
PINCHAS LAPIDE - ULRICH LUZ:
A ZSIDÓ JÉZUS

A dialógus ma az egyik legkorszerűbb, de
egyben a legigényesebb irodalmi múfaj. Igé
nyes egyfelől, mert szóban vagy írásban né
zetünk értelmes megfogalmazását, álláspon
tunk világos kifejtését követeli, másfelől, mert
elvárja, hogy nyíltan forduljunk beszélőtár

sunk felé, elfogulatlanul figyeljünk arra a
másra, ami sajátosan az övé, és készek le
gyünk tanulni is tőle . Nos, ezt az igényt pél
dásan kielégíti az a párbeszéd, amely az új
szövetségi Szentírás zsidó szakértője,Pinchas
Lapide professzor és Ulrich Luz evangélikus
teológiai tanár, a judaisztika szakembere közt
folyt le, amikor évekkel ezelőtt együtt tanítot
tak a göttingeni egyetemen. Dialógusuk szö
vege német nyelven Der jude jesus. Thesen
eines [uden, Antworten eines Christen címmel
1979-ben jelent meg Zürichben, a Benzinger
Verlag gondozásában. Magyarra Takács János
fordította, s a múlt évben A zsidó jézus. Zsidó
tézisek, keresztény válaszok címmel a Historica
Judaica sorozat első köteteként adta kezünk
be a budapesti Logos kiadó.

A párbeszéd kiváltója nyilvánvalóan a ho
locaustban tetőponti ára jutott antiszemitiz
mus volt, de annak nem a történelem folya
mán j elentkező társadalmi megnyilvánulása
ival foglalkozik, hanem a kereszténység ere
detéig visszanyúló teológiai gyökereit kutat
ja. Az ökumenikus gondolkodás kialakulásá
val ma a zsidó-keresztény dialógus előtt is a
párbeszéd egészen új lehetőségei nyílnak
meg . Isten egyetemes, minden hívőt üdvözítő

atyaságának felismerésével - írja P. Lapide a
bevezetésben - "olyan párbeszéd küszöbén
állunk, amelyhez fogható még sohasem léte
zett: az egyház és a zsinagóga útjának ketté
válása óta ez az első elfogulatlan hit-párbe
széd Jézus vér szerinti testvérei és lelki tanít
ványi k öz ött". (7) Kétségkívül szükséges,
hogy ez a párbeszéd "vertikálisan", "Isten
színe előtt" menjen végbe, mert csakis így ér
heti el célját: annak a "traumatikus múltnak"
a leküzdését, "amely még mindig megmérge
zi a jelent, s amelynek borzalmas emlékei
minden párbeszédet beámyékolnak". (8)

Az indulóban lévő dialógus tehát elsödle
gesen teológiai jellegű, s feladata az, hogy
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tisztázza: egyfelől mi a zsidó Jézus viszonya
a keresztény hitvallás Krisztusához, másfelől

hogyan gyökerezik ez a hitvallás a zsidó Jé
zusban.

A hagyományos keresztény felfogás sze
rint Izrael nem fogadta el a Messiást, akit is
ten prófétái által ígért neki és közvetítésével
az egész emberiségnek. Keresztre juttatta Jé
zust/ s ezzel önmagát zárta ki abból a sz övet
ségből, amelyben Isten országa megvalósul
hat a föld népei között. "Elvétetik tőletek az
Isten országa, s olyan nép kapja megJ amely
megtermi gyümölcsét" - hangzik Jézus íté
lete Izrael korabeli vezetői felett. S ez az ítélet
annak a példabeszédnek zárószava, amelyből
a keresz ténység - nyilván jogtalan általáno
sítással - a deieidium vagy a messiásgyil
kosság vádját merítette. (Mt 21/ 33-44)

Ezzel szemben Lapide professzor újszö
vetségi tanulmányainak eredményeképpen
hangsúlyozottan kiemeli azt az általánosan
elfogadott megállapítást, hogy Jézus nemcsak
származás szerint tartozott a zsidó néphez,
hanem gondolkodása és tanítása is mélyen az
ÓSzövetség vallási hagyományában gyökere
zett/ és csak azzal összefüggésben lehet teljesen
megérteni. Ennek alapján Jézus és a korabeli
zsidóság viszonyára vonatkozóan három tézist
állít fel. Az első Jézus messiási küldetésére vo
natkozik és így szól: ,,Jézus nem hirdette magát
népe Messiásának". A másik kettő, ebből követ
kezően Jézus és a nép viszonyát fejezi ki: egy
felől "Izrael népe nem utasította el Jézust",
másfelől "Jézus sohasem vetette el népét".

Jellemző a dialógus pozitív hangvételére,
hogy U. Luz közvetlenül nem száll vitába e
tézisekke1. Személyes levelet ír partnerének
azzal a szándékkal, hogya meginduló párbe
széd útjából segítsen elhordani "a történelem
által felhalmozott törmelékhegyeket". (130)
Nyíltan felveti a kérdést, hogy az újszövetsé
gi Szentírás nem volt-e "részmeghatározója"
a történelem folyamán kialakult ellenséges
viszonynak, sőt a kölcsönös gyűlölködésnek.

(132) Egyetért azzal, hogy az evangéliumok
kritikus vizsgálata és helyes értelmezése fel-

. tétlenül szükséges ahhoz, hogy a valóságnak
megfelelő, hűséges képet kapjunk Jézus tör
ténelmi alakjáról, tanításáról és végső sorsá
ról.



Nos, U. Luz pontosan ezzel a szándékkal
néz szembe P. Lapide fenti téziseivel. Lénye
gében egyetért velük, de az első tételt mind
járt úgy pontosítja, hogy Jézus nem úgy értel
mezte küldetését, hogy az megfelelt volna a
kortársai körében általánosan elterjedt vára
kozásnak. Azok, Jézus idejében, Isten szent
népének az ószövetségi tudatban egymástól
elválaszthatatlan vallási és politikai felszaba
dulását várták a római hatalom alól, ő viszont
belső megtérést hirdetett, és az az üdvösség
befogadására hívta fel és a megigazult élet út
jára vezette tanítványait. Ezért nem hirdette
magát népe Messiásának, és nem volt kedvé
re, hogy ezt terjesszék róla. Küldetése inkább
Dániel próféta látomásával, az "Emberfia"
alakjával függ össze, akit azért küld az Isten,
hogy megvalósítsa eszkatologikus ítélethozó
és üdvözítő uralmát a világban. Ha tehát Jé
zus nem úgy lépett fel, mint a nép általános
várakozásának megfelelőMessiás - ismeri el
U. Luz -, akkor népe nem is utasíthatta el őt

mint Messiását, s ő maga sem vethette el né
pét, és nem zárhatta ki az isteni szövetség üd
vözítő rendjéből. Jézust a pogány római hata
lom feszítette keresztre, s a nép akkori veze
tői, akik kiszolgáltatták őt az uralkodó hata
lomnak, ezt politikai meggondolásból, provo
katív helyzetek elkerülésének szándékával tet
ték meg egyúttal azért is, hogy megszabadulja
nak a vallási és erkölcsi hamisságukat felrovó
prófétától.

Ám U. Luz szemében a fő kérdés egyálta
lán nem az, hogy Jézus a zsidó nép Messiá
saként lépett fel vagy sem. A döntő kérdés
szerinte az, hogy az egyházak joggal hivat
kozhatnak-e a zsidó Jézusra, nemcsak mint
az ószövetségi vallás tanítóinak és az erkölcsi
megújulást hirdető prófétáknak egyikére, ha
nem "mint hitük kezdetére, alapjára és kiter
jesztőjére". (159) Azt P. Lapide is elismeri,
hogy Jézus küldetésében "messzemenőenbe
teljesedett", amit a próféták Izrael egyetemes
küldetéséről hirdettek, miszerint Izrael fel
adata lett volna, hogy az egy Isten hitére s
ezzel a messiási üdvösségre vezesse a pogány

. népeket. (123) Nos, ezt a feladatot nem az
ószövetség népe, hanem Jézus tanítványai,
halálának és feltámadásának hívő zsidó tanúi
valósították meg. Ám kérdés, hogy húsvéti
élményük és pünkösdi missziós lelkesedésük
fokozatosan nem formálta-e át Jézus alakját
oly módon, hogy felismerhetetlenné váltak ószö
vetségi gyökerei, s mindez nem járt-e együtt
Izrael Istenének "zsidótlanításával"? (159-160)
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P. Lapide így veti fel a kérdést: "Hogyan
lett a hívő Názáretiből a hit Megváltója, a hir
detőből a hirdetett, a földi Emberfiából a
mennyeí Istenfia, a hegyi prédikátorból az
Udvösség Szerzője, röviden: hogyan lett a
történelmi Jézusból a hit Krisztusa?" (121)
Súlyos kérdések ezek, s nyilván még további
alaposabb kutatást, eszmélődést, dialógiai
tisztázást igényelnek. U. Luz azonban meg
van győződve, hogy "Jézust saját önértelme
zése alapján nem lehet a számos jámbor zsidó
egyikének elkönyvelni... az őreá adott válasz
nak tartalmaznia kell az állásfoglalást azzal
az igényével kapcsolatban, hogy Istentől pá
ratlan szerepet és páratlan hatalmat kapott (U.
Luztól)... el határozottan több kívánt lenni,
mint egy próféta vagy egy Tóra-tanító a többi
között". (161) Ez nem jelenti azt, hogy Jézus
teljesebb bibliai és teológiai megértése címén
megfeledkezzünk ószövetségi gyökereiről.

Ám azt sem, hogy a zsidó Jézustól ne vezetne
"töretlen vonal" a keresztény hitvallás Krisz
tusához. (159) U. Luz minden hívő keresz
ténnyel vallja, hogy a zsidó Jézus és az ő hús
véti misztériumával megpecsételt küldetése
között "világos, egyetemes és folyamatos vo
nal húzódik". (165)

A remélhetőleg tovább folyó és még job
ban kiszélesedőpárbeszéd feladata, hogy ezt
a vonalat, a zsidó Jézustól a keresztény hit
vallás Krisztusához vezető utat újra felfedez
ze és korszerűen bemutassa. De arról se fe
ledkezzünk meg, hogy ennek az útnak kiin
dulópontja a zsidó Jézus - nélküle ez az út
járhatatlan. S ha ő jel is marad, "amelynek
ellene mondanak" (Lk 2, 34), a hívő emberek,
zsidók és keresztények között nem szakadék,
ami elválaszt, hanem híd, ami összeköt.

BÉKÉS GELLÉRT

LUKÁCSY SÁNDOR:
ISTEN GYERTYÁCSKÁl

Lukácsy Sándor tanulmánykötetének megje
lenése fontos eseménye a hazai irodalomtör
ténetírásnak. A kötet első, programadó tanul
mánya "A kitagadott irodalom" címet viseli,
melyben a szerző felhívja figyelmünket a régi
magyar vallásos irodalom kitagadottságára,
irodalmon kívüli státuszára. A magyar iroda
lomtörténetírás komoly hiányosságának te
kinti, hogy vallásos irodalmunk kívül esik ér
deklődése határain. A mű kiemelkedően fon-



tos gondolatának tartom, hogy rámutat a 18.
század végével, a 19. század elejével elural
kodó nemzeti-romantikus irodalomeszmény
kirekesztővoltára, ami végül az egyházi, val
lásos művek irodalmi státuszának megszűn

téhez vezetett: Ennek a folyamatnak az ál
lomásait is bemutatja a szerző, A kötet legfon
tosabb tanulmányai (Isten gertyácskái - meta
forák a régi magyar prédikációban, Egynéhány to
poszról, Ubi sunt--egy formula rövid életrajza,
Magyar haláltáncok) felelevenítenek egy már
már elfelejtett irodalomfelfogást, melynek lé
nyege, hogy a művésziséget, irodalmiságot a
hagyomány - adott esetben a bibliai s az ah
hoz kapcsolódó értelmezések - teljes isme
rete s a magyarázatok, analógiák szabad va
riációs lehetőségeketmegengedő társítása, já
téka jelentette. "A példát megtalálni: ez volt
a tudomány; leleményesen alkalmazni: ez
volt az irodalom" - fogalmazza meg szen
tenciózusan Lukácsy Sándor. A prédikációk
allegorikus hitmagyarázatait is szépirodalmi
teljesítménynek tekinti, mivel a költői inven
ció és szabadság egyaránt megnyilvánul ben
nük. A Két emlő, hat kőveder (Hagyomány és újí
tás az egyházi hermeneutikában) írás a címben
szereplő két toposz különféle alkalmazásain
keresztül mutatja ezt be. Bármilyen toposzt,
metaforát is tűz tollára a szerző, mindig meg
mutatja annak eredetét (antik szerzők, Biblia),
továbblépését a nemzetközi egyházi iroda
lomba, bekerülését a magyar prédikációkba s
végül a népnyelven, köznyelven át 19., 20.
századi íróinknál való utolsó felbukkanását.
Sokszor példatár jellegűvé válik a mű, de ta
lán ez is célja volt a szerzőnek: hiszen csakis
példákkal lehet bemutatni régi egyházi íróink
leleményességét, írásaik irodalmi értékét. A
magyar haláltánc-irodalomról, illetőleg az
Ubi sunt formuláról írott tanulmány egyedül
álló, hiányt pótló munka. A kitűnő kötet
szakmai önértéke mellett irodalomszemléle
tünk változását is jelzi. (Jelenkor, 1994.)

LIPTAI CSILLA

LAWRENCE NORFOLK:
A LEMPRIERE-LEXIKON

Umberto Eco elhíresült műve, A rózsa neve
társat kapott a kilencvenes évek elején. A bí
rálók általában úgy találták, hogy a friss re
gény világsiker. A Lempriere-lexikon épp az
iméntinek a szomszédságába kívánkozik. A
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szerző, az ifjú titán azonban nem lelkesedett
a társbérletért. Eco? Ki az, valami spanyol?
vetette oda hetykén az apja lehetne olasz pro
fesszorról.

Ha Ecót cserbenhagyná a humora, fogcsi
korgatva leskótozhatná az angol Lawrence
Norfolkot, ezt az 1963-ban született író-sihe
dert. Valószínűbb azonban, hogy végigolvas
ta, helyenként élvezte - majd elemezte, ízek
re szedte az érdekes, értékes, ellentmondásos
művet.

Az ezredvég mintha visszaiktatná jogaiba
az epika mindenkori alapjának vélt mesét, a
sokáig trónfosztott történetet. A filozófus "új
mesék" nem érintkeznek sem a klasszikus
anekdota kibomlásaival (szegény, korszerűt

len Bohumil Hrabal!), sem a szürrealisztikus
látomással (jaj neked, Garda Marquez!), és
persze nem a mai valóságban kutakodnak
(szociográfia: brrr!). Náluk - valóban: Ecó
nál, Pavicnál és másoknál - a cselekmény
mint teória jelenik meg, ironikusan pesszi
misztikus történelemfelfogással övezve. Min
den mindennel összefügg, bár nem tudni
pontosan, miként. Az aprólékosan föltárt és
dokumentált valóságnak csak múltbeli státu
sa van, és mint misztikus rejtély, csakis a jö
vőbe lendül. Az a regénytípus, amelybe A
Lempriere-lexikon is tartozik, pusztán a jelent
hagyja figyelmen kívül.

Mi sem természetesebb, minthogy a kriti
ka - akár áradozik, akár ostoroz - a jelen
döbbenetes látleletét vagy épp torz mását, át
hallását érzékeli a kétségtelenül tehetséges
kézzel megírt regényben. Norfolk műve szö
vevényes, fordulatos, nagy időt átfogó, térben
is kalandozó eseménysor. De az is ugyanígy
igaz, hogy a cselekmény sűrű, pontszerű, az
idő komprimált. De - Kabbala és Brit-India
Társaság ide, fejedelmek, orgyilkosok oda,
francia forradalom amoda - ez Hamlet-törté
net. Az utódnak megsúgja a szellem-előd,

hogy kizökkent az idő, ó, kárhozat. Az utód
meg - körötte ezernyi Rosencrantz, Guil
denstern, Osrick, Fortinbras - helyretol.
Ugy-ahogy. A körkörös, ismétlő történelem
kép jegyében minden helyretolás: az idő ki
zökkentése; és újra elölről.

Gy. Horváth László mesterien, belefeledkez
ve fordította-utószavazta az adalékokkal, cél
zásokkal túladjusztált, mégis sistergő re
gényt. Legföljebb azt tudakolnánk: ha a csat
tanófejezetet, ama lexikont A-val, Á-val, U
vel, magyarította, akkor miért a Cs, Gy, Sz
"magyar" kezdőbetűknélkül?



Behajtva az álmatlan éjszakák elűzésére

igen alkalmas, egyben álmatlan éjszakát oko
zó, kalandos-intellektuális-rébuszos alkotást,
a lexikonról a szótár jut eszünkbe. Egy szó
tárregény. A Por című, Kár, hogy ez nem lett
világhírű, noha technikáját, ambícióját, kor
szerűségét tekintve ez is lehetett volna bom
basiker.

Valami finn írta.
Temesi Ferenc.
(Európa)

TAR/AN TAMAs

MÉLIUSZ KADDISA

Méliusz József, Bukarestben élő magyar köl
tő, a hatvanas évek elején, Allen Ginsberg
amerikai költő Kaddish Poems című köl
teményének hatására, pontosabban e költe
ményre válaszolva írta JitgadaI elégia című

versét. A kaddis a hagyományos zsidó halotti
ima, amelyet a gyászoló család elsőszülött

fiúgyermeke vagy egy férfirokon, esetleg egy
barát mond el a haláleset után, majd a gyász
minden évfordulóján. A "jitgadal" ennek a
gyászoló imának az első szava.

Ginsberg, aki maga amerikai zsidó család
ban született, a holocaust sok millió zsidó ál
dozatának emlékére írta a maga kaddisát.
Méliusz, temesvári katolikus család fia, a
"körül nem metéltek", az "ezer éve megke
reszteltek" nevében siratja el az ártatlan áldo
zatokat: "fületek hallatára/mondom a kad
dist/itt/Európában/és vértől nem szennye
zett két tenyerembe/temetem a század ha
zugságainak látásától/gyulladásos szemem".
Bűnvallást tart azok nevében, akik, igaz, nem
követtek el bűnöket, de hallgattak és nem
mozdultak a szörnyűségek láttán; ahogy
mondja: "háborgó lelkiismeret vagyok".
Nemcsak a holocaust áldozatai miatt, hanem
az erőszak, a terror, a diktatúrák minden ál
dozata miatt: zsidókért, magyarokért, len
gyelekért, románokért. A tizenhárom részből

álló - az avantgárd elégiák hagyományos
szerkezetét és nyelvét követő - nagy köl
temény felépítését, érzelmi hullámzását is ez:
a háborgó és megtisztulást kereső lelkiisme
ret és az áldozatok sorsával azonosulást kere
ső részvét szabja meg. Méliusz elégiája azt
példázza, hogya magyar költészet milyen
mélyen élte át, szenvedte meg a huszadik
századi történelem egyik legnagyobb botrá-
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nyát. A JitgadaI elégia most egy szép kis kötet
ben jelent meg: magyarul, angolul, románul
és ivrit nyelven. (Pont kiadó)

POMocATS BÉLA

OTELLÓ-PREMIER AZ OPERAHÁZBAN

November közepén, Lamberto GardelIi ve
zényletével mutatták be az Operaházban Ver
di időskori remekművét, a Shakespeare drá
mája nyomán, Arigo Boito szövegkönyvére
írt Ottelót. Az évad reprezantatív premierje
ként számontartott produkciót - amelyet az
Operaház főrendezője, Vámos László állított
színpadra - a szakma és a közönség felfoko
zott várakozása övezte, és a részleteiben
ugyan bírálható, de igényes és gondosim ki
dolgozott előadás összességében meg is felelt
az elvárásoknak.

A premier kimagasló értéke volt Gardelli
jelenléte: a 79 esztendős maestro varázslatos
egyénisége, expresszivitása a zenekart és a
kórust az átlagot messze felülmúló teljesít
ményre ösztönözte, s ezt még a vonóskar jól
hallható pontatlanságai, ritmushibái sem tud
ták beárnyékolni. Az első szereposztásban ki
emelkedett a Desdemonát alakító Tokody Ilo
na hangi kultúrája és muzikalitása; különö
sen megragadó volt tolmácsolásban a Fúzfa
dal és az Ave Maria. Miller Lajos hitelesen és
markánsan formálta meg Jago alakját; a cím
szereplő B. Nagy János színpadi mozgása vi
szont mindvégig félszegnek, bizonytalannak
tűnt, és erőltetett, zavaróan magasra intonált
hangja is negatív hatást keltett. Balatoni Éva
(Emília) és Berkes János (Cassio) hibátlanul,
de kissé jellegtelenüllátta el feladatát. A má
sodik szereposztásban Bándi János (Otelló) és
a fiatal Lukács Gyöngyi (Desdemona) egya
ránt szuggesztív, mélyen átélt, bár technikai
lag korántsem kifogástalan alakítást nyújtott;
Tóth János viszont minden igyekezete ellené
re sem tudta megragadni [ago karakterének
lényegi vonásait. Emíliát Számadó Gabriella,
Cassiót Laczó András játszotta.

Vámos László alapvetőerr konzervatív,
egységes színpadképen alapuló rendezői

koncepciója mindvégig érvényesült: az alak
ját és elhelyezkedését folyamatosan változta
tó, kinyíló és összezáródó rondella - Csikós
Attila díszlete - hitelesen érzékeltette a drá
mai szituációkat. A Viharkórus felfokozott ér
zelmi töltése, a rondella előtt összezsúfolódó



énekkar látványa és a drámai nyitókép lírai
ellenpontjában, a szerelmi kettősben feltáruló
végtelen horizont emlékezetes élményt nyúj
tott. Az elsőrangú rendezői és díszlettervezői

munkához harmonikusan társultak Vágó
Nelly stílusos jelmezei.

RETKES ATTILA

MARTIN BUBER: ÉN ÉS TE

Martin Buber könyve a dialogicitás nagy kar
riert befutott huszadik századi történetének
egyik alapműve. Az 1923-as esszé nemcsak
egyes filozófiai iskolák vagy irodalomelmé
leti irányzatok, de századunk egész filozófiai
és esztétikai gondolkodásának megértéséhez
fontos lehet.

A dialogikus kapcsolat lehetőségének ki
terjesztése az interperszonalitáson kívül a
dolgokhoz való viszonyra, lehetövé teszi a
tudományos diskurzus egy részében máig
uralkodó pozitivista előfeltevések megkérdő

jelezését. Másrészt a hagyomány felfogásá
ban hozott új pozíció az emlékezet és felejtés
dilemmáinak újragondolására késztet, relati
válva az értékeket konzerválással, a hagyo
mányokat azok "őrzésével" védelmező fallo
gocentrikus a. Derrida) álláspontot (ami eb
ben a kontextusban a fallo-monologocentriz
mus rettentő terminusához vezet). Ugyanak
kor felveti azt a kérdést, hogya tény, hogy a
posztstrukturalizmus a dialogicitás fogalmát
nélkülözve kísérli meg a modernségen való
túllépést, nem maga is egy tipikus modernis
ta monológ továbbmondása-e. Az Én és Te
ugyanakkor esztétikai szempontból is rele
váns. Egyszerre mint az esztétika tudo
mányában alkalmazható elv, és mint esztéti
kai tárgy. A műalkotás befogadásának dialo
gikus felfogása az angolszász, de főleg a né
met (irodalom)-elméletben évtizedek óta fon
tos helyet foglal el, s ez fölfogható a befoga
dói pozíció egyfajta rehabilitálásaként. Mar
tin Buber ezen műve a fenti, elméleti megfon
tolások mellett az esszé tagadhatatlan gyö
nyörködtető funkcióját is hiánytalanul látja
el. Hazánkban az általánosnak mondható
monologikus műértelmezés számára érdekes
kihívást jelent egy ilyen - más - szemléletű

könyv. (Európa Könyvkiadó, 1994)

PALKÓcABOR
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CAMUS-ÉLETRAJZ MAGYARUL

Roger Grenier annak a párizsi kiadónak, a
Gallimard-nak főszerkesztője, amelynél ko
rábban Albert Camus dolgozott. Kettejük ba
rátsága indította arra, hogy gondos anyag
gyűjtés után elkészítse az író életrajzát. Az
Albert Camus. Tűző nap és árnyék, az eddigi
Camus-irodalom egyik legérdekesebb darab
ja, alcíme szerint az író intellektuális élet
rajzáról tudósít. Korabeli levelek és kortárs
visszaemlékezések tömegét tekinti át, forrásai
- többek között Simone de Beauvoir, André
Breton és André Gide - a huszadik századi
francia irodalom jeles képviselői. Grenier ha
talmas ívű munkája az író műveit keletkezési
sorrendjükben tekinti át. A jól ismert írások
- Közöny, Sziszüphosz mítosza, A pestis, A lá
zadó ember,A bukás - mellett a kisebb művek

re is kiterjeszti figyelmét, részletesen elemzi
őket, és mindegyikhez bőségesen szolgál iro
dalomtörténeti adalékokkal. Nemcsak Camus
pályájáról nyújt rendkívül sokszínű képet,
hanem a francia szellemi életről is. Különösen
érdekesen számol be arról, miért szakadt meg
Camus és Sartre kezdeti barátsága. Magyar
országon hosszú ideig mélyen hallgattak a
kommunizmusról vallott nagyon különböző

nézetükről. Camus - Sartre-ral szemben 
elítélte a Szovjetuniót, és A lázadó ember meg
jelenése után kettejük között kialakult szemé
lyeskedő vita végül szakításhoz vezetett. A
könyv arra is figyelmeztet, hogy bár mindkét
írót egzisztencialistának tartották, Camus va
lójában nem volt az. Grenier rendkívül alapos
munkája több ilyen félreértést tisztáz. A szer
zőéhez hasonló igényesség jellemzi a fordítót,
Örvös Lajost, aki újszerű tolmácsolásával új
raértelmezi a magyar Camus-képet.

MONA KRISZTINA

TAKÁTS GYULA: AZ INNEN ÉS TÚL

Voltaképp élve boncolást végez az a költő, aki
saját verseiből állít össze válogatást. Ugyan
akkor tanulságos bepillantást enged az olva
sónak ízlésvilágába, saját lírájáról kialakított
véleményével ismerteti meg, hisz maga mu
tatja meg, mit vél belőle maradandónak. Ta
káts Gyula különösen nehéz feladatra vállal
kozott, rendet vágva hatalmas terjedelmű,

magas színvonalú lírájában, amely napjaink
ban is új meg új meglepetéseket kínál.



A címadás is eligazít: a költő a hídverők

közé tartozónak érzi magát. Az "innen", a té
nyek/ jelenségek, a megtapasztalható, szavak
ka.fkörüljárt valóság adja anyagát, hogy ab
ból magasabb létrend törvényszerűségeire,

ideálképére következtessen. A látvány rnérhe
tetlen gazdagsága, a múlt szellemi öröksége
lobbantja föl ihletét. A dunántúli táj színei ra
gyogják be, hagyományai mélyítik el verseit.
A múlt lármáiban azonban mélyebbre is ás:
költészete korábbi szakaszában a görög hu
manizmus volt egyik erőforrása, az utóbbi
időben pedig becei magányában Csu Fuval,
versei kínai bölcselőjével társalkodik, aki újra
meg újra a látvány mögött rejtőzködő lényeg
re irányítja figyelmét, s az elmélkedés, a foly
tonos figyelem készsége által megragadható
és kifejezhető szépség megfogalmazására
ösztönzi. Csu Fu Takáts Gyula egyik telitalá
lata. Alakjával, szerepeltetésével találta meg
azt a módot, ahogy/ kilépve a világ zűrzava

rából, a meditáció nyugalmával közelíthet a
nagy összefüggések felé. Ám e meditáló költő
elkötelezetten emberközpontú marad: kicsit
ironikus, önironikus, újabban némi nosztal
gia is áthatja gondolatvilágát.

Élő, alkotóereje teljében lévő költő eseté
ben rendkívül kockázatos lírája eddigi egé
széről megbízható képet alkotni, hiszen amit
ma igazán jellemzőjének vélünk, holnapra
másodlagossá válhatik. Takáts Gyula maga
tartásának az az összetevője azonban, hogy
bensőségeskapcsolatot létesít a való világgal,
aligha változik. A természet finoman érzékie
sített képeit világítja be költészetében az a ti
tokzatos fény, amely új arcot kölcsönöz a je
lenségeknek, s az alkotó, rendező szellem
folytonos jelenlétét, munkálkodását bizonyítja.
Nemzedékének nagy költői között ennek e
sajátos közegben való megjelenítésével válik
hangja, versformálása csalhatatlanul egyéni
vé. Amit Weöres Sándor kozmikus távlatokba
állított, Vas István józan rezignációval, a logi
ka céltudatosságával, Jékely Zoltán pedig tu
datosan előtérbe állított személyességgel mon
dott ki, az nála finoman cizellált, képszerű, el
harapott szavakkal, sejtelmes félmondatokkal
fogalmazódik meg. A végtelent nem írhatjuk le,
nem ismerjük "mértanát" - figyelmeztet, de a
költő következtetni tud természetére, amikor
látni véli "a hajnal angyalát", s kerti kőasztala

mellett beszédbe elegyedik a csillagokkal. En
nek szavait lesheljük el Takáts Gyula verseiből.

("Örökségünk". Budapest-Ungvár)

RÓNAY LAsZLÓ
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KELÉNYI BÉLA: DÉUID6

Kelényi Béla könyvét múfajilag nehéz meg
határozni. Lírai műröl van szó, amely legin
kább egy verseskötethez hasonlítható, ahol a
külső megjelenésnek, a megformálásnak, a ti
pográfiának az átlagosnál jóval nagyobb sze
repe van.

A hullámzás, a középpontnélkülíség élmé
nyét sugározza a mű, s az alapvető formaal
kotó elve az ismétlődés. A hullámok szünte
len áramlását imitálják aszövegegységek is
métlődései. Az állandóságkeresés hiábavaló
ságát a kép (mint valami mozdulatlan, állan
dó) és az idő (mint valami folyton változó)
ellentétből átforduló azonossága, a köztük lé
vő feltáruló rész-egész viszony okozza. Ezt a
mondathullámok közepén kiemelt, ismét
csak hullámokat ábrázoló kép jelzi. A vágyott
állandóság tehát valójában nem más, mint a
mozgás folyamatát képző rész. Az idő (ten
ger) folyamatszerúségének és a dél (kép) pil
lanatszerűségének ellentétét a kötet vizuáli
san is elénk vetíti. A fekete és fehér lapokból
álló, az első, illetve az utolsó oldalon egy
aránt elkezdődő szöveg közepén összeér,
majd újra ellentétébe fordul, hogy egy végte
len nyolcast/ egymásba érő ívet írjon le.

Az ismétlődés mellett tehát egy végtelenbe
tágított rész-egész viszony is meghatározza a
szöveget. A két szövegkonstruáló elv egybe
fonódását, illetve a kép és a szöveg egymásra
épülését mutatja az oldalak vizuális megjele
nése is: a szövegmező közepén kiemelt képe
ken újra felépül előttünk a szöveg, monda
tonként, ahogy' a tenger hullámai is egymás
ba oldódnak. így az ismétlődés ismétlődése
biztosít minket arról: nincsenek szilárd pon
tok.

Nagy kár, hogy lapozgatva a kötetet, ismé
telten visszatér a kissé fölöslegesnek tűnő

kérdés: "mindig oda jutok, mindig érkezem,
hová?" S ugyanígy fölöslegesen bombázza
tovább az olvasóit a bizonytalanság mellék
mondataival az író, a képek közepén még
kurzív betűkkel is kiemelve, s persze, ezek az
egyedüli mondatok, amelyek nem ismétlőd

nek a műben, Sok helyütt a formaelemek ma
tematikai pontossággal kiszámított játéka ön
célúnak tűnik, Kelényi Béla verse-képesköny
ve érdekes, de talán túlságosan kiszámított
vállalkozás. (Magyar Műhely, Párizs-Bécs-Bp.,
1994)

LIPTAI CSILLA



HABSBURG orró. V. KÁROLY.
EGY EURÓPAI CSÁSZÁR

A magyar olvasó a szerzöt eddig jobbára po
litikusként, közéleti emberként ismerte s
nem, vagy alig nyílott alkalom arra, hogy az
író Habsburg Ottót is megismerhesse. Pedig
Habsburg Ottó ír6ként is jelentős, bizonyítja
ezt számtalan cikke, tanulmánya, könyve.
Ír6i munkásságának megismerésére nyújt
most kitűnő alkalmat a Habsburg-ház egyik
legfontosabb alakjár61, V. Károlyr61 írott köny
ve, amelyet HelI György fordított magyarra.
Tegyük rögtön hozzá: nem ez az egyetlen csa
ládtörténeti, történelmi tárgyú munkája, hi
szen könyvet írt például Habsburg Rudolfr61,
vagy Sziléziai Szent Hedvigről is.

y. Károlyt - mint az az alcímből is kiderül
- az eur6pai egyesülés megálmod6jaként, az
egységes Eur6pa első képviselőjekéntmutatja
be. V. Károly életével kapcsolatban történelmi
munkában leginkább csak a történelem szem
pontjából fontos események emIíttetnek meg;
Habsburg Ottó könyvébőlmegismerhetjük V.
Károlyt, az embert is, s hű képet kapunk a
korról is, amelyben élt.

Igazi tudományos népszerűsítőművet vehet
a kezébe az, aki megvásárolja Habsburg Ottó
könyvét. Szívből ajánljuk tehát minden történe
lem iránt érdeklődő olvasónak, remélve egyben
azt is, hogy rövidesen más könyveit is olvas
hatjuk magyarul. (Európa, Budapest, 1994)

LdKÖSPÉTER

JUHÁSZ FERENC: VILÁGWZ

Azt ajánlanám az olvasónak, Juhász Ferenc új
versei közül először A csönd-gyászból kitakart
lét CÍműt olvassa el. E félelmetes önvallomás
ezzel a három versszakkal végződik: "Most
verseim, miket írtam, - mint kivégzettek tö
megsírban, - eleven koporsók a földben, 
a grafitcsipke temetőben. / / S ki ítélhet, hogy
mit csináltam? - Fényt nemzettem, közös
sírt ástam. - Amit csináltam, én csináltam,
- hittem magamban, sose másban. / / Én azt
mondtam, amit akartam, - Létet csönd-gyász
ból kitakartam. - S ha szivárvány-viasszá hűl

tem, - az temet majd, akit szerettem."
Az első, ami szíven üt: a jellegzetesen adys

hang. Önmagába forduló szomorú hang,
amelyben azonban hiába keresnénk a megbé
kélés nyugalmát. Szaggatott, vizionált képek
ből építkezik, kimondhatatlan fájdalommal,
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Iírájának régebbi dallamát, képvilágát, néha
mellbevág6an újszerű szóösszetételeit meg
őrizve újra meg újra makacs szenvedéllyel
ostromolja a végtelent, s panaszolja kifosz
tott, megcsúfolt emberségét. Most is "titok-te
reket" jár be lIa lét-ős fodrokban kutatva", de
mintha józanabb, köznapibb érzések is átvé
reznék versei szövetét. A szenvedő, magá
nyos ember "miérijei" tolulnak egymásra
verseiben, úgy érzi, mindenűtt kaján ellensé
gei várják, remélik vesztét. "Ulök pökhajsír
bolt, - szál-kupola haj-esont - alján..." 
írja Föltámadás-várakozásában, s látni véljük
íróasztala mellett, amint ablakán besüt a nap,
s "térrács-csönd sokszögében" várja a meg
vált6 baráti szavakat. Elzarándokol Dante sír
jához, de ott sem a remélt békességet találja:
,,...csak beszélnek, rikoltoznak, csacsognak, fe
csegnek, harsognak, - kiabálnak, integetnek,
- a levegőt rázzák zacskós kezükkel, mint a
virágzó mandulafákat..." Aztán "tegnap a te
metőben. Megint a temetőben. Megint temet
ni ..." (A polip) Azon mereng, .rnít mondtok
majd, ha én is elmegyek, - a nincs, a nem en
gem is eléget?" (Kérdés az itt maradókJwz).

Nem újdonság, hogy Juhász Ferenc a ha
lált idézi. Minden nagy költő alkata és meg
győződése szerint számot vet vele. Nála szin
te megszámlálhatatlan változatban jelent meg
az elmúlás sejtelme. Hol az anyag vonatkozá
sát idézte, hol hatalmas, az ismétlődő jajgatás
gyászával felerősített panaszénekekben, az
elégia csak általa művelt modern változatá
ban. Saját halálának képei azonban újdonsá
got jelentenek. Ezekben is megcsodálhatjuk
páratlan szÍnvariációit: sárga, rőt, fehér és fe
kete fények villódznak, a jég-magányba zárt
költő fekszik fekete ravatalán, kint sárgán tűz

a nap, piros szoknyás lányok lejtenek kacé
ran. A véget ellenpontozza a kezdet, a halállal
vitázik az újrakezdés örök lehetősége.

Megint Adyra hivatkozom: a halállal és ma
gányával dacosan szembenéző Juhász Ferenc
ugyanolyan fogcsikorgató indulatokat rejt lá
zongó szívében, mint önmagát Urrá, a verset
"cifra szolgává" stilizáló nagy költőelődje. 6
így fogalmaz: "Én voltam minden: az összeg,
a rész, - minden halál és minden teremtés."

Külön nyomatékot tennék a "teremtés" fo
galmára. A líra is folytonos teremtés, a költő

minden kötetében újraalkotja önmagát, vagy
hozzátesz valamit eddigi arcképéhez. Átraj
zolja vagy elhagyja egy-egy vonását. Juhász
Ferenc új kötete izgalmas kísérlet: eposzainak
eszközeivel és képvilágával alkot tömörebb,



elégikus önvallomásokat, amelyek hiteles
szenvedéllyel szólaltatják meg a századvég
életérzését. A "kísérlet" persze csak a versek
terjedelmére és a kétféle műnem szintézisére
vonatkoztatható. Igazából megrendít6en
"nagy" versek ezek, amelyekben a költő

visszatalál eredeti természetéhez, immár a
lassú öregedés bölcs iróniájával, szeretetre
szomjas nyíltságával. (Dunakanyar, 2000)

RÓNAY LAsZLÓ

A MAGYARORSZÁGI PIARISTA
ISKOLAI SZÍNJÁTSZÁS FORRÁSAI
ÉS IRODALMA 1799-IG

Az MTA Irodalomtudományi Intézete rendkí
vül érdekes könyvsorozatban mutatja be a
korai iskolai színjátszást. Ennek keretében je
lent meg ez az alapvető munka, amely nagy
lépéssel visz előre a magyar dráma kezdetei
nek feltárásában. Az első hivatásos hazai
színtársulat csak 1790-ben alakult meg Kele
men László vezetésével, és csak néhány évig
működött. A társadalomban viszont már fel
merült a színielőadások iránti igény, és ezt a
diákság elégítette ki. A 17-18.. században a
különféle felekezetek és szerzetesrendek isko
láiban rendszeresen adtak elő olyan drámákat,
amelyeket a tanárok maguk írtak és rendeztek.
A piaristák körében is népeszetűek voltak az
iskoladrámák, noha az alapító, Kalazanci Szent
József határozottan megtiltotta a színjátszást,
szerinte ugyanis "ezek a színjátékok kárára
vannak a tanulóknak, mind tanulmányaikat,
mind az erkölcsöt tekintve".

A nagyon gondos anyaggyűjtésenalapuló
összefoglalásból szinte mindent megtudha
tunk a piarista iskolai színházról.Képet kap
hatunk arról, hogyan telepedett meg Magyar
országon ez a tanító rend, és mikor hozta lét
re iskoláit huszonnégy magyarországi és er
délyi városban. A könyv alapítási sorrendjük
ben tudósít - rövid iskolatörténeti bevezető
után - az ott bemutatott drámákról. Számtalan
forrás áttekintése után következtet az előadá

sok időpontjára, megjelöli a szerzőt és - ha
lehet - a pontos címet, majd a drámaprogra
mokat, illetve drámaszövegeket mutatja be. A
szereposztásokat is közli, és gyakran utal a da
rabokban szereplő zenei és énekbetétekre.

Egyéb érdekes adalékokkal is szolgál ez a
nagyigényű hiánypótló mű. Beszámol a hajda
ni színháztermek berendezéséről. díszleteiről,

méretéről és a nézők becsült létszámáról. Külön
érdekessége az iskolai színházak létesítéséről
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rendelkező szabálygyűjtemény és Kalazanci
Szent József néhány ezzel kapcsolatos levele.

A rendkívül tartalmas és gazdag összefogla
ló munkát Kilián István szerkesztette, és ő írt
hozzá tanulságos bevezetőt. Nemcsak a könyv
használatához ad útmutatót, hanem részletesen
elemzi a forrásokat és röviden jellemzi a kora
beli színjátszást is.

MONA KRISZTINA

KOPPÁNY ZSOLT:
A GONDOLAT BIRODALMA

Érdekes és elgondolkodtató névsort olvasha
tunk Koppány Zsolt könyvének tartalomjegy
zékében. Beszélgetőtársai irodalmunk és művé
szeti életünk nagyjai Mándy Ivántól Makovecz
Imrén át Kocsis Zoltánig, s nem kevésbé jelen
tős alkotókról írja emlékezéseit és miniatűr

elemzéseit, amelyeknek jellemző és vonzó sajá
tossága a szerző tudatosan megvallott és meg
valósított szubjektivitása. A különféle műfajú

írásokat az rokonítja, hogy Koppány Zsolt ma
kacs következetességgel igyekszik tetten érni az
alkotás lényegi mozgatóját, amelyet gondolat
nak nevez, s amelynek, hite szerint kell hogy
legyen egy ideálképe. Ezért faggatja Kocsis Zol
tánt Mozartról, akinek zenéje az emberiség "kö
zös kincse", Makovecz Imrét az örömhírről.

amelyet a művész fogalmaz meg és fejez ki,
Mándyt pedig a mutatványok nélküli modern
ség titkáról. Ezért rajzol remek portrét a halállal
eljegyzett rnűvészről, Rákos Sándorról. Kop
pány Zsolt meggyőződése szerint az igazi mű
vészet szakrális tartalmakat hordoz, olyan vi
lágrend törvényszerűségeibe enged bepillan
tást, amelyről csak homályosan tudunk, de
érintését magunkon érezzük. Ezt a sugallatot
érzékeli az író, a színész, az építész, s ezt pró
bálja tolmácsolni. Szerepe nem a váteszé, ha
nem a hírhozóé. Ez a meggyőződés szinte min
den megkérdezett szavait átlelkesíti. Pedig nem
volt könnyű a dolguk: Koppány Zsolt ugyanis
rendkívül súlyos, összetett kérdéseket tett föl
nekik, eltérve a hazai interjúkban megszokot
taktól, amelyek olykor a megkérdezett magán
életének intim területeire hatolnak be. A kérde
ző és kérdezett között a beszélgetések során a
gondolat nyomozása kelt bensőséges kapcsola
tot, az olvasóban azt a reményt keltve, hogy ezt
a világot szebbé, jobbá lehet tenni a művé

szetek és a komoly, meghitt beszélgetés által.
(Szépíró Műhely, Jel Kiadó)

RÓNAY LAsZLÓ



~ELEMEN ILONA EMLÉKKÖNYVÉBÓL

A szekszárdi Babits-ház egyik üveges szek
rényében három kézírásos emlékkönyv talál
ható. Tulajdonosuk egykor a két Kelemen
lány: Auróra és Ilona volt. Auróra Babits Mi
hály édesanyja lett, testvére pedig, akit a csa
ládban Nennének szólítottak, a kisfiú gyer
mekkori bizalmasa, leveleinek címzettje, szel
lemi érésének társa és segítője.

Az emlékkönyvek közül az egyikbe, a
kapcsos könyvbe Kelemen Ilona gyűjtötte a
számára kedves emberek bejegyzéseit az 1882
és 1898 közötti években. Volt közöttük szom
széd, rokon, harkányi, pécsi, budapesti isme
rős, akik mind egy-egy fontos kiegészítéssel
szolgálnak a család ekkori életének, Babits
Mihály gyermek- és ifjúkorának ismeretéhez.

A 80. oldalon a Pécsett ötödévet végzett
gimnazista Babits Mihály sorait olvashatjuk:

"Ki még nem szenvedett, az még nem csak félig
élt,

Ki még nem vétkezett, nem is küzdött az még,
Kinek még búja nem, csak fél öröme volt,
Ki még nem kétkedett, nem is gondolkodott.

(julie Burov után)
1898. júl. 31.

Szerető unokaöccse:
Misike."

A pécsi évekből már ismerjük a kisdiák
verspróbálkozásait, ez pedig a pillanatnyilag
ismert első műfordítás/átköltés-kísérlete.

A négy sor szerzője Julie Burow, aki 1806
ban született Kelet-Poroszországban és 1868
ban halt meg Brombergben. Termékeny szer
ző volt, elsősorban a hölgyeknek szóló iroda
lom terén működött, műveinek felsorolása a
német nőírók lexikonában körülbelül egy ol
dalt tesz ki. Hogy melyik kötetéből származ
nak a fenti sorok, annak kiderítése a későbbi

kutatás feladata.
Érdemes figyelnünk még a beírás dátumá

ra. Babits Mihály a szünídőt, ahogyan az elő

ző években, most is Szekszárdon töltötte.
1898 nyara azonban különbözött a korábbiak
tól: május 12-én ugyanis Pécsett meghalt
édesapja, ezt követően pedig édesanyja
visszaköltözött Szekszárdra. A következő

tanévet kezdő kamasz tehát egyedül maradt,
rokoni felügyelet mellett, s a gyász és a ma
gány érzékeny lelkét még zárkózottabbá és
zaklatottabbá tették. Ezeket az érzéseket mu
tatják az idézett sorok is, ahogyan ezt bizo-
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nyitják egyik osztálytársának, Fáy Bélának
emlékezései is:

"...édesatyjának nem sokkal előbb bekö
vetkezett gyászos elhunyta, s talán édesany
jának Pécsről történt elköltözése is oly lehan
golólag hatottak kedélyére, hogy az együtt
töltött 3 éven át állandóan fekete ruhában járt
s fekete nyakkendőt viselt. Jókedvűen kacag
ni én Öt sohasem hallottam, sőt még élén
kebb mosolyára sem emlékszem."

BUDA ATTILA

SIEGfRIED J. SCHMIDT (SZERK.):
GEDACHTNIS

Az utóbbi évtizedekben egyre inkább kiterje
dő, egyre fontosabbá váló emlékezetkutatá
sok jobbára párhuzamosan folytak a szellem-,
illetve a természettudományok területén. így
elkerülhetetlennek látszott, hogya kulturális
emlékezet elméletei előbb-utóbb szembe
kerüljenek az emlékezésnek mint kognitív,
neurobiológiai és pszichológiai folyamatnak
a szabályszerűségeivel is. Ezt a kötetet tehát
a tudományköziség igénye hívta létre, az itt
egybegyűjtött írások nagy része agyélettani,
(neuro)biológiai szempontból közelíti meg a
jelenséget, ám - és ez talán legfontosabb
eredménye is - számos olyan következtetést
lehet kiszűmi, amelyek természettudomá
nyos szempontból tárják fel például az időér

zékelés, időszemlélet (E. Florey), a jelen
tésalkotás (G. Rusch, D. Baecker, G. Roth)
vagy a tanulás és az emlékezés szociális vo
natkozásainak problémakörét. Emellett szá
mos támpontot nyújthat a kötet például az
antropológiai érdekeltségű irodalmi befoga
dás-elmélet számára is. A legdöntőbb tapasz
talata e kutatásoknak az, hogy az emlékezés
folyamat önreferenciális rendszerében való
sul meg, így az érzékelt információk gyakor
latilag végleg "eltűnnek", legalábbis eredeti
formájukban: az agyműködés konstruktív és
dinamikus rendszerelvű folyamata az emlé
kezetet folytonosan újraszervezi. A "beérke
zett" információk eleve a .múlt" idődimen
zióját képviselik, s így tulajdonképpen a je
lentésalkotás "eredet" nélküli jelölők konst
rukcióinak az eredménye. A legfőbb problé
mát jelenleg az az "ontológiai ugrás" jelenti,
amely a konstruktív, autoreferenciális emlé
kezet és az érzékelés közötti "utat" hidalja át.
A válogatás, bár a kötetet összeállító és a be
vezető tanulmányt író S.J. Schmidt konstruk-



tivista érdeklődésének megfelelően kicsit
egyoldalú, alapvető kézikönyv lehet a szel
lemtudományok antropológiai irányú kutatá
sai számára. (Suhrkamp, 1991)

KULCsAR-SZAB6 ZOLTAN

JUHÁSZ ERZSÉBET:
ÁLLO~SKERESÉSBEN

Az élet érdekli Juhász Erzsébetet, de egészen
sajátos szempontból közelít hozzá. Ahogy
esszéket, tanulmányokat tartalmazó könyve
Talevélzúgás című fejezetének bevezetőjében

olvashatjuk: "Vannak a személyiség proble
matikájának olyan jelenségei és tünetei, ame
lyek csak irodalmi alakok, helyzetek és tájékok
alapján és ürügyén megragadhatók". Az élet
jelenségeire és tüneteire Juhász Erzsébet az
irodalomban, a szépirodalmi művekbenkeres
magyarázatot, eligazítást, választ a benne fel
merülő, őt kínzó kérdésekre. S teheti, mondja,
mert "az irodalmi mü, legmélyebb lényege
szerint, önmagunk s a világ megismerésének
egyik legjobb eszköze". Bizonyságul említ
hetnénk a Kett6sségeinkr61 című esszéjét,
melyben az "imádlak és gyűlölIek" - a Bal
kánon és peremvidékein mostanság annyira
mindennapos, az élettől elválaszthatatlan 
ellentétét, melynek bonyolultságát "két hu
szadik századi magyar regény szerelemélmé
nyét" szemelve ki s vizsgálva próbálja fölfej
teni. A két regény Kosztolányi Aranysárkánya,
"amely Hilda és Tibor szerelmét foglalja ma
gában" és Füst Milán Nevet6k című "kisregé
nyének szerelemélménye". Kosztolányi regé
nyében Juhász Erzsébet a boldog szerelem
példázatát látja, amely fokozatosan halvá
nyul, fakul. Bonyolultabb képlete az odi et
amo felszámolhatatlan kettősségének a Neve
t6k-beli. Andor érzése Mela iránt akkor fordul
át szerelemből gyíílöletbe, amikor rádöbben,
hogya lány olyan tükör, amelybe ő hiába
néz, nem látszik benne. Az ember ugyanis,
állapítja meg a szerző, "képtelen elviselni,
hogy ne látsszék". Ha a másik nem igazol ben
nünket vissza, szerelmünk gyíílöletté válik. A
szerelemben tehát "tagadhatatlanul ön
magunk elfogadtatásának legintenzívebb és
legegyetemesebb törekvése nyilatkozik meg".
így talál Juhász Erzsébet életmagyarázatot az
irodalomban az őt foglalkoztató személyiség
kérdésekre. Ahelyett, hogy a benne felmerülő

gondokra és gondolatokra a mindennapok
világában keresne igazoló, magyarázó példá
kat, ő ezeket az irodalomban - aligha van
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nála professzionátusabb olvasó! - leli meg.
De igen jó társaságban forgolódik: Mészöly,
Krasznahorkai, Grendel, Nádas, Örkény,
Kosztolányi, Füst, Ottlik, Dosztojevszkij, Ril
ke vagy a vajdaságiak: Herceg, Tolnai, Danyi
társaságában lép elénk élvezetes stílusban
előadott, valóban minden olvasót érintő írá
saiban. (Jelenkor)

GEROLD LAszL6

WERNITZER JULIANNA:
IDÉZETVILÁG AVAGY ESTERHÁZY
PÉTER, A DON QUIJOTE SZERZ6JE

A jelenkor irodalmiságának nyelvjátékai kü
lönösen időszerűvé teszik az olyan munkák
elkészültét, melyek arra vállalkoznak, hogy
kortárs művek poétikai összetevőinek elem
zésén keresztül mutassanak be temporális
szövegalakítási eljárásokat. Wemitzer Julian
na könyve az idézés technikainak tipológiáját
adja Esterházy Péter prózáját értelmezve.

Ha abból indulunk ki, hogy az intertextu
alitás előtérbe kerülésével megbomlott az idő

linearitásának integritása (erre az Idézetvilág
többször is utal), akkor e két tényező eredmé
nyeképpen (talán) nem lesz egyértelműen el
dönthető, hogy ki kit idéz; pontosabban, utal
nunk kell(ene) arra is, hogy egy interaukto
riális alkotásból kiemelt idézet szerzője nem
állapítható meg teljes bizonyossággal (s erre
az Idézetvilág nemigen utal). Vagyis a "nyelv
mezítelen tapasztalata" szerint például a "Bo
varyné én vagyok" formula érthető úgy is,
mint Flaubert-idézet Esterházynál és fordítva.
De ha Wemitzer Juliannát, XIV. Lajost (ebben
az esetben allúzió), illetve a jelen írást és
mindazokat idevesszük, ahol ez előfordul

(irodalomtörténetek, Flaubert-monográfiák,
lexikonok stb.), a variációsor valóban végte
leníthető. Ami közbeszól: a kontextus és az
olvasó értelemkonkretizáló attitűdje. De érde
mes eljátszani a gondolattal: kit olvasunk
ilyenkor valójában?

Wernitzer Julianna könyve hasonló kérdé
sek sokaságával szembesítheti mindazokat,
akik elidőznek Esterházy Péter prózája rnel
lett. Az Idézetvilág külön fejezetet szentel a
tárgyalt művek kontextusváltásának (német
nyelvű recepciójának) is - újabb szemponto
kat nyújtva az Esterházy-próza értelmezhető

ségéhez. (Jelenkor Kiadó - Szépirodalmi Könyv
kiadó, 1994)

H. NAGY PÉTER



GÖRÖG REGÉK

Trencsényi-Waldapfel Imre, az antikvitás ki
váló ismerője, kutatója és fordítója költőként

kezdte pályáját, majd részben Kerényi Károly
hatása nyomán a görögség világszemléleté
vel, a humanizmussal igyekezett beoltani
szomorú, emberiesnek aligha mondható ko
rát. A magyar újhumanizmus egyik kezdemé
nyezőjeként szerkesztette az óriási kisugárzá
sú Horatius noster (1935) című fordításgyújte
ményt, amely annak is bizonysága, hogy Ho
ratius valóban a "miénk" is volt: századról
századra tértek meg hozzá költőink, hogy a
romlott világból kievickélve általa keressék a
szellem boldog szigetét. Aszigetteremtés kí
sérieteképp szerkesztette Hajnal Annával, a
kiváló költővel az Argonauták (1937-38) című
folyóiratot, majd a második világháború kö
zeledtétől indíttatva egy hatalmas költői bé
keantológia megvalósításába kezdett. Ennek
hajtásaként jelent meg szerkesztésében a
Pásztori magyar Vergilius (1938), amely sok
egyéb mellett arról is nevezetes, hogy Radnó
ti Miklós fordította benne a római lírikus
egyik eclogáját, amely saját, hasonló műfajú

verseinek lett ösztönzője és mintája. Trencsé
nyi Waldapfel Imre 1945 után is nemzedéke
ket nevelt a klasszikus antikvitás szeretetére,
értékeinek megbecsülésére. Bár politikai és
irodalompolitikai szereplése nem harmoni
zált a humanista szellemmel, érdemei annak
terjesztésében vitathatatlanok.

A Görög regék, amely tulajdonképpen cse- ...
vegve, de tudományosan megalapozva elő

adott görög mitológia, a 30-as évek közepén
jelent meg, s azóta nemzedékrőlnemzedékre
új kiadása válik szükségessé (most a nyolca
dik jelent meg!), annak bizonyságául, hogya
görög szellemiség mit sem veszített erejéből.

Ma is sokakat tart fogva a gondolat: "milyen
szép is embernek lennünk, ha igazán azok
vagyunk". Ami igazán vonzó a görög mito
lógiában, az épp emberközpontúsága, amely
önellentmondásaiban éppúgy megnyilvánul,
mint abban a már-már komázó viszonyban,
amely a görög ember és istenei hol cinkosan
összekacsintó, hol haragvó viszonyát jelle
mezte. A mítoszban voltaképp az embernek
létéről, annak értelméről és céljáról való ho
mályos tudása fogalmazódik meg, s áthatja a
függés tudata is. A görög mítoszok ezért sem
veszítenek időszerűségükből. de azért sem, mert
beleépültek az európai kultúrába, amelyben
hősei jelképekké. az emberi küzdés nagysze-
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rű vagy a bukás tragikus példázataivá váltak.
Bennük elveszített, de nyitottságával mindig
vonzó gyermekkorunkra ismerhetünk, ame
lyet még nem rontottak meg a világ irracio
nális erői. A Görög regék gyönyörű kiadásban
jelent meg újra, s ez a Lord Kiadó érdeme.

R6NAY LÁszL6

KÉT TANULMÁNYKÖTET:
RÁDICS KÁROLY ÉS KÁROLYI CSABA

A magyar irodalom sokszínű körképét rajzol
ja meg Rádics Károly könyve, A múlt évgy(i
rüi. A szerző a felfedező örömével vizsgálja a
szellemi élet nagy alakjait Bornemissza Péter
től Simon Istvánig. Evfordulók alkalmából
emlékezik meg Katona Józsefről, Tolnai La
josról, Kaffka Margitról, Kosztolányiról és
még egy sor jeles íróról és költőről. Esszéiben
tanáros lelkesedéssel és lendülettel ragadja
meg az olvasók figyelmét, és arra törekszik,
hogy minél közelebb hozza az alkotókat.
Részletesen mesél életükről, és értékeli embe
ri magatartásukat. Különösen gazdag képet
fest Móricz Zsigmondról: levelezésének alap
ján bemutatja a kortársaihoz és egyes váro
sokhoz fűződő viszonyát, fontos tanul
mányban elemzi színműveit, kritikái pedig a
róla megjelenő könyveket értékelik. A kötet a
tanulmányok, esszék és kritikák mellett érde
kes interjúkat és vallomásokat is közöl, ame
lyekben fontos irodalmi kérdésekről is szó
esik, de talán még érdekesebbek a hazai mű
vészvilág nagyjaival - Szervátiusz Tiborral,
Szkok Ivánnal, Gerő Andrással, Kőhegyi

Gyulával és a Bartók Vonósnégyes tagjaival
- folytatott beszélgetései. Mindegyiket a sze
mélyes találkozás közvetlensége jellemzi.

Egészen más szemléletről tanúskodik Ká
rolyi Csaba esszékötete. A szerző Ellakni, né
zel6dni címmel gyűjtötte egybe a modem pró
zát elemző tanulmányait és esszéit. Elsősor

ban nem az írói magatartás áll érdeklődése

középpontjában, hanem a művek. Ezek alap
ján vet fel esztétikai és irodalomelméleti kér
déseket, és igyekszik meg is válaszolni őket.

Mottóját Gadamertől kölcsönzi: "Hogy vála
szolni tudjunk a nekünk feltett kérdésekre,
nekünk, a kérdezetteknek magunknak kell el
kezdenünk a kérdezést. Igyekszünk rekonst
ruálni a kérdést..." Károlyi Csaba a modern
magyar próza különféle útjait rekonstruálja
Ottlikról, Mészöly Miklósról és Mándy Iván
ról szóló tanulmányaiban, majd Lengyel Pé-



ter, Nádas Péter, Krasznahorkai László, Tar
Sándor egy-egy műve alapján a fejlődés irá
nyait mutatja meg.

MONA KRISZTINA

LEO JOSEF SUENENS: Új PÜNKÖSD?

"Ezeket a lapokat írva mindazokra gondol
tam, akik az egyházban és a mai világban rá
szorulnak a remény megújulására. Hogy el
mondjam papoknak és világiaknak, s nem
utolsósorban püspök testvéreimnek a széles
világon, akiknek a megkülönböztetés munká
ját kell végezniök: XXIll. János és VI. Pál nem
hiába imádkozott új pünkösdért. Itt van a
szemünk előtt, mint a hajnalpír. De csak ak
kor bontakozhat ki, ha először el tudjuk is
merni, azután pedig minden következményé
vel együtt elfogadni" - írja könyvének utol
só fejezetében Suenens bíboros. Vajon milyen
reményre gondol, mely egyszerre örvendete
sen jelenlévő korunk egyházában, ugyanak
kor mégsem általánosan elfogadott?

Leo [osef Suenens, a zsinati atya, nagy te
kintélyű teológus nem volt rest, hogy végére
járjon azoknak a híreknek. melyek a hatvanas
évek második felében az Egyesült Államok
ból érkeztek. Az Európába átszivárgó infor
mációk szerint Isten jelenlétének pünkösdi ta
pasztalata, a Szentlélek számos feledésbe me
rült adománya - az Apostolok Cselekedeteioea
leírtakhoz hasonlóan - megjelent az ottani
katolikusok számos közösségében. A radiká
lisan megélt kereszténység igényével fellépő.

és a Szentlélek valamennyi megnyilvánulása
felé nyitott karizmatikus lelkiség azóta széles
körben elterjedt, s ma körülbelül nyolcvan
millió katolikust egyesít világszerte. Suenens
bíboros amerikai tanulmányútja végeztével,
rendkívül korán, 1974-ben adta közre mélyre
ható elemzését a katolikus karizmatikus meg
újulás jelenségeinek. A mérleg nemhogy po
zitív volt, de lelkesült igen mindarra, amit a
Szentlélek korunkban az egyház megújításá
ért tesz.

Suenens bíboros könyve nem egy katoli
kus lelkiségi mozgalom "belügyeit" taglalja.
A szerző megállapítása szerint a karizmati
kus jelenségek ugyan sohasem tűntek el az
egyházból, de "a Lélek látható megnyilvánu
lásai olyan mértékben csökkennek az egyházi
közösségben, ahogyan a hit gyöngül és a ke-
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reszténység sokakban mindinkább szocioló
giai tényezővé válik".

A változás, a megújulás emberi tényezője

tehát az önként és tudatosan, minden követ
kezményével együtt vállalt és választott ke
reszténység, a határozott döntés Krisztus
mellett. A megtérés mozzanatát az sem kerül
heti meg, aki gyermekkorától kezdve szinte
belenőtt a kereszténységbe. Csak a tudatos
döntés, a teljes életátadás nyomán kapja aján
dékul a hívő - és nem csak a lelkiségi moz
galom tagja - azt a karizmatikus tapaszta
latot, amelyről Suenens bíboros így beszél:
"Az igazi kereszténységhez az is hozzátarto
zik, hogy személyesen találkozzunk Jézus
Krisztussal, mint Urral." ...S aki átélte ezt a
lelki tapasztalatot, megérezte Krisztus aktuá
lis jelenlétét a Szentlélek által, többé nem zár
ja ki Isten beavatkozásának lehetőségét sem
miféle élethelyzetben. Megnyílik a Lélek ado
mányai felé, melyekben - akár szokatlanok,
akár megszokottak - Isten ajándékozó sze
retetét fedezi fel, az egész közösség javára.

Suenens bíboros módszeresen végigtekinti
mindazokat a hittudományi kérdéseket, me
lyek a karizmatikus megújulás jelenségei
kapcsán felmerülnek. Beszél a Szentlélek sze
repének felértékelődésérőla zsinat utáni teo
lógiában, és a megújult liturgiai gyakorlat
ban. Rendkívül érdekes fejezetet olvashatunk
a karizmatikus lelkiség és az ökumenikus
gondolkodás termékeny kölcsönhatásairól,
valamint Mária és a Szentlélek szerepéről az
üdvösség művében. Manapság is aktuálisak
a gyakorlati kérdésekkel foglalkozó részek,
melyek az egyházi struktúra és az önszerve
zödö, aktív közösségi életet élő, evangelizáló
karizmatikus csoportok kapcsolataival foglal
koznak. Suenens bíboros arra kéri az egyház
elöljáróit, ne tekintsenek idegenkedve a ka
rizmatikus lelkiség képviselőire. csupán
azért, mert új, szokatlan formában élik meg
hitüket, folytatják szolgálatukat. A bíboros az
Isten megújító szeretetébe vetett reménység
re, teljes belső megújulásra, szemléletváltásra
buzdítja olvasóit: "Ne hívjuk tovább okosság
nak a félelmet, bölcsességnek az emberi vo
nakodást attól, ami meghaladja kicsinységün
ket..." (Marana Tha)
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