
Szemle

"Szivárványhíd Pannonhalma
és Debrecen között"

Válogatott dokumentumok
a római katolikusok és reformátusok

párbeszéde történetéből

Magyarországon 1898-1943.

Az elmúlt év gazdag könyvterméséből

kiemelkedik ez a tanulmány- s egyben do
kumentumkötet, mely az ökumenizmus
szivárványát idézi a magyar műveltség

két fellegvára, a bencés foopátság és a
református főiskola között. A pápa debre
ceni látogatása az európai ökumenikus tö
rekvések történetében jelentős mérföldkö,
és e könyv ennek előkészítését hatéko
nyan szolgálta azoknál, akik az esemény
előtt vehették kezükbe a kötetet; hordere
jét segít felmérni, utólagos feldolgozását
teszi lehetövé azoknál, akikhez mostanság
jut el a kötet. A szivárvány kívánását 
"Szeretném, ha Pannonhalma és Debrecen
között a szeretet szivárványhídja húzód
nék, amelyen a megértés angyalai járná
nak, s ez a híd egy új délkör lenne, egy új
magyar meridián" - joggal tulajdonítja
az olvasó Prohászka Ottokámak, ám a szi
várvány meglétét, vgy annak lehetőségét

protestáns részről hamarabb észlel ték,
1898-OOn, amikor Balogh Ferenc debreceni
professzor először szólt a szívérványröl.

A míves nyomdai kiállftású kötetben
Kocsis Elemér, Barcza József, Bódis Jusztin,
Balogh Ferenc, Révész Imre, Bangha Béla,
Victor János, Ravasz László, Vasady Béla,
König (Király)Kelemen, Lakos Endre, Kele
men Krizosztom írásai olvashatók. (1991)

Török József

Juhász Gyula: A tápai Krisztus

Ebben a kötetben Vidor Miklós a költő

istenes verseit gyűjtötte össze. A gyűjte

mény több szempontból is érdemes a fi
gyelemre. Mindenekelőtt azért, mert Ju
hász Gyulál'Ól méltánytalanul elfeled
kezett az olvasóközönség az elmúlt évti
zedekben. Igaz, az ötvenes években igye-

keztek őt szembeállítani Babits és Koszto
lányi költói irányával és a Nyugat szel
lemiségével, de azóta az irodalomtörténet,
elsősorban Péter László, már igazságot szol
gáltatott emlékének. Juhász Gyula valahogy
mégis kikopott az olvasók tudatából.

Ez a szép válogatás és Vidor Miklós ~
sérő tanulmánya most újra lehetövé teszi,
hogy mindenki meggyőződjék arról, mí
lyen jelentős, nagy költó is volt a szeren
csétlen sorsú szegedi poéta. De alkalmat
ad arra is, hogy mindnyájan elgondolkez
zunk a vallásos ihlet szerepéről a modem
líra fejlődésében: s ismerjük be, erről sem
sok szó esett, nem is eshetett az elmúlt év
tizedekben. Pedig azt lehet mondani,
hogya Nyugat első nagy nemzedéke va.
lahogy a nietzschei istenhiány és egy új,
modem hitkeresés között feszítette ki köl
tészetének egyik fontos ívét s e nélkül az ív
nélkül nem érthetjük meg gondolati, filozó
fiai kísérletezésük megannyi kalandját sem.

Juhász Gyula pedig különleges szere
pet töltött be ebben a mélyen megélt hit
kereső áhítatban. A vallásos ihlet nála mű
ködöttlegközvetlenebbéslegnaivabb,l~

gyermekibb módon. Nemcsak akkor Járta
át verseit, amikor tematikusan, termé
szetszerűen bibliai jeleneteket vagy hitbeli
kérdéseket vett versbe, hanem mindun
talan felsejlett tűnődő, csendes tájképei
ben, s feltűnt még szerelmes verseiben is
a hangulatok és érzelmek mélyebb képa
lakító munkáját irányítva.

Kenyeres Zoltán

Kétség és kett6sség

Néhány friss, izmos eléadással kezdő

dött a 92/93-as évad az Operaházban.
Ezek közé tartozott a szeptember 16-i A
láng is. Respighi szenvedélyes ~éjét át
éléssel vezényelte Medveczky Adám, a
kórus, ha nem is kimondottan szépen, de
erővel, s ha kellett, harsányan szólt. Kitű

nöen alakította a kőkemény Eudossiát az
éles arcú, fémes hangú Kasza Katalin, míg
az ifjú, szőke DonelIo szerepében Molnár
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szívbeteg ravennai exarcha lelki erejét ta
lán hatásosabban adta vissza, mint korát,
esendő voltát - a jó formában föllépő ba
riton mintha túlságosan is férfias lett vol
na szerepéhez, A legkülönösebb élmény
azonban a női főszereplő, Sudlik Mária
volt. Voltaképpen rosszul énekelt, tisztáta
lanul, bizonytalanul, pianók nélkül. Alka
ta sem illik Silvanához, hatalmas termete,
asszonyos formája már nem a hervadó if
júságé. Mégis, ahogy hosszú perceken át
állt a színpadon zavart arccal, könnyben
úszó szemekkel, látható volt, hogyan óvja
Sudlik a darab leglényegesebb elemét 
az eldöntetlenséget. Ahogy Respighi nem
határozott, nem mondta ki, hogya nő 00
nello fölötti hatalmának oka szerelme
vagy boszorkánysága, ugyanúgy a Sudlik
alakította Silvana sem tudja, bűnös-e vagy
sem. Nem ismerek még egy énekesnőt, aki
ilyen pontosan tudná egyensúlyban tarta
ni a szerepet.

Fáy Miklós

Petz György: Te is Az vagy

Oly jó a mai világban fiatal alkotó szép új
verseskönvét köszönteni, akinek megada
tott az a kegyelem, hogy egyszerre több
nemzedékhez is szólhat. Petz olyan fel
adatok megoldására vállalkozott, ame
Iyeknek nincs közvetlen közük a nemzet
sors kérdéseihez, és mégis valamennyi
ünk lelki húrjain visszhangzanak. Elve
boncolásának tárgya tulajdon emberléte,
vagyis tulajdon emberlétünk. Elhárítja a
hiteltelenné koptatott nagy szavakat, még
indulata és érzelmessége is pátosztalan
szikársággal nyilatkozik meg, némelykor
prózaisággal, majdhogy nem darabosan
- de azért egész költői valója nemes hőt
sugároz, meg szen vedett értékek melegét
árasztja, sokszor szívbemarkoló tűzzel. A
másoktól való különbözést magától érte
tődő odaadással szenvedi meg, az ön
magunktól való eltávolodást úgy hajtja
végre, hogy önmaga fölé kerekedik, és
úgy azonosul a magasabb fokon kíküz
dött énne!. Nem híve hangzatosan vállalt
véleményeknek, annál sikeresebb ön
emésztő, aki szemlátomást nem csiszolja a
verseket míves gonddal tetszetős művi

formákká. Indít verset olyan poétás fel
ütéssel, akár Ady: /Engem már kínoznak

fekélyek,/ ifjúság híjával elélek. (Pessoa),
vagy közelebbi korok srílusában: eddig fé
mes savak ízét szgaoltam/terek súnytak
elém dimenziótlan (Bach), de többnyire
tompán kezd és még szekatlanabb zenei
(vagy modulálatlan) lecsapással végez.
Mindez a dodekafon sokszólamúság, bár
mily kevésszer vegyül klasszikus hangza
tokkai, tökéletesen illik testre szabott, össze
téveszthetetlenül egyéni előadásmódjához.

Bármilyen fenntartással éljünk is a
posztmodern szó használatával szemben,
Petz György poézisének jellemzésére né
mi megszorításokkal mégis igénybe vehe
tő. A "stílusutániság szabadsága" jegyé
ben homályosítja ő maga is a többrendbéli
köztes határvonalakat. A jézusi tanítással
bensőséges kapcsolatú alkotó költészetében
szabad az átjárás a kicsiny és a nagy, az
igenleges és a nemleges közt. Hisz a látszó
lagos semmiségeknek van igazán súlyuk,
révükön révülhetünk át a földöntúliba.

Majtényi Zoltán

Goethe: Clavigo

Az erkölcsi széthullás óráiban sokasodnak
az erkölcstanok, fokozódik a vágy a világ
kérdéseinek megértésére. Keressük a rend
szert, hisz anélkül semmi nincsen, s ha ráta
lálunk is, az sem garancia az egyre kénye
sebbé váló napi választásaink helyességére.

A történet valós. Egy spanyol írónak 
Clavigo - és egy francia írónak - Beau
marchais - becsületbeli ügye támad. Előbbi

házasságot ígért utóbbi húgának, majd ígé
retét mcgszegte. A valóságot egy harmadik
író, Johann Wolfgang Goethe fordítja le a
színpad nyelvére, azaz Clavigo ámmel szo
morújátékot ír belőle. A történet ettől vala
mivel romantikusabb lesz, de erkölcstaní
tó jellege nem változik. Clavigónak, a spa
nyolnak döntenie kell a fényes udvari kar
rier és az adott szó becsülete között. Cla
vigo dönt. Ide. Aztán megint dönt - oda
-, hogy aztán újra dönthessen. Egyszóval
Clavigo nem tud dönteni. Az a problé
mám vele, hogy meglehetősengyenge jel
lem. Nem gonosz, egyáltalán nem. Csak
éppen megvan benne a hajlékonyságnak
az a kifinomult önámítása, amellyel spon
tán érzelmeit is jól átgondolt érdekei szol
gálatába állítja. EI kell hát buknia, mondja
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Goethe, és agyonkínzott kedvese koporsó
jánál őt is "meghalasztja".

Semmi csodálkoznivaló nincs azon,
hogy tisztes polgári színházunk, a Radnó
ti, műsorára tűzte a Clavig6t. Amolyan
alapvetés ez az erkölcstan iránt érdeklő
dőknek, azaz mindenkinek, aki erkölcsi
ügyekben ad valamit magára. A kérdés
már csak az, hogy eljut-e a színpadról a
több mint kétszáz éves dráma, Petra-Sza
bó Gizella modemül archaikus fordításá
ban a modem - azaz mai - szívekhez.
Valló Péter tapintatosan, tisztelettel nyúlt
Goethéhez - és sikerült közel hoznia.
Van valami meggyőző abban, hogy Nagy
Kálózy Eszter Marie Beaumarchaís-jának
valódi karikák vannak a szeme alatt, és
hektikás szépsége tökéletesen azonosul az
zal, ahogyan a korhoz idomult Carlos (KuI
ka János) a tényekhez ragaszkodó rosszin
dulattal leírja őt. lászló Zsolt Clavig6-ja is
valahol belül hordozza önmagát - egy
egy külvilág elől titkolt, alázatos pillantás,
remült tekintet árulkodik róla. Clavi~
gyöngeségében túl sok az erő, Marie erejé
ben túl sok a gyöngeség ahhoz, hogy kette
jük találkozásából ne legyen halálos kaland.

A valóságban Clavigo, erkölcsileg meg
roppanva ugyan, de túlélte a Beaumarchais
val történt becsületpárbajt. Évekkel ké
sőbb a madridi Királyi Színház igazgatójá
val nevezték ki, ahol sok egyéb mellett A
sevillai borbélyt is bemutatta.

Kállai Katalin

Claudia Magris: Duna

A trieszti egyetem germanista professzo
rának könyve nem tudományos monográ
fia, hanem hosszú esszé, roppant tárgyi s
meretról tanúskodó, ihletett tanúságtétel
egy mélyen átélt történelmi eszméről.

Szubjektív vallomás, Steme vagy Fejtő Fe
renc "érzelmes utazásainak" egyik mai
folytatása. Művelódéstörténeti útleírás a
Fekete-erdótől a Fekete-tengerig: várak,
templomok, városok, tájak, híres emberek
és híres események finom rajza és elemzé
se tölti meg lapjait. Gondolatsora a Duna
folyását követi forrásvidékétől tengeri del
tavidékéig. Ulm, Bécs, Pozsony, Budapest,
Belgrád, Rusze utcái, terei tűnnek fel egy
történeti utazás keretében, ám néha
messzebb is elkalandozik az eszméket ke
reső kedv, és a Duna-mellékinek éppen

nem nevezhető Tátra és Temesvár is he
lyet kap a fejezetek között.

Mert lényegét tekintve nem dunatáji
bedekker ez a könyv, írója nem a Duna
nyomában jár, hanem egy ezen a tájon
megvalósuló, vagy legalább is néha meg
valósulni látszó európai gondolat eredetét
és útját követi. Ezért is hiányzik a névelő a
folyó neve elől a címoldalon: nem az a cí
me, hogy "A Duna", ami a tárgyszerű úti
könyvé lenne, hanem az, hogy "Duna", s
ez a nevet metaforává változtatja, elvonat
koztatássá, eszmévé és eszménnyé emeli.
Ha a Rajna nem egyszer a "tiszta" ger
mánság szimbóluma lehetett a német
ideológiában, akkor a Duna a népek és
kul túrák sokféleségének egybekapcsol6
dását jelentheti és jelenti is ebben a könyv
ben. Cladio Magris a sokféleségnek és a
sokféleség egybekapcsolódásának törté
neti dokumentumait keresi minduntalan,
hogy Európa számára felmutasson valami
példaértékűtés maradandót.

IdeaIizálja dunai tájékunkat? Némi
képp talán igen, bár tud eszméjének ku
dareairól és vereségeiről is, az acsarko
dásokról és háborúkról. (Leírja a néme
tek igazságtalan kitelepítését Csehszlo
vákiából a második világháború után, a
magyarok nem kevésbé igazságtalan ki
telepítéséről nem szöl.) Elsősorban az
eszmei idealitás vezeti. Bizony fájó szív
vel olvassuk munkáját, amikor alig né
hány esztendővel elkészülte után ismét
annyi helyen felhőzik gondok, bajok a
Duna kékjét s fegyverek is dörögnek
partjain. (Európa 1992)

Kenyeres Zoltán

Piarista kiállítás a Budavárban

Augusztus végén nyílt meg a Budapesti
Történeti Múzeum Metszettárában az az
emlékkiállítás, amely a 350éve hazánkban
munkálkodó piaristák életét, munkássá
gát idézi fel. Az első iskola PodoIinban
nyílt meg 1642-ben, s ezt sorra követték az
újabb intézetek a Szepességben és a Felvi
déken. Amikor pedig az ország felszaba
dult a török uralom alól, az 1700-as évek
elején a mai Magyarország terilletén is egy
más után alapították a piarista iskolákat.

Eza gazdag múlt elevenedik meg előttünk

Vigh Annamáiia ésMészáros GábOr igényes
rendezésében: tárgyakban, festményekben,
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melSZeIekben, félyképeken. hiteles doku
menttnnok fonriájáDan. A míívészet
történeti szempontból értékes tárgyi emlék
vismn~= a terem kö2epén-áz Cltári
SlJelltség szolgáló kegytárgyak: kétba-
rolck-kai kehely és egy~1ó. Aztán két
bardd<festmény. apiarista I<irálynt;'n!k
ésKalazanci SzEntJ{rzsefneka kqJe.

A tárlók fölött a piarista rendházak ké
pei láthatók. A történelmi Magyarország
nak alig volt olyan tájegysége, amelyen
hosszabb-rövidebb ideig ne működött
volna piarista kollégium. A Trianon után
önálló román és szlovák rendtartomány
alakult, de az akkori Ma~arországon is
tíz iskola folytatta működését

A kiállítás őrzi a múlt leghíresebb piarista
tanárainak és tanítványainak emlékét. Itt
láthatjuk az író és matematikus piaristának,
Dugonics Andrásnak márványszobrát, Sík
Sándor versesköteteit és az általa naggyá fej
lesztett magyar cserkészet néhány emlékét.
Megakad a szemünk Kodály Zoltán egyik
kórusművének kéziratoskottáján is,a szerző
ajánlásával: "Vörösmarty Mihály egykori is
kolájának, a pesti piarista gimnáziumnak".

A rend két iskolát tarthatott fenn az el
múlt évtizedekben is, az elmúlt három év
ben azonban négy új intézetet nyithatott.
Néhány fénykép az új kezdésekről ad hírt,
üzenve: a rendnek nemcsak múltja van,
hanem reméljük, jövője is.

LukácsLászló

József Attila válogatott versei

Jelentős költőink verseiből időről időre új
válogatások jelennek meg, könnyen kezel
hető, tenyérbe illő kötetek, melyek legin
kább az iskolás generációk tájékozódását,
olvasási kedvét szolgálják. Szükség van
ilyen könyvekre, tapasztalatból tudom:
tán bele is betegednék, ha elveszteném azt
az 1975-ben megjelent József Attila válo
gatást, melyet nem is olyan régen még
mínden utamra magammal vittem.

Am e könyvek azért mégis bizonyos
~érlegelés eredményei. A szerkesztőnek
jó néhány szöveget ki kell hagynia a
tartalomjegyzékből, s még üdvös, ha ezt
kizárólag irodalmi szempontok alapján te
szi, akkor legalább jóhiszeműen torzít
egy-egy életművön. Persze a különböző

esztétikai ízlések még így is némileg eltérő

címjegyzéket állíthatnak össze, de ez a do-

log természetéhez tartozik. Az irodalmi el
mélet és gyakorlat azonban a mí környé
künkön sosem volt mentes a politikai
megítélésektól, bár az sem vitatható, hogy
az ízlés - igaz, nem olyan gyorsan 
ezektől függetlenül vagy éppen ellenükre
is változhat. Különösen érvényes ez olyan
szerzők esetében, akiket egy-egy hatalmi
rendszer megkísérelt a maga hasonlatos
sá~ra csupaszítani, hogy azután baj nél
kül hivatkozhasson rájuk. Kevéssé jelen
tós költők emlékét ez a hirtelen jött "elis
merés" rendszerint tönkre is teszi, a na
gyoknak hosszú távon nem árthat.

így József Attilának sem, akinek költe
ményeiből most új válogatás jelent meg,
Ferencz Győző szerkesztésében. Kíváncsi
voltam, milyen eltérést mutat ez a tarta
lomjegyzék az 1975-ös kötetéhez képest.
Nos, elsősorban mennyiségit. A mostani
válogatásba mintegy hetven verssel keve
sebb fért be. S itt el kell oszlatnom egy
esetleges félreértést. A korábbi, bővebb ki
adásból sem maradtak már ki József Attila
olyan versei, mint az Istenem, vagy a
Könnyű, fehér ruhában, de hiánytalanul ott
voltak melletük - esztétikai tekintet nél
kül - a társadalom ügyeihez kapcsolódó
szövegek is, miközben egy-két más, bi
zonnyal értékesebb költemény kihullott a
rostán. A mostani válogatásban ilyen
szempont láthatóan nem játszott szerepet,
még ellenkezőjére fordulva sem, s ez min
dennél fontosabb. Ugyanakkor érdekes 
s ha már torzítani kell -, József Attila
szellemének megfelelő arányeltolódás ta
pasztalható a szerkesztésben. A most
megjelent kötet jóval több olyan verset kö
zöl, melyek a költő életének utolsó eszten
deiben keletkeztek, ám így kényszerűen a
korábbi versekből maradt ki néhány, köz
tük sajnos egy-két jelentősebb is, mint pél
dául a Tanulmányfej vagy a Gyöngy című.

Osszességében mégis örülhetünk ennek a
válogatásnak, és nem elsősorban önmagá
ért, hanem azért, amit jelöl: József Attilát
visszakapta az irodalom. (Európa 1992)

Schein Gábor

Szőcs Géza: A vendégszerető,

avagy Szindbád Marienbadban

"Sz.G. utolsó verseskönyve" - hirdeti a
szürrealís rajzolatú címlap többértelmúen,
hiszen arra is gondolhatunk, hogy a költó,
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esetleg politikusi feladatai miatt, föl kíván
hagyni a versírással. Aggódnunk azonban
remélhetően fölösleges, hiszen kiadói
jegyzet tudósít arról, hogy egy szedés
után érkezett poémát már nem tudtak ide
illeszteni. Av~5zeretd abban az értelem
ben sem utolsó könyv, hogy most jelent
meg, hiszen válogatás a korábbiakból, s
csak az új versek ciklusa kapja a kötet ámét.
Első és utolsó, minden eddigi kötet ~pvi
selve van, keresztmetszetet adva a pálya
kezdés, 1976, óta folyamatosan figyelmet
keltő költészetrol.

Szőcs Géza a romániai magyar iroda
lomnak hamar vált egyik legismertebb
képviselőjévé. E megfogalmazás néhány
év alatt szűkítőnek s így igaztalannak bi
zonyult a nemzetiségiből az egyetemes
magyar irodalomba nőtt át a formálódó
életmű. A kötetek anyagát erőteljesen

megrostálja a mostani válogatás, s így sok
szertelenséget is elhagy, megőrzi viszont
azt a lendületességet, áradó líraiságot,
amely a korai pályakezdés óta sajátja a
költőnek. Ezért is nehéz elképzelni az
utolsó verseskönyv komorabb jelentését.

Szőcs Géza szintetizáló jellegű költő: úgy
teremti meg világát, hogy különnemű mi
nőségeket épít együvé. Látomásai nagy
erejűek, de szinte soha nem válnak való
szerűtlenné: a realitás és a fantázia össze
békül. Képteremtő leleménye is megkapo,
de a képek sohasem szakadnak el az őket

létrehívó vershelyzettől, nem válnak mo
toríkussá, Fontos szerepe van n~la a gon
dolati, képi és nyelvi ötletnek. Otlet is in
díthat látomást, látomás is visszatérhet a
józan valóhoz. Nemcsak áradó, a formát
széttördelve is daloló, hanem érzelmes
költő is. Mindez az avantgardista hajla
mokkal meglep6en jól megfér, akárcsak
az, hogy legfőbb témái a szerelem és a
szabadság, illetve annak hiánya. Kimerít
hetetlen s örök témák tehát.

VasyGéza

Veszélyeztetett faj<?)

Talán így lehetne fordítani a londoni te
lephelyú KOSH színház előadásanak á
mét, az Endangered Species-t. A KOSH-t
pontosan tíz esztendeje alapították a szi
getország fővérosában, ahol nem éppen

könnyű egy-egy új társulatnak kitűnni. A
KOSH-nak sikerült. Mégpedig úgy, hogy
fölkerekedtek és a világ legkülönfélébb
nemzetközi színházi fesztiváJjaira elvitték
a produkcióikat. így sikerült is néhány pa
tinás díjat begyűjteniük, egyebek kőzőtt

Manchesterben, Kairóban, New Yorkban.
Könnyű nekik. A műfajuk ugyanis...

Nos, igen. A műfaj. A KOSH-nak a próza
és a dal, a zene és a tánc, az akrobatikus
mozgás és a kabaré bizonyos stllusjegyei
segítségével sikerült egy olyan sajátos mű
fajt létrehoznia, amely - amellett, hogy
teljes mértékig nemzetközi, úgy, ahogy
egy utazó társulathoz illik - a jól szétvá
lasztható elemei ellenére egységes és önál
ló műfaj benyomását kelti. Imponáló az a
szerénység is, amellyel a KOSH egyszeru
en szórakoztató színháznak nevezi magát,
jóllehet - mindamellett, hogy ennek a
funkciónak is könnyedén eleget tesz 
mélyen filozofikus.

Az Endangered Species-t egyetlen nő és
egyetlen férfi játssza. Több férfit és több
nőt alakítanak - az emberiség örök em
berpárjait. Parkett-táncost és parkett-tán
cosnót, operaénekest és zongorakísérőt.

utcalányt és dzsigo)ót, kedvesnővért és
hadirokkant férfit. Ugy is mondhatnánk,
hogyaszínháztörténet r..llegzetes figuráit
jelenítik meg, humorra , karcos iróniával
és - talán nem meglepó - szuggesztív
tánctudással és énekhanggal, magabiztos
akrobatikus mozgással. De talán még fon
tosabb az, ami az egyes jelenetek között
történik. Mert akkor, az elmázolódott festék,
a sietve átcserélt kosztümök mögött, a min
denkori színház mindenkori színészeinek
sebezhetóségében szánalmas, érzékenysé
gében esendő alakját látjuk. Két színész. Egy
férfi és egy nő. Veszélyeztettfaj.

(A KOSH a budapesti Merlin Színház
vendége volt.)

Kállai Katalin

Mészöly Miklós: Bolond utazás

"Csak cinizmussal állíthatjuk, hogy a kép,
ami ilyen apró darabokra tudott szétesni,
abszolút értelemben is megszűnt létezni."
- olvassuk Mészöly Miklós a Nyomozás
című elbeszélésében, Pompejib61 ajándék
ba küldött mozaikkövekre vonatkoztatva
egy jezsuita páter üzenetében. De jobb
mcttót nem találhatnék a Domonkos Ma-
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tyás válogatásában Bolond utazás címmel
megjelent, az író legfontosabb elbeszélése
it és kisregényeit tartalmazó gyűjtemény
jellemzésére sem. A kötet számomra
ugyanis azt emeli ki, hogy Mészöly próza
szövege pontos leírásokat ad, tény- és
tárgyszeru, ugyanakkor tárgyai és tényei
olyan nemzeti és történelmi utalásrend
szer széthulló darabjai, amelyeket ma már
sem lineáris történet, de még racionális lo
gika sem köt össze. Legfeljebb az időket

átélt egyes emberek emlékező tudatában
áll össze esetleg mindez, persze minden
kinél különbözö meghatározottsággal.
Mészöly leírása éppen ezt a különbözést
veszi alapul. A hagyományos heroikus
történet és a hozzá kötődö hangnem az
elbeszélésekben a szemünk láttára foszlik
szét; nincs hős, nincs óda és már történet
sem marad. De akkor mit tehet az író, aki
nek jelenlétét a legtárgyszerűbben leírt,
formálisan csak tényeket közlö szövegek
ben is hangsúlyosan megérzem.

Hogy a "cinizmust" kivédje: egyfajta
"képr6l" mégis csak tudósítania kellene.
Mert a tudatokban csak él valamilyen
nemzet, és a felcsillanó tárgyak és tények
látható létezésükön túli metafizikai össze
függést is sejtetnek. A szöveg mindennek a
keresését rögzíti. A kompozíció: a személyes
ráha1lás pillanata, sőt példázata. Írásainak
meghatározó hangneme az e1égiai: a szöveg
és a kompozíció horizontjainak metszés
pontja. Mészöly az elfojtottkollektív tudata
lattiban boldogan találja meg egy nemzet és
a hit világának a széthullás.t ellenpontozó
képét. Minden írás egyszerre újabb keresés
ésfelfénylő találkozás a "képpel". Jdézzem a
bevezetőül választott elbeszélés egy másik,
jellemzésre kínálkozó szövegét? "Emil
atya megkér, hogy ezt, meg ami még hoz
zátartozik, írjam"le többször egymás után,
ahányszor csak tudom, de lehetőleg min
dig részletesebben. Azt hiszem, azóta kez
d6dik minden változat ugyanúgy más
képp." (Századvég 1992)

Kabdebó Lóránt

óriás a Kamarában

Egészen halvány egyenlőtlenség volt az
operajátszás színpadi és zenei része között
aBudapesti Kamaraopera szeptemberi be
mutatöjan. Magyar színpadokon szokatlan
módon, ezúttal a zene tolmácsolása volt vi-

tathatatlanabb, teljesebb értékű Poulenc
Az emberi hang című egyszemélyes operá
jában. Figyelmes, igyekvő zenekart vezé
nyelt a Amerikából érkezett Törzs Iván
aki egyébként Törzs Jenő unokája -, s fö
lötte pontosan, ámyaltan, szépen énekelt
Gail Gilmore. Gilmore nemcsak különle
ges zengésű, biztos és csöppet sem éles
magassá§okkal bíró hang, hanem kitűnő

színészno is. Alkatától, ezer foggal mo
solygó szájától, hatalmas, izmos sportoló
termetétől, színpadi oldottságától azon
ban idegen a szerep, az öregedő, tehetet
len, magánytól szorongó, öngyilkosságra
készülő asszony. Ennek ellenére hiteles
mozdulatokat láttunk, nehezen feledhető

jeleneteket a tükörre rúzzsal rajzolt, majd
áthúzott - nem nyíllal átlőtt - szívet, az
tán az ugyanebbe a tükörbe hajított
whiskysüveget, végül pedig az öngyilkos
ságot, a nyakra tekert, és kegyetlenül
meghúzott, megszorított telefonzsinórt.

Vilásraszóló tehetség énekelt Budapesten.

Fáy Miklós

Tandori Dezső: Műholdas rózsakert
Sancho Panza harmadik (végső?)

kollapszusa

Tandori nem hagyja kétségek között ver
gődni az olvasot, mindjárt az alcímben
megadja a kötet műfaji meghatározását
versfordítJisregény-töredék. Hát igen, bóloga
tunk zavartan. Az meg mi? Erre is választ
kapunk, ha elolvassuk az eldhan8ot, majd
az eldhang utdhangját. Itt a versjordítJisre
gény-töredék-ír6/költtf/fordít6, használati uta
sítással is ellát bennünket. Tekinthetjük a
kötetet egyszeruen egy anto16giának, kike
reshetjük kedves szerzőinket, bíráihatjuk
a fordítást, lapozgathatjuk találomra. De
(O fölhívja arra is a figyelmet, hogy ezt a
könyvet "egyvégtében" is el lehet olvasni
egyszer, mert egy szokatlan regény. És hol
a történet? Hol vannak a szereplők? 
kérdezzük. Erre is kapunk, ha választ nem
is, eligazítást. A történet, még ha logikai
képletbe nem foglalható is a végén, végig
húzódik, mozog ebben a könyvben az
egymás mellé rakott versfordítások köl
csönössége, ide-oda villödzása, talán elég
sok utalása, áthatása, "belső világuk" jó
voltából. A szereplők pedig pontosan 210
en (vigyázat visszaszámláfás! - 2-1-0)
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vannak. Hogy kik? Sok az ismeretlen.
Egyiküknek sem kellett meggyőznie egy
e1r~gadóanbájos ("Nem vagyok elragadóan
béjós - vágott szavába a nő."), írószövet
ségi igazolványokat követelő sápadt és
unatkozó ábrázatú ndszemélyt a bebocsátás
hoz. Akiket Tandori így összehozott, azok
között ugyanúgy ott lehet Angelus Silesi
us, Paul Klee, Keith Jarrett, Georg TrakI,
Gottfried Benn, mint Henri Michaux vagy
Mozart. Nem a néva fontos, hanem a be
szélgetés. Mert ugye beszélgetnek. És pon
tosan az által, hogy mindez a költészet
nyelvén történik, az olvasó még annyira
sem vonhatja ki magát, hiszen - Tandori
val szólva - tulajdonképpen a magunk meg
írhatatlanjára történik mindig utalás az "ide
gen" ml1vek által. A legfontosabb tehát ép
pen az - fogalmazza meg az előhang -,
hogyaz olvasá regényét eiJhívnisegítsük...

Rózsatövekként kapjuk az egyes meg
szólalásokat, költeményeket. Rózsakerti
műholdas adásként. Hogy hol ez a titkos
rózsakert, a beszélgetés színhelye, ahol
egyszerre vagyunk résztvevők és távoli
néz6k? És mikor történt/ történik mindez
- a regény? Egy bizonyos: más helyen és
más iáőben, mint eddig. Tandori a bécsi
Traber Zeitung híradását idézi: "alig, hogy
Poroto szomoní hírét megemésztettük va
lahogy, értesülhettünk róla, hogy az utol
só, még esélyes ellenfél, az újabban kitűnő

formába lendült Sancho Panza - kieme
lem, a ford., Sancho Panza! - összeomlott.
Harmadszor omlott össze életében eddig,
s a dolog alighanem pályafutásának végét
jelenti..." Hát igen, a jó öreg Sancho Panza,
vagyis a jóöreg Cervantes, azaz a Cervantes
teremtette jóöreg regény - összeomlott. És
ez már a harmadik kollapszusa. Gondoljuk
meg: Vajon túléli-e? De ne kérdezzünk töb
bet. A kérdések ideje lejárt, most az odafigye
lés ideje érkezett el. Ahogy a mottóul válasz
tott An~lusSilesius idézet mondja: "A rózsa
nincsmiért, virulcsak, mertvirág,! Nem kérdez,
látod-e, nem kérdi önmagát."

A második kollapszus utáni regények
ben egy ponton egyszer csak megszólal a
zene. Ami itt szél, az talán végig közelebb
áll a zenéhez, mint a prózához. Amire pe
dig meghívást kaptunk, az nem más, mint
egy (nagy vagy kicsi - ki-ki döntse el)
együttmuzsikálás. (Orpheusz Könyvek 1991)

Varga Mátyás

JákiSzaniszló: Isten és a kozmológusok

"A tudománynak semmi köze Krisztus
hoz" - írja az öreg Darwin a 17éves diák,
Mengden levelére, amelyben azt kérdezte:
összeegyeztethet6-e az evolúció elmélete az
istenhittel. Ezt a példát említi Jáki a modem
tudomány, a kozmológia és Krisztus kap
csolatának jellemzésére. Jáki azonban,
olyan jelentős tudománytörténeti tényeket
keres kutatásai során, amelyek igazolják
az ortodox történeti krisztológiát. Ez a
könyv szerves folytatása a közelmúltban
szintén az Ecc1esiánál megjelent Tudomány
megváltója című könyvének. A kozmoló
giai istenérvet a 20. századi modem tudo
mányos kozmológiából vezeti le, hangsú
lyozva, hogy ez nem azon a ponton kez
dődik, ahol az emberi gondolkodás leta
pogatja az univerzumot tudomány-techni
kai segítséggel vagy anélkül. A közvetlen
kozmikus környezetben kezdődik, úgy,
ahogy azt Pál apostol a rómaiakhoz írott
levelében mondja: "Ami ugyanis Istenről

megismerhető, az világos előttünk, mert
Isten nyilvánvalóvá tette számunkra. Hi
szen ami benne láthatatlan: örök ereje és
Isteni mivolta, a világ teremtése óta művei

alapján értelemmel fölismerhetö" (Róm
1,19-20). Jáki érteni véli e szavakat, ez ki
derül abból a kommentárjából, amikor a
fizikus-kozmológusok filozófiai univer
zum-elméletét bírálja: "Az ember csak ak
kor fog minden egyes cselekedetében és
gondofatában szilárd, és nem közömbös
alapot találni, ha az értelmet az egésznek,
vagyis az univerzumnak a kontextusában
keresi." Mert a tudományos kutatók - új
ra meg újra - filozófus-álarrot öltenek ab
ban a pillanatban, amikor megérzik, hogy
valami univerzálisra bukkantak rá. Csodál
kozásuk addig a pontig tart, ahol a filozófia
elkezdődik.

A Templeton-díjas Jáki a században élő

tudósokkal ellentétben nem a tudományos
kétségbeesésból va y kiábrándultságból
(materia1izmusból?) ~vezettS útként kereste
a vallásban a megoldást, hanem éppen el
lenkezőleg. Teológiai ismérvek alapján
kutatta az Isten-kozmológiai bizo
nyítékokat. Könyve a bizonyíték, hogy nem
fáradozott hiába. Nyelvezete - témájához
képest - egyszerű és érthető, Akinek füle
van hozzá - az hallja... (Ecclesia, 1992)

JászAttila
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