
re, Molter Károly, Franyó Zoltán, Krenner
Miklós, Tamási Aron, Jakabffy Elemér, László
Dezső és Bajor Andor (valamint az erdélyi
sajtóban is jelenlévő Mikszáth Kálmán, Osvát
Emő, Krúdy Gyula és Kosztolányi Dezső). Az
erdélyi magyar újságírás új nemzedékeinek
valóban tőlük: a nagy elődöktől kell tanulni
ok. (Marosvásárhely, MURE kiadása)

POMOGÁTS BÉLA

MIÉRT SZICILIA

Jász Attila harmadik kötetét alcíme szerint
mint egy elveszett napló részleteit olvashat
juk, érzéseinek, sejtéseinek összegzését példa
képei, kedvelt írói megidézésével. Akik a ro
mantika elvágyódását vagy egzotikum-kultu
szát sejtik a kötet helykeresésében. alighanem
csalódni fognak. Semmi sincs benne a roman
tikus titariizmus hatalomvágyából és gőgjé

ből, annál inkább végtelenség-ösztönéből.

Múzsája ezért természetesen nem Euterpé,
vagy Kalliopé, hanem a romantika álmának
betetőzője, Kierkegaard. A dán teológus-böl
cselő talán legmisztikusabb munkájából, az
Ismétlésből meríti mottóját, abból a könyvből,

mely "előre vetített emlékezetként" hívja elő

a boldogtalanság és elkárhozás képsorait.
Jász Attila elemi szövegeinek csak kevere

dése és átalakulása látható, születése ismeret
len. Formájuk szerint prózavershez kőzelítő

kisesszéket és a szonettformával kísérletező

versszövegeket olvashatunk, melyek mintha
az ókori "sárga város", Akragasz filozófusá
nak, Empedoklésznek töredékben ránkma
radt gondolatait élesztenék fel.

A Miért Szicília tömör és elvont, a Magna
Graecia költői-szellemi itineráriuma is lehet
ne. A felidézett hét szicíliai város (Messina és
Taormina, Szirakúza, Akragasz és A~rigento,

Erice és Palermo) irodalom- és filozofiatörté
neti vonatkozásainak leírása és anyaggazdag
sága művelődéstörténetileg is érdekes, vi
szont a kézirat keletkezésének viszontagsága
arra figyelmeztet, hogy másról van szó. Aki
kicsit is komolyan veszi azt a tudást, amit az
irodalomtörténet és bizonyos szent szövegek
közvetítenek. annak aligha szokatlan az a
kálvária, amit a szerző a kézirat kísérteties
történetéről ír. Látom magam előtt, amit a
Kierkegaard SziCl7iáball című Hamvas-esszében
bogarászgat, és derül a dán bölcselőn. aki a
napé~ette szigetparton várja a cápát, s amikor
nem Jön, mint a szenvedélybetegek tér vissza
a szorongás önmagán megfigyelt lélektaná
hoz. Es magam előtt látom a könnyed és ol
dott Hamvast. aki me~dorgálja az eszaki teo
lógust, hogy aztán nehány evvel később az
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Egy csepp akárhozatból című esszéjében lelep
lezze azt, aki ugyan nem hamisságból. csak
felszínességből vagy tájékozatlanságból ítél
kezik, és aki végill Keresztes Szent János lá
tomásaiból merít vigaszt. Vajon Hamvas 42
es esszéje nem maga is a hüperioni álom ré
sze? Jász Attila finom érzékkel tájékozódik a
látszólag jelentéktelen események között, s ez
megóvja attól, hogy képei sorrendjét elvétse,
tapasztalatai fölött uralmát elveszítse. Azt a
helyet rajzolja meg, amely mint írja: "se nem
valóságos, se nem konkrét, de földrajzilag (is)
létező helyet biztosít".

Míg a versek különös, álomszerű világot
teremtenek, a prózaszövegek átfogó távlat
ból, antik mítoszok, például a Deméter- vagy
a Daidalosz-mítosz felidézésével egyfajta hi
perreális szemlélettel teremtik meg ugyanan
nak a mágikus világnak barlangszerű,olykor
a mesékre emlékeztető képét. Akik pedig a
hely szellemét közvetítik: a Zarathustrát épp
befejező Nietzsche (aki azért utazik a "görög
istenek itáliai otthonába" hogy megismerked
jen a balti-német "csodalénnyel", Lou Andre
as Salomé kisasszonnyal), a férfikor nyarát
sugárzó Goethe, Szicíliát a világszellem egyik
kinyilatkoztatási helyszínének tekintő Csont
váry, az Empedoklész-drámatöredéken dol
gozó Hölderlin és a kötetben futó alteregók
történetei üres keret vonalaiként határolják a
helyszínt, ahova a szereplők belépnek, meg
tisztulnak és eltűnnek. Ami állandó, az a hol
szürke, hol sötét-okker, olykor lángoló kövek,
melyek mögött mint halálos alkony izzik a
prózaszövegek leégett, sötét erdeje.

A kötetet végigolvasva az az érzésünk tá
madhat, hogy a Zarathustra harmadik részé
nek "látomás és rejtvény" címet viselő epi
zódját nehéz lenne más helyszínen elképzel
ni. A sirokkós Messinát felidéző versszöveg
nél merül fel először a prométeuszi legenda,
mely szerint a kő, mint kozmikus erő, az ég
ből hull alá, s rokon az emberrel, akinek te
vékenysége nyomán felemelkedik, és az iste
nek lakhelyévé válik. Világos utalást találha
tunk erre egyébként a tartalomjegyzékben: ha
a szövegek kezdőbetűit föntről lefelé olvas
suk, a könyv címét kapjuk. A szimmetrikus
prózarészeket a ritmikusan ismétlődő vers
próza úgy szövi át, hogy olyan érzésünk tá
mad: az önmegszólító forma egy általáno
sabb grammatikai alany része, melynek ne
héz lenne nevet adni: "A végén úgyis nyom
talanul kell eltűnni a szövegből egészíted/ ki
önmagad de az etna krátere sem rossz mon
dod miközben/ a vulkán távirati stílusban
működik s nekidölsz az erkélyvasnak (33.). A
kövek élete vé~i~onul a helyszíneken, s a
szellem sugárzasanak helyévé válik, akárcsak



az a helyszín, Taormina, amelyikhez mi, ma
gyarok a legjobban kötődünk, "a belső tájé
kozódást könnyíti meg", ahol a lángok "tisz
títótűzként olvasnak" helyettünk. "ahova ha
beköltözik soha többé nem hívható ki az / én
s visszaváltozva egy tábla fogadja NE ZA
VARD KüVEIMET". (JózsefAttila Kor, 1998.)

SZILÁGYI GYÖRGY

ADAM MICKIEWICZ: A LENGYEL
NÉP ÉS LENGYEL ZARÁNDOKSÁG
KÖNYVEI

Ugyan a cím keltette várakozásokra e lengyel
romantikus alkotás bibliai tónusa és stílusa
méltó választ ad, mégsem vallási-teológiai
kérdések, hanem politikai problémák állnak
középpontjában. Igaz, a politikai vonatkozá
sok erős erkölcsi színezete kétségbevonhatat
lan: a nemzet emigrációba kényszerült tagja
inak erejére, tartására és kitartására esik a
hangsúly, különösen az írás második felében.
az első lapok pedig az emberi történelem táv
latából alapozzák ezt meg - az emberiség
Iwmályba vesző hajnalát követően, melyet az
egyenIőségben megvalósuló szabadság tett
nyugalmassá és örvendezővé, a testvériség
kötelékeit szétszakító, a mű írásának pillana
tában is leskelő bűn állapotából a Krisztus
megváltó tettének örököseivé (sőt katonáivá)
fogadott lengyelek vezethetik ki a világot. E
történelemszemlélet részletes értelmezése
meggyőzően bizonyítaná. hogy a Mickie
wicz-kötet - ha nem is elmaradhatatlan, de
- fontos helyet foglal el a romantika alkotá
sainak sorában.

Bármily fontos legyen is, hogy az olvasó
közönség jobban megismerheti az egyik leg
jelentősebb lengyel költöt, a D. Molnár István
előszavával és Kovács István utószavával
megjelent kötet legfőbb érdekességét mégsem
ebben látom. Sokkal inkább abban, hogy (is
mét) a fordítás kérdései felé fordítja figyel
münket: a könyv a magyar változatot köve
tően a lengyel, majd a francia nyeívű szöve
get is közli. Ráadásul a magyar fordítás, Ka
zinczy Cáboré, az ismertebb Kazinczy unoka
öccséé, akár régiesnek is mondhato: sajátos
"íze" és hangulata tagadhatatlan. S noha az
idegen nyelven írott szövegek tolmácsolását
jó ideje alkotó-teremtő,nem pedig másodren
dű munkának tartjuk, könnyű akképp véle
kedni, a magyarítások nem örökérvényűek
jól tudjuk, tökéletes(en hű) fordítás nem léte
zik. Nem létezhet, mert minden nemzet nyel
ve más és más gondolkodásmódot mutat föl,
melyek között nincs te~es átjárás - az idegen
nyelvekkel történő talalkozás pedig minden-
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kor önnön (a történelem folyamán változó)
világtapasztalatunk és -rnegértésünk bővülé

sét vonja maga után. S úgy vélem, ezért lehet
különösen fontos, hogy Mickiewicz művének

fordításai a kisebb nemzetek irodalmai és a
világirodalom összemérhetőségének fogas
kérdését is fölvetik: mert ha igaz, amit a tő

lünk eltérő kultúrák, művészetek megértésé
nek jelentőségérőlföntebb mondottunk, vala
mint hogy nemzeti irodalmunk csekély kül
földi elismertsége nem ennek értékéből fa
kad, akkor - elkerülve a véleményünkben
való kételkedésünket jelző sértettséget - kö
telességünk számon tartani, miképp és
mennyiben adatik lehetőségeegy külföldinek
arra, hogy megismerje, pontosabban méltá
nyolható és értékelhető formában ismerje
meg hazánk szépíróit. iSzéphalom Könyvmű

hely)

BENGI LÁSZLÓ

"FRISZ HALOTT"
Á.Cs.

Amit Csehov még csak egy lassú folyamat
végeként, a nosztalgikus hangot iróniával fű

szerezve láttat, az Acsnál már egy stabil álla
pot: a "ma már...rr világa. Ez a Cseresznyéskert
- Csehov nélkül.

Az Új Színház-beli előadásról kijövet a né
zőben esetleg még a "Csehov halott" halvány
érzése is megfoganhat...

Ezt a csöppet sem kívánatos (és mások ál
tal, például Ascher, Szász, Alföldi, remekül
ellenbizonyított) érzést az előadás jelrendsze
rének több eleme is motiválja, egymást köl
csönösen erősítve. Egyik hangsúlyos pontja e
szemiotikai rendszernek a Holl István alakí
totta Firsz - a színház előterében Frisz - és
"hatóköre". Bár tudom, hogy egy névelírás
ból sokra következtetni könnyelműség(noha
a Derridán edzett színházlátosatók biztos
nem vennék rossz néven...), de Jelen esetben
ez a Firsz-Frisz-ügy gyönyörűen simul bele
ebbe a Cseresznyéskertbe. Csehov kivonva,
csak mint a régi jó realizmus (és unalom")
szelleme lebeg a sorok fölött - akárcsak Holl
Firsze a régi, letűnt világ kísérteteként a szín
padon.

Miket és hogyan bíz Ács János, a rendező
Holl Istvánra, azaz Firszre? Az előadás lénye
gét - több szinten is. Először is, ő szinte első

számú a komikus figurák között. Már első

megjelenésében is ötvöződik a komikum és a
később is mindvégig megőrzött rrófétikus
"szellem"-jelleg. Hosszú, fehér hajával, sza
kállával és előrenyújtott kezével a fénysávban
vonuló aggastyán mintha egy Csontvárv-


