
Rónay László:
Erkölcs és irodalom

"A magyar irodalom rövid története" alcimmel
megjelent könyv különös jelentőségeabban rej
lik, hogy több mint félévszázada ez az első

olyan irodalomtörténeti összefoglalás a magyar
irodalom egész folyamatáról, mely szabadon,
politikai, ideológiai előfeltevések nélkül készül
hetett el. Ez irodalmunk az első korszerű, mo
dem áttekintése az ország demokratizálódó, új
korszakában. Lapunk rendszeres olvasói sok
részletével megismerkedhettek előző évfolya
munkban, mert számról-számra részleteket kö
zöltünk belőle, hogy tanárok és tanulók a
nyomdai megjelenés hosszabb időt igénylő

munkálatai előtt is felhasználhassák egy-egy
fontos részlettel kapcsolatos gondolatait.

Rónay László, akinek szakkönyveit. mo
nográfiáit, tanulmányait széles körben jól is
meri nemcsak az irodalomtörténész szakma,
hanem a literátus olvasóközönség is, világos
formában, élvezetes előadásban írta meg iro
dalmunk történetét a kezdetektől a legutóbbi
időkig. Az ősi emlékektől és az első bencés
hatásoktól Nádasig. Spiróig, Esterházyig vá
zolja fel irodalmunk fő korszakait és a kor
szakok jelentős alkotáegyéniségeinek pálya
képét. Az egyes korszakok ( humanizmus, ba
rokk, felvilágosodás, reformkor stb.) rajza kis
bevezetővel kezdődik, mely határozott hag
súllyal emeli ki a legfontosabb vonásokat, az
íróportrék élén pedig a főbb adatokat, életrajzi
és bibliográfiai tényeket rögzítő lexikon-címsz ó
szerű apróbetűs szöveg áll tájékoztatásul, s e
tények közreadása után következik a művek

bensőséges jellemzése. A könyv eszmei alapja
az a katolicitás, mely századunkban legszebben
Babits Mihály, Sik Sándor és Rónay György
műveiben öltött testet. Ennek a végső kérdések
re néző, ám a mindennapi élet erkölcsi kérdé
seivel is összefonódó katolicitásnak szelleme
sugározza be ezt a munkát.

Minden valamirevaló irodalomtörténész
szeretne egyszer egy ilyen minden részleté
ben szép könyvet írni, de ez nem mindenki
nek sikerül. Rónay László hatalmas tárgyis
merete szerencsésen párosul a modem ma
gyar esszé legjobb hagyományait követő irás
tudással.Birtokában van mindannak az elmé
leti ismeretnek, fogalmi appar átusnak. mely
nélkül ma már nem lehet irodalomtudo
mánnyal foglalkozni, mégsem terheli túl vilá-
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gosan előrehaladó, szinte már narrativnak
mondható szövegét divatos szakkifejezések
kel. Nem "metanyelven" fejezi ki magát,
ahogya szakma belső köreiben manapság
nagy divat, hanem érthetően és egyszerűen

megfogalmazza meg tudományos anyaggal
bőségesen alátámasztott gondolatait. Olvas
ni, sőt olvasgatni lehet ezt a könyvet: egy 
egy korszak szakértő tudósaitól tanárokon át
diákogig mindenki nemcsak haszonnal, ha
nem kedvvel, élvezettel forgathatja . (Vigilia)

KENYERES ZOLTÁN

Juhász Ferenc:
Krisztus levétele a keresztről

Nem lehet kétséges, hogy Gyöngyösi óta Ju
hász Ferenc a legnagyobb magyar barokk köl
tő. Az asszociált emlékképek és víziók kinövé
sei oly szjsztematíkusan térítik el eposzait fő

t émájuktól. hogy bennük ez a késleltetés való
ságos versszervező elvvé válik. Nem alaktalan
ságot, hanem csupán oldottabb szerkezetet
eredményez ez a technika, mely a 80-as évek
Juhász-eposzaiban fokozottabban és szerveseb
ben van jelen. Ezek ugyanis, szemben a koráb
biakkal. áttétel nélküli éneposzok, melyeknek
Juhász nem csak alanya, hanem egyúttal tár
gya is. A Halott jeketerigóban hosszú hallgatását
megtörve vall kizárólag önmagáról, s azon be
lül apjához való ellentmondásos viszonyáról.
Az egzisztencialista irodalomnak ez a megké
sett , de igen nagy műve a szerz ő akaratától
függetlenül, szinte önsúlyától sodratva torkol
lik valami elképesztő emberellenesség kifejezé
sébe, amit Juhász lépten-nyomon hangoztatott
humanisztikus hitvallása sem tud tompítani. A
gyönyörűen zárt formájú Fekete Saskirály - a
"magyar Dante" - hipnotikus hat ás ú, vízió
szerű képsorai és cselekménymozzanatai Ju
hász élettörténetnek egyes állomásait szim
bolizálják. A Fúszál-époszban a végsőkig redu
kált téma ürügy-volta válik nyilvánvalóvá: a
kínosan formába tört és pontoskodó biológiai
leírásoknál fontosabbak az asszociált képek.

A Kriszius levétele a keresztről is éneposz:
azokról az eseményekről szól, melyeket Ju
hász 1956-ban átélt, annak a mélyen pesszi
mista történelmi tudatnak a hangján, amit
akkortájt alakított ki magában. Barokk szer
kezete és a beszédmódja a megújabb [uhász é,
történelmi témája és versformája viszont A



tékozló országhoz és A Ilalottak királyához kap
csolja. Ennyire egyenesen kifejezett és ilyen
kegyetlen tisztánlátással Juhász még soha
nem ábrázolta az egyén kiszolgáltatottságát a
tőle idegen erőknek. A nemiség és a szadiz
mus helyenként sokkoló ábrázolását részint
ez a téma indokolja - de nagyobbrészt inkább
az a szándék, mely a kultúrember tudata alatt
rejlő "bete humaine"-t akarja felszínre hozni;
ezt a fajtájú, tudatos és páratlan önboncolást a
világlírában alighanem csak Juhász merte ilyen
sikerrel megkísérteni. És ami a legfontosabb:
képei mit sem vesztettek pontosságukból és lát
tató erejükből.

SZABÓ SZILÁRD

"Európa átépítése"

A történelemtudomány, a filozófiához és az iro
dalomtudományhoz hasonlóan, ma egyre in
kább szembesül saját fogalmi, alapvetésének
nemzeti meghatározottságával. Igy amikor eze
ket a fogalmakat - mint például magáért a
nemzetét - egy-egy történelmi régió vagy több
történelmi régió sorsának lehetőség szerint ob
jektív leírására kívánjuk használni, a kísérlet
szükségszerűen kudarcot vall. De ilyen módon
a nemzeti történetírások is önnön sorsuk rabjai
maradnak, hisz az ellentmondás feloldhatatlan
nak tűnik: a történésznek úgy kellene arra a
sorsra rákérdeznie, amelyben benne áll, hogy
közben távol legyen tőle.

Ebből a szempontból is különösen érdekes
kezdeményezés tanúi lehetünk Németország
ban, Franciaországban, Olaszországban, Ang
liában és Spanyolországban. Első ízben jele
nik meg történelmi szakmunkákat tartalmazó
könyvsorozat - mindenütt neves kiadók
gondozásában - a fenti országokban egy
szerre. Olyan országokban tehát, melyek tör
ténelmük során többször kerültek ellenséges
viszonyba egymással. A sorozat szinkroniku
san tárgyalja az egyes államok és régiók tör
ténelmét, s illeszti őket azonnal az egyes kö
!eteket meghatározó általános ternatikába.
Igy keresi a közérthető nyelven írott sorozat
a választ olyan kérdésekre, hogy mit jelent és
mit jelentett a különböző időszakokban Euró
pa a kultúra, a politika, a vallás, a társada
lomszerveződés és a gazdaság összefüggő

szempontiaiból. végül is hogy milyen sorsban
osztoznak az európaiak, milyen úton és milyen
kérdésekkel jutottak el mai önmagukhoz.

Az eddig megjelent köteteket az európai
várostörténelemről.a felvilágosodás illetve a
nagy felfedezések koráról, most újabb három
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követte: A parasztság az európai történelemben,
Az európai forradalmak, Éhség és fölösleg - Az
élelmezés kultúrtörténete Európában.

Ilyen - hangsúlyozottan nem politikai 
kezdeményezések nyilván a mi régiónk és
benne a saját történelmünk jobb és az eddi
giektől alapvetően eltérő megértéséhez is je
lentősen hozzájárulnának.

SCHEIN GÁBOR

Tűz Tamás: Agape

Arab és bizánci forrásokból ismerhetjük a tűzva

rázslat központi szerepét az ősi magyar mitoló
giában. Ismeretes a Szentivánkor, karácsonykor
gyújtott tűz kultusza, melynek tisztító, megújító
hatást tulajdonítottak. Ez motiváIhatta az 1992
ben elhunyt Makkó Lajost, hogy választott költői

nevén Tűz Tamásként jegyezze verseit.
1956-ban negyvenévesen történt világba

indulása nem tanulságok nélküli. Egy kis fa
luban kezdett lelkészi hivatásához torontói
nyugdíjazásáig hű maradt, miként szellemi
gyökereit is megőrizte melyek az Ujholdhoz
és a katolikus írókhoz fűzték. Irodalomszer
vező munkásságát is folytatta az "eltűnt idő

szigetén" ahogyan kanadai otthonát hívta.
A Magvetőnél öt éve megjelent gyűjtemé

nyes kötetében - Hét sóhaj a hegyen - érzé
kelhető, hogya kezdő évtizedek Aquinói Ta
más igézetében teltek. Döntő változást aztán az
amerikai évek, s a kontinens irodalmának ala
posabb megismerése hoz. Szellemi élményévé
válik egy Világ-Babilon, mely nem akarja is
merni Delphoi jóslatát! Tűz Tamás szerint a
művészek legfontosabb feladata épp ennek tu
datosítása. Melyhez időnként prófétai elszánt
ság, alázat, düh és irónia is szükségeltetik. Az
öregség bölcs humorával szemléli a világot, s
kétszeresen is szórványként létezőnek véli ma
gát benne: remete magyarként a csak a pillanat
mámorának élő fogyasztók kőzött, s egy a ta
pasztalhatónál, elmondhatónál különösebb lé
tezés megsejtőjeként.

S ezért ír aztán Tűz-szirnfóniát és válik
Tűzrncsterré, hogy Platón módján a Szépség
vérkőrén át közelebb jusson a titokhoz. Eb
ben segíti a festészet és a zene, hangulatok,
érzések jelzésére ezért találunk mindenütt
színárnyalatokat, műfaj- és tempójelöléseket.
A hagyományos megismerés határaira figyel
meztetnek a költeményeken végigvonuló pá
rás-homályos, tört vagy homorú tükrök. Mo
dern Babilonunk visszatérő metaforája lesz a
repülőtér, egyesítve a földi és metafizikai el
vágyódás, megérkezés helyszínét, ahol
mindannyiunk legfőbb élménye a várakozás.



A semper reformala ecclesia delut szelle
mében alkotói módszerét is megváltoztatja.
Klasszikus mértékek mallett új formákat ke
res, az olvasók aktív közreműködését igény
lőket. A nyelv alkimistája: szavakat, monda
tokat tördel szét és épít újjá sosem volt rend
be. Hiszi, az ige ismét hatni fog, ha aporként
rárakódott közhelyektől megtisztítja. Szel
lemi agapéra invitál valamennyiünket, hogy
kételkedni s bízni őszintén merjűnk, s bátran
keressük a "szem nem látott, fül nem hallott,
ember szíve által meg nem sejtett" talányokat.

Tűz Tamás fantasztikus feladatra vállalko
zik: egy szellemi Noé bárkája megalkotására.
Epítkezése létező veszélyekre figyelmeztet, s
egyben segítségére lehet jelenkori és majdani
menekülőknek.

IVÁN CSABA

Keresztury Dezső: Emlékezéseim

Keresztury Dezső. aki idén tölti be kilencvene
dik életévét. ebben a könyvben .Szülőföldeirn"

alcímmel önéletírásának első részét adta közre.
Születésétöl a berlini lektorságból való hazaköl
tözéséig. 1936-ig írja le életének első jellemfor
máló és sorsfordító helyszíneit. Zalaegerszeg, a
Balaton-felvidék, Budapest, Bécs és Berlin em
beravató hatását mutatja be életének első há
rom évtizedében. A virágnyílásos, szép Zalae
gerszegen született, édesapja a város polgár
mestere volt, itt kezdett iskolába jámi, egy idő

ben itt volt hittantanára. majd latin tanára és
osztályfőnöke Mindszenty józsef.

Az apai és anyai család szálai behálózták
Pannoniát selvezettek Gulácsra és a balatoni
dombság opálos fényű tájaira: itt élte meg a
kisdiák a régi Magyarország utolsó éveit ,és
összeomlását. Aztán a fővárosba került, az Er
seki Főgimnáziumban kiváló paptanárok oltot
ták belé azt a katolikus humanizmust, mely ne
héz időkben biztos vezérlője lett. Erettségi után
fölvételt nyert az Eötvös Colegiumba, majd
Bécsben s Berlinben tanult tovább. Berlinben
hosszú éveket töltött el a magyar intézet lekto
raként. s amikor megnősülve feleségével haza
tért a sokéves vándorútról. fölnevelő műhelyé

nek, az Eötvös Collegiumnak lett tanára.
A könyvben az életesemények elbeszélése

révén megelevenedik az első világháború
idejének dunántúli társadalma, élményszerű
en eleven képet kapunk a trianoni idők utáni
Eötvös Collegium szellemi légköréről, remek
kis portrék rajzolják elénk olyan legendás tu
dósok arcképét. mint Horváth jános, Gom
bocz Zoltán, Thienemann Tivadar. Mint min-
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den memoárban az emlékezés itt is néha
nosztalgikus párába vonja az eltűnt időt:

alighanem ez szépíti meg berlini főnökének,

a felkészültségét tekintve kifogástalan tudá
sú, de szélsőséges nézeteket is valló Farkas
Gyulának e lapokon kibontakozó alakját. A
könyvnek egyébként legérdekesebb fejezetei
közé tartoznak azok, melyek a weimari kor
szak végének Berlinjét. majd a hitleri idők el
ső szakaszát elevenítik meg a szellemi élet
mindennapjai felől.

Keresztury Dezső a legnagyobb magyar pe
dagógusok egyike, szelleme azokra a nemze
dékekre is kisugárzott - mint az én nemzedé
kem -, akiket közvetlenül már nem tanított
aktív tanárként. Emlékezéseinek ez az első kö
tete most ennek a mcsszeható pegagógiai géni
usznak az eredetét tárja föl a pannon táj huma
nista világában, kiváló katolikus iskolákban, az
Eötvös Collegium inspiráló szellemiségében, s
abban a kultúra és tudás szerétetben. mely
esszéi, tanulmányai, tudományos munkái mel
lett dunántúlias színezetű, szép költésztét is
mindig átjárta. (ArgulIlentulIl, 1993.)

KENYERES ZOLTÁN

Wassermann-Legih: La Mancha lovagja

Szép illedelmesen indult szeptemberben az
évad, aztán virágfüzéressé, fanfárossá terebé
lyesedett. Októberben a régi Thália helyén meg
nyílt a Művész Színház. Egymás után három be
mutatót is tartott a Törőesik Mari toborozta, szín
házi .előkelőségekből" álló társulat - Darvas,
Garas, Iglódi, Hernádi, Eperjes, Kubik, Bubik...
-, amely nyílt közösséget vállal a Kabos Gyula,
majd Bárdos Artúr, majd Várkonyi Zoltán vezette
elődeivel. Szintén októberben kezdődótt, s nyúlt
át novemberre az Európai Színházak Uniójának
fesztiválja Budapesten. A Giorgio Strehler létre
hozta Unió Európa legjobbjait egyesíti, pillanat
nyilag tizenhárom színházi társulást, az angliai
Royal Shakespeare Companytől kezdve, a buda
pesti Katona józsefen és a romániai Bulandrán át
Strehler milánói Piccolo Teatrójáig.

De mielőtt a milánóiak jöttek volna ide,
magyar színház látogatta meg Milánót. A bu
dapesti Arany jános Színház egy nemzetközi
műfajú előadása, a La Mallclza lovagja című

musical kapott meghívást. A darabot jó éve
mutatták be Budapesten egy ifjú színész 
Kanda Pál ---: rendezésében és két tapasztalt
rendező - ACi> jános és Ivánka Csaba - fő

szereplésével. Egy év alatt Milánóig jutott el
a produkció, bár nem egészen az eredeti for
májában: a címszereplő Ivánka Csaba beteg-



sége miatt a néhány próba után beugró Haás
Vander Péter főszereplésével. Az ismert mu
sicaltörténet - az inkvizíció börtönébe zárt
Cervantes, mintegy a maga mentségére, tár
saival előadja Don Quijote, a búsképű lovag tör
ténetét - a dómhoz közel eső Teatro Littában
kapott helyet. (Strehler Piccolójától se túl
messze.) S bár a dóm környékén itt is, ott is
fölbukkantak a magyar együttes ven
dégszereplését hirdető plakátok, az esős kora
őszi estén nem tolongtak a Litta Színházban a
milánóiak - bár aki ott volt, azt megérinthette
a kegyetlen történet lágy szépsége. Ott ékeske
dett egy hosszúkás plakát a Santa Maria dell e
Grazie mellett is, annak a templomnak a köze
lében, amely az eJpergő felületű Leonardo-re
meket rejti. Az Utolsó vacsora évszázadokon át
halványuló, darabonként, falmorzsánként meg
mentett, mindegyre újraéledő varázsa, persze,
a színház egy este kihunyó varázslatára is em
lékezteti az elfogult idegent. A tűnő szépségre,
amelyet nap mint nap éleszteni kell.

KÁLLAI KATALIN

Tükörben: Kosztolányi Dezső

Legkedvesebb könyve A szegény kisgyermek pa
naszai volt. W" minden örömöm és szerivedé
sem benne van ebben a kis füzetben, mert az
élményeim ma is gyermekélmények, szenzá
cióim ma is gyermekszenzációk". E sorokat
1911-ben közölte Űmnagamról című írásában,
hozzátéve: ha életrajzot írna. gyermekkora törté
netét szólaltatná meg "melyben minden oly regé
nyes, és sejtelmes, a vidéki gyermek riadozását.
tájékozatlanságát, gőgjét, aki egyedül van boros
és buta emberek kőzött, s készül a jövőre".

A Tükörben sorozat Réz Pál avatott váloga
tásában. Domokos Mátyás szerkesztésében
jelentette meg e kötetet. amelynek szövegi in
timitását a tükörbe nézés magányos szertar
tásán túl a névvel azonos cím is jelzi az író
hajdanvolt aláírásának hasonmásával.

Ady "édes szívű és dalu dalolónak" nevezte
Kosztolanyit. "a legkülönbnek az újonnan jött
költők közül", s vele együtt immár halhatatlan
pályatársai Babitstól, Füst Milántól, Karinthy
Frigyestőllllyésig,Szabó Lőrincigszinte egybe
hangzóan írásművészeténekmagas minőségét,

verszenéjét, prózájának ökonórniáját, jellemáb
rázolásának árnyaló erejét elemzik. Ezt igazolja
a könyv zárófejezete. a Tizenkét tükörben is. Eb
ben az említetteken kívül József Attila, Márai
Sándor, Ottlik Géza, Nemes Nagy Ágnes, Kosz
tolányi Adám, Orbán Ottó, Esterházy Péter
esszéportréi sorjáznak. mintegy - Vajthó szép
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szavával - "a halhatatlan magyar irodalom"
folyamatosságát hangsúlyozva. Ottlik Géza
plasztikus szavai ezt a nyelvben őrzött

folyamatosságot hitelesítik. "A valóság
egyetlen pillanata, impulzusa, mozzanata
sokkal sűrűbb, hevesebb, káprázatosabb,
semhogy bármivel is mérhető volna. Koszto
lányi a létezésnek ebből a sértetlen, absztrak
ciókra nem bontott alaprétegéből ragad meg
és ad át mindig valamit abból a nevenincs
teljességből, amit tényleg átéltünk. Valamit,
ami felfedezés és mégis ős-ismerős. Ráisme
rünk, mint tulajdonunkra. S ahogy mondják:
segít élni." (Századvég, 1993)

PÁLMAI KÁLMÁN

Lőporfüstben '56-ban
Kopré József könyve

Kopré Józsefet amolyan garabonciás népfiként
ismeri az irodalmi élet, igazából nem a verseit,
hanem pörge kalapját, amelytől azóta se vált
meg, hogy Szabó Pál hívására, valamikor a
harmincas évek végén szülőfalujábóla főváros

ba költözött. Pedig megérdemli a figyelmet,
minthogy egy korban, amely a népiességet ke
lendő divatárúvá és a politikai érvényesülés
eszközévé tette, ő legalább igazi paraszti szár
mazék és igazi népies. Megérdemli a figyelmet
Liiporfüstben 'Sb-ban című emlékezése is, amely
mindenképpen hitelesebb és olvasmányosabb.
mint a magyar forradalom eseményeit felidéző
mai emlékiratirodalom többsége. Kopré József
ugyanis nem kíván hős szabadságharcosként
lépni a közvélemény elé: egyszerűen elbeszéli
mindazt, ami 1956 nyara és 1957 tavasza között
vele megesett. Még azt is elárulja (micsoda hősi

legendát kerített volna más e köré a történet
köré), hogy a forradalom lázas napjaiban úgy
lett Dudás József lapjának rovatvezetője,hogy
két géppisztolyos fiatalember előállította a ké
sőbb mártírhalált halt népvezér főhadiszállására,

mint egykori újságírót és akkori tanárt, aki az öt
venes években hallgatott, azaz nem fűződ tek ne
véhez a kommunista zsurnalisztika bűnei.

Mindvégig az események sodrában élő, de
a tevőleges irányító szereptől tartózkodó ta
nú nézetéből tekinti át a forradalmat, ennek
elő- és utoéletét. Azt is elbeszéli, hogy 1957
márciusában, a hatalom köreiben félelmet
keltő MUK (ez nem ~gy újságírószervezet,
hanem a Márciusban Ujra Kezdjük, mármint
a forradalmat, jelszó rövidítésel) idején mi
ként hurcolták el többezer társával együtt a
Cyűjtőfogházba, ahonnan egy Sinka István
és Tamási Aron írásaiért rajongó karhatal-



mista engedte el. A tanú és a megfigyelő. az
események alakulásával párhuzamosan lelke
sedő és csalódott ember nézőpontja tulajdon
képpen az emberek többségének (a népnek) a
nézőpontjával azonos. Kopré József az átla
gos magyar ember 1956-os tapasztalatait be
széli el, ugyanakkor az írástudó eszközeivel:
munkája úgy "népi emlékirat", hogy egyszer
smind érdekesen megírt dokumentumregény.
(Literátor nyomda)

rOMOCÁTS BÉLA

Az eredeti Bánk bán újjászületése

Erkel Ferenc halálának 100. évfordulóján, a cen
tenáriumi ünnepségsorozat keretében, az Alpha
Line Stúdió kiadásában jelent meg nemzeti
operánk. a Bánk bán - eredeti változatban. Az
új CD kétségkívül szenzáció-értékű, hiszen az
opera most első ízben került felvételre abban a
formában, ahogy azt Erkel megálmodta. Az el
múlt évtizedekben színpadon és hanglemezen
hallható dalmű ugyanis valójában az 1930-as
évek végén készült átdolgozás.

A Bán bán a budapesti Operaház 1884-es
megnyitásától kezdve a társulat repertoárjának
egyik legkedveltebb, szinte folyamatosan mű

soron tartott darabja volt. Az évek során az el
őadást vezénylő kamagyok - az énekesek igé
nyeinek, vagy éppen saját ízlésüknek megfele
lően - állandóan változtattak a mű szövegén
és zenéjén, míg végül a harmincas évek elejére
a Bán bán - a Hunyadi Lászlóhoz hasonlóan 
már szinte felismerhetetlenné vált. Ekkor hatá
rozta el az Operaház vezetése az Erkel-operák
egységesítését, modemizálását. A Bánk bán át
dolgozására 1938/39-ben került sor; a drama
turgiai és szövegváltoztatásokat Oláh Gusztáv
és Nádasdy Kálmán, míg a zenei korrekciót Ré
kai Nándor, az Operaház vezető kamagya vé
gezte el. Nádasdy az eredeti librettó 95 ')\rát
megváltoztatta, és Rékai is számos jelenetet át

"írt, lerövidített, vagy teljesen kihagyott, bár a
kimaradt témákat, motívumokat mindig igye
kezett a darab egy más szakaszába beilleszteni.
Az új változat 1940-es bemutatója óta fel sem
merült az eredeti dalműhöz való visszatérés
gondolata. Az eredeti zenei anyag is csak a kö
zelmúltban, Bácskai György közreadása nyo
mán vált ismertté, s ekkor készítette el Oberf
rank Géza is az Egressy Béni-féle eredeti szö
vegkönyv szellemiségéhez visszatérő, bár kissé
modemizált librettót.

Az Alpha Line Stúdió felvételén a címsze
repet Molnár András, Melindát Kertesi Ing
rid, Gertrudot Marton Eva, Tiborcot Gáti Ist-
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v.in, Ottót Daróczy Tamás, Peturt Kálmándi
Mihály, Biberachot Airizer Csaba, a királyt
Gurbán János alakítja. A kitűnő egyéni telje
sítmények mellett említést érdemel aduettek,
együttesek, kórustételek meggyőző, magas
színvonalú előadása, és az Oberfrank Géza
irányította zenekar (Budapesti Szirnfoniku
sok) igényes, koncentrált kísérete is.

A kiadó igazgatója, Benedek Tamás önzet
len felajánlásának. a közreműködő művészek

nek, és a technikai szempontból is elsőrangú

felvételnek - zenei rendezője Erkel Tibor,
hangmérnöke Mocsáry Gábor - köszönhető

en a Bánk bán eredeti szépségét a szélesebb ze
nekedvelő közönség is megismerheti.

RETKES ATTILA

Bori Imre: Prózatörténeti tanulmányok

A magyar próza alakulástörténetének egy le
hetséges hosszmetszete az újvidéki Bori Imre
többnyire már más kötetekben megjelent tanul
mányaiból összeálló új könyve, melyben As
bóth János Almok álmodója című (1878-ban
megjelent) regényéről Déry Tibor egy évszá
zaddal későbbi Kyvagiokén című kisregényéig
haladva az időben a 11O,\''Yan írni II korszellemében
kérdéskörét vizsgálva keresi regényeink, no
velláink modernségének jegyeit, formáit. A két
szélső pont, Asbóth és Déry között kap a kö
tetben tanulmányi terjedeImet Justh, Jókai, a
két Cholnoky, Móricz, Csáth, Török Gyula.

Bori Imrének, az irodalomtörténész-tanul
mányíró munkásságát a permanens felfedező

szándék és egy újszerű irodalomszemlélet
igénye jellemzi, utalnék csak a magyar
avantgárdot felfedező kötetei re, illetve a ma
gyar irodalmi modernség alakulását tárgyaló
eddigi két könyvére.

Az Almok álmodójában a tanulmányíró azt
a pillanatot fedezi fel, amikor a "próza krízi
se - először - ad jelt magáról", első ízben
jelennek meg a magyar regényírásban a for
mai újítások, kap formát a szimbolizmus.
[usth Művész szereleni című regényében a
"művészsors és művészélet" modem kérdés
köreire ismer, arra a pillanatra figyel fel, ami
kor megszólal "az író önnön művészetéről

való gondolkodásának problematikája". Jó
kai esetében Bori újraértékelésre vállalkozik.
Móricz életművében a Nyugat fénykorával
(1908-1912) egybeeső modernista törekvése
ket vizsgálja, Csáthban az új ember új művé
szetének igényét fedezi fel, illetve küzdelmét
a szecesszióval, amely során az író a sze
cessziós novella mintadarabjait megalkotva



kínál a "század első évtizedeinek forma
kultúrájához" jelentős prózatörténeti adalé
kokat. ír Krúdy-effektusról, az Ede« Anna
kapcsán az írót és hőseit egységesítő néző

pontról, Füst és a történelem kapcsolatának
természetéről,az író művészetének jobb meg
értése érdekében a Céda és a szííz elemző vizs
gálatával sürgeti a regényelv minősítését.

Bori Imre kötetének mindegyik tanul
mánya az epikával folytatott írói küzdelem
módozatait figyeli. Meglátásai vonzóak és
nyilván vitára serkentenek. de mindenkép
pen bizonyítják prózánk és a szerző szellemé
nek vitalitását. (Forum-Akadémiai Kiadó)

GEROLD LÁSZLÓ

Shakespeare:
Vízkereszt, vagy amit akartok

Vlad Mugur vendégrendező jegyzi a Művész

Színház második bemutatóját, Shakespeare viike
resz~ét. Ha úgy tetszik, elismerés, ha úgy tetszik,
némi kis tiszteletlenség "román iskolának" nevez
ni azt a szimbolikus, hol szürrealizrnusba, hol si
ma eklektikába hajló színházi stílust, amelynek itt
Magyarországon is több alkalommal tapasz
talhattuk már a megnyilvánulásait. (Itthon el
sősorban Dan Micu vendégrendezései képviselik.
Most is volt bemutatója: Arany János Színház,
Scapin fu1angjai,) Megnyilvánulásait igen, vég
képp meggyőző fonnáját még nem. A Művész

Színház-i előadásnak is sorolhatnánk a kisebb
következetlenségeit, az egységes stílusba nehezen
illeszthető shlusjegyeit, a l'art pour l'art oda
biggyesztett tárgyakat, furcsa vagy megmagya
rázhatatlan mozzanatokat. Emelvényt, vetítő

vásznat, Ie-föl huzigált hatalmas kőgolyót, két
manöken alkatú agarat, hozzájuk, de csak hozzá
juk illő udvarhölgyekkel. árnyjátékot, bohóctréfát.
vagy amit akartok, De nem sorolj uk. Legföljebb
szkeptikusan megjegyezzük, hogv ez az érzé
keinkre hatni kívánó színházi stílus, amely fel
tartott mutatóujjal figyelmeztet, valami olyasfé
lét mondván, hogy "ami megmagyarázhatat
lan, annak okát ne keresd", nos, ez a stílus sok
helyütt élvezetes, ötletes, néhol pergi'>, néhol
megható, néhol egyenesen fergeteges, csak ép
pen oda, az érzékek mélyére nem hatol el.

Rengeteg tehetség, szikrázó művész/szín

ház/i erő pereg így el, foszlik szét a tengerparti
mesében, a fájdalmas szép Olívia, a szerelmére
áhítozó herceg és a megtévesztésig hasonlító
fiú-lány ikrek illyriai történetében, Ami nem
pereg a semmibe, az viszont emlékezetes, Eper
jes Malvoliójának vásárian őszinte fájdalma,
Hernádi Olíviájának riadt szerelernféltése, Ga-
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ras heringszagú Sir Tobyjának jótékony bosz
szúállása, Törőesik komornájának riadt talpra
esettsége, Iglódi vékonylábszárú nemes ütő

döttjének sírós clown-arca, a férfiruhába bújta
tott Bánsági Sebastian-Violájának széfporladó
határozottsága, és egyáltalán az egész nemes
kompánia univerzális tétovasága, meg a rende
zö nagy ötlete: Gáspár Sándor szorongó lelkű,

szuverén bolondja, aki felemás festőköpenyé

ben a Művész(et) maga. A csalóka látszat és a
valóság sajátos keverékében hol irányítója, hol
clszenvedőie,hol teremtője, hol kiszolgáltatottja
az eseményeknek. A Művész Színház még ma
ga is szorong, Tehetsége van és ügy is, amiért
érdemes legyőznie a félelmet.

KÁLLAI KATALlN

Kabdebó Tamás: Deus ex machina

Kabdebó Tamás egyéniségét két kifejezéssel
szerétném megrajzolni: kiművelt ernberfő és
homo ludens, Onmagát kétszívíínek nevezi, a
Deus ex machina círnű kötetében, mert amint ír
ja: "Kétnyelvű közegben élek; szigetmagyaror
szág az egyik, az angol tenger a másik."

Kabdebó a manchesteri egyetemen a ma
gyar forradalmak történetét tanította, a londoni
egyetemen pedig hat költészeti szernináriumot
tartott. Elsősorban azonban könyvtáros,

Mintegy húsz angol és magyar könyvből

áll eddigi életműve, A Deus ex machina magyar
(;~ angol nyelvű versei és prózai versei túl
nyomórészt filozófiai és teológiai kérdések
kel foglalkoznak, a hit és a kételkedés örök
problémáival. De akadnak játékos, történel
mi őrletei is, Elragadó elképzelése a nagy gö
rög eposzok keletkezéséről:W" Ulisszes.. ült
J mólón, pecált. s ha nem kaptak a halak, ősz
mellszőrét. fonogatta és rnesélt. Egy kisfiú
hallgatta, Ö szedre neki a csalit. Homérosz
nak hívták,"

Újra és újra szóba kerül az anyanyelv
problémája, amelyről többek között így ír: rr ...

Szent Péterbe: Pázmány Pétert/Londonban
Petőfit Idézd." Maradjon meg élő elved/ el
ne nveld az Jnyanyelved","

Megható és mulatságos A !a;tked6 le'0de az Úr
hoz Számtalan világi kérelern után így könyö
rög: "Lásd hasznomat Uristen. de ne úgy, hogy
csizmát varrjanak a bőrörnből, hanem úgy ha
szentjánosbogárnyit is, növekedjék általam a
fény és ne csökkenjen a munkáló szeretet."

A 300 számozott példányban megjelent
kötet, a szerző aláírásával bíbliofil ritkaság,
(Albiol! Ediiions)

VADNAY ZSUZSA


