - az Új
szövetség egyik modem magyarra fordítójá
ban és a Katolikus Szemle szerkesztőjében
az ökumenizmust az életben is gyakorló, em
bertársai, munkája iránt odaadó, nagy mun
kabírású embert ismerhetünk meg. Békés
atya szerkesztőségbeli jobbkeze Vásárhelyi
Vera volt, a tehetséges akvarellistává lett író
nő, aki férjével, Kállay Kristóffal, a menekül
teket áldozatosan segítő máltai lovaggal szin
tén külön portrét kap a Szőnyi-kötetben. A
"kedves szelíd csipogásával" elbűvölő "bú
bosbanká-ról", Weöres Sándorról - többek
mellett - azon kedves jelenet került a kötet
be, amikor Weöres - Susanna asszony, Szabó
Ferenc és Tűz Tamás jelenlétében - ártatlan
arccal számon kérte a Via Giulia frissen kine
vezett igazgatóján, hogy az adminisztratív
vezetés rniért nem ismeri az emigrációs sajtót.
A kötet harmadik, legterjedelmesebb egysége
visszatér a naplószerkezethez. A kötet az
évek szintjén követett kronologikussággal s
csupán viIlanásszerűenfelidéz egy-egy bájos
volta vagy kulturális jelentősége révén rögzí
tésre érdemes eseményt a - néhány állandó
tagon túl - mindig eltérő összetételű társa
ság majd húsz évéből. A könyv negyedik
egysége néhány kedélyes, hálás visszajelzést
- beszámolót, elmélkedést, levelet - tartal
maz a társaságba tartozók részéről és egy
tényszerű adatokból összeállított naptárt a
Kocsma ötven évéről (1949-1999). A finom női

lelkületen atszűrt. mediterrán napfényes de
rűtől áthatott ötvenévnyi visszatekintést 
melynek tárgya kimeríthetetlen kincsesbánya
- magas szellemi, erkölcsi igényesség és a
szeretet hatja át. A római "magyar sziget" lé
nyegét - annak képgyűjtemény-,szalon-, és



kocsma-voltán túl - Kovács Sándor Iván
foglalta össze ily módon: "Csak azt a megál
lapítást erősítemmeg, hogy ez a kocsma egy
szersnúnd műhely és akadémia is, ahogy egy
filozófus és anekdotikusan maga a ház úrnője

minősítette." Szőnyi Zsuzsa legfőbb erényé
nek - Istentől kapott adományának - a ma
gam részéről azt tartom, hogy az általa meg
ismert személyiség hivatása, szellemisége
mögött núndenkiben felfedezi a szeretni való
embert annak minden értékével és gyengéi
vel együtt s az élet szellemi és materiális sík
jaíból tökéletes harmóniát képes teremteni.
(Kortárs, 1999)

NAGY MÁRIA

KISZELY GÁBOR:
A SZABADKŐMŰVESSÉG - HISTÓRIA,
TITKOK, SZERTARTÁSOK

A szabadkőművességgel kapcsolatban megle
pően csekély a megbízható ismeretünk, ame
lyet olyan könyvekbőlmeríthetnénk, melyek
csupán a puszta tényekre hivatkoznak. A té
mát bemutató művek igen szélsőségesek,

nagyjából a közhelyszerű, "tudományos igé
r:Yű" munkától kezdve a mindent megszépí
to "belső" történeten át, a legszélsőségesebb

antimaszonikus fércműig terjed a skála. Ki
szely Gábor valószínűleg tudta ezt, s érezte
az igényt egy korrektebb összefoglaló munka
megírására, amelybe dicséretre méltó igyeke
zettel bele is vágott.

Az elsősorban ismeretterjesztőjelleggel bí
ró könyv egyik legnagyobb előnye képanya
ga és az ehhez kapcsolódó szöveges részek,
amelxek a páholymunka szimbolikus értel
méről, az ehhez kapcsolódó jelképekről. elér
hető fokokról szólnak. Ezek magyar könyv
ben talán most láthatóak/olvashatóak először

ilyen részletességgel, mégis közérthetően és
kellőképpen illusztrálva.

A könyv a hangsúlyt az európai rnaszoné
riára (értsd: szabadkőművességre, nagyon he
lyesen a szerző is ragaszkodik ehhez az ere
detit freemason jobban visszaadó kifejezéshez)
helyezi, külön fejezetekben tárgyalja Francia
ország, Németország, Ausztria, Svájc, Ma
gyarország és Olaszország szabadkőműves

ségének a történetét. Kisebb fejezetek szólnak
más európai országok maszonjairól és a pá
holyok történetéről. mig az Európán, túli te
rületeket jószerivel csak az Egyesült Allamok
képviseli.

Külön nagy fejezet szól a szabadkőműves

ség és a Római Katolikus Egyház viszonyáról
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is, ahol a legjobban látszik talán, hogy Ki
szelynek mennyire nem sikerült egyik legfon
tosabb célkitűzése, mely szerint "eszmei ha
dakozás" nélkül szője történeté t. 1983-ban a
Hittani Kongregáció negatívan ítélte meg a
szabadkőművességet, mint olyan szervezetet,
amelynek alapelvei a Római Katolikus Egy
ház tanaival összeegyeztethetetlenek. E meg
nyilatkozás sokéves szellemi harc végpontja,
amelyet azonban a könyv szerzője nem akar
véglegesnek elfogadni, s az egyház és a ma
szonéria történetét taglalva is inkább az előb

bi "rugalmatlanságát" hangsúlyozza, mint a
maszonéria nyílt vagy kevésbé nyílt egyház-,
és klerikusellenes megnyilvánulásait, ame
lyek azonban szép számmal voltak, mint az
akár e könyv lapjain is olvasható. A szerző,

bár ügyesen siklik a maszonéria nagyobb
tömbjei között, s láthatóan érinteni akar min
den fontosabb történést és gondolatot, a felü
letesebben tárgyalt témakörei (Martinovicsék,
1918-20 évi magyarországi események, P2
botrány stb.) szembeötlőek, még akkor is, ha
összefoglaló műről van szó. Hasznos lett vol
na az ellenfél nézeteit is komolyabban ismer
tetni, a teljesebb kép érdekében.

Idehaza azonban még így is hiánypótló e
könyv: érdeklődőknek,szimpatizánsoknak és
ellenfeleknek egyaránt. (Korona Kiadó, 1999)

PÁNCZÉL HEGEDŰS JÁNOS

HAVAS LÁSZLÓ - ÓBIS HAJNALKA
- SZŰCS G~BOR - ÚJLAKY ISTVÁN
(SZERK.): ROMA
Egy világbirodalom politikai, erkölcsi és
történelmi eszméi I-II.

A 20. század kataklizrnáít és aszupertechnika
forradalmát élő Európa szellemi gyökereit
kutatja, tudván, hogy emberhez méltó jövőjé

nek záloga: múltjának, évezredes értékeinek
megismertetése, őrzése és kamatoztatása. Az
"öreg" Európa intézményrendszere. jogi gon
dolkodása, történelernszemlélete, állaruberen
dezése, végső soron civilizációja - akár fel
ismerjük, akár nem -, két mélybe nyúló gyö
kérből táplálkoznak: az egyik a görög, a má
sik az előbbi értékrendjének számos elemét
asszimiláló római. Európa polgárai úgy ért
hetik meg önmagukat, ha tudatosan vállalják
e mélyből fakadó értékeket. A 80-as évek de
rekán, talán nem is egészen ezen koncepció
ból kiindulva, mégis ennek jegyében alakult
ki a debreceni Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem Klasszika-filológia Tariszékén


