
Szemle

Karl Kahner. Mit jelentJézust szeretni?

Olvashatjuk-e úgy a Szentírást, mint ami
kor két szeret6 ember egymásra néz? Nem
jelent-e legyúrhetetlen akadályt az a térbe
li, kulturális távolság, ami bennünket a
történeti Jézustól elválaszt? Hogyan kerül
hetünk a Názáretivel közvetlen és minden
várakozásunkat felülmúlóan valóságos
kapcsolatba anélkül, hogy lényét Isten fel
foghatatlanságába olvadt eszmévé hígíta
nánk? S végül mi történik akkor, ha Jé
zust, az élő és ma is jelenvaló Jézust sze
retjük?

Ezekre és más hasonló kérdésekre kere
si a választ Karl Rahner egy kötetben
megjelent két tanulmánya (A Jézus iránti
szeretetro1; Jézus Krisztus - Az e1et értelme),.
A világhírű német teológus kiindulási
pontja szerint feltétlenül és végérvénye
sen, a teljes egzisztenciális odaadásig csak
olyan embert szerethetünk, aki már any
nyira közel van a tiszta, áttetsző, elveszít
hetetlen és korlátokat nem ismerő Isten
hez, hogy ezek az isteni tulajdonságok 
ha csak részesedés által is - valamiként
róla is elmondhatókká lettek. Márpedig
egyetlen olyan személyről tudunk, akiről

bizonyossággal állítható, hogy Isten iránti
feltétlen megadása valóban elfogadásra
talált, s ez éppen a Názáreti Jézus. Ha te
hát őt szeretjük, az nemhogy csökkenti a
más emberek iránti szeretetet, hanem in
kább kiteljesíti azt: általa tárulnak föl előt
tünk a felebaráti szeretet legmélyebb le
hetőségei, melyeket egyébként megvaló
síthatatlannak tartanánk. S mindez ter
mészetesen a másik oldalról nézve is
igaz: aki felebarátja iránti szeretet által
tapasztalja meg a csodát, amit a végleges
és abszolút bizonyossággal eldobott fenn
tartások ténye jelent, az egyúttal már Jé
zust is szereti.

Rahnert nem körtnyű fordítani, de ez
úttal- talán közvetlenebb nyelvezetének
köszönhetően - mégis valamivel egysze
rűbb, befogadhatóbb szöveget kaptunk.
Célja nem több, de nem is kevesebb, mint
hogy valamennyien föltegyük magunk
nak a kérdést ki az a Jézus, aki Isten fel
ülmúlhatatlan és végérvényes szavaként

megjelent a világban, s hogyan lehetséges
emberként is szeretnünk őt? (Herder Kiadó,
1993)

Rochlitz Kyra

A poszbnodem

Nem izmus, nem művészeti, kulturális
irányzat, nem korstílus. nem valamiféle
megállapodott tudás közvetítése, hanem
mindez együtt és külön-külön. A Gondo
lat Kiadó stílustörténeti sorozatának leg
utóbbi kötete definíciókísérletek halmaza.
A szerkesztő, Pethő Bertalan bevezet6 ta
nulmányában arra a következtetésre jut,
hogya posztmodern korszakváltozás,
mint a szóösszetétel is mutatja, a meder
nizmus továbbélése. Az, ami a moderniz
mus után következik. Mondhatnánk: csu
pán árnykép: az avantgarde és 1968árnya,
a nagy kísérletek halvány vetülete. Az iz
musok korához képest egy kimerült, ener
vált művészeti irányzat, filozófia, stílus,
amely már nem akar (tud) mindenáron
újítani, amely bírál, de elvesztette radika
lizmusát, tagadóképességét.

A fogalom először mint a változás meg
nevezése Irwing Howe: Mass Society and
Postmodern Fiction című 1959-es munkájá
ban olvasható, általánossá azonban Char
les Jeucks: A posztmodern építészet nyelve
(1977) című könyve alapján lett. A 60-as
évek Amerikája a posztmodern kezdete, a
modernizmus vége, amikor még nem a
pesszimizmus, a kifulladás jellemezte az
irányzatot, hanem Ezra Pound jelszava:
"Make it new!"(Tedd ájjá!). Az irodalmi
alkotások legfőbb sajátossága a narráció
hiánya, a folyamatos önreflexió, a nem re
ferenciális forma. Ez az az időszak, ami
kor megjelennek a "regények, melyek a
Regény formájátutánozzák,~szerző által,
aki a Szerző szerepét utánozza'(JohnBarth).

A posztmodern lelkesedést egy, a 70-es
években általánossá váló tapsztalat hűtöt
te le: az ember végleg lemarad a maga te
remtette ötödik generációs technikai mé
diumok mögött, már az ajzőszerek segít
ségével túlerőltetett képzelet sem veheti
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föl a versenyt a civilizáció valóságával
(ennyiben a posztmodern a képzel6erő

kritikája is). Az európai művészeti életben,
az alkotásokban mindez a 80-as években
jelentkezik; részben ez a felismerés moti
válja a szövegek egységekre bontását és
újraépítését, az állandó átírást, a szerzők

úgy érzik, vissza kell térniük az alapvető

fogalmak, nyelvtani elemek meghatározá
sahoz, Valamit elölről kell kezdenünk.

A kötet napjainkig elemzi e jellemezhe
tetlen stílus(?), mozgalom(?), korszak(?)
történetét, szemelvényeket közölve a
posztmodern legismertebb teoretikusaitól.
Jacques Derrida, Ihab Hassan, jean-Fran
cois Lyotard írásai válasz töredékek: egy, a
kérdéseit, önmagát zárójelbe tévő, ezáltal a
kérdezés lehetetlenségét,a válasz megfogal
mazhatatlanságát érzékeltető, a képtelenség
jegyeit magán viselőkorszak életje1eire adott
választöredékek. (Gondolat, 1992)

Mucsányi Marianna

Bethlen Gábor Emlékkönyv

Bethlen Gábor neve (ma már) nem egysze
ruen egy történelmi személyiséget, egy ál
lamférfit, még csak nem is a magyar er
délyi múlt egy figyelemreméltó politikai
és szellemi örökségét jelenti, ennél is töb
bet: a nemzeti megmaradás okos startégi
áját, szinte szakrális és morális fogalmat,
amely arra utal, hogy igen nehéz körülmé
nyek között miként lehet fenntartani a ma
gyar nemzeti kultúrát és identitást: áldo
zatok árán, személyes bátorsággal, egy
szersmind mindenkor józanul mérlegelő

értelemmel. A történelmi név eme szim
bolikus és mitikus jelentésének a tudatá
ban (vagy érzésében) választotta a nagy
fejedelmet szellemi "patr6nusául" néhány
montreali magyar is, midön 1959-ben
megalakították a Bethlen Gábor Irodalmi
és Baráti Kört

A kör harmincadik születésnapján az
tán jól tájékoztató Emlékkönyv készült,
mintegy beszámolóként arról, mit is vég
zett három évtized során a montreali ma
gyarok ~yesülete. Ezt az Emlékkönyvet
kaptam ajándékba Végh Imrétől, az Em
lékkönyv összeállítójától. A kis kötet való
ban krónika, nemcsak a kör, hanem a
montreali magyar diaszpóra (az egyik leg-

nagyobb és legtevékenyebb észak-ame~
kai magyar közösség) életének kröníkaja.
Lapjairól a közösségi szolidaritás és a ma
gyarság iránt érzett hűség lélekemelő tör
ténete bontakozik ki. Képet kapunk arról,
hogyamontreali magyarság szellemi ve
zetői, a többi között Fehér Mihály és Kom
játhy Aladár református lelkészek, Gyallay
Pap Domonkos, akinek neve még az Erdé
lyi Fiatalok mozgalmából ismerős, továb
bá Münnich Aladár, Mécs Endre, dr. 50
mos Elemér, Tantó Zoltán, Joó István és
maga Végh Imre milyen áldozatos mun
kát végeztek a magyar diaszpóra egy szi
geténeK fenntartásáért. A Bethlen Gábor
Kört elsősorban reformátusok hozták lét
re, de mindig otthonra találtak benne a ka
tolikusok, í~ a montreali magyar katóli
kus közösseg papjai is. Tanulságos olvas
mány a montreali Emlékkönyv, kitetszik
belőle, hogy azok, akiket oly messzire so
dort tőlünk a történelem, a politika, ma is
ragaszkodó hűséggel tekintenek szülőha

zájukra, s a magyar nyelvben, a magyar kul
túrában találják meg szellemi otthonukat.

Pomogáts Be1a

Liszt-parafrázisok

Liszt Ferenc életművében központi helyet
foglalnak el a zongorára írt kompozíciók.
Nagyszabású ciklikus művei, virtuóz zon
goraversenyei, bensőséges hangvételű

időskori lírája mellett lényegesen kevésbé
ismert terület az átiratoké, pedig a saját
művekből és a kortársak alkotásaiból ké
szült parafrázisok Liszt egész életét végig
kísérik, s e repertoár mennyiségi és minő

ségi szempontból egyaránt figyelemremél
tó és számottevő.

A Weber-nyitányok, Wagner-zenedrá
marészletek, Schubert- és Schumann-da
lok mellett Liszt szívesen dolgozta át a 19.
század első felének olasz vokális stílusa, a
bel canto iskola néhány jelentős operájá
nak részleteit is. Koncertparafrázist kom
ponált a Rigoletto legismertebb dallamai és
a Lammermoori Lucia áriái alapján. Rossini
témák felhasználásával született fiatalkori
kompozíciója, a Soirées musicales de Rossini.
Az 1830-as évek végén került intenzívebb
kapcsolatba az akkor már néhány éve ha
lott Vincenzo Bellini - a virtuóz bel canto
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stílust egyszeru, tiszta, mesterkéletlen dal
lamvilággal ötvöző szicíliai születésű

szerző - operáival, s a következő néhány
évben komponálta a három legismertebb
Bellini-mű motívumait szabadon felhasz
náló parafrázisokat, fantáziákat, amelye
ket a Hungaroton új lemezén a fiatalabb
zongorista-nemzedékhez tartozó, de
külföldön is elismert Hegedűs Endre
szólaltat meg.

A Norma-reminiszcencidk előadásakor

Hegedűs nagyszerűen ragadja meg az
operai ihletésű témakaraktereket; a mű

kulcsmozzanatának nevezhető hangnem
váltásokat plasztikusan, elegán san érzé
kelteti. A Réminiscences des Puritains nyitó
futamaiban és a kódában kitún6en érvé
nyesül Hegedűs csillogó virtuozitása, Az
Alvajáró (La sonnambulaHantáziában vi
szont éppen a lírai, meditatív karakter
iránti érzékenysége, fogékonysága mutat
kozik meg. A felvételen - mintegy rá
adásként - egy különleges kompozíció is
hallható, amely Párizsban keletkezett egy
jótékony célú hangverseny alkalmából. A
hat variációból álló sorozat címe - Hexa
méron - abból eredeztethető, hogya Bel
lini-dallamra komponált mű bevezetését,
közjátékait és a finálét Liszt írta, hat vari
ációt viszont hat különböző romantikus
szerző. Hegedűs Endre ezúttal a legnehe
zebb művészi feladatot valósítja meg: a
hat teljesen eltérő stílusú, szerkesztésű va
riációt világosan nyomon követhető orga
nikus egységbe foglalja, a művészi és
hangtechnikai szempontból egyaránt első
rangú CD méltó lezárásaként.

Retkes Attila

Kányádi Sándor: Néma tulipán

Idén március 15-től már Kossuth-díj is
szentesíti, amit eddig is jól tudva, öröm
mel nyugtáztunk: Kányádi Sándor az
egyetemes magyar irodalom jelentékeny
poétája, egyik őrlelke. Műfaji sokolda
lúsága sem volt titok: áldozatos műfordí
tó, fölébredt benne a dráma iránti vonza
lom, nem idegen tollától az esszé, és az
élőszót is oly szépen, sugallatosan kerekí
ti, mint a garabonciás világokban jártas
népi mesemondók. A Néma tulipán sem
néma igazán: lapjain éppenséggel meséket

mond Kányádi. Gyerekeknek is, felnőttek
nek is. Hiszen a gyermek a záró meséból,
a Mesék meséjébór talán a fogolyszabadító
túzszárnyú madár káprázatára ámul rá, a
közép-kelet-európai történelemben élő fel
nőtt viszont abba gondol bele, hogy igen,
bizony: láncokban nem lehet mesélni, s a
mesét csöndben, csakis csöndben szabad
hallgatni, áhítattaI, mert a mese a kirá
lyoknál is hatalmasabb.

"Versek, mesék, történetek kicsiknek és
nagyoknak" - indítja útjukra az alcím a
hol fickándozó, hol töprenkedő, hol han
gosan zengő, hol csillagcsöndű strófákat,
sorokat. A folklórból ismert motívumok
szűródnek-alakulnakát a modernebb, ke
vésbé közösségi - városi - mese köze
gében. Kányádi mesei kérdései és mesei
válaszai elemi morál ra, archetipikus erkölcs
re intenek. Versei majdnem kivétel nélkül
megzenésítést kémek. Prózájában a tur
pisság és a deru a legvonzóbb. Talán csak
az a szegény malac jár pórul, melyet négy
kis szakasz hasábfáján éppen pörzsölnek.
Deák Ferenc rajzáról azonban látható,
hogy e szíven bökött jószág is szépet ál
modik. (Századvég Kiad6)

Taxner-Tóth Em6:
Kölcsey és a Magyar Vl1ág

"Nálam toppant Kölcsey Ferus, és elgon
dolhatod mint ömlöttem el örömmel,
hogy véle egy kevéssé literatúrázhatok, s
így könnyíthetek a peres lármátul elkábult
fejemen" - írtaVitkovics Mihály Döbren
tei Gábornak 1820 februárjában. Ilyen és
ehhez hasonló élet-részletekkel, pillanat
képekkel találkozhatunk Taxner-Tóth Er
nő gondos filológiai apparátussal elkészí
tett, ám mégis olvasmányosan, élvezete
sen megírt monográfiájában. E tudo
mányos munka minden korábbinál köze
lebb hozza Kölcsey emberi alakját és szin
te regényszerűen mutatja be életét és
munkásságát anélkül, hogy az iroda
lomtörténet-írás szakmai követelményeit
pillanatra is figyelmen kívül hagyna. Az
fröröl, irodaimárról és politikusról szól.
Nagy líratörténeti érzékenységgel világítja
meg Kölcsey költői irányának belső válto
zásait, a klasszicizmusból a szentimenta
lizmuson át a romantikába átívelő versvi-
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~á8át, de a költői pályát életének és kiter
jedt munkásságának teljes egészében, az
értékeket és valóságos arányokat szem
előtt tartva vizsgálja és elemzi. Sőt nem
csak a pálya egészének belső arányaira
van tekintettel, hanem ahogy címe is ígéri,
a kor szellemi, társadalmi világának lehető

legteljesebb körét rajzolja Kölcsey köré. A
reformkor alighanem legizgalmasabb első

évtizedei jelennek meg eképpen e könyv
lapjain. Kölcsey alig volt tizennyolc éves,
amikor 1808-ban levéllel kereste föl a nála
harmincegy esztendővel idősebb Ka
zinczyt, s attól kezdve egyszerre állt szinte
állandó tanítványi kapcsolatban vele, s ví
vott vele ízlés-harcot a maga más, újabb
irodalmi irányának érvényesüléséért. A
kései klasszicizmus, szentimentalizmus
és a korai romantika sajátosan kiegyen
lítődőtt, egybesimult e kettősség révén, s
ez nemcsak őket, kettőjüket, hanem a
kor egész magyar irodalmát meghatá
rozta.

A könyv olvasója tanúja lesz az 1810-es
évek bontakozó irodalmi életének, később
a meginduló politikai mozgalmaknak. Az
irodalomtörténeti tudnivalók mellett szá
mos történeti érdekességet is találunk a
könyv lapjain. Meglepő például, hogy
Kölcsey már 1812-ben találkozott a libera
lizmus szóval, hiszen úgy tudtuk, hogy a
terminus csak egy-két évtizeddel később

terjedt el - spanyol hatásra - Európá
ban. De Kazinczy egy 1812-es levelében
már "tanult s liberálista gondolkodású
embemek" nevez valakit. Az életút és pá
lyakép összefoglaló érvényű rajzából, a
korszerű értékelés köréből nem hiányzik a
felvilágosodás szellemében íróvá vált Köl
csey vallásossága sem. 1816-tól dolgozott
Töredékek a vallásr61 címú híres tanul
mányán; ezzel kapcsolatban jegyzi meg a
könyv: "Vállalja református vallását - és
a felvilágosodás filozófusait-, de tagadja,
hogya katolicizmus eleve világosságelle
nes lenne, hiszen éppen az olasz világban
pattant ki - többek között - a rene
szánsz megújulást és a klasszikusok újra
fölfedezésének kezdetét hozó eszméje.
Élesen-kikel a dogmák ellen. Szerinte a
vallás abban különbözík a világ megérté
séretörő filozófiától, hogy lényege a hit és
a hit által elérhető moralitás. Eltöpreng raj
ta, boldogít-e a vallás, s arra a következte
tésre/'ut, hogy legalább reményt és vigaszt
ad. É esen elítéli a vallásbeli szakadásokat,

hosszan fejtegeti uszító következményei
ket, az egymás üldözését. Békességet,
megértést, egységet kereső szelleméne~az
üldözés és üldöztetés visszatérő gondja."
(Akadémiai Kiadó)

Kenyeres Zoltán

Salamon, álmában

Handel kétszázötvenöt éve írott oratóriu
mát, a Salamont adta elő Vashegyi György
vezényletével az Orfeo kamarazenekar a
Zeneakadémián. Artalmatlan hengver
seny volt, izgalomtól mentes, egyenletes
és unalmas. Ariák és kartételek követték
egymást két és fél órán át, két szünettel. A
zene simán, lekerekítetten, nagyobb hibák
nélkül szólt, az előadók gondosan kerül
tek mindent, ami egy barokk mú lényegé
hez tartozik, a szabatosságot, a határozott
tempókat és dinamikát, a változatosságot,
egyáltalán: minden jellegzetességet. Az
Orfeo zenekar ugyan fiatalokból áll, mégis
úgy játszottak, mintha túl lennének m~r
az élet súrűjén, és nem szeretnének bajt
öreg napjaikra. Ha ezt akarták elérni,. úgy
sikerült nekik, aki nem aludt el az éjsza
kába nyúló hangversenyen, az sem emlé
kezhet sok mindenre. Maradandó volt Zá
dori Mária könnyed, kifejező éneke, Né
meth Judit és Mukk József szép hangja, a
kevéssé jóindulatúak számára pedig az el
ső áriát éneklő, basszista ifjú hamisságai.
Hogya mú maga miről szöl, mennyi min
den maradt benne, az talán majd egy má
sik el6adásán kiderül. Reméljük, nem két
százötvenöt év múlva.

Fáy Miklós

Oszip Mandelstam: Árnyak tánca

"A mai ember nem ismeri a csupán fizikai
éhséget vagy a csupán szellemi táplálékot.
Számára a szó is - test, és az egyszerű
kenyér is öröm és titok." A szó nem szím
bólum, nem csupán tartalom, hanem test
és Psyché. Egyszerre fizikai és szellemi lé
tező, anyagi szerkezet és isteni titok.
Olyan, mint egy gótikus katedrális: áhítat
tal bír a tér három dimenziója iránt, s a
benne szunnyadó építészeti erővel harcol
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a tér üressége ellen. Vagy mint egy "tizen
háromezer Iapü kristály": egy vakító, illa
nó lélek csillogása, melynek csak ideigle
nes lakhelye az egyik-másik tárgyi jelen
tés. A szó nem teremthet6; minden kiejtett
vagy leírt szavunkban a nyelvnek ugyan
azon őseleme formálódik újra. A költészet
értelme a megtestesülés (Isten megtestesü
lése), a szavak mélyén szunnyadö isteni
erő valóságos testté rendez6dése. Több,
mint a semmiből való teremtés: teremtés
az isteniből, a kezdettől fogva létező erő

ből. Ez válik láthatóvá, tapinthatóvá, mint
a kenyér vagy az eleven rózsa - ez a
megtestesülés legfels6 foka: akmeizmus,
ahogy Mandelstam nevezte az orosz avant
garde egyik irányzatának programjában.

Oszip Mandelstamot, a költ6t, felesége
emlékirataiból és 1991-ben megjelent két
verseskötetéből ismerhettük meg. Bulga
kov, Paszternak, Jeszenyin kortársa volt,
munkatáborban vesztette életét. Vallomá
sainak a szó természetrajzáról (akár Dan
te, Chénier, Puskin művei vagy a kortárs
orosz irodalom által idézi meg őke~ tanul
mányaiban) különös varázsa van. Ujra ta
pintani. szagolni tanuljuk általa az elfelej
tett szavakat, egy-egy vers vagy verssor
titkait. Minden versben a felfedezés ka
landja áll előttünk, a szö megtestesülésé
nek Jelene: hogyan ölt testet az építés szel
leme, burkolja körül a tartalom a formát,
hogy pillanthatunk a kristály 'kémiai'
szerkezetébe. "Minden szó olyan, mint
egy nyaláb, a tartalom szanaszét merede
zík belőle, nem pedig egyetlen hivatalos
pontra irányul," Mandelstam esztétikai
írásai az igaz szavak iránti érzékenységet
lopják vissza a szöt kihasználni látszó kul
túrankba. (Széphalom, 1992)

Cseresznyés Dóra

Mihail Bulgakov: Moliere úr élete

A hosszú idő után újra kiadott Moliere úr
élete nem tartozik Bulgakov fő művei kö
zé, de értékes "dokumentum", bizonysága
lévén a két nagy szatirikus sorsközössége
nek. Az orosz írót ugyanúgy az igazi te
hetségnek kijáró elKeseredéssel tépázta,
gáncsolta akifigurázott párt-kultúr-arisz
tokrácia, mint annak idején az udvar Po
quelin urat, s Sztálin éppoly zsarnoki-ke-

nyelmesen és állhatatlanul vette védelmé
be ezt, mint a Napkirály amazt. Bulgakov
csakúgy görnyedt a színpadi átirat-gyár
tás roborja alatt, mint Molíere a legffibb
tetszésre írott komédia-tömkeleg súlyától.
Bulgakov gerince persze, s ezt a különb
séget az életrajzban is gúnyosan érezteti,
kevésbé hajlékony anyagból készült, mint
Molíere-é: nem is lett színigazgató.

A Iektűr-művészéletrajzokkal szemben,
amelyek az életpálya csúcsainál, sikereinél
válnak terjengössé. míg annak lapályain
siet6sre fogják léptüket, a MoliOe úr e1ete
a mind jobban megalázkodó, meghajló
komédiást állítja elénk, aki már képtelen
kiegyenesedni a törtetők rátaposó lába
alatt. Tettek és művek folytonos bírálata
közben Bulgakov olyan közel kerül hösé
hez, hogy annak színészí alakításairól is
kritikát mond. Ez persze éppúgy írói fo
gás, mint a Fielding és Sterne uraktól köl
csönvett kellemes, öreges szószátyárság.
Hiányolható a Fehér gárda vagy az orvos
novellák klasszikus szűkszavúsága, az
ajakszögletben ráncot vető finom gunyor,
a Képmutat6k cselszövése dmű dráma látta
tó ereje, mitikus Moliere-képe: az olvasó
mégis igazi műélvezetre lel. A könyv
könnyű, édes borhoz hasonló, amelyet a
hozzaértö is szívesebben fogyaszt, mint
némely száraz, fanyar irodalomtörténetet,
pályarajzot, de amelynél jobbat is termett
a bulgakovi szőlő.

Rigby: A domb

A Vígszínház művészei a Pesti Színház
ban előadjék A domb dmű darabot. A
megfogalmazás azért Ilyen körülményes,
mert ifyen köriilményesen zajlik az elöa
dás is. Az ember mindvégig megpróbál
nem megy - attól az érzéstöl megszaba
dulni, hogy itt most elöadnak, bemutat
nak valamit, mondván, h~y tessék ebből
kéremszépen tanulni, erkölcsileg okulni.
Kapás Dezső rendezőnek - aki maga írta
színpadra Ray Rigby regényét - és csa
patának két választása volt. Az egyik,
hogy kegyetlen naturalizmussal és sok
vérkapszulaval előadjék a történetet,
amely a második világháboní alatt az an
gol hadsereg egyik afrikai büntetótáborá
ban játszódik. Erről lemondtak, (Talán ab-
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ból a nem minden alapot nélkülöző meg
fontolásból, hogy a Váci utcai néző nem
ilyenre vágyik.) A másik, hogy comme il
faut-vá teszik a sztorit, és megpróbálnak
erkölcsi kérdésekre koncentrálni. Ebben az
esetben - ahogy az történt is - megma
rad a domb (az annak kikiáltott nézőtéri

erkély formájában), és azon futkároznak
Ie-föl a szegény elítéltek, akik egy ember
telen hadigépezet, azon belül pedig 
nem az ellenség, hanem - a saját tisztjeik
áldozatai. Ekkor a színészek bőségesen

ontott izzadságcseppjei hivatottak a 1átot
takat hitelessé tenni. Az izzadság ugyan
valódi, de a meredek pallón föl-alá rohan
gászó színészek mozdulataí már meglehe
tősen hamisak. Valójában mindvégig azt
kellene latolgatnunk, hogy a táborba újon
nan érkezett öt rab s az általuk képviselt
öt erkölcsi magatartásmód közül melyik a
legszimpatikusabb; vagy ha egyik sem,
hogyan próbálnánk ebben a helyzetben
egy hatodikat kialakítani. Ehelyett azon
morfondírozunk, hogy miért imitál lábtö
rést Hegedűs D. Géza, mikor az oszlopba
rúgtak bele, a lába fölött úgy fél méterrel,
meg azon, hogya drámai csúcsponton,
amikor a rettenettől a székhez kellene la
pulnunk, Lukács Sándor miért játssza a
fuldokIót, ha a fejére húzott gázálarc
csövét az igazság pillanatában a megma
radt négy rab közül, a nagy hercehurca
közepette, éppen. egyiknek sem sikerül
befogni.

Kállai Katalin

Széljegyzetek Jób könyvéhez
(Székely Magda Össz:egyújtött verseiról)

"Elpusztítád egész házad népét." Jób pa
nasza hangzik így Teremtőjéhez. Panasz
- mondom, pedig nagyon is érzem,
mennyire nem {edi ez a szó azt, amiről Jób
beszél; hiszen ő nem egyszeruen a család
ját vesztette el, nem csupán azokat, akiket
szeretett, hanem mindazt, amire életét ala
pította, a jó és a rossz különvalóságát,
megítélhetőségét. "Az igazságot magamra
öltém és az is magára ölte engem, palást
és süveg gyanánt volt az én ítéletem (Jób
29,14). S mikor e palástot széttépte az, aki
egyedül széttéphette, nem maradt alatta,

csak egy nyomorult test, védhetetlenül,
védtelenül.

Székely Magda története ez. Az igazság
és az ítélet tehetetlensége egy pillanatra át
fordul gyűlöletbe: ez az utolsó vékony ré
teg, amely még védene, s amely szinte
már magától lefoszlik az emberről, mert
ítélet teljesedett be rajta is. De miért? S hol
a vétek? Értelmetlen kérdések özöne: véd
telenné kellett válni, hogy megtapasztal
hassuk a jóság természetét, mikor már
nem fogadhatjuk másképp a sújtó kezet
legyen Istené vagy emberé -, csupán így:
.Leüthetsz. Én nem ütök vissza. Az én ke
zem gyönge a rosszra."

Az örök jelen idő etikája nem sajátítható
el kisebb áron. A kép elveszti színeit, a fes
tő a színek biztos rendjét, ahogya csontok
is vékonyodnak. s az arc már "csak puszta
folt",

De ami egykor
megidézte
ami a kép
törekedése

a málló állagb61
kiválik
a fej körül
tovább világít

(Régi freskó)
"Elpusztítád egész házam népét." A vi

szonzatlan, de kikezdhetetlen szeretet
nyögése ez a keserű mondat, melyre ma
gyarázat ugyan nincsen, mégis ott van
alatta az öröm alig fölfogható lehetősége:

"Az én fülemnek hallásával hallottam
felőled, most pedig szemeimmel látlak té
ged." (Jób 42,6). (Belvárosi Könyvkiad6)

Schein Gábor

Grand duett

A fenti, kissé rejtélyes címen jelent meg a
közelmúltban Luigi Celeghin, Ella István
és Sebestyén János albuma a Hungaroton
gondozásában. Az új CO-n orgonakettő

sök, pontosabban két orgonára komponált
önálló művek és átiratok hallhatók.

A kétorgonás irodalom több mint egy
évezredes előtörténet után alakult ki, hi
szen a kettős kórus és a két orgona szere
peltetése egészen az ősi zsinagógák és a
keleti kereszténység zenei életére vezethe-
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tő vissza, majd az 5. századtól a római
egyházban is meghonosodott. A rene
szánsz és kora barokk stílusban a kettős

kórus használata szinte valamennyi mű
fajban elterjedt, és a velencei mesterek
(többek között Andrea és Giovanni Gabri
eli) a két énekescsoporthoz hangszereket
is társítottak, így a kétkórusos szerkesztés
mód az instrumentális zene területére is
átkerült. Ebből a háttérből alakult ki a két
orgonára írott művek csoportja, amely sa
játos "mellékösvényt", különleges, kurió
zumnak számító műfajt reprezentál a
17-18. század zenetörténetében. A reper
toár természetesen nem túl gazdag, hi
szen e művek előadását külsö körülmé-
nyek, praktikus okok (a bazilikák kivéte
lével szinte lehetetlen egy helyszínen két
megfelelő orgonát találni) jelentősen

megnehezítették.
A felvételen hallható művek többsége a

barokk és klasszika közötti átmeneti kor
jellegzetes irányzatát, a gáláns stílust kép
viseli. A szerzők (Cherubini, Galuppi, Pi
azza, Terreni, Zucchinetti, Blanco) az eu
rópai másod-harmadvonalba tartoznak, a
könnyed, kecses kompozíciókat a három
művész helyenként csillogó virtuozitással,
másutt a humoros elemeket előtérbe he
lyezve szólaltatja meg. Hasonlóan stílusos
és elegáns a két itáliai korabarokk kompo
zíció (Banchieri: Sonata, Pasquini: Allegro)
előadása is. A lemezen néhány zenetörté
neti ritkaság is helyet kapott, így Samuel
Wesley, 18. századi angol szerző Bach stí
lusát követő, bonyolult, polifón szövésű

"Grand duett"-je; Beethoven eredetileg
sajátos zenélőöra-szerkezetre, "f1öten
uhr" -ra írt F-dúr Adagio című kompozí
ciója, valamint néhány átirat 16. századi
magyar táncokból.

A felvétel csodálatos akusztikai környe
zetben, a Sant' Elpidio a Mare-i "Miseri
cordia" bazilikában készült. A kitűnő fel
vételtechnika, a korrekt mikrofonozás kö
vetkeztében a két hangszer a hangtérben
ideálisan elhelyezve, kellemes távlattal
szólal meg. A Hungaroton új kiadványa a
művészi teljesítmények, az akusztika, az
elsőrangú hangszerek (l8. századi velen
cei mesterek alkotásai> és a hangtechnika
minden szempontból szerencsés találko
zása.

Retkes Attila

Nagy Attila'l(rislóf: Szellemi bonctan

Irodalomtörténeti anatómia. Komjáthy Je
nő költészetének s e költészet tudo
mányos, filozófiai és - a szerzö szavával
- motívumtörténeti hátterének tüzetes
vizsgálata, valóban szellemi boncolása.
Zavarba ejtó könyv. Azért, mert a vizsgá
lat eredménye nem lehet más, ezt előre és
régóta tudjuk, minthogy Komjáthy fájdal
mas, kereső, megszenvedett lírája, amelyet
egyetlen kötete, az 1895-ben, a költő halála
évében megjelent A homályból foglal ma
gába, ót tévedhetetlenül Ady Endre köz
vetlen előkészítójének,.elődjének mutatja.
Am az a rendkívüli munka, amely e v~
eredményt föltárja, egy harmincesztendos
fiatal irodalmár tiszteletreméltó teljesítmé
nye. Ha csak azt említeném, hogya Kom
játhyra vonatkozó tanulmányok, bölcsele
ti, vallástörténeti, irodalomtörténeti és
más művek száma Babitstól Rába Györ
gyig több mint száz mü, amelyekhez im
pozáns jegyzetapparátus tartozik, akkor is
érzékeltetném a vállalkozás nagyszabású
mivoltát. Az irodalomtörténész valóban
bonckéssel tarja föl e nagy elődök és utó
dok között vergődő, az egyéniség teljes
szabadságáért, így önmaga szabad meg
valósításáért küzdő költő életművét.

Komjáthy ahhoz a nemzedékhez tartozott,
amely 1848-49-től sem a "fellángolást",
sem a "kataklizmát" nem élte át; amely
nek meghatározó élménye az 187O-es évek
"szodomai" állapota volt, s írói törekvése
a "nemzetitól az általános emberi" felé
tartott. Költöt és korát ebben a környezet
ben mutatja meg a könyv írója a 19. szá
zad végének vibráló gondolatisággal, el
lentétes nézetekkel, erkölcsi feszülfségek
kel és társadalmi válságtünetekkel terhelt
légkörében, ám mindig az alkotó embert
tartva szem előtt A könyv főként a Kom
játhy Jenő költészetében jelentkező filozó
fiai hatások meggyőzőmagyarázata okán
rávilágít a századvég szellemi, ir~almi
életének bonyolult, olykor kusza ossze
függéseire, Vajda János és Reviczky Gyula
lírájának e "legferencjózSefibb időkből"
eredő sajátosságaira, a Palágyiak, Lajos és
Menyhért szerepére, az egész "új időknek
új dalaival" terhes korszak szellemi vajú
dására. A kötet időnkénti bőbeszédűsége
nem csökkenti a mű kétségtelen értékeit,
hiszen megkerülhetetlen azok számára,
akik a századvég rendkívül összetett és
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szerteágazó irodalmát tanulmányozzák.
(Széphalom Könyvmúhely, 1992)

Pálmai Kálmán

Halas István fotóművész kiállítása

A fényképész nem tehet csodákat. Miként
azt Halas István kiállítása is tanúsítja, csu
pán megörökítheti világunknak azokat a
rácsodálkozásunkra méltó aspektusait,
amelyeknél környezetünk átláthatósága a
megszokottnál világosabb. A forma tagad
hatatlanabbul jelenvaló, mint a megörökí
tett formákat - a világhoz hasonlatosan
- káoszként befogadó műterembelső,

amelynek megörökített képmását meghí
vójára másolta a művész. Am éppen ezzel
a gesztusával túl is lendül azon a ponton,
amelyet a művészet helyeként elgondolni
szoktunk. Halas István ugyanis l<épeivel
nem csupán másnak (látható és szépséges
formák hordozójának) mutatja azt a vilá
got, amelyet át nem látva kiállításokra,
koncertekre sietünk olykoron, de el is fo
gadja annak, ami: formák oly átláthatatla
nul gazdag együttesének, amely válogatá
sa után újra annak látszik, ami volt a vá
logatás előtt: káosznak. Épp ezzel a gesz
tusával lesznek képei az olykor hazug
művészetnél többek, egy nem embertelen,
de köznapjainknál metaforikus értelem
ben magasabb pedagógia részévé. úgy,
ahogyan A. Watteau saját műterembelsőjét
megörökítő festménye.

A fotós - miként régebbi korokban,
bár nagyobb munka árán a festő - nem
tehet csodákat. Hogya képein a megszo
kottnál érzékletesebbé tett formák analögí
ájával csak tájról tájra, látványtóllátványig
vezetik-e a nézőket, avagy az analógiák
nyomán felsejlik az is, ami analóg - in
kább a befogadón múlik, semmint azon,
aki a képeknek csupán megörökítője.Nem
a világ, megörökítésének eszköze válto
zott. Nem is olyan sokat. (Szent István Mú
zeum, Székesfehérvár)

Erdei János

Debreceni folyóiratok

Debrecen sokáig egyetlen rendszeresen
megjelenő irodalmi-kritikai folyóirata az
Alföld volt, amely elsősorban a Kossuth

Lajos Tudományegyetem Irodalmi Intéze
tére támaszkodva töltötte be nem csekély
országos szerpét is. Ez a monopolhelyzet
azonban - a lap színvonalától függetle
nül - nem tett jót a város irodalmi köz
hangulatának, hiszen bizonyos szemléle
tek, kísérletek lehetőséget sem kaphattak
a vitára, a megméretésre.

Ezért különösen jelentős esemény, hogy
a közelmúltban három új folyóirat is in
dult Kelet-Magyarország legfontosabb
kulturális központjában. Közülük kettő, a
Gond és az új évfolyammal jelentkező Ha
tár máris karakteres színt képvisel folyói
rataink gazdag palettáján.

Az előbbi a Vajda Mihály általlétreho
zott debreceni filozófiai műhely negyedé
ves lapja, amely eddigi három számában
legnevesebb hazai filozófusaink esszéi
mellett, alapművek igényes fordításait is
közli, Erdeklődésük mindenekelőtt a Kant
szerint tarthatatlan metafizika tárgyköreit
érinti, a legutóbbi szám pedig a misztikus
bölcselet lehetőségeivel és lehetetlenségei
vel foglalkozik, az irodalom, a filozófia és
a teológia közös területein.

A különben szépirodalmi beállítottságú
Határt is jellemzi a filozófiai, iroda
lomelméleti érdeklődés. Morbus hermeneu
ticus? című körkérdésük, illetve a fölkért
válaszadók levelei a hermeneutika és a
derridai dekonstrukció eltérő állításait, el
járásait s persze a mögöttük meghúzódó
világértelmezési különbségeket igyekez
nek mind pontosabban meghatározni
anélkül, hogy bármelyiket előnyben része
sítenék a másikkal szemben. A jól szer
kesztett folyóirat ízléshatára meglehetősen

tág, szívesen nyújt teret fiatalabb évjáratú
szerzők munkáinak, ahol azonban semmi
képpen nem anyakönyvi, sokkal inkább
minőségi szempontok döntenek.

A harmadik új kezdeményezés, a Parti
um még nem öltött önálló jellemvonáso
kat, hisz eddig csupán egyetlen számát
vehettük kezünkbe.

Ez a gazdagodás láthatóan versenyt
idézett erő Debrecen irodalmi életében,
ami egymás tudomásulvételével remélhe
tőleg nem válik keserűvé, s így egymást
segítve, kiegészítve járulnak hozzá új és
régi folyóiratok a város, illetve az ország
kulturális sokszínűségéhez.

Schein Gábor
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Kultúra - viselkedés -
kommunikáció

Külkereskedőknek, idegenvezetőknek

diplomatáknak, utazóknak - s persz~
minden érdeklődőnek - szánták ezt a
gy~korlati útmutatást, mely a nagy eur6
pal országok mellett más kontinensek szo
kás- és ízlésvilágába is elkalauzol. Nem
pusztá~ ~mmatikailaghelyesen és isko
lázott kiejtéssel kell beszélni egy-egy cél
ország" nyelvét; ha valóban otthono~nés
eredményesen szeretnénk tevékenykedni
üdülni, akkor a gesztusok nyelvét a tra~
di~onális beidegződéseket is el kelÍ sajátí
tam. A szerzök a politikai tudnivalóktól a
l~lekta~~ ismeretekig alapos és sokoldalú
folk~z';1ltséggel.fölvértezve igazítanak el
(leginkább mégiscsak az üzletemberekre
vannak tekintettel). Ha át sem lépjük ott
h?~~nk küszöbét, akkor is élményszerű a
kulonféle nem verbális kommunikációk
- a kézjelek. a mimikai arzenál - képek
által is segített ismertetése. Legyen szó
arab országokról vagy Svájcról, }apánról
vagy az Egyesült Allamokröl, Orosz-, Né
met: v~gy Spanyolországr61, más tájakról:
a nepIelek, a nemzetkarakterológia min
dig és mindenütt tartogat meglepetéseket.
Ha Keletre igyekszünk, ne felejtsük itthon
a m0S<?lyt, kézfogással üdvözölt arab fele
barátainknak ballal a vállát is lapogassuk
m~, ,olasz üzletfélnek adjunk ajándékot
~pel?aul magyaros porcelánt), svájcinak
Inkább ne.

Az egyes országok vallási kultúrájáról
hitvilágáról, istentiszteleti szokásaíröl a kí~
vánatosnál kevesebb szó esik olykor (példá
ul Olaszország esetében). A könyv egésze
elsőrangú szakmunka, jó - tolakodás nél
kül színes - stílusban megírva. Nélkülöz
hetetlen kísérő a nagy útikönyvekhez is.
(Közgazdasági és Jogi Kiadó)

Tarján Tamás

Az újrainduló Pannonhalmi Szemléról

Óriási idősík az, amit a bencés szerzetesek
újrainduló folyóirata átölel: a bencés ten
gelyidó" egyrészt a benedeki szer~~tesi
ha~y~mány'ok szilárd pillérén nyugszik,
~asres~t míndazon kulturális és spirituá
lls bázison, amelyet ez a rend képviselt

Európa szellemi életében, és amely remé
nyeink szerint mind a jelenen, mind pedig
az evilágon túlmutat. A rend élénk szel
le':lli és spirituális életére jellemző, hogy
míndaz, ami az egyháztörténetben és az
emberi élet alfája és omegája között meg
található, mindazon emberi és az evilági
tól való elrugaszkodási kísérlet - folyói
rathoz illően - művészi és tudományos
formában helyet kapott az új évfolyam
számozással megjelenő Pannonhalmi
Szemlében.

A folyóirat első, húsvét vigiliáján meg
jelenő számát az alászállás ésfelemelkedés té
májának szentelte - Mártonffy Marcell
Szent Benedek barlangi magányát szug
gesztívan megjelenítőszavaival: "az emel
kedés kezdete; alászállás". E témában rajta
kívül még három szerzetes, Sulyok Ele
mér, Hirka Antal és a francia krisztológus,
Ghislain Lafont önti tudományos-teol6
giai formába, miként viszonyul egymás
hoz Isten és ember a húsvéti misztérium
fényében.

Soren Kierkegaard óriási szellemi ha
gyatékának ínterpretácíöjáröl és kultúrtör
téneti hatásaról szól Török Endre, Balassa
Péter és Tóta Benedek tanulmánya, ame
lyek a közelmúltban a dán filozófus tisz
teletére rendezett budapesti konferencián
hangzottak el. (A konferenciáról egyéb
ként a Figyelő rovatban olvashatunk érde
kes összefoglalöt.)

Mai irodalmi életünk kiválólírikusai já
rultak hozzá a versrovat magas színvona
lához: Bárdos László, Székely Magda, Bal
la Zsófia, Villányi László, Takács Zsuzsa
és Schein Gábor versei, valamint egy-egy
Char- illetve Celan-fordítás kínál alkalmat
húsvéti meditációra.

A Múvekro1 szólö részben zeneí-, film
és képzőművészeti tárgyú írásokat, mű
~ pál.raértelm~ezések~tolvashatunk olyan
jelentos szerzok tollaból, mint Gadamer
vag>: Géher István. A negyedévenként
megjelenő folyóiratot könyvfigyelő és a
fontosabb bencés eseményeket felsoroló
napló zárja. Abban a reményben, hogy
laptársunk áldatlan gazdasági viszonya
ink közepette is hosszú távú szellemi té
nyezője lesz szellemi-spirituális életünk
nek, további jó munkát kívánunk a szer
késztéséhez.

Kiss Szemán Róbert
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