
A VÁROSMAJORI
Új JÉZUS SZíVE-TEMPLOM

1994-ben három kiemelkedő művész szüle
tésének századik évfordulóját ünnepeltük,
akik a keresztény Európa szellemi bölcsőjé

ben, az Örök Városban - 1928-30 között 
együttesen nyertek hatékony impulzust a
megújulásra.

Ezekben az esztendőkben virágoztatta fel
Gerevich Tibor a római Palazzo Falconieri
Magyar Intézetének művészi műhelyét, aho
va rendszeresen áramlott a tehetséges fiatal
művésznemzedék, hogy a késő középkor és
a kora reneszánsz szépségideálját átültesse az
üvegfalak és vasbeton épületek világába. A
"Római iskola" az ösztöndíjasoknak látványt,
rálátást adott a századokon átívelő antik és
modem stílusirányzatokra. A Római iskola
legelső generációjához tartozott Aba-Novák
Vilmos, Molnár C. Pál és Szőnyi István.

Árkay Aladár és fia, Árkay Bertalan szin
tén római indíttatásuk alapján váltak a har
mincas évek szakrális művészeténekmegha
tározó egyéniségeivé. Nevükhöz fűződik az
új városmajori Jézus SZíve-p!é~ánia~e~p.l~m
építése. A templom minden ízében itá liai Ih
letésű, s a bazilikás térrendezés előnyeit is
idézi új szerkezet-elemeivel. A korszerű

anyag és technológia fe1!'asznál~sával, a, ha~
mincas évek legkorszerubb kultikus építmé
nyévé lett. A Megváltó Krisztus halálát idéző
jubileumi szentévben, 1933-ban szentelte fel a
templomot Serédi Jusztinián hercegprímás.

A templom ragyogó falfelületeivel, széles
ablaknyílásaival, szerény oltárfülkéivel felkí
nálta magát a társművészeteknek és tudatos
választással a korábban római iskolás mű

vésztársaknak. így megbízást kapott Sztéhlo
Lili az üvegablakok megkomponálására, Pá
tzay Pál, Boldogfai Farkas Sándor és Ohmann
Béla szobrok és domborművek elkészítésére,
Molnár C. Pál a szárnyas oltár megfestésére;
Pekáry István oltárokat tervezett. A~ 1938. ~vi
Eucharisztikus világkongresszus tisztelet ére
határozták el a szentélymezők és a mennye
zeti kazetták díszítését, mely munkára a ki
magasló tehetségű, ugyancsak római iskolás
Aba-Novák Vilmost kérték fel.

A munkálatok fáradhatatlan koordinátora
és szellemi inspirátora a helyi plébános, lo
vag Kriegs-Au Emil volt. 1908-ban szentelték
pappá, a prímási székvárosban káplánként
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kezdte papi működését, majd 1910-től Buda
pesten hittanárkodott. Rábízták a Jézus Szíve
egyházközség megszervezését a Városmajor
területén. A közösség első istentiszteleti helye
a Maros utca és a Csaba utca sarkán álló lakó
ház alagsorában kialakított ideiglenes kápolna
volt. A lelkes hívősereg hamarosan templomot
építtetett magának. "A hívők bőkezű adakozá
sából, valamint a főváros mint kegyúr szerény
támogatásával emelt" templomot - mint plé
bániatemplomot - 1925-ben szentelte fel Cser
noch János bíboros hercegprímás.

Kilenc esztendő múltán, amikor a második
világháború első szele végigsöpört a főváro

son, és szovjet bomba robbant a Jézus Szíve
templom szentélye mellett, az üvegablakaitól
megfosztott templomról így vall Molnár Er
nő, az Egyházművészeti Tanács akkori el
nöke: "A városmajori plébániatemplom alap
rajzában, felépítésében, belső térkialakításá
ban, berendezéseiben és díszítéseiben a litur
giai és ikonográfiai előírásoknak tökéletesen
megfelel. Emellett a maga egészében művészi

alkotás, mondhatjuk, hogy valóságos múze
um, annyira jelentőségteljes a magyar egy
házművészet fejlődésében. A kazettákkal ta
golt mennyezet alkalmat adott freskók létesí
tésére. A freskók a világ teremtésének hét
napját ... ábrázolják. Rajzban, formában, kom
pozícióban tökéletes művészi alkotások. Aba
Novák Vilmos zseniális alkotásai. Monumen
talitásuk lenyűgöző. Velük indul el útjára a
korszeru magyar freskófestészet..."

Aba-Novák Vilmos történelmi műveinek

legjavát elpuszította a barbár elfogultság, le
meszelte a múltat megtagadó és idegen érde
keknek hódoló ideológia. Bár a városmajori al
kotásokat is fenyegette a háború réme, a mester
hattyúdalának egyikét mégis megőrizte a
Gondviselés. A Kéz, amely a Biblia szavai sze
rint széfválasztja az őselemeket, és Aba-Novák
freskóján még a kórót is kivir ágoztatja.

FARKAS ATTILA

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ..
FÓEGYHÁZMEGYE ZSINATI KONYVE

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy korszakos
és egyedülálló művet tart kezében az olvas~.

Hiszen ez a könyv nem egyetlen vagy ne
hány szerző alkotása, hanem több százan vet
tek részt több-kevesebb intenzitással abban a



hatalmas munkában, amelynek végeredmé
nyét a Könyv összefoglalja.

Két éves előkészületután 1994. július 3-9-e
között tartották meg az Esztergom-Budapesti
F5egyházmegye zsinatát Esztergomban. Az
ülések befejeztével Paskai László bíboros át
vette az elkészült dokumentumot, azt átnéz
te, átjavította, majd október 8-án kelt határo
zatával hivatalosan közzétette. Az így tör
vényerőre emelkedett dokumentumot tartal
mazza a Zsinati Könyv.

A Könyv tehát nem csupán szép elgondo
lásokat vázol egy lehetséges egyházi reform
ról, de nem is csak száraz rendelkezéseket
tartalmazó törvénygyűjtemény.Az elfogadott
célkitűzések konkrét rendelkezésekben vagy
javaslatokban a jövő gyakorlatát határozzák
meg. A fejezetek többsége négy részből áll:
teológiai alapvetéssel kezdődik, ezt konkrét
helyzetelemzés követi. A tényleges és a kívá
natos állapot összevetésébőlkövetkeznek az
tán a Javaslatok és a Rendelkezések.

A Könyv fejezetei a zsinat által megtár
gyalt nagy témakörök rendjében követik egy
mást. Az első rész Krisztus tanítói küldetését
követve az evangelizációval, a hitoktatással,
a katolikus iskolákkal és az ifjúsággal foglal
kozik. A második rész Krisztus pásztori kül
detésének feladatait összegzi: a szentségeket,
a keresztény családot, a papi életet, a pap
képzést és a hivatásgondozást, végül a diáko
nusok szolgálatát vizsgálja.

A harmadik rész Krisztus pásztori külde
tése nyomán az egyházmegye új szervezeti
kereteit jelöli ki. Ebben a legjelentősebb újítás,
hogy a lelkipásztori tevékenység három leg
fontosabb területének gondozását ún. szakte
rületi vikáriusokra bízza. így külön irányítója
lesz a pasztorális szakterületnek (beleértve az
ifjúságot, a családot, az egyházi egyesületeket
és mozgalmakat), a karitativ munkának és a
gazdasági feladatoknak, a társadalmi-oktatá
si-kulturális tevékenységnek. Ebben a rész
ben tekintik át a plébániák, a szerzetesek és a
világiak helyzetét, szerepét is.

Végül a negyedik rész az egyháznak a vi
lágban való küldetését tárgyalja. Itt kap he
lyet a sajátos csoportok (pl. kisebbségek, me
nekültek) lelkipásztori szolgálata, az ökeme
nizmus, a karitativ-szociális tevékenység, az
egyház és a társadalom kapcsolata.

Az Esztergom-Budapesti F5egyházmegye
életének alapirányait a következő évekre ki
jelölte a Zsinati Könyv. De bizonyára alapul
szolgál majd a magyar katolikus egyház töb-
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bi egyházmegyéinek is, s kiindulópontja lehet
egy országos egyházi reformnak, megújulás
nak. Alaposan kell ismemie tehát mindan
nak, akit komolyan foglalkoztat az egyház je
lene és jövője, s főleg azoknak, akik az egy
házban, az egyházért dolgoznak. (Szent István
Társulat)

LUI<Acs LAsZL6

BÁNK JÓZSEF:
ÉLETÜNK. GONDOLATOK KÖNYVE

Amint a nyugalmazott érsek-püspök könyvét
lapozgatjuk, óhatatlanul lelkiismeretvizsgála
tot kell tartanunk. Az idézetek - mert a mű
idézetek, nagy személyiségek találó mondá
sainak gyűjteménye - és csoportosításuk
ugyanis az emberi élet teljességét világítják
át, bűneinket és hibáinkat, erényeinket és a
jócselekedetek végrehajtására adott esélyün
ket. A hatalmas arányú válogatást remekül
hasznosíthatják a szentbeszédeikre készülő

papok, de legalább ennyire alkalmas arra is,
hogy naponta bárki felüsse, és a benne olvas
ható életbölcsességek segítségével végiggon
dolja napját, tetteit, amelyeket néha egészen
más megvilágításban idézhet így maga elé.

Bánk József könyve három nagy fejezetre
oszlik: Pillérek, Hétköznapok, Buktatók, s az ol
vasó tájékozódását tárgymutató is könnyíti. A
szerző bevezetőjében a következőket írja:
"Gyakorlati célt követtem - tehát nem re
gényez, melyet folyamatosan kell olvasni. In
kább arra kell törekedni, hogy néha-néha ve
gyük kézbe - nem számít, hol nyitjuk ki -,
a sok gondolat között mindig találunk éppen
olyat, amely akkor és ott nekünk szól, és a mi
kérdéseinkre ad választ!"

Az érsek-püspök sugallata szerint üssük
föl tehát, rábízva magunkat a véletlenre. Ez
ugyan néha furcsa bakugrásokra képes. E so
rok írójának ugyanis épp az Evés címszónál
sikerült landolnia. Az első török közmondás
mindenesetre félelmetes távlatokat nyit: "Aki
teleeszi magát, fogaival vájja ki saját sírját."
Próbálkozzunk inkább másutt! Ezúttal az EI
lenvéleményt pásztázhatjuk végig, például a
mindig bámulatosan szellemes Chesterton
aforizmáját: "Az eszmék tragikuma, hogy a
legképtelenebb téveszmét is lehet szellemes
formában vitatni."

Az olvasó eleinte némi meglepetéssel ta
pasztalja, hogy nem mindegyik idézet, tanács
után szerepel forrás-megjelölés. Aztán megvi
lágosodik számunkra: Bánk József ezekben az



esetekben szerényen elhallgatja a saját nevét,
s érett életbölcsességére mi sem jellemzőbb,

mint hogy ezek a reflexiói harmonikusan il
leszkednek a többi közé.

Hatalmas munka, mély életismeret teste
sül meg e könyvben. A szerző fordítóként is
tiszteletre méltó erényeket mutat. Ha szabad
egyetlen megjegyzést tennünk: Menandrosz
híres megfogalmazását, mely a könyvben így
szerepel: "Orömet jelent az ember - ha em
ber", kifejezőbbnek érezzük ebben a formá
ban: "Milyen szép embemek lenni, ha az em
ber igazán ember."

Tulajdonképpen mindenki bőven talál a
gyűjteményben személyéhez szóló gondola
tot. E rövid ismertetésünket hadd fejezzük be
Seneca időszerű megállapításával: "Nem szi
lárd az az ország, ahol nincs szégyenérzet,
jogtisztelet, vallásosság és hűség." (Szent Ist
ván Társulat)

RÓNAY LÁSZLÓ

CZIFFRA GYÖRGY
POSZTUMUSZ ALBUMA

Cziffra György vitathatatlanul a 20. század
legjelentősebb zongoraművész-egyéniségei

közé tartozott. Briliánsan virtuóz játékát vi
lágszerte nagy elismerés övezte, Magyaror
szágon pedig neve és művészete immár
visszavonhatatlanul legendát is jelent. A cso
dagyermekként feltűnt egykori Dohnányi-ta
nítványt a háború évei, a hadifogság, a bör
tön és a családi tragédiák sem tudták megtör
ni; hosszú éveken át éjszakai barok zongorís
tájaként biztosította megélhetését, de közben
folyamatosan képezte magát, s ennek köszön
hette, hogy az 1956-os forradalom után - el
hagyva Magyarországot - hamarosan a
meghatározó európai előadóművészek egyi
ke lett.

A Hungaroton elődje, a Magyar Hangle
mezgyártó Vállalat az ötvenes évek közepén
több mint négyórányi hangfelvételt készített
a börtönből nem sokkal korábban szabadult
művésszel, s e felvételek többsége az elmúlt
évtizedekben hagyományos lemezen meg is
jelent. A közelmúltban látott napvilágot az a
CD-válogatás, amelynek különlegessége,
hogy a korábban már kiadott felvételek egy
része - Liszt: Transzcendens etúdök és ifj. Jo
hann Strauss népszerű darabjainak Cziffra ál
tal készített parafrázisai - mellett egy mind
eddig publikálatlan produkciót is tartalmaz.
Cziffra 1955 februárjában, a Rozsnyai Zoltán
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vezényelte Magyar Állami Hangverseny
zenekar közreműködésével játszotta hang
szalagra Gershwin Rhapsody in Bluecímű mű
vét, de a felvétel megjelentetését később nem
engedélyezte; talán azért, mert a közismert
Gershwin-kompozíció, a szimfonikus jazz sa
ját korábbi életére, kényszerű könnyűzenészi

múlljára emlékeztette.
A művész özvegyének hozzájárulásával

megjelent felvételen Cziffra György bámula
tos technikai felkészültsége, fölényes elegan
ciája, természetessége, szuggesztív előadás

módja magával ragadó; a Kék rapszódia válto
zatos ritmikája, pompás hangszíneí, dinami
kai kontrasztjai nagyszerűen érvényesülnek.
A zongora bravúros szólójához harmoniku
san társul az Állami Hangversenyzenekar
koncentrált, pontos és korrekt kísérete. A
Liszt-etúdök sorából kiemelkedik a Wilde Jagd
szenvedélyessége és a Ricordanza érzelmes
melankőliája, amely után hatásos kontrasztot
s egyben valódi oldást jelentenek a jól ismert
Strauss-részletek. A Kék Duna kering6ben, a
Tere-fere polkaban, valamint A denevér és A ci
gánybáró dallamait feldolgozó parafrázisok
ban Cziffra játékának csillogó humora is
megmutatkozik.

A ritkaságértékű archív felvételekből ösz
szeállított album technikailag ugyan koránt
sem tökéletes - az ötvenes évek kezdetleges
magyar hangfelvételeinek ismeretében ez
nem meglepő -, de Cziffra György posztu
musz CD-je így is az idei év legfontosabb ma
gyar hanglemezkiadványainak egyike. (Hun
garoton Classic, 1994)

RETKESATTILA

ROMANO GUARDINI:
LEVELEK AZ ÖNNEVELÉSRÓl

Kétszeres hiányt pótol, s ezért örömöt is je
lent e könyv megjelenése. Az utóbbi időben

reneszánszát éljük a vallásos könyvkiadás
nak, az olvasó már szinte elvész a megjelent
könyvek özönében, s nehezen tudja kiválo
gatni közülük a csakugyan értékeseket. En
nek ellenére fontos témák, könyvek továbbra
is hiányoznak. Ilyenek a fiataloknak (és idő

sebbeknek is!) szóló önnevelési könyvek,
amelyek útmutatást adhatnának arra, hogyan
formáljuk személyiségünket, hogyemberebb
s keresztényibb emberré lehessünk. Ezért is
örülhetünk annak, hogy egy ilyen témájú, ma
már klasszikusnak számító könyv megjelenik



a magyar könyvpiacon. (A fordítás a Ciszterci
Nővérek Boldogasszony Házában készült.)

A könyv sorra vesz néhány olyan jellem
vonást, erényt, amelyek nélkülözhetetlenek a
nemes, boldog, keresztény élethez. Beszél az
igazi örömről, amelynek forrása maga Isten,
az igazság tiszteletéről, az őszinteségről, a
benső szabadságról, a fegyelemről és a rend
ről, az ajándékozásról és az elfogadásról, a
vendégszeretetről, a felelősségről, az imád
ságról, a lovagiasságról, a szolgálatról, az al
kotásról és a játékról, a hallgatásról, a benső

békéről és az ünnepről. Csupa olyan erény,
amelynek értékét idejében fel kell ismernünk,
s amelynek megszerzésére tudatosan és kitar
tóan kell törekednünk attól az időtől kezdve,
hogy tudatosan, reflexíven akarjuk élni, és
szebbé, hasznosabbá tenni az életünket.

Örömmel vettük kézbe a könyvet azért is,
mert az a Romano Guardini (1885-1968) írta,
akit méltánytalanul felejtettek el, holott szá
zadunk egyik jelentős gondolkodója, a két vi
lágháború közti liturgikus megújulási moz
galom egyik vezéregyénisége s e kor egyik
legnagyobb hatású ifjúsági lelkipásztora volt.
Gazdagította volna a könyvet, s megkönnyí
tette volna az olvasó tájékozódását, ha egy
utószó megismertet a szerzövel, bemutalja el
sősorban pedagógiai és ifjúsági lelkipásztori
munkásságát, a maga korában legendásan hí
ressé lett Quickborn mozgalmat és központ
ját, Rothenfels várát. Az eredeti könyv első

sorban e közösség számára készült, 1924-ben,
mégpedig - mivel Guardini fiúkkal foglal
kozott - elsősorban fiúk részére s a közössé
gi nevelés szempontjait hangsúlyozva.

Guardinit most fedezik fel újra hazájában,
Németországban is. Az átdolgozott, új német
kiadás a jelek szerint még korábban készült
el. Örülünk, hogy most magyarul is kézbeve
hetjük. s fiatalok és öregek egyaránt okulha
tunk Guardini bölcs, lényegretörö. mélysége
sen humánus és keresztény, mint maga
mondja, "komoly" tanácsaiból.

(Szent István Társulat)

LUKACSLÁszL6

NEMESKÜRTY ISTVÁN:
KIS MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET

Nemeskürty István évtizedek óta fittyet hány
arra a babonára, hogy a társadalomtudós
csak specialista lehet, aki egyetlen téma bű

völetében él és dolgozik. 6t könyveiben, ta
nulmányaiban mindig a kérdések sokszerű-
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sége, a problémák nagy távlatai foglalkoztat
ták, akkor is, amikor egy-egy részlet - a szó
legjobb értelmében vett - szaktudósává ké
pezte magát. A 17. század magyar irodalmá
nak kutatása, a Mohács utáni évtizedek tár
sadalomrajza, az 1849 utáni időszak újszerű

feltárása, a doni katasztrófa elemzése az ő

módszerével mindig távlatos összefüggések
hálózatába ágyazódott. Már szinte önkénte
len következett ebből a fajta megközelítés
módból, hogy az 1980-as évek első felében
összefoglalja az egész magyar irodalom törté
netét a saját belátása és felfogása szerint. Az
évtized vége felé pedig ugyancsak a távlatos
összefüggések keresése ösztönözte arra, hogy
még tovább menjen, és megírja a magyar mű
velődéstörténetkis tükrét. Könyve eredetileg
a műveltebb külföldi olvasóközönség számára
készült a világos, közérthető összefoglalás igé
nyével, s először németül jelent meg. Alig pár
esztendővel ezelőtt látott napvilágot magyarul,
s 1944-ben máris második kiadását érte meg,
változatlan főszöveggel, de tanulmánynak beil
lő, s az előző kiadásban nem szereplő előszóval.

E nem egészen kétszáz lapot számláló kis
könyv bámulatos mennyiségűanyagot tár 01
vasója elé a korai Árpád kortól egészen a leg
utóbbi időkig. Román és gótikus templomok
tól a mai filmművészetig áttekinthető képet
rajzol a magyar művelődés legfontosabb irá
nyairól, eredményeiről, s a kultúra sokféle
megnyilatkozását, szándékát, stílusát a törté
nelmi események és alakulások tükrében mu
tatja be. Már periodizációja is érdekes. A kö
zépkor végét a Mohács utáni korszaknál húz
za meg, noha Mátyás uralkodását már a re
neszánsz felvirágzásának nevezi. Külön feje
zetben tárgyalja a barokk időszakát,majd kü
lön fejezetet szán a felvilágosodás korának,
külön fejezetet a magyar romantikának és né
piességnek. Korszakhatárként tünteti fel
1848-at, s onnan egyetlen ívnek rajzolja a Tri
anonig vezető időszakot. Huszonnégy lapon
foglalkozik a két háború közötti korszakkal s
mintegy húszon a jelenünket megelőző félév
századdal, melyet a "kényszerű megalkuvás
félévszázadának" nevez. Megírásmódját te
kintve a magyar esszé legjobb hagyományait
követi, előadása szép, világos és közérthető.

mentes mind a túlzó szakzsargontól, mind a
túlzó metaforikusságtól.

Az iskolatörténet, irodalom, építészet, kéz
művesség, képzőművészet, zene adatainak
hatalmas mennyiségét világosan elrendezni
és áttekinthető rendben megírni csak határo-



zott elképzelés és meggyőződés alapján volt
lehetséges. A történetbölcseleti elv, mely
egyetlen fonalra fűzi fel anyagát, a magyar
kultúra kettős elköteleződésérőlszól. A ma
gyar nemzeti művelődéseurópaiságára és ke
reszténységére. Művelődéstörténetünk ebben
a kettős kötelékben ível az árpádházi kirá
lyoktól, Szent Istvántól egészen máig. A ma
gyar kultúra nemzeti identitását nem is ke
resheljük másban, mint éppen ebben a kettős

kötésben. Az első századokban e kettő még
tökéletesen egybesimult, az európaiság egyet
jelentett a kereszténységgel s a kereszténység
az európaisággal. Később, az újkortól kezdve
elváltak egymástól de - s ez megint a ma
gyar kultúra sajátlagos vonása - szembe so
ha (legalábbis hosszabb időre) nem kerültek
egymással.

Természetesen az ilyen összefoglaló könyv
számos kérdésben válthat ki vitákat. Ilyen a
reneszánsz már említett periodizációja, ilyen
az újonnan írott bevezető túlzott ideologizá
ló-politizáló hangja, ilyen a romantika ívét
megtörő 184B-as korszakhatár. Ilyen a függe
lék, melyben a két háború között Corvin-lán
cot és Corvin-koszorút kapott személyek név
sorát közli a kötet avval a kisérő mondattal,
hogy ez a névsor Ifa két háború közötti ma
gyar kultúrpolitika hű tükre". E rövid recen
zió nem alkalmas arra, hogy vitát kezdemé
nyezzen, s nem is szükséges, mert a kitűnő

könyv írója is jól ismeri azt a másik névsort,
amely azok nevét tartalmazhatja. akik nem
hogy ilyen kitüntetést nem kaptak abban a
korszakban, hanem a bevezetett numerus c1a
usus miatt egyetemre sem mehettek, külföl
dön végezték tanulmányaikat, külországok
intézeteiben lettek neves, világhírű tudósok.
Nobel-díjasaink nagy része - akikre méltán
vagyunk büszkék -ezek sorából került ki.
Az ilyen és ehhez hasonló megjegyzések el
lenére a recenzens csak avval foglalhalja
össze véleményét, hogy minden olvasója fi
gyelmébe ajánlja e könyvet, s azt kívánja,
hogy álljon ott minden igényes olvasó köny
vespolcán. (Szent István Társulat)

KENYERES ZOLTAN

SEBŐK ÉVA: BELSŐ SÁV

A szép és kissé titokzatos küllemű, tenger
zöld verseskötetet forgatva a líra mesterfogá
saiban esetleg járatlan olvasó is könnyen be
letanul az egyetlen, ám annál változatosab-
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ban kezelt formába. Sebők Éva csupa-esupa
jambust ír, költeményeinek páratlan soraiba
mindig ötöt, a páros sorokba mindig kettőt

állítva. Például így: "A bánat bennem ván
dorútra kelt. / Bolyong. Hol itt, / holott bú
vik meg - aztán megy tovább. / Ma homlo
kom / redői közt, egy kis platón tanyáz..."
Ezzel megszólalt az uralkodó élménykörök
egyike, a melankólia is. A másik: az elmúlás
képzete. S a kettő együtt, noha önmagukban
nem merítik ki a kötet témáit, erőteljes akusz
tikus hatást keltve zengeti meg - a hangta
lanságot. A kőltőnő a beszédes csöndek poé
tája, a benső dallam lírikusa. Ahogy élre állí
tott címversében mondja: "Mindentudó závár
az ajkamon."

A "válaszom csak egy: / a hallgatás" val
lomását követte ez a verszárlat. Sebők Éva
megragadó változatossággal hallgat. S aki
hallgat rá, az a jobbára rímtelen, csak néha
ékes-rímes jambusokba belehallja az olyan
gyönyörű hangjátékokat, mint "A héroszok
korára nagy, kövér / pontot teszünk. / Akár
egy könnycsepp. Vagy pecsétviasz. / Vagy
légypiszok" csepp és pecsét szavaiba a lehelet
finom csipkerímeket, az átvetéses hangzó- és
hangzásbravúrt.

A forma és a beszédmód monotóniája nél
kül elképzelhetetlen lenne ez a versgyűjte

mény, amely telt egyszólamúságában érezteti,
hogy a költönö mily sok versalaknak művé

sze. Olyan világ ez, mint amilyet a Mozdulat
című vers láttat: "A pantomimban bízom:
zárt ajak, / de tárt karok. .." A speciális moz
dulatművészete sajátos. enyhén groteszk, fu
vallatosan derűs változata hű képe, metaforá
ja a verset író ember betükbe mentett mozdu
latainak, egy megjelenítésformának, mely
nem is befelé, de messzire néző.

A Relsó" sáv, a titkos lélekút szakadatlanul,
rejtelmes fényben szeli át a kötetet. A szűk

szavú, puritán jelzős szerkezetbe belekompo
nálta magát a gyííjtemény. Ha olykor üres is,
ez az út: van. Néha valóban üres: az ismétlé
sek jellegéből fakadóan az öt ciklus inkább a
maga egészében és reprezentatív műveiben,

nem pedig valamennyi darabjában él.
Öt jambus, két jambus, öt jambus, két jam

bus... Kétpólusú könyv, alkotói mestermun
ka. Rengeteg az aforisztikus, enigmatikus
elem, az önmagába sűrűsödött zárvány. S
minden részecskébe "Befér / az emberálarc
- és az emberarc."(Tevan Kiadó)

TAR/AN TAMAs



JOHN STUART MILL:
A SZABADSÁGRÓL

A Századvég Kiadó a Readers International
l~l k~z.ös~n kezdett új vállalkozása a politikai
filozófia Jelentős szövegeinek kiadását jelöli
meg fel?datául. így jelent meg újra MilI híres
tanulmánya, amely kétségkívül ma is provo
katív, élő kérdéseket megfogalmazó mű. Per
sze nemcsak - sőt, nem is igazából - poli
tikai "útmutatóként" válik beszédessé MilI
értekezése, noha a liberalizmus értelmezése a
mai Magyarországon - úgy tűnik - elsőd

legesen aktuálpolitikai kérdésként jelenik
meg. Immár közhelynek tűnik fe1hívni a fi
gyelmet arra, hogy a liberalizmus még politi
kai kategóriaként is olyan fogalom, amely
csak történeti kontextusban, különbözö je
löltekkel" érthető, s nagyon kicsi az "örÖk"
értelmet alkotó "közös halmaz". Ebből a
szempontból is tanulságos MilIt olvasni, aki
egyébként maga is példát nyújt a valós tör
téneti olvasásra azzal, hogy az örök" kér-
d , k "
e~e meg~ogalm~ási különbségeit is kimu-

tatja. A mal olvaso számára rendkívül tanul
ságos lehet MilI különbségtétele az akaratsza
b~ds~g és a polgári-társadalmi szabadság kö
zött, Illetve a szabadság-hatalom viszony dif
f~~enci~lt megközelítése. Filozófiailag külö
nosen erdekes lehet a művet Foucault szöve
~eiv~l "párbesz~ltető" olvasata. Ezt kifejteni
Itt ~mc~ leh~tős~g, de utalni lehetne például
a k?zvelem~n~ es a sZ~kás elemzésére, vagy
a hitről valo bízonyosség mint tudás elosz
tá~á~" ~ri.ntő pas,szusokra. Úgy tűnik, MilI
orI.gmahtas-esz~eny? tá;sa?alomfelfogása
szamos olyan implicit kerdesre is reagál,
amelyeket Foucault strukturalista diskurzus
elmélete felvet. MilI értekezése a szó legpozi
tívabb értelméb~n "nyitott mű" (jellemző,

hogy gyakran el a "lehetséges történelem"
konstrukcióképző eszközeivel), olyan írás
amelyet a múlt század legprovokatívabb ha~
gyományai közé sorolhat a huszadik századi
olvasat is. (Századvég-Readers International, 1994)

KULCsAR-SZABÓ ZOLTAN

E. C. SUTTNER:
A KATOLIKUS EGYHÁZ
A SZOVJETUNIÓBAN

E. e. Suttner, a bécsi egyetem katolikus teo
ló~i~i karának n~ves patrológia-professzora
ket evvel ezelőtt írta ezt az áttekintő müvet,
ax.nely m~st a Kö~ép~Európa katolikus egyhá
zanak részegyházait bemutató sorozatban
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megjelent. A közelmúlt üldöztetéseinek átte
kintése a valahai Szovjetunió által lefedett te
r~le.teken két oknál fogva is nehézségekbe üt
~ozlk. Az első a megbízható források hiánya
llIetv~ azo~ föltáratlansága; a második pedig
a hatarok es ezen belül az egyházi közigaz
gatási határok állandó változása. A szerző a
második világháború után történtekre össz
p'ont~sí~a a figyel~ét, és a pe~esztrojka ide
jéről ís x.n~pemlekezlk. ~ ~!íam keresztények
keresztútjanak egyes stációíhoz az ismeret
anyag kris.~l~osodás~ pontjai az egyes na
gyobb területi egysegek. Az uniós-unitus
egyházak parancsszóra olvadtak be az orto
doxiába, legföljebb az időpont jelentett némi
el~érést meg a papok-hívek fogadtatása 
zsinat utáni, ökumenikus szóhasználattal él
ve - keleti testvéreik részéről. A börtönök
ben, lágerekben viszont egyforma fogadtatás
várt azokra, akik nem engedelmeskedtek a
,,&ener~l~szimusz// egyháztereprendezési el
kep~eleselI~e~:. f\ katolikus k~zösségek kol
lektív tragédiájának megszemelyesítői: And
reas Szepticky metropolita és Michel d'Her
bigny jezsuita szerzetesből lett püspök rövid,
ám annál lényeglátóbb jellemzéssel kerülnek
bemutatásra. Ennek kapcsán érdemes elgon
dolkodni a Vatikán diplomáciai tevékenysé
g~nek h~sszú időn keresztül jellemző, néha
túlzott varakozásokat keltő, az ortodox szláv
népek felé megnyilvánuló és gyakran ellenté
tel~z~s ~~l~ül maradt jóin~ulatáról;meg arról
~ illúzióről. ~ogy a 20. szazad egyik totalitá
rIUS rendszereben lehetséges a földalatti egy
ház létrehozása.

Molnár István hasonló témájú tanul
x.ná.ny~i a Vigilia h~sábjain és megjelenés előtt

allo konyve egyarant hasznos és részletes ki
egészítést jelenthet Ke. Suttner kiváló össze
foglalásához. (Ecclesia Sancta sorozat, 2.kötet.
MKPK Egyháztörténeti Bizottsága Budapest
1994) "

TÖRÖK JÓZSEF

KABDEBÓ TAMÁS: ÁRAPÁLY

Az Angliában élő jeles író háromkötetesre ter
vezett regényfolyamának első, önmagában is
kerek egész részét izgalmas kísérletnek is ne
vezhetjük. A szerző ugyanis a történelmi és
fejlődésregény jellemzőit egyesíti, ugyanak
kor a modern regényre jellemző személyes
s~~~el, el?izonytal~nító kommentárokkal épí
tí fol. A elm a Dunara is utal, amelynek ebben
a részben jelentős szerepe van, de az életre is,



amely hol árad, hol apad, a hétköznapok ese
ményeit néha drámák gyorsítják föl, máskor
a megszokott mederben telik egyik nap a má
sik után.

. A történet középpontjában Dé, egy roman-
tikus/ kedves és jólelkű fiatalember áll. Sze
relmével, Bűbájjal akár főszereplőknekis ne
vezhetnénk őket, ha nem kisértene folyvást
az a sejtelem, hogy az igazi főhős Magyaror
szág történelme, amelynek menetét folyvást
keresztezi a tájegység múltja, megoldatlanul
hagyott vagy megoldatlan ellentmondásai,
feszültségei. Kabdebó Tamás kiváló érzékkel
tárja föl az egyéni lét és idő mechanizmusát,
amelybe folyvást belejátszik a történelmi idő,

amely korlátozza a hősök akaratát és szabad
ságát/ s minduntalan kilendíti őket pályájuk
ról. Ráadásul Dé és Bűbáj "sűrű" időben él
nek: az 50-es, 60-as években. Amikor egymás
ra találnak, még javában érvényesül a dik
tatúra. Kabdebó Tamás bemutatja, hogyan
szegényítették el ezek az évek a falusi embert,
ugyanakkor azonban sokak gondolkodás~

nak, érzelmeinek tisztaságát nem kezdték ki.
De a tisztán maradtak sorsát is alapvetően

befolyásolják az általuk kormányozhatatlan
események. Dé és Bűbáj szövetsége is felbom
lik/ elsodródnak egymástól, ám érezni, hogy
ismét egymásra lelnek, mert a kettejüket egy
máshoz fűző szálak erősebbek, mint kör
nyezetük vonzásai.

A regényben természetesen fontos szere
pet kapnak 1956 eseményei is. Lényeges
azonban, hogy az író nem ezeket állítja a
középpontba, hanem az életfolyamok ~gyik,

természetesen igen jelentős befolyésolójának
mutatja. Ne feledjük: 1956 novemberétől fia
talok ezrei és ezrei sodródtak Nyugatra. Ér
zésvilágukat - a regényben a szereplök új
környezetét is - meghatározza a jelképes és
valóságos Dunához való kötődésük,

Az író egyik legnagyobb erőssége az ala
kok mozgatása. A regény sodrában számtalan
fontos és kevésbé fontos szereplö kerül kap
csolatba a főszereplőkkel. de egyikük felbuk
kanása sem véletlenszerű: pontosan megraj
zolt/ hiteles jellemek. S ami fontossá teszi
őket, nemcsak cselekszenek, hanem gondol
kodnak is; néha nem is érzékeljük egészen
pontosan, vajon a beiktatott történelmi kite
kintések a szereplök vagy az író tudattermé
kei.

Végezetül félénken és óvatosan merem
csak megkockáztatni (manapság ugyanis az
ilyesmi enyhén szólva gyanús): az Arapály ér-
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dekes, olvasmányos, néhol izgalmas regény.
Persze, saját múltunkkal, ha áttételesen is, de
szembesülni, mindig felkavaró élmény. És
Kabdebó Tamás úgy alkotta meg folyamregé
nye első kötetét, hogy az valamelyest a mi
sorsunkat is bemutatja. (Stádium)

R6NAY LAszL6

KOCZISZKY ÉVA:
HÖLDERLIN - KÖLTÉSZET
A SÖTÉT NAP FÉNYÉNÉL

Hogy az ezredvégi irodalomérték horizontjá
ban Hölderlin költészete (pontosabban annak
értelmezési lehetősége) centrális helyet foglal
el - azt legalább két tényező indokolja. Egy
részt a kulturális memória-kutatások (például
Maturana, Valera, Luhmann illetőleg azon
szerzők és dolgozatok, amelyekre Kulcsár
Szabó Zoltán a Vigilia 1994.5. számában már
utalt) alapján/szerint felértékelődötta memo
technika hölderlini fordulata, hiszen ráirányí
totta a figyelmet az emlékezet kétirányú moz
gására. Másrészt a genetikus kritikai módsze
rei (D. E. Sattler frankfurti Hölderlin-kiadá
sai) lehetövé teszik az egyenértékű, egymás
mellett érvényes különböző szövegvariánsok
vizsgálatát, így az elemző a változtatási irá
nyok mentén (is) értelmezheti a műveket 
felvázolva a szerző alkotásainak genealógiá
ját. De természetesen nemcsak elméleti előfel

tevések legitimálják a Hölderlin újraértés~re

tett kísérleteket, hanem mindenekelőtt a Je
lenkor irodalma, amely kapcsolatot létesít a
tradícióval (két példát kiragadva a mai ma
gyar költészetből- Kovács András Ferenc és
Kukorelly Endre egyes versei említhetők).

Kocziszky Éva monográfiájának megjelenését
tehát több komponens teszi időszerűvé.

A szerző által "sajátos" könyvként defini
ált mű szempontrendszere valóban "korsza
kos" (tehát új) a magyar Hölderlin-recepció
ban. Ugyanis az interpretáció elsősorban arra
koncentrál, hogy a német költő életművében

a "költés megköltése" hogyan szorítja ki fo
kozatosan a "mú" horizontját, hiszen "a szö
veg konzekvensen számolja föl önmagát,
semmisül meg az átírások, a variánsok és
vázlatok egymásmelletiségében és egymás
utánjában". Vagyis képes érzékeltetni/bemu
tatni azt a folyamatot, amely a görögség em
lékezetét megszólító Hölderlin-szövegek
elemzései szerint a "modernség áttörését" je
lenti. Kocziszky Éva Hölderlin-könyve arra a
kérdésre keresi a válasz/oka/t, amelyet Mi-



chel Foucault így fogalmazott meg: "Hogyan
lehetséges olyan nyelv, mel~. egy és u&yan
azon diskurzust folytat a koltészettel es az
elmebetegséggel?" (Századvég - Gond, 1994)

H.NAGY PÉTER

KÖNYV A TEXASI MAGYAROKRÓl

Közhely hogy nincs a világnak olyan pontja,
ahol ~gyarokra ne bukkanhatnánk. Mégis
kellemes meglepetés, ha nem pusztán színes
riport/ hanem tudományos igé~yű - és a~

nak meg is felelő - munka szol róluk. 5 k':l
lön figyelemreméltó, ha e munka szerzője

nem magyar származású, pusztán a tudo-
mányos érdeklődés v~zeti tollá~. .

James Patrick McGulre a texasi San AntOnIO
egyetemének történészprofesszora vaskos,
háromszáz oldalas könyvben megírta az ál
lamba bevándorolt magyarok felkutatható hi
teles történetét, The Hungarian Texans címmel.
A képekkel, dokumentumokkal és topográfi
ákkal bőven illusztrált könyv nyolc fejezetéből

három az amerikai magyar emigráció egyik
legjelesebbikével, Ujházi László családjával és
baráti körével foglalkozik. Ujházi Kossuth híve
volt radikális demokrata, aki Komárom polgári
ko~ybiztosaként kapott a kapitulációkor
menlevelet, és előbb az egyesült államokbeli I?""
wába költözött, ahol megalapította New Budat,
majd a texasbeli san Antonio mellett vásárolt
birtokot amelyet 5írmezőnek nevezett el. Ott
élt és haÍt is meg, legkisebb leánya emlékét má-
ig őrzi a helyi emlékezet.. ,

Beszámol a könyv a későbbi bevándorlok
hol sikeres, hol sanyarú, de majdnem mindig
kalandos sorsáról is, a századforduló nagy
emigrációs hulláma.itól száz~d~k kü~.ö~b~ző
indíttatású politikai me~ekultjellg. Folo~e~b

figyelemreméltó k?'.'etnI, ah0ID:?n a .faJI ';11
döztetés menekültjei vagy a faji nacionaliz
mus megszállottjai egyként beépülnek e9Y
mindössze kétszáz esztendős nemzet múlt
nélküli és heterogén elemekből összkovácso
lód ó újkori államába.

J. P. McGuire mindig pontos és hiteles. Jól
lehet magyarul ne~ tudott" m~nkáját ,~~rdí
tással, forráskutatassal ott es Itt, temajanak
élő alanyai segítették. A múlt idő pedig arra
utal, hogy a könyv posztumusz; egy e~zten

dővel szerzője halála Után, 1993-ban Jelent
meg az egyetem kiadásában, több h~lyi .ma
gyar egyesület támogatásával. (The UnlverSI~ of
Texas, Institute of Texan Cultures at San AntOniO).

BGGATIPÉTER
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MÁRTON LÁSZLÓ: A NAGYRATÖRŐ
(szomorújáték)

Posztmodern kísérlet Márton László műve:

kísérlet a műfajjal, kísérlet a nyelvvel, kísérlet
irodalmunkkal. Helyszín Erdély, idő 1590
1598/ Báthory Zsigmond rövid fejedelemsége,
melynek Basta császári biztos bevonulása.vet
véget. Téma Erdély önállósága. Mondhatjuk,
szinte provokáció ma ilyen művet írni.

Nemcsak a műfaj keretei feszítődnek szét,
hiszen rendkívül sokszereplős,barokkos cse
lekményű tragédiát olvashatunk, tegyük hoz
zá: a szereplők szinte követhetetlenül váliják
egymást, s a cselekmény ágai sokszor már:
már kibogozhata~anok..5 légy~.I1: az ol~aso
bármennyire is nyitott minden uJ Iránt: türel
me véges, a műalkotás egyensúlya pedig
könnyen felborul.

Nemcsak a nyelvi rétegek oldódnak egy
másba hiszen Márton László valami nagyon
különÖs, soha nem volt nyelvet archaizál,
amely leginkább Berzsenyi, Vörösmarty nyel
véhez hasonlítható, néminemű komikummal,
öniróniával fűszerezve. Ez a sajátos, félig köl
tői/ félig archaikus nyelv azonba~ lépten:nyo
mon kibicsaklik, a szerző szándekosan síklat
ja ki mai, helyenként szlenges vágányokra.
Minduntalan ilyen zavaró mondatokba bot
lunk: "Ebben az országban mindenki megeszi
a saját ganéját!" Ugy~nígy a ~ereplők szájá
ba adott bölcselkedes parodisztikusan 20.
századi:

"Mert mi, akik milliószámra nyüzsgünk
e paránynál parányibb sárfikarcon
mi, teremtmények mit remélhetünk:
mennyi figyelmet fordít ránk az Isten?
És ha figyel - hisz éles a szeme
lát hajszálat és lát verébfiat -
mi nem tévesztjük szem elől magunkat?"
Sajnos ez a kétségtelenül eredeti, invenci-

ózus nyelvhasználat néhol nemcsak fárasztó,
hanem az ízléstelenség határát is súrolja. Leg
kirívóbb példája ennek a felszabadított szé
kely parasztok farsangján elhangzó rigmu
sok. A nyelv és műfaj korlátainak lebontása
mellett Márton László irodalmunk társadal
mi sze;epvállalását, a nemzeti kérdés melletti
elkötelezettségét kérdőjelezi meg. A mű tö~~

klasszikusunkat idézi fel: a nyelven keresztül
Vörösmartyt Berzsenyit, Madáchot, a műfaj

által Katonát, a helyszín, a téma által pedig
Móricz Tündérkertjét. Az első részben találunk
egy Arany-reminiszcenciát is, hiszen. a
hatalommegosztás kérdése, Boldizsár ~s~lg
mond közös fejedelemsége a Buda halálat Jut-



tatja eszünkbe. Azonban a szerző kontrasztív
szándékkal idézi fel e nemzeti kérdéssel fog
lalkozó klasszikus műveket, hogy nyilvánva
Jóvá tegye a nemzeti kérdés végét. Nem talá
lunk egy olyan szereplőt sem, aki belekénys
zeríthető lenne az e területen használatos sé
mákba. Mindenki könnyen változtatja nem
csak nézeteit, szerepkörét is. A személyes,
anyagi vagy hatalmi érdekek sem szolgálnak
már magyarázatul a köpönyegforgatásra.
Cselszövés cselszövés hátán, összeesküvés
összeesküvést követ, érdekek, vélemények,
elvek ütköznek és változnak: a politika világa
kiszámíthatatlan, irracionális - de nem tra
gikus. S az, hogy Erdély önálló vagy nem
önálló, az már rég senkinek nem fontos.

A háromrészes szomorújáték érdekessége
s érdemei mellett mégsem sikerült munka.
Szerzője cikkeiben, vele készített interjúkban
értékes megállapításokat tesz irodalmunkról.
Most is érezhetjük ezt: mintha egy irodalmár
gondolnodna közvetett módon írodal
munkról, de mindez nem formálódik egysé
ges műalkotássá, (Él6 Irodalom Sorozat, Jelen
kor, Pécs)

LIPTAICSILLA

SZÁNTÓ PIROSKA: AKT

"Én, Sz. P. festő, aki ötven esztendeig élt Vas
István költővel Budapesten a Duna két part
ján, Magyarorszagon, az igazat akarom el
mondani az Ur 1994-es esztendejében és az Ö
segítségével." E szavakkal és ezzel a szándék
kal bocséjtja útjára második prózakötetét a ki
váló festőművész, ismételten bizonyítva,
hogy minden magamentegetése dacára kivá
ló író is. Nem regény ír, hanem visszaemlé
kezéseket, a vele s férjével megtörtént
dolgokról, krónikát, ám krónika is sokféle
van. Mondják, egy könyvet, a maga életéről,

mindenki meg tudni írni. Ez sem egészen
igaz, s nem is csak némi stilisztikai érzék és
valamennyire érdekes élet szükségeltetik, ha
nem személyiség is. Az irodalmiságnak ez
azonban még mindig csak előfeltétele, mint
az igazmondás is. Tiszta irodalommá attól
válnak ezek a ki-kihagyásos, mégis egész-él
ményt nyújtó emlékiratok, hogy a vallomás
tevő elbeszélő s a többi szereplő, a helyzetek
s a kor is plasztikusan és markánsan megele
venedik. A legrészletesebben természetesen
az önarckép és a Vas István-portré. Ök az ab
szolút főszereplők. s a kifejezés legnemesebb
értelmében eggyé válnak, egyik portré sem
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volna egész a másika nélkül. Szerelem? Sze
retet? Szövetség? Mindegyik s még valami
más is rejlik ebben a kapcsolatban, amely két
ember legbensőbb ügye, de amelyik mégis
mindannyiunkévá válik elfeledhetetlen pél
da-erejével: íme, lehet, most is, s minden kor
ban szépen élni, s ha két ember igazán egy
másra talál, túlélhet minden megpróbáltatást,
egészen a halálig. Mert addig vezet e val
lomássor: a kötetet záró címadó írás sem va
lami festészeti témáról szól, hanem az emberi
testről, amely az ifjúkor délcegségétől eljut
mind több nyavalyán, sérülésen át a halálos
ágyig, mint eljutott Vas István is, végakaratul
a társra hagyva a feladatot: írja meg ő az éle
tükből, amit még meg lehet írni. A festő szá
mára talán megörökíthetetlen fájdalom szó
ban lejegyzett pietá-képpé merevül, az akt
szenvedése és megnyugvása mindannyiunk
sorsát példázza.

Két ember gazdag kapcsolatának rajza
mellett is ajándék a sok mellékszereplő, barát
és ellenfél alakja, s a harmincas évek óta oly
változatos kis korszakok légkörének érzékel
tetése. Szeretnivaló könyv ez, többszöri olva
sásra érdemes. (Európa)

VASYGÉZA

SHAKESPEARE: SZENTIVÁNÉJI ÁLOM

Bármily illetlen is a megfogalmazás, a buda
pesti Katona küzd az imázsáért. Az újszerű

ség, a másként látás képessége, mely el
vezette legnagyobb sikereihez, ma sem hi
ányzik a társulatból, a színpadon létrejövőal
kotáson azonban ott gyöngyözik a veríték.
Nem nyűgöz le a mű evidenciája, a "csak így
lehet és sehogy másként" érzés, a fáradságo
san létrehozott remekművekből sugárzó
könnyedség. A Gothár Péter rendezte Szent
ivánéji álom is szaggatott és zavaros olykor,
nehezen tisztázható vízió a tisztázhatatlan
szenvedélyről,a vonzalom esetlegességéről,a
szerelem megmagyarázhatatlanságáról. Eb
ből ameséből száműzetett a szépség (mond
hatom persze: ahogya világból), rútságát
hangsúlyozza majd minden külső, A sudár itt
lakli, a kecsesen kicsiny rövid lábú trampli.
Hasonlóan járnak az érzelmek is: Titánia bű

báj keltette szerelme a szamár iránt taszító
kéjvágy, az athéni uralkodópár már násza
előtt is csak gyűlölködik. Puck gonosz ko
bold, legszomorúbb perce, mikor az athéni
erdőben kerengő szerelmesek dolga úgy-



ahogy rendeződik. (Csákányi Eszter koboldja
tökéletlenségében is remekmű.)

A bizonyságért, hogy valóban ilyen a vi
lág, elég a színház kapuin kívülre kerülnünk.
A színházon belül ezt is - mint minden mást
- csak a varázs, a bűbáj keltette álom tudja
elhitetni. Egy álom, amely így vagy úgy ma
gával ragad és nem akarunk belőle minden
áron fölébredni.

KALLAI KATALIN

SZÍV ERNŐ: A VONAL ALATT

Szív Emő az Szép Ernő.

Valaki elengedte egyszer a kezét a vonal
feletti tartományban, és lecsúszott a vonal
alá, és most ott kóvályog a redakciók lelket
sebző világában. Honoráriumot hajszol, kéz
iratot ad föl, megsértődik, mert kihagyják,
"üdvözül", mert közlik. Egyszóval, ha a vo
nal alatt is, de él.

Szív Emő az Esti Kornél.
Sekélysége mély, vígsága komoly, komoly

sága víg, üres és könnyű, könnyű s örökre
játszó, látó, de messze-látszó. Jellemzik eim
borái, mint Bakó András, az érzékeny lelkű

költő, aki orosz álnéven írja komor, istentelen
verseit, ám oly önemésztő, hogy istentelensége
megbocsáttatik. Szív egy provinciális Esti. Nem
ő utazik, hanem a kéziratai utaznak a fővárosi

redakcióba, nem svájci vendéglőben eszik om
lette-et, de alföldi kiskocsmában vodkázza vé
gig áhítatosan a péntek délutánt, és nem a ten
gert bámulja csodálattal, de a Tíszát nézelődi

közönyösen. Ám a különbségek a hasonlóságot
erősítik: mesehős, akárcsak Esti Kornél.

Szív Ernő csak a vonal felett Darvasi Lász
ló, és a Gálok története, valamint a Csákoké,
meg persze A veinhágeni rázsabokrok, mert a
vonal alatt Szív Ernő, és a hírlapíró minden
napjai, és olyan tárcák, mint kosztolányimá
rai óta nem a a magyar irodalomban.

Szív Emő az Szív Emő.

(Délmagyarország, 1994)

SZABÓ ADAM

FARKAS DEZSŐ: TE CSAK MARADJ!

Farkas Dezső verseinek hátterében kiegyen
súlyozott, egzisztenciális szorongástól men
tes hit érhető tetten. Az ő Istene nem rejtőz

ködő, kiszámíthatatlan, büntető, hanem meg
nyilatkozó, reményt adó, jóságos.

A Te csak maradj! című kötetben éppen
ezért nem a filozófiai szinten értelmezett ka-

77

tolicizmus gondolati konfliktusai jelennek
meg. Az alkotásokat életre hívó, kipattintó üt
közés legtöbb esetben a méltatlanná lett világ
és a megváltás reménybeli kegyelme közti el
lentét. A költeményekben a megjelenített va
lóság a Nyugat költőinek éjszaka-verseit idé
zi. Az éj itt "ezüst", akárcsak Radnótinál,
vagy "havas, sikoltó", másutt "megcsalt ma
gyar", ahogy talán Ady is írhatta volna. A lí
rai énnek, aki "testvértelenül, hidegen", ön
maga számára is "idegen"-űl él, egyetlen le
hetősége marad: az éjszaka-világban felmu
tatni az isteni "világosság"-ot. Ez történik
életképszerű versben (Éjjeli szentségimádás),
reflektáló alkotásban (Olvastam Márk evan
géliumát), gondolati vízióban (Csütörtök este).
Leginkább azonban az életet összegző, mér
leget készítő művekben jelenik meg mindez
költői szinten: a Néma vezeklésben, az Uram,
add... és a Homokba írjad... CÍműben (Gradus ad
Parnassum, 1993)

SIPOSLA/OS

MENSÁROS ZOLTÁN:
PÁRHUZAMOS MAGÁNYOK

A szerző első regényének, az 1968-ban meg
jelent Böjti szél óta megbecsült prózaíró. Ki
sebb-nagyobb írásaival meglehetősen ritkán
találkozunk: erejét nagyobb összegző művek

megalkotására összpontosítja. Ez negyedik
regénye. Mottója alapján ("Laci testvérem
emlékének") azt hihetnénk, az utóbbi év
tizedek egyik legkiválóbb magyar színésze,
Mensáros László életrajzát foglalja regényfor
mába. Aki azonban az életrajz pontos tényeit
vagy intimitásokat, eddig ismeretlen titkokat
keres a könyvben, csalódik. Öntörvényű mű
alkotás ez, s bár főszereplője. Palkó Gábor
sorsa emlékeztet Mensáros Lászlóéra, a re
gényhős a saját életét éli, s körülötte szeszé
lyes emlékmozaikokból kibomlik a kor képe
is, a kitelepítésekről - a színész anyjának is
ez a sors jutott - az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményein és a megtorláso
kon át egészen a 80-as évek végéig. A törté
nelem azonban asszociációkra bomlik, hol ez,
hol amaz a szelete, eseménye kerül élesebb
megvilágításba, mindig a személyes múltba
ágyazva.

Magyarázatra szorul a regény címadása.
Három ember élete, sorsa fut egymás mellett,
a színészé, a bátyjáé, Palkó Andrásé - aki
ben nyilván az író önmagát rajzolta meg, ter
mészetesen ez esetben sem az önéletírás tör-



vényeit és szabályait követve - és a színész
feleségéé, [urák Agnesé. A rokoni szálak egy
befűzik őket, de ki-ki éli saját életét. Palkó
Gábor és Ágnes házassága nem a feltétlen
önátadáson alapul, hanem azon, hogy szük-
~égük van egymásra. Nem is igazi házasság,
hiszen a színész többnyire önmagával van el
foglalva/ váratlan fel- és eltűnései ritmikusan
követik egymást, s az asszonyra ránehezedik
a magányosság légszomja t/ kapkodást okozó
búrája. Palkó András hol belép kettejük életé
be/ hol eltűnik, hiszen ő is magának való em
ber/ érzékeny, nehezen oldódó, a nehéz hely
zeteket óvatosan elkerülő. Valóban "párhuza
mos magányok" az övéik, egymás mellett
kopnak és öregszenek, igazi találkozásra, 01
dódásra nem kerülhetett sor közöttük.

A regényt mindvégig beárnyékolja az örege
dő - s ezzel párhuzamosan önzővé váló, oly
kor ripacskodó - színész végzetes szívbeteg
sége. Szorongató hitellel ábrázolja az író lég
szomját, meg-megújuló szédüléseit, amelyek
csak akkor csillapodnak, amikor a színpadra
lép. Teljesen azonosul szerepével - az életben
is azt játssza, de lehet, hogy csak védekezésül,
nehogy mások gondjával-bajával kelljen foglal
koznia. Mert Palkó Gábor jellegzetesenegoista,
aki folyvást azt várja, hogy környezete végsza
vazzon neki, s újra meg újra sértetten veszi tu
domásul/ hogy a lét bonyolultabb, nem mindig
ő a központja. Mégis nagyformátumú szemé
lyiség, igazi színész, aki súlyos megpróbáltatá
sai közben is megta1álja azokat a szerepiehető

ségeket, amelyekkel azonosulva voltaképp sér
tetlen marad. Eljátssza saját halálát is, hogy
megrémítse feleségét, de a találkára hívott el
múlás nem engedi ki a markából, halálos SZD

rítással préseli össze beteg szívét.
Izgalmas, kitűnőert megírt regény. Figyel

meztetés is: amíg nem késő, próbáljuk átálIí
tani életünk váltóit. (Európa Könyvkiadó)

RÓNAY LÁSZLÓ

VÖRÖSMARTY MIHÁLY:
CSONGOR ÉS TÜNDE

A Paulay Ede utcában, a volt Arany János 
régi Művész, Bartók stb. - helyén nyílt meg
az Új Színház. Vezetője az a Székely Gábor,
aki - mondhatjuk - minden idők legsikere
sebb magyar színházának, a budapesti Kato
nának a közös vezetéséről mondott le néhány
esztendeje, vált el igazgatótársától, Zsámbéki
Gábortól. Székely visszatérése a magyar szín
házi életbe esemény. A várakozás azért is
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nagy, mert új társulatába a legtehetségeseb
bek közül válogat(hat)ott. Ács János, Cserhal
mi György, Udvaros Dorottya, Takács Kati.
Ám Székely nem lenne Székely, ha egy másik
legmellé nem illesztette volna oda a fiatal jel
zőt: a legfiatalabbaknak is bizalmat adott.
Társulatának legifjabbjai - színészek, rende
zők - egyenesenföískolások. S mi mással nyit
hatott volna az Uj Színház, mint az utóbbiak
közreműködésével készült produkcióval.

Magáról az előadásról, Vörösmarty Cson
gor és Tündéjéről már kevesebbet van mit
mondani. A főiskolás Novák Eszter rendezé
se/ szándéka szerint önvallomásos és lázadó.
Valójában az önvallomás szándéka megbi
csaklik - a nem csupán a szerepük szerint,
de színész ileg is - tétova főszereplőin, a lá
zadás pedig szomorkás közhelyességbe fúl.
Vagy nem lenne közhelyes akár Vörösmarty
művét is a becketti sivár lepusztulásba he
lyezni/ csőlakók és szeméthegyek közé, ahon
nan még csodabocskorral, -köpennyel, egyéb
bel sincs menekvés? Fájdalmas ifjúi kiábrán
dultság/ szívtépő gyermeki bú így is megérint
olykor, csak ne lenne, oly erőltetett az újraér
telmezés. Várjuk az Uj új produkcióit.

KALLAI KATALIN

MARTIN HEIDEGGER:
",.. KÖLTŐIEN LAKOZIK AZ EMBER..."

Bár Heidegger műveínek értelmezésében
nincs konszenzus, jelentőségüket a hazai re
cepcióban egyre kevesebben vonják kétségbe.
Nem csupán filozófiatörténeti érdekű az a vi
ta sem, melyet Fehér M. István és Vajda Mi
haly, a szövegek legismertebb fordítói és
szakértői folytatnak. Ugyanakkor a nem szo
rosan vett tudományos befogadás is egyre je
lentősebb. Ennek jele, hogy a nagyobb közön
ség számára talán nehezebben hozzáférhető

Lét és iM publikálását három - terjedelmé
ben és nyelvében is könnyebben megközelít
hető szöveg megjelenése követte (Az id6fogal
ma...) egy olyan sorozat részeként, mely első

sorban kanonizált filozófiai munkákat tartal
maz. A fenti kötetekkel szemben az újonnan
megjelent válogatás már címében is az írások
esztétikai irányú befogadását emeli ki. Nagy
előnye lehet e felfogásnak, hogy mintegy el
tekintve a többi primér és szekundér szöveg
kontextusától a témában kevésbé járatos 01
vasót is bevonja a dialógusba, s ezzel hori
zontját a létezés, gondolkodás és nyelv más
megközeIítései számára is nyitottá teszi. Tole-



rálható az írások ezen olvasata azért is, mert
bizonyos részek megformáltságukkal, retori
kai kidolgozottságukkal jelentős esztétikai él
ményt nyújtanak. Heidegger nyelvének ta
nulmányozása emellett mind a hermeneuti
kai filozófia, mind a dekonstrukdó nyelvjáté
kainak megértését elősegíti. A fenti írásokat
azonban hangsúlyosan műalkotáskéntkezel
ni azt a sajnos elég általános tendenciát erő

síti, amely a posztmodernség tisztázatlan fo
galmára támaszkodva érzi felmentve magát a
fogalmi tisztázottság és következetesség tu
dományetikai normái alól. (T-TWINS, 1994)

PALKÓcABOR

TAKÁTS GYULA:
AZ IGAZI POÉZIS KERESÉSE

A Berzsenyi Társaság nemes céljait szolgálta
Takáts Gyula, amikor kötetbe válogatta költő

vel foglalkozó, hol világirodalmi pár
huzamait, hol szolgálni szándékozó líráját,
hol sokszor mértéktelenül tragikussá stilizált
személyiségét idéző írásait. Ezek hitelét, Ber
zsenyi költészetével való mély kapcsolatát
részben azzal magyarázhaijuk, hogy nem a
tudomány természetes távolságtartásával, ha
nem a költő átélésével közelít hozzá, s ráadá
sul ő is azokban a dunántúli hagyományokba
gyökeredzik, amelyekbe nagy elődje. Megér
tő azonosulással méltaija Berzsenyi klasszi
kusokon nevelődött líráját, hiszen saját poé
zisének is fontos tényezője a humanizmusnak
az az ideálképe, amely több-kevesebb áttétel
lel egész pannon versszemléletünket áthatja,
s még ma is megtermékenyíti. Már első meg
jelenésekor nagy érdeklődéstkeltett és élénk
eszmecserét váltott ki az a tanulmánya,
amelyben Berzsenyi és Hölderlin párhuzama
it tárta fel. Nemcsak két majdnem egykorú
lírikus olykor a korból, annak hangulatából
és eszmevilágából adódó természetes rokon
ságát tárgyalta, hanem az akkori világ
irodalom egészében is közös hellén világér
zést tételezett föl, amely Goethét és Schillert
éppúgy megtermékenyítette, mint az angol
romantikus költőtriászt. Berzsenyi Pannóniá
ban építette föl ugyanazt a költői látomások
kal átszínezett környezetet, amelyet Hölder
lin a Neckar völgyében: így visszhangozha
tott a " mocsárszéli" Nikla a polgárosuló
Württembergre.

Némi nosztalgia fogja el az olvasót. Jóleső

érzése támad Takáts Gyula tanulmányainak
olvastán; mintha hazatalálna egy olyan világ-

79

ba, amelyben rímek visszhangoztak egymás
nak, a költők hivatásuknak érezték a nemzet
szolgálatát és becsülete kisugárzása volt a
művészetnek. Kevesebb eszközt ismert az
emberiség, az elvont tudományosságnak sem
volt akkora becsülete, mint a bölcseletnek, az
ember még nem igázta le a természetet, csak
jóságos, segítő, emberarcú isteneivel népesí
tette be. Nehéz megmagyarázni, miért érez
zük mégis tágasabbnak azt a világot. Talán
azért, mert a világvégi Nikláról is kilátás nyílt
a végtelenbe, amelynek meghódításáért
együtt indultak egymástól távol született köl
tők, akiknek mégis együtt dobbant a szíve.
Az őket idéző Takáts Gyula is ilyen lírikus
egy nagy, egységre törekvő korszak hírhozó
ja. Kötetét Martyn Ferenc Berzsenyi-sorozatá
nak rajzai teszik teljessé. (Berzsenyi Dániel Iro
dalmi és Mavészeti Társaság. Pannon Könyvek)

RÓNAY LASZLÓ

ARCOK CHICAGÓI SZEMMEL
- Szathmáry Lajos írásai -

Szathmáry Lajos egy mítosz hőse: író, könyv
gyűjtő, szakácsművész,a Chicagóba látogató
magyar vándorok mentora és házigazdája, s
amellett még budapesti bölcsészdoktor, erdé
lyi újságíró, amerikai alapítványtevő. Szeren
esésnek mondhatom magam, hogy ismerem,
láttam hatalmas könyvtárát, amelyet azóta
két amerikai egyetemnek ajándékozott: a sza
kácsművészettel,gasztronómiával foglalkozó
anyagot, vagy huszonnégyezer kötetet az Io
wai Allami Egyetem, a hungarológiai gyűjte

ményt, vagy tizenötezer kötetet pedig a chi
cagói egyetem könyvtárának. Ez a könyvtár
- kis magyar sziget az amerikai kulturális
óceánban - valóságos műremeknek számí
tott, együtt voltak itt Temesvári Pelbárt,
Zsámboki János, Bél Mátyás műveinek erede
ti kiadásai, Széchenyi Hiteljének egy olyan
példánya, amely Arany János birtokában
volt, Kossuth Amerikában elmondott beszé
deinek eredeti angol nyelvű kiadása és még
számtalan ritkaság.

A könyvek gazdája maga is írt könyveket,
mindenekelőtt gasztronómiai, konyhaművé

szeti könyveket angolul, ezek Amerikában
igen sikeresek voltak. Három esztendeje ide
haza is megjelent egy kis kötete: sárospataki
emlékeiről. Most pedig Arcok chicagói szemmel
egy másik munkája írókról, költőkről, művé

szekről, mindenekelőtt azonban a könyves
ember, a könyvgyűjtő és olvasó ember örö-



meíről. Azokról az írókról és művészekről ad
képet, akiket személyesen ismert, aportrékat
ezért mindig átszövi valami személyesség.
Karinthyról szólván egy gyermekkori találko
zás emlékét idézi fel, Márai Sándorra emlé
kezve pedig a mester 1942-es székely~ö~di
utazásáról számol be. Ezt mint a marosvasar
helyi Székely Szó huszonhárom éves munka
társa -élő közelből kísérte nyomon, az íróval
érdekes beszélgetést is készített. De tanul
ságosak azok a személyes emlékek is, ame
lyeket Flórián Tiborról, Buday Györgyről

vagy Képes Gézáról, egykori, sáros}?atakl ta
náráról jegyzett föl. Szathmary Lajos nem
csak a magyar könyvekkel, hanem a magyar
irodalommal, kultúrával is mindennapi kap
csolatban áll.

POMOGATS BÉLA

FARKAS ZSOLT:
MINDENTŐL UGYANANNYIRA

Lehet némi ellentmondás abban, hogy bár
Farkas Zsolt (legelső) könyvében többször
utal a gadameri hermeneutika "toleráns" jel:
legére, írásaiban mégis igen gyakran a "gyanu
hermeneutikája" kap meghatározó szerepet. De
nemcsak ideológiakritika vegyül önprofilírozó
részekkel; hanem csapongó betétek és hosszú
lábjegyzetek kerülnek egymás mellé. Persze
mielőtt a durva általánosítás csapdájába es
nénk érdemes kitérni arra, hogy a kötetben 01
vash~tó szövegek igen széles terrénumot járnak
be. A könyv hár,?m részre ta&olódik - a~ ~~
sőben elméleti írasok olvashatok, melyek kozill
a lacani szubjektumról szóló (Jelent6láncraverve)
valóban hiánypótló, hiszen a Thalassa 1993. 2.
számán kívül Lacanról/tól alig olvasható inter
pretáció magyar nyelven. A második részben
kortárs írók (Kukorelly, Garaczi, Tandori) mun
káinak/munkásságának értelmezése kap he
lyet; a harmadik rész pedig egyetlen szöveget
tartalmaz: Levél New Yorkból Pécsre, amely az
amerikai kultúra és társadalom paradoxonait
"leplezi le". Farkas Zsolt írásaiban központi
szerepet tölt be a ~u~?r, az öniró~a, ~. ~yely
játék, az irodalmi szovegekre valo rájátszás,
ami némileg ellensúlyozza, "hígí~a" a teoreti
kus részek, fogalmak rendszerét. így olyan
"hibrid" alkotás jön létre, amelytől talán nem ~s

kell elvárnunk a retorikai alakzatok koherenci
áját, a fogalmi készlet egységességét és a gon
dolatmenet zártságát. Annál kevésbé, mert a
magát intertextusként elgondoló nyelviség tisz
tában van önnön poliszémikusságával és azzal,
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hogy (a szerző szavaival élve) egyfajta "mo
nologikus logika alapján bármit »bebizonyít
hatok« a másikról," Nagy a valószínűsége an
nak, hogy Farkas Zsolt írásainak ugyanaz az
előnye mint a hátránya: a szövegcentrumok
azétjátszása és a mellérendelő betérek sokasá
ga erősítheti a nyelvi megelőzöttség tapasz
talatát; ugyanakkor több esetben a funkciótl~

szövegiség benyomását is keltheti. UAK- Pesti
Szalon 1994)

H. NAGY PÉTER

KELET-KÖZÉP-EURÓPA SZENTJE:
ADALBERT

A válogatott tanulmányokat tartalmazó kötet
a közelmúltban elhunyt Bogyay Tamásnak ál
lít emléket; annak a nagy tudósnak, aki nem
zetközi viszonylatban is kiemelkedő jelentő

ségű Adalbert-kutatást végzett, de az ideolo
gikus történetírás korában itthon hallgatásra
ítéltetett az MTA illetékes intézménynek "fu
ra urai" által. Már nem is jégolvadás, hanem
langyosodás volt tapasztalható a hazai ber
kekben, amikor ez a nagy tudású szakember
végre megszólalhatott a budapesti konferen
ciákon. Bogyay Tamás záró összegzése mel
lett érdemes lett volna közölni az Ungarn
Jahrbuchban (1976) megjelent terjedelmesebb
Adalbert tanulmányát is. A kötet első felének
írásai előadásként hangzottak el a firenzei Szent
Római Birodalom Intézete szervezésében tartott
római konferencián, 1992. november 6-8-án. A
kiváló szakemberek: J.Glemp bíboros, P. Riché
és J. Kloczowski professzorok mellett a magyar
egyháztörténetírás is méltó képviselőre talált
Kozma Béla személyében. A tanulmányok sora
azt az Adalbertet örökíti meg, aki az antik for
rásokból táplálkozó birodalomeszmének letéte
ményese volt az ezredforduló előtti időkben ~

közvetitője a fiatal Szent István, a hatalom va
rományosa felé. Ez teszi indokolttá Legeza Ist
ván negyven évvel ezelőtt írt és mindmáig pub
likálatlan forráskritikai tanulmányának közlé
sét, amely Adalbert hazai missziós szerepét tár
gyalja. Ez utóbbi egyes része fölött az idő

ugyan eljárt, ám az Adalbert-kutatások folya
matában kiválóan tükrözi a negyven évvel eze
lőtti állapotokat és lehetőségeket. A szerkesztő,

Somorjai Ádám munkája - a kötet összeállítá
sa, gondozása - komoly hozzájárulással segíti
Adalbert szerepének tárgyilagos értékelését.
(Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkakö
ziissége, Budapest, 1994)

TOROK JÓZSEF


