
Jókai Anna köszöntése

Megtisztelő feladatom, hogy olyan közös
ség nevében és megbízásából köszöntsem
az ünnepeltet, amely mindig családtag
jának érezte Ot, mindig érezhette jótékony
segítségét és támogatását, s ami talán a
legfontosabb, kérésére mindenkor kapott
tőle - kéziratot.

A Vigilia ez a közösség. A Vigilia,
amely saját s nem kis személyiségek által
hitelesített és megerősített küldetésében
mindig megértő támogatóra talált és alig
hanem talál ezentúl is Jókai Annában.

Természetesnek éreztük, hogy hozzá is
forduljunk, amikor olyan kérdésekre ke
restük a választ, amelyek napjaink hívő

értelmiségét foglalkoztatják. E választ
pontos, lényeglátó feleleteiben épp úgy
megkaphattuk, mint az utolsó években
sajnos ritkábban születő szépirodalmi al
kotásaiban, melyek hiányáért, jóllehet
okát értettük, szemrehányást is tettünk
neki. E válaszok már csak azért is hitele
sek lehettek, mert Jókai Anna szinte min
den megjelent írása - közvetve vagy köz
vetlenül, ahogy épp az anyag és a téma
kínálta megvalósulását - a kegyelem jó
tékony, segítő jelenlétéről vagy annak fáj
dalmas hiányáról szól. Az ő hősei sorsuk
kal példázzák a Szent Pál-i levél talányos
igazságát nem azé, aki fut utána, nem azé,
aki törekszik, hanem majd a könyörűletes

Isten adja meg saját belátása szerint.
Írói világában szüntelenül várakozó,

nyitott hősök figyelnek a jelekre. Hátha...
Olyanok, mint minden más ember, az ün
nepi várakozás és a szorongató valóság
metszéspontján. Olykor-olykor meghall
ják a hívást, eléri őket a megváltó szó, s
akkor szabad lélekkel, kötöttségektól
megszabadulva emelkednek abba az ün
nepi magasba, amelyről nálam sokkal
szebben írt Kosztolányi Dezső.

Kedves Jókai Anna! Köszönjük, hogy
megmutattad a valóságot s hogy felidéz
ted nekünk annak égi mását is. Ehhez a

Szemle

tevékenységhez kívánok a magam és a Vi
gilia nevében is sok munkás, alkotó és si
keres esztendőt.

RónayLásdá

Czigány György: Mozarttal vacsorázok

A költő-író-műsorvezető részint rádiós ih
lotésű és tárgyú kötete. Ottlik Gézát, We
öres Sándort, Pilinszky Jánost, Cs. Szabó
Lászlót, Mándy Ivánt, Fodor Andrást bírja
szóra Czigány György, vagy ha mégsem,
akkor esszében, vallomásban, céhtársi esz
mefuttatásban fejti föl és tolmácsolja gon
dolataikat. A Mozarttal vacsorázok kötetcím
jelzi, hogya rövidebb lélegzetű írásait,
egyes interjúit, "melléktémáit" összegyűj

tő, és életének egy kamaszkori főtémáját

is főlidéző Czigány a "szó, zene, kép" hár
masából talán mégiscsak a középséhöz
vonzódik leginkább. A rádió és a televízió
indíttató, mögöttes világáról sok apróság
tanúskodik - és mindenekelőtt A tömeg
kommunikáció lírája fejezetcím. A szerzőben

prsoperói erő és tudás lakozik: valóságos
csoda, hogya szelídség, a tapintat, a bele
érzés varázspálcájával költészetet, intel
lektuális finomságot tudott és tud bűvölni

a mostanában nem épp poétikusságáról
nevezetes médiumokba. S szerencsére ez
a mutatvány nem lakatlan szigeten, ha
nem évtizedeken át és a nagy nyilvános
ság szeme láttára, füle hallatára történt. A
mikrofon, a karnera legemberségesebb és
legfölkészültebb riportereinek. szerkesztő
inek, műsorgazdáinak egyike hív most
minket, olvasókat is "vacsoravendégnek".
Azzal az otthonossággal, meghittséggel
és a szellemi-lelki lakoma szakralitását is
tudva -, ami oly vonzó adottságként su
gárzik személyiségéből.

A kötetbe foglalt, különböző műfajú tex
tusok változó intenzitású élményeket hagy
nak. Egyik-másik inkább töredéknek, előta

nulmánynak tetszik, várja, kéri a továbbí
rást. Az egyik miniatűr a hangulatában él, a
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másik a stílusaban, a harmadik forrásértékű.

Paradox módon az Archív kamaszkor fóám
alá iktatott Epizódok egy filmhez dmű novella
- kisregény? forgatókönyv? dokumentum
próza? napló? -, ez a szépírói szövésű írás
kívánkozna máshová: önálló kötetbe.

A hangok, szavak, színek könyvét dísz
telen köntös fedi, de betúit szép tipográfiá
val, nemes papírra nyomták. A Mozarttal va
csorázok: rejtózködő érték. Csöndes és szolid
kimunkáltság. Belbecs. (Babits Kiadó)

Tarján Tamás

Tatay Sándor: A szezon vége

A csendesen, ám szívósan életművet építő

írók közé tartozott... így illene kezdeni az
esztendeje elhunyt Tatay Sándor posztu
musszá vált könyvéről a tömör beszámo
lót, de megakaszt már a múlt idő könyörte
lensége is. S még inkább az életmű kifejezés.
Nem esztétikai okokból, hiszen vitathatat
lan teljesítményr61 van szó. Mégis az az ér
zése az olvasónak, hogy Tatay számára nem
az életmű volt a legfontosabb, hanem maga
az élet. S nem is az ő személyes, behatárolt
léte csupán, hanem minden létezöé. A
könyv címe a halál árnyékában kissé frivol
nak mutatkozhat, pedig a szándék aligha le
hetett ez. Filozófia van a dmben is: minden
szezon befejeződik egyszer, de mindegyik
előtt voltak más, és mindegyik után lesznek
újabb szezonok. S ennek a tudásnak a birto
kában nem a létezőben az elmúló, hanem az
elmúlóban a létező lesz a központi téma és a
legigazabb érték is.

A szezon vége egy derűs és kiegyensú
lyozott öregember életbölcseletének fogla
lata. Nem filozófiai traktátus, hanem tiszta
epika e mű, bár műfaja nehezen meghatá
rozható. Hét történet füzére, de akár re
gény is lehetne, s nem idegen tőle sem az
esszé, sem a naplójegyzet, sem az életrejzi
emlékezés. Mindezek hangulati egységét
az írói karakter adja meg, de e karaktert
formálta egy táj is: a Bakony, a Balaton,
középpontban a Badacsonnyal. Amely
nem egy hegy a sok közül, hanem a hegy.
Mostoha adottságokkal, a föld megmun
kálásának iszonyatos munkaigényével,
vízhiánnyal, kövekkel, kihaló, elüldözött
és betelepedő emberekkel, formálódva és

formálva: szinte maga az univerzum. se
nem ég, se nem föld, mégis mindkett6:
magaslati pont, ahonnan a hatalmas és a
parányi is belátható és talán meg is érthe
ro. A természet és az ember ezernyi válto
zata, az egész lét megmutatkozik e mű

ben, s minden gyötrelem és kurarc ellené
re a teremtés csodája és a hétköznapok
fenségessége, az élet változatos varázsia
tossága sugárzik belőle. (Magvető)

Va.ryGéza

Voce

Néha valóban furcsa dolog az opera; no
vember végén két rokonszenves, szemre
való asszonyka énekelte Júliát és Rómcót
az Operaházban. Igaz, Bellini művének

hangversenyszerű előadása nem elsősor

ban a veronai szerelmesekről szólt, hanem
hangokról, hangszerekről, a magán- és
mássalhangzók azon varázsos keveredé
séről, amit olasz nyelvnek hívnak, és fő

ként magukról az előadókról.

Szűcs Márta nemcsak hibátlanul éne
kelte a szerepet - ez önmagában is figye
lemreméltó, ritka teljesítmény - de élettel
is telítette azt. Az énekesnő jóllátható va
lóságos izgatottsága Júlia talán legfonto
sabb tulajdonságát, gyöngéd, védtelen
szépségét emelte ki. Rómcót a szüle
tésnapját ünneplő Hamari Júlia énekelte.
Különleges élmény volt őt hallgatni. Nem
csak ép, tiszta, kifejező és szép volt a
hang, de nagyon a "helyén volt". Olyan
orgánumot hallottunk, amelyen énekelni
kell, mert ez a legtermészetesebb kifejező

dési formája, és nincs szükség érezhető

erőfeszítésre egy hosszú és nehéz szerep
előadásakor. Az utolsó felvonásra azután
átforrósodott a levegő Hamari körül,
egyedül a hang nagyon valóságos helyze
tet teremtett, és érvényét vesztette az elő

adás "koncertszerű" jelzője, a nézők egy
operaelőadásonültek.

Az est karmestereként Kovács János, a
kisebb szerepekben a kitűnő prágai Stefan
Margita, illetve Bárány-Paál László és Sta
nislav Mickievich álltak helyt.

FáyMiklós
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Molnár Tamás: A hatalom két arca:
politikum és szentség

Dante a még hagyományosnak nevezhető

világban a Teremtőt dicsőíti művével, és
egyben saját helyét is kijelöli ebben a vi
lágban. Goethe már a modem emberesz
mény megtestesítője,az egyént állítja kö
zéppontba és saját Faust-természetéről írja
műveit. Dante számára a hatalom szent
közege természetes. Goethe az egyént, az
egyéni érdekeket avatja szentté. E két
alaptípust állítja szimbolikusan szembe
egymással Molnár Tamás - vizsgálva
boncolva a hagyomány és az individualiz
mus ellentétét. Korunk töredékessége ter
mészetesen már nem hasonlítható Goethe
szüntelen kutatási vágyához, hogy megta
lálja önmagát. A napi felszínesség, a fel
gyorsult világ nem teszi lehetövé a jelen
embere számára a dolgok, jelenségek oly
sokrétű és beható vizsgálatát, mint azt Go
ethe tette. A rohanásban mindenki előtt

nyitva állnak a lehetőségek, hogy gyor
sabb legyen, mint a másik: ez a szabadság
benyomását kelti.

Thomas Molnar a jelenkori amerikai
konzervatív politológia egyik vezető

egyénisége. Első magyarra fordított esszé
kötete a világválság okát, a civilizáció fel
emelkedésének és hanyatlásának törvény
szerűségeit keresi - főként a politika (a
hatalom) aspektusain keresztül. A hajdani
szakrális világot állítja szembe mai de
szakralizált, modem világunkkal. A szent
ség, az isteni rend helyébe az ember, az
"emberi jogok" kerülnek a hatalom de
szakralizálásával, ahogy Molnár mondja:
az ember "gyorsan felcserélte Isten iránti
hívő elkötelezettségét a »szabadság« jóval
szűkösebb eszményével". Ebben az érte
lemben viszont a szabadság csupán ön
magáért való cél. A hatalom helyett az
egyéni érdekek szentelődnekmeg és hatá
rozzák meg a politikát.

Molnár Tamás a .szeni eszmé"-t emlege
ti a .megezenteu hatalom" alapjaként. A
,,deszakralizált eszme" deszakralizálja a ha
talmat. A .szem visszaállítása" lehetetlen,
mert szerepét már átvette az evolúció, a
haladás, a kultúra, stb. Molnár mégsem e
pesszimista gondolattal zárja könyvét, ha
nem a lélekkel való platóni törődésre bíz-

tat, amivel (talán) átemelhetjük önmagun
kat a "dolog szentségéig". Szerinte az em
ber egyet tehet: reménykedhet. (Európa)

JászAttila

Erdélyi könyvespolcok

Az erdélyi magyar irodalom utóbbi évti
zedeinek egyik legérdekesebb eseménye
az a vita volt, amely 1978-ban bontakozott
ki, Sütő András Csipkerózsika-cikke nyo
mán. A pörben - mert kissé nagyzolva így
hívták - többen nyilvánítottak véleményt
a művészi egyetemesség illetve a helyhez
kötődö sajátszerűségek viszonyáról, ám
mivel a két megközelítési módot mintegy
eleve ellentétesnek vagy legalább is kibé
kítendőnek tartották, a polémia alig ho
zott újdonságot. Színvonalasan bár, de új
ra alkotta a korábbi vagy-vagy elhatároló
dást, Az eszmecsere szempontjai viszony
lag belterjesnek bizonyultak: az esztétikai,
irodalomtörténeti és társadalmi vizsgáló
dások mellett sem az irodalomszociológia,
sem a befogadásesztétika érvei nem tűn

tek fel.
Ennek okát nehéz lenne egy ilyen rövid

írásban pontosan megállapítani. Az elem
zéshez azonban szolgálhatok egy nem is
olyan jelentéktelen adattal. Megfigyelheté,
hogy az erdélyi magyar irodalom belső ol
vasóközönsége szinte évről évre apad. A fo
lyóiratokra, melyek egy-egy irodalom leg
mozgékonyabb, legérzékenyebb hajói, az
áremelkedések és elszegényedés következ
tében mind kevesebben fizetnek elő. A
könyvesboltokba pedig, Kolozsvárt kivéve,
már csak véletlenszerűen jutnak el a Karunk
vagy a Látó számai, mert a magyarlakta
városokban alig akad, aki megvegye őket.

Erről személyesen is meggyőződhettem:

mind Székelyudvarhelyen, mind Kolozs
várott külön polcot foglalnak el a tavalyi
évfolyamok megmaradt példányai, s csak
elvétve nyúl valaki hozzájuk. Igy félő,

hogy hiába jelentkeznek újabb és újabb
tehetséges szerzők, az erdélyi irodalom
vérkeringése egy idő után lelassul, s bár
az eszmei jótanácsok érvényüket vesztet
ték, az írók a különben érthetőnél is nehe-
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zebben lesznek csak képesek új gondolko
dás- és viselkedésmódokat kialakítani.

Schein Gábor

Jókai Anna: Az ifjú halász és a tó

A tervezett életműsorozat első kötetében
csak az összegyűjtött novellák kaptak he
lyet, amelyek 1965 és 1984 között kelet
keztek. Jókai Anna azóta sem fordult el a
kisepíkától, csak más formáit részesíti
előnyben. Egyes írók egész életükben
egyetlen hangon, egyfajta poétikai eljárás
módot alkalmazva dolgoznak, másoknak
minden művűk lényegesen más. Jókai An
na életművében e két véglet összebékül, s
azonosság és változás arányait szinte az
élet természetes hullámmozgása adja
meg. Ez teszi lehetővé azt is, hogy két év
tized elbeszélései hat ciklusba rendeződje

nek, s csak ezeken belül érvényesüljön a
laza időrend. Éppen az írói alkat megmu
tatása szempontjából telitalálat ez a szer
kesztési rend, hiszen a kritika szerint Jókai
a tárgyias, olykor naturalista közlésméd
től haladt egy elvontabb-szimbolikusabb
alkotásmód felé. Van igazság ebben az ál
lításban is, de alighanem abban is, hogy
nemcsak az írói közlésmód változott az
időben, hanem a befogadói érzékenység
is, s míg a hatvanas évek sokkal nyitot
tabb volt a tárgyias realizmusra, a nyolc
vanas évek olvasóját ez ritkábban elégíti
ki. Talán az is megkockáztatható, hogy a
világ megváltoztatása helyett inkább tl)eg
értése - és megőrzése- vált céllá. Elet
anyag, tapasztalati anyag nélkül termé
szetesen mindez nem válhatna művé, s
ezért is szerencsés a szemléleti formákat,
poétikai eljárásmódokat szintetizáló írói
alkat, amelynek igazi egységét a határo
zott etikai nézetrendszer adja meg. S mi
vel élettapasztalat és etika ritkán illesz
kednek súrl6dásmentesen, szinte kifogy
hatatlan az írói témák köre. Az ember
esendő, nemegyszer romlott. Azzá tehetik
a benne rejtező rosszat kibontó szerencsér
len körülmények, de sorsa mégsem re
ménytelen. Jókai Anna meg van győződve

arról, hogy az ember formálható: nemcsak
elvesztheti, de meg is találhalja a számára

járható igaz utat. S amikor az úttévesztés
sok-sok változatát mutatja be elbeszélései
ben, még ezzel is erre figyelmezteti olva
sóit. (Szépirodalmi 1992)

Vasy Géza

Existentia
(1992.1-4.)

A Szegeden megjelenő, idén második év
folyamába lépő filozófiai folyóirat nálunk
egyedülálló a maga nemében. Mint előző
számában, most is a lételmélet témaköré
be eső tanulmányokat közöl három nyel
ven, magyarul, angolul és németül, nem
feledkezve meg az ókori gondolkodás
nagyjairól és a klasszikus európai hagyo
mányról sem. Ezzel jelentősen megköny
nyíti, hogy az itthoni filozófiai kutatások
irányai és eredményei külföldön is hozzá
férhetők legyenek, illetve hogya hazai ér
deklődők fáradság nélkül jussanak hozzá
eredeti szövegekhez.

A mostani szám fókuszában Heidegger
korai filozófiája áll. Fehér M. István, aki
nemrég önálló kötetet adott ki a filozófus
ról, azt a folyamatot elemzi, amint Hei
degger a Lét és idő felé vezető úton herme
neutikailag átalakftja Hsserl fenomenoló
giáját, amihez Dilthey illetve Jaspers élet
filozófiájának átvétele és radikalizálása se
gítette. Ezt az eszmefuttatást érdekesen ár
nyalja Helmuth vetter értekezése, mely
ben meggyőzőenbizonyítja, hogy Heideg
gert a legkorábbi időtől komoly vonzal
mak fűzték az európai misztikus tradíció
hoz, ami 1927 után mind hangsúlyosabb
nak látszik életművében.

Századunk bölcseletének megkerülhe
tetlen kihívást jelent - ami minden kor
nak feladata - a különbözö antik gondol
kodók újraértelmezése. Erre Szabó Arpád
két tanulmányban tesz kisérletet. Az
egyikben az eleai Parmenidész művét

vizsgálja újszerű, bár a közvetlen hagyo
mány alapján levezethető szempontból, a
másikban pedig összegyűjtiés rendszerbe
foglalja mindazokat a nyomokat, melyek
Platónnál illetve más antik forrásoknál az
athéni filozófus életére vonatkoznak. Kü
lőnösen az utóbbi biográfiai rekonstrukció

72



szolgál megfontolandó példával a szöveg
kezelés gyakorlati nehézségeire, illetve
azok megoldási lehetőségére, ami jó né
hány elméleti következtetésre is módot
ad.

Ehhez hasonló nagy öröm volt olvasni
a szegedi iskola fiatal képviselőinek mun
káit: Juhász Anikóét, Gausz Andrásét és
Gyenge Zoltánét. Az előbbi kettő tanul
mánya jól jelzi, hogy a modern filozófia
saját határterületként egyre inkább bevon
ja vizsgálódásai körébe az irodalmat is.
Gausz András Hölderlin költészetét elem
zi aszerint, hogy verseiben milyen filozó
fiai hatások nyomai mutathatók ki; Juhász
Anikó pedig Nemes Nagy Ágnes lírájá
nak bizonyos metafizikai vonatkozásait
tárja föl, több közös pontot találva benne
Heidegger metafizikájával.

Sajnos nem térhetünk ki minden írásra,
holott színvonala és kérdezésmódja mind
et érdemessé tenné erre. Am figyelemföl
keltésül talán ennyi is elég. Mert bár e lap
léte önmagában is örvendetes mozgásokat
jelöl a hazai filozófiai életben, azért az iga
zi az volna, ha az érdeklődök körében
gazdag folyóiratkultúránk e jelentős da
rabjának valódi közönsége alakulna ki.

Schein Gábor

Bohumil Hrabal: Zsebcselek

Különös ember ez a Hrabal úr, mintha na
gyon igyekezne elrejtőzni, ugyanakkor
mindent megtesz, hogy központban le
gyen. Mintegy fordítottja annak a profi
múvésztípusnak, amelyik úgy tesz, mint
ha semmit sem tudna, titokban azonban
borzasztóan képzett. Hrabalról a Szigeti
lászlóval folytatott beszélgetés folyamán
megtudjuk, hogy igazi profi, és az írói
mesterség modem értelmében: nem kézira
tokat ír, hanem szövegeket, és nem tollal,
hanem írógéppel, és nem pepecsel, hanem
gyorsan és lend ületből hozza létre szöve
geit, amelyeket aztán addig ollóz, amíg
azok úgy ahogy befejezettek lesznek; nem
retteg a hibáktól, a rendetlenségtől.

Hrabal nagy mester, és életét sem téko
zolta el, tapasztalatai bölcsességgé váltak,
tehát bármiről beszéljen, élvezet hallgatni.
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Nem esetleges, hanem szerkesztett köny
vet kap kézhez az olvasó, amely több is,
kevesebb is, mint az esendő ember, külö
nösen, ha olyan jelentős, mint Hrabal, aki
egyszerre tud őszinte lenni és cselezni. Es
itt érezni ennek az interjúregénynek a
gyengéjét, amely egyben Hrabal megbo
csátható gyengéje: mintha minden vála
szát úgy adná, különösen a kötet első fe
lében, hogy van Bohumil Hrabal, a nagy
író, aki nem beszélhet butaságot, komoly
és roppant bölcs dolgokat kell mondania.
Hivatkozni sokat a filozófiára, jártasnak
lenni a korban, és ahogy ez már nagy mű
vészeknél szokás, teóriává lényegíteni a
praxist, amint azt kritikusai részint már
meg is tették. Egy nagy író hiúságai ezek;
aki azonban tud őszinte is lenni, és akkor
azokról a rögeszmékről beszél, amelyek
minden emberhez hozzátartoznak. Példá
ul a ma cskákról, akiket nagyon szeret,
ugyanakkor a fölös szaporulatot mégis
meg kell ölnie; és az emberek egymás el
leni bűneiről, amely nélkül nincsen leélt
élet. Néha meg kell állni a szövegben,
mert ha nem is nehéz, elgondolkoztató.
Ugyanis Hrabal nem csak a saját tapasz
talatait használja, hanem a másokéit is, és
a névtelenségből jönnek a példabeszédek,
amelyről a bibliaolvasók tudják, hogy vé
gülis nem emberi bölcsesség. Igy tudhat
juk meg, hogy függ össze Nick Carter, a
bibliai történetek, Chaplin, az újsághírek
stb. Ugyanakkor Hrabalban megvan az az
egyre fontosabb alázat, amellyel vállalja a
kninikds szerepét, amely a hétköznapok és
a kocsmák névtelenségéból jön és az olva
sott szó névtelenségébe tart.

A gazdag fotoillusztrációban (Hrapka
Tibor munkái) amely a magyar mindenna
pokból is ismert, lerobbant, szegényes és
rendezetlen tárgyi világot mutatja az inti
mitás hangsúlyozott szándékával, feltűnik
Hrabal egy kis hiúsága, noha még a
rosszul gombolt pizsamaalsója fölött leló
gó pocakját sem szégyenli, hogya haját
két oldalt mindig gondosan kopaszodó
halántékára fésüli. Egy öregember megej
tő gyengéje, amelytől még kedvesebb lesz
ez a belső borítón látható terrakotta macska
fejhez hasonlító, fáradt öreg arc. (Kalligram)

BorbélySzilárd



Sütő András: A szuzai menyegző

Akkor - jó tíz esztendővel ezelőtt - a
Nemzetiben a mű elsősorban Erdélyről

szólt. Sütő a drámaban a hellén Alexand
rosz, a világhódító Nagy Sándor legyőzöt

teket megalázó, gyalázatos kényszerhá
zasságokat kierószakoló parancsa által be
szélt szülőföldjének jelenéről. Annak az éj
szakának a történetéről, amikor ezer és
ezer macedón harcos járt vérgőzös me
nyegzői haláltáncot a meghódított Perzsia
ártatlan leányaival azért, hogy a kény
szerű vegyesházasságokból tömegével
szülessenek Sándort dicsőítő,a két biroda
lom egyesítését vérükben hordozó mace
dón-perzsa utódok.

Ruszt József Békéscsabán most megis
mételte Nemzeti Színház-i rendezését.
Mert tagadhatatlan, nem is tagadta senki,
hogy a Jókai Színház friss bemutatója a
régi Ruszt-előadás egyszerű adaptációja,
más szereplőkkel történt felújítása. Dísz
let, jelmez, környezet, koncepció nem so
kat változott, csupán a játszók. No és a
kor. Az idő folyama, amely 1980 óta nagy
hul1ámverésekkel hömpölygött tova. S
amely némileg elfogadhatóvá teszi azt a
nagyon is vitatható elképzelést, hogy az a
színpadi nyelv, ami akkor és ott szólt
(nem is akárhogy), lényeges változtatások
nélkül most is szólni fog.

Szólni szél ugyan, de halványabb, sá
padtabb hangon. Az érzelmeinket kevésbé
korbácsolja föl a Szuzában történtek eme
régi-új interpretálása, talán a gondolataink
kalandoznak valamivel szabadabban. Az
ókori Perzsiából nem csak Erdélybe, de
még közelebb. Oda, ahol a politikai fana
tisták nagy lelkesedéssel kiáltják ki az ár
nyaltabban gondolkodót árulónak. Le
gyen az akár a "macedón", akár a "per
zsa" oldal.

Kállai Katalin

Babits Mihály válogatott versei

Ritkaság, hogy egy kötet, amely a költői

életműnek mindössze egyhetedét-egy
nyolcadát tartalmazza, ilyen érdeklődest

és elismerést váltson ki. A kiadóhoz közel

álló íro barátom arra hívja föl a figyelme
met, milyen körültekintő szerkesztésű kö
zépiskolai segédanyag ez (e téren való
hasznához, értékéhez kétség sem fér);
barátom barátja, a múvelt és tapasztalt
szerkesztő a liberalizmusból kiábránduló
Babits képviseletét kevesli (ezt nem érzé
keltem); vidéken tanító évfolyamtársam
rámtelefonál: benne van-e a Szíttál-e lassú
mérgeket, mert ha nem, ő nem veszi meg a
könyvet (nincs benne - ám a költemény
nemrég egy glosszában is joggal követelt
rehabilitálása más Babits-kiadványban
kell történjék); megint más az Isten gyer
tyája iránt érdeklődik (benne van - az Is
ten-keresés, a katolikum verseinek vonu
lata egyébként is kitüntetett helyet kapott,
de nem a Május huszonhárom Rákospalotán
vagy más jelentős művek rovására). Mint
minden válogatásnak, ennek is lehetnek
vitatható pontjai. Magam csak azt emlí
tem, revelatív erejű lehetett volna a töre
déknek számító "Aki a kékes égbe néz / nem
fe1-e, hogy majd belevész?" kezdem vers je
lenléte.

A kötet és az utószó Balassa Péter nagy
vonalú munkáját dicséri. A Babits-portré
fő vonásait saját szavaiban és jó helyről jól
szemelgetett idézeteivel is markánsan
húzta meg, akár az irodalmi modernizáció
"féken tartott szenvedélyú" képviselőjé

ről, akár "az ítélet, a gyónás és a bíró mo
tívumának fontosságáról" , akár "a Biblia
sajátos Isten-humorának" zseniális babitsi
imitálásáról van szö. Semmiféle föltételez
hető, naprakész kívánalomnak nem enge
dett - bátran szólt tehát "a XX. század
bizonnyal legnagyobb magyar politikai
gondolkodójának nevezett Jászi Oszkár
(valamint Szabó Ervin) Babitsra gyakorolt
hatásáról, s a költőnek a Tanácsköztársa
ság "jakobinus terrora" iránti idegenkedé
séről is.

A válogatás Babits Mihály lirikusi
nagysága és a válogató elhivatottsága jó
voltából delejes erővel bír: miközben nem
hagy kétséget a ritka költői gazdagságá
ról, máris továbbolvasásra csábítja azt, aki
nem rest. A teljes életmúnek toboroz olva
sókat. (Editorg)

Tarján Tamás
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Könyörgés és hála EUfÓpáért,
a kereszténységért!

A fenti címen jelent meg a közelmúltban a
Primavera Kórus egyházzenei lemeze,
egyidőben analóg (LP) és digitális (CD)
változatban. Az 1972-ben alakult székesfe
hérvári vegyeskar felvételén Harmat Ar
túr, Joseph Rheinberger és Lísznyay Szabó
Gábor kompozíciói hallhatók. Napjaink
ban, amikor a kórusok repertoárja - né
hány örvendetes kivételtól eltekintve 
egyre inkább beszűkül, mindenképpen tisz
teletreméltó vállalkozás a gyakorlatilag tel
jesen ismeretlen művek megszólaltatása.

Harmat Artúr a Belvárosi Főplébánia

templom és a Szent István bazilika karna
gyaként, a Zeneakadémia egyházzenei
tanszékének megalapítójaként, a 20. szá
zadi magyar egyházzene meghatározó
alakja volt. Assumptaest.. miséje hagyomá
nyos dallamfordulatok és a merész har
monizálás optimális arányban történő öt
vözése és a dinamikai kontrasztok kiakná
zása révén hatásos és lebilincselő kompo
zíció, amelyben a Primavera Kórus nagy
vív6erejű hangja, expresszív előadásmód

ja kitűnőerr érvényesül. Harmat művével
ellentétben a múlt század második felében
élt müncheni komponista, Joseph Rhein
berger A-dúr miséjére a méltóságteljes
visszafogottság, a csendes, bensőséges

alapkarakter jellemző. A felvételen hallha
tó előadás kultúrált és korrekt, de megíté
lésem szerint nem minden tételben jut el
a belső zenei mondanivaló lényegéhez.
Lísznyay Szabó Gábor Te Deum című or
gonakíséretes művének centrális eleme a
homofón és polifón szakaszok állandó
váltakozása, s az ebből adódó felfokozott
érzelmi töltés, amely a Horányi Ottilia ve
zényelte együttes avatott tolmácsolásában
pillanatról pillanatra világosan nyomon
követhető.

A székesfehérvári Szent István Bazili
kában, ideális akusztikai körűlményekkö
zött készült felvétel zenei rendezője, Beck
László érdeme a hangtér adottságainak
(például hosszú utózengési idő) minden
kor tudatos és konzekvens kihasználása.
A Primavera Kórus produkcióját kitún6en
egészíti ki Ella István orgonajátéka, mind
a Te Deum kíséretében, mind liszt rövid,

de jelentős technikai felkészültséget
igénylő Ave Maria című orgonaművének

megszólaltatásakor.

RetkesAttila

Jolsvai András: Kárpótlom magam

Végy egy harminc körüli, éles eszű, nem
agresszív bölcsészértelmiségit. Ha egy ki
csit - nem is kicsit - az alakmásod, még
jobb. Bízd rá, hogy egyes szám első sze
mélyben "életjelek"-et adjon magáról, s
ezeket tárcáknak nevezze. Az Eredeti tOKe
felhalmozák című ciklusban beszélj - azaz
beszéltesd - másokról, akik tán se nem
eredetiek, se föl nem halmoznak semmit,
de léteznek, ragyognak-vegetálnak, élnek
és halnak. Ne takarékoskodj a szellemes
séggel, akár még Elkéstél, Teri! szójátékot is
engedj meg magadnak egy novellacím
ben. Az írás persze nem novella, csak tár
ea, és persze nem is tárea, hanem egy leta
gadott regény, burkolt önéletrajz fejezete.

A második ciklusban aztán engedd telje
sen szabadjára hősödet - ami azt jelenti,
hogy szegény szinte teljesena körülmények
foglya lesz, de állja derekasan, s az esze meg
a humora most sem hagyja cserben. Az
újabb ciklusnak add a kettős értelmű Bene
dikty megén (vagy mi)címet.lrjál olyan mély
történetet, mint például az Apám, Sztálin 
de engedj meg magadnak egy-két szössze
netet másodlagos monologizálást, papírízű

félmondatot, avíttabb mesélgetést, hogy kri
tikusaid szeme, megakadván a remeklése
ken, megakadhasson a melléfogásokon is.

Aki ezt a "receptet" magamagának föl
írta: [olsvai András. Szerintem ezt a Jol
svai nevet tulajdonképp a főhős, az alak
más találta ki a szerzőnek, annak, aki va
lójában ... - aki valójában prózaíró-tehet
ség, az ékes történetmondás és a stiláris
szerénység adományával. Hőse a "tehet
ségtelség" ítéletét mondja ki az írással
esetleg kacérkodó önmagáról. Visszahú
zódna a szerkesztés, a másodlagos iroda
lom vidékeire. Szép dolog az önismeret;
ám mégis Jolsvai mintha inkább félt volna
vérbeli regényt írni. Mintha kívánesi lett
volna, izgalommal és latolgatva, hogy Ó,

aki annyi más tollforgatónak a kéziratát
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ítélte meg, utasította vissza, tette tisztába,
miféle fogadtatásban részesül...

Így volt-e, nem-e? Annyi bizonyos, hogy
a "végy egy fiatalembert...rr kezdem recept
nek így kell folytatódnia: és az a fiatalember
ne féljen írni! (Skíz Lap- és Könyvkúuló Kft.>

Tarján Tamás

Jean Genet: Les bonnes (A cselédek)

Jean Genet a darab előszavábanegy kriti
kára válaszolva elmondja: cselédek csakbi
zonyosestéken beszélnek így. Tehát az, ami
nek a néző szemtanújává válik, minden
tekintetben kivételes pillanat, hiszen az em
beri szerencsétlenség, a rosszliturgikus meg
idézése és kiűzése (exorcizálása) történik e
darabban. Genet színháza tehát - vissza
találva eredetéhez -liturgikus színházzá
válik, mely szerkezetének az antik görög
drámákéhoz fogható tisztaságával, nyel
vének a közbeszéd hez közel álló egysze
ruségével-Iemondva minden partikula
ritásról - az emberi lét mélységeibe vezet
el bennünket. Claire és Solange, a két szo
balány, akiket franciául bonne-nak nevez
nek, maguk is gyakran mondják, hogy a
Madame jó, vagyis bonne. A szerep tehát
fölcserélhető. egy másik kivételes pillanat
ban más-más szereposztásban játszható.
- Madame és Monsieur csak ebból a da
rabból lépnek kis sértetlenül, egy másik
estén talán ők lesznek a rosszal viaskodó
cselédek, hiszen - mint tudjuk - ők is
jók. De a szerencsétlenség liutugikus szín
házában a jó (jók)győzelme nem történhet
meg a színpadon, hacsak nem e kaiharzis,
vagy Genet kifejezésével: az ének kegyelme
("gráce des pouvoirs du chant") által.

Genet világának, saját belső világunk
nak hű és avatott interpretációját láthattuk
októben B-án a Merlin Színházban. Alain
Ollivier rendezése már-már lehetőségei

nek végső határáig feszítette a darabot.
Megközelítésében az előadás ahhoz vált
hasonlatossá, amit a szerző A cselédek elő

adására vonatkozó útmutatásai között
utolsóként említ: hogyan játsszák a dara
bot Epidauroszban. De - az epidauroszi
színház szakrális terét pótolandó - itt is
meg kellett teremteni ezt a teret. A szeni
teret körben égő gyertyák választották el
a profántól. Ezek egyszerre tették jelenva-

lóvá a két tér határán sistergő idól és tar
toztak a zárt szakrális tér (azaz a temp
lom) világához. A gyertyák határolta terü
let közepén álló építmény (mely nem sze
repel Genet elképzelésében) mindvégig
egy oltár jelenlétét sugallta. Körülötte zaj
lott a cselekmény. Az utolsó jelenetben
(Claire feláldozásában - vagy áldozatá
ban) végleg azzá vált, ami. A másfél órás,
egyvégtében játszott előadást az arcok, a
mozgás tisztasága, a gesztusok archaikus
szépsége, a három színésznő mély és kon
centrált játéka tette igazán intenzívvé. Já
tékukban láthatóvá vált a darab áttetsző

szerkezete, váza. ehhez azonban arra volt
szükség, hogy ők maguk minden jelenet
ben, minden gesztusban biztonságosan
mozogjanak, kiismerjék magukat "szín
ház a színházban" csöppet sem egyértel
mű, mégis mélyen átgondolt, vívódó vilá
gában. Hiszen a mű csak ennek felragyog
tatása árán válhatott igazán bonyolulttá,
Genet szavával: hatékony robbanássá ("Exp
losion actioe"), mely - ugyanúgy, mint
minden valódi liturgia - bár a szemünk
láttára történik, mégis: megtörténtté csak
bennünk, általunk válik.

(Studio-théatre de Vitry)
Varga Mátyás

Vórös István: Innenvilág

Innenvilág: "...nemcsak a túlvilághoz ké
pest, hanem önmagamhoz képest is" 
írja a fiatal szerzö első novellás kötetéről.

Hogyan értelmezhető ez? Az "En" nem
azonos önmagával? Még nem azonos? Ta
lán mindig más és más? Míg az elbeszélő

- remélt, jövőbeli önmaga? - már túl
van egy képzelet teremtette világ és a va
lóság határán, addig az "En" különbözö
szeropekbe bújva még itt rejtőzködik. Itt
és most játssza szerepeit, fűzi mondatait,
szerkeszti egységgé kötetét. Alakításai se
gítségével nemcsak térben utazik, a túl- és
innenvilág kőzött, hanem időben is. Egy
szerre van jelen a tér és idő különböző

szféráiban. Hiába testi kényszer, determi
náltság, hiába ül itt kőzöttűnk, fantáziája
segítségével mégis akkor ,és ott va!". Ab
ban a pillanatban, mikor Adám és Eva ki
űzetett az Édenből, mikor a nagypapa, nem
értve a város belső rendjét, idegenként kó-
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borolt a zűrzavarban, mikor Ikemefuna, a
más törzsből való fiú nem kívánkozott haza
többé, félt, hogy hazakeriil Ithakába, vagy
mikor Dosztojevszkij diktált a gépírönönek

Innenvilág. Innen nézi őket az elbeszé
lő/ annak ellenére, hogy felveszi szerepeit,
megszólaltatja, beszélteti hőseit, önmagát.
Monologizál. Rég ismert történeteket, szi
tuációkat ízlelget újra, mint ahogy vissza
visszatérünk kedvenc olvasmányainkhoz,
újragondolva, értelmezve, mindig mást
látva, érezve fontosnak, ahogy tapasz
talataink köre egyre bővül. A közvetlen
előadásmód elérhető közelségbe hozza a
miszticizmus ködébe vesző alakokat, az
egyes szám első személy lehetövé teszi,
hogyelhiggyük: mi mondjuk, amit akkor,
tea közben az a 19. századi orosz hős. Ok
vagyunk. Túl önmagunkon. Mégis egy
határon innen. Illúziónk már-már teljes,
könnyen megfeledkezhetünk róla, hogy
csak játék az egész, hogya kimondott
gondolatok azért állnak oly ,közel hoz
zánk/ mert a mieink, hogy Adám vagy
Dosztojevszkij csak 20. századiként, kelet
európaikéntgondolkodhatígy/ennyigúny
nyal és mégis tárgyilagosan, ennyi daccal,
merészséggel és kétséggel. (Széphalom
Könyvmúhely 1992)

Mucsányi Marianna

Storia Religiosa dell'Ungheria

1990 őszén magyar egyháztörténeti hetet
rendezett az észak-olaszországi Gazzadá
ban a Fondazione Ambrosiana Paolo VI.
Ezen magyar és külföldi tudósok tartottak
előadásokat a magyar katolikus egyház
történetéről, a magyar hitéletben, a ma
gyar társadalomban betöltött ezer éves
szerepéről, valamint a magyar művelő

déshez való alapvető hozzájárulásáról. A
tudományos tanácskozás válogatott anya
gát tavaly már közreadta magyar nyelven
a Magyar Katolikus Püspöki Kar Egyház
történeti Bizottsága Yárszegi Asztrik, Tö
rök József, Somorjai Adám és Zombori Ist
ván szerkesztésében. A kötet a környező

országok egyháztörténetét megismertető

Ecclesia Sancta című könyvsorozat első

kötete gyanánt jelent meg.
A gazzadai Villa Cagnolában két évvel

ezelőtt megrendezett szimpozium előadásai

most Olaszországban is megjelentek, sőt

az olasz nyelvű kötetben a teljes anyag
olvasható, s hat tanulmánnyal van benne
több, mint a magyar válogatásban. A "La
Casa di Matriona" (a kiadó neve Szolzse
nyícínt idézi) képmellékletekkel is ellátta
kötetét, boritóján a Pannonhalmi apátság
látható hívogatóan kék égbolt alatt. Az
olasz kötet is egy könyvsorozat tagjaként
jelent meg, ez a sorozat eddig többek között
az OroSZ, a lengyel és az angol egyház törté
netét mutatta be.

A tanácskozás előadásai eredetileg is
meretterjesztő szándékkal készültek: a
magyar katolikus egyház évszázadait
több szempontból közelítve tényeket kí
vántak közölni egy, ezekhez a tényekhez
már nyelvi korlátok miatt is nehezen hoz
záférő közönségnek. A kötet azonban túl
nőtt a puszta ismeretterjesztésen, s úgy
tárgyalja történeti-ideologus fogalmazás
ban a magyar katolicizmus szerepét és
jelentőségét, hogy ebből a mai szerep és
mai feladatkör is kirajzolódik. Kada Lajos
bevezetője, Somorjai Adám, Cesare Alzati,
Érszegi Géza, Edith Pasztor, Török József,
Fügedi Erik, Holl Béla, Erdélyi Zsuzsanna,
Pásztor Lajos/ Péter Katalin, Szabó Ferenc,
Sárközy Péter, Katus László, Ruzicska Pál,
Hajnóczi Gábor, Dankó László, Békés Gel
lért, Lukács László és Antonietta Moretti
tanulmánya a mának szóló történelem
egy-egy fejezetét írták meg. Annak egy
egy fejezetét, hogy a magyar katolikus
egyház hogyan válaszolt szent hivatását
követve hitelesen a történelem kihívásaira
is, és hogyan mozdította elő az ország fej
lődését. Az eltelt tiz évszázad nagy hagyo
mányai önkéntelenül sugalmazzák a mai
tennivalók irányát, amelyet a kötet így
foglal össze: " A II. Vatikáni Zsinat új egy
házképet dolgozott ki, s az azóta eltelt hu
szonöt esztendő ezt az újfajta egyház
szemléletet váltotta valóra szerte a vilá
gon/ ha sok fölösleges megtorpanással,
zsákutcával. kitérővel is. Ahhoz, hogy mai
teendőinket felmérhessük, először a zsinat
által felrajzolt s azóta gyakorlat által is
szentesített egyházképet kellene a magun
kévá tennünk s magyar viszonyainkra al
kalmaznunk." ( "úz Casa di Mamona" e Fon
dazione Ambrosiana Paolo VI. Gazzada, 1992)

Kenyeres Zoltán
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