
Tamay Brúnó OSB:
Katolicizm';s és kultuszok

"Boldog korokban ritkán vannak miszti
kusok" - írta Kosztolányi 1917-ben. A mi
korunk sem boldog korszak. Leomlottak
ugyan a világot évtizedekig elválasztó fa
lak, de egyre több túzfészekből lobban fel
helyi háborúk lángja és fenyeget békés tér
ségeket pusztulással. százezreket árnyé
kol be a létbizonytalanság aggodalma, s
egész tömegek küszködnek napi kenyér
gondokkal. Es nemcsak Európának ebben
a szegletében élnek félelemben és feszült
ségben emberek, hanem szerte a világon
meg~~?hatat1annakmutatkozó bajok ütik
fel fe.Juket. Sokan menekülnek ilyen idők

ben rejtelmes jelképek misztikus kultusza
ihoz, sokan csatlakoznak ilyenkor szektás
mozgalmakhoz: a magából kiforduló idő

~ vallásos lelket is gyakran elfordítja. Ter
jednek a szekták, mozgalmak, misztikus
~~tok kiál~ák ki magukat egyedül
UdV?ZIt6nek. Konyvesboltok pultjain, az
Utcai árusok asztalain különféle kiadvá
nyok hirdetik a szekták és kultuszok taní
tásait, .s a leveg6 is megtelik különféle
hozzájuk tartozó nevekkel és fogalmak
~. Nem kö~nytí eligazodni közöttük, s a
tájékozatlansag vagy éppen a félinformá
ciók tömkelege rossz tanácsadó lehet.

Tamay Brúnó hittudományi akadémiai
~fesszor.kis,zsebkönyve a tájékoztatás
és józen elígazítas igényével készült. A te
oz6fiától és antropozófiától a New Age
moz~almo~, az okkultizmus és spiritiz
mus ~ránram,át ~észen a legújabb áram
latokig elígazítö Ismertetést ad mindezek
~l a jel~~ekről. Törnören világosan
o:oszefo~lalJél történetüket és leírását adja
hittételelk lényegének. Az alig százhar
minc oldalas kötet terjedelméhez képest
meglep6en gazdagon és sokoldalúan tájé
koztatja olvasóját. Az alapvető tudnivalók
valóságos tárházának lehet nevezni.

Túl az érdekes és gazdag tájékoz
tatáson azonban mélyen megélt katolikus

Szemle

szellemével és katolikus gondolkodásá
val hívja fel példaértékűen magára a fi
gyelmet. Ma, amikor annyi elkeseredett
és végletesen kifejtett vitairat lát napvilá
got újságokban, könyvekben különféle té
mákról, a bencés rendi szerzö a térben és
időben egyaránt egyetemességre tekintő

katolicitás nevében mond véleményt a
szektákról, a terjedőben lévő vallási gyü
lekezetekről: tájékoztatását és kritikai
mondanivalóját a Il. Vatikánum szellem
isége irányítja. "Az egyház ősi meggyő

ződésének tükrében kell az idegen hitval
lásokat és az ezekről levált "szektákat"
megérteni. Éppen a legilletékesebb tiszt
ség nyilatkozatából fogjuk látni, hogy az új
vallási áramlatok kihívást, figyelmeztetést
jelentenek az igehirdetés, a lelkipásztorság
számára" - írja. (Bencés Kiadó)

Kenyeres Zoltán

Lyukasóra

Régmúlt idők emléke támad életre ben
nem, ha a televízió Lyukasóra című, havon
ta jelentkező műsorát nézem. Főszereplője
a vers, gazdája Mészöly Dezső, aki társai
val, Lator Lászlóval, Gyurkovics Tiborral,
Lukácsy Sándorral, s két fiatal, iroda
lomértő színésszel, Ráckevei Annával és
Mácsai Pállal együtt tapintatosan enyhe
erőszakkal tanít a versre, a versértésre s
olykor az irodalomtörténet titkaira is.
Nagy és nem nagy költők kevéssé ismert
vagy éppen ismeretlen szövegei hangza
nak el, s a költőt kell a jelenlévőknek "kita
lálni". Az adás utolsó feladványa a nézók
nek szól, és a sikeres megfejtők közül egy a
következő műsor vendége lesz. Nems, iz
galmas, humánus játék ez! Úgy gondolom,
nem csak az irodalmárokat, a magyartaná
rokat tölti el örömmel e műsor nézése-hall
gatása, hanem azokat is, akiknek a sors ke
gye folytán olyan irodalomtanáruk volt,
aki a költészetet tanítványai életének ré
szévé avatta.
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S hogy mi az a régi emlék, ami meg
mozdul bennem? Elmondom. Az 193O-as
évek második felében, a hajdanvolt Páz
mány Péter Tudományegyetem bölcsész
karán, néhány, a versre, az irodalomra fo
gékony hallgató, leendő irodalomtanár
ver6dött össze. Életem nagy ajándéka,
hogy közéjük tartozhattam. Osszejövetele
inket, beszélgetéseinket Kenyeres Imre, a
korán eltávozott jeles irodalomtörténész
és kritikus vezette, kis társaságunkat az
ekkor még köztünk élő nagy nyugatosok
nak rajongói szeretetében ifjonti nosztalgi
ával Négyesy Lászlóról neveztük el. Ta
nulmányokat írtunk, versekről vitáztunk
egy-egy új Babitsért rajongva, az 1936-ban
elhunyt Kosztolányit siratva, az akkori
fiatalokat, lllyést, Vas Istvánt, Weörest,
Radnótit, Jékelyt olvasva, vitatva, vagy
barátainkat, vendégeinket, Devecserit, Fü
si Józsefet, a színész-költő Szendrő Józse
fet, a különc, hadonászó Horváth Bélát
hallgatva. Életünk értelme volt az iroda
lom, a vers. Vészterhes időkben társunk,
szellemi otthonunk.

Nos, e tűnt időkből villan vissza valami
indulatos világunkban a Lyukasóra adása
iból. A poézis békéje és hatalma.

PálrnJli Kálmán

Ménes Attila: Képzelt testek

"Ezen elsőkötetes szerző: ostoba, rosszin
dulatú, kötekedő, sértődékeny, kellemet
len fráter, gátlásos, tolakodó, pökhendi,
ötlettelen, visszataszító, önállótlan, hisz
tis, alamuszi, divathullámlovas, tanulat
lan, tudatlan..."

"Ezen első kötet rossz, érzelgős, csöpö
gős, érdektelen, lerágott csont, agyonírt, a
lényeget elhallgató, egyenetlen, kaotikus,
hibáktól hemzsegő, közhelyes, silány, ér
téktelen..."

A fenti idézetek nem egy elvetemült
kritikus ítéletei, hanem a szerző provokáló
jelz6i önmagáról,_ kötetéről. Provokálóak,
hiszen állásfoglalásra kényszerítenek, elté
róen a megszokott, áludvarias fülszöve
gektől, nem hagyják az olvasót semleges
területre húzódni. Akár egyet is érthet-

nénk a jellemzéssel, ha az nem a szerzöre,
hanem a kötet főh6sére és a novellák áb
rázolta világra vonatkozna. Hogy az író
mennyiben azonos főhősével, közelír-e
hozzá, az a mú, mint önállóan létező

egész szempontjából érdektelen. Az elbe
széléseket átható személyesség, élmény
szerúség, a jelenetek valósághú leírása
sem mond ellent annak, hogy fikci6król,
teremtett világról van szö,

S hogy milyen ez a világ? Nyoma sincs
benne értékrealitivizmusnak, bizonytalan
ságnak, tétovaságnak. Az égyes szám első
személyú főhős, a fiú, S. vagy Kornél. sze
repeljen bármilyen néven, határozottan ál
lítja a tapasztalataiból levonható egyetlen
következtetéshez eljutva, hogy minden
negatív előjelú, pusztulás van, romlás,
tompaság, magány, az ember csupán ve
getál, nem ura tetteinek, nem képes ellen
őrizni gondolatait, az irányítását vesztett
tudat álrnokba, a fantázia- és rémképek bi
rodalmába kergeti. Sehol egy mosoly, egy
érintés, a nappalokat valószerútlen kábu
lat övezi, az éjszakák félelemmel, szoron
gással teliek, a főhős végtelen közönybe
süllyed: " ... nemcsak lefelé, a gyász irá
nyába váltam érzéketlenné, de felfelé, az
öröm irányába is", nincs semmi, ami ki
mozdíthatná lét és nem lét határán billegő

állapotából. Mindez a szorongással teli
gyermekkor, az édesanya elvesztésének
következménye, mondhatnánk: pszicho
lógiai esettanulmány. Ezt támasztja alá
Ménes Attila aprólékos, lélektani ismere
teket, kifejezéseket felhasználó stílusa is,
az, ahogyan orvosi pontossággal elemzi
hőse belső történéseit.

A különböző időpontokban keletkezett
novellakat 0983-as a legkorábbi és 1989
es a legkésőbbi) tematikai, hangulati egy
ség fűzi ciklussá, talán egy regény töredé
kei, melyek végigkísérik egy kommuniká
cióra képtelen felesleges ember életét
édesanyja halálától a szanatóriumig, be
mutatják bolyongásait, céltalan sehova
sem vezető útjait, Mindezt a fomateremtés
igénye nélkül zúdíqa ránk a szerzö, ábrá
zolása így egysíkúvá, felületessé válik, a
hős magatartása pedig pózzá merevül.
(Széphalom Könyvmunely, 1992)

MucsányiMarianna
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Tolnai ottó versei

Az újvidéki Tolnai ottónak az elmúlt esz
ten::f6ben (magyarországi kiadók gondozá
sában) három verseskönyve is megjelent: ár
wcs4th, Wilhelm-da1dc és Vet$tk címmel (a
második megkapta az "Év Könyve" dfját).
Mindez azért is örvendetes, mert a délvidé
ki-vapasági· magyar irodalomra különben
igen rossz napok járnak. a kisebbségi ma
gyar szellemi élet intézményei alig működ

nek,a könyvlóadás akadozik. ésa délvidéki
magyarságot sötét félelmek, fenyegetések
nyomasztják.

Tolnai ottó annak a költői "forrada
lomnak" a vezető alalc.ja, amely a vajdasági
magyar költészetben a hatvanas évektől

kezdve bontakozott ki. Eza "forradalom" a
helyi kulturális hagyományokkal szembe
fordulva kereste lehetőségeit, alakított ki új
költői tudatot és érzékenységet, sőt új líraér
telmezést és nyelvszemléletet. A költészet
nek politikailag is egyértelmű éshatározott
pozíciója volt: a költó ellenzéki szerepet töl
tött be, nonko.nformizmust hinietett. Ennek
a nonkonfonnizmusnak az éle akkor első

sorban a vajdasági magyar tradíciók ellen
irányult, azavantgarde költóiség az európai
vonzódások, az emberi egyetemesség hor
dozója volt

Most mintha áthangol6dott volna ez a
költésu!t, nagyrészt bizonyára a mostoha
politkai helyzet, a magyar nemzeti kisebbsé
get fenyegető események következtében.
Tolnai költészete korábban is kinyilvánította,
igaz, azavantgarde nyelvi eszközeivel, tehát
nem mindenki számára "közérthet6en",
nemzeti és kulturális elkötelezettségét. Pél
dául az 4rvacs4th címadó versében, amely
Csáth Géza szomorú emberi tragédiájának (a
magyar-szerb demarkációs vonalon b0
lyongva érte a korai és méltatlan halál) fel
idézése révén egy kisebbségi népcsoport em
beri ésnemzeti drámájára is utalt. Most ez a
nemzeti-nemzetiségi hangoltság felerősö

dött: Tolnai ottó költészetében, időnként

csak a szavak és képek mögöttes, lelki teré
ben, ott rejlik félmillió veszélyeztetett és ma
gára hagyott ember sorsa, ott repenek szo
rongó félelmei, halovány vágyai. A nemzeti
sorsról beszélni ugyanis nemcsak a konzer
vatív éshagyományos költészet előjoga.

Pomogáts Béla

Dl'. Czeizel Endre: Családfa

A Honnan jövünk, mik vtlgyunk, hová me
gyünk? alcímű munka a múlt- és családis
meret fontosságát és szépségét hirdetve a
családfa-felvételre és értékelésre vezeti rá
az érdekl6dőket (máris elhárítva valamifé
le kiváltságosság, feudális hierarchia ku
tyabörös dokuemntálásának szándékát).
Aligha szükséges bizonygatnunk, hogy a
szerzö magas szinten műveli a szakszerű

és népszerű ismeretterjesztést. E könyvé
ben is szinte pillanatok alatt, pár bekezdés
révén eléri, hogy az avatatlan olvasó is fa
miliáris otthonossággal, az alapinformáci
ókat elsajátítva mozogjon e valóban csalá
di témakör útvesztőjében.Az utóbbi kife
jezés is helyénvaló, hiszen a leszármazási
táblák bonyolult egyenes- és oldalági kap
csol6dásaikkal tényleg labirintusokra ha
sonlítanak.

A legéniekesebb kétségtelenül a konk
rét személyiségképek, illetve a reprezenta
tív családfák publikálása. Irodalom-, mü
vészet- és tudománytörténészek, valamint
a sport kutatói is hálásak lehetnek azokért
a tárgyszerű, stílusosan és világosan fo
galmazott családi tabl6kért és portrékért,
amelyek a genealógia csamokán látta~ák

többek között Németh László, Shakespea
re, Picasso, Szent-Györgyi Albert, a Gere
vich és a Kovács "vívócsalád", Papp Lász
ló és mások életét, tevékenységét,sikereit,
családi kapcsolatait. Czeizel mindig ken
dőzés nélkül, ám tapintatosan summazza
a genetikai és egyéb tanulságokat.

Helyet kapott a műben Jézus Krisztus
nemzetségtáblája is, ám ahhoz túl csekély
a terjedelem, hogya nagy tárház, az Ószö
vetség kultúrtörténeti becse egyértelmű

következtetéscket tegyen lehetővé. Nem
maga a krisztusi ember, a konkrét személy
kerül a középpontba, hanem a családkép
alakulásában is megmutatkozó ősi tudás,
tapasztalat: a historikus elem.

Sajnos, meghökkent6en sok sajtóhiba
és elírás éktelenkedik a lapokon. Szeren
csére az olvasó józan esze korrigálja, el
tüntetve ezzel egy magas színvonalú tu
dományos ismeretterjesztő kézikönyv
szépséghibáit. (Kossuth Kiado1

Tarján Tamás

235



Beszélgetések Németh Lászlóval
nAszellem: rendező nyugtalanság"

Németh László életműsorozatának hu
szonhárom vaskos kötete önmagában is
tekintélyt parancsoló teljesítmény, pedig
a regény- és drámafordítások mintegy tí
zezer oldalnyi anyaga nem is található
benne. (Legalább a drámafordításoknak
ott volna a helyük.) De hiányzik még
sok minden más is, s nem csak olyan
egyelőre megoldhatatlan dolgok, mint
az összegyűjtött levelek. A most kőzzé

tett interjúgyújtemény cím szerinti anya
gának egyharmada például eddig. nem
volt kötetben olvasható. így az interjú
múfajának századunkban el nem hanya
golható jelentőségemellett e nagymérté
kű hézagosság is indokolta, hogy Mo
nostori Imre összeállítsa ezt a kötetet,
amely hozzáférhetővé teszi a nagykö
zönség számára a gyakorlatilag ismeret
len beszélgetéseket.

A bevezető tanulmányban okkal álla
pította meg a szerkeszt6, hogy az interjú
műfaja idegen volt Németh Lászlótól.
Nemcsak azért készült vele csupán né
hány beszélgetés az 1945 utáni évtized
ben, mert a rendszer szinte ellenségként
kezelte őt, s lényegében az interjút is pol
gári műfajnak tekintették, hanem mert
maga is visszahúzódott: nem álszerény
ség, nem zárkózottság, s nem is az 1953
ban elhatalmasodó betegség gátolták az
írot, hanem alkotói személyiségjegyei. Az
önelemzés, az önvallomás éppúgy meg
jelent a legkülönbözőbb műformákban

minden alkotói pályaszakaszában, mint
az adott kor leglényegesebb társadalmi
és nemzeti kérdéseire adott válasz. Né
meth László állandóan faggatta önma
gát és korát, s azért lett íróvá, hogy a
kérdéseket és a helyesnek gondolt vála
szokat átadja nekünk. Ebben az értelem
ben egész életműve öninterjú is. Még
sem melléktermék az a háromszáz oldal
nyi anyag, ami most összegyűlt.hanem
az életmű lényegi egységének, követke
zetességének újabb, meggyőző bizo
nyítéka. (Argumentum 1992)

Vasy Géza

Az Aranyoltár
avagy hogyan vernek át minket mindig

November 27-én nyílt meg a Falk Miksa ut
ca 7. szám alatt a Galéria 56,amely a hason
ló nevú genfi és New York-i kiállítótermek
kel együtt Havadtóy Sámuelnek, egya het
venes évek eleje óta Amerikában élő ma
gyar lakberendezőnek a tulajdona. Ez lát
szik is: tényleg nagyon szép a hely, tulajdo
nosa ízlésesen rendezte be, belső lépcsője fi
noman rímel Piet Mondrian lakóházának
André Kertész fotójáról ismert csigalépcső
jére, a sarokban egy gyönyörű virágcsokor
fogadja a látogatót, és a bejárattal szemben,
a főhelyen, semmitől sem zavartatva látható
a mű, ami valóban nagy (opus magnum): az
1990-ben, 32 évesen AIDS-benelhunyt graf
fitti-művész Keith Haring utolsó munkája,
egy arany oltár, amely a kiállítás után a ga
lériatulajdonos ajándékaként a Ludwig
gyújteménybe kerül.

Az oltár triptichon formájú. Középsé
táblájának felső részében az Atyaistent
(vagy Szűz Máriát) lá~uk sugárzó szívvel
trónolni, ölében a szintén sugárzó isteni
gyermeket tartja. Alájuk feltartott kézzel
hadonászó embereket rajzolt a művész: a
két szférát pedig egy nap, villámok, eső

(könny?)cseppek választjék el. A két szél
ső tábla alsó részén a középsóhöz hason
lóan emberek vannak, felettük angyalok
repülnek vagy buknak. A kép a kozmikus
rendet mutaqa meg, méghozzá. a legegy
szerűbb, s ezért a legközérhetóbb formá
ban: valahogy úgy, ahogy más törté
neteket képregények kockáiban "olvasha
tunk", vagy hasonlóképpen középkori kó
dexekben, templomfalakon; Biblia paupe
rumnak; szegények bibliájának hívták
egykor ez utóbbi műfajt, amely mindenki- .
nek: a legszegényebbeknek, az olvasni
nem tudóknak is közvetítette a Jó hírt. Eh
hez hasonlóan a II. világháború utáni mü
vészet több irányzata a (popart, Gilbert és
George a magas művészetbeemelt graffit
ti) is azt kísérelte meg (egyebek mellett),
hogy az avantgarde "érthetetlensége" mi
att a művészett61 teljesen elfordult embe
reknek mutasson valami "foghatót", vala
mit, amit át tudnak élni, ami megmozgatja
őket, de ami ugyanakkor ízig-vérig kor
társ, a jelenben gyökerező. Ugy gondo-
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Kenyeres Zoltán

lom, nem túlzás azt állítani, hogy Keith
Haring Aranyoltárában e két irány össze

. é't: végső kérdésekről szól a graffitti efe
mer-egyszerüségével és az oltárok hagyo
mány-tiszteletével.

Egy kis probléma van csak: az oltárból
nem egy, hanem kilenc darab készült. En
nek történetét maga Havadtőy úr meséli
el az egyébként igen szép kiállítású kata
lógusban. Egy évvel halála előtt Haring
egy alkalommal nem vászonra vitte fel
alakjait, hanem agyagtáblára vágta őket.

Az eredmény láttán Havadtöy megkér
dezte a művészt, nem akama-e szériát csi
nálni, mire az nevetett és azt felelte: O. K
(soha korábban nem használt mechanikus
lcépsokszorosító eljárásokat). Havadtöy
készítette elő az egész akciót, felállította az
agyagtáblákat, amiken a művész dolgo
zott, (s amiket későbbkiöntve elkészültek
a szintén a katálógusban látható asztallap
sorozatok), majd egy hirtelen sugallatra
hallgatva készített egy oltárformát is, amit
csak a többi tábla befejezése után mutatott
meg Haringnek. Azt teljesen fejbevágta az
ötlet, a lehet6ség. Az oltárt Havadtöy un
szolására kevéssel halála előtt fejezte be. A
jogokról a katalógusban nincs szö, az biz
tos csak, hogya Galéria 56-<>k árulják kb.
180 ezer dollárért.

Aki teheti, nézze meg az Aranyoltárt.
Megéri. Nagyon szép.

HorányiAttila

Dávidházi Péter: Hunyt Mesterünk

Évtizedes kutatómunkával elkészült egy
új Arany-monográfia, mely Arany János
kritikusi és irodalomtörténeti munkássá
gáról szöl, Aranynak azt a tevékenységi
köret mutatja be, amelyet eddig legkevés
bé tártak fel és legkevésbé ismertünk.

Irodalomtörténetünk Gyulaitól Hor
váth Jánosig Aranyt a magyar költészet
csúcsának tekintette, és sokáig ő volt a
mérték és példa. A Nyugat újat teremtő

nagy nemzedéke is tisztelettel tekintett rá,
Dávidházi könyvének cime éppen Babit
sot idézi. Arany kultusza a következő év
tizedekben sem halványult, Márai állitó-

lag minden nap olvasott pár sort tóle, hogy .
nyelvének íze és zamata emlékezetében ma
radjon. Az utóbbi időkben mégis megfo
gyatkozott iránta az érdeklődés, újabb gene
rációk jöttek, mésfelé tájékomtak, mások
nevét írták zászlóra, vagy senkiét nem írták
fel. Keserű számvetések készültek, s a lábfá
jós, gyomorgyenge magyar poéta alulma
radt európai kortársaival szemben.

Dávidházi éppen abban az időben fo
gott munkához elfogulatlanul és el6felte
vések nélkül: mire pedig végére ért kuta
tásainak, akaratlanul is meglelte értekező

prózája tükrében a modem korszerű,má
nak is szölö Aranyt. Elkészült könyvében
nem megjelenésük időrendjébendolgozza
fel Arany kritikáit és irodalomtörténeti
írásait, nem is tárgyuk időrendjét követi,
hogy kibontsa és bemutassa a költó sajá
tos irodalomtörténetét a klasszikusoktól
saját idejéig. Arany fogalomtárát veszi
vizsgálat alá, és kritikusi véleményformá
lásának módszerét és elveit rekonstruálja,
hogy kirajzolja ízlésének és vallott nézete
inek rendszerét. S teszi ezt annak tudatá
ban, hogy "kritikai normarendszert kidol
gozni annyi, mint világnézetet alkotni s
ezáltal meghatározni önmagunkat".

Ezért a gondolatért hívom fel olvasóink
figyeImét erre a könyvre. E hasábokon
ugyanis nem szoktunk szakrnonográfiákr61
szóló beszámolókat közölni, csak akkor, ha
szakmai érdmeiken túl olyan általánosabb
összefúggéseik is vannak, amelyek széle
sebb érdeklődésre tarthatnak számot Dá
vidházi könyve ilyen könyv. Arról győz

meg, hogy az irodalornkritika és iroda
lomtörténet nemcsak az irodalomról szól,
hanem a világról, és mint !lyen'érvelési min
tául szolgálhat mindenkinek. Különösen,
amikor olyan nagy írótól ered, mint Arany
János. (Argumentum)

Majdnem GUda

Nem sok hiányzott január utolsó Rigoletto
el6adásán egy igazán jelentős Gilda alakí
táshoz. Csonka Zsuzsanna hangja nagyon
kellemes szoprán: könnyű, mégis eros. A
szövegnek ezúttal szinte minden hangját
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érteni "lehetett, ami koloratúr szerepeknél
egyáltalán nem gyakori, és az énekesnő já
téka is ragyogó volt, átgondolt, mégis egy
szerű és kifejező. Ideges, súlytalan, gyors
léptek, rebbenő kézmozdulatok, fölkapott
fej - Gilda olyan volt, mint a vesztét szi
matoló őz. Mégis alapvető fontosságú dol
gok hiányoztak az alakításból.

Kellett volna még legalább egy próba.
Különben nem fordulhatott volna elő,

hogy az énekesnő nem a szölamaba felejt
el belépni, hanem a színpadra, Am ezen
még átsiklott volna a közönség, ugyan
úgy, mint az apróbb ritmuszavarokon, vá
ratlatflelassulásokon. Ami leginkább hi
bádzott, az két-három magas hang volt,
leginkább a Caro nome csúcshangja és a
második felvonás záróhangja Sajnos ezek
annyira jelentősek, annyira jól hallhatóak,
hogy nélkülük egyGilda-alakítás akkor sem
megoldott, ha a szólam fennmaradó kilenc
venkilenc százalékában az énekesnő nem
csak jól,de sugárz6an, nézőt lelkesít6en sze
repel. Igazságtalan múfaj az opera.

Fáy Miklós

Gyurkovics TIbor: A test balladája

A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján
oly nyilvánosan élt, oly gyakran hallatta
fanyar és szeretetteli szavát, annyi szelle
mességet mondott a képernyőn, hogy na
gyon sokaknak föltűnik a hirtelen hiánya.
Nem állíthatni, hogy futótűzként terjedt a
hír, de azért az irodalmi berkek határain
túl is bánatosan csiripelték a madarak:
Gyurkovics Tibor beteg. Nők morzsoltak
el könnyet a szemük csücskében, írótársak
hamuzták le bánatosan a nyakkendójüket,
a televízióban lyukas lett a Lyukasóra.

Mi volt a pontos diagnózis? A test bal
ladája címú kötet lapjain a szerencsére már
fölgyógyult költó diagnosztizálja volt ba
ját·a leghívebben: mellbe lőtték, közvetlen
közelről. Igaz, nem kívülről jött a golyó,
nem lett vérfoltos a selyemmellény. Gyur
kovics Tibor a !lélját szívével párbajozott,
belülrol sebesült meg a "kishalálig". Gaz
dag verstermést hozott a trauma, s ma
már újra "mérhetetlen erőbedobással" és

"kifeszített mellel" vágtázik a vagabun
dus literátor, "az a konok Gyurkovics". A
Gy. T. verseím monogrampajzsa mögül
így szól ki: .Borzalmasan fáradt a TIbor /
lehet hogy nem is élt valamikor' / csak
lengett lobogott és lebegett / s egy isme
retlen hattyút szeretett."
A százhúsz gyolcsfehér lapot a négysoros
strófák uralják. Gondolati súrítésre is al
kalmas, a dalhoz meg kiváltképp remek
klasszikus kisforma. A legtöbb versben
párban járnak e szakaszok, tükrözik egy
mást. így kell lennie, hiszen a kórházi ágy
ról felkönyökölve az embert tükröző em
ber: a közelebbről meg nem határozott,
szeretetben vagy szerelemben kiteljesedő

emberpár jelenik meg, s az egyik fő motí
vurn a sokjelentésú tükörképzet.

Muzsikálnak a szavak, szaladnak a sa
rok. Ha ritmikai, rímbeli d&cenést, he
nyébb szóhasználatot ész1elnénk, elfújja a
gyors új dallam. Kórházban, szanatórium
börtönben nem cizelláini szokott a gy6
gyuló. Gyurkovics ápolónők fehér köpe
nyének suttogja, szeggel a falba karistolja
verses életjeleneteit.

A könyvet a Knfter Műhely Egyesület adta
ki. Nomen est omen: olyan poétánakadnak
teret, akit kráterról kráterre vitt egész életé
ben a szeretet nagy kék országútja.

Tarján Tamás

Gorkij: Éjjeli menedékhely

Van valami borzongató abban, aliogy a J6
zsef Attila Színház fényes el6csarnokából
leterelik az embert a félsötét pincébe, ott
botorkál a székek között a pont a szemébe
világító reflektor éles fényében, keresi a
helyét, pontosabban keres magának egy
helyet, mert számozott székek nincsenek,
aztán leül, hogyahelykeresés metaforikus
értelmén clmerengve fölfedezze a babar6
zsaszínúre festett, nyársra szurkált pat
kányhullákat, amelyek égnek meredö lá
bakkal szabdalják szerte-széjjel a sötét
szürke teret. A József Attila stúdiója, az
Aluljáró Színház névre keresztelt új szín
házi múhely Gaál Erzsébet rendezésében
mutatta be Gorkij Éjjeli menedékhelyét. A
mú, amelyet korunk egyre aktuálisabbá
tesz, úgy kelt fájdalmat a mai nézöben,
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hogya bátor színházi kísérleteiröl ismert
rendez6n6 nem csupán a nyomor attribu
tumait jeleníti meg tárgyilagos kegyetlen
séggel, de mindezt olyan artisztikus mó
don fogalmazza színpadra, hogya merev
patkányhullák között, a pince deszkapal
lóin zajló élet, akár egy sokkoló, felzaklató
festmény, szinte beleég a szemünkbe. .

A pincében hideg van, akik itt élnek,
fázósan húzódnak össze, mert az élet hi
deg mélyére kényszerültek, s most ott bor
zonganak az érzelemhiányos létben, ott,
ahová az érzelmek melegit6 sugarai már
nem hatolnak el. A magány sebezhetövé te
szi, így méginkább magába zárja a lelkeket,
a jó szóra,a békülékenységre való hajlam itt
~ jelent, tehát rejtegetnikell.
-- látszólag fordított világ ez itt lenn,
mígnem a néző, hosszan figyelve, rá nem
döbben, hogy nem csupán a kívülállók
~ttérzélét: várják t6le. Hogy a csomago
lópapíralábújóélve eltemetettek ott a mély
ben sokszor egészen úgy reszketnek, mint
mi, itt fenn A viszonylagos melegben.

Kállai Katalin

Nagy Attila Kristóf: Szellemi bonctan

I<omiáthy Jenő egyike irodalmunk legkülö
nösebb egyéniségeinek. I<öltészetét eddig
többnyire viszonylatokban kísérelték meg
értelmezni: néhány más költővel együtt neki
jutott az a szerep, hogy a 19. század utolsó
harmadának lírai köznyelvét és képalkotá
sát megújítva lehetóvé tegye azt a nagysze
rű virágzást, amit Ady, Bábits, Kosztolányi
és mások megjelenése hozott. A Négyesy
kollégium tagjai nagy-nagy lelkesedésseltx:széttek róla, megérezve nála az intellektu
ális nyugtalanság feszültségét, ahol a bölcse
leti t3rtalmak mindig személyes érintettség
gel, az emóció és a gond szintjén mutatkoz
nakmeg.

Ezért nem is csoda, hogy költészete soha
sem volt igazán népszení,-ám annál sajnála
tosabb, hogy átfogó értelmezésével eddig
senki nem próbálkozott. Ha csak ez volna

. Nagy Attila Kristóf ú' könyvének érdeme,
már ez is elegendő volna, hogy fölhívjuk rá
a figyelmet. A fiatal szerző széles körű filo
zófiai és filológiai jártassággal mutatja ki
I<omjáthy szövegeiben a különböző bölcse
leti irányok haladását, így pontosan föltér-

képezve tájékozódási pontjaikat, kérde
zésmódját és a motivikai kölcsönzésekhá
lórendszerét, hogy végül kirajzolódjék előt

tünk egy lélek hegy- és vízrajza. És éppen itt
vannak bizonyos kételyeink. Bár I<omjáthy
költészete nemcsak megengedi, de egyene
sen invitálja a boncolást mint értelmezöi el
járást, mert lírai világa valóban nem tekint
hető egységesnek, nála a test szervei és a
végtagok a legritkább esetben működnek

egymással összhangban, ám Nagy Attila
Kristóf nem is törekszik föltétlenül arra,
hogy megtalálja a mégis létező ízesülési
pontokat.

A szerzö végkövetkeztetése viszont,
miszerint a költészet mondanivalója és sti
láris készlete között szinte egy évszázad
nyi szakadék tátong, ennek ellenére min
den bizonnyal helyes. Miként indokoltnak
érezzük azok észrevéteiét is, hogy éppen
Komjáthy költészetére való tekintettel
szükséges volna bevezetni az irodalmi ek
lekticizmust mint sh1usirányzati fogalmat.

A Szellemi bonctan a Komjáthy-filoló
gia egyik alapműve,de a századvég költé
szetével foglalkozók számára is megkerül
hetetlenül fontos olvasmány.

Schein Gábor

Rónai Mihály András: Madách

Kevesen tudtak oly választékos magyarság
gal, fűtött költőiséggel megsz61a1ni az esszé
műfajában, mint Rónai Mihály András. Köl
tőként is alkotott vereteset, fordílói tevé
kenysége is maradandó -'- de poétai tehet
sége, egyéni világlátása és temperamentu
ma leginkább tanulmányaiba, irodalmi arc
képeibe, értekező prözéjaba áramlott.

Lukács Györgynek Az ember tragédiájá
ról vallott nézeteivel vitázó írása nagyon
megkésett, posztumusz mű lett. A belső

boritóra a szerző özvegye odaírta - talán
valamennyi postázott példányra? -: Ró
nay Mihály András küldi az égbo1. Mit is?
Az író reménye szerint olyan kismonográ
fiát, mely árnyalt rajz Madách Imréről és
klasszikus főművéről. Lukács meglehet6
sen hírhedt, sokszor cáfolt eszmefuttatása
azonban olyan intenzív ellenérzéseket vál
tott ki Rónaiból, hogy - amint egy "sajnos"
kíséretében ő maga is érezte - "eléggé Ma-
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Beke György

dách-Lukács-tanulmány maradt" ez a
munka, Sőt néhol egyenesen Lukács-ta
nulmány.

A Madách-filológia bizonyára vesztett
azzal, hogy az ádáz, egyoldalú disputa
kötötte le a szellemi erőt. Igy is szép, eny
hén mozaíkus, tanítanivaló stílfordulatok
ban bővelkedő írásmű kerekedett. Rónai
Mihály András, a Tragédia szavait kölcsön
kérve, Lukács,György bors6ján térdepelve
a sztregovai drámaköltőről álmodott. A
kis kötet a baloldali gondolkodás története
szempontjából is érdekes, hiszen' Rónai
Mihály András és Lukács György nyilvá
nosságot nem nyert vitája baloldali ember
vitája volt baloldali emberrel. Mára az iga
zi vonzerő a Madách-szakirodalmat gya
rapító, érzelmileg is telített elemzésben, a
Tragédia sajátszerű megelevenítésében
van. <Z. J(jjnyvek)

Tarján Tamás

Isten kezében

Nem is egy, de két nemzedéknyi olyan
magyar olvasó nőtt fel Erdélyben, aki előtt

lal'Ok, könyvek nem feltárták, hanem el
rejtették a költészet egyik fő vonulatát.
Azokat a megrázó verseket, amelyeknek a
szerzöi keresik az utat Istenhez és a hit
erejével önmaguk igazi valójához. Az
utóbbi években megjelent antológiákból
ugyan már nem lehetett kihagyni az 1945
elotti erdélyi költészet olyan nagyjait,
mint Dsida Jenő vagy Reményik Sándor,
de esetükben is csak sejthettük, hogy mi
lyen hatalmas erejű biblikus költészet rej
tekezik eltakart életművükben: a Balassi
tól Ady Endréig ívelő vallomásos istenke
resés méltó folytatódása, minden addigi
nál nagyobb szorongattatások, a kisebbsé
gi kiszolgáltatottság közepette. Az pedig
szinte teljesen elfödve maradt, hogy kor
társ költőink legjobbjai is a vallásosság ih
letében küszködnek a lét titkaival és el
lentmondásaival.

Kezünkben a vallásos témájú, hangula
tú és legtöbb esetben mélyen átélt miszti
kumú költészet első antológiája Erdélyből.

romániai magyar költők istenes verseinek
gyűjteménye.Az igazi felfedezés már nem
is Dsida Jenő, Reményik Sándor, Aprily
Lajos, Berde Mária, Jékely Zoltán, Olosz

Lajos, Szentimrei Jenő, Szemlér Ferenc
vagy a mcssze Amerikába sodródott Wass
Albert, akinek hajdani vallásos költészete
m~~ától értetődő és nyílt volt. De megle
pődhetünk azon, hogy mondjuk Horváth
Imre aforisztikus négysorosaiban, ame
lyekból közlésűk idején csak az általános
erkölcsi tartást és ítélkezést éreztük ki,
most meghalljuk ennek a költői morálnak
keresztényalapvetését, Isten vállalását. Es
itt vannak a fiatalabbak, mint Szilágyi D0
mokos vagy Markó Béla, meg az egészen
újak, a hangjukat most alakítók költésze
tüket megalapozók nemzedéke, amelynek
éppoly mély érzése és ihlető ereje a vallás,
mint a régieké volt. Talán türelmetleneb
bek is imáikban, lelki egyensúlyuk keresé
sében, egy számukra eddig eltitkolt és el
tiltott világ felfedezésében: "kérünk, Mi
atyánk, engedd / hogy megtaláljunk téged"
(Szöcs Géza)

Nincs ebben a kötetben nemzedéki ce
zúra, nincs felekezeti elhatárolódás, hat
vanöt költő háromszáztizenöt verse maga
az élő ökumené. Helyet kaptak Lisztöczky
László gondos válogatásában ismert köl
tők és elfeledettek. Talán feltüntettem vol
na - ha én válogatok - a versek keletke
zési idejét (csak néhány esetben állnak év
számok vagy helységnevek a versek alatt),
éppen azért, hogya költők belső fejlődését

jobban köthessük saját életútjuk ésa körü
löttük viharzó és változó világ korszakai
hoz. Gondozó elnézést kér a kimaradta
kért. Bizonyára mindenkinek lehetnének
jelöltjei. Magam Szalay Mátyás egykor
sepsziszentgyörgyi plébánosunkat hiá
nyolom, akinek jelentős szerepe volt a
harmincas évek erdélyi katolikus irodal
mában, és sajnálom Erőss Alfrédot
0909-1947), patetikus de mélyen őszinte

verseit, amelyek híven ötvözik a katoliciz
must és a magyarságot. Római diplomá
val alig harmincévesen már a gyulafehér
vári teológia tanára, bölcseleti munkák
szerzője, Ha kapnánk róla életrajzi jegyze
tet, ellenőrizhetnők Domokos Pál Péter ál
lítását, hogya nagy egyházüldözés kezde
tekor a nuncius püspöknek szentelte, te
l}át az egyház a veszélybe került Márton
Aron utódjául szánta. "Nem magamért
imádkozom. / Ez a legnehezebb imádság. /
Nagy terhem van. A népemet hozom."

(Castrum ,Könyvkiad6, Sepsziszent
györgy, 1992)
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