
JÁKI SZANISZLÓ: KOZMOGENEZIS-E
A GENEZIS 17

A Jel - eléggé nem méltányolhatóan - új
sorozatot indított Hiszem és értem címmel. En
nek első füzete tartalmazza a tudós szerző

előadását a címben megfogalmazott kérdés
ről, amelyről különben összesen nyolc elő

adást tartott New Yorkban 1992-ben, s azóta
ezeket angol nyelvű könyvében is megjelen
tette.

Jáki Szaniszló nem kevesebbre vállalko
zott, mint hogy bebizonyítsa: a sokat vitatott
és a legnagyobb teológusok által homályos
nak mondott Genezis 1 értelmünkkel is fel
fogható, megmagyarázható, nem mitikus
kozmogenezis, hanem emberi okoskodás (a
hívő, Isten képmására teremtett emberével!)
is értelmezhető.

A Genezis 1 k ülönböz ő olvasataival szem
beszállva Jáki Szaniszip újszerű nézőpontból

közelít a szöveghez: k ülönböző híradásaiból
kiemelve a legfontosabbat, a fő mondanivaló
ját. Ennek megragadására azáltal lát járható
utat, hogy az író szándékát követve figyel
jünk a főszerepl őre. a világegyetemet és az
embert hat nap alatt megalkotó, s a hetediket
pihenéssel töltő Istenre. 6 azonban nem
munkálkodott, e kifejezést a Genezis 1 szer
zője csak metaforikus értelemben használja,
hogy bemutassa az eszményi munkát, ame
lyet Isten végzett. A szövegben lévő bara ige
ugyanis osztást, hasítást jelent. Jáki Szaniszló
szerint Isten hallatlan könnyedséggel válasz
totta el az eget és a földet, alkotta meg az
Univerzumot, s megkoronázta tevékenységét
a hetedik napi megnyugvással.

A Genezis 1 szerzője olyannak mutatja a
mindenséget, mint egy sátort, amely "tipikus
zsidó tartózkodási hely" volt. Az "ég és föld"
kifejezésben a korabeli zsidóság teljesség-esz
méje fogalmazódik meg, amely szinte mind
egyik nap teremtő aktusára jellemző, s amely
nem ragadható meg a tudomány magabízha
tó eszközeivel. A "minden" mást jelent embe
ri és mást isteni mértékkel mérve. Erre a k ü
lönbségtevésre kitűnő példákat kínálnak a
zsoltárok. Az isteni "minden", azaz az Uni
verzum nem magyarázható a kozmológia
emberi hipotéziseivel, mert benne, s a megal
kotást elénk állító Genezis l-ben kifejeződik

a természetfeletti kinyilatkoztatás is.
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A rendkívül érdekes előadás, sajnos, nem
a legtökéletesebb fordításban jelent meg, ol
vasván a sorozatcímmel ellentétben néha
olyan érzésünk támad: "nem értem".

RÓNAY LAsZLÓ

ÁGH ISTVÁN: ÉVFORULÓK

Megérdemelné egyszer az alaposabb össze
hasonlító elemzést Nagy László és Ágh Ist
ván költészete, hiszen nem csupán a két alko
tónak a szó biológiai és költői értelmében.is
rokon és eltérő jegyeire vetülne élesebb fény,
hanem a költői alkotási folyamat termé
szetére, s azon túl a felnövelő évek hatására
is. A testvérek közti majd 13 évnyi korkü
lönbség a verseket faggatva leírható lenne az
zal is, hogya tragikus alaphang helyét az elé
gikus foglalja el - s nemcsak náluk, hanem
a nemzedékek nagyobb részénél. Az elégikus
költő is sokféle lehet azonban. Ágh István
személetében az élet pótolhatatlan értékként
jelenik meg, dacára annak, hogy sem az élet
feltételei, sem a személyiségek minősége nem
tekinthető hibá tiannak. Az ember nemcsak
veszendő, hanem esendő is, pozitív és nega 
tív tulajdonságok szövevénye, az egészhez
képest töredék csak, a fenségesség és a szép
ség lehetőségel mégis megmutaíják legjobb,
lényegi vonásait: "A mindenséghez mérten, a
falak / meredekéhez képest legalul / megsej
tettem a sosemvolt költeményt, / de ha meg
írnám, mit az éjszaka / őszikehangon diktál,
töredék / maradna csak, az egész látszata"
(Nyár-töredék).

A korábbi kötetek, a nyolcvanas évekbeli
líra szerves és közvetlen folytatása az Évfor
dulók. E tárgyias cím sejtelmes is: az elmúlás
ra, az ism étlődésre, a ciklikusság megtartó
erejére, az újjászületésre egyaránt utal. Min
den vers töredék, és mindegyik egész, akár
csak az egyes ember élete. A töredékességet
leginkább az egészbe olvadás oldhatja: az
emberekhez, a természethez, a nemzeti 'törté
nelemhez és költészethez úgy vonzódik a
költő, hogy az már magától értetődő azonos
ság, s közben mégis őrzi a költői személyiség
sajátosságának varázsát. Az Apokrifák ciklus
darabjai például nagy költő-elődökszellemét
és stílusát idézik meg, mégis jellegzetes Ágh-



versek ezek, Ady esetében így: "A hegy térítő

tornyai / Keresztet emelnek a síkra. / S az
Alföld nomád szárnyain / Repülne át. Ma
rad: ami. / Egyik a másik fura titka." A kö
tetet az Eljárulás István királyhoz című oratóri
um zárja. Vendégszövegei a vogul népkölté
szetből és a középkori latin énekek fordítása
iból a pogány és a keresztény szemlélet egy
másutánját, az oratórium egésze pedig meg
szüntethetetlen együvéolvadásukat is érzé
kelteti Szent István legendájának és mítoszá
nak újraköltésével.

(Orpheusz Kiadó - Magyar Ml1vészeti Aka
démia, 1994)

VASYGÉZA

BAROKK OBOAVERSENYEK
VELENCÉBÓL
Az európai hanglemezpiacot mérsékelt áron
kínált, színvonalas kiadványaival egyre in
kább meghódító Naxos cég az utóbbi évek
ben szívesen és gyakran dolgozik együtt ma
gyar előadóművészekkel.[andő Jenő, vagy a
Kodály Vonósnégyes produkciói ennek kö
szönhetően Európa-szerte egyre népszerűb

bek; Rossini A sevillai borbély című vígoperá
jának Budapesten készült felvétele pedig a
közelmúltban több rangos szakmai elismerés
ben részesült. A Rossini-lemez producere, ze
nei rendezője és hangmérnöke (Benedek Ta
más, Simon Jenő, Mocsáry Gábor) a Naxos új
kiadványa, a Vivaldi oboaversenyeit tartal
mazó két CD készítésében is aktívan közre
működött, és a két felvételen hallható zene
kar - a Nagy Béla vezette, javarészt fiatal
operazenekari tagokból álló Failoni Kamara
zenekar - is azonos.

A vöröses hajszíne miatt "ll prete rosso"
nak nevezett, élete nagyrészében a velencei
Ospedale della Pietá-ban működő Antonio
Vivaldi korának talán legjelentősebb és leg
termékenyebb versenymű-komponistájavolt.
233 szóló-eoncertót írt, s ezekben leginkább
saját hangszere a hegedű; a fúvósok közül pe
dig a fagott számára biztosított szólisztikus
szerepet. Mintegy húsz rövid -10-11 perc
nél sohasem hosszabb - háromtételes, derűs,
kiegyensúlyozott oboaversenyt is komponált,
amelyekben a visszafogott, egyszerű vonó
szenekari kísérethez virtuóz, technikailag és
zeneileg egyaránt igényes szóló társul.

A felvételen tíz concerto oboaszólamát a
mindössze 24 esztendős német Stefan Schilli,
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három versenymű szólóját pedig honfitársa,
Diethelm [onas játssza. Schilli bravúros tech
nikai megoldásai, felszabadult, invenciózus
játéka lenyűgöző. A többnyire Largo, vagy
Larghetto megjelelölésű lírai tételekben maxi
málisan kiaknázza a barok díszítőpraxislehe
tőségeit, a gyors tételeket pedig kirobbanó
lendülettel, intenzív tónussal szólaltatja meg.
Hasonlóan kifogástalan Diethelm [onas és a
Failoni Kamarazenekar előadása is. Említést
érdemel a gondosan kidolgozott, összecsi
szolt basso continuo-szólam, amely Kis Do
monkos Judit (cselló) és Kósa Gábor, vala
mint a hosszabb ideje Magyarországon élő és
tanító Geoffrey Thomas (csembaló) teljesít
ményét dicséri.

A Festetich Kastélyban, kiváló akusztikai
körülmények között készült digitális felvéte
lek, a 115 percnyi pompás barokk muzsika
szépségéhez harmonikusan társul a két al
bum impozáns külső megjelenése, és a bo rí
tókon található két, Velencét ábrázoló fest
mény; Marieschi, illetve Canaletto alkotása.
(Naxos, 1993/94.)

RETKES ATTILA

POSZLER GYÖRGY:
VONZÁSOK ÉS TASzíTÁSOK
Poszler György szuggesztív személyes érde
keltségű esszéi mindig kedves és tanulságot
adó olvasmányaim. Az új kötetének egyik
ciklusát, Vonzások és taszítások címmel Vargha
Kálmán emlékének ajánlotta. Olvasóinknak,
akik emlékeznek még az elhunyt iroda
lomtörténész írásaira, aligha kell magyaráz
gatnunk e gesztus tartalmát. Poszler György
a filozófia és az esztétika új felismeréseit is
kamatoztató elfogulatlan, a lehetőségeket és
tényeket bölcsen mérlegelő alkat, mint volt
Vargha Kálmán is. Abban a tudatban idézi
vissza a húszas-harmincas évek irodalmi je
lenségeit és gondolkodástörténetének megha
tározó eseményeit, hogy ezekben kell keres
nünk azoknak a mai jelenségeknek magyará
zatát, amelyek minden józanul gondolkodó
ember számára visszásak. Módszere például:
higgadt tárgyilagossággal, előfelvetések nél
kül, a megértés szándékával elemzi az ellen
tétes - olykor, sajnos, ellenséges - szellemi
törekvéseket, legyen szó akár a Szép Szó ve
zető kritikusairól, akár Németh László Kisebb
ségben című munkájáról, amelynek hibás gon
dolatait ráadásul még kiélezte és idézte, párt-



állása szerint értelmezte az íróra hivatkozók
széles tábora. Folytonos párbeszédet folytat a
művekkel, s ezt azért kell hangsúlyoznunk,
mert manapság a felek rendszerint az egy
másnak tulajdonított feltevésekkel dialogizál
nak, ami lehetövé teszi, hogy könnyedén
megcáfolják partnerük vélt érveit, viszont
egyre távolabbra juttat az igazságtól, s ellen
tétben áll a párbeszéd lényegével, a megértés
re való törekvéssel.

Népi vagy urbánus - ez az egyik antinó
mia. Lázadás vagy belenyugvás - ez a má
sik. Azzal, hogy Poszler György a választó
kötőszavak helyett a kapcsolatos "és" fontos
ságát hangoztatja, nagy szolgálatot tesz vég
letes ítélkezésre hajló gondolkodásmódunk
nak. S hogy feltárja a látszólagos ellentétpá
rok genezisét, társadalmi, történelmi és eszté
tikai motívumait, azzal azt bizonyítja, hogya
dolgokat nem lehet összemosni és meghamisí
tani, nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni.

Magukkal ragadnak emlékező, sodró írá
sai, s az azonosulni tudás és beleérzés szeren
esés csillagzata fénylik a remek Márton Áron
esszé fölött. Az olvasónak azonban mindvé
gig az az érzése, hogya könyv valamennyi
írása állásfoglalásra készteti, miközben meg
tanítja az elfogulatlanság nemes erényére. Ki
tagadná, szükségünk van rá. (Liget).

RÓNAY LAsZLÓ

A MAGYARSÁG KÉZIKÖNYVE
"Nemzedékek nőttek fel úgy, hogy ha eszük
be jutott egy kérdés hazájukról vagy nemze
tükről, nem nyúlhattak föl otthonos mozdu
lattal a könyvespolcra. Ezt a hiányt szeretné
betölteni a Pannon Könyvkiadó, amikor meg
jelenteti a Pannon Enciklopédiát, a magyar
ság ismereteinek soha nem látott teljességű

tárházát" - olvassuk a borítólapon. E nagy
vállalkozás első összefoglaló kötete a Halmos
Ferenc szerkesztette Magyarság kézikönyve,
melyben szakemberek hosszú sora tájékoztat
szűk határok között: egy-egy témára átlag
csak egy oldalpár jut, s annak nagyrészét is
gyakran túlméretezett illusztrációk foglalják
el. A kötet tíz tárgyköre: földrajz, növény- és
állatvilág, történelem, tudomány és technika,
vallás és filozófia, képzőművészet, film és
színház, zene és tánc, nyelv és irodalom. Eze
ken belül pedig témák sokasága, mint Alpo
kalja, énekesmadarak, megtorlás és gulyás-
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kommunizmus, régi universitasok, az első

manufaktúrák, ősi hitvilág, dzsessz, nyelvjá
rásaink stb.

Érthetően nem térhetünk ki részletekre,
csak találomra ragadunk ki néhány pontot. A
"leendő magyar szentek" közül kifelejtik azo
kat, akik közéleti szerepet nem játszottak,
mint Kaszap István és Bogner Mária Margit.
A női szerzetesközösségeknél nem emelik ki
a magyar alapításúakat. A kegyhelyek közt
hiányzik Csíksomlyó, bár másutt futólag em
líti. A nyugati magyar irodalom ismertetésé
ból olyan jelentős név is kimaradt, mint Wass
Albert, Nyírő Józsefről pedig éppen azt tar
tották fontosnak közölni, hogy Ifa Szálasi ide
jében ml1ködött országgyl1léssel ment Nyu
gatra". Maridátumát azonban nem a nyila
soknak köszönhette, s vele együtt egy egész
sor erdélyi "behívott képviselő" menekült.

Legtöbb kifogás a képanyag válogatása,
minősége és feliratai ellen támad. Vitatható
olyan illusztrációk felhasználása, melyeknek
a magyarsághoz semmi közük (például id.
Peter Brueghel Bábel képe), viszont vitathatat
lan a reprodukciók rossz minősége. A feldeb
rői Káin-freskó kétszer is megtalálható, de
teljesen különbözö színekben. Sokszor hiány
zik a festő neve (például Munkácsy Liszt-arc
képénél) és akadnak a szakismeret teljes hiá
nyára valló feliratok. A Szent Jobb nem kare
reklye. Anonymus Gestájának nem az egyik,
hanem az első lapja, Győr városának nem 16.
századi alaprajza, hanem távlati képe látható.
Chirico Nagy metafizikusa nem absztrakt kép,
Rippl-Rónai Rózsát tartó n6 című faliszőnyege

nem hímzett, hanem szótt: gobelin. Megtud
juk, hogy Mátyás király kálváriájának felső

része 1402-ben, talpazata 1467-90 között ké
szült; a hiba csak az, hogya reneszánsz tal
pazat lemaradt a képről. A felsorolást folytat
hatnánk.

Miért kellett megörökíteni a magyarság
kézikönyvében Rákosi Mátyás 1945-ös láto
gatását szülőházában? S miért Josephine Ba
ker 1929. március l-jei fellépését a Royal Or
feumban?

Talán annak bizonyítékaként, hogy lépést
tartottunk a világgal?

Mit keres a kötetben Darwin és Haynau
nagyméretű arcképe és Marx londoni sírja?

A nagyalakú kötetet 46 oldalas név- és
tárgymutató egészíti ki, bibliográfia közlésé
tól azonban sajnos eltekintettek. A kézikönyv
javított és szövegében bővített kiadása külö
nösen értékes lehetne azok számára, akikre



eredetileg talán nem is gondoltak: a külföl
dön élő magyaroknak. (Pannon Kiadó 1993.)

RÓNAI ZOLTAN

KULCSÁR SZABÓ ERNŐ:
AZ Új KRITIKA DILEMMÁI
Az irodalomértés helyzete az ezredvégen
Az ezredvégi irodalomértés horizontjait igen
jól reprezentálta Kulcsár Szabó Ernő A ma
gyar irodalom története 1946-1991című munká
jának kritikai fogadtatása. Némileg elképed
ve tapasztalhattuk, hogy a bírálók tetemes ré
sze az 1990-es évek elején még mindig "nagy
emberek arcképcsarnokát" vagy az irodalmi
folyamatok alakulásainak teleológikus szem
léletét megtartva a "nemzeti géniusz kibonta
kozásának történetét" várta egy új iroda
lomtörténet kapcsán. Nos, Kulcsár Szabó Er
nő munkája ezeknek az elvárásoknak való
ban nem tudott megfelelni (mondhatnánk
ironikusan); hiszen a teleológia elutasítása és
a megértés történetisége olyan koncepcióban
valósult meg, amely nyitva tarthatta az "el
döntetlen várhatóságok" irányát. Éppen
azért, mert az irodalmi jelenségek kronologi
kus egymásutánisága és célelvűsége helyett,
számolva az "egyidejű egyidejűtlenségek"

szükségszerű meglétével, a hagyománytörté
nés (az előbbiek felől beláthatatlan) logikáját
tárta fel; bizonyítva, hogy "soha nem az iro
dalomtörténet-írás, hanem mindig a jelenkor
irodalma alakítja újra az irodalmi tradíciót".
Vagyis A magyar irodalom története 1945-1991
volt az első ebben a műfajban, amely nem az
igazi irodalomtörténet kívánt lenni, hanem a
tradíció és a jelen dialógusát szem előtt tartva
számolni tudott azzal (is), hogy nem létezik
végérvényes értékrend az irodalomtörténet
ben, ezért "természetesnek kell tekintenünk
annak kockázatát, hogya most megírandó
magyar irodalomtörténetet hamarosan meg
int újra kell értelmezni, s az új változások
szellemében írni meg ismét."

Az idézett gondolatok (persze más kontex
tusban és több szempontból kifejtve) megta
lálhatók a szerző könyvnapon megjelent ta
nulmánykötetében, mely Kulcsár Szabó Emő
1989 és 1994 között folyóiratokban megjelent
(illetve konferenciákon elhangzott) írásaiból
kínál bő válogatást. A kötet dolgozatai a her
meneutikai-recepci6esztétikai irodalomértel
mezés három alapfogalma köré szerveződ

nek. Az első rész elméleti írásokat tartalmaz,
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melyek az ezredvég irodalomértésének disz
kurzusába engednek bepillantani; a második
rész tanulmányai művek (és életművek) értel
mezésein keresztül mutatják be az iroda
lomtudomány kompetenciáját; a harmadik
rész munkái az irodalomról való beszéd al
kalmazási területeit térképezik fel és kortárs
elméleti művekkel folytatnak dialógust (kriti
kailag elemezve azokat). Meg kell itt jegyez
nünk, hogy a kötet tanulmányai a "jóakarat
hermeneutikája" felől érvelnek, igenelve Ga
damernek a Text und Interpretation-ban el
hangzott megállapítását, mely szerint "a jó
akarat mindig fennáll, amikor a megértést
túzzük ki célul". Éppen ezért tapasztaljuk,
hogy Kulcsár Szabó Ernő álláspontia nem egy
instanciává tett elméleti irányzat keretein be
lül valósul meg, hanem olyan integratív
szemléletet tükröz, amelynek esélyei (és ered
ményei) nehezen kérdőjelezhetők meg, hi
szen a [aussi recepci6esztétika, a Derrida-féle
dekonstrukció, vagy akár a Foucault-i disz
kurzuselmélet (hogy csak a legfontosabbakat
említsük) egyaránt a kompetenciájába tarto
zik. A kötet igen jól bizonyítja, hogy például
a "gyanú hermeneutikájának" elutasítása le
het(ne) egy irodalomtudományi konszenzus
alapja, mely nagyban megkönnyítené (és se
gítené) az elméleti kontextusban zajló kom
munikációt, információcserét. Talán nem el
hamarkodott az a következtetés, hogy Az új
kritika dilemmái az utóbbi évek egyik legfon
tosabb (és legrangosabb) tanulmánykötete,
előfeltevéseiről is, hiszen "a múlttal kezde
ményezett párbeszéd... egyszerre áll a jelen
ben lehetséges hatástörténeti helyzetek és a
tradíció nem automatikusan felnyíló hori
zontjának uralma alatt". (Balassi Kiadó, 1994.)

H. NAGY PÉTER

TOM STOPPARD: ROSENCRANTZ ÉS
GUILDENSTERN HALOTT
Tom Stoppard mára klasszikussá vált drámá
ját - feltéve, ha posztmodern klasszikusok
ról beszélhetünk egyáltalán - Magyarorszá
gon leginkább a mozivászonról ismerhette
meg a közönség. Talán erre (is) visszavezet
hető az a tény, hogy bár Budapesten két he
lyen is láthatunk Hamletet, de ezek egyike
sem veszi a fáradságot a mű (posztmodern)
újraértelmezésére. Ehhez mérten meglehető

sen felejthető előadások születtek. A Várban
látható produkció - Sík Ferenc újabb rende-



látható produkció - Sík Ferenc újabb rende
zése - azt a koncepciót viszi tovább, amit
(polanski filmjét etikai normákat sértő szintig
utánzó) Macbeth-tel kezdett, s amelyre a
nagyszabású unalom a legjellemzőbb. Zsám
béki Gábor rendezése ezzel ellentétben kitű

nő színpadképet, ám a hatvanas évek pesszi
mizmusát idéző interpretációt tár elénk. Sok
szempontból Máté ezen előadás ironikus ka
rikatúráját adja. Ugyanakkor túllép annak
szűkhorizontján,meghagyva a Stoppard-mű

szerteágazó interpretációs lehetőségeit, és
mintegy kiemelve Shakespeare drámáját a
hazai egysíkú értelmezés/játékmódok köré
ből. Stoppard drámája egy másik kanonikus
rnű, a Codot-ravárva parafrázisa is. A Művész

Színház Darvas rendezte (és átírta) produkci
ója a fent említetteknél is sikertelenebb kísér
let az európai drámahagyomány 20. század
végi újraértelmezésére. Máté Gábor, talán Ha
lász Péter kitűnő rendezéseitől inspirálva a
fenti feladatot váratlanul magas színvonaion
oldotta meg. Az előadás legjobbjai: Tóth Jó
zsef - mára talán nem is váratlanul - Bán
János (címszereplők) és Végvári Tamás (Szí
nészkirály). Igazi meglepetés a Katona József
Színház gazdasági igazgatójának (!), Téri Ti
bornak megveszteget6en fegyelmezett és él
vezetes játéka (Claudius). Ahogyan Stoppard
drámája Shakespeare és Beckett műveinek

mai (meg)értéséhez visz közelebb, úgy Máté
Gábor rendezése ezek jobb előadásait, illetve
a magyar színház elméleti megújulását ké
szítheti elő.

PALKöcABOR

KRÓNIKA-TÖREDÉK. NAGY LÁSZLÓ
NAPLÓJA

Naplót bárki írhat, s minden elfogadható
íráskészséggel készült ilyesféle munkának le
het haszna, ha más nem: művelődéstörténeti

érdekessége. Jeles személyek naplójegyzetei
nek ennél sokkal több a rangja is, a fontossá
ga is. A híres emberek életébe mindenki, még
a másik híres ember is szeret bepillantani, s
még inkább az átlagos: olyan lehet ez, mint
egy sok-sok részes rádió- vagy tévéjáték, el
lesve az "életből". A művész, ha naplót ír,
olykor eleve a megjelenésre gondol. Ugy for
málja tehát a szöveget, hogy az életművének

a része. Más esetekben inkább csak a műhely

munka terméke a napló: tényleg személyes
jellegű, az emlékezést és az emlékidézést se-
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gítö. Ilyen napló Nagy Lászlóé is, amelyet,
sajnos, csak élete utolsó három esztendejében
vezetett, 1975. február 14-től 1978. január 29
ig. Tömör, 15-20 soros feljegyzések ezek, ne
megyszer távirati stílusban, s rendszerint az
éjjeli órákban készültek az éppen elmúlt nap
rögzítéseként. Eredetileg álmait kívánta rög
zíteni a költő, s bár megtörténik ez is, a leg
költőibb vonulatát adva a följegyzéseknek,
sokkal több szó esik az alkotó munkáról, a
családi, az irodalmi életről, a nagypolitika bo
nyodalmairól. Rendkívül visszafogottan mín
dig, inkább csak a tények közlésére szorítkoz
va, s beléjük rejtve az olykori határozott kom
mentárt is.

Egy ilyenfajta napló alighanem csalódást
fog okozni sok olvasójának. Sem az intimebb
közlésekre vágyók, sem az irodalmi alkotást
várók nem találnak rá arra, amit keresnek. Ez
a napló se több, se kevesebb, mint ami legin
kább célja lehetett: segédeszköze volt a költő

életének és munkásságának, s így segéd
eszköze most már mindazoknak, akik ezzel
az életművel foglalkoznak. Semmi ellentét
nincs a költői művek és a napló között: egy
kínok és gondok szaggatta ember tekint !e
ánk. Olykor azért a költészet is jelen van. Ot
venedik születésnapjára virradóan ezt álmod
ja például a költő: "Ölomfa nőtt bennem, ha
samban a gyökere, mellemben (középen) s
nyakamban a törzse, fejemben a koronája.
Olyan nehéz fájdalornfa, moccanni alig bír
tam. Még a tenyerem közepe is fájt. Mire
szóltak a madarak, elmúlt.". E fájdalomfa
gyökeredzik és ágadzik e krónika-tőredék

ben. (Helikon Kiadó, 1994.)

VASYCÉZA

SZíNHÁZ, NyÁR

Júniusban befejeződöttaz évad, megtartották
az Országos Színházi Találkozót, kiosztották
a színházi szezon díjait. Hogya nyár előadá

sait még az előző évadhoz soroljuk, vagy a
következő kezdetének tekintjük, az abból a
szempontból fontos, hogya nyári produkciók
végeláthatatlan sorában miféle tendenciákat
kutatunk: az elmúlt esztendő alapján kívá
nunk-e valamifajta összegzést adni, vagy az
újdonságokat, a bontakozó képet keressük.

Ötletszerűen szemlézve a nyári színházat
- más megoldás híján kénytelenek vagyunk
ezt tenni -, meglehetősen szélsőséges kép
bontakozik ki. Nyáron új erőre kap az úgy-



nevezett "látványos színház". (A kifejezést
nem csupán a látványra, hanem a "látvá
nyos", ám belül üres tartalmakra is használ
juk, mégpedig a szó meglehetőerr pejoratív
értelmében.) A Madách Színház csaknem vé
gigjátszotta a nyarat a Kamarában. Miért nem
marad reggelire? címmel adtak egy modern
amerikai beszélgetősdit, ugyanazzal a negé
des humorral, bájolgó életszemlélettel - ha
egyáltalán volt benne az utóbbi -, mint ami
lyen magában a szövegben rejlik. Még riasz
tóbbra sikerült a nyár szuperprodukciója, a
Szegeden bemutatott Miss Saigpn. A Pillangó
kisasszony sztoriját a vietnami háború kulisz
szái közé kényszerítő történet - mi jöhet
még?! - alapvető célját, a látványosságot
sem volt képes színházi attrakció formájában
elérni a magyar színpadon. A többiről ne
beszéljünk. Mindenesetre szomorú, hogy a
produkciót, amely ősztől az Operettbe is be
kerül, a kezdetben egészen másfajta esztétikai
követelményeket maga elé állító Rockszínház
neve fémjelzi. A Miss Saigon ízléstelen, A se
villai borbély, Beaumarchais komédiája a Kő

szegi Várszínházban legalább ízlésesre sike
redett. Ironikus jelmezei karaktert teremtettek
ott is, ahol a színésznek ez nem mindig sike
rült - és nem erőltette túl a nevettetést.

A hivatalosság korlátai közül kiszabadul
va - s ezt talán jövőbeni tendenciaként is le
hetne említeni - mintha föllélegezne a szín
ház. A PÁB Színház alkalmi truppja kissé
szokatlan helyszínen, pubokban, kocsmák
ban adja elő Hrabal Táncórák id6sebbeknek és
haladóknak című művéből készült összeállítá
sát. Ha az irodalomhoz, illetve Hrabalhoz
kell és lehet még hozzátenni, akkor ez a stag
gione társulatocska megteszi. A cseh iroda
lomból és filmből jól ismert hétköznapian tra
gikomikus életérzést sikerül nemcsakhogy
megidézni, de olykor szellemesen komiszko
dó idézőjelbe tenni. Minden egybevetve azért
színháznak, nyárnak egyaránt jót teszünk, ha
nyári színházat előzékenyenmég a múlt sze
zonhoz számítjuk,

KALLAI KATALIN

ÉKES ÉNEKEK

Szabó István lantművész,a Vagantes trió mű

vészeti vezetője már hosszabb ideje elmélyült
zene- és irodalomtörténeti kutatásokat foly
tat, s ennek során számos elveszettnek hitt,
vagy korábban egyáltalán nem ismert 16-17.
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századi dallam került napvilágra. A kutatá
sok eredménye a gyakorlatban is folyamato
san lemérhető,hiszen aVagantes repertoárjá
nak gerincét éppen a kései középkor és a ko
rabarokk magyar és közép-kelet-európai
énekköltészete alkotja: koncertjeiken és le
mezfelvételeiken is többnyire Tinódi, Balassi,
Rimay és kortársaik verseit szólaltatják meg,
korabeli dallamokkal, historikus előadásban,

korhű hangszerek bevonásával. A trió (Kál
mán Péter - viola de gamba, lant, török ké
zidob, tábori dob, ének: Szabó István - ének,
lant, koboz, hosszúnyakú lantj Tóth István 
furulya, fuvola, zergekürt, ének) Balassi Bá
lint halálának 400. évfordulójára megjelente
tett új CD-jén - Ékes énekek címmel - a költő
"isteni dicséreteiből", "vitézségről való" és
szerelmes énekeiből válogatott.

Balassi a kor szokásainak megfelelően nó
tajelzésekkel látta el költeményeit, amelyek
nagyrészt a 16. század kedvelt magyar vers
formáit követik, esetenként azonban lengyel,
olasz, német, román vagy török dallamokra
is utalhatnak. Szabó István e nótajelzések
alapján kutatta fel az eredeti dallamokat,
amelyeket a Vagantes trió sodró lendülettel,
hallható kedvvel és lelkesedéssel, de mindvé
gig mértéktartóan és stílusosan szólaltat meg.
Különösen szép az a három érzelmes és lírai
himnusz, amely a Balassira oly jellemző, sa
játos, világias formában a Szentháromságot
dicsőíti: az Atyaistenhez lIa bajok eltávoztatá
sáért", a Fiúistenhez lIa vitézi dicsőség elnye
réséért", a Szentlélekhez pedig lIa boldog há
zasodásért" fohászkodik. Említést érdemel,
hogya "vitézségről való" énekek között Ba
lassi talán legismertebb versei (Egy katonaé
nek, Borivónak való) is megtalálhatók.

A felvételen a 16. századi magyar énekeket
négy különleges, Balassi életéhez valamilyen
formában kötődö hangszeres darab egészíti
ki, amelyek a kor élesen eltérő stílusirányza
tait, tradícióit elevenítik fel. Diomedes Cato,
krakkói udvari lantos - aki Krakkóban felte
hetően személyesen is találkozott Balassival
- Fegyvertánca (Barriera) szenvedélyes mu
zsika: a Balassival egy évben, 15S4-ben szüle
tett Gazi Giray Han műve az egész Európá
ban elterjedt török udvari zene hagyományát
idézi fel: az Angelo Gardano 1611-ben kiadott
gyűjteményében található sicilianák dallamai
Balassi olaszos nótajelzéseivel rokoníthatók;
az angol forrásból ismert Egy magyar úr tánca
című darab pedig valószínűlegBekes Gáspár
ra utal, akinek Balassi is katonája volt.



A különleges repertoár és a nívós előadás

m~llett a felvétel szépségéhez az igényes ze
nel rendezői (Beck László) és hangmérnöki
(Csintalan László) munka is hozzájárult. Sza
bó István szólóéneke diszkréten emelkedik ki
a .~~n~kép. eg,észéből, és a korhű hangszerek
k~Nonos, kl~se pyer~. hangszíne is mindvégig
kitűnően ervenyesul. (Hungaroton Classic
1994.) ,

RETKESATTILA

SZENTKUTHY MIKLÓS:
BIANCA LANZA Dl CASALANZA

Szentkuthy Miklós egy újabb posztumusz kö
tetét veheti kezébe az olvasó, mely Tompa
Mária gondozásában jelent meg, aki az 1946
47-ben keletkezett kézirat fejezetekre tagolá
sát, szerkesztését is elvégezte.

Rendkívül érdekes, kísérleti jellegű mun
kával ismerkedhetünk meg, s ezt már a mű

faji megjelölés is jelzi: "naplóregény". Napló,
mely egy regény keletkezését kíséri nyomon,
r~ge~r' mely az ~lk?,tás problémáit választja
témájául. Sem a fikció, sem a realitás látszatát
n~~ ~ív~nja kelten~, megmarad a kettejük kö
z~tti erz~keny hataron. Kissé hibrid, játékos,
mmdenfele szabályt felrúgó ez a mű, más
részt pedig igen erőteljesen ars-poetica-szerű,

Megtaláljuk benne az íróra oly jellemző egye
«:m~ssé~ ,?on?olatát, a világ sokszínűségét

k!feJezm vagyast. E~y műbe foglalni az ellen
te!eket, megalkotni az egyetemes világtör
venyt - fogalmazza meg több helyütt az író.

A téma tehát az alkotás, s a hős író-festő

k,üz?elme tárul el~nk, hogy megtalálja a mél
to tárgyat. Lehetseges-e ez? - teszi fel a kér
dést Szentkuthy. Az igazán megörökítésre
méltó tárgy Betta, illetve a hozzá fűződő sze
relem a műben, de ennek megközelítése kér
déses. Hősünk mást sem tesz, mint játékosan
kerülgeti ezt a megoldhatatlannak tűnő fel
~?atot" ~ikö~ben egyre-másra, újabb és
ujabb, abrazolasra nem kevésbé rnéltó nőala

kok jelennek meg, hogy végül a szerző nem
kevés öniróniával összeveszítse őket. Betta
~ igazi téma, az igazi szerelem ellenpólus~
~lanca" a~~.az~nban ~úzsaként is felfogható,
látogatási onkenyessege, csalfasága, hidegsé-
ge l?red~sz!inálhaiják erre a szerepre. Végül
az igazi targyat másodlagosan, egy másik
~?al~<;,tás által (Webster: Amalfi hercegn6je)
közelíti meg, a Duchess alakjába rajzolva bele
~ttá!. A tárgy primer megragadhatósága így
kerdeses marad.
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A szöveg másik érdekessége az európai
művészetet és gondolkodást behatároló ellen
tétpárok felrúgása. Hol az elit- és tömegmú
vész~tet egyenran,gúsíija ~zentkuthy, hol a
termeszet es műveszet határai mosódnak el,
hol szent és profán kerül egymás mellé a sok
színű montázsban, hol a mélység (Freud) és
a felszín (Vogue). Talán Betta is azért emelő
dik központi figurává, mert az ő jellemét is
az ilyen végletes ellentétek egymásmellettisé
g; alkotja, Fontosak ilyen szempontból a Bet
táv~~ foly~atott szerelmi játékok is: az Ezer
egyeJszaka 19y megelevenített jeleneteiben élet
és művészet szembeállítása rombolódik le.

Tudomány és művészet, ember és termé
szet misztikus egységének legszebb kifejező

dése a könyv talán legemlékezetesebb része:
az ásványok kapcsán megszülető eszmefutta
~s, ~hol az ásványok és az emberek tulajdon
sagai rendelődnek egymás mellé, az unio mis
tica jegyében.

, ~.ze~t~uthy Miklós életművének egy rend
kívül ertekes, tanulságos darabja került elő a
szerzői hagyatékból. A mű egy lehetséges ér
telmezési szempontiaként s vezérgondolata
k~nt. az Egység műben történő megvalósítá
sat, illetve ennek problematikus voltát látom.
(Jelenkor, 1994)

LIPTAI CSILLA

BUNDEV-TODOROV ILONA:
IVAN MESTROVIC

Tengerközeli horvát hegyifaluban született,
abban az esztendőben, amelyben nálunk Ba
b~~s Mihály. A sziklás, karsztos táj belevéső

dott tudataba, tanulatlan pásztorfiú volt, ami
kor lelkéből feltört a formateremtő ösztön.
Fából, kőből alakokat formázott. Egy helybeli
kvietált katonatiszt figyelt föl rendkívüli te
hetségére, ő nyúlt a hóna alá, az ő segítségé
vel jutott el Splitbe és kezdett el tanulni.
É.~ek~el később Zágrábba, majd Bécsbe ke
rult, Jelen volt a szecesszió akkor virágzását
élő mozgalmában. Megjárta Párizst, dolgo
zott Itáliában. Eleinte álmai beteljesedését lát
ta az első világháború után megalakult egy
séges Jugoszláviában, a szerb-horvát ellentét
azonban kezdettől fogva taszította és riasztot
ta. ,.1942-be~ elhagyta hazáját, Rómában,
Svájcban majd az Egyesült Államokban tele
pedett le. Egy amerikai kisvárosban halt meg
1962-~en. A délszláv szobrászat, de egy
szersmmd a modem európai szobrászat egyik



legnagyobb alakja volt. Jelentősége nem ki
sebb mint Rodiné vagy Henry Moore-é,

Bundev-Todorov Ilona szép monográfiája
a nagyobb közönség számára is érthető, tiszta
esszé-nyelven világos és pontos képet rajzol
ennek a hatalmas szobrásznak apályájáról.
Végigkíséri azt az utat, amelyet bejárt, és
amelyen eljutott a népi eredetű formáktól és
a népköltési ihletű témáktól a bibliai tárgyú
és mélyen megélten vallásos szellemű alkotá
sokon keresztül egy egyetemes szobrászati
nyelv kialakításához. Az avantgárd formavi
lág kísérletező szelleme kevéssé érintette kü
lönféle pályaszakaszait, ahogy magyar költő

társát, a vele azonos esztendőben született
Babitsot sem érintette meg igazán mélyen. A
monográfia a legnagyobb formáló hatást a
pályakezdésekor irányadó szecessziónak tu
lajdonítja. Bundev-Todorov szerint ez volt a
kiindulás, és a meghatározó stílusélmény
Mestrovic számára, s ez nyomta rá bélyegét
a pálya későbbi korszakaira is. Míndenkép
pen elgondolkoztató tudományos vélemény
ez, még ha a szobrok mai szemlélője legalább
ekkora szerepet vél felfedezni abban a művé

szetnyelvi fejleményben, amelyet az iroda
lomtörténet klasszicizálásnak szokott nevez
ni. (Gondolat Kiadó)

KENYERES ZOLTAN

GERGELY ÁGNES: KÖZÉP-EURÓPA
íGÉRET VOLT

Félelmetesen remekül megírt oknyomozó be
szélgetések sora követi egymást naplóbeté
tekkel megszakítva - ezek az idő másik di
menzióját vetítik az olvasó elé - követik
egymást Gergely Ágnes letehetetlen könyvé
ben, amely mindvégig korunk egyik legfáj
dalmasabb kérdésére keresi az őszinte vá
laszt: milyen álláspontokat foglaljon el az em
ber, ha erőszakot tapasztal, s úgy érzi, szemé-
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lyes szabadsága, de népéé is veszélyben van.
A különféle lehetőségeketelőször egy skandi
náv útja során megismert volt politikusok és
értelmiségiek fogalmazták meg. A második
világháború idején a németek lerohanták Dá
niát, Norvégiát, Svédországot azonban nem.
Az írónő szembesíti a különféle magatartás
formákat. Voltak megalkuvók, akik a nép ér
dekeire hivatkozva engedtek a túlerőnek.

Mások a reménytelen ellenállást választották,
de ellenálltak, mert a szabadságukat minden
nél értékesebbnek vélték. Akadtak végül,
akiknek egyetlen céljuk volt: kívül maradni
mindenen, megőrizni az ország semlegessé
gét, amely az akkori körülmények között ért
hető törekvésük volt, az olvasóban mégis
gyanakvás kél: hátha kibékíthetetlen ilyenkor
a feszültség az óvatos megfontoltság és az
emberiesség között. Ráadásul Gergely Ágnes
nem ítélkezik, az olvasóra bízza, hogy a té
nyekkel és válaszokkal szembesülve eltűnöd

jék, mit nevezünk bölcsességnek, mit óvatos
ságnak, s mit gyávaságnak. Ujra meg újra ki
derül, mekkora a szakadék a politika és az
ember szándékai között, s hogy az előbbi ér
dekei nem feltétlenül esnek egybe az utóbbi
val. Meg kell mondanom, rég olvastam ilyen
lebilincselő könyvet a történelemről, amely
mint tudjuk, olykor ismétli magát, nem árt
hát a múltból és a félmúltból tapasztaltakat
gyűjteni. Erre figyelmeztet Gergely Ágnes
idehaza készített riportja is. Ezek alanyai
ugyanis az események megpróbáltjai, tragi
kus vagy drámai szereplői, Aki meg akarja
ismerni az erőszak igazi természetét, tisztába
jöhet vele a Haraszti Irénnel folytatott beszél
getésből, a Páger Antallal készített riportot
pedig akár tanítani lehetne az újságíró isko
lákban, hiszen meg lehet tanulni belőle, ho
gyan kerül közös hullámhoszra kérdező és
kérdezett anélkül, hogy udvarias táncot lejte
nének egymás tiszteletére. (Balassi Kiadó)
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