
A Mérleg

Számos h6sies vállalkozást ismerünk tör
ténelmünkben a magyar kultúra felemelé
sére, európaivá tételére. Ezen munkálko
dott Szent István, Bethlen és Pázmány
éppúgy, mint a maga szerényebb szintjén
a nyomdász Misztótfalusi Kis Miklós, az
értelmiségteremt6 páter Bangha, vagy az
író Németh László. Ugyanebbe a sorba
tartozik Boór János és folyóirata a Mérleg.

Alázatos vállalkozás ez! Az értelmiség
vállalja benne mások szellemi kincseinek
közvetítését. Igaz, a feltárt kincsestár: a vi
lág. S6t, a kultúra azon része, amir61 ítt
hon egyébként hallgattak (vagy amir61 azt
mondták, nem létezik). 1965 óta új ablak
nyílt a világra. Alighanem itt esett szó e16
ször hosszabban magyarul Ec6ról, Eliadé
ról, Foucault-ról, Kerouacról és még so
kakról.

Aszkéta vállalkozás - legalábbis ab
ban az értelemben, hogy fegyelmet, fárad
ságot követel, s anyagi haszonnal nem jár.
Viszont a kiadónak-szerkeszt6nek mene
dzsemek is kell lennie, aki a lap anyagi
feltételeit is biztosítja, A Mérleg: szolgálat
ellenszolgáltatás nélkül. Másutt ranggal, cí
mekkel, talán jó jövedelemmel járna. De a
külföldr61 haza intézett szó? Szerkeszt6je
örülhetett, ha nagyobb támadás nem érte.

Keresztény vállalkozás a Mérleg. S
szerz6i sora díszesebb, mint az összes itt
honi lapé együttesen. Közöttük Altizer,
Balthasar, Böckle, Calvez, Congar, Kasper,
König, Ladriere, Lapide, Lehmann, Loh
fink, de Lubac, Mühlen, Pannenberg, Rah
ner, Ratzinger, Schnackenburg. Schoonen
berg. Az európai kultúra hívö nagyjairól
cikkösszeállítások, átfogó ismertetések
szólnak. Erasmus és Maritain, Blondel és
Rosmini, Mauriac és Nell-Breuning bemu
tatása egyaránt része a keresztény értelmi
ség nevelésének.

Lapszerkeszt6i vállalkozás és siker a
Mérleg. Szinte lehetetlent vállalt negyedé
venkénti 100 oldalon összefoglalni, mi
foglalkoztatja Európát, mi izgatja a keresz-

Szemle

tényeket, mi csillan fel a régebbi múlt örök
értékeib61. Hitoktatás-vita és paleontoló
gia; felszabadítás teológiája; AIDS; tudo
mányelmélet; ökológia... és így tovább.

Diplomáciai érzéket követelt e vállalko
zás. Nem volt könnyü elérni hogy áten
gedjék a határon. (Igaz, közkönyvtáraink
egy része így sem merte leltárba venni. Az
ajándékpéldányok szertefolytak.) A "poli
tikamentes" Mérleg, mint a sziklát vájó
vízcsepp, mégis szemléletet formált, ke
resztény értékeket, európai tudást közve
tített.

Végül a Mérleg magyar vállalkozás,
Tölcsére szája a nagyvilág. De a tölcsér
hozzánk igazodik. A lap nem véletlen
dkkválogatás, hanem hazai ínségünk és
hiányaink tudatos pótolgatása.

Kitüntetések és hivatalos elismerés he
lyett legalább egy f6hajtással adózzunk
mindezért! S kérjünk Istent61 áldást a 60.
életévét betölt6 szerkeszt6re és munkájá
ra.

T.M.

Pomogáts Béla: Napló a történelemről

Pomogáts Béla irodalomtörténeti szak
könyveit, monográfiáit, tanulmányait,
esszéit évtizedek óta jól ismeri a literátus
közönség. Ebben a kötetében publiciszti
kai írásokat gyűjtöttegybe, azokból a köz
életi tárgyú írásaiból válogatott össze egy
gyűjteményt, melyeket az elmúlt három
esztend6ben különféle folyóiratok és la
pok, hasábjain adott közre, többek között
az Uj Emberben is. Mir61szól ez a valóban
naplőszerűen összeálló könyv? Máris tör
ténelemmé vált jelenünkröl, a Kelet-Kö
zép-Európában végbement változásokról.
Arról, aminek örvendeni lehet és arról,
ami aggodalomrnal tölti el az írástudót. E
cikkek, glosszák, jegyzetek egy kutató tu
dós arcképét rajzolják meg a közéleti fele
lösség oldaláról.
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Végiggondolt és végigvitt humaniz
mus, megfontolt józanság, ép valóságér
zék és az érvelő értelembe vetett bizalom
jellemzi. Elválasztja egymástól azt, ami fő

löslegesen, s gyakorta károsan kapcsoló
dik össze, elválasztja egymástól a tárgy
szerű gondolkodást és a tárgyakhoz tapa
dó indulatokat, s összekapcsolja azt, ami
együvé tartozik. Például, a nemzet és a
szabadság ügyét. A modernizációt és a
nemzeti identitás kérdését. E szerint fogal
mazza meg aggodalmait. A "térség több
országában is - írja -, egy hangsúlyo
zottan nemzeti öncélúságot, mitikus nem
zettudatot és xenofób türelmetlenséget (al
kalmanként antiszemitizmust) meghirde
tő jobboldali kurzus készül fölváltani a
korábbi szélsőbaloldali diktatúrát, és en
nek a jobboldali visszarendeződésnek

egyértelműen magyar-, illetve kisebbség
ellenes következményei vannak".

A közvetlen közelünkben. itthon és a
távolabbi környékünkön tapasztalható in
dulatokkal és rossz jelenségekkel szemben
a múlt század francia katolikus liberaliz
musában és a mi század unk keresztény
perszonalizmusában keres vállalható és
hirdethető elveket, ahol az emberi szemé
lyiség Istentől rendelt méltóságát és sza
badságát állították középpontba. Ezeknek
az eszméknek jegyében idézi Lamennaís
abbé híres mondatát is: "Egyedül a szólás
szabadsága ad biztosítékot a veszélyes
szavakkal szemben".

Kenyeres Zoltán

Bohócok

Két valószínűtlenül angol, kedves, esze
ment muzsikus adott hangversenyt május
2-án a Zeneakadémián. The Classic Bus
kers néven. Az együttes - és elődje, a
Cambridge Buskers - világhírű, Magyar
országon is járt már, akkor is káprázatos
és sikeres estet adott, így számomra meg
lepetést okozott, hogy ezúttal csupán
gyenge harmadház volt kívánesi rá.
Mindez azonban csöppet sem zavarta a.
két fiatalembert, bejöttek, játszottak, ígére
tükhöz híven szimfóniákat, operákat, ver-

senyműveket, lan Moore citromsárga tan
góharmonikáján, Michel Copley huszon
hét különféle fúvóshangszeren. Nem ze
nei humor az, amivel élnek, de humor a
zenével, némileg a zenebohócokéhoz ha
sonló, ám másfél órán át sem unalmas,
mert változatos, és számtalan meglepő

dallamrokonságra mutat rá. A színvonal
hoz kapcsolódóan érdemes megjegyezni,
hogy Michael Copley a ma élő furulyajá
tékosok egyik legkiválóbbja, elsőrangú

virtuóz, aki csak mellékesen szeret bolon
dozni, és ért is hozzá. Egy-egy pillanatra
aztán elkomolyodtak: lan Moore levette a
cipőjét, felemás zoknijában az orgonához
ült, és kíséretével Copley - szokatlan
hangösszeállítás - pánsípon fújta a dalla
mot. A fülig érő szájak lassan egyenesre
húzód tak, a szemek révetegek lettek; meg
ejtően szép perc volt. A két bohóc pedig a
vállát vonogatta a kitörő tapsviharban:
mit csináljunk, ha lángeszűek vagyunk.

Fáy Miklós

QrbánOttó:
Egyik oldalról a másikra fordul, él.

"Zöld elméoel még hittem abban
hogya költészet az élet,

de mosi, ebetonsivatagban
költészet az, hogy élek 

addig, ameddig; úgy ahogy..."
(A költészethez)

Ez a részlet Orbán Ottó 1984-ben megje
lent A mesterségr61 című kötetéből való.
Mégis azért idézem. mert ebben az öt sor
ban már kielemezhetóen jelen van a mos
tani könyv egyszerre befelé és kifelé for
duló szemlélete, amit a rezignált kétség, a
nyelvnyújtogató keserűség dörzsöl érdes
re. A költő - amint írja - "még épen és
sértetlenül kapta örökbe a költészet koz
mikus elhivatottságába és világhódító ha
talmába vetett hitet, de csak azért, hogy
néhány év múlva (.J a föltépett nyelvi pa
dozat és a megrendült egyéniségkép lát
ván yától lesújtva e hit maradék foszlánya
it sebkötözésre használja."
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Megszülethet-e így a nagy mű, a mu
landó és ügyefogyott életből kipréselt ma
radandóság? Bachra kell itt hivatkozni, az
öreg órásmesterre, aki "szemgödrébe csíp
ve a nagyítóját csipesszel rakosgatja egy
más mellé a tündöklő hangokat", s nem
hallja meg a kinti, lármát. Vagy talán még
is odafigyel rá? Es akkor nincs más, csak
a tiszta figyelem, a tehetségnél is maga
sabb szellemi készenlét, ahol megszűnika
kint és bent ellentéte?

Orbán Ottó könyvének ez a legkínzóbb,
már kimondatlan kérdése. Gutenberg-cir
kusz című verse így kezdődik: "Két rúd
között, a keresztnevern két ,,0" betújén,
egy kifeszített verssoron biciklizem föl
alá: világszám.", és így fejez6dik be: "Az
emberiség meg fázósan sutyorog: Ma
gunkra maradtunk. Hétköznap hétköz
nap után. Mi lesz velünk?" S ez nemcsak
pontos, szerep nélküli önkép, hanem 
bár sokak szerint nyilván végletesen
pesszimista - szerintem mégis megfonto
landó, érvényes helyzetelemzése mai íro
dalrnunknak: "az idegen szemével".

Itt azonban, a fémérzékelő kapu íve
alatt, a repülötéren. ahonnan egy új kor
felé startolnak a gépek, már csak az elté
vedt lovast és Mazeppát idéző elhallgatás
következhet

"Elveszítettem mindenkit magam mell61, a
fiatalságot;
hajdani, látomásunk kékborszeszlángként még
föl-föllobban a láp fölött,
különben vaksötét. A ló üget,megzörren a nád,
és láncát csörgeti
talami ismeretlen sárkánygyzk - a lélek mélye
ez..." <Magvető, 1992.)

Schein Gábor

A dalai láma önéletírása

Nem lehet véletlen, hogy az 1989-ben Bé
ke Nobel-díjat kapott Tendzin Gjaco. A
XlV. dalai láma önéletrajzának tanul
mányozásakor az olvasóban újra és újra
felidézödnek a magyarországi 50-es évek.
Hogy itt és velünk mi történt ebben az idő

szakban. Mert úgy látszik, hogy "kísérteti-

esen" hasonlítanak egymásra az internaci
onalizmusok tapskoncertjei és a mögöttük
folytatódó terror. A kivégzések és megszé
gyenítések, a munkatáborok, a hagyomá
nyok dühödt lerombolása, a természeti
erőforrások gátlástalan kizsákmányolása.
Es a kétségbeesés, hogy nem segít, nem
segíthet senki. "Ha velük próbálkoznék,
figyelmeztetem, Tibetben is előállhat a
magyarországi, vagy a legyelországi hely
zet." -óvja a dalai lámát az indiai "reakció
soktól" 1956-ban az egyik kínai tábornok.

Ez a könyv az esetleges elvárásokkal
szemben nem a misztikáról, vagy a tibeti
buddhizmusról szól elsősorban. Minde
nekelőtt egy nyitott szellemiségű ember
önéletírása, aki a megpróbáltatásokon és
száműzetésert keresztül válik népének
igazi szellemi vezetőjévé. Gyermekkorá
nak, tanulóéveinek zárt világát hamaro
san felváltja Tibet lerohanása, "békés fel
szabadítása". Innen kezdve fokozatosan,
egyre nagyobb súllyal rakódik r~ a népe
és vallása iránt érzett felelősség. Am saját,
mélyen meghatározó tradíciójából is kílát
va folyton tanulni próbál; még kudarcai
ból is igyekszik megérteni egy másik kul
túra, vagy a marxizmus mozgatórugóit.
Buddhista szerzetesként pedig a vallások
közötti megértést, az egyetemes emberi fe
lelósséget hirdeti.

Fontos, meghatározó szereplői a
könyvnek a korszak politikusai, így Mao
elnök, a "Nagy kormányos", vagy Nehru.
Talán megszívlelendó a dalai láma egy in
diai politikusnak adott válasza: "A politi
kusoknak nagyobb szükségük van a val
lásra, mint a visszahúzódó remetének. Ha
a remete rossz szándékból cselekszik, csak
magának árthat, ám ha olyan tesz így, aki
cselekedeteivel az egész társadalmat köz
vetlenül tudja befolyásolni, az sok ember
nek lehet ártalmára."

Kelényi Béla

Bodor Ádám: Sinistra körzet

Ott, és ez most nem térre, hanem időre

vonatkozó utalás, ahol lehetséges és lehe
tetlen, racionális és irracionális egybemo-
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sódik, ahol minden mozdulatlan, ahol lét
és nemlét határán verg6d6, önnön pusztu
lásukat is közönnyel szemlél6 emberi kö
zöségek vegetálnak, ott és akkor játszódik
Bodor Adám regénye, novellaciklusa. Va
lahol a Kárpátok keleti nyúlványai között,
Európa földrajzi közepén, Dobrin City
ben. Ebbe a zárt, túlellen6rzött, militari
záit, a kultúrákon és az ésszel megérthetó
dolgokon kívüli világba érkezik a fiát ke
res6 Andrej Bodor, a f6h6s, elbeszélő,

hogy Sinistra lakói között megtapasztalja
az öntudatlan, állatias létezés állomásait.
Mintha a "Minden" el6ttre vagy azon túl
ra kerülne, a totális káoszba, kiszakadva
térb6I és id6b61.

Átüt a sorokon a körzet földhöz tapasz
tó, tompa hangulata, a mosdatlan, gyöke
reket rágó, denaturált szeszt ivó, dolgukat
az ablakba kiülve végz6 emberek áporo
dott bűze. Néhány oldal után már a hor
dák korában érzi magát az olvasó, hogy
aztán annál nagyobb legyen a megdöbbe
nés: megjelenik Mustafa Mukkerman a tö
rök kamionos és Kinder-tojást ajándékoz
Andrejnek. Nem, nem tévedés, a 20. szá
zad legvégén vagyunk. Bodor törté
neteiben még remény sincs a darabjaira
hullott, önmagából kifordult és felismer
hetetlenné vált világ szellemi és anyagi
roncsainak "eltakarítására". Nem maradt
hozzá embere! Andrej elmenekül a Bal
kánra, Ifa szabadság és fény" világába, fia,
Béla Bundasiari meghal, szeretóje Elvira
Spiridon pedig Dobrinban marad, és mint
a medvészek, teljes öntudatlanságba
süllyedve tengődik tovább. Hogy meddig
és míért, azt nem kérdezi. (Magvet6)

Mucsányi Marianna

Komis Mihály: Halleluja

Annak idején a Játékszínben volt elsöprő
sikere Komis Mihály Halleluja című da
rabjának. Igaz ugyan, hogy az akkori kul
turális vezetés nem engedte átadni az el6
adásnak megítélt színikritikusi díjat, de ez

is bizonyíthatta, hogya Komis-féle némi
I~ önironikus társadalombírálat talált.
Orökérvényűségr6l beszélni talán még ko
rai lenne, de egy új formáció, a Pécsi Har
madik Színház elóadása azt mutaqa, hogy
vagy a Halleluja állta ki az idő próbáját,
vagy közállapotaink mentális oldala moz
dul nehézkesebben, mint azt a közelmúlt
ban lezajlott társadalmi földindulás alap
ján várhattuk volna. (A kett6 együtt, gya
níthatóan.)

A tér-idö-cselekmény egységét bátran
megbontó darab helyszíne első jelen
tésében egy lerobbant lakás - bizonyos
jelenetekben irodává, váróteremmé, vo
nattá lényegül át -, ahol Miksa, a rettentó
öreg (valójában egy ágyhoz kötött szeren
csétlen agg) és Lebovics, agyerekforma
unokája - tehát már csak életkoruknál
fogva is két többszörösen hátrányos hely
zetű pária - vegetálnak. Létezik közép
generáció is a családban, de vele, kenyér
keresé elfoglaltsága és egyéb teend6i mi
att többnyire csak telefonon érintkeznek.
Ez az a lakás, ahová a külvilágnak szabad
be- és kijárása van, lakáskérelmezők,ön
gyilkosok, SZTK-rendelésre érkez6 néni
kék dúlják föl amúgy sem ig~m létezőnyu
galmát. Közben Lebovics (Ujvári Zoltán)
szerelmi kapcsolatot létesít, n6sül, válik,
gyermeket nemz, az öreg (Bakó György)
pedig egykedvűenfigyeli az el6tte, mellet
te, rajta zajló eseményeket, er6sen össz
pontosítva a számára egyedül lényeges
"mi lesz az ebéd" kérdéskörre. Fontos sze
repl6je még az eléadásnak Tóreky Zsuzsa,
aki a gyereklánytól az öregasszonyig ter
jedő n6nemzedékek beszürkült életterű

megtestesítóje.
Vincze János rendezése a maga túlbur

jánzó realizmusával hol túlzsúfolja az ese
ményeket, hol kissé unalmassá csupaszírja
azokat, de lényegében rendelkezik azzal
az érzékenységgel, amely láttatni tudja az
Orömóda és az amerikai himnusz hallelu
jaival kísért vészjósló komis-i társada
lomképet.

(A XI. Országos Színházi Találkozón a
legjobb női mellékszerepl6 díját megoszt
va Tóreky Zsuzsa, a legjobb férfi mellék
szereplóét, szintén megosztva, Barkó
György kapta.)

KállaiKatalin
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Rába György: Kézrátétel

A szó hatalma
avagy a Kérdések örökléte

Új ~erses~ötetével R~ba György ismétel
ten Igazolja, hogy az Ujhold nemzedék két
nagysikerű költöjének, Pili&zky Jánosnak
és Nemes Nagy Agnesnek egyenrangú,
méltó társa, és jelenleg a legjobb élő költő

ink egyike, jóllehet a kritika és az irodalmi
közvélemény mindeddig nem vette ezt
kell6en tudomásul.

Nagyműveltségű, kitűnő irodalomtör
ténész, a költői mesterség minden csínját
bínját jól ismerő, tudatos alkotó, ám ver
seiben elsősorban mégis az ösztönök a
képzelet, a féléber állapot, az álom, v;la
míképpen a tudatalatti forrásából merít, és
csak a belőlük feltör6 folyamatos vagy
meg-meglóduló áradást irányttja, terelgeti
és fegyelmezi, nyescgeti és pontosítja a tu
dat kontrolljával. Furcsa, fanyar ízek és
zamatok, szaggatott, befejezetlen monda
tok, elliptikus megfogalmazások, elhara
pások, idegesen egymás mellé rántott sza
vak és sorok, látszatra szeszélyes, önké
nyes kanyarulatok - szinte sosem lehet
!dszámítani, hogya következő sor milyen
Irányba lendíti a verset - biztosítják az
állandó feszültséget, a termékeny tőbbér

telműséget, jelzik a módszer életrevalósá
gát, s ugyanakkor, és ez költészetének cso
dája, a versek mégis mindig feszesek és
fegyelmezettek, minden fölös cicoma, túl
habzás nélkül célratöróek. Bennük Rába
Grö~y nem magyaráz és nem fejt ki sem
mit, inkább folyvást ide-oda cikázva föl
~l~an~a a tudatában fölbukkanó sejtelme
It, Illetve a valóság elemeit, tárgyait és ese
ményeit, emlékfoszlányokat és élménytö
~ékeket, leírást, képzelgést és rejtett cél
zast bátran elegyítve lekottázza belső tör
ténéseit. Erzékeny műszerként ezekből az
apró rezdülésekből,történésekbőlés hely
zetekból szűri ki következtetéseit, értelme
zéseit, őket mérlegelve, illetve fölszikráz
tatva beszél az emberi létezés örök sors
kérdéseiről, a szubjektum megrendít6 ma
~nyárol, küzdelméről és lehetőségeiről, a
rejtekezd Istenről, az élet és a halál tragi
kus, számunkra föloldhatatlannak tetsző

ellentétér61. Kicsit konkrétabban: az el-

múlt évtizedek minden lényeges problé
mája, fontos emléke és élménye fölcsendül
lírájában. Személyesen például nagyapja
haldoklása, apja sírása, önmagára és ma
gányára döbbenése, az egykori zsidóüldö
zés szörnyűsége, megmenekülésének tra
gikomikus élménye, az Irodalomtörténeti
Intézetben eltöltött évek megaláztatásai
nak emléke, az öregedés folyamata és ke
serűsége. Altalánosabb, gondolati szinten
pedig ismeretelméleti kételyeir61, a költészet
mibenlétéről, az alkotó és alkotása viszo
nyáról, az alkotás folyamatáról, a későbbi

értelmez6k félrehallásairól vélekedik fanyar
irőníával, elgondolkodtatóan, vagy éppen
Petőfiről, Füst Mílánról, Pasztemákról és
WeöresSándorról rajzol miniatűr remeklésű
portrét, amely minden talányossága ellenére
egyúttal érzékletesebb és hitelesebb elemzés
is, mint tanulmányok sokasága.

Végezetül még egy észrevétel a möd
szeréről,amely a legjobbak között is keve
sek sajátja, Rába György minden részletet,
utalást vagy hivatkozást gondosan moti
vál - és sűrűn átszövik ezek a verseit-,
mint a katedrálisokat építő valahai meste
rek, akik a mellékfigurák nem látható, ta
kart felületeit is ugyanolyan gondossággal
faragták ki, mint a közvetlenül láthatókat.
(Szépirodalmi, 1992)

Parancs János

Johannes Brahms:
Intermezzók, balladák

Egyfajta keresztmetszetét kapjuk e rendkí
vül szép lemezen a romantikus mester
zongorára írt műveinek, hiszen a fiatalko
ri balladák és a kései intermezzók való
sággal keretét adják törekvéseinek. Bár an
nak idején meglehetősen heves és ironikus
bírálatok kísérték Brahms kamarazenei és
szóló hangszerre írt alkotásainak bernuta
tóit, Bernard Shaw pedig valósággal kéje
legve elemezte vélt gyengeségeiket, ma
már kora egyik legjelentősebb alkotójának
látjuk a zeneszerzőt, s kivált annak mutat
kozik, ha ilyen elmélyült, átérző előadás

ban szólalnak meg művei, mint Ránki Oe
zsőé, aki hangszerének szinte minden le-
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hetőségét kiaknázva bizonyítja be, meny
nyire avatott megszólaltatója a romantikus
alkotásoknak (Harmonia mundiQUI903082)

StahlErvin

Pilinszky János összegyűjtött versei

Pilinszky János verseinek 1987-es gyűjte

ményes kiadása a szerkesztő, Jelenits Ist
ván szándéka szerint a költő életében
publikált verseit tartalmazza. A '87-es ki
adás is a Pilinszky által sajtó alá rendezett
Kráter (1976) kötetet vette alapul, és csak
külön, a végén közölte azt a 24 verset, me
lyek folyóiratban ugyan megjelentek, de a
költő soha nem vette fel őket köteteibe. A
versekkel együtt közre adták Pilinszky
meséit és műfordításait is. Akkor Jelenits
István ezt írta utószavában: "A kötet szer
kesztője számít arra, hogy munkája egy
két po~ton kiegészíthetónek bizonyul
majd." Ugy tűnik, hogya mostani kiadás,
mely 15 lírai darabbal és egy verses mesé
vel egészíti ki az el6zőt, elsősorban ennek
a kívánalomnak tesz eleget. Orvendetes
módon gyarapodtak a versek első megje
lenésére vonatkozó adatok is. Ezzel már
már megvalósulni látszik Jelenits István
kettős szándéka: "egyfelől az iroda
lomtörténészek munkáját szeretném meg
könnyíteni, másfelől igyekeztem megte
remteni egy kritikai kiadás alapjait".

A jelen kiadás igényességre törekszik,
mégis kicsit erőltetett tipográfiai megoldá
sai, zsúfoltsága megnehezíti az olvasást.
Pilinszky mindig nagy gondot fordított
arra, hogy köteteinek tagolása, a versek
"erőtere" ne zavarja, ne oltsa ki egymást.
Ittmégis kénytelen lemondani erről az ol
vasó, mert a fehér papír csöndjében el
hangzó költemények helyett sűrűn teleírt
oldalakat talál, melyeken gyakran már a
lapszámnak sem marad hely.

Mégis sokan örülünk annak, hogy Pi
linszky János költészete újra hozzáférhető

vé vált. Sót még azt is megkockáztatom:
annak is örülünk, hogy jó "üzlet" ma Pi
linszkyt kiadni. Hiszen ez a költészet úgy
húzódik jó és rossz határának szakrális teré
ben, hogy életünkbe való átszivárgása em
beri létünk egyedül lehetséges realitásába

vezet el bennünket fénynek és árnyéknak
a fény titkától áthatott egységébe. Egyedül
ez az élmény tesz képessé arra, "hogy
uisszatérue éjszaka szobánkba / elfogadjuk az
elfogadhatatlant" (Elég), hogy az árnyék, a
pusztulás, a nem-Iét életünket folyamato
san krízisben tartó élményével szembe
szegezzük a legnagyobb bizalom és re
mény szavát: "Kimondhatatlan jól van, mi
van." (Aranykori töredék) (Századvég Kiadó
- 2000 Könyvek, 1992)

Varga Mátyás

Védett területek Bécsben és Budapesten

Ez a kiállítás arra hívja fel a fele16sökés az
egyszeru nézők figyelmét, hogy nemcsak
a tárgyak értékesek, hanem azok a tájak,
helyek, természeti adottságok is, amelyek
megőrzéséreaz elmúlt időszakbanmegle
hetösen kevés gondot fordítottunk, holott
védelműk nemcsak emberi, hanem ke
resztény kötelességünk is. Az esemény
rangját és súlyát jelzi, hogy megnyit6ját
Schneller István, a fóváros polgármester
helyettese, Hannes Swoboda, a bécsi vá
rostervezési és humánökológiai központ
vezetője és Manfred Wedhorn építész tar
tották, s egybehangzóan hívták fcl a fi
gyelmet a környezeti értékek megóvásá
nak szükségességére. Ha csak annyit elér
e kiállítás, hogy növeli bennünk a felelős

séget, amelyet a teremtett világért és utó
daink harmonikus, egészséges életéért kell
fokozottabban kialakítanunk magunkban
és embertársainkban, máris elérte célját.
Valamennyiünknek közös feladata ez,
nem szabad, hogy politikai érdekek és né
zetkülönbségek hátráltassák megvalósulá
sát. (Budapest Kiállítóterem)

StahlErvin

Tillmann J.A.:Szigetek és szemhatárok

A néhai Egész, az egykori egyetemes kul
túra szigetek és szemhatárok sokaságára
hasadozott. Az ember, a természettől el
szigetelődött idegen ("későújkori") lény
próbálja saját, rövidre szabott jelenlétét ér
zékelni/érzékeltetni gyorsuló világunk
ban. Esszéi az ökológiai apokalipszis lehe-
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tóségét vetítik elénk legkülönbözőbb filozó
fiai és művészeti témák interpretálásában.
Nietzsche, Heidegger és Paul Virilioeszme
futtatásai szervesen kapcsolódnak filmró1
<Ridley Scott) vagy éppen zenér61 (Lauríe
Anderson, I<lausNomi) szóló írásaivaJ.

"Szigetek nélkül észlelhetetlen a tenger,
szemhatár nélkül érzékelhetetlen az ég."
Ez a szerkesztési elv; az alap. A 20. század
végi helyzet óhatatlanul paradox felisme
réseket szül, mert az ismeret folytonos nö
vekedésével egyidejűleg mérhetetlenül
megnőtt az ismeretlen is. A sebesség bű

völetében élő ember jobban vágyakozik az
ismeretlen után, mint valaha. Az ismeret
határainak kitolása a technika és a tudo
mány segítségével történik. E paradox hely
zet megszüntethetetlen, hiszen a szemhatár
kitolásával újabb ésújabb ismeretlen régiók
tárulnak feJ. A külső és belső univerzum
határtalanná válik. Szigetek és szemhatá
rok kapcsán a feltárás műveiről beszél,
amelyek újrafeltérképezésével sok min
den más megvilágításba helyeződik.

A mai ember szeme képtelen befogadni
az eléje táruló teljes látványt; a szemhatár
szűk nyílása csupán egy villanásnyi rész
letet, foltot vagy pontokat képes felfogni.
Ez a "megismerési" módszer azonban a
mai, mondhatnánk posztmodern törekvé
seknél csődöt mondott, ugyanis tudatosan
vállalja, hogy a részletről részletre haladó
módszerrel is eléri célját: pars pro toto. Zá
rósoraiban Bonhoeffert idézi: "Különösen
élesen érzékeljük életünk teljesedetlensé
gét, töredékességét. Am éppen a töredék
az, ami rámutat egy emberileg már nem
teljesíthető magasabb teljességre."

TilImann eddig töredékeiben ismert írá
sait foglalta kötetbe. (Holnap, 1992)

JászAuila

Háy János: Welcome in Africa

",Hieronymo megörült" írja T. S. Eliot
AJokföldje címú versében, vagy ahogyan
Háy aposztrofálni szokta az angol költót:
TisóEliot. A fiatal magyar költó tudatosan
halad nagy elődjeútján, s kötete arról szól,
hogy miként lehet verset írni azután a líri
kus után, aki beteljesítette és forradal-

masította a modem költészetet. Például
mindazon költői eszközök tudatos alkal
mazásával, amellyel Eliot élt, egy valaha
egységesnek és egésznek tartott kultúra
törmelékeinek különös képpé rendezésé
vel, a fragmentumok összerakosgatásával,
amelyből azonban mégis valami újszerű

és más keletkezik. Háy lírája polifon:
nyegléskedik, olykor bornírt, de gyakran
leleményes és szellemes is: vállveregetős

bennfentességgel ajánljaegyik versét az "at
ticai fickónak", más műveiben ugyanakkor
mély és tiszta emberi érzések szólalnak
meg. Költészetében a legtágasabb teret a
romlásnak indult világ és a hanyatló kul
túra kapja, amely nemcsak verseinek képi
világában, hanem nyelvezetében, a nyelv
tani helytelenségekben, az idegen nyelvű

szövegek hibáiban is megjelenik. A múlt
romjainak sötét és világos tónusú köveiből

azonban olyan mozaikképet rak össze,
amelytől kissé eltávolodva, a repedések
elhalványultával egy légies, átszellemült,
lelkében tiszta és magasabb ethosz alapján
alkotó múvész portréja rajzolódik ki.
(Holnap)

KissSzemán Róbert

Liszt Ferenc: Magyar rapszódiák

Bár a kutatások bebizonyították, hogy
Liszt Ferenc magyar rapszódiáinak zenei
alapanyagát nem a magyar népzene ösré
tegeiből merítette, inkább azokból a diva
tos dallamokból, melyeket gyakran hall
hatott, születésük idején mégis nagy volt a
jelentősége e müveknek, hiszen szervesen
illeszkedtek bele abba a folyamatba,
amely egész Európát jellemezte, s a népi
hagyomány felfedezését és újraértékeI.ését
eredményezte. Szerencsés ötlet, hogy
Wolff Péter elkészítette vonószenekari vál
tozatukat, hiszen nagyszeru alkalmat
adott a kiváló Liszt Ferenc Kamarazene
kamak, hogy újabb kitűnő elóadással bi
zonyítsa: világviszonylatban is az egyik
legkiválóbb kamaraegyüttes. Kitűnően si
kerűlt a Rákóczi-induló átirata, igazi si
kerdarabnak igérkezik - akárcsak a töb
bi, e lemezen hallható rapszódia. (Harma
nia mundi QUI 903046)

StahlErvin
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Mándy Iván: Huzatban

Amikor a sárga villamos, vezető, kalauz
és utasok nélkül átbóklászik a gangos ház
udvarán csengetve egyet a porolónál, ami
kor az ócska lift ráunva régi lakóhelyére a
levegőbe emelkedik és elrepül, amikor Pe
tőfit Szibériában keresik és nem hiszik el,
hogy Bem apó bizonyosan tudná, ha ked
vence ott lenne, amikor Schöpflin és Ottlik
már csak emlékezetfoszlány, akkor valami
nincs rendben. "Semmi sincs rendben" 
mondja Mándy. Semmi sincs a helyén. És
talán már nem is emlékszünk kinek, hol a
helye, hol Iróé, szerkesztóé, Füst Miláné, a
lelkeké, az angyaloké vagy a pesti bérház
öreg lakójáé, Arnold bácsié,

Minden összekeveredett bennünk és kö
rülöttünk: múlt és jelen, valóságos és szub
jektív idő, a tér különbözö síkjai,mélység és
magasság, mint a gangos ház pincéi, emele
tei, szobái és körfolyosöí, egyetlen kivehetet
len képpé álltak össze. Eltűntek az évtizede
ken át együtt lélegző lakók is, a novellák
szertefoszló figurái, el mindannyian Bauer
Lajosés Arnold bácsi. .Légkúrat' vettek, el
sodorta őket a huzat, a sokadik Machergre
ifung, amely a "nyitott konyha és nyitott vé
céajtó között" süvített.

Mándy Iván úgy teremt, könnyed stílu
sával, metaforikusságával, a ki nem mon
dott szavak sejtetésével hangulati egysé
get novelláiban, úgy emlékezik és emlé
keztet, hogy nem téveszt arányt, kötete
nem válik édesbús-nosztalgikus boron
gássá, sokkal inkább a sorok mögül kiol
vasható, önmagát és másokat sem kímélő

irónia, a fanyar de megbocsájtó látás- és
ábrázolásmód jellemzi. (Magvet6)

MucsányiMarianna

Egy szakember

Két május végi estén vezényelte a Giocon
Mt Rico Saccanti. A kitűnő karmester kot
ta nélkül irányította Ponchielli operájának
előadását, így lehetósége volt, hogy állan
dó kapcsolatban maradjon mind a zene
karral, mind a kórussal és a szólistákkal. S
ha az Erkel Színház zenekara biztos kezú,
ihletett karmestert kap, azonnal kiderül,

hogy nem is olyan rossz társaság az, mint
ahogyan egyéb, hétköznapi el6adásaik
alapján hinnénk. Nemcsak az összjáték
ban, a hangszínek kialakításában múlták
felül ezúttal magukat, de a Gioconda nyi tá
nyában olyan szép gordonkaszólót, ami
lyen a második előadáson fölhangzott, én
még nem hallottam Budapesten. Saccanti
nak pedig amellett, hogy rendbe tette a ze
nekart, hogy kitűnő tempákat választott
és vitt végig, hogy pontosan indított min
den zenekari és színpadi szólamot, még
arra is jutott ereje, figyelme, hogy a szö
vegben bizonytalankodó tenoristának
súgjon. (Súgjon? Fölkiabáljon a zenekari
árokból.)

Érdekes volt megfigyelni, hogyan keve
redik Saccaniban az énekeseknek is biz
tonságot adó nyugalom, és a javító türel
metlenség. Az első előadáson a címszerep
lő Rohonyi Anikó az utolsó felvonásra na
gyon elfáradt, egyre többször lépett be a
kelleténél elóbb. Saccanti ilyenkor rögtön
fölemelte a kezét, jelezte az énekesnőnek,

hogy tartsa a hangot, a zenekar pedig
szinte azonnal utolérte az előre sietőt, és
máris minden ment tovább - egészen a
következő hibáig. A második estén a sze
repet jobban uraló, gyönyörű hangú
Szend rényi Katalin ugyanebben a felvo
násban csak egyszer hibázott, a Méregári
át kezdte volna rossz ritmusban. Saccanti
hangosan toppantott kettót, majd, mikor
látta, hogy ez nem elég, a helyes ütemben
hangosan énekelni kezdett, hogy megta
lálja egymást a zenekar és az énekesnő.

Akármilyen kegyetlennek is látszott eljá
rása, a későbbiek őt igazolták. Szendrényi
ugyanis nemcsak azonnal "hazatalált", de
a továbbiakban, most már teljesen a kar
mesterre bízva magát, egészen csodálatosan
énekelte-játszotta végig a felvonást, és kette
jük közös munkája a zár6jelenetet egyben az
egész vendégszereplés legemlékezetesebb
pillanatává tette.

Fáy Miklós

A Matúra-Klasszikusok sorozatból

Remekmúvekről, nemcsak érettségizők

nek: ez lehetne az egyik alcíme egy újon
nan indult, régen várt, ígéretes sorozat-
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nak, amelynek a következő öt kötete jelent
már meg: Madách Imre: Az ember tragédiá
ja (Kerényi Ferenc gondozásában), Katona
József: Bánk Bán (szintén Kerényi Ferenc
rendezte sajtó alá), Shakespeare: R6me6 és
Júlia (Géher István munkája), Puskin:
Anyegin (Gránicz István mutatja be a mü
vet Galgóczy Arpád kiváló új fordításá
ban), Kosztolányi Dezső: Édes Anna (szer
kesztóje Veres András). A nagyszabású
vállalkozás legf6bb érdeme: a kötetek a
kritikai kiadás és egy magazin ötvözetét
hozzák létre, egy nálunk ismeretlen mü
fajt teremtenek. Igen széles olvasóközön
ség érdeklődésére számíthatnak, tartalmi
lag és formailag magas színvonalúak, ma
radandó élményt jelentenek a hivatásos iro
dalmárokon kívül az irodalomkedvel6knek
és a diákoknak is. A kiválasztott klasszikus
és magyar alkotások hiteles és teljes szövege
a nagyalakú kiadvány középs6 részén ol
vasható. Mellette baloldalt tárgyi magyará
zatok, a jobb oldalon az értést elmélyító és
számonkérő kérdések találhatók. Ezen kívül
a múre vonatkozó irodalomból, az eltéro ér
telmezésekb6l, drámai művek esetében az
el6adások történetér6l, rendezői felfogásai
ról szóló szövegekb6l válogatott szemelvé
nyek segítik a mű sokoldalú bemutatását,
irodalomtörténeti értékelését, az összefüg
gések iránti érzékenységet. A kiadványok
összeállítói bőséges képanyaggal illusztrál
jáka műveket, bibliográfiával és más forrás
anyagokkal egészítik ki a változatos és hasz
nos köteteket. Remélhet61eg valamennyiük
méltatását elvégzik a szakfolyóiratok, itt
csak egyet emelek ki módszertani tanulsá
gai és huszadik századi születése okán, az
Edes Anna című kötetet.

Az 1926-ban megjelent regény minden
eddiginél pontosabb, a máig elveszettnek
hitt kézirattal egybevetett, az előző kiadá
sok hibáit és politikai csonkításait kikü
szöbölő szövege a kiadvány egyik legfőbb

érdekessége és érdeme. A regény befoga
dását segító, az alkotás folyamatába beve
zetó kísérö különbözö szövegek között el
ső helyen kell említenünk a Kosztolányi
naplójegyzeteib6l, tárcáiból, verseib6l álló
gazdag szemelvényanyagot. Ezek az írá
sok - például A kalauz, a Boris könyve, a
Forradalmdr vagy Az sz6 1uUalma - is bizo
nyítják, hogy a mű centrális helyet foglal

el az író életművében. Igen jól tájékoz
tatnak a korról a regénytörténés hátterét
és előzményeit (1918-1922)bemutató kro
nológiák, értelmezések. A műben megele
venedőgazdag tárgyi világ valamennyi fon
tos alkotóeleme, minden név, idegen szó, fo
galom, történelmi-politikai-társasági utalás
részletes és pontos magyarázatot kap. A
mottót, a Halottakért val6 imádságot végre itt,
a latin szöveg mellett ismerhetjük meg Sík
Sándor és Schütz Antal fordításában. A re
gény megjelenésekor és az azóta írt kritikák,
tanulmányok fontosabb részletei között új
raolvashatjuk itt Kodolányi János szuggesz
tív írását, Karinthy Frigyes recenzióját, Bóka
László és mások elemzését. Az összefoglaló,
új ismereteket is közlö, pedagógiai célokat
is érvényesítő ellenőrző kérdések válaszra,
döntésre kényszerítenek: miért szerepel va
jon ez vagy az az írói megoldás? Melyik in
terpretádóval ért egyet az olvasó? A Kosz
tolányi-ikonográfiából válogatott képek mel
lett a kort megidéző plakátok, városképek,
múreprodukciók és izgalmas fotók nemcsak
illusztrálnak, hanem hozzájárulnak a regény
sokrétű jelentésvilágának egyre táguló kör
ben történő elmélyítéséhez is. A szép és ér
zékeny bevezető tanulmány, a szemelvé
nyek, a poétikai és bibliográfiai fejezetek je
lentösen bővítik a regényr6l, Kosztolányiról,
történelmünkr6l és önmagunkról való tudá
sunkat. A kötetet szerkesztó, sajtó alá rende
ző, a képeket válogató és a jegyzeteket író
Veres András nagyszerű könyvvel gazdagí
totta könyvtárunkat. (Ikon Kiadá, Matúra
Klasszikusok, sorozatszerkesztó: Szörényi
László)

R. Takács Olga

Mozart: C-moll mise

A zeneirodalom egyik legnagyobb alkotása
meglep6en kevés lemezen ismert. Hosszú
ideig az a felvétele forgott közkézen, ame
lyet a kiváló tehetségű magyar karmester,
Fricsay Ferenc vezényelt a kor legkiválóbb
szólistáinak élén. Phillippe Herrweghe, aki
nek művészetér6l már szóltunk, a rá jel
lemző minudózus gonddal tolmácsolja a
mesterművet. Bár a korhű zenei elöadás
mód jeles képvisel6je, ezúttal mégis in-
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kább azt a hagyományt követi, amelyet a
bécsinek szoktunk nevezni, s amely a szá
zadok során mércéje lett a bécsi klassziku
sok előadásának. Néhol ugyan meglepő

tempóváltásokkal és dinamikával él, ezzel
azonban a mű új és új, eddig talán rejtett
szépségeire irányítja a figyelmet. A Quínt
nek, amely a lemezt forgalmazza, érdemes
volna a jeles karmester többi oratóriumfel
vételeit is megszereznie. (Chapelle Royale,
Collegium Vocale, Orchestre des Champs Ely
sées, Harmania mundi 901393)

Stahl Ervin

Grendel Lajos:
Einstein harangjai

Sajátságos né2A5pontból mutatja be Grendel
Lajos legújabb regénye az 1989. évi cseh
szlovákiai rend~fás hatását a társada
lomra és az egyes emberre. Hogy a hatást
akarja elemezni és nem az eseményeket re
konstruálni, azt a eselekményszövés ésa kom
pozídó meglepáen egyszeru "fogása" érZÉ:
kelteti: hősét a fonadalom napjai alatt vég;.g.
gyógyszerrel kál?itják. Ez az egyes szám els6
személyben megsz61a1ó Ms, korosztályához
hasonlóan, átesett ,,él marxízmus fertózéséll";
1968 után kényelemszeretetb6lés boldog tu
datlanságában a hatalom kiszolgálója lesz; ki
ábrándulván a Husák-korszak bohózatszení
humonal megírt, de valójában lesújtó tapasz
talataíból, egy konspirádós csoportban sza
mizdat kiadványok terjesztésével foglalkozik.
Vesszőfutása a forradalom el6estéjén kezd6
dik. Múltja miatt (még inkább magán
bosszúból) a forradalmárok oldaláról is
megfenyegetík, illegális tevékenysége a
régi hatalom bosszújának teszi ki. Az álsá
gosság, a tettetés, az intrikák világában
képtelen dönteni vélt barátai és vélt ellen
ségei valóságos hovatartozásának dolgá
ban, nem tud eligazodni az "ők" győztek

vagy "mi" győztünkdilemmájában.
A forradalom bírálatában Grendel, ille

tóleg narrátora az ön-átmentés, a köpö
nyegforgatás leleplezésével mondja ki a

legsúlyosabb vádat, A regény hősének

"Utolérhetetlen En" -je olykor a harango
kat kongató Einstein látomásában reinkar
nálódik (a víziók, halludnádék, éberálom
foszlányok egyebütt is fontos eszközeia jel
lemzésnek). A valóság abszurditását tükrö
zó kalandsorozat a Candide típusú regé
nyekhez hasonlóan "tanulságba" torkollik,
ezt az Utolérhetetlen Én mondja ki, és vele
azonosulva, őt végül utolérve a hős váltja
valóra: "Megfelelő embert a megfelelő hely
re. Minden forradalomnak ez az értelme."
(Kaligramm Könyvkiadó Kft., Pozsony)

CsfJTös Miklós

Évadzárás

Bándi Jánosra több okból is illik Puccini
Manon Lescaut-jából des Grieux jelmeze. A
tenorista fiatal ember és még fiatalabbnak
is látszik a koránál, szinte még diák, mo
solya gyermekien félszeg, mozdulatai ked
vesen szögletesek. Hangja sem kellemetlen:
fátyolos, de sötét színű, komoly tenor. Am
az Operaház évadzáró el6adásán a hősmég
sem kelt életre, mert Bándi sajnes rosszul
énekelt. A csúcshangokat renctszeresen nem
érte el, képtelen volt állandó, egyenletes
tempót tartani, késve lépett be, mégis mín
dig inkább lassított, és nem tudott két zenei
frázíst, mondatot értelmesen összekap
csolni. Előadásában egy ária csupán ösz
szefüggéstelen sarok egymásutánja ma
radt, nem vált nagyobb egységgé.

A tenorista dolgát nem könnyítette meg
a forgalmi rendőr érzékenységével intege
tő karmester, Nagy Ferenc, sem a zenekar,
amelynek tagjai az áhított szabadságot
egy nappal előrébb hozták. Előadás alatt
fennhangon beszélgettek, nevetgéltek, ki
s besétálgattak, az első kürtős pedig ha
nem kürtölt, hát trombitált - a zsebken
döjébe. Vigaszt csupán az Intermezzo alatt
megszólaló érzékeny brácsaszóló adott, és
az a tudat, hogy az utolsó előadás nem
volt hű képe az évadnak.

FáyMiklós
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