
rágás). A szerző képekben gondolkozik, a sok
verse is, ahogy ezt megjegyzi, képek nézése
kor /hatására született, azoknak továbbgon
dolása vagy papírra vitele. Stílusa helyenként
emlékeztet Pilinszky [ánoséra, foglalkoztatja
a csönd, szavak, magány, de kár, hogy csupán
a felszínen marad, mert nemzeti irodalmunk
ban nagy a hiátusa a misztikusoknak. A
puszta egziszetencián, a szenvedés tiszta for
máin, steril és ezekhez kapcsolódó érzelme
inken kívül mással nem foglalkozik, szemé
lyes vonás semmi.

A kötetben szereplő versek nagy része fe
ledhető, főleg a pánikversek, melyeket én iga
zából nem is tudnék megkülönböztetni egy
mástól, vagy más, nála jóval fiatalabb költők

hasonló alkotásaitól. néhány vers azonban fi
gyelemre méltó, s ha Oláh András ezeknek az
irányába tudna kímozdulni, több ilyet írni, és
letenni az oly fiatalos reménytelenség-ől, az
évek folyamán talán összeírhatna egy élvez
hető könyvet is. Versei közül a legeredetibb
talán a finálé, egyfajta keserű Jónás-paródia,
mely mentes minden pátosztól. tele remek és
megfelelően cinikus, mégis még a hívők szá
mára is elfogadható ötletekkel. A kötet indító
versének, a Szindbád búcsújának a szépségén
kívül reményteljes nemigen található...
(Felsőmagyarország Kiadó)

SZŰTS ZOLTAN

BERKES TAMÁS: SÁRKÁNY OSZKÁR
Egy "apollonista" tudós derékba törl élete

Berkes Tamás nemcsak a tudós életét, hanem
munkásságát, annak kül- és belföldi fogadta
tását is bemutatja. Az eredetileg magyar és
francia irodalommal foglalkozó tudós érdek
lődése egyetemi évei után Közép-Europa felé
fordult, s a magyar bohemisztika megalapító
jaként válik ismertté.

A Magyarok Prágában című első cseh tárgyú
tanulmánya részletes ismertetést nyújt a cseh
felvilágosodás történetéről. Berkes a tanul
mány összefoglalása mellett annak elemzését
és eszmetörténeti jelentőségét is méltatja. Bár
Sárkány Oszkár összefoglaló munkájának
alaptételét Berkes kissé eltúlzottnak véli, ti.
hogy a "magyar irodalmi, kulturális és poli
tikai fejlődés az 1790/91-es országgyűléstől

kezdve 1848-ig, sőt azon túl is jelentős és ha
tásaiban döntő fontosságú befolyást gyako-
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rolt a cseh szellemi és politikai életre", de vi
tathatatlannak tartja a cseh-magyar kulturális
kapcsolatok részletes föltárásának érdemeit.
A Magyar kulturális hatások Csehországban
(1790-1848) című munka sajtóvisszhangja
fontos részét alkotja az életutat bemutató kis
könyvnek.

Frantisek Palacky magyarországi tartózko
dásának Berkes Tamás külön fejezetet szentel.
Méltatja Sárkányt, mínt az első hazai Pa
lacky-kutatót, aki feldolgozza a cseh irodal
már magyarországi ifjúságát. A "csehszlovák
nemzeteszme" esetleges megsértésétől tartva
~ témát Sárkány előtt még nem dolgozták fel.
Igy neki jutott az a feladat is, hogy átlássa
Palacky magyar irodalomhoz és kultúrához
fűződő viszonyát. E téma éles vitát váltott ki
mind a magyar, rnind a cseh irodalmi életben.
A vita főbb nézetei világossá válnak Berkes
idézetekkel tűzdelt magyarázatai alapján.

Csehszlovákia felbomlásával egyidőben

Sárkány felhagy bohemisztikai kutatásaival.
További elmélyedt kutatását megnehezítették
mind személyes, mind a politikai életben be
következett változások. Sárkányt először a ri
maszombati, majd a nagykállói girnnáziurnba
helyezik, majd igen rövid budapesti tartózko
dás után megkapja második katonai behívó
ját a 402-es Különleges Büntető Munkaszá
zadhoz. A kemény bánásmódnak Berkes Ta
más szerint a Vigadóbeli antifasiszta szavaló
esten való részvétel lehetett az oka.

A könyv érdeme, hogy olyan közép-euró
pai tudós életére irányítja a figyelmet, aki a
magyar és cseh nemzetfejlődés hasonlóságai
bemutatásának szentelte tudományos mun
kásságát.

STEINBACH JÚLIA

HÍD A SZÁZADOK FELETT
Katus László Emlékkönyv

"Katus László immáron 70. életévéhez köze
ledve maga vet számot az eddigi útjával, út
keresésével. Mi, akik tudását, tájékozottságát
becsüljük, többek között azért szerettük, sze
retjük, mert mindig törekedett arra, hogy ma
ga választhassa útjait. (oo.) Katus László tépe
lődő alkotó (oo.) megfontolt, töprengő ember.
És aggályos kutató." Glatz Ferenc szavai egy
európai látókörű tudóst köszöntenek abban a
tanulmánykötetben, amely a mai magyar tör-


