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Jean Guitton - Grichka Bogdanov -
Igor Bogdanov: Isten és a tudomány

"Egyetlen szó sem tudta volna mindazt
kifejezni, amit ez a rózsa elmondott ott
volt, egyszerű, tiszta, komoly, csendes, ma
gabiztos, egyszóval tennészetes valóságá
ban,mint valami a dolgok között, kifejezvén
a láthatatlan szellem jelenlétét a túlságosan
látható anyag alatt" - mondja Jean Guitton
a Martin Heideggerasztalán álló rózsáról; és
nekünk már ezért az egyetlen mondatért is
érdemes megvásárolnunk e könyvet, amely
Torok Jó:zsef fordításában jelent meg..

Miért van inkább valami, mint semmi? 
teszik fel az izgalmas kérdést, és e mű egy
filozófusnak meg két fizikusnak a beszél
getése keretében ígér európai rangú, ese
ményszámba menő választ. Sajnos, a
könyv végül is adós marad ezzel. A vá
lasztott módszer nem a nagy görög iskolát
idézi, mert a két fizikushoz a dolog termé
szeténél fogva nem illik a Glaukon-szerep.
A beszélgetés inkább arra hasonlít, ahogy a
felügyelő és segéde - persze, illő tisztelettel
- a milliomos gyanúsítottat faggatják.

Adós marad a könyv, mert legalábbis
különös, hogy egy könyvben, melynek cí
me Isten és a tudomány, egyetlen szó sincs
a szeretetr61.

Istenről beszélni anélkül, hogy a szere
tetről beszélnénk, nyilvánvaló képtelen
ség, de ugyanígy képtelenség tudo
mányról beszélni anélkül, hogy szempont
lenne a szeretet. Mert végeredményben
minden tudományos eredmény mögött
ott áll a szeretet, amely létrehozta.

Nem az teszi ugyanis a transzcendenst,
hogy nem értjük. Isten nem a kvarkok kö
zött bujkál, mint kertek alatt a tolvaj, ha
nem Isten a világot szeretetb6l teremtette.
Igenis teremtette, mérhetetlenül fölötte áll
és különbözik tőle, kiszabta határait, aján
dékba adta, olyannyira kijelölte helyét a
létezők rendjében, hogy nemhogy Önma
ga vagy az angyalok, de még az ember
hatalma alá is vetette. És, amikor helyes
nek látja majd, lerombolja.

Az Isten nem abszolút szimmetria és
nem mérhetetlen energia6ceán. Az Isten
nem tetszetős egyenlet, nem hullámfügg
vény. Az Isten nem egymásnak üzengető

fotonok tánca, ilyen fotonok ugyanis nin
csenek. A fotonok rettenetesen ostobák és
pontosan az történik velük, amit a rájuk
vonatkozó törvényszerűségek diktálnak.
Mi nem ismerjük ezeket a törvényszerűsé

geket, de a lényegen ez mit sem változtat.
A fotonok matematikai eszközökkel meg
ragadható világa éppen nem az Istenről

beszél. A matematika ugyanis megváltha
tatlan, hogy Jelenits Istvánt idézzem. Is
tenről az az őrült történet ad számot,
amelyben a vakmerő szőlősgazda egyet
len fiát küldi el a gyilkos szőlőművesek

közé. Az anyag matematikai törvénysze
rúségeiből kérlelhetetlenül az következ
nék, hogy annak a fiúnak odamennie tilos.

Guitton Bergsont idézve írja a követke
zőket: "...az univerzum eredeténél ott volt
a tiszta, öntudatos lendület, fölszállás a
magasba, amely egy pillanatra megakadt
és 'leesett'. Ez az esés, az isteni öntudat
nak ez a visszahullása nemzette az anya
got, azt, amit mi ismerünk. Semmi megle
pő tehát, hogy ennek az anyagnak van
egy 'spirituális' emlékezete, szorosan kö
tödve eredetéhez."

Bármennyire is tiszteljük Bergsont, be
kell látnunk, hogy az anyagnak semmine
mű emlékezete nincs, és nem kötődikere
detéhez, hanem éppen ellenkezőleg, ere
dete, a Teremtő köti magához, aminek kö
szönhetően létezik.

E magasröptű témakör megérdemelt vol
na kicsivel több pontosságot az adatok terén
is, ha már hüledező olvasókat feltételez.

Csabay Károly

Nemes Nagy Ágnes: Amerikai napló

Az Iowában évente megrendezésre kerülő

nemzetközi Irőtábornak már számos ma
gyar vendége volt, s először Szász Imre írt
rola könyvet. A meghívás mindig
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harmadévre szól, vagyis négy hónapra,
szeptembertől decemberig. A világ min
den részéből érkező írók, költők, esszéis
ták három hónapot együtt töltenek egy
amerikai módra berendezett ,,alkotóház
ban": ki-ki a maga műfajában dolgozik,
felolvasásokat tartanak, eszmét cserélnek.
Aztán az utolsó hetekben útnak erednek,
s bejárják a kontinensnyi ország általuk
választott szegleteit. Nemes Nagy Ágnes
1979-ben kapta meg Lengyel Balázzsal a
Writing Program meghívását. Most posz
tumusz közreadott naplószerű feljegyzé
seit talán nem is szánta változatlan formá
ban kiadásra, inkább önmaga számára ké
szítette őket a külsö és belső történésekre
emlékeztető szellemi nyersanyagként.

E jegyzetszerííségében is nagyszeríí
próza megragadó képet fest a 70-es évek
végének Amerikájáról, embereket, városo
kat, tájakat rajzol fel egyetlen vonással. Le
nyűgözi a látnivaló, de nem rajong Ame
rikáért. Okossága, az az értelmi-érzelmi
egyensúly, mely költészetét is áljárja, nem
enged teret semmiféle érzelgős rajongás
nak, "Schwermereinek".

Az Amerikai napló azonban nemcsak
amerikai napló. Egy másik országról is
szól: arról a bizonyos "költők országáról",
amelyet Goethe emlegetett ("Wer den
Dichter will verstehen, muss ins Dichters
Lande gehen"). A szellemi hazáról, a belső

tájról számol be - a napló külső színtereit
minduntalan evvel vetve össze -, arról a
szellemiségről, mely alighanem a költé
szetet oly nagyra értékelő Közép-Eurépa
történelmében fejlődött ki legteljesebben.
E két világ találkozásáról, mondhatnánk
drámai találkozásáról szől ez a megragadó
kis könyv. Az egyik a tökéletességig vitt
szervezés és technika nagyszerű országa,
a másik a szellemi bensőségesség tája. Ez
utóbbi teremtett egy élet-humanizáló nagy
mfialkotást, a versnél is fontosabb műal

kotást, az értelmes emberi együttlétet, a
dialógust, a beszélgetést, mely minden in
tézményesített szervezeti formánál tökéle
tesebben kapcsol össze embereket és te
remt társadalmat, s mely az előbbiből, az
amerikai és amerikanizált életből hiányoz
ni látszik. ("Mintha kihalóban volna a be
szélgetés szokása, amit úgy képzelek el,
hogy az egyik is, a másik is, mindenki

mond valamit, s a mondókák egybekap
csolódnak, felszikráznak, egymást csiszol
ják, a közös érdeklődés erőterében, A be
szélgetés egyfajta mű, amit csak közösen
lehet létrehozni.") A központi gondolat
körül kristályosodik ki, kel ki e másfélszáz
oldalas feljegyzés-sorozat, s ma, csaknem
másfél évtized múltával, ez teszi szá
munkra oly fájdalmasan széppé és idősze

rűvé, (Századvég)
Kenyeres Zoltán

A nyolcvanas évek kultúrája
Lillafüred, 1993

Vadásznapot rendeztek Lillafüreden meg
irodalmi tanácskozást. Persze a kettő csak
véletlenül kerülhetett ugyanarra az idő

pontra. A tanácskozáson nem csupán iro
dalomról folyt a szó, legalább ekkora je
lentősége volt a nyolcvanas évek filozófi
ájáról, esztétikájáról, színházáról folyó vi
tának. Bent a teremben Fehér Ferenc, Hel
ler Ágnes előadásán tolongtak, kint a
parkban koreai vadászdzsipeket árultak
és vadászkutyák hancúroztak. A kettő ta
lán nem is áll oly távol egymástól, mint az
ember első pillanatban gondolná. Az esz
tétikai szekció ülésén Almási Miklós a
posztmodern halálát hirdette, legfőbb érv
ként egy szerb "hazafi" nyilatkozatát citál
va, aki hét közben éli a dolgos családfő

életét, hétvégén aztán beáll zsoldos kato
nának és játékból öl, játszik a halállal. Él
het-e így tovább a posztmodern, nem je
lenti-e a halálát, hogy több évtizedes tör
ténetének ezen a ponqán, a játékosságról
mint egy végképp lejáratott fogalomról
örökre le kell mondania?

A következő napon a nyolcvanas évek
színháza volt a megfigyelés tárgya. A szó,
hogy posztmodern, nem is hangzott el, jól
lehet oly univerzummá tágult az előző na
pokban, hogy egyfajta ezredvégi létálla
potként rögzült belénk. Talán csak azért
nem került széba, mert a neves esztéta elő

ző nap oly meggyőzően elsiratta? Az iró
niát - mint posztmodern jellegzetességet
- félretéve, mindez csak azért fontos,
mert az eszmecsere végül is a legérzéke
nyebb kérdéskört boncolgatta: korszerű
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voh-e a nyolcvanas években a magyar
színház. (Halványan sejtetve, hogy a vá
lasz némileg jellemzi majd a kilencvenes
évek elejének szfnházát is.) Ami ki
kristályosodott az az, hogy igenis volt,
van a honi színházművészetnekegy prog
resszív vonulata, amely fontos erkölcsi,
társadalmi kérdésekre keresett és talált vá
laszt, bár a kifejezésm6dja - néhány más
próbálkozást61 eltekintve - mindvégig a
pszichológiai realizmus maradt Ez a kö
vetkeztetés, bizonyos jogos büszkeség
mellett, némi aggodalmat is kiváltott a
megsz6lalókból, miközben kinn a park
ban néhányan a dzsipek gyomrába bá
multak, vagy kiskutyát vásároltak.

K4l1tli Katlllin

Az igazi Villon
Mészöly Dezs6 fonIításai és tanulmányai

"Villonnak különleges szerepjutott életem
és pályám alakulásában. Tőle tanultam
franciául; rajta kísérletezve lettem műfor

dító; érte hagytam ott a Képzőművészeti

Főiskolát; miatta csaptam fel filozopter
nek; róla írtam doktori disszertációmat; s
végül ő tanított meg arra, hogy 'mondj
igazat, betörik a fejed' ..." Mészöly Dezső

Villon ésa többiek című 1966-ban megjelent
könyvének előszavából idéztem. Ez az
életre szóló élmény most történetileg is,
szövegszerűen is összeállt az új kötetben,
ebben a szó eredeti értelmében izgalmas
és nemes olvasmányban. A jeles műfordí

tó, irodalomtörténész nemcsak szen
vedélyes Villon-kutató, de a költő megis
merésének avatott kalauza is. A középkori
Párizst úgy őrizte meg Villon költészete,
"mint a forró hamu Pompeji városát. Dan
tétól megtudjuk, milyen volt a középkor
ban a pokol és a menny. De Villontól meg
tudjuk, milyen volt a föld."

Nem Mészöly Dezső fordításait - ezt
a teljes magyar Villont - szeretném mél
tatni. Elvégzik azt majd a francia irodalom
hivatott ismerői. Egyetlen tanulmányról
szeretnék szólni, a Politikai divatok ésa ma
gyarVillon-kultusz címűről. Hányatott sor
sú, ám a mészölyi Villon-kép és műfordí-

tói felfogás szempontjából alapvet6 írás
ez. Az 197O-es évek végén egy& írásai
mellett ezen egyetlen tanulmány megje
lentetését nem vállalta sem IDés Endre, a
Szépirodalmi Kiadó nagy műveltségű,

sem Kardos György, a Magvető Kiadó
nagy hatalmú igazgatója. E tanul
mányában Mészöly bravúros párbeszédet
folytat a hazai Villon-fordítások költOi és
múfoniítói problematikájáIól. A múlt szá
zadi szász Károllyal jelezhető kezdetektől

fogva Térey Sándor, Kosztolányi Dezső,

Tóth Árpád, József Attila néhány fordítá
sáról mond kritikai véleményt, majd az
,,álarcos" Villonról, Faludy György átköl
téseir61 szólva merJegyzi: a múfoniítás
szempontjából nincs mire kitérnie, de elis
meri, hogy Villon rendkívül népszerűvé

válásában e "kegyes csalás"-nak is szere
pe volt. Majd szigorú szeretettel bírálja
Szabó Lőrinc és Vas István máig értékes
fordít6i munkáját, Vas esetében még azok
ra a nyelvi-ritmikai megoldásokra is kitér
ve, amelyeket a nagy költő fordítása új ki
adásában bírálója észrevételei nyomán fi
gyelembe vett, á~avított. A Politikai divatok
és a magyar Villon-kultusz című tanulmány
az emberi és szakmai tapintatnak, a stilá
ris eleganciának, az irodalom s a hajdani
pályatársak tiszteletének példája. (G0
ndolat-Magyar Művészeti Akadémia)

Pálmai Kálmán

'56 Kárpátalján

Az elmúlt néhány esztendőben derült ki,
hogy az 1956-0s magyar forradalom nem
csak idehaza vetett széles körben hullá
mokat, hanem a szomszédos országok
magyarságában is. Erdélyben, a Felvidé
ken igen nagy érdeklődés és rokonszenv
kísérte a budapesti eseményeket, több
esetben nemcsak a magyar, hanem a ro
mán és a szlovák egyetemisták körében is.
Hasonló volt a helyzet Kárpátalján, hiszen
az ottani magyarság, amelyet valósággal
megtizedelt az 1944 telén berendezkedő

szovjet uralom, mindig őrizte nemzeti
kultúráját, és mindig azonosult az anyaor
szág népével. Érthető volt, hogy Ungvár,
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Pomogáts Béla

Munkács, Beregszász és Nagyszöll6s ma
gyarsága hihetetlen aggodalommal figyel
te az 1956 novemberében Magyarország
ellen felvonul6 szovjet hadsereget, majd
az invázi6 első lépéseit Kárpátalján mély
nyomokat hagyott a magyar forTadalom,
igaz, az elmúlt évtizedekben ezeknek a nyo
moknak rejtve kellett maradniok a nyilvá
nosság el6lt.

Most annál izgalmasabban tárulnak fel
abban az '56 K4rpátJUján címCi doku
mentumgyCijteményben, amelyet Dupka
György és Horváth Sándor rendezett sajtó
alá a Kárpátaljai Magyar Könyvek címCi so
rozatban. A kötet részben dokumentumo
kat, részben beszélgetéseket és visszaem
lékezéseket foglal magába. Részletes képet
kapunk azokről a szolidaritási akd6kr61,
amelyeket a kárpátaljai magyar fiatalság
szervezett a magyar forradalom mellett.
Természetesen ezek az akci6k nem lehet
tek tömegesek és hatékonyak, többnyire
fiatal gyerekek készítettek néhány titok
ban teIjesztett röpcédulát, mint Milován
Sándor is, aki érdekes interjúban világí~a

meg elítéltetésének és bebörtönzésének
szomorú történetét: tizenöt éves volt akko
riban. Az ottani hatóságok 35 ezer ember
ellen folytattak le eljárást, nyomozást. so
katmond6 tény, hogy a kötethez egy egy
kori KGB-ezredes írt bevezetőt,és a követ
kező szavakkal vonja meg a magyar for
radalom történelmi mérlegét "Nos, kinek
a történelme íródott 1956-ban Magyaror
szágon? Csupán magyar eseményekről

volt szó? Vagy talán egyben a rni nemzeti
jövőnk előhírnökei is voltak ezek az ese
mények? Figyelmesen elemezve a helyzet
alakulását azon az őszön a velünk szom
szédos országban, ma már ezt is állíthat
juk" (buermix Kiadó)

Földényi F. László: A lélek szakadéka

A festészet és a zene utolérhetetlen. A szer
zö Goya Szaturnuszát leíró, magyarázó
munkája is ezt bizonyííja. A nyelv szük
ségszerűenegyszerCisít, racionalizál, az al
kotó (mCivészvagy elemző) és a befogadó
állandóan falakba ütközik. Különösen így

van ez egy, az irradonalitásba, az emberi
(?) ösztönök legmélyére vezetö festmény
elemzése során. A Szaturnusz témája és
leplezetlensége okán túl van a normalitás
határain. Goya felülmúlta a mítoszt. A ké
pi eszközök pedig a szőt,

Földényi F. Lászl6 érezhette ezt, hiszen
a mitológiai történetet félretolva a fest
ményre és Goyára összpontosított (Így
járt el a festö is, szakítva a korábbi Szatur
nusz-ábrázolásokkal "csak" azt fogadta el
a mítoszb6l, amit önmagával is összefüg
gésbe tudott hozni.) A szerző precízen mo
tívumaira bontja a festményt, és az életmCi
ismeretében értelmezi azokat. Számba ve
szi Goya megannyi magányos (Kolosszus),
önmagával küzdő alakját, felmutatia a hí
res Fekete sorozat elemeit a korábbi művek
ben. A kötet egy-egy kisebb fejezete: Az
evés, A szAj, Az elnyelés, A párviadal, Az óriás
- egy-egy motívum feldolgozása, melye
ket átsző a rettenet, az állandóan jelenlévő

borzalom: az emberevés. Rajzainak, réz
karcainak gyakori jelképe az életet felfaló,
megsemmisítő halál, mely ember alakban
végez áldozataival. A kannibalizmus
(melynek két kisebb fejezetet szentelt Föl
dényi) mint az Istenhez való közelebb ke
rülés vágyának kifejezése az archaikus
kultúrák világába vezet: a felsőbb hatal
maknak bemutatott emberáldozat szinte
valamennyi kultúra mélyén megtalálható.
Goya festményének újdonsága (vagy ép
pen 6sisége), hogy nem a mitológiai törté
netet meséli el képen, hanem amitikussá
növesztett én szorongását, végtelen félel
mét sűríti bele, mely nem csupán egyéni
probléma, hanem az európai kultúra kö
vetkező kétszáz évének egyik fő mon
dandója is. Nem véletlen talán, hogy az
ókori tárgytól elszakadni vágyó Goya al
kotása fonódott össze leginkább az eredeti
mítosszal.

A Szaturnusz öregembere, tébolyult óri
ása tehetetlenebb, kiszolgáltatottabb, mint
áldozata - állítja az elemzés -, hiszen
felismerte: nem egy másik emberi lény éle
tét oltja ki, hanem önmagát emészti fel. A
kör bezárult, a kígyó saját farkába harap,
Szaturnusz megeszi gyermekeit: eggyé vá
lik velük, testébe olvasztja őket, melyből

keletkeztek. (Jelenkor)
Mucsányi Marianna
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Andor Foldes: Erinnerungen

A tavaly Svájcban elhunyt Földes Andor
csodagyerekként tűnt fel a magyar zenei
életben, nyolcéves korában Kerner István
vezényletével játszotta Mozart B-dúr zon
goraversenyét s később századunk egyik
legjelentősebb zongoristája lett. Posztu
musz megjelent emlékezéseiben életére,
pályájára tekint vissza. "Ami velem mos
tanáig történt, amit évek hosszú során át
éltem, ami örömöt szerzett vagy bánatot
okozott, erről akartam egyet s mást el
mondani. Nem vagyok író, mondanivaló
im a zongora mellett szólaltak meg" - ír
ja kedves szerénységgel. Könyve azonban
kitűnő írói munka, megírásmódját tekint
ve is helye van emlékirat-irodalmunk gaz
dag sorában. Tartalmilag pedig magával
ragadó olvasmány, elvezet a modern ma
gyar éseurópai zeneművészet múhelyeibe.

Dohnányi Emő tanítványaként szerzett
diplomát a Zeneakadémián, s mesterei,
barátai közé tartozott Bartók Béla és Ko
dály Zoltán. A könyv leghosszabb és talán
legszebb fejezete Bartókról szól, akivel
1929-től kezdve volt személyes kapcsolat
ban, s akit másfél évtizeddel később mély
szomorúsággal kísért utolsó útiára a New
York-i köztemetőben. Már megismerkedé
sük évében bécsi koncertién előadta Sona
tináját, amikor pedig 1939-ben hosszú
évekre átköltözött Amerikába, poggyászá
ban legnagyobb kincseként őrizte a II.
Zongoraverseny partitúráját. Földes Andort
méltán tarqák számon Bartók legjobb in
terpretátorai között a zenei világban, több
mint húsz lemezfelvétele van a nagy ze
neművész zongoraműveiből. Sok évtize
des baráti jó viszony fűzte Kodályhoz is.
A Háry jánosból zongorakivonatot készí
tett, amit akkor adott át Kodálynak, ami
kor évek után először találkoztak újra a
háború után New Yorkban.

Földes csaknem két évtized múltával,
1958-ban költözött vissza Európába. Svájc
ban telepedett le s 1965-ig Walter Giese
king mesterkurzusát folytatta, közben pe
dig járta a világot és koncertezett. A könyv
megeleveníti találkozásait, beszélgetéseit a
kor jelentős közéleti személyiségeivel
(Nehru, Indira Gandhi, Sukarno, Akihitó,
Willy Brandt, Helmuth Schmidt, Margit

királynő és mások szerepelnek a könyv
ben), akikkel hangversenykörúljai alkal
mából találkozott. Talán még érdekesebb,
amikor portrészerű fejezetekben számol
be az európai szellemi élet, a művészet és
tudományosság olyan vezető alakjaihoz
fűződő kapcsolatairól, mint Einstein, B.
Russel, Becket, Ionesco, Kokoschka, G.
Grass, H. Böll, Henry Moore, Dürrenmatt.
E páratlanul érdekes fejezetek mellett szép
és mély filozófiai tartalmú elmefuttatáso
kat olvashatunk emlékezéseiben a zene
hatalmáról, lélekfordító erejéről s magáról
az emberi sorsról, az ember szellemi és
spirituális létezéséről. E szép, humanista
tartalmú könyv megérdemelné, hogy le
fordítsák magyarra és itthon is kiadják.
(Berlin: Limes)

Kenyeres Zoltán

Lengyel Péter: Mellékszerepl6k

A cselekmény ideje: 1956-1970,azon belül
is a három egyetemen eltöltött év, 1958
1961 között. A színhely a Kettes Számú El
méleti Tanszék, Szomnambulov: Az ötödik
Hétéves tervcímű regényével, meg az Osz
tályháború élesedő erávonalai című tanul
mánnyal. A politikai hangvétel szinte au
tomatikusan következne az ábrázolt kor
szakból, Lengyel Pétert mégsem ezek a
kérdések foglalkoztatják, az aktualitások
nál magasabb szintre emelkedik.

Az elbeszélés technikája rendkívül vir
tuóz, időszerkezete bonyolult. Az elbeszé
lő, a tanú szerepét játszó Madaras két egy
mást követő pillanat közé szorítia be a cse
lekményt. Kezdet és végpont tehát majd
nem egybeesik, az elbeszélés célja, hogy a
történetet újra felidézve, mintegy felülről

nézve ugyanide térjünk vissza. Az epika
ból régóta ismert szerkezetet azzal újítja
meg az író, hogy nem lineárisan bontja ki
a cselekményt, hanem az emlékezet asz
szociatív fonalát követi. Ennek köszönheti
a mű detektívregény-szerű izgalmasságát.

A könyv az ifjúságról szól: az ember
életében valahol a 20-25. életéve között
dől el, hogy milyen társadalmi szerep vár
majd rá. Bizonyos esetekben mindannyian
mellékszereplőivagyunk nemcsak a törté
nelemnek, hanem saját életünknek is. Az
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író pedig nem akar mást, mint ezt elmon
dani. Amit az előttünk lezajló emberi tör
ténésekről tudhatunk, az nem túl sok,
majdnem semmi. "Elmondok majd min
dent" - mondja Erik a regény ironikus
zárszavaként, megcáfolva Madaras regény
elején tett kijelentését, és ezzel az elbeszé
lés egész szerkezetét. Lengyel Péter e re
génye valóban megrendít6 és élvezetes ol
vasmány. (Jelenkor)

Liptai Csilla

Ulvi Cemal Erkin mtlvei

A Hungaroton nemrégiben megjelent ki
adványa gyakorlatilag teljesen ismeretlen
világba kalauzolja a hallgatót az új CD
Ulvi Cemal Erkin (1906-1972) török zene
szerző három zenekari kompozícióját tar
talmazza.

Az európai gyakorló muzsikusok és
muzikol6gusok által is csak nagyon ke
véssé ismert török zene sok évszázados
történetre tekint vissza. A középkori arab,
perzsa, bizánci hatás nyomán már a 12-13.
században autonóm, gazdag és szerteága
zó zenei élet bontakozott ki Törökország
ban, amelynek legfőbb központia a szultá
ni udvar volt. A török kultikus, udvari ze
ne kutatásában nagy segítséget nyújt a ze
nei ikonográfia, a zenészeket, hangszere
ket, zenélési alkalmakat bemutató számos
fennmaradt, varázslatosan érdekes képi
ábrázolás.

Az európai zenei áramlatokhoz történő

felzárkózás 1828-ban kezdödön meg Tö
rökországban, amikor a világhírű opera
szerzö, Gaetano Oonizetti fivére, Giusep
pe vette át az isztambuli udvari zenekar
irányítását. A tradicionális, nemzeti ele
mek ettől kezdve háttérbe szorultak (bár
sohasem tűntek el teljesen), Isztambulban
és Ankarában konzervatórium és opera
ház nyílt, kiépült az európai normáknak
megfelelő zenei intézményrendszer.

Divi Cemal Erkin - aki a múlt századi
orosz zeneszerző-csoport mintáiára szer
veződött "Türk Besleri" (Tórök Otök) tag
ja, és Párizsban a világhírű Nadia Boulan
ger tanítványa volt - műveiben tudato
san törekedett a nemzeti, sőt kifejezetten
népzenei elemek és a nyugati irányzatok

magasrendű ötvözésére. 1951-ben fejezte
be II. szimfi5niáját, amelyben konvencioná
lis formai keretek (szonátaforma) között
jut meghatározó szerephez a török népze
ne, néptáncritmika, és egy különleges ke
leti hangsor, a segah. Az 1966-ban befeje
zett Simfonia concertante legfőbb értéke az
igényesen kidolgozott, virtuóz zongora
szóiam és a sziporkázóan változatos hang
szerelés. A CD zárószámát, a Köcekce című
táncrapszódiát meglehetősen régen, 1976
ban rögzítette a Hungaroton, és a felvétel
a nyolcvanas években egyszer már meg is
jelent egy török kortárs zenét bemutató
válogatáslemezen, amely 1985-ben elnyer
te a L'Academie du Disque Francais nagy
díját.

Retkes Attila

Tornai József: A menekü16

Egy kötetnyi prózát bárki meg tud írni 
tartja az egyébként félig sem igaz mondás
-, önmagáról. Tornai Józsefnek ez a kötet
azonban egyrészt nem is az első prózakö
tete a sokadik verses mellett, másrészt a
költő valamennyire mindig önéletrajzias
prózát ír, harmadrészt A menekü16 nem is
igazán önéletírás. Nem csupán ezért, mert
a szerző regénynek nevezi, s Farádi Szabó
István élettörténetét meséli el benne, ha
nem azért is, mert a mű önéletrajznak túl
regényesített, regénynek viszont túlságo
san önéletrajzias. Mindez nem árt meg az
alkotott szövegnek, amely így kortörténet,
nemzedék- és személyiségtörténet is. A fő

hős nagyjából a szerzővel egyidős, falusi
származású munkás, tisztviselő, majd új
ságírá lesz, s végigéli együttműködésre

kényszerülő kívülállóként azt a negyven
évet, amelyet a kommunizmus határoz
meg. Részt vesz a nyolcvanas évek ellen
zéki mozgalmaiban is, de 1989 után nem
vállal közéleti feladatot, s szenved attól,
hogy a politikában a nemzeti közmeg
egyezés pillanatnyi illúziónak bizonyult.

Másként is gyötrelmes és gyönyörű az
élete. Első házassága nem sikerül, felnö
vekvő fiával sok a gond. Idősebb korában
része lesz az elementáris szerelem élmé
nyében is, de a házasság kötöttségét már
nem meri vállalni, így elveszíti az asz-
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szonyt, aki legjobban szerette őt. Azért
tartja magát menekülő típusnak, mert
nem hisz behunyt szernmel a részigazsá
goknak, s még a legegyértelműbbnek lát
szó helyzetben is meglátja a másik rész
igazságot. Nem talál választ a kérdésre:
"hogy lehetne valamilyen, mindezek fö
lött érvényes igazságig eljutni, ahogy az
őskeresztények eljutottak?".

A regény menete laza időrendet követ,
s igen tömör fejezetekből áll: a 260 oldal
86 részre tagolódik. Mégsem válik moza
ikszerűvé a történet, mert az egyetlen sze
mélyiség szorosan együvé tartja a szála
kat. S ezzel a megoldással elérhető az is,
hogy az olvasó nem kifogásolja az epizód
szereplők elnagyoltságát-elmosódottsá
gát: a főszereplőn kívül csak a sorsát meg
határozó két asszonynak és fiának a port
réja áll előttünk, valamint a nemzedéké és
a koré, dehát éppen ezek határozták meg
az emlékező és számot vető személyisé
get. (Széphalom Könyvmúhely)

VasyGéza

Nagy Sz. Péter: Hatvany Lajos

Az indulásának éveit élő Nyugat szellemi
és anyagi életének tanulmányozásakor
minduntalan felbukkan előttünk egy dús
gazdag mecénás legendás alakja. Ez a ta
lányos különc, Hatvany Lajos azonban
jóval érdemdúsabb személyiség annál,
mintsem hogy anekdoták hőseként kezel
hetnénk. Nagy Sz. Péter monográfiája is
ebből a feltevésből indul ki. Mégis: a szer
zőnek ezt a páratlanul érdekes életpályát
megjelenítve először is állást kell foglal
nia, művésznek vagy inkább közéleti fér
fiúnak tekinti-e Hatvanyt.

A válasz már a könyv szerkezetéből is
kiolvasható. A monográfus értékítélete
szerint - amivel tökéletesen egyet lehet
érteni - a század talán leghíresebb kul
túrtámogatója nem volt nagy író, hisz al
kotásai szinte kivétel nélkül diszharmoni
kusak, ellenben egész lényével egyfajta sa
játos példát mutatott, s ezzel polgári ha
gyományunk nélkülözhetetlen részévé
vált. E vélekedés logikus eredményeként
a könyv nem időrendben tekinti át ezt az

egyenetlen színvonalú életművét, hanem
külön-külön tárgyalja Hatvany írói, szer
kesztői, újságírói, valamint irodalomtör
ténészi teljesítményét. A tematikus rend
szükségessége nyilvánvaló: ezen teljesít
mények közül egyik-másik nem volna
olyan jelentékeny, hogy egy egyenes vo
nalú pályaképben is helyet kaphatna.

Annak, hogy a művész jelentőségét va
lóban sokszor elhomályosította a társasági
ember körüli hírverés, szintén megvannak
a formai következményei a könyvben. A
szerző ugyanis meglepő módon még a
műelernzések szétválasztására is hajlandó
annak érdekében, hogy helyet adhasson a
híres-hírhedt ügyek bemutatásának, ame
lyek Hatvany körül rendre felforrósították
a levegőt, ám ezeknek az afféroknak és
pereknek a leírása hasznosan illeszkedik a
szövegbe: az ilyen események után nyo
mozó részletek egy dokumentumregény
erejével hatnak az olvasóra.

Az élettények közlésével meg-megsza
kított elemzések végül is egy kibontakoz
ni nem tudó életmű képét vázolják fel.
Különösen igaz ez a látlelet a szépíró
Hatvany legnagyobb igényűnek szánt,
ugyanakkor legfájóbb művészi kudarcá
nak számító alkotása, az Urak és emberek
cimu, befejezetlen trilógia esetében,
amelynek kapcsán Nagy Sz. Péter meggy6
Wen mutaíja ki a modem mondanivaló és
a kedélyesen anekdotázó stílus zavaró
összeférhetetlenségét.

A saját művészi önmegvalósításával
mindvégig adós maradó Hatvany viszont
kivételes ösztönnel és beleérző képesség
gel helyezkedett élő és holt pályatársainak
írói világába. A monográfus épp ezért az
életmű legmaradandóbb részének a szer
telen bőséggel ontott "impresszionista"
kritikákat és az Ady és Petőfi alkotói
nagyságát érzékeltető irodalomtörténeti
munkákat tartja.

Ez kétségkívül így van. De tegyük hoz
zá: Hatvany legfőbb alkotása végső soron
önnön élete volt. Ezen "mű" mélypszícho
lógiai tartalmainak kibontása persze már
nem az irodalomtörténész illetékességi te
rülete. (Balassi Kiadó)

Tóth Zsolt
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