
illusztrációk, remekül válogatottak a fényké
pek, már az is örömöt szerez, ha a könyvet
lapozgatva finom papírját simogatjuk. S ez a
külcsín nagyszerű belbecset őriz. Filológiát
művelni, adatokat feltárni az egyik leghálát
lanabb vállalkozás, Buda Attila minden elis
merést megérdemel áldozatos, hatalmas for
rásanyagot mozgósító és értékelő munkájáért.
Semmiképp sem kritikai megfontolásból
mondom, de Gellért Oszkár emlékezéseit
óvatosabban használtam volna, aNyugatért
és a kiadóért oly sokat tett költő emlékei
ugyanis némiképp átszíneződtekpapírra ve
tésük idején, s olyan fokú politikai előrelátást

tulajdonított magának, amely némi kételke
dést kelthet Kortársaim és Egy író élete círnű

műveinek és levelei komrnentárjainak olvasó
iban. (Borda Antikvárium, 2000)

RÓNAY LÁSZLÓ

JANKOVICS JÓZSEF (SZERK):
THE SOPRON COLLECTION
OF JESUIT STAGE DESIGNS

A barokk kori díszlet- és jelmez terveket tar
talmazó Soproni Jezsuita Díszletkönyv az Or
szágos Színháztörténeti Múzeum es Intézet
gyűjteményének értékes darabja. A színház-,
művészet- és irodalomtörténészek kutatási
tárgyaként és forrásaként szolgáló könyv ma
már nem csupán a szűkebb szakma számára
hozzáférhető: az Enciklopédia Kiadó 1999
ben adta ki a The Sopron Collection of Jesuit
Stage Designe című, angol nyelvű kiadványt,
amely tartalmazza a Díszletkönyv 115 rajzá
nak színes reprodukcióját, a terveket elemző
tanulmányok kíséretében. Marcello Fagiolo
olasz professzor a díszlettervek legjellegzete
sebb témáit az európai barokk színház és
képzőművészet összefüggéseiben elemzi.
Knapp Eva a gyűjtemény keletkezésének,
rendeltetésének, konkrét színdarabokkal való
kapcsolatának kérdéseit vizsgálja. Kilián Ist
ván a 16-17. századi iskolai színjátszás, első

sorban a magyarországi jezsuita színjátszás
fő vonásait foglalja össze. A rajzokat Bardi Te
rézia részletes leírásai és ikonográfiai magya
rázatai kísérik.

A Díszletkönyvre id. Storno Ferenc neves
soproni műgyűjtő talált rá 1890-ben. Mai he
lyére, az Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet tulajdonába 1965-ben került. A
gyűjtemény száznál több tollal, tussal és víz
festékkel készült színes rajza, illetve metszete
talán Magyarországon, de mindenképpen
Közép-Europa területén készült a 17. század
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végén, 18. század elején. A legszínvonalasabb
alkotásokat itáliai, esetleg itáliai iskolázottsá
gú osztrák vagy német művészek készíthet
ték. A lapokat a 18. század első harmadában
gyűjtöttékkötetbe, s ez színpadtervekhez fel
használható mintakönyvként szolgálhatott a
barokk iskolai színjátszás 18. század végén
bekövetkező hanyatlásáig. Egy bejegyzése
alapján 1728-ban a soproni jezsuita kollégium
tulajdonában volt, ezért kapta később a Sop
roni Jezsuita Díszletkönyv elnevezést. Nem
biztos azonban, hogy valamennyi terv iskolai
színdarabhoz kapcsolható: egy részüknek ki
emelkedő színvonala és magas kivitelezési
költsége valószínűsíti, hogy azok udvari 00
nepségekhez és előadásokhoz készültek.

Az ábrázolásokon megjelennek a 17. szá
zad végén Európa-szerte elterjedt motívu
mok. A tervek egy része vallásos darabhoz
készült, és közeli rokonságban áll a barokk
oltárok felépítésével, szobrainak és festmé
nyeinek ikonográfiájával. Számos ábrázolás a
korban általánosan elterjedt egyházi iskolai
színjátszás műfajában élenjáró jezsuita szín
játszás elméletéhez és gyakorlatához kapcsol
ható. A vallásos, történelmi, mitológiai, isko
lai témájú darabok megtekintése és főleg elő

adása a diákoknak olyan közvetlen élményt,
értékek átélhető megtapasztalását jelentette,
amire Loyolai Szent Ignác és nyomában a je
zsuita pedagógia nagy hangsúlyt fektetett.

A barokk színházban, így az iskoladrá
mák előadásában is jelentős szerep jutott a
díszleteknek. Altalában gyakorlott művészek
készítették őket, s a cél a mind tökéletesebb
illúzió létrehozása volt. A látványos, mozgal
mas, színpadi gépezeteket is használó barokk
szcenika a kor világképét jelenítette meg. Az
igen szép kivitelezésű könyv révén most le
hetővé válik, hogy a díszlettervek kevéssé
szem előtt lévő műfaján keresztül pillanthas
sunk be annak a kornak művészetébe,mely
ben a színház virágkorát élte és a - látsza
tokra épülő, érzéki csalódásokkal teli - világ
metaforájává vált. (Enciklopédia Kiadó, 1999)

LUKÁCS ÁGOTA

SZENT CYPRIANUS MŰVEI
Ókeresztény írók 15.

Vanyó László fordításában és bevezetőjével

megjelent kötetet a 3. század egyik legjelen
tősebb, legnagyobb hatású ,alkotójának írása
it, intelmeit tartalmazza. Eletének első kor
szakáról, amikor híres rétorként működött,

kevés pontos, megbízható adatunk maradt.



Annál több érett férfikoráról, keresztény hitre
térésról és püspöki tevékenységéről. Barátja
hatására következett be élete nagy fordulata,
amikor Karthágó püspöke lett, a Szentírásból
összegyűjtötte azokat az idézeteket, amelyek
a keresztény tanítás igazát bizonyítják. Az el
mélyült tanulmányok teológiailag is felvér
tezték.

Az ő püspökségének idejére esett az első

nagy keresztényüldözés. Decius elrendelte,
hogy a birodalomban mindenki mutasson be
áldozatot érte és családjáért. Cyprianus erre
nem volt hajlandó, ezért elmenekült, s távol
ról irányította egyházát. 251-ben tért vissza
Karthágóba, ahol az egyházüldözés súlyos
károkat okozott. Legalább akkorákat, mint az
egy évvel későbbi pestis, amelynek enyhíté
séért sokat tett. Ekkor szerzett tapasztalatait
is beleszőtte A halandóságról és A segítségről és
az alamizsnáról című műveibe, A második ke
resztényüldözést Valerianus kezdeményezte
257-ben. Ennek lett áldozata Cyprianus is
258-ban. S bár a kötetben olvasható A bálvá
nyok nem istenek című írás jellemző a korra,
ezt nem a karthágói püspök írta, szerepelte
tése inkább az akkori komplimációk módsze
rének megismertetését szolgálja.

A De lapsis (Vanyó László "bukottakról"
nak", Adamik Tamás "elbukottakról"-nak
fordítja, mintha az utóbbi szerencsésebb vol
na) arról szól, mi legyen azon keresztények
sorsa, akik üldöztetésük idején megtévedtek,
és áldozatot mutattak be. A püspök igen szi
gorúan ítélte el cselekedetüket, aminek az a
magyarázata, hogy az egyház megbékélésé
nek jelszavát han90ztatva hitvallókat és pa
pokat zaklattak bunbocsánatért. Cyprianus a
Szentírásra hivatkozva fejti ki, hogy csak az
Isten bocsájthalja meg az ellene elkövetett sú
lyos bűnöket, a vétkeseknek az ő kegyelméért
kell esedezniük és szigorú bűnbocsánatotkell
tartaniuk.

A kötet írásai közül kiemelkedik Az Úr
imádságáról szóló (Korzenszky Richárd szép
tolmácsolásában). Hadd idézzem egy ma is
időszerű passzusát: rr- ••senki nem azért kö
nyörög csupán, hogy az ő adóssága engedtes
sék el, vagy hogy ne vitessen kísértésbe és
szabaduljon meg a gonosztól; nem egyedül
önmagáért könyörög. A mi imádságunk kö
zös és nyilvános. Amikor imádkozunk, nem
egy emberért, hanem az egész népért imád
kozunk, mivel az egész nép - egy vagyunk."

Ez a rövid idézet is jelzi, hogy a karthágói
püspök a cicerói hagyományok hű követője,

nem véletlenül írta róla Lactantius: "A maga
nemében csodálatos". Szent Agoston pedig őt
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tekintette igazi keresztény írónak, s a stílus
minták között idézte is. (Szent István Társulat)

RÓNAY LÁSZLÓ

VERES ANDRÁS: MŰVEK, PÁLYÁK,
NEMZEDÉKEK

A kitűnő összefoglalás tömören, lényeglátóan
foglalja össze másfélszáz év magyar irodal
mát, 1780-tól 1944-ig. A szerző elsősorban az
érettségire készülő diákok munkáját szándé
kozott segíteni, de művét tanulsággal és élve
zettel - kitűnő a képanyaga - forgathalják
az egyetemisták és a tanárok is. Máig heves
viták tárgya, milyen szerepe van az iroda
lomnak a nemzettudat építkezésében és ki
alakításában, valamint a kultúra fejlődésében.

Való igaz, hogy mindkét szempont olyan be
folyást és szerepet tulajdonít a műveknek és
alkotóiknak, amelynek azon nem feltétlenül
felelnek meg. Veres András az irodalom ön
képének változását, az irodalmi kárionok fel
építését és lebontását, a stílusirányzatok ke
letkezését és elmúlását állította műve közép
pontjába. ezáltal rendszere egynemű lett, arra
készteti olvasóját, hogy ne saját elvárásai sze
rint alakítsa ki irodalornképét, hanem a kor
szakonként módosuló értékekre rezonáljon.

A könyv három nagy fejezete: A jelvilágo
sodástól l! romantikáig; A romantikától az avant
gárdig; Ujklasszicizmus és újnépiesség. Ezeken
belül a történelmi változásokba ágyazva tár
gyalja az írókat és alkotásaikat, tehát megold
ja azt a problémát, amely sok gondot okoz az
oktatásban: szintetizálja a történelmi esemé
nyeket és az irodalom változásait. Nagy erős

sége, hogy rendkívül gondosan feltérképezi
azokat a folyóiratokat, amelyeknek szerepe
volt az említett fejlődésben,s nemcsak irodal
mi, hanem képzőművészetiés zenei ízlésala
kító tevékenységüket is vizsgálja. Néhány el
gondolkodtató megfigxelése pedig arra kész
teti olvasóját, hogy melyebben hatoljon a tár
gyalt korszak művelődéstörténetébe,ízlésvi
lágába. szemléletébe is. Remek megfigyelése
például, hogy a dzsentri mentalitás késleltet
te a kapitalizálódást, s ennek egyik irodalmi
következménye a falusias életforma idealizá
lása lett: Mikszáth sem, Krúdy sem a valósá
gos, rohamosan fejlődő Budapestet ábrázolta,
hanem a parlament belvilágát és a vidékies
hangulatát szívósan őrző Óbudát és a Margit
szigetet. A művészeti megújulás kezdemé
nyezői az új szemléletet propagáló folyóira
tok lettek. A Nyugat szerepe közismert, de
Veres András nyomatékkal hívja fel a figyel-


