
Vas István: Azután

Az emlékirat-folyam előző kötete 1939
szeptemberénél, Nagy Etei temetésének
szomorú napjánál maradt félbe. Baljós,
komor időben, századunk már nem is
ő~zének, hanem telének kezdetekor. Az új
kötet ott folytatja, ahol az előző bevégezte,
s a háború szenvedést, megaláztatást, ül
döztetést hozó éveit beszéli el. Az ember
telen történelmet idézi meg s vele szem
ben a fel-felszikrázó költészet humanizáló
erejét, valamint a szerelern és szerétet em
?~r-?",e9tartó~atalmátírja meg az indulat,
irorua es okfejtő reflexió tárgyilagosságot
!~remtő hangján. A könyv a főváros 1945
os felszabadulásával ér véget, de csöppet
sem felszabadult, vidám lelkületű hangu
latban. Eppen Orley István halálhírét hall
já~, s ráj~k telepszi~.~ gy?SZ, s rájuk telep
SZIk az Ismeretlen JOVŐ arnya is. "A Kis
körúton tértünk haza. Amennyire lehetett,
szorosan egymás mellett léptünk. Mari
egész..úton rezzenéstelen arccal hallgatott.
Mentünk csak, mint az elítéltek." Ezekkel
a szavakkal ér véget.

Amikor néhány héttel ezelőtt ezekhez
az utolsó sorokhoz érkeztem. arra gondol
tam, úgy fogom befejezni ezt a kis ismer
te,té.st, hogy érd~klődéssel,wt izgalommal
varjuk a folytatast. Most már nem írhatom
ezt. Vas István karácsony előtt, nyolc
~ane9Y éves korában elhunyt, a folytatás
immar elmarad. Amikor harminr évvel
ezelőtt belefogott emlékiratába, művét a
líra regényének nevezte el, mivel életét és
az életét meghatározó történelmet külö
nös alkotáslélektani vallomásként a költői

eszmélődés látókörén keresztül kívánta
megírni. Amikor belefogott ebbe az em
lékir~tba,azt mondta, hogy 1933-nál abba
hagyja, rnert azután már olyan idő követ
kezett, amire jobb nem emlékezni. De a
regény öntörvényűlény, s rákényszerítette
a folytatást. Akkor a háború kitörését
szabta végső határul, ám ezt a határt is át
kellett lépnie. Az Azutánnak azonban saj
~os már nem lesz "azutánja". A három év
tizeden át írott emlékirat történetileg az

Szemle

életútnak még felét sem beszéli el, mint
irodalmi alkotás mégis teljes és hiányta
lan. Páratlan értékű dokumentum, mint a
nagy memoárokat Bethlen Miklóstól Kas
sákig, igazából ezt is regényként kell ol
vasni. S így a több mint két és félezer ol
dalas hatalmas regényfolyamnak (az Az
után is kilencszáz oldal) nem kisebb a je
lentősége mint a francia irodalomban Ro
main Rolland Jean-Christophe-jának. (Szép
irodalmi)

Kenyeres Zoltán

Magyar karácsony
Szerk: Sinkó Ferenc

Kétezer évvel ezelőtt történt. Augustus
császár birodalmának határán, a kétes ke
let legfélelmetesebb országában, ott is egy
kicsiny községben született egy fiú, aki a
Megnevezhetetlen jegyeit hordozta ma
gán, s aki ehhez képest botrányosan ha
sonlított minden más csecsemőhöz. A
pásztorok és a három király ezt látták: egy
gőgicsélő, vaksi, kis lényt, rongyokba pó
lyálva, még gyűrött arccal: s ők mégis le
borultak előtte.

A Megváltó születésének misztériuma
az evangélisták óta izgatja képzeletünket.
Létezésünk miértjére vélünk választ talál
ni titkában, így a karácsony annyi féle,
ahányan arra a jászoira gondolunk.

E kötet magyar verseket, elbeszéléseket
gyűjt egybe, középkori szövegektől Móra
Ferencíg, Babits Mihályig. Régi és új pász
torok mutatják be ajándékaikat a kisded
nek és Máriának, a magyar nyelv ajándé
kait.

Hiszen hol nyerhetnénk másutt tisztu
lást, ha nem Betlehemben, a kenyér házá
ban? Amint a Debreczení kódex ismeret
len szerzője jegyzi meg humorral: lIa gyer
mekek könnyen megbocsájtanak".
(Szeni István Társulat)

Schein Gábor
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Nagy András: A csábító naplója

Dráma szűletett, E rövid közlés magában
foglalja a lényeget: dráma - a szó legva
lódibb értelmében - és új. Annyira új,
hogy Zalaegerszegen műsorára vette
(értsd: megvitatta) a legutóbbi Nyat Fó
rum, az ifjú magyar dráma egyik legfőbb

mentora, amely évről-évre árgus szemek
~~l f~gyeli honi drámairodalmunk leg
U~~~?JaIt; s e, rendezvényhez kapcsolódva
kozolte az Argus című folyóirat színházi
kűlőnszáma (1991 november).

A robusztus alkotás (főhet a feje majda
~i színpadra álmodójának) A csábító napló
Ja címet viseli, minthogy szoros kapcsolat
ban van Kierkegaard Vagy-vagyának ha
sonló címú írásával. Ez nem jelenti azt,
h.~$y a darab a Napló szcrény rekonsrruk
C10J~ lenne. ontud atos mú. Kierkegaard és
Reginc ülssen szerelmét bizonyos szem
pontból könyörtelenűl elszakítja a filozó
f~s .ál:al p~pí~a ve:ett Naplótól, amely a
ferfi es no kozt véletlenszerűen létrejött
k~~csola~ot általános emberi viszonnyá tá
gítja. (Mi ez, ha nem a modern jinom
manipuláció" két ember viszonyára redu
kált, mesterien ábrázolt prófétikus rajza?
- kérdi, pontosabban állítja Heller Ágnes
az 1978-ban kiad ott Vagy-vagy utószavá
ban.) Más szempontból természetesen tá
maszkodik rá.

Nagy András, a szerző a világ teljessé
g~ne~ ~brázolásá~a. való ~örekvés megva
losulasat abban latja - összhangban vá
lasztott műfajával, a drámával -, hogya
x:~plóbéli ,Cordélia-Johannes kapcsolatát
tobbszemelyessé tágítja, ám a történet
mozgatója ugyanaz marad: a csábító, va
gyis a manipuláior és a manipulált(ak) vi
szonya.

A csábító naplója nem kizárólag az azo
nos rímű írást tekinti alapanyagának 
h~ n~m méltatlan ezzel a kifejezéssel illet
III Kierkegaard főművét-, hanem a teljes
Y'~gy-vagyot. Tehát A papírjait és B papír
JaIt,az esztétikai (érzéki) lét és az etikai lét
dokumen:u~a.it ~yaránt. ~égpedig úgy,
hogy az érzéki letból az etikai létbe való
átmenet állapotára (A papírjainak utolsó
írása: A csábító naplója) rávetíti az etikai lét
ból a még magasabb rendű vallási létbe

való átmenet állapotát (B papírjainak utol
só darabját) oly módon, hogy az utóbbit
tekinti kiindulópontnak, vagyis annak a
gondolatnak az épületességét, miszerint
Istennel szemben soha nincs igazunk. A föl
korbácsolt szenvedélyú történet csúcs
pontján Cordélia fölkínálkozik [ohannes
nek, de ó - ellentétben az eredeti Napló
val- visszautasítja a lányt. Tettét a követ
kező dilemma indokolja: "mi lesz, ha a
szerelern egyesülése csakugyan őnála
magasabb?" Nehéz eldönteni, hogy e kér
dés istenfélelembőlvagy istenkáromlásból
fakad. E kettősség föloldhatatlanságától
- is - lesz a szó szoros értelmében vett
dráma Nagy András írása, melyben ott
lüktet A és B mássága, a kettéhasadt tudat,
az eldönthetetlen eldöntendő kérdés. A
vagy-vagy. Meg az és.

Kállai Katalin

Vallás - felekezet - kisebbség

A Regio, alcíme szerint: kisebbségtudomá
nyi szemle 91/3. száma szinte teljes terje
delmében, 160-nál több oldalon a magyar
kisebbségek, a szórványmagyarság vallá
si, felekezeti megoszlását, e felekezetek
múltját és jelenét tette vizsgálódása közép
pontjába. Bátor és tiszteletre méltó vállal
kozás a nemzeti-nemzetiségi ellentétek,
netán nacionalista indulatok dúlta Kelet
Európában e folyóirat léte önmagában, s
ha azt tekintjük, hogya kelet-európai egy
házak és felekezetek kényszerű vegetálás
után napjainkban vajúdnak önazonossá
gukat, helyüket, dolgukat keresve nem
egyszer súlyos belső és külsö konfliktusok
között, kűlönösen fontos e tanul
mánysorozat s azt követ6en a körkérdés a
kisebbségek egyházi viszonyairól.

A tanulmánysorozatot Zalatnay István
előadása alapozza meg mintegy filozófiai
igényességgel, az egyház közösségteremtő

funkciójának végiggondolásával, a meg
újuló "második világ" sajátos feltételrend
szerének pontos leírásával. Történelmi át
te~intésc vázlatosságában is tanulságos, a
"tarsadalomban letelepedett" keresz
ténység feladatait - és ki nem használt
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lehet6ségeit, végre nem hajtott küldetését
- megszívlelend6en boncolja. A nemzeti
kisebbség közösséggé válásában játszott
szerepet elemzi András Károly, s ezt köve
t6en a történelmi folyamatok és statiszti
kai adatsorok tükrében feltárul a kisebbsé
gi és szórványmagyarság vallási-feleke
zeti életének körképe James Nissen, Seb6k
László, Gergely Jenő, Léstyán Ferenc,
Gyurgyik László tanulmányaiban. Majd
mindegyikben szigorú tudományos ala
possággal, indulatoktól konzekvensen tar
tózkodva, a tények és tendenciák bizo
nyító erejére támaszkodva. S éppen ez az,
ami a laikus számára is izgalmas olvas
mánnyá teszi a terjedelmes összeállítást; a
mértéktartó hang, a célratörő gondolatme
net, a szenvelgö önsajnálattál tartózkodó
elemző szemlélet. Az elgondolkodtató té
nyek feltárásán túl a Regió ezzel teszi a
legnagyobb szolgálatot.

Vári László

A katolikus egyház Magyarországon

Az Ecclesia Sancta sorozat els6 kötete,
amely Somorjai Ádám és Zombori István
szerkesztésében jelent meg, hó tucatnyi
egyháztörténeti tanulmányt tartalmaz, s
felöleli az egyházi irodalom és művészet

témakörét is. 1990 szeptemberében a Mi
lánótól északra fekvő Gazzada városban
egyhetes konferencia keretében lehetőség

nyílt a magyar egyháztörténet bemutatá
sára a Fondazione Ambrosiana Paolo VI.
jóvoltából. Sajnálatos tény, hogya magyar
történelmet, s ezen belül egyházunk törté
netét még a legszínvonalasabb külföldi
szakirodalom is csak hellyel-közzel ismer
teti, évszázados téves nézeteket tovább
görgetve; több mint szükségesnek mond
ható a jelen vállalkozás. A legkiválóbb ha
zai kutatók mutatják be az egyháztörténet
évezredét a kezdetektől a rendszerváltás
utánig; az egyházi irodalom és művészet

legszebb fejezeteinek (például a hazai
himnuszköltészet vagy vallásos népkölté
szet) bemutatásakor az olvasó felismerhe
ti, milyen gazdag kultúrateremtőereje van
a katolikus hitnek.

A kötet hamarosan megjelenik olasz
nyelven is, és bátran mondhatjuk, misszi-

ÓS feladatot teljesít, jóllehet a szerkeszt6k
az előszóban igen szerényen csak össze
foglaló, időnként problémafelveté írások
nak nevezik a tanulmányokat. Az össze
foglalókért csak köszönet illeti a szerzö
ket: Dankó Lászlót, Erdélyi Zsuzsannát, Er
szegi Gézát, Fügedi Eriket, Hajnóczi Gábort,
Holl Bélát, Kiltus !..Jiszlót, Lukács Lászlót, Pé
ter Katalint, Sárközy Pétert és Szabó Ferencet.
Nem különben Kada Lajos érseket, aki a
beköszöntóben a magyar egyház új, sokat
ígérő tavaszának kezdetére utal.

Török Józse!

Haydn: A teremtés

(Kaihlen Battle, Gösta Winbergh, Kurt
Moll. A Stockholmi Rádiókórust, a Stockholmi
Kamarakárust és a Berlini Filharmonikus Ze
nekart James Levine vezényli. DGG)

Némi merészség kell ahhoz, hogy egy
karmester Haydn legnépszerűbbés legna
gyobb oratóriumának új felvételére vállal
kozzék, hiszen számtalan nagyszeru elő

adása ismert, mióta csak ismert a hangle
mezgyártás, minden kor legnagyobb elő

adói játszották lemezre a művet, alkalmat
adva hallgatónak és kritikusnak, hogy
összehasonlításokat tegyen, olykor még
egy-egy előadó életművénbelül is, hiszen
némelyik dirigens többször is vállalkozott
a lemezfelvétel nem kis procedúrájára.

Mindennek előre bocsájtása után el kell
mondanunk, hogy James Levine valami
egészen kivételeset és nagyszerút alkotott.
Nem véletlenül emlegetik őt a Metropoli
tan Opera kritikusai a legnagyobbak mél
tó utódjaként, s az sem véletlen, hogy egy
egy koncertjét mindig eseménynek neve
zik még a legszigorúbb bírálók is. James
Levine ugyanis megpróbálkozott a lehe
tetlennel: Haydn oratóriumát nagy együt
tesek élén állította vissza korába, és sike
rült a bécsi klasszicizmus utolsó nagy fel
lángolásának szinte teljes illúzióját adnia.
Légiesen áttört hegedúhangok, érzékeny,
már-mér kamarazenei hatást tévő hang
zás, ugyanakkor hatalmas, monumentális
kórustőmbök s mindezek fölött áradóan
bizakodó, derűs alázat - mindez így
együtt ritkán adatik meg hanglemezen,
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amely azért kissé mindig konzerv-jellegű.

A karmesternek sikerült áttörnie a gép
korlátait és emberivé tenni azt, aminek
mindig is az embert kell szolgálnía.

(stahlervin)

Kafer István: A míénk és az övék
avagy egy rossz házasság

dokumentumai?

Több mint hetven évvel a magyarok és szlo
vakok kényszerű (?) házasságának válópöre
után sem értek véget a lélekpróbáló viták a
két nép között, Mindmáig azon vitatko
zunk, hogyan osszuk meg házasságunk kö
zös szerzeményeit kétnyelvű íróinkat, hun
garus-tudatú szellemi embereinket, történe
lemcsináló arisztokrádánkat, közös ottho
nunk képz6művészetialkotásait. Jó esetben.
De van, hogy régi sérelmeinket vagdossuk
egymás fejéhez - a megaláztatások, r~!tett

fájdalmak és görbe pillantasok ku~za szove:
vényében pedig már a fele~ sem ismerik ~l

magukat, hiszen a dolgok es fogalmak mar
régen nem azt jelentik,amit jelenteniük kel
lene, vagy amit a kivülálló ért rajtuk.

Ezért aztán eleve reménytelen vállalko
zásnak látszik, amikor valaki az elvált fele
ket önmérsékletre intve, a másik érveinek
meghallgatására szólítva~~l a szán?~kkal
lép fel,hogy kibogozza az összekuszálódott
szálakat, hogy - mentve ami még menthe
tő - megpróbáljon igazsá~ot tenni közö.~
tük, s figyelmüket az ellentétek helyett a ko
zös élet szépségeire és eredményeire irányít
sa. Hálátlan szerep ez, amit görbe szemmel
néznek errol az oldalról is, meg amarról is.
Mégis az egyetlen értékköz~ntú :naga.~r

tásmód, ami a tudós el6tt nyitva áll. Kafer
István kötetéb61 megismerhetjük II. Rákóczi
Ferencalakját úgy, ahogyan a szlovákok lát~

ják,bepillantást nyerhetün~ a nagyszomb~ti

Egyetemi Nyomda szlovák, magyar, ..la~~
nyelvű kiadványainak világába, de tükrőt

tart a szlovákok elé is, mit fogadott be a ma
gyar kultúra az övékból.

Mindezt pedig a nemzeties elkötelezett
ség vaksága helyett az értelmiségi kíVÜ~á.l

lás világosságában. Ira helyett Justitia
papjaként. (Magvet6)

Kiss Szemán Róbert

Esterházy Péter:
Hahn-Hahn grófnőpillantása

A Duna tollba mondta vallomását Ester
házy Péternek. A vén folyam-róka éS,a di
namikusan középkorú író nem egeszen
ugyanaztekau a nyelve(ke)t beszélik:, a
fiatalabbiknál kissé sokat fecseg a felszín,
az öregebbiknél kissé sokat hallgat a m.é~y.

De ne idézgessük itt Adyt és József Attilát,
magunknak és a magyar irod~lomnak,sa
játitva ki az elterelt Dunát - hlsz~n a C1~,

és általa a regényötlet Heinét61 származík.
Grófnénk félszemű, így hát nagy kérdés,
mikor melyik szemévelné:". .,

Az alterego-főszereplonek, a hivatásos
Utazónak a különös nézőponthoz rendelt,
többé-kevésbé különös történetei hullám
zöak, mint a folyó, s nem képez~ekoly~n

megragadó epíkát, ~~nt ~sterh~zy ma,:;,
ám ugyancsak ,:nagy, o~let' -e:en,tnkus m~
vei. A távirat-választávírat dialógusok uJJ-
gyakorlatnak, aforisztikus előtanulmány

nak vagy csöndes utóvédnek .hatnak.
Summa summárum: nem ez a legjobb Es-
terházy-regény., .

De a részletei! Es nem IS regény. Ennek
a műfaja - lefelé a Dunán -, így, két .c~b
banás között. A folyó imája, az ulmi feJ.e
zet, a minden édesanyák halálának napJa,
az esőzuhogásos budapesti képeslapok, a
valamennyi szavában mesteri kiszámított
sággal megírt és mégis velőtrázó Danil~

Kis-gyészjelentés rávallanak a. ragyogo
íróra;' s éppen ebben a könyvben vallanak
rá. A legkiválóbb epizódokat n~m ~ehetne

áthajózni egy másik, készebb, kifeljesedet
tebb Esterházy-rogénybe. A Hahn-Hahn
grófnő ... apró fénytörésekre osztott, s egy
ben oszthatatlan - akár a Duna.

Az apparátus (értsd: f?rrásmun.kák,
név-, hcly-, tárgymutató) m~selk~(hk a
szerzövel és az olvasóval, pedig máskor a
függelék üti a végérvényesség pecsétjét az
esterházyádákra. Az J\dy emlegette, Du
na-táji fél-emberekről, fél-nemzetecskékról
fél-könyvet kaptunk.
(Magvető)

Tarján Tamás
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]ankovics Marcell: A fa mitológiája

A szerző, a kiváló rajzfilmrendezőműve

16déstörténészként már eddig is "jelképek
erdején át" haladva kereste a mind telje
sebb, univerzális tudás ösvényét. A Jelkép
kalendárium (1988) és a három munkatárs
sal egyiitt jegyzett Jelképtár (1990) címe ön
magáé~ beszélt, de a Csillagok közt fényes
séges csillag (1987) is átfogó világmagyará
zatra törekedett. [ankovícs Marcell most a
jelképerdő egyetlen fáját: magát a fát vá
lasztotta vizsgálódása tárgyául. A fa mito
lógiája című "szimbólumenciklopédia" is
koronamagasban, gyökérmélyben leli
meg értelmét: a lehető legtávolabbi régió
kig hatolva igyekszik átfogó, egyetemes
létértelmezéssel szolgálni. A motivikus
föld~lgozás eredetisége abban áll, hogya
fa mmt az Idő szimbóluma jelenik meg. A
:,f6hős" ágas-bogas karjai valamennyi fe
jezetben a megfoghatatlant az emberlét, a
természeti lét, a teremtés idejét tartják
emelik. így kiváltképp a Fanaptár é5 faábécé
a f~eg a fatiszteletről szóló első részben;
az örök oisszaiérés; valamint a Bölcső, ágy,
kopors6 a termékenységgel, tradícióval, el
múlással foglalkozó második nagy egy
ségben; és Az ég kapui a harmadik tömb
ben. Mitológia, folklorisztika, valláskuta
tás, szépirodalom, képzőművészetés még
számos stúdium találkozik össze a szelle
mes, érzékletes stílus tisztásain. Lebilin
cselő a botanikai, történeti, esztétikai, csil
lagászati, etnikai és egyéb jártasság, mely
[ankovics te6riatermő, bátor fantáziájával
párosul. A rengeteg új ismeretet közvetítő
kötetben csak az a meghökkentő, hogy tán
túlzottan is sok és sokféle helyről szárma
zó adatot kíván homogenizálni. [ankovícs
Marcell azonban, aki vallja: épp annyi csil
lag van az égen, se több, se kevesebb, mint
ahánynak lennie kell, végső soron a fában, a
fákban is a teremtés művének harmóniájára
nyitja rá szemünket. (Csokonai Kiodóvállalat)

Tarján Ill/nm

Családkongresszus 1990.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
1987-ben alakult meg. "Kifelé", a kor-

mányzat és a társadalom előtt vállal ták a
sokgyermekes családok érdekvédeimét,
"befelé", a családok, a fiatal házasok szá
mára pedig azoknak az értékeknek felmu
tatását, amelyek nélkül aligha jöhet létre
boldog családi élet.

1990 júniusában rendezték meg az első

Családkongresszust, 1.000 résztvevővel. A
három nap során elhangzott előadásokat

most könyvalakban is megjelentették, s
ezzel mindenki számára hozzáférhetővé

tették.
Az előadások részben tudományos ér

tékű elemzéseket adtak a népesedés ala
kulásáról, a családi életet veszélyeztető és
segítő testi, lelki, környezeti hatásokról, az
öngyilkosságról, az abortuszról, a család
és a társadalom kapcsolatáról. Jelentős ré
szük azonban személyes vallomásként
hangzott el: az előadók ismertették a csa
láddal kapcsolatos munkásságukat. Olyan
speciális munkaterületek kerültek így be
mutatásra, mint a sérült gyermekek gon
dozása, a szülö nélküli gyermekek befoga
dása, a különbözö családsegítő és tanács
adó intézmények munkája.

A Nagycsaládosok Egyesülete világné
zeti különbség nélkül tagjai közé fogad
bárkit. Többségük mégis elkötelezett ke
resztényként építette föl egyéni és családi
életét, s ez az értékrend sütött át jónéhány
előadáson is. Legtöbbünk egyéni boldog
sága a szép családi életben teljesedhet ki,
a családok pusztulása az egész nemzet
életét is veszélyezteti. A most megjelent
könyv nemcsak aNagycsaládosok Egye
sületére hívja fel a figyelmünket, de a csa
ládi élet fontosságára is. (Budapest, 1991.)

Lukács László

Shakespeare: Hamlet

Hamlet gyászruhája fekete felhőbe vonja
egész környezetét. Magába szívja, elnyeli,
megsemmisíti a fényt. Az a néhány csóva
is, amely kiszabadul, fájdalmasan hideg és
gyötrő: akár Claudiust, a testvérgyilkos
királyt kínozza kegyetlen villogással saját
lelkiismereteként, akár a nyitott kapun ha
sít be, mint a balsors szenvtelen hírnöke,
Búsfeketére komorul itt míndon, a négyfe-
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lé nyílö játéktér, mely csupán néhány ülö
ke segítségével idézi meg a tengeri szelek
től huzatos helsing6ri várkastélyt; s a sza
bályosan négyfelé szabdalt nézőtér. Az
előcsarnok is fekete, mintha a néhány hó
napja nyílt Kamra - a budapesti Katona
József Színház kam(a)rája - kezdett61

, fogva erre a Hamletre készült volna.
"Megtévesztő színekben játszó, sötétes

darab" - írja a királyatyja halálának meg
bosszulását hosszú fölvonásokon át fon
tolgató Hamlet Shakespeare-i történotéről

Cs. Szabó László. Amúsorfüzetben is idé
zett Clive Stoples Lewis angol iroda
lomtörténész szerint a dráma titokzatossá
gát lIa Hamletot és az egész tragédiát s
annak minden olvasóját és nézőjét bebur
koló sötétségben" kell keresni. Az előa

dást rendező Zsámbéki Gábor a Hamlet
sötét tónusát a környezet fekete színén és
a gyakori fénytelenségen túl a szomorú
ság sötétjében találja meg. Hamletje halál
illatú, komor produkció, amely ugyanak
kor tevékenyen, fiatalos hévvel melanko
likus. Egységes világszemlélete - azaz,
hogy mélységes szomorúsággal figyeli
azt, ami egy "össze-vissza" országban tör
ténik - sajnálatosan nem óvja meg attól,
hogy széttőredezzena történet a kezei kö
zött. Jelenetek maradnak meg - mint az
őrült Opheliáé -, gesztusok - ahogy
Gertrud aggódó testtartással figyeli Ham
letet, vagy ahogy Claudiusban a színészek
játéka láttán tudatosodik, hogy leleplezték
-, pillanatok - a nagymonológból, mi
kor Hamlet az ülőke deszkái közé szorí
tott zsiletten próbálja elnyiszatolni a
csukl6ereit. A többi néma csend. Azaz sö
tét.

Kállai Katalin

Mozart: Szimfóniák

(Bruno Walter vezényli a Columbia Szim
fonikus Zenekart. "Legendás előadások" so
rozat. Sony)

Bruno Walter egyike volt századunk
legmélyebb gondolkodó és érző múvésze
inek. Magyarul is megjelent annak idején
Téma variációkkal című önéletírása és le
veleinek válogatása. Századunk müvelö
déstörténetének felbecsülhetetlen doku-

menturnai ezek; megismerhetjük bel61ük a
Monarchia utolsó nagy kulturális fellob
banását, majd a két világháború közötti
európai értelmiség életét és belvilágát, vé
gül a nagy exodust, amelynek során hatal
mas művészek sora menekült az Egyesült
Államokba.

Walter egyike volt azoknak a karmeste
reknek, akik hitelesen és híven őrizték azt
a tradíciót, amelynek ma már utóvédjei is
kihaltak, átadva a terepet egy romantiku
san érző, vagy a régi korszakokba vissza
hátráló, annak el6adási gyakorlatát ideá
lisnak tekintő nemzedéknek.

Kortársai szinte egybehangzóan nevez
ték a legnagyobb Mozart-karmesternek.
Ezek a kicsit "letisztított", s ezért CO-n is
élményt adó felvételek azt bizonyítják:
méltán. Bámulatos ritmikai precizitással,
ugyanakkor bens6séges azonosulással
szólaltatja meg az ideális Mozartot, kinek
műveiben a derű fátylán újra meg újra át
tűnik egy mély, tragikus árny és viszont.
Ezt a kettősséget talán egyetlen másik di
rigens sem tolmácsolta ilyen beleérzéssel
és alázattal. Aki hiteles képet szeretne
kapni a zeneköltőlegnagyobb szimfóniái
ról, keresve sem találhat értóbb kalauzt
Bruno Walternél, akinek segítségével
visszaálmodhatjuk a múltnak azt a tarto
mányát, mc1yr61 apáink és nagyapáink
meséltek, s amely mára jóvátehetetlenül
elmerült egy racionálisabb, az érzelmeket
objektíven szemlélö korban.

(stahi ervin)

Harald Pinter: A gondnok

Az élet fájának korhadó ága az a vegetá
ció, amelyet az öreg képvisel Pinter darab
jában. A hordozható anyagi javak világa
ez - mind az összes egyetlen nejlonsza
tyorban - az evés és alvás legyőzhetetlen

vágya diktálta napi teendökkel. A valósá
gost az abszurddal ötvöző mű legabszur
dabb mozzanata, hogya földi lét legalsó
bugyraiban tanyázó öreg viselkedésében
semmi váratlanság vagy képtelenség
nincs. Külön-külön elfogadtatva magát,
betelepszik a testvérpárhoz, majd a nagy
hangú gyávák agresszivitásával még azt a
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kevés elviselhet6t is elviselhetetlenné te
szi, ami az életükben addig vOlt. Szintén
nem váratlan fordulat tehát, hogy akit be
fogadtak, az kíüzetik, A nagyobb fiú által.

Mielőtt azonban még szigorú erkölcsi
kérdéseken kezdenénk rág6dni, meg kell
jegyezni, hogya nagyobb fiú elmebeteg.
Nem föltúnően ~ főleg egy abszurd da
rabban nem ~, de nagy valószínűséggel

az. Hosszasan kezelték S mint ilyet, ki
űzés ide vagy oda, tettét nem lehet egyol
dalúan megítélni. Pinter ravaszdi módon
olyan "tiszta" helyzetet teremt, amelyben
szimpátiánkat alapvet6en nem, béklyóz
zák etikai, vallási szempontok. Itélhetünk
szabad belátásunk szerint.

És mégis. Taub János Pesti színházi ren
dezésének legfőbb erénye, hogy Eperjes
Károly kor nélküli öregjét, ezt a handa
bandázó, kalimpáló, taszítóan agresszív,
nevetséges senkit fájdalmasan szánandóvá
tudja tenni, míközben a Hegedús D. Géza
formálta, belső magányában lágy szavúra
halkult idősebb fiú ésszerűnek látszó csele
kedetét még ellenőrizhetetlenérzékeinkkel
sem tudjuk maradéktalanul elfogadni.

Az eléadás a jónéhány esztendeje rend
szeresen Magyarországon dolgozó rende
ző munkáinak tükrében: erősen taubos,
azaz karakteres mimikájú, vissza-visszaté
rő gesztusokkal operáló, mechanikus szer
kezetű produkció. Ez a fajta óraműpon

tosságú begyakorlottság (e szempontból
csak dicsérni lehet Eperjest is, Hegedűst is
és Seress Zoltánt is), amely az Egy őrült

naplójában percről-percreújabb tartalom
mal bővült, most inkább kiüresedik, s a
vége felé már nekik is, nekünk is nyűg.

KállaiKatalin

Verses öröknaptar
Szerk.i Horgas Béla

Ha fülünkhöz emelünk egy nautilusz-kagy
lót, a tenger zúg, suhog dobhártyánkra, a
végtelen víz ereje. Dyen ez a könyv is. Költé
szetünk búgócsigája, Janus Pannoniustól
Weöres Sándorig, Pilinszkytól Bornemissza
Péteríg 366 nap: a versbe mentett idő.

Hiszen majd mindenik verset ismerem
(azért van köztük néhány meglepetés),

többüket kívülről "fújom", mégis olyan,
mintha először találkoznék velük: bele
hallgatok csontjárataikba. Megszólítanak és
megszólítják egymást. Napszomszédok
lesznek olyanok, akik régtól összetartozók,
egy anya szülöttei, ugyanott nevelkedtek s
otthonuk is közös: a magyar irodalom.

N yár és ~sz, tél és tavasz: Csokonai tá
ja, pannon Arkádia, hova útlevél e könyv,
esély, hogya betonfúrók, a háborúk határ
őrei ne fordítsanak vissza, csak szalutál
hassanak, hisz mi is ama ország polgárai
vagyunk.

Ilyen naptárt valamennyien hordunk
szellemi levéltárcánk külsö zsebében. A
magunk szökőévét,a magunk táncrendjét;
mégis olyan boldogság fölfedezni. hogy
nem egyedül tévelygünk, hogy másoknak
is személycsen fontos, ami nekünk,... hogy
beszélhetűnk.

Köszönet a szerkeszt6knek ezért a lehe
töségértl Mert jó kézbe venni e kötetet.
Kűlsejéröl először gyermekkorom mesés
könyvei jutottak eszembe, azok voltak ilyen
alakúak, ilyen szagúak. Hiszen meséskönyv
ez is. A magunk világáról hoz hírt, csak mé
lyebbcn, csak fájóbban, csodálkozóbban,
mint ahogy mi villamosmegállókban vára
kozva, kisszerűen hadakozva tudomást szer
zünk róla. Újabb bizonyság amellett, hogy a
legkomolyabb, a legközösebb, a legembe
ribb játék: az irodalom. (Liget)

Tarján Tamás

Mozart: Zongoraversenyek

(Robert Casadesus, Gaby Casadesus; a Cle
velandi 6 a Columbia Szimfonikus Zenekart
Széll György, a Philadelphiai Szimfonikus Ze
nekart Ormándy Jen6 vezényli. "Lc:gendás el6
adások" sorozat. Sony)

Mozart életművénok egyik legcsodála
tosabb tartományába kalauzolnak a nagy
szerű előadók. Egy kivételével a zeneköltő

utolsó zongoraversenyeit hallhatjuk eze
ken a CD-Iemezeken, s alkalmunk van
összehasonlítani a karmesterek és Robert
Casadesus felfogását azzal az előadási

móddal, ahogy például a Gardiner vezette
Angol Barokk Szólisták kíséretével Mal
colm Bílson szólaltatja meg Mozartot for-
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tepianoján. Nyilván személyes ízlés kér
dése is, ki melyik tolmácsolás mellett teszi
le voksát, az azonban nem lehet kétséges:
Casadesus nagyszerűenérti Mozartot, ke
ze alatt szinte gyöngyöznek a zongora
hangjai, s egészen elragadó, ahogy a c
moll koncert (K.49l) tragikus alaphangját
intonálja.

A zongoraversenyek talán azért is oly
népszerűek, mert bámulatosan gazdag fé
nyekben csillogó világba vezetnek. Hol
heroikusak, hol már-már olvadóan költői

ek, hol mély fájdalom sugárzik belőlük,

hol - mint a .Koronazásíban" - fensé
ges erővel fejezik ki egy folyvást átlénye
gülni tudó alkotó érzésvilágát. Külön ér
dekessége e kiadványnak. hogya hang
versenyen elég ritkán hallható kétzon
gorás versenyművet is tartalmazza
(K.365), amely talán nem a halhatatlan re
meklések közé tartozik, mégis elragad
kedvességével és a gyors tételekból sugár
zó életörömével.

(stahl ervin)

Lukács Sándor: A mulasztás ideje

Empátia és meditáció fordulnak kulcsszö
ként, ha e verseskötet szelencéjének zárját
fölkattintani igyekszünk. Egyfelől a bele
érz6készség tehát, mely a színművész Lu
kács Sándor hivatásának, mesterségének
címere; és a türelmes, elmélyült végiggon
dolás, mely sokkal személyesebb annál,
semhogy a filozófia látszatában tetszeleg
ne. Kerülgeti egymást a két versalkotó
elem, és sajátszerű, balladisztikus költe
ményeket hoznak létre. Annyiban leg
alábbis, hogy sejtelem, derengés, csönd, ki
nem mondott szó lengi be a strófákat.
Nem véletlen, hogy Lukács az írásjelek so
rából leginkább a gondolatjelet tünteti ki
figyelmével. Akár kettőt, hármat is leüt egy
más mellett, így parancsolva a szemnek. a
belső hallásnak is szűntelen, elhallgatást,
megálljt; így teremtve meg a beleélés, az át
gondolás pillanatát. A kegyelem állapotát
keresi a költő - legfőbb nménye valószí
nlieg az, hogy e státus közelébe nemcsak ön
magát, de olvasóját is eljuttathatja.

Az élmények közül főleg azokra fogé
kony, amelyek már egyszer esztétikai for-

mát kaptak. Verseket, színdarabokat, sze
repeket költ újra, sokszor a köszönet, illet
ve az ajándékozás gesztusával. René
Char-idézetek nyomába szegódve, ésdrá
mák erőterében izzik föl leginkább Lukács
Sándor harmadik kötete. Néha túl is he
vül. Például a fölösleges nagybetűs kieme
lések idegen testecskék.

A jó lélegzetvétélű és kulturált artikulá
ciójú, egyenletesen színvonalas könyvben
minden együtt áll a pontosan megérzett,
válaszadásra szólító legnagyobb életese
mények (mulasztások?) megverseléséhez.
Következő lépésként még radikálisabb
(még rejtelmesebb-derengóbb?) költemé
nyeket remélünk. (Orpheusz Könyvek)

Tarján Tamás

Géher István:
Shakespeare-olvasókönyv

Az irodalom rabul ejtő játék: kacér nő, aki
nek udvarolva erejét próbálhatja férfi mi
voltunk, aki - ha nem vigyázunk - jégre
csal. Bölcsességet ígér, s meg is adja an
nak, aki győzi merészséggel. Mindeneset
re alkalom. Lehet6Ség (kötelesség?), hogy
miközben beavatódunk a játékba, szavak
ba öntsük mindazt, amit tudunk, hiszünk
magunkról, a világról.

Géher István szellemi bátorsággal, isme
rettel, nagy nyelvi igénnyel megírt esszékö
tele ilyen élményt nyújt. Kísérlet a beszélge
tésre, vagy legalább pontos kérdések meg
fogalmazására - kett6s értelemben is. A
szerző beszélget mesterével, kérdezi őt, hisz
Shakespeare-rel társalogni ünnep, tetemre
hívás; és ezzel provokálja olvasóját, hogy ő

is (rájkérdezzen, hogy kételkedjék.
"Tükörképün,k 37 darabban" - szól a

kötet alcíme. Attún6 arcképek, melyek
egymásban öltik föl lehetséges vonásaikat
ahogy egy "lírai indíttatású" mai szaktu
dósban él Shakespeare, s ahogy ő látszik
ama régi angolban, Stratford szülöttében.
A gondolkodás könyve ez.

S ezzel mind Shakespeare, mind Géher
István elérték céljukat. Lenyűgöző tudással,
szenvedéllyel, merészséggel és humorral:
játszanak. (Cserépfalvi - SzépírocWmi)

Schein Gábor
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