
3500latin bölcsesség

A "bölcsességeknek" nagymúltú iradalma
van nemcsak a Bibliában,. hanem a szent
írási kort megel6z6 és követ6 gyújtemé
nyekben is. Bánk József ny. érsek-püspök,
az egyházi jog kiemelkedő tudósa az ó- és
középkori velős mondások terjedelmes,
de zsebkönyv fonnájúés jól forgatható új
gytíjteményét adta kezünkbe majdnem
négyszáz oldalon, gazdag tárgymutató
val, a szerzők és bibliai lelőhelyek felsoro
lásáva!. Nagy értéke, hogy a vallásos er
kölcs elvei mellett közli a római jog "pan
dektáinak" huszonnégy jogelvét, valamint
a középkori pápák törvénykönyveihez
csatolt, jogi esetek elbírálásához irányt
szabó, "regulae iuris" néven ismeretes
szabályokat. Ezek magyar fordítása érté
kes jogmagyarázat is egyúttal.

A szerző jóvoltából sok haszonnal for
gathatják mind az egyházi, mind a közé
leti szónokok az isteni és az emberi böl
csesség bet1írendbe fűzött gyöngyszemeit;
ami egyúttal hiányos, "agy sajnálatosan
elhalványult latin nyelvismeretünk felfris
sítésére is kitún6en alkalmas.

Medvigy Mihály

VIlágnak világa

Báthori Csaba Vú4gnak világa eímű váloga
tott mtífordításkötetét Bécsből hozta a
posta. A szerző nevét hiába kerestem a
nyugati magyar irodalomról képet adó
lexikonokban, sem Borbándi Gyula, sem
Nagy Csaba nem emlékezik meg róla. Pe
dig, miként ez a Bécsben kiadott műfordí
tásgytíjteményból kitetszik, Báthori Csaba
avatott tolmácsa a viIágköltészetnek,
mind válogató szempontjait, mind átülte
téseinek stílusát és megformáltságát te
kintve. Igen széles körben mozog otthono
san: a legrégibb id6klól a jeleníg. Könyve
néhány 6egyiptomi költeménnyel indul és

Szemle

a kortárs Julian 5chutting egy versével zá
rul, ezen az íven belül kap szerepet Hora
tius, Szent Ambrus (akinek himnuszait
sík Sándorral versenybe szállva tolmá
csolja), Giullaume d'Aquitaine, Louise La
bé, Hölderlin, Valéry, Rilke, Trakl, Benn,
Ungaretti, Christine Lavarit, Ted Hughes
és Pierre-Jean Jouve, tehát latinok, közép
kori és újkori franciák, németek, angolok,
olaszok. A két hagyományos 20. századi
magyar "mtífordító iskola", azaz Koszto
lányi és Szabó Lőrinc hagyomanya közül
Báthori Csaba inkább a másodikat követi.
Azaz a pompázatos "szép htítlenekke1"
szemben inkább azokat tekinti mesteré
nek, Szabó Lőrinc méllett Nemes Nagy
Ágnest vagy Rába Györgyöt, akik az ere
detiköltemény gondolati anyagának,
szerkezetének és nyelvének .hüséges ma
gyarítására törekedtek. Különösen Rilke-,
Benn- és Trakl-tolmácsolásai igazolják en
nek a műfordítöí poétikanak az eredmé
nyességét és hitelét.

Pomogáts Béla

Kardos G. György: Jutalomjáték

A regénymodell eléggé ismeros a közel
múlt magyar epikájából és fílmmüvésze
téből: egy vidéki színház életén keresztül
festeni körképet, nyújtani fordulatos - és
ironikus - meseszövést. A "színház az
egész világ" képzete elnyűhetetlen: tudni
illik igaz.

Kardos G. György az ötvenes évek le
gelejét szemelte ki az ábrázolás tárgyául,
ám ha egy bizonyos kopasz politikus sok
felé látható képéről, némely egzisztenciá
lis veszedelmekről nem esne szö, akkor el
is feledkezhetnénk az időbeli megkötésről.
hiszen e sorsokat árnyékolja ugyan a. kor,
dc a lét mezeje a mindenségé, a bukdácso
lás, a napról napra élés pedig mintha örök
küszködés lenne ebben a kedvcs-szánal
mas (és feltétlenül kritikát érdemlő) kis
emberi világban.
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A két öreg ripacs, Kassák Jóska és Hom
Franci. epizódtörténete a legügyesebben
cSavarjntott szál. Amikor egyikük felesé
ge, a szintén művész, s nem éppen fedd
hetetlen előéletű Nyuczky halálos betegen
kórházba kerül, nemes pátosz, vígasztaló
kegyelém -=- és fekete humor - .járja át a
regényt. Az ellenoldalon színésznócskék
kis ügyei, és egyiküknek, a pártfelvételt is
oly nagyon sóvárgó Editkének a "szerel
mi" kalandja zajlik. A kis kedvenc és a cél
ratörö (nős) labdarúg6-fenomén nyersesé
get sem nélkülöző összeborulásaiban Kar
dos G. György az emberlét szegényes je
lentéktelenségét lényegi voltában képes be
mutatni, megintcsak sok fájdalmas derűvel.

Pompásan rajzolt mellékfígurák tenge
nek-Iengenek a negyven évvel ezelőtti

díszletek között; utalások is elegendők a
pontos jellemzésre. A publicisztikába, tár
caprózába oldott csevegö-kröníkás hang a
kommentálásban és a dialógusokban is
kamatozik. Jó regény ez, bár az évtizedek
óta hozzá fűzött várakozásokat nem váltja
be, az íröi pályán nem kitéljesülés. (Ab
Ooo)

Tarján Tamás

A bűvös. vadász régi-új felvételen

Carl Maria von Weber leghíresebb műve,

A bűvös vadász (Der Freischütz) nem tarto
zik a Magyarországon gyakran játszott
operák közé. E mellőzöttség azért is érthe
tetlen, mert a német népzene Landlor
hangvéteiét francia és itáliai dallamosság
gal ötvöző, fordulatos cselekményú TO

mantikus opera hálás és látványos színpa
di mű, és az énekeseket sem állítja techni
kailag megoldhatatlan feladat elé. Ennek
ellenére A bűvös vadászt Budapesten alig
alig játszották, nagy sikerrel mutatták be
viszont a kompozídöt az utóbbi évtizedek
során Pécsett és Szegeden. A Hungexim új
lemezkiadó első publikációja A bűvös va
dász 1959-es szegedi előadásának repro
dukciója.

Az eredeti felvételt a Magyar Rádió ké
szítette, Ruitner Sándor zenei rendező irá
nyításával, meglehetósen kezdetleges
technikai körülmények között, monóban
(a Rádió csak a hetvenes évek elejétől al-

kalmaz sztere6technikát). A technikai hiá
nyosSágokmellett további zavaró tényező,

hogy az új CD a teljes operának csak egyes
részleteit tartalmazza, és a válogatás nem
az "opera-keresztmetszet" műfaji szabá
lyai szerint történt: érthetetlen, hogya nyi
tány, és számos, a cselekmény szempont
jából kulcsfontosságú ária nem szerepel a
lemezen.

Ennek ellenére értékes és tiszteletremél
tó a Hungexim vállalkozása; egyrészt
azért, mert bepillantást enged az ötvenes
évek végének valóban virágzó _szegedi
operaéletébe, másrészt az elsőrangú éne
kesi teljesítmények miatt. Az Agáta szere
pét alakító Moldován Stefánia hangjának
nagy viv6ercje, gazdag árnyalatai; Berdál
Valéria (Annuska) sokoldalúsága és hu
mora; a negatív figurát (Gáspár) igazi ope:
rai karakterré formáló Szalma Ferenc
basszbaritonja egyaránt maximálisan ér
vényesül. A felvétel igazi meglepetése
azonban Max, a vadászlegény megtestesí
töje, a szakmai kötökben is kevéssé ismert
Megyesi Pál kitűnő teljesítménye. A zene
kar játéka lendületes, érezhetően lelkes és
expresszív, így a technikai bizonytalansá
gok, pontatlanságok ellenére is élvezhető.

A hangszoresek, a kórus és a szólisták pro
dukciójában egyaránt világosan nyomon
követhető Vaszy' Viktor, a XX. század
egyik legjelentösebb magyar karmestere,
az egyik utolsó valódi színházi karmester
munkájának hatása. A bűvös vadász régi-új
felvételével a kiadó a kilencven éve született
Vaszy Viktomak is méltó emléket állított.

Retkes Attila

Babits Mihály és Illyés ~yula
levelezése

Dokumentwnok 1929-1941

A közös szülöföld - Tolna - két halha
tatlan fiának személyes kapcsolatát levele
zésükben őrző gyújtemény az DlyésGyula
Irodalmi Alapítvány (Szekszárd), Ozora,
Pálfa, Simontornya község, valamint Szek
szárd Város Onkormányzata támogatásá
val készült. A közös szülöföldön Babits, a
nemzetségérc büszke, jómódú polgárcsa
lád fia a magas kultúra vonzásában nőtt
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fel, míg a rácegres-pusztai uradalmi ko
vács harmadik gyermeke, Dlyés, a ·"pusz
tafi" - ahogyan önmagát nevezte - a
röptető fészekbe mindig, mindenünnen

. visszatérve vette birtokba a Babitséhoz ha
sonló, de a népi származás történelmi tu
datával átjárt egyetemes műveltséget.Első

találkozásuk a szekszárdi Munkácsy-utcai
gimnázium folyosóján történt 1916-ban,
amikor Babits tanár úr az érettségiz6k
nyugalmára vigyázva elzavarta a folyosói
képeket nézegető tizennégy éves, negye
dikes, jószándékú kisdiákot, Illyést.

Valódi megismerkedésük azonban
1928-ban, Babits fővárosi, Reviczky-utcai
lakásán jött létre Erdélyi József és József
Attila társaságában. A Nyugat munkatár
sának Füst MiIán ajánlotta Illyést a folyó
iratot azid6tt szerkeszt6 Babitsnak, s ő

mindjobban bevonta a munkába fiatal pá
lyatársát. Ismerkedésük, . összebarátkozá
suk, nem egyszer élcelódéseik emIékét hí
ven őrzi a levelezés, amelyet főképpenBa
bits felesége, Tanner Dona, ismert írói ne
vén 'Iörök Sophie vállalt magára, miután
Babitsnak nem volt kenyere a levélírás.

A Tolna Megyei Könyvtár és az össze
állító Takács Mária érdeméből a szép kiál
Iítású kötetben közölt levelek együtt elő

ször jelennek meg, az Dlyés-hagyatékból
Babitsék levelezésével először is
merkedhetnek meg a kutatök. A levelek
hez csatlakozik még Tórök Sophie naptá
rának kivonatos mellékIete 1929 és 1941
között azoknak a napoknak a feltüntetésé
vel, "amikor a bejegyzés alapján Babits és
Dlyés egymással vagy feleségeikkel egy
társaságban, illetve kettesben találkozott".
A levelezés megjelenésére Babits halálá
nak 1991-beli ötvenedik évfordulója és
Dlyés 1992-beli kilencvenedik szüle
tésnapja adott alkalmat. Az első levél Ba
bits Ilonka aláírással 1929. szeptember 3
án kelt, s a 83., a kötetben az utolsó 1954.
október 18-án. Ez Illyés levele sík Sándor
hoz, amelyben felkéri őt a Babits Mihály
Síremlék Bizottságban Szabó Lőrinc, Ke
resztury Dezső, Zelk Zoltán és Gellért
Oszkár mellett tagság vállaIására.

Ez a levelezés a konvencionális üdvöz
léseken és az egymás hogyléte iránti ér
dekIódésen túl sokfelé elágazik, érintve a
kor, a levelekben rejtező tizenkét év iro-

dalmi életének néhány részletét, írókat és
műveket, külföldi és honi emlékeket s
gyakran a hajdani esztergomi Babits-ház
központi, nem egyszer irányító szerepét.
Szó esik Illyés egyik levelében az anyagi
gondokkal küzdö s egy SS-különítmény
től 1944-ben meggyilkolt jeles költő, Fe
nyő László Baumgarten-díjáröl, amelyet
kétszer is megkapott, a baráti kör tagjairól,
Rédey Tivadarról, Hoffmann Editról,
Schöpflin Aladárról, valamint az egykori
kedves tanítványról, Komjáthy Aladárról
és másokról. Nem egyszer egymás művei
ről ls szólnak a levelek egy-két mondat
ban, néha még megjelenés előtt kérve a
másik tanácsát. Több levél lllyés első fele
ségétöl, ]uvancz lrmától származik, általá
ban a két család érintkezésének szokvá
nyos eseményeiről. Dlyés második, Koz
mutza Flórával között házasságáról csak
később esik szó, mivel arról a baráti kör is
csak évek múlva vehetett tudomást. Érde
kes, hogy 1936 októbere és 1937 augusz
tusa között a két költő nem váltott levelet.
A korabeli kulturális politika otrombasá
gát mutatja, hogy amikor Illyés 1940 hús
vétján Flóraval Rómába utazott, s a ma
gyar intézetben kért, de nem kapott szál
lást. Az őrült indok a következő volt: az
intézet "magyar tehetségeknek van fenn
tartva, nem szálloda". A házaspár mást
nom tehetvén. hazautazott. Ugyancsak
egy 1940-ból származó Illyés-levél tájé
koztatja Babitsot Tersánszky Józsi Jenő sa
nyarú helyzetér6l, megemlítvén, hogya
nagy írót szintre ellepík a zálogcédulák,
de ezt is csak közli Babitscsal, Basch Lo
rándra utalva. Az 1941. augusztus 19-i le
vél Babitsné nyilatkozatát tartalmazza a
Nyugat kiadói jogának Dlyésre való átru
házásáról. Aláíró egykori tanúk: Halász
Gábor és Bóka László. Végül olvasható a
kötetbon "A Budapesti Királyi Büntető
Törvényszék ítélete sajtó útján elkövetett
ncmzetségrágalmazás vétsége miatt Illyés
Gyula és négy társa ellen indított bűnügy
ben". A négy társ: Sárközi György, Kovács
Imre, Erdei Ferenc és Féja Géza volt. Egyi
kük sem volt még negyven éves ekkor. Az
ítélet kihirdetésének napja 1938. április 21.
Babits levele Illyéshez másnap, április 22
én kelt s abban szolidaritást vállalt a
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"márciusi Front" programja miatt elítélt
"nemzetgyalákókkal".

A levele_ és különösen Török Sophie
naptárának szöveghli közlése meggyőző

en bizonyítja a két nagy költ6, szerkeszt6
és. irodalomszervez6 mély barátságát,
szinte mindennapi kapcsolatát. A korszak

. irodalomtörténeti kutatásának egyik alap
vető dokumentuma ez a jeles kiadvány.
([alM Megyei Kiinyottír, 5ze/csztírd, 1992)

PtílmlliKJílmán

Shakespeare: Hamlet

A Károlyi Mihály utcai Kamra Hamletje
ugyanolyan rövid élettínek bizonyult az
elmúlt évadban, mint maga a dán királyfi.
Életének, mármint az előadásénak, szintén
a körülmények vetettek véget, a kor,
amelyben egy érzékeny alkatú színész
messzebbre ment annál, mint azt egy jó
zan fölfogású rendező-direktor képes len
ne eltűrni.

Új Hilmletje van tehát a Kamrának, bár
az előadás nagyjából a régi. Kaszás Gergő

játssza most a szerepet a színháztól meg
vált Ternyák Zoltán helyett: a vékonydon
gájú, álmodoz6san egzaltált helsingőri

trónörökös helyére egy szerepébe sová
nyodott, mégis robosztusabb külsejíi, ro
bosztusabb gondolatú Hamlet lépett. Azt
ott sodorták az események, tetteit nem a
gondolat vitte, hanem az alkatából szület
tek, abból a lezser értelmiségi viselkedés
m6dból, amely spleenes kalandjai köze
pette is őriz egyfajta -lassan már életide
genné váló erkölcsiséget. Ez az újabb
Hamlet mindenre magyarázatot keres, s
csak ott esik igazán kétségbe - a szellem
mel való találkozáskor például -, ha a
megmagyarázhatatlannal kerül szembe.
Az egérfogó jelenetet sem pillanatnyi öt
lettől vezérelve készíti elő. Nem. Minden
eshet6séget mérlegel, s már-már megnyu
godni látszik, amikor végre bizonyosságot
talál a bíinre. Racionális alkat, még ha Ka
szás igyekszik is némi egzaltáltságot a sze
repbe vinni. Mindent egybevetve, ez a
mostani egy kevésbé szerethető Hamlet.
Vagy csak nekünk tetszik kevésbé az a ke-

gyeimet nem ismero morális elszántság,
amelyet az előző,nyegle bájú Hamlet ese
tében részben még a körülmények zordon
játékaként foghattunk fel?

KtílltliKiltalin

Beremátyi Géza:
Kelet-nyugati pályaudvar

Ritka és különleges érzés, amikor egy
könyv olvasása közben dallamok törnek
fel emlékezetünkb61. Bereményi Géza epi
kus keretbe helyezett dalszövegeinek
ilyen sors jutott: képzeletünkben a lapok
zizegésének alapmotívumára, valahonnan
távolról, mindig ráénekel a műveket egy
kor megszólaltató Cseh Tamás fanyar és
szomorkás hangja.

Az ebben a kötetben összerendezett kö
zép-euröpaí "időjárásjelentések" azonban
önmagukban is képesek érvényesülni. Sőt,
most szcmbcsülhetünk csak igazán a Be
reményi-szövegek sajátos szürrealizmusá
val, amely egyes nagyvárosi színterek
szinte valószínűtlen jelentőségűvé álmo
dásából fejlődik ki. A nagy generáció mí
tikus nagyságára növesztett tagjai itt tehát
a nyüzsgő Pályaudvar, a sötét Metróalag
út és a zajos Körút fogságában verg6dve
keresik személyes megváltásukat. E láto
másos események végkifejlete valamennyi
történetben egy-egy abszurd tömegjelenet
lesz, amelynek felfokozott feszültsége
rendre kurta-furcsa zárlatokba torkollik:
mindenütt grandiózus változások veszik
kezdetüket, amelyek egyszerre csak ham
vukba halnak.

Ezek a látszólag egységes stílusú han
gulati körképek azonban érzékenyen kö
vetik a politikai változásokat is - a rend
szerváltás előtt született Front4tvonu14s
(1979) és Jóslat (1981) eredendően más,
mint a napjainkat visszatükröző Nyugati
ptíl!P'udvar (1992).A régi rend korlátai közt
seboket gyűjtögető Antoine és Désiré szá
mára ugyanis még a "minden megtörtén
her' érzése tárul fcl a maga irtóztató mély
ségeível, az új rendre ráébredt Vízi és
Ecsédi viszont már a "nem tudni, mi tör
ténik" félelmét ismerheti meg. A hetvenes
nyolcvanas években, Bereményi dalszö-
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vegírói fénykorában megalkotott h6sök
így jobbára múltjukba, emlékeikbe temet
keznek, a kilencvenes évek szerepl6i el
lenben mindennapi élményetkbe feledlce
znek - a fogyasztói társadalom műví cso
dáin álméllcodnak. A határozott formátu
mú nemzedéki életérzések helyére, ame
lyek ábrázolása Bereményi Géza legf6bb
erényei közé tartozik, napjainkra tehát a
talajvesztettség okozta bódult bizonyta
lanság került,

Feltétlenül megjegyzend6, hogy e ta
gadhatatlanul szuggesztív könyvhöz le
ny6göz6 hatású fülszöveg társul. Ennek
az olvasásra biztató, lendületes buzdítás
nak a láttán rádöbbenhetünk: a fülszöve
gek eredetileg azért íródtak, hogy kedvet
csináljanak a kötet birtokba vételéhez. Ha
volna ilyen verseny, s talán jó lenne, ha
lenne, ezt a hátsó borítón díszelgőgondo
latfutamot jelölni kellene az Év Fülszöve
ge cím elnyerésére. (f-1Wins KÍIId6)

T6th Zsolt

Mozdulatművészet

Az irodalomtörténészek jól tudják, hogya
két világháború közti líra, dráma és epika
határterületein újra és újra fölbukkant egy
m1Ívészeti ág, amely voltaképpen Terp
szikhoré és Thaleia fennhatósága alá tar
tozott. A mozdulatm6vészetr61 van szó,
amely "bekéredzkedett" például Déry Ti
bor egyik regényébe, előhívta az esztétát
a ~tal Balázs Bélából, a kritikust a csupán
alkalmi mübírálö Tersánszky Józsi Ienö
ból. A modem táncnak ez a válfaja - le
kiválóbb művelői és produkciói által 
poéták sorát ihlette meg.

A mára már "let1Ínt mozgalom" doku
mentumait - szemelvényekből szótt re
gényét - nemrég Lenkei Júlia tette közzé.
Mint a fejezetekból kitetszik, a "Mskor" a
század elejétól 1925-ig, a "fénykor" 19~

ig, az "utóvédharcok kora" 1950-ig (az Al
lami Balettintézet megalakulasaíg) tartott.
A mozdulatművészet létrejöttéhez számos
tényezőre volt szükség 1900 táján. így a
tánan1Ívészet forradalmára és lsadora
Duncan világhódító, görögös eszményű,

mezítlábas táncára; az olimpiai eszmétól
lendületet kapott sportkultusz kibontako
zására; a nőszemlélet, az erkölcsi világkép
fílozöfíai és társadalmi változásaira; az
avantgárd jegyében formát bontó színház
művészet rugalmasságára, és sok egyébre.
Koncepcionálisan a testnek, a testbeszéd
nek a csalóka szóval szembeállított öszín
teségc alapozta meg a mozduletművészet

népszerűséget, Lelki-érzelmi-világnézeti
értelemben a tánc, a színház és a testkul
túra találkozása a szabadságot és a transz
cendens tartalmak materíalizálását (egy
ben fölszárnyaltatását) ígérte.

A mozdulatművészet hazai honosítása,
társadalmi elismertetése, pedagógiájának
és esztétikájának kidolgozása főként Die
nes Valéria, Madzsamé Jászi Alice és
Szentpál Olga nevéhez fííz6dÖtt. A külö
nősség és az összetettség kezdettől jellem
zóje volt e sajátos iskolának, tény azon
ban, hogy bizonyos eldöntetlenségtól, ek
lektikától sokszor nem volt képes szaba
dulni a produkció. A mozgás suta kom
mentálását, a "kísérő zsolozsmázást" Ter
sánszky, a mozdulatm1Ívészeti "órületet"
a bírálatban túlhevülö Kovács Tivadar tet
te szóvá.

A gondosan és tartózkodóan összeállí
tott (a szerzői jogi és egyéb nehézségeket
is áthidaló) kötet fontos művészet- és
tánctörténeti, valamint eszmetörténeti for
rás. Legendás hajdani nagyságok eleve
nednek meg e lapokon, híres előadásokat

rekonstruálhat a benső látás, ezer apróság
köti le a figyelmet- Például az is, hogy a
mozgásművészetnek elkötelezett hölgyek
többsége igen magas kort ért meg, így hát
szerencsére ennek a (nemcsak a gyöngéb
bik nemre korlátozódó) tánáormának, a
"fénykomak" ma is vannak élő tanúi.
(Magvető- T-TWins)

Tarján Tamás

Kiss Benedek: A világ örökbefogadása

Éppen a költő ötvenedik születésnapjára
időzítve jelent meg negyed század váloga
tott verseinek gyűjteménye. A gyakoribb
időrend helyett tematikus ciklusokba ta
golódik a kötet, s ez az eljárás általában
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akkor igazolható, ha a költői pálya belső

~ségea domináns, és nem a válto
zások. Így van ez Kiss Benedeknél is. Első
kötete nemcsak poétikai értelemben volt
színvonalas kezdés, hanem szemléletileg
is. S bár megtalált költői eszközei nemigen
változtak lényegüket tekintve, az élet
tapasztalat, a világ örökbefogadásának
újabb és újabb megjárt stációja,·az ifjúsá
got felváltó érett férfikor a költői szem
léletet mind rétegzettebbé tette.

Az induló költót az Alföld-élmény, s
hozzá kapcsolódóan Petőfi, a népdal,
majd Nagy Lászlóék lírai forradalmának a
hatása inspirálta, s ezen a nyomvonalon
haladva alakította ki azt a sajátos világot,
amely egyszerre nyitott a hagyományra és
a jelen világára. Küldetéses költő maradt,
de modem módon: nem vátesz, de olyan
költő, aki meg van győződve az emberi lét
értelmességér61 még a legkomorabb ko
rokban is. A történelem nem ked vezett e
nemzedéknek, igazi cselekvésre csak kor
látozottan nyílott tér, s ennek következmé
nyei kitörölhetetlen nyomot hagynak a
versek világában. A küldetéses költő ezért
emigrál a családba, a barátok közé, a ter
mészetbe. S ha végső harmóniát ncm is,
gondolati és érzelmi nyugvópontokat kí
nálnak e körök. Gondolat és érzelem össz
hangja igen fontos e költészetben: a tépett
séget mindig oldja az esztétikai szépség, s
annak gyakori megjelenési formájaként a
képga.zdagság, az éneklés és a dalszorű

ség. Nemcsak poétikai üzenete van a szép
ség és az ének visszaperlésének s a költő

nem rejti el a küzdelmet sem: Jneket vá
laszt ki.a lélek, / miként a testem verejté
ket!" (öreg tókék közt). A létezés áramlatait
mutatja a könyv felépítése is: az eredet, a
személyiség, a história, a mesterek és ba
rátok, a szerelem körein át jutunk el egy
összegző ciklusig, amely a végessel és a
végtelennel, a mulandóval és a halhatat
lannal, az emberivel és az istenivel néz
szembe. Nem csupán az ilyen címú vers,
de az egész kötet Számvetés-féle, félúton,
költői értelemben kétségbevonhatatlan
eredménnyel. (Anonymus Kiadó)

VasyGéza

Bartók: Divertimento

Az 1988-ban alakult Magyar Virtuózok
Kamarazenekar fennállásának eddigi öt
éve alatt koncerten és lemezfelvételen
egyaránt egyenletes, kimagasló teljesít
ményt nyújtott. A Szenthelyi Miklós, Ber
kes Kálmán és BáliJlt Mária irányította
együttes új CD-jén a komolyzene köny
nyed, szórakoztató rétegéb61 válogatott a
Hungaroton felvételén Bartók és Weiner
Divertimentója, valamint Fritz Kreisler né
hány karakterdarabja hallható.

Bartók 1939-ben, a Bázeli Kamarazene
kar felkérésére komponálta a Divertimen
tót, amelyet egy évvel később Paul Sacher
vezényletével mutattak be. A Dioertímento
számos elemet őriz ugyan a klasszikus és
romantikus szórakoztató műfajok (szere
nád, cassatio, Nachtmusik, stb.) hagyomá
nyaiból, ugyanakkor megkérdőjelezhetet

lenül egyéni és autonóm kompozíció. A
kirobbanó lendületű, vorbunkos-motívu
mokat is beépítö nyitótételt a Magyar Vir
tuózok szuggesztíven és nagyvonalúan
szólaltatják meg, különösen hatásos a té
telt indító pregnáns ritmusformula tuda
tos kiemelése, dinamikával történő előtér

be helyezése. A második tételben (molto
adagio), a Zene (1936) és a Concerto (1943)
lassú tételeinek testvérdarabjában megra
gadóak a hangszercsoportok belső díalö
gusaí, szépek és plasztikusak a mélyvo
nós-hangszínek. Kifogástalan a felszaba
dult, derűs finale inrerpretációja is.

Weiner Leó 1933-34-ben keletkezett
l. Divertimentója magyaros karakteru téte
lekből lazán összefűzött, szvitjellegú soro
zat. Külön említést érdemel a két lassú té
tel (jó alapos csárdJis, Marosszéki keringős)

expresszív, érzelemgazdag, mégis benső

séges tolmácsolása, a gyors tételekben 
így a közismert Róka-táncban is - pedig
a zenekar nevéhez méltó virtuozitás, töké
letes technikai perfekció.

Kreisler hegedúkompozíciói ugyan
nem tartoznak a halhatatlan remekművek

közé, de - mint Szenthelyi Miklós meg
fogalmazta - "egyesítik magukban a si
keres ráadásszámok valamennyi követel
ményét." A felvételen hallható Varilid6k
egy Corelli-témára, Szerelmiöröm, Bécsi cap
rice, A szép Rosmarin, valamint Recitativo és
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Tarján Tamás

ScJrerzo..úpria - egy részük Bogár Ist
ván átdolgozása - el6adása nagyvonalú,
könnyed, elegáns.

A Hungaroton albumán a felvételteeh
nika, a mikrofonozás is'kifogástalan,. a
hangkép világos, diszkrét, kontúros. A
Magyar Virtuózok. C~je - amelynek
karmestere a fiatal generációhoz tartozó,
de nemzetközileg is számon tartott Győri
yányi-Ráth György - kellemes háttérze
neként és derús koncertmuzsikaként
egyaránt a hallgatók örömére szolgálhat.

Retkts Attila

Sándor Iván: Vég semmiség

"A százhetven éve fel nem fedezett Bánk
bán"-ról írt nagyszabású rrodalomtörténetí
munkát, azaz inkább érdekfeszítőesszéta
nulmányt az utóbbi másfél évtized egyik
legtermékenyebb (gondolkodóként és re
gényíróként is állandó megújulásra kész)
szerzője, Sándor Iván. Műve első részében
- klasszikus dráÍnánktól elvonatkoztatva
is - az identitáskeresés izgatja. E kaland
keretében foglalkoztatják olyan, egyszerre
tartalmi és formai kérdések, mint a hierar
chia értékszintje és kapcsolatrendszere, a
kommunikáci6-képtelenség nyelvi alakza
tai, a tapasztalatok értékesítésének hiánya.
A legbeszédesebb ez a kis fejezetcím: A
"sötét" mint létszíntér. A vérbeli filozófus
és filológus-esztéta igazi dramaturgként
közelít a drámához. Erzéki-togalmi diag
nózisnyelvnek nevezhetjük azt a sűrű,

mégis áttetsző leírásmódot, amellyel pél
dául a darabbeli idegenség problematikáját
elbeszéli. Remek annak kifejtése, miért le
het egy a_magyarsággal a szintén nem ma
gyar (hisz spanyol) Melinda, aki így tehát
nemcsak morálisan áll Gertrudis felett.

A második rész, a mű interpretáció-tör
ténetét taglalva, joggal int a "hamis befo
gadás-szerkezet" ellentmondásaira, Ita
szobor körüljárásának" nehézségeire, Ita
színház újabb válaszképtelenségeire". Itt
azonban már vitánk lehet Sándor Ivánnal.
Akárhogy is nézzük, a Bánk bánt azért
nem hagyta fölfedezetlenül (értetlenül se)
a százhetven évnyi recepció; a "vissza az

eredetihez" tanácsával pedig csak a drá
matörténet mehet valamire, az eleven
színház sokkal kevésbé. Szőnyi G. Sándor
a televízióban; Ács János a szolnokí szín
házban épp "az eredeti ellenében" jutott
azokra az értelmező eredményekre, ame
lyek kétségkívül csak részeredmények.

Az esszéíró tollát nemegyszer egy kis
túlzás, sommás fordulat indítja és siklatja.
Kiváltképp, ha témája kidolgozásával 
bevallottan ~ egy regényt is alapoz. Na
gyon valószínű tehát, hogy az író említett
"túlzásának" majd az ezredvégi magyar
epika' gyarapodását köszönhetjük. A Bán~

bán-szakirodalom máris egyalapművel

gyarapodott. ae~~

Három folyóiratról
Bárka, Hévíz, Metszet

Zavarba ejtően szaporodnak az újságok, a
folyóiratok. A zavar azonban nem a bősé

gé, hanem a minöségé. Az elmúlt évtize
dek az "olvasó nép" legendájával vezetlek

'félre, küszködve alakuló demokráciánk
olykor mintha az "író nép" ingoványaira
vezetne.

Most azonban három olyan új folyóirat
ról szólok, amelyek joggal keltik fel az ol
vasó figyelmét.

A Bárka irodalmi és művészeti folyóirat
Békéscsabán jelenik meg negyedévenként
a Tevan Kiadó gondozásában. Kántor
Zsolt költő a főszerkesztő, Cs.TóthJános a
kiadó. A cél nemes: szellemi értékek. köz
rebocsátása. Az egyes számok egy-egy vá
lasztott koncepció szerint alakulnak, e
mostani a mítosz körül épül fel. Reveláció
- Békéscsabán kellett megjelennie - a
nem szépíróként ismert Féja Géza Szerelem
című, eddig kiadatlan novellája. A poézist
Tandori, Imre Flóra, Ladik Katalin, Kántor
Zsolt, Szepesi Attila versei képviselik. Ér
dekes a Schéner Mihállyal készült beszél
getés művészetról, festészetról. A lap kiál
lítása, tipográfiája Petöcz Károly míves
munkája. -

A Hévíz kulturális folyóirat, a fiatal vá
ros művészeti, irodalmi, zenei életét kí
vánja bemutatni. Hévíz gy6gyereje régóta
híres. Már Csokonai, Berzsenyi, Kisfaludy
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Sándor, majd Kemény Zsigmond, Eötvös
József is megemlékezett róla. Móricz itt ír
ta a Rokonokat, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula
kerestek itt enyhülést. Belterjes ugyan, ám
mégis az egyetemes magyar művelődést

kívánja szolgálni a Laczkö András fószer
kesztéSében megjelenő folyóirat, amely
nek első számából Jánosy István Stirköziné
dmú verse emelkedik ki. Az első számot
Hévíz településtörténetének értő bemuta
tása teszi teljessé.

Végül egy szándékai szerint kéthavonta
megjelenőfolyóirat még 1922-ben napvilá
got látott első számáról néhány szőt, A
Metszet irodalmi és művészeti folyóirat.
Szerroi csekély kivétellel egyetemi, főisko
lai hallgatók. Főképpen bölcsészek, de teo
lögus, frissen végzett tanító is van közöt
tük. Orvendetes leírni: műeelt, az irodalmi
örökséget. és hagyományt tisztelő alkotó
fiatalok. Csokonaitól, Berzsenyitől idéz
nek, s a Tettről elmélkedve Kassákot és Ba
bitsot "beszéltetik" egymással. Kezdők és
haladók. Valamennyien útkeresők, Ez üd
vözlendő. Őszinteségükkomoly, megnye
ro. Mint Ősi János ötödéves magyar-tör
ténelem szakos bölcsész, szerkesztő írja:"...
jobb folyóiratot szerétnénk csinálni, mint a
Nyugat volt... Ez igaz. Am az is: mérhetet
len hiúságunk ellenére tudjuk, csak remé
nyünk lehet, hogy az irodalom formáló
keze, túl egyéni törekvéseinken, valami ér
tékeset is kisajtol belőlünk." Nagyratörő

szerénység? Jó lenne, ha így lenne! Ké
sőbb: .Bevalljuk, nem tudjuk pontosan, mi
lakik bennünk. Bízunk magunkban. Ez
minden". .Fiatalok, tehetségesek. Bízunk
bennük. Ez mínden. I

Pálmai Kálmtin

Beszélgetés Skultéty Csabával

Skultéty Csaba hangját igen sokan ismerik
Magyarországon: 6 volt a Szabad Európa
Rádió népszerű "Ambrus Mártona", aki
politikai kommentárjaival mindig a jelen
ségek mögöttes teréig hatolva világította
meg a nem egyszer homályosnak tetsző

világpolitikai helyzetet. A történelmi mé
rem politikai változások után ő is vissza
tért Magyarországra, pontosabban kétlaki
vá vált, életét Budapest és München kö-

zött osztva meg. De mondhatnám így is:
"háromlakivá"; mínthogy mind többet le
het vele találkozni Ungvárott, Pozsonyban
és Kolozsvárott, s eljutott Lembergbe és
.Kijevbe is. Mozgalmas és fordulatos élet
történetét most az az interjúkötet mutatja
be, amelyet Balla Gyula, a kárpátaljai ma
gyar irodalom és történelem neves szakér
tője Az Ung partját61 a Szabad Eur6pa Rádió
ig címmel adott közre az ungvári Intermix
kiadénál. E kis kötet egyszersmind a most
indult10rténelmi interjúk t4ra cimet viselő

sorozat első darabja.
A beszélgetés valóban történelmi, hi

szen Skultéty Csaba élete-sorsa a magyar
történelem utolsó htt évtizedét kíséri nyo
mon. A hajdani Ung megye egyik járasi
székhelyén. Nagykaposon született, szülö
helyét a trianoni szerződés csatolta Cseh
szlovákiához. A késmárki német gimnázi
umban és Ungvárott volt diák, majd 
már Kárpátalja visszacsatolása után - a
budapesti közgazdasági egyetemen ta
nult. 1945-ben őt isciyilként "malenkij ro
botra" hurcolták el, a Focsaniban berende
zett gyújtőtáborból sikerült megszöknie.
Ezután külügyminisztériumi összekötő

ként dolgozott. a csehszlovák áttelepítési
kormánybizottság Borsod megyeí csoportja
mellett, később Jócsik Lajos áttelepítési kor
mánybiztos titkára, a pozsonyi magyar kül
képviselet munkatársa volt. 1947 októberé
ben, midőn már megtörtént a kommunista

. hatalomátvétel, emigrációba vonult. Pá
rizsban és Bruges-ben tanult tovább, majd
aSzabad Európa munkatársa lett. A nyolc
vanas évek második felében a magyar Pax
Romana-mozgalom elnöke volt.

Az elsők között kezdett foglalkozni a
kisebbségi létbe kényszerített magyarság
helyzetével, s ennek során, bátran mond
hatom, a nyugati világban ő tette először

szóvá a kárpátaljai magyarság mostoha
sorsát. Munkáját mindig a szolgálat kész
sége és erkölcse vezérelte, jól tudta, hogy
eredményt csak a köznapi eröfeszítések
érhetnek el. Mint a könyv végén mondja:
"Az emigrációban és a kisebbségben vég
zett tevékenység egy pontban megegye
zik: eredményt mindkettőben csak szívós
aprómunka árán lehet elémi." (lntermix}

Pomogtíts B&
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