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SZÖRÉNYI LÁSZLÓ

Triznya Mátyás akvarelljei*

1990 februárjában találkoztunk utoljára. Egy katolikus diákszervezet meghívá
sára voltam Rómában, hogy előadást tartsak, jobban szólva inkább élménybe
számolót arról, hogyan is omlott össze nálunk - illetve Közép-Európában - a
"létező szocializmus". Nem voltam egyedül: meghívtak még egy másodéves
prágai egyetemistát, lelkes diákvezért, aki Rómából mindjárt Karabahba repült,
meg egy lengyel matematikust és HimaIája-mászót, aki tíz évet ült börtönben
és Walesa nemzetbiztonsági főtanácsadója lett. Itt már tavasz volt, Magyaror
szág is tavaszi lázban égett.

Mikor meglátogattam Matyit és Zsuzsát, Matyit jókedvúnek találtam, csak
a korábbiakhoz képest soványabbnak és szótlanabbnak. Akkor már húsz éve
ismertem. Ha rá gondoltam, mindig azt idéztem fel róla, hogy egyszer a szó
valódi értelmében sírva fakadt a nevetéstől, ugyanis egy egész este - 5ár
közy Péterrel együtt - a legmorbidabb viccekkel traktáltuk őt a szocializ
musröl, törölgette könnyeit, azután felsóhajtott: - De kár volt eljönni Pestről!
Pedig hát éppen a szocializmus elől jött el. Hosszú, kalandos és éppen nem
veszélytelen módon sikerült Zsuzsával, feleségével, Szőnyi István lányával
együtt kijutniuk Ausztriába, majd 1949-tőlletelepedniükRómában. Az 1945
és 1949 közötti emigráció sokkal kevésbé választotta célul Itáliát, mint példá
ul Németországot vagy a tengerentúlt. Olaszország abban az időben még
alig-alig lábalt ki a háború utáni politikai és gazdasági válságból, csak azok
nak lehetett vonzó és fontos, akiket elsősorban nem a megélhetés érdekelt,
hanem az élet, az olyan minőségű élet, amely otthon akkorra lehetetlenné
vált. Róma így nemcsak menedéket adott nekik, hanem alkalmat a szemlé
lődésre, a "vita contemplativa"-ra, amely - tudjuk - a "melancholia"-val
együtt a müvészet szülőanyja,

Triznya Mátyás akvarelljainek melankóliájáról már beszéltem egyszer ez
év márciusában, mikor özvegyének átadhattam a posztumusz Pro Arte Hun
garica kitüntetést. Példaként akkor egy 1979-ben festett képet hoztam fel,
amely a TIberis szent szigetére vezető híd egy részletét ábrázolja. A művész

olyan kivágatot használt, hogy az ábrázolt műemlék ne legyen első percben
felismerhető, így kerülte el, hogy beleessen a római színhelyeket ábrázoló
vedutisztika sémáinak ismétlésébe. A kép felső részét lassan jobb felé haladó

ll- Elhangzotta Triznya MátyásEmlékkiállítás megnyitóján, Rómában.
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bárányfelhők hullámzó menete tölti ki; az architektonikus alsó rész, amely a
hídkorIátot és az egyik boltív felső szegélyét ábrázolja, ellenkező irányba
húzza el a tekintetet. Ha sokáig nézzük a képet, szinte szédület fog el. Két
elem mégis mintegy rögzíti, megfogja a tekintetet: ez a két fekete lám
paoszlop, amely vakon - hisz fényes nappal van - mered az ég felé, és
mintegy lefékezi, visszahúzza az úszni látszó hidat, illetve a földhöz köti,
lehorgonyozza a vándor felhőket. Összekötik az eget és a földet azzal, hogy
nem világítanak.

Triznya képein nagyon ritka szín a fekete. Festői természeténél és akva
relljeinek tárgyánál fogva is - ábrázoljanak azok római vagy esetleg más
itáliai, franciaországi, spanyolországi színhelyeket - a fény ezer variációjá
nak költője, színharmóníái legtöbbször valamely belülről működő, rejtett
napfénytartalékokat sugárzó narancsos barna szín felé konvergálnak. Akkor
festett, "mielőtt szürkülnek a színek", hogy a költő-jóbarát, Szabó Ferenc
Triznyával közösen kiadott kötetének címét idézzem. Ha tehát mégis feketét
használ, akkor azt ellensúlyozza vagy színnel - így a Fórum este című képén
(Heidelberg, magántulajdon): itt az esteledő mennybolt valőrjei olvadnak át
valamiféle rejtelmes citromszínbe, vagy pedig tematikus ötlettel, a manierista
múvészetelmélet kedvelt fogalmát kölcsönvéve: .concetto--val. Hidas képén
ilyen concetto az, hogy éppen a lámpák nem világítanak, éppen azok a sö
tétség hordozói.

Triznyától nem állt messze a misztikum egy csöndes válfaja. Ezt nemcsak
kritikusai - köztük Kerényi Károly vagy Cs. Szabó László - vették észre,
hanem egy Szabó Ferenccel készített interjúban maga is utalt a kínai filozófia
és festészet hatására. Ha tehát ezeken a jelzéseken fölbátorodva indulunk el,
akkor észlelhetjük, hogy az elemzett képen nem csupán az ég és bárányfelhő

képviselik a természetet és az örökkévalóságot, hanem a több ezredéves ró
mai híd is, amelyet már barátságosan kezdett birtokba venni a vegetáció. A
természet és a nagy kul túrák nem ellentétesek egymással. Ami idegen ettől

a kontextustól, az örök oda- és visszaáramlástól, az a modem kor a maga
dvilizációjával. Ezt jelképezik a századeleji kovácsoltvas lámpák.

Kerényi Károly a maga sziget-elméletének megalkotásakor, 1936-ban Ho
ratiusszal példálózott, aki a romlott és pusztulásba rohanó Rómából szólít fel
kivándorlásra, hogya szűz, tiszta lelkek a Boldogok Szigetén megtalálhassák
magukat, és megmenthessék az emberiséget a jövőnek. Triznya Mátyásnak
éppen Róma lett a Boldogok Szigetévé. Ide tudta átmenteni annak az elpusz
tult világnak értékeit is, amelyet magyarországi életében és tanulmányai so
rán gyűjtött kincsül: így mestereinek (Munkácsy, Paál László, Bernáth Aurél
és legfőképpen Szőnyi István) sajátos magyar melankóliáját is, amely gyö
nyörű, huszadik századi folytatása annak a "keserédes"-nek, amelyben töb
bek között Kölcsey, Berzsenyi és Arany látta a magyar temperamentum leg
főbb jellemzőjét. Igy vált Rómában összetéveszthetetlenül magyar festövé.

VISszatérek arra a bizonyos utolsó találkozásra. Matyi a végén bevitt dol
gozószobájába és felajánlotta: válasszak egy képet. Nem kellett sokáig haboz
nom: egy 1983-ban festett akvarelljére mutattam. Azt a bizonyos vízköpő

leányfejet ábrázolja, amely a Via Giulia elején látható, a Római Magyar Aka
démiánál. Meghatározatlan napszakban érezzük magunkat a kép szemlélé
sekor. Lehet délelőtt is, mikor éppen odaesik az árnyék, lehet a naplemente
előtti utolsó fény is, de lehet éjjel, amikor odasüt valamely nagy erejű lámpa
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fénye. Engem az utóbbi olvasat vonzott, hiszen elemi erővel idézte fel legelső
római estémet. 1970 nyara volt, Salzburg felől jöttem vonattal, amely késett
vagy hat órát; gyalog ballagtam be a Termini felől, egy kicsit aludtam egy
koldus mellett a Via Nazionalén, a földbesüppedt kis ókeresztény templom
lépcsőjén,majd megérkeztem a Via Giuliára, ahol elragadtatva bámultam ezt
a kutat. Medúza-főneknézhettem, ha akartam, pedig nem is kígyókból volt
fonva a haja, ám a szeme olyan rejtelmesen meredt a semmibe. Szájából örök
ké csobog a V!'z, amely megtölti a kagyló alakú kis medencét, hogy aztán
kicsurranjon. Ugy éreztem, hogy engem néz, engem szólít meg. Hihetetlen
volt: egy beszélő város! Fel is bátorodtam, és noha elmúlt éjfél, becsöngettem
a Magyar Akadémiára, ahol kegyesen befogadtak, a portás megengedte,
hogy a portásfülke mögötti helyiségben a kidobott Népszabadságokon alud
jak. Másnap - Szabó Ferenc jóvoltából- megismerkedtem Matyival és Zsu
zsával. Szabó atya vitt haza az éjszakába nyúló beszélgetés után az Akadé
miára, ám a Via Giulia elején letett, mert - mondta - nem szülne jó vért,
ha valaki meglátná, hogy én az ő kocsiján érkeztem.

Mikor tavaly nyáron Matyi megtudta, hogy jövök Rómába, telefonon és
írásban is üdvözölt, és én is alig vártam, hogy újra találkozzunk. Ma egy éve,
kiérkezésem előtt tíz nappal halt meg.

Nehéz folytatni. De bizonyára nem illenék hozzá, az örökké derűs, bölcs
és szabad emberhez, aki most már egy másfajta Boldogok Szigetének a lakó
ja, hogy gyászbeszéddé alakítsam a megnyitót. Rómában egyébként is egy
mást kiegészítve, örökké egymás mellett él kétfajta lehetséges szemléletmód,
amely a pusztulásra és az örökkévalóságra vonatkozik. Az egyiket Jan Ko
chanowski, a nagy lengyel humanista költő egy elégiájával illusztrálhatjuk,
amelyben így meditál Róma romjain: "nempe haec humanis dicta est lex
aspera rebus, ut cum summa tenent, rursus ad ima ruant, quod fatum Ro
mam queque contigit, ut neque regna urbesque extrema morte vacare scias"
(prózai fordításban: ugyanis az emberi dolgoknak ez a kemény törvény ada
tott, hogy akkor zuhanjanak hanyatt-homlok a mélybe, amikor már a csúcsra
értek; ez a fátum érte el Rómát is, hogy tudhassad: nincs ország és nincs
város, amely elkerülheti a végső pusztulást).

Ezzel szemben, illetve ezt kiegészítve hirdeti a pusztulással dacoló mara
dandóságot a másik lehetséges toposz, amelyet viszont egy padovai huma
nista, Lazzaro Bonamico versével mutatnék be:

,,at Romam Aeneadum et magnum et memorabile nomen
tempus edax rerum tollere non potuit,
nec poterit dari donec monumenta vegebunt
ingenii, quae non ulla senecta rapit"

(vagyis prózai fordításban: fIde Rómát, Aeneas fiainak e nagy és emléke
zetes nevú alkotását, a dolgok falánk pusztítója, az idő nem tudta eltörölni,
nem is fogja tudni mindaddig, amíg a fényes lángelme emlékei fönnállnak,
amelyeket semmiféle öregség nem rabolhat el").

Ugy hiszem, hogy Triznya Mátyás képeit nézve nemcsak az ábrázolt tár
gyak halhatatlan mulandóságát, hanem a művész nem múló halhatatlanságát
is megérezhetjük.
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Csokits János: Pilinszky Nyugaton
(A költ6 321evelfve1)

Minden könyv egy történet.
Ebben a történetben hárman szerepel

nek. Valaki beszél, valakiről beszél, és va
laki csak hallgatásával nehezedik a törté
netre. Három köM: Csoki ts, Pilinszky, Ted
Hughes. Csokits beszél Pilinszky szá
munkra ismeretlen "nyugati" arcáról, és
közzéteszi ezzel kapcsolatos észrevételeit,
lelkinaplót ír - Pilinszky neki írott, sze
mélyes leveleivel fűszerezve, hitelesítve
kettejük kapcsolatát. Annak ellenére, hogy
Csokits a Szabad Európa Rádió, majd a
BBC munkatársa volt, nemkívánatos név
az akkori "keleti" éránkban. De Csoki ts
könyve több mint egy levelezés egyoldalú
(csak Pilinszky levelei találhatók a kötet
ben) bemutatása-feltárása, olyan fontos fi
lológiai adatokat is megtudhatunk, ame
lyek eddig teljesen ismeretlenek voltak a
magyar olvasók előtt. Pilinszky homályos
utalásokat tett csak a Jutta Scherrerrel való
kapcsolatára, arról, hogy e szerelem meg
tartásáért hajlandó lett volna Nyugaton
maradni, nem beszélt. Nem kevés Csokits
érdeme, amikor kívülállóként jellemez
egy ilyen kínos kapcsolatot, nem titkolva,
a Lukács-rajong6 Juttát nem tartotta Pi
linszky méltó társának. Csokitsnak végül
is sikerüllebeszélnie Pilinszkyt 6rültségé
ről, hogy "kint" maradjon Jutta miatt 
amely lépésével elvesztette volna a nyu
gatiak számára oly rokonszenves kelet-eu
ropaiságát.

Ezenkívül a fordítás eikészülésének ne
hézségeiről esik a legtöbb szö, Szégyen, de
a magyar olvasók nagy része nem tudja,
hogya Ted Hughes fordította Pilinszky
verseknek Csokits volt a nyersfordítója.
Hughes maga hivatkozik Csokitsra az an
gol kötet előszavában, megemlítve, hogy
például az Apokrif "nyersváltozatán" nem
tudott "mozdítani". Kiderül továbbá,
hogy hármójuk történetében Csokits a
médium szerepét játszotta, illetve 6 ismer
tette meg Ted Hughes-zal Pilinszky költé
szetét.

A naplójelleget - amibe beleférnek a
levelek, a versek, Csokits Armageddon ct
mú verse, a levél-értelmezések, az össze-

kötó szövegek stb. - erősíti, hogya szer
ző időintervallumokba tördelte mondaní
valóját "Leveleinek gépelése közben vet
tem észre, hogy barátságunk története há
rom, egymástól jól elhatárolható idöszak
ra oszlik. 1967-1970 az ismerkedés évei
voltak. 1971-ben mutatott be Jutta Scher
remek, 1972-ben határoztuk el hármas
ban, Ted Hughes-zal, angol kötetének ki
adását, életünk közös szakaszának ez az
öt intenzív éve 1976-05 angliai látogatásá
val zárult. 1976 után nem láttam többé;
1978-ban írta nekem utolsó levelét, ettől

kezdve már csak hanglemezek és üzene
tek érkeztek tőle."

A könyv Függe1ékében Ted Hughes-t is
megszólaltatta Csokits, mégpedig az an
gol rádió magyar músorából idézve az
1976-os londoni kerekasztal-beszélgetést,
amelyen Pilinszky is részt vett. A könyv
három emberről szöl, és egy másik könyv
elkészülésének történetéről. (Századvég)

/4sz Attila

Faludy György: Dobos az éjszakában

Mindmáig csak a gesztust láttuk. Amint,
partra szállva, az emigráns kutatni kezd
menedéket adó országában, kevés cso
magja közt. A kapkodásban, ezer utat
megjárva, inkább veszett, semmint gyara
podott a málha. Sok a limlom, s elveszett
például a borotva. Idegenség örök boros
tája az arcon. A kivándorolt sorsa a világ
háború után: a neki megmaradt legszű

kebb haza, az "elrabolt Europa" felidézé
se, élesztgetése. Elrabolták Európa kultúr
körének ideáit, eszmerendszerét, ordas
csizmanyomok, vér, sár maradt helyük
ben. Márai eszmeíoszladékokböl, remény
ből, a Polgárba vetett hitéből toldotta vol
na a megszaggatott álomszövetet. Faludy
villonibb módszert választott. Énjét men
tette !ngó kompokon, szivárgó ladikok
ban. Athelyezte magába evilág székhelyét,
hisz az Én, mint Europa mintájll, létezhet
tovább, míg a rászabott emberöltő el nem
kopik, amíg tartja e század barbár hullám-
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verésében "ezJi!r könyv, kétszáz hangle
mez". A technokrácia csekély számú, jóté
kony vívmányával önz6 módon kell ápol
nunk az életet, melyben még nem kavaro
dott szennyé a múlt sok lerakódott rétege,
élni, csak magunknak, néhány barátnak a
világ egy idegen, elmeszesedett szigetén,
melyet nekünk épített "milliónyi alga/
egymáson élve-hafva".

Most, hogy kezünkben vannak a ver
sek is, látha~uk: Faludyé azon kevés ese
tek egyike, amikor a legendát az életmű

igazolja. Töretlen, teljes pályakép, a Víl
lont magyar életre támasztó s azóta ke
letkezett összes fordítására ható saját
hang és karakter méltó vázlata a váloga
tás. A historizáló, néhol szerepb61 szóló
korai versek után mind mélyebben befe
lé fordul ez a poézis, s mind markánsabb
portrét m~tsz ki, mint sokasodó ráncok
az arcon. Am e költészetet mindvégig át
hatja az az alkímia, amely Faludy alko
tásmódjának sajá~. Bármit választhat
témául, a fűtött erotikát, Spinozát, amint
kéjjel öl legyet ("a legjobb embereknek/
is kell néha egy kis perverz gyönyör"),
írhat a felMkarcolókról, hogy Ita bérka
számyák/ sorát ötven évente lekaszál
ják", vagy "rizsszemnél sokkal kisebb
bogarakról", vérbírőröl és az alólunk el
bomló, tönkretett Földről ("kapaszkod
jék, mester, ha tud, a pemzlibe"). S a kí
sérlet kivétel nélkül mindig sikeres, e
költészet sem pamfletté, sem kiáltvány
nyá, sem újságcikké nem fajul. Az anyag
szemünk láttára nemesül át, s ami ma
rad, az színtiszta arany. (Magyar Világ)

lACkfi János

Jean Claude Brisville: A feketeleves

Feketeleves - a szó szoros értelmében 
nincs, ugyan az előadás alatt végig esznek.
A menü: szarvasgombával töltött libamáj,
zsenge spárgafej, hideg füstölt lazac, fo
golypecsenye, fagylalt. Hozzá champagne
éscognac. 1116bb így franciául írni, mert az
intim éjszakai vacsora, a soupé Franciaor-

s;zág ke1l6s közepén, Párizsban zajlik, az
Ur 1815.esztendejében. Házigazda ésven
dége, két rettegett new nagyúr, bizonyos
Talleyrand ésbizonyos Fouché. Igen, igen,
el6bbi a papi pályáról indult lemondott
püspök, külügyminiszter, nagy befolyású
udvaronc, utóbbi a félelmetes rend6rmi
niszter, pillanatnyilag --:- a Bonaparte szá
műzetése és egy újabb Bourbon trónra
emelése közötti politikai űrben - az ide
iglenes kormány elnöke. A Játékszín
"rendszerváltási tolakodó" alcímmel be
mutatott előadásában a feketelevest átvitt
értelemben kell meginniuk. Szép lassan
kortyolják ki a libamáj ésa fagylalt között.
E két nagysn1ű politikai szélhámos ugyan
is, ahogyan az alcím is utal rá, élete egy
újabb - ki tudja, hányadik - rend
szerváltására készül, ám ahhoz, hogy a
dologból ismét sértetlenül, mi több, büsz
kén és hatalmuk teljében kerüljenek ki,
paktumot kell kötniük egymással. Ennek
jellege pedig, egy Ilki tud többet a másik
múltjéröl" típusú libikókajátékon derül ki,
azaz attól függ, hogy melyik tudja a má
sikat eredményesebben megzsaroini. A
Végkifejlet szerint - ez nem indiszkréció,
tudjuk a történelemból - az érdekek pil
lanatnyi találkozásából a paktum létrejön.
Másnap közösen fognak letérdeini XVIII.
lajos előtt, hogy támogatásukkal az alig
huszonhat esztendeje elűzött Bourbon-ház
egy újabb tagját trónra segítsék. Brisville
darabja két sikeres politikai hullámlovas
szélhámosságainak kulisszatitkait feszege
ti. Két rettegett gazember történelmi jelen
tőségű adok-veszekjének sziporkázó repli
káit kellene hát itt végigizgulnunk, egy or
szág sorsát eldöntő végzetes szellemi pár
bajt, amelynek résztvevői pontosan tud
ják, hogy saját jól fölfogott érdekükben a
másikat életben kell hagyniuk. Két politi
kai gyilkosságoktól mocskos kezú gonosz
tevő precíz és graciőz viadalát. Kár, hogy
a szöveg szellemes fölmondása mindeh
hez nem elég. Hogya valódi libamáj és a
valódi lazac od6rjét érezve sem lesz valódi
a konfliktus. Hogy a két nagy talentumú
művész, Gábor Miklós és Haumann Péter
jutalomjátékának szánt előadás épp az el
lenkező hatást vál~ ki. Hogy a dús vacso
ra látványa jobban vonz, mint amennyire
taszítanak a túl jó színben lefestett állam-
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férfiak praktikái. Ebben az esetben leg
alábbis.

Kállai Katalin

Schein Gábor: Cave canem

"ÓVakodj a kutyától!" - figyelmeztetl'ék
a rómaiak a házukba betérő idegent. E
mozaiklapokba vésett imperativus és
Schein Gábor versei az európai kultúra
Krisztus előtti világát idézik. A fiú aláme
riil ("A fiú meriilése" cikluscím az egész
kötetre kiterjeszthető), hogy elénk tárja a
mélység kincseit, hogya modern ember
prakticizmusától idegen ismereteket, tu
dást hozzon felszínre. A gondosan szer
kesztett kötetet a tematikailag rendezett
ciklusoktól független (11-12-12-11), azok
fölött ívelő gondolati elemek teszik egysé
gessé. Az élet önmagáért való tisztelete, az
alázatosság, a hit (Istenben és a kultúra
erejében), a pusztulás élménye és a nyelv
problematikája foglalkoztatja a költőt.

Csendes, mégis határozott hangon ismé
telgeti: beszélnünk kell; ha kínok árán is,
de újra kell tanulnunk a nyelvet, meg kell
próbálnunk dadogássá töredezett monda
tainkat éppé formálni. A kötet első részé
ben olvasható versek többségében vissza
tér ez a gondolat, mint Boáz (az erő, az
elevenség, ezt tükrözi szövege is) és a mo
ábita Ruth, az egymás mellett - fölött el
beszélő pár dialógusában, vagy a Romanus
című versben, mely egy ősi motívum fel
használásával (a hagyomány szerint a sib
bolet szó kiejtése bizonyította Gileád férfiai
előtt, hogy a menekülő ember Efraimból
valö-e vagy sem) mutat rá a nyelvi helyzet
abszurditására.

A Honvágy című ciklus is folytatja a fen
ti gondolatsort: ("Mint a csúszós kőpadon
lebegő, rövid/ moszatszálak, lebegnek a
mondatok..."), de a nyelv mellett a pusz
tulás-képzet a tárgyi valóságra is kiterjed.
Az egymásra dobált kőtáblák, moszatok,
romok, a völgyek, a kiszárad t homok
időntúli, világvégi (-kezdeti?) hangulatot
kelt. Mindez nemcsak gondolati formá
ban, hanem képi elemként is megjelenik a

versekben, mint Lót figurája (az összeern
lást szemlélő költő alteregója?), mely
szimbólummá nő Szodoma és Gomora
tragédiáját látva. .

Szodoma és Gomora - véste egy Isme
retlen kéz a pusztulás óráiban. POIT~peji

egyik fogadójának falára. Schein Gáb?r
kötetének címadó verse, a Caue canem, il
letve aTragikus költők háza a város 79. évi
katasztr6fáját eleveníti fel. A kötet verseit
olvasva nem lenne meglepó ez a képzet
társítás, hisz a campaniai városok kétezer
éve a pusztulás jelképei az európai iroda
lomban, ha a leírás nem így folytatódna:
"Ez a város legyen otthonod", vagyi~ ide
kívánkozik a Honvágy költője? Ez a VIlág
végi állapot jelent számára megnyugvást?
Valószínűleg nem, bár nincsenek tám
pontjaink. Ez már az a jelentésréteg, mely
titokzatossá teszi a költészetet és kíváncsi
vá értelmezőit. Mint a középkorban a Ci
vitasnak nevezett, Herculaneumot és
Pompejit rejtő halom, melynek titkát ~~ki
sem ismerte. (Kráter Műhely Egyesulet,
1993)

Muaányi~~nna

Magyar olvasáskultúra
a határon innen és túl

Amióta a könyvek bárki számára hozzá
férhetőek vagy megvásárolhatóak, egyre
kevésbé tudható, milyen rendű és rangú
embereket takar az olvasóközönség fo
galma. A könyvek népszerűsége az el
adott példányszámból megítélhet~, ~e
ha tudni szeretnénk, hogy mit es
mennyit olvasnak például a közép- és
föiskolások, akkor már érdemes fella
pozni az idevágó szakirodalmat. Aki
azonban nemcsak arra kiváncsi, hogy
kik az utóbbi három év legsikeresebb
szerzöí, hanem az is érdekli, hogya vál
tozó olvasási szokások milyen hatással
vannak az emberek értékrendjére, ízlésé
re és nemzeti azonosságtudatára, annak
bízvást ajánlható Gereben Ferenc, L6
rincz Judit, Nagy Attila és Vidra Szabó
Ferenc közös tanulmánykötete, amely
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egy átfogó olvasásszociológiai felmérés
adatait foglalja össze. A kötet újdonsága
és fontossága főként abban áll, hogy
nemcsak haza - Hatvan környéki 
adatokat tartalmaz, hanem a székelyföl
di és a csallóközi vizsgálat eredményéről
is beszámol. A három régió között szem
beötlő különbségek mutatkoznak mind
az olvasmányok - a kulturális hátor
szág -, mind pedig a nemzettudat
szempontjából. Ez - állítják a szerzök
- főként annak tulajdonítható, hogy az
olvasói múlt jobban összeköti a három
területet, mint az olvasói jelen. Míg a
székelyföldi és csallóközi magyarság kö
rében a klasszikusok népszerűsége do
minál, és a könyv ma is "szakrális szim
bólum", a mai Magyarországon inkább
használati tárgy, és meglehetősen általá
nos a sekélyes bestseller-ízlés, ami gyak
ran negatív magyarságélménnyel jár
együtt.

A Közép-Európai Intézet által - saj
nos kis példányszámban - idén kiadott
kötetet érdemes végigolvasni: korképet
(vagy kórképet?) nyújt a mai magyarság
hangulatáról és műveltségéről.

Szabó T. Anna

Keresztneve: Xavér

Kicsit idegenkedem azoktól a muzsiku
soktól, akik nyíltan vallják, hogya zene
éppúgy a gazdasági tevékenységek kö
rébe tartozik, mint a sertéshizlalás vagy
az anyacsavargyártás. Nem szeretem
azokat, akik sokat és hangosan rekámoz
zák magukat, mert indokolatlan előnyre

tesznek szert a csöndesekkel szemben,
és sokszor nem érik el azt a szintet ze
nélésükkel, mint amit a harsogó plaká
tok hirdetnek.

Vámus Xavér április 25-i hangver
senye alapján egyáltalán nem az "orgo
na Horowitza", nem is "lélegzetelállító
virtuóz", csupán egy jól képzett, tehetsé
ges és eredeti fiatalember. A nagyon ne
héz futamokban néha kicsit összegaba-

lyodtak az ujjai, és játéka szabadabb volt
az illendónél, de bizonyosan nem is akart
illedelmes lenni. Igazi titka nem a hang
szer, szerencsére nem is a reklám, hanem
az, ahogyan a közönséggel tud bánni.
Meg meri szólítani őket, mer beszélni a
zeneszámok között, és mer meglepó dol
gokat mondani a zenetörténet kicsinyei
ról és nagyjairől. Igaza van: a nagyoknak
biztosan nem árt vele, a férgese pedig
hadd hulljon. A hangverseny első részé
ben nyoma sem volt az orgonakoncer
tekre jellemzó poros áhítatnak, viszont
mindenki figyelt, és remekül érezte ma
gát.

A koncert második része laposabb volt.
Faludy György verse után ugyanis impro
vizáció-párharc következett Vámus és
Hajdú Sándor zongorista között. A Carmen
Habanerájára rögtönöztek, hosszan, nem
nagyon ötletesen és változatosan. Mintha
egy bárzongorista küzdött volna egy mo
ziorgonistával. Ha közben Rudolf Valenti
no-filmeket vetítettek volna, esetleg frissí
tót és harapnivalót szolgáltak volna föl,
könnyebben telt volna az idő. A közönség
azonban így is élvezte a délután t, és talán
mindennél fontosabb, hogy az átlag élet
kor a szokott hangverseny-Iátogatókénak
fele körül lehetett.

Fáy Miklós

Kovács András Ferenc: Költözködés

Kovács András Ferenc új kötetébe hu
szonegy versét válogatta az elmúlt évti
zed terméséből. Az átmenetiség szövegei
ezek, de a szónak nem abban az értelmé
ben, mintha valahonnan tartanának va
lami felé, hanem éppen ellenkezőleg:

Vörösmarty, Ady, Csokonai, Horatius,
Kafka, Tomasso di Celano, Rilke és má
sok versroncsait átváltoztatva igyekszik
megszólaini egy hang akkor, amikor a
költészet kívül és belül is írásjegyekre
látszik bomlani. Mert hát mit is lehetnel
Tenni a költészettel?I A la fin tu es las
de ce monde ancien, IDe ces crétines
chinoiseries: (Töredékek a Novacentóból)
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A halandzsázás nem pejoratívan gon
dolt szabadsága így - a költői mesterség
és a magyar nyelvbeliség tanulhatatlanul
magas színvonalán is - csak a rabság
groteszk tükörképét festheti. a gyakran
háromszótagos tiszta rímek egy másféle
szabadság - talán artikulátlanabb - sor
végzódései helyett is szólnak.

Elmondható ez akkor is, ha tudjuk, a
kortárs magyar líra egyik figyelemre
leginkább méltó alkotója elmúlt éveinek
nem föltétlenül legjobb verseit fűzte

most kötetté. Igényeinkből azonban itt
sem adhatunk alább, hiszen a könyv fül
szövegében a szerzö maga jelenti be,
amit a költözésekben részekre szakadt,
elkallódó-megkerülő költészettől vár:
lakhatóvá váljék általa a szó, a világ. E
jelentős költészet - mostani kötetéből

kitetsző - helyzetmeghatározásaként
mi sem fogalmazhatnánk szigorúbban
- féltőbben mindenképpen -, mint a
válogatás legkiemelkedőbb darabja, a
Hétvége című vers első sorai:

Két par: kiizé szorult vízen fekszem, s alig
érzem - vagyok. Talán csak úgy

elgondolom magam,s esetleg mások. is
épp most gondolnak engem - a

szélcsendben úszkálók, a tempós társaim,
a földszegélybe markolók,

kik fennakadtak egy homokpadon. s azúr
pácban puhult nyugágyakon

szenderegnek,...

tKriterion - Jelenkor, 1993)

Schein Gábor

André Ravier: Szalézi Szent Ferenc

Vallásháborúk, hitviták, intrikák, érdek
ellentétek polarizálják Európát a 16-17.
század fordulóján. A Trentói zsinat, az
ausburgi vallásbéke, polgárháborúk, a
Szent Bertalan-éji mészárlás, egymással
szemben álló katolikus és protestáns
uniók adják történeti hátterét Szalézi Fe
renc életének (1567 Sales -1622 Lyon).

Huszonhatéves,amikorhosszúviaskodás
után elnyeri apja engedélyét és pappá,
majd Genf prépostjává lesz. "Beiktatása
kor" mondja el egész pályafutásátmegha
tározó beszédét, amely valóságos prog
ram a protestantizmussal szemben.
"Vissza kell hódítani Genfet!" - kiáltja
heves érzelmektől fűtött hallgatóságá
nak. Majd így folytatja: "Genf falait sze
retettel kell megingatni, a szeretettel kell
hatalmunkba keríteni, visszahódíta
nH...)". Talán ez a néhány szö jellemzi
legjobban törekvéseit. Az egyház a "Sze
retet Doktora", kortársai a "nagy békítő"

nevet adják neki. André Ravier könyve
is arra világít rá, hogyan képes Szalézi
Ferenc a kibékíthetetlennek tűnő ellenté
tek egyeztetésére, egységbe olvasztására
önmagán belül és a világban. Igazi mű
vészete abban áll, hogy egyszerre "bölcs
és szent", "józaneszű és misztikus", jo
gász és pap (védte például Galileit és
Kopernikuszt).

1603-ban nevezi ki VIII. Kelemen gen
fi püspökké. Húsz éven át tölti be ezt a
tisztséget, anélkül, hogy mint püspök át
lépné Genf kapuit. Kiapadhatatlan erő

vel szervezi újjá háborúk és polgárhábo
rúk pusztította egyházmegyéjét, zsinato
kat tart, kolostorokat reformál, megala
pítja Chantal Franciska segítségével a vi
zitációs rendet. Európa-szerte ismert lel
kivezető, királyok, hercegek, pápák ké
rik tanácsát. Es emellett író is. A Filotea
(mely életében több mint negyven ki
adást ért meg) és a Teotimusz mellett hu
szonnégy kötetnyi írást hagyott hátra.

"...ritka madár ezen a földön" 
mondta róla IV. Henrik és nagyrabecsü
lése jeIéül diplomáciai lépések sorozatát
tette, hogy megnyerje Szalézi Szent Fe
rencet Franciaország számára. Az újságí
rók védőszentje azonban hajthatatlan
volt, ötvenöt éves korában bekövetke
zett haláláig megmaradt az egyház szol
gájának és misszionáriusnak. (Ecclesia,
1993)

A4ucsányiA4arianna
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