
képből lépett volna ki, de a pátoszt kialakulni
sem engedi helyzete: görnyedten - csoszog
va cipeli a táskát, és legutolsóként vánszorog
va a kinyújtott keze is inkább komikus értel
mezést kap.

Ugyanakkor bizonyos jelek nyilvánvalóvá
teszik; hogy Firsz valami mást, többet képvi
sel a Cseresznyéskertben - azt a mögöttes va
lamit, amit hagyományosan a színpadra be
lógó cseresznyefa-ágak szoktak előhívni.

Ezek a virágzó ágak most nincsenek jelen,
nem is nagyon illenének bele Acs "kertjébe",
annál inkább "olvashatjuk" az öreg Firsz fi
guráját.

Neki egészen különleges, bensőséges kap
csolata van Ranyevszkajával és Gajevvel (jelzi
ezt, ahogy Ranyevszkaja a keze után nyúl,
ahogy gondoskodnak róla, ahogy ő beszél a
háziakról); ő tudja a régi titkokat (a cseresz
ny éről is); ő maga a régi világ. Es a teljes ma
gábafordulás.

De látható, hogy ez a közömbösség nem
csupán az öregség és nem csurán az inas-lét
következménye. Holl kissé bicegve, hajlott
vállal szinte észrevétlenül jár ki s be, többször
is "keretként" némán áll a szín szélén - a
régi bútordarabra senkinek sincs igazán
szüksége. Am az a távolba révedő (néha az
elborultság határát súroló) tekintet mintegy
összerántja a színt, a vén inas kezében tartja
a láthatatlan fonalakat. akárcsak a Szellem a
Hamlet-ben. És ha már Csehov idéz a fülünk
nek, miért ne idézne Ács a szemünknek egy
hamleti képet? A szabadban játszódó jelenet
ben Holl István úgy hagyja el a színt az "el
pattant húr" furcsa gong-hangja után, mintha
az öreg Hamlet Szelleme távazna - lassan,
jelentőségteljesen, mindvégig a társaságat
nézve.

És ekkor következik a slusszpoén. Firsz
meghal és az egész IV. felvonás fö1ött egy ha
lott pillantása őrködik. Csehov örült volna,
ha latja, hogy végre akad egy rendező, aki
ilyen mértékben betartja azt a bizonyos
bosszantó "komédia" megjelölést - mert mi
más, ha nem a komikum leglényege az,
ahogy Acs ilyen fontos pozícióba emeli azt a
"hősét", akit az előzőekben sokszor igyeke
zett a legnevetségesebbnek bemutatni, pará
nyivá lefokozni? Az öreg, vén inas, Ra
nyevszkajáék világának a cseresznyéskertnél
is jellemzőbb képviselője az az ember az Uj
Színházban, akinek a nevét sem muszáj tud
ni. Valami Frisz ...

Hogy itt melodrámáróllenne szó, a meste
rien bújtatott és mindig időben visszafogott
csehovi módszerrel? Ugyan... hiszen az "ál
dozatok" világa sajnálatosan unalmas és ér-
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dektelen, a kisemmizővel pedig együtt kelle
ne megsemmisülve felébrednünk...

A sírbolt lassan bezárul, az ég a földhöz
kőzelít, összeroppantva mindant, ami köztük
volt. S mi volt köztük az Uj Színház Cseresz
nyéskertjében? Két ember álma. Egy élet, ami
mintha nem is lett volna, amiben nincs sem
mi erő - egy halott élet. És egy élet, ami ál
mában valami más akart lenni, de minden
fordulásnál ki kell nyílnia a szemnek: a vilá
got nem érdekli "virág és illat, emlék és szo
morúság, nosztalgia és szerelern", a világot
(és a rendezőt?) a telek és a pénz érdekli: a
régiek nevetségesek, az újak meg... felejtsék
el Csehovot!

KRISTÓF EM6KE

TANULMÁNYOK KOSZTOLÁNYI
DEZSŐRŐl

Az Újraolvasó sorozat 1998-ban megjelent,
soron következő kötete érzékeny mutatója
mind a jelenlegi hazai Kosztolányi-kutatás ál
lapotának, mind a jelentős irodalomelméleti
iskolák tipikus kérdésfölvetéseinek. A 25 ta
nulmány különböző időpontban keletkezett,
többségük a kilencvenes években, a szerzők

köre néhány egyetemi hallgatótól akadérni
kus irodalomtörténészeinkig terjed. Erdekes
megfigyelnünk a hangsúlyok eltolódását: a
korábbi évtizedekben sokat elemzett, talán az
életmű középpontjába állított korai, 1920
előtti lírával egyetlen tanulmány sem foglal
kozik. Ezzel szemben az Esti Kornél-novellák
elemzése teszi ki az egész kötet több, mint
egyötödét, s a tanulmányírók jelentős része a
Kosztolányi-prózát választja elemzése tárgyá
ul. A műelemzéseken kívül kritika történeti,
(például Bónus Tibor: Babits és Kosztolányi
mint (egymást) olvasók), vagy a színházi kri
tika elméleti kérdéseit felvető írásokat is talá
lunk (Kékesi Kun Árpád: Kosztolányi, Shakes
peare és a színházi kritika nyelve), s több írás
Kosztolányit, mint gondaikadót mutatja be
(Szegedy-Maszák Mihály: A kánonok hiábava
lósága; Kosztolányi nyelvszemlélete). Többször is
felvetődik, néhol csak halk, félszavas meg
jegyzés formájában, hogy nincs még korsze
rű, a tudományosság igényének megfelelő

kritikai kiadása Kosztolányi műveinek, pedig
főként publicisztikai munkássága terén ez
égetően szükséges lenne. (Péczely Dóra:
,~E.S.T.I.-K.érdés", Veres András: Kosztolányi
Edes Annája - Egy sajtó alá rendezés tapasz
talatairól).

Manapság sokszor, sok fórumon kerül elő

a nyelvromlás veszélye, az igényes nyelv-



használat egyre erőteljesebbhátterbe szorulá
sa, a nemzetközi kifejezések túlzottan gyako
ri használata. E tanulmánykötet minden írá
sából feldereng Kosztolányi magyar nyelv
iránti rajongó tisztelete, szeretete, a nyelv
használatról való tudatos gondolkodása, s
meggyőződése: "Az a tény, hogy anyanyel
vem magyar, és magyarul beszélek, gondol
kodom, írok, életem legnagyobb eseménye,
melyhez nincs fo~ható." (Szerkesztette: Kul
csár Szabó Ernő es Szegedy-Maszák Mihály)
(Anonymus Kiadó, 1998)

NÓGRÁDI CECÍLIA

"NEM A FALAK, HITÜNK VÉDI
A VÁROST" - Történelmi
és művészeti antológia Kőszegről

"A könyv, melyet kezében tart és megtiszte1ő

figyelmére méltat az olvasó, egy város sok
évszázados történelmébe, művészetébe, gaz
daságába, mindennapjaibanyújt be- és
visszapillantást. s - mint cseppben a tenger
- adja hű keresztmetszetét a magyarság év
századainak. .."

Történelmi és művészeti antológia Kőszegről

címet viseli az a kötet, melynek összeállítása
a szerkesztő, Tóthárpád Ferenc lelkesedését
és szakértelmét dicséri. Az olvasó számos 
sokszor szokatlanul érdekes - oldalról is
merheti meg e nyugati kisvárosunk történel
mi eseményeit, sporttörténetét. bortermelési
szokásait, vagy a helyi vasút jelentőségét.

"Történelmi húség iránti alázat" tükröződik

például Söptei Imre munkájában, melyben az
1848-as eseményekhez kapcsolódó kivégzé
sekről fennmaradt forrásokat igyekszik apró
lékosan rendszerezni, tisztázni, A kőszegi

szőlősgazdák időjárással kapcsolatos mondá
sait - német és magyar nyelvűeket egyaránt
összefoglaló értekezés úgyszintén alkalmas
az érdeklődő olvasó figyelmének lekötésére.
Kortárs költők, írók munkái, valamint szám
talan, a települést bemutató fotó, grafika teszi
olvasmányosabbá az antológiát, hozza köze
lebb Kőszeg városát. A kötet szerzői, hivatá
suk magasszintű ismeretén túl Kőszeg iránti
szeretetükről is tanúbizonyságot tettek. A
múlt idézése során minduntalan visszatér és
a mai nemzedéknek "roppant aktualitással
mutat irányt" a jelmondat: "Nem a falak, hi
tünk védi a várost! Hitünk és bizalmunk. Hi
tünk Istenben, bizalmunk embertársaink
iránt, önbizalmunk. hogy képesek vagyunk
megfelelni a történelem által reánk rótt fel
adatoknak. megőrizve és tovább gyarapítva
szeretett városunkat, hazánkat." Ez az anto
lógia, mely természeténél fogva lokálpatrio-
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tizmussal áthatott, egy kicsi - többnyelvű 
közösség összetartásának. szűkebb hazája
iránti ragaszkodásának példájával mutat rá a
tágabb, magyar haza megbecsülésének, szere
tetének fontosságára és - nem utolsó sorban
- az "európaiság magától értetődő termé
szetes állapotára, mely sokkal inkább menta
litást, kulturáltságot, civilizációt - mintsem
földrajzi kategóriát jelent!"

SALLAI GERGELY

BOLYI\~ JÁN9S: "TERE]\1T~~VÉDE
LEM" OKOLOGlAl KRIZISUNK
TEOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE

Ez a könyv a Szeritírás alapján az ökológiai
kérdést a zsidó-keresztyén hagyománnyal
együtt helyezi a hellenizmus örökségébe. Tu
domásom szerint magyar nyelven ehhez ha
sonlóan átfogó és alapos munka még nem je
lent meg a teológiai irodalomban. Bolyki Já
nos a tőle megszokott alapossággal foglalja
össze a teremtés és a természettudomány
összefüggéseit. A Szentírás vizsgálatában a
legmodernebb módszereket használja fel.
Gyakorlatba ülteti a Bibliának, a khalkédóni
krisztológia analógiájára felépített kettős ter
mészetéről és komplementaritásáról szóló
gondolatait. (Kinyilatkoztatás: Két megközelítés)
Tekintetbe veszi az intertestamentális irodal
mat, valamint az ún. apokrif aktakat és a gnó
zis főirányait is. Ez segít a témában való el
igazodásban, és további kutatásra - esetleg
egyes tételeivel való vitába szállásra is - ösz
tönöz.

A mű okumenikus, mert Bolyki a különböző

egyházakban műveltbibliakutatás egészét át
tekinti. A római katolikus egyház ökumeni
kus munkába való bekapcsoladásának döntő

impulzust adott XII. Piusz pápa Divino aff
lante Spiritu című enciklikája, ami lehetővé

tette az eredeti szöveg és a történeti módszer
alkalmazását a bibliakutatásban. Ezek a kuta
tások az ökológiai krízissel kapcsolatos útke
resésben is nagy segítséget jelentettek.

Bolyki János gOl)dolatait is meghatározza
meggyőződéseaz Otestameniurn és az Ujtesta
meniom egységéről. A Gerhard von Rad, Walter
Brueggemann és mások munkássága nyomán
egyre inkább elfogadottá válik az a látás,
hogy az, Ujszövetség interpretálásának kul
csát az Oszövetség adja meg.

Ebből következik, hogy az egész munka
meghatározója a teremtés és a megpáltás egysé
gének hangsúlyozása. Az a tény, hogya korai
eucharisztikus liturgiákban összetartozik a
teremtésért és a megváltásért való hálaadás,
megvédte az egyházat a gnózis elburjánzásá-


