
Boros László: Megváltott lét

A legnehezebb, legsúlyosabb kérdéseket ve
ti fö1 ez I a könyv, azokat a kérdéseket, me
lyekkel minden hívő ember szembekerül s
amelyek - valljuk meg - sokaknak szerez
nek gyötrő órákat. Miért van szenvedés, mi
ért van betegség, miért van halál, s ha mindez
létezik, nevezheljük-e Istent jónak? Ezek azok
a kérdések, melyek sok emberben megingat
ják a hitet, melyek kétségeket támasztanak a
hit erejével szemben az élet nehéz, keserves
pillanataiban. Alapkérdések ezek.

A könyv gondolatmenete abból indul ki,
amit Jézus mond: "Én vagyok az első és az
utolsó, és az élő . Meghaltam, s lám mégis
élek, örökké. Nálam van a halálnak és az al
világnak éi kulcsa" (jel 1,18). A gyötrő, hite
tingató kérdésektől a keresztény "öröm"
megértéséig vezeti el a vallás iránt nyitott ol
vasóját e kis kötet gondolatmenete. "Az
'öröm' szóval azt a belső beállítódást fejezzük
ki, amellyel egy kereszténynek élete kérdése
ivel - különösen szenvedéseivel - szemben
viseltetnie kell. A keresztény létben az öröm
a legfontosabb mérce. Ha valami nemcsak a
felszínen, hanem létünk legmélyén nyomaszt
minket, az nem keresztényi, ellentmond az
Ur szellemének. Ha az emberi lét sötét olda
lairól - betegségről, szenvedésr ől, halálról
- gondolkodunk, el kell jutnunk az ör ömi g,
különben gondolataink nem keresztényiek."
Természetesen nem fenyegetésként vagy kita
gadásként írja ezt a könyv, hanem ellenkező

leg: tiszta, egyszerű szavaival elvezeti hívő

olvasóját a keresztény öröm tartalmának be
látásához és teljes lélekkel való átérzéséhez.

Boros László 1981-ben alig ötvennégy éves
korában húnyt el, vallástörténetet tanított az
innsbrucki egyetemen, halála előtt néhány év
vel kilépett a [ézustársaságból, melynek 1945
től tagja volt, s utolsó éveit - már súlyos be
tegséggel küzdve - teológiai munkáinak szen
telte. Az űjabbkori magyar teológiai gondolko
dásnak . ahhoz a nagy vonalához tartozott,
melynek Schütz Antal, Horváth Sándor volt ki
emelkedő tagja. A XX. századi kereszténygondol
kodók cím ű könyvsorozat keretében megjelent
kötet nem teológiai szakmunka, hanem a hívők

széles közössége számára világosan, érthetően

és -rendkív ű l szuggesztíven megírt okfejtés.
A hat fejezet - melyek a teremtésről, az

Istenben való létről, a betegségről, a szenve-
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désr ől. a halálról, az örök életről szólnak 
végső summázataként jut el a befejező mon
datokig: "Minden beletorkollott az isteni
örömbe. Ezt a csendes, átható örömöt kell ki
árasztani a kereszténynek a világba, amely
oly kevés jót és oly sok szenvedést ismer.
Nem szabad megijednie saját szíve ürességé
től. Urunk megígérte, hogy élő vizek forrása
leszünk. Ha megkíséreljük, hogy gyűlölet és
önző kérlelhetetlenség nélkül, egyszeruen és
Istenben bízva készen álljunk a világban és
hivatásunkban Isten visszahozhatatlan aján
dékának befogadására, akkor öntudatlanul
akaratlanul az isteni öröm forrásaivá vá
lunk." A könyvet német eredetiből Ambrus
Gabriella fordította magyarra. (Vigilia Kiadó)

KENYERES ZOLTAN

Thomka Beáta: Áttetsz6 könyvtár

Mai (ön)értelmezési térbe belépő olvasó, akinek
be kell számolnia a műhöz és önmagához ve
zető útiáról. a hermeneutikus szemléletmód
alapján, csak nagyon nehezen találhat útközben
olyan helyet, ahol lábát megvetve elgondolkod
hatna magáról az útról, az út irányáról és a lé
pésekről kül ön-külön. Pedig csak így állíthaljuk
vissza szemléletünk kőzépponíjába - az alko
tás fenomenológiai természete szerint - a mű

vek igazságigényét, amint Gadamer javasolja,
és csak így válhat az értelmezés (ön)kritikává.

Thomka Beáta is ezzel kísérletezik az
újabb magyar irodalomról szóló kisesszéinek
gyűjteményében, melyeket a korábbiakhoz
hasonló érzékenység és pontosság jellemez.
Bizonyos részproblémák felfedésekor jól al
kalmazza a strukturalizmus módszereit, mi
közben mindvégig ragaszkodik státusához:
egy olvasó beszél, aki ezt vagy azt a könyvet
leveszi magánkönyvtárának polcáról, és elfo
gadl'a, ami gondolkodnivalót azok adnak ne
ki. gy az a teljesség, ami e gyűjteményben

kirajzolódik, semmiképpen sem a kortárs ma
gyar irodalomé - ezt nem is lehet elvárni -,
hanem az olvasóé, aki azonban néha belefe
ledkezik az olvasásba. Ezért a könyv a fenti
igénynek csak részben tesz eleget, mert az ér
telmező meghívásának és közeledésének
módját mintegy eleve igazoltnak tartja. Az itt
lehetségesnél hosszabban kellene szólni a kö
tetben található műfajelméleti írásokról. Ezek
remélhetőleg kidolgozottabb formájukban is



napvilágot látnak majd, egyelőre inkább érté
kes és ígéretes vázlatoknak tekinthetők,mint
kimerítő esztétikai tanulmányoknak.

így, amint van, fontos kötete ez alig létező
kritikai esszéirodalmunknak. (Jelenkor)

SCHEIN GABOR

Kertész Imre: J~gyz6könyv
Fsterházy Péter: Eretés irodalom

Ez nem két könyv, hanem egy, és annak
sem túl hosszú, mindössze hetven oldal.
Kertész Imrét leszállítják Hegyeshalomnál a
vonatról, mivel az engedrlyezettnél több
valuta van nála, Esterházy Pétert hagyják
továbbutazni ugyanott, pedig több forint la
pul a táskájában, mint szabad lenne. Nagy
jából erről szól az ebben a kis kötetben egy
máshoz kapcsolt két írás. Erről meg sok
egyébről. Pontosabban szólva, nem erről, ha
nem valami egészen másról, de hogy miről,

azt elmondják sorban, hetven oldalon, el kell
olvasni. E rövid recenzió legfeljebb a kérdé
seket vázolhatja, amelyeket a két írás elbeszé
lő-filozofáló szerkezetének mélyebb rétegei
ben fölvet vagy velünk, olvasókkal föltétel.
Lehet-e végre Európának ebben a szegletében
gerincroppanás nélkül élni? Meddig tart a fo
golylét és mikor kezdődik a szabadság? Ho
gyan működnek a félelem titkos rugói? Hol
tűnik fel végre, feltűnik-e egyáltalán a méltó
sággal vállalható élethez szükséges szeretet?

Esterházy Péter mint ismeretes a "Péterek"
közé tartozik, azok közé az akkor fiatal próza
írók közé, akik a hetvenes évek közepe táján
átrajzolták a modem magyar regény és elbeszé
lés értékrendjét. Akkor indult a náluk jó két év
tizeddel idősebb Kertész Imre is. Sorstalanság cí
mű regényével szinte észrevétlen, mondhatni
nyomtalanul lépett legjobb íróink sorába. A "Pé
terektől" hangos volt a kritika, őt csönd övezte,
alig keltett visszhangot: regényének jelentőségét

jó évtizeddel később kezdték felismerni.
A Jegyzőkönyv és az Élet és irodalom most

hasonlóan vélekedik a század- sőt ezredvég
hez közeledő ember sorsáról, de más hangon
szólal meg. Kertész Imre írása novellasze
rűbb. Előtérrétege egyszerűbb és áttekinthe
több: olyan mint egy egyvonalas ferenczy Bé
ni rajz, amiben nem az volt a csoda, hogy
jobboldalán megbénulva megtanult balkézzel
rajzolni, hanem az, hogy az egyetlen vonallal
fölrajzolt alakban ott volt mindaz, amit ko
rábbi évtizedek lázas kísérletei megteremtet
tek. Ebben a látszólag egyszerű eszközökkel
élő próbázan is föllelhető a modern narráció
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szinte minden szköztechnikai vívmánya: s a
világos egyszerűség az elmondhatatlanul bo
nyolultat zárja magába. Esterházynál kompli
káltabb a nyelvi előtér, a mondatok asszociá
ciós kiágazásai, a nyelvre való állandó reflek
tálás lazább szövésűvé és mégis - az ábrá
zolt tárgyiasságot tekintve - zsúfoltabbá te
szi szövegét, Mint amikor a kubisták alakza
tokkal telefestett vásznain a tárgyak fölismerhe
tetlen és súlyos sokaságából egyszercsak el
őtűnt egy gitározó leány légies figurája. Persze
Esterházy prózájában sem arról van szó, hogy
a bonyolult felől az egyszerűbb felé haladna,
ilyen haladás nem is létezik a komoly iroda
lomban, hanem arról, hogy azt, ami a világban
irracionálisnak mutatkozik (kicsit kevésbé de
rűlátóan fogalmazva: magát a világot) az érte
lem sugarával próbálja a nyelvi érzékelés fény
körébe vonni. Az ebben az alig harminc oldal
nyi írásában is föl-föltörő nagyszerű humora
tulajdonképpen arra szolgál, hogy ennek a
már-már reménytelen erőfeszítésneka pátoszát
észrevétlenné tegye. (Magvető - Századvég)

KENYERES ZOLTAN

Herceg János: Régi dolgaink

Bácsországnak legendája van. Ezt most, arnikor
észrevehetően napról napra veszti el régi, sajátos
jellegét,amikor a szó legrosszabb értelmében bal
kanizálódik, egyre piszkosabb, hangosabb, mo
dortalanabb, nyersebb, kulturálátlanabb, külő

nösképpen látiuk, érezzük és fájlaljuk. Ezért is
fontos, fontosabb, mint. bármikor előtte, hogy
megismerkedjünk a Bácska múltiával, szellem
i hagyományával, jeles embereivel, a bácskai vi
lággal és népével. Esezt senki sem ismeri jobban
Herceg Jánosnál (1909), a jugoszláviai magyar iro
dalom doyenjénél, aki több, mint húsz év alatt
immár hetedik bácskai kötetét jelenteti meg, hol
visszaemlékezés, hol regény vagy helytörténeti
esszé formájában, kivétel nélkül szépírói színes
séggel, olvasmányosan idézve fel régidolgainkat.

Herceg János bácskai kilátótornya szülő

városa: Zombor, az egykori vármegye-szék
hely. Breviáriuma azonban nem csak helyi,
hanem bácskai, sőt vajdasági jellegű is. S nem
is kizárólag magyar vonatkozású, hanem
mint a bácskai élet s kultúra, szerb is, bunye
vác és sokác is, német s zsidó is. Ez a "sok
szor csak utcák által elválasztva" létező ve
gyes lakosú Zombor (vagy Bácska) úgy egy
séges, hogy "benne minden nép külön világ".
S az utóbbi évek cudar változásai mintha ép
pen ezen a sajátosságon gázolnának át sáros
lábbal, fület sértő hangos szóval.



A régmúlt időket, az egykori Zombort, a
bácskai csatornát említő, a táj és irodalom sa
játos összefonódását példázó könyv - noha
nem csak magyar - most különösképpen a
két háború közötti kisebbségi lét vonatkozá
sait idézi, ezekre figyelünk éberebben, érzé
kenyebben, s kevésbé Gozsdu Elek, Papp Dá
niel, a színháztörténész Bayer József, a Tolsz
tojjal barátkozó Schmitt Jenő, a festők vagy a
nábobok meg csodabogarak viselt dolgaira. A
magyar iskolák bezárása, a tanítók, tanárok
elbocsátása, az államnyelv dominanciája érin
ti meg a mai olvasót, aki egyebek között
hasznos tapasztalatokat is gyűjthet Herceg
emlékező soraiból: "...élénken élt egyféle bel
ső ellenállás és ragaszkodás nyelv és szárma
zás attribútumaihoz. Igények jutottak kifeje
zésre (...), habár a hatóság különféle akadá
lyokat gördített elébe, a színjátszás virágzott,
s a legutolsó műkedvelő előadást is telt ház
tapsolta végig. A magyar könyv is megkülön
böztetett tiszteletben részesült (...), a csak ki
csit tehetősebb parasztházban ott volt a mes
tergerendán a biblián és a kalendáriumon kí
vül Petőfi verseinek gyűjteménye, amely az
tán öröklődött a családban". (Forum, 1993)

GEROLDLAsZL6

Spiró György: Csirkefej
A Magyar Kultúra Napjára hozta el Budapestre
a Szatmárnémeti Északi Szinház Spiró György
Csirkefej című darabjának színpadi feldolgozását.
Ez a tény is erősíteni látszik, hogy a kevesebb,
mint egyévtizede született dráma, a maga tragi
kusan realista, önsanyargatóan őszinte, ámyaltan
összetett világképével - annak ellenére, hogy a
kortárs művek kategóriájába tartozik - már
most kezdi közelíteni a megítélésnek azt a formá
ját, amely olyasfajta jelzőket szokott használni,
hogy "nagy" és, hogy "nemzeti". (Lesz idő, mikor
már nem csupán közelíti, de el is éri.)

A szatrnárnémetiek Kövesdy István főiskolai

hallgató rendezte tehetséges előadása a darabot
elsőként bemutató Katona József Színház pro
dukcióját vette mintául. Még az is nyilvánvaló,
hogy nem az első - Gobbi Hilda főszereplésé

vel játszott - változatot, hanem a Törőesik Ma
rival készült másodikat. A párhuzamok, gyako
ri reminiszcenciák mégsem gyöngítették el a
produkciót, sőt az épp ezek miatt hangsúlyozó
dó, szükségszerű és szándékos eltérések révén
az előadás még inkább megerősítette a dráma
tragikus örökérvényűségéneka képzetét.

A Spiró-mű, mint a világot a maga teljes
ségében, jóllehet tendenciózusan figyelő mű-
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egész, számtalan aspektusból értelmezhető.A
macskaöléssel kezdődő és az öregasszony meg
gyilkolásával végződő városi történetet, mely
egy szanálásra váró tanácsi bérház omlatag fa
lai közt kap helyet, a szatmárnémeti produkció,
egyéb rétegei mellett, hangsúlyosan az istenke
resés drámájaként fogja föl. Istennel való kap
csolat úgy válik alapvető jelentőségűvé az egy
mást indukáló események sorában, hogy a
megléte - a Vénasszony és a Tanár más más
alaphelyzetből fakadó, de egyformán kétségbe
esett erőfeszítései a hit megtalálásáért és kitel
jesítéséért - és a hiánya - az Apa és a Srác
szétroncsolódott világképében Isten csak a ká
romkodás szükségét veti föl. Ezzel összefüg
gésben - újszerű módon - az előadás kissé
eltereli a figyelmet az áldozatról, de - talán
Czintos József revelatív apafigurájának köszön
hetően - annál erélyesebben szól a látszólagos
ártatlanságba burkolózó közönyröl, mint a leg
mélyebb bűnök forrásáról.

KALLAI KATALIN

Sinka István: Nagy utakról hazatérve

Furcsa tud lenni a költők sorsa, s nemcsak éle
tükben, hanem halálukban is. Sinka István
(1897-1969) szinte soha nem mondhatta el ma
gáról, hogy elkényeztette őt a sors, hacsak arra
nem gondolt, hogy mekkora tehetséget kapott,
s arra is módja nyílott, hogy ezt érvényesítse, ki
is teljesítse. Sanyarú helyzetű,nyomorgó alkotó
volt jó néhány irodalmunk történetében, de ta
lán senki se jött a nincstelenségnek és kisemmi
zettségnek olyan bugyraiból, mint ő, akinek
még arra is csak deresedő fővel nyílott módja,
hogy autodidakta módon rendszeresen művel

hesse magát. Sokszoros csoda, hogy művésszé

tudott válni, hogy írásai nem egy pajtában vagy
padláson enyésztek el. Ha nincs a harmincas
évek népi mozgalma, alighanem az ismeretlen
ség maradt volna osztályrésze.

Korántsem volt tévedhetetlen e bonyodal
mas században, de a legnehezebben rátalált a
leghelyesebb útra: kiismerte művészetének

ideális me~yilvánulásimódjait. Ha csak szo
ciológiai ertelemben lett volna hiteles lírai
híradás életműve a legelesettebb néprétegek
ről, akkor is maradandót alkotott volna. O
azonban egy nép tudatás, lelkiségét örökítette
meg elsősorban, olyan szemlélettel, amelyet
népi mitologizmusnak, népi szürrealízmus
nak szoktunk nevezni, de amelytől a tárgyi
asság sem idegen. Ha versének tárgyköre a
jelenben mozog, gyakorta az indulat irányít
ja, ám ha a múlt a meghatározó, az ernlékidé-



zést rezignált elégikusság hatja át. A pálya
1945 utáni szakaszában mindinkább ez a
döntő. Félreszorítva, betegen alkotja meg a
két nagyszabású művét, a Mesterek uccáját és
a Szigetek könyvét, amelyek máig csak néhány
költő tudatában foglalhatta el méltó helyét.

Ezért is olyan fontos, hogy végre kezünk
be vehetjük Sinka István összegyűjtöttverse
inek két kötetét. Medvigy Endre sok éves kut
atómunkájának eredményeként nagyon sok
ismeretlen, elfelejtett művet tár az olvasókö
zönség elé, s csak néhány írást hagy az utó
korra. Reménykedjünk, hogy Sinka István
végre igazán hazaérkezhet, s a tiltás, a meg
tűrtség, a félreismertség évtizedei után vitat
hatatlanná teszi, hogy általa is rangosabb a
magyar költészet. (Püski)

VASYGÉZA

Fenyvesi Ottó: A káosz angyala

Rilke és Nemes Nagy Ágnes verseiben minden
angyal iszonyú. Hiszen azért angyal, hogy rop
pant erővel létezzék a mi törékeny embervol
tunkhoz képest. Fenyvesi Ottó, a Vajdaságból
menekült költő sem látta és láttatja másnak e
lényt. Az egy háborúval előbb élt (-halt)
klasszikusunk, Radnóti Miklós szintén ,,félel
metes"-nek nevezte az angyalt, s tán Fenyvesi Ot
tó Bácskájától, e mostanitól, térben nem is olyan
messze élte át, írta le a szerb című Razglednicák
ban, hogy az angyal pusztulást csodál...

Fenyvesi Ottó angyala csak ámul, "nem
hisz a szemének": hogyan rántható ki költő

és civil polgár lába alól szőnyegként a szülő

föld. A versek mintha ebbe a pillanatba 
mozzanatba akarnák sűríteni a datálások ál
tal összeadható (kiszámíthatatlan) esztendő

ket és azok (valószínűtlen) rossz álomba illő

eseményeit. Jelen és múlt, választott haza
(Graningen s Tapolca között Veszprém) és el
veszített otthon (Bácskatopolyától mondjuk
az Adriáig egy ismét aktualitását vesztett
szellemi térképen) relátivizálódik verssorról
verssorra. Az értelmes létezés után Dürer an
gyalának gyógyíthatatlan szomorúságával
nézhetne a lírikus, ha nem használná még a
filmes társművészet irgalomtalan pontossá
gát is, mintha kamerák objektívein keresztül
látná mindazokat, amikből elkészíthető a
veszteségek inventáriuma. Víziók dokumen
taristája itt a lírai főhős. A végítéletkori zűr

zavarhoz esik közelebb a költő létezésének te
re, maga a káosz, semmint a teremtéselőtti le
hetőségek végeláthatatlanságához. Szerettei
és tárgyai apokaliptikus fényben állnak. Az
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angyalok holtakat vezetnek, meneteitetik a
barátot, Sziveri Jánost is. e világvégi tájban az
apa ingje szárad egy kerítésen.

Fenyvesi Ottó hangja "poszt-ginsbergi",
inkább Danila Kis és Nagy Gáspár dél-kelet
közép-európai szabadverseivel rokon, profá
nabb hasonlattal: mintha egy lemezlovas be
szélne, aki a dallamok fölött mondja, mondja,
mert fél, ha pillanatra is abbahagyná, örökre
némulna el. 19y szakadnak fel belőle a .fél
hosszú"-hosszabb versek arról a valóságról,
ami "nem akar tudomást venni rólunk", s
ami éppen ezért pontosan olyan iszonyú, akár
az angyal. Viviszekciós őszinteséggel találko
zik, aki kezébe veszi ezeket a rémületükben
is szabatos versbeszédeket; Fenyvesi Ottó
harmadik kötetét. A Szőcs Géza és Zalán Ti
bor nevével fémjelzett nemzedék tagja két
ségbeesett és fegyelmezett szép összeállítást
készített szövegeiböl és kollázsaiból...

S még somyi remény nélkül sem hagy
minket, a hatvanvalahány oldalon: "mert
semmi nem megyegyszerűen,tisztán, őszin

tén / csak reggel iskolába a gyerekek". (Szi
várvány Könyvek 21. Chicago/Budapest 1993.)

NÉMETH ISTVAN PÉTER

"Búcsú a szonátától" 
Dalmay Miklós lemeze

Az egyre színvonalasabb produkciókkal jelent
kező budai magánkiadó, a Preludio gondozá
sában jelent meg a fiatal zongorista-generáció
hoz tartozó Dalmay Miklós szólólemeze, ame
lyen a művész Beethoven-szonátákat és baga
telleket játszik. Dalmay a Zeneakadémián Fal
vai Sándor irányításával fejezte be tanul
mányait, és 1987-ben diplomázott, közben részt
vett Vásáry Tamás, Sebők György, és Cziffra
György mesterkurzusán. Később a Stockholmi
'Zeneakadémia művészosztályában Simon
László professzor asszisztense volt, koncerte
zett a Svéd Rádió Szimfonikus Zenekarával, majd
elnyerte a Svéd Királyi Akadémia ösztöndíját.

Igényes kivítelő CD-jének nyitószáma az
op. 13 jelzésű Pathetique-szonáta. A lassú be
vezetés súlyos drámaisága és az első tétel ki
robbanó virtuozitása Dalmay előadásában

egyaránt maximálisan érvényesül. A szép
hangszínnel megszólaló lassútétel bensőséges
harmóniája, és a záró rondó sodró lendülete,
folyamatossága is maradéktalan élményt jelen
tett. Az op. 33-as Hét bagatell tolmácsolásakor
Dalmay igazolta sokoldalúságát mind a hét té
telben sikerült kialakitania a mű ideális hangu
latát, alapkarakterét, és gondosan megvalósítot-



ta a kínálkozó érzelmi-dinamikai kontraszto
kat. Ugyanakkor megőrizte szerves egységét.

Lemeze "jelmondatául" Dalrnay Thomas
Mann Doctor Faustusánakaz op.111-es c-moll
szonáta Arietta tételére vonatkozó idézetét
választotta: "Búcsú a Szonátától". Beethoven
utolsó zongoraszonátája valóban kivételes
pillanatot jelöl a műfaj történetéb.en, ~iszen

végleg lezár egy korszakot, a szonata f~nyko

rát a bécsi klasszikát, ugyanakkor nyítanya
és ~lőfutára a 19. század szerteágazó, roman
tikus szonátairodalmának. Dalrnay kitűnően

ragadta meg a kompo~!c~ó ~ej~elme~, me~i!a
tiv alapkarakterét, d~ jatekab<:>! a v~rtuozltáS,
a túlfűtött érzelmesseg sem hiányzik.

RETKESATTILA

A jugoszláviai magyar irodalom
1988. (és 1989.) évi bibliográfiája

Az 1969-ben alakult Újvidéki Hungarológiai In
tézet (1976-tól a Magyar Nyelv és Irodalom
Tanszékkel fuzionálva: A Magyar Nyelv, Iroda
lom és Hungarológiai Kutatások Intézete) ,egyik
legrégibb, az alapítás évétől é~ent~ meg)e}e?~
sorozatának újabb két füzete 15 a jugoszlávíaí
magyar lap'ok, folyóiratok, évkönyvek, naptá
rak mellekletek (számszerint 23 kiadvany)
tárgykörök szerinti könyvé~zeti, sajtó, nrel~- és
írodalomtudományí, valamint előadómuvesze
ti (színház, film, televízi?, rádi~), anyag~nak
adatait tartalmazza, teszi hozzáférhetővé. A
részletes, területek és szerzők szerinti lebontá
sú mutatókkal kísért, jól áttekinthető, könnyen
ha~ználható kiadvány (19 számot Pastyik Lász
ló 2 számot Pohárkovics Elvira, újabban Csapó
Ju'lianna bibliográfus gyűjti és rendszerezi) nél
külözhetetlen segédkönyv mindazok számára,
akik a Jugoszláviában megjelenő magyar nyel
vű publikációk figyelembe ~ételév~l kívá~ak
foglalkozni a jelzett tudomanyteruletek resz
kérdéseivel. A bibliográfiai füzetek - az Intézet
más sorozataival és kiadványaival együtt 
egyúttal egy, egyre nehezebb körülmények kö
zött működő (az utóbbi két füzet me9ielenését
többek között a magyar Művelődésie~ Közo~:
tatási Minisztérium is támogatta) határon túli
magyar tudományos műhelymunkájának is fi
gyelmet érdemlő, ékes bizonyítéka. Jó és hasz
nos kiadvány, amely a fontosabb magyarorszá
gi könyvtárakban is ho~f~r~ető. \A Ma~ar
Nyelv, Irodalom és Hungarolögiai Kutatasok Inteze
te - Forum, 1993)
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Simone Weil: Jegyzetfüzet

Bármennyire is szeretnénk, nem tudunk
csak a szövegre figyelni. A műalkotásokat

szinte ösztönösen a szerző életének kontex
tusába helyezzük (modernebb esztétá~nk

szégyenkezve és titokban ugyanezt ,teszik).
Mű és sors kölcsönösen értelmezik egy
mást, s akkor vagyunk maradéktalanul.elé
gedettek, ?a a m~vé~zi és ,az, eI13ben 
mondhatnank: erkölcsi - teljesítmény azo-
nos nagyságrendű, haso~ló m~nősé~~. Ma
gyarán, ha a művet egy elet hitelesíti.

Simone Weil életműve ilyen felbonthatat
lan egységet kéI;lez. Csele~edetei,nek, gondo
latainak - s amiket azokból paptrra vetett 
ugyanabban a kérlelh~tetlen el~~án,tságba~

találjuk meg az eredete~. Je~zetfüzete~ek ,hi
hetetlenül "sűrű" aforizmáit vagy mk~bb

apoftegmáit olvasva egy pi~lana.tr~ s~m !udjuk
elfelejteni hogy ez a francia zsidó filozófusnő

azért halt'meg a második világháború, idején,
mert az erkölcsös és vallásos cselekves lehe
tőségeinek legradikálisabb formáját válasz
totta. Az önkéntes lemondást a szenvedőkkel

való szolidaritásból - egészen az éhhalálig.
S ahogyan neme~ mondott, ar:u~or a meg
szállt Franciaorszagban kaphatonal nagyobb
élelemadagot kínáltak neki a biztonsá&os
Londonban, ugy,a~ú9Y mondott.n.e~e! ~un
den gondolati kísertesre, mely vilagertesenek
fájdalmas következetességét "enyhítette" volna.

Minden vallásos örökséget elutasító kör
nyezetben nőtt fel, sőt, szinte kérkedett azzal,
hogy sohasem k~res~e Ist~~t, ",?~gis,szinte,.a
misztikusok soraba jutott - irja rola a ro
vid ke előszóban Jelenits István, aki Bárdos Lász
lóval közösen készítette a gördülékeny és ér
zékeny fordítást.

Simone Weil nem is úgy vallásos, ahogyan
a keresztény kegyesség mindennapi form~ib~
megszokhattuk. Számara Isten ~em csupan ~

voli és imádandó lény, hanem titkosan jelenle
vő hatalom, aki ott van "minden gondolat al
ján", s a természeti törvé~rek kö~et

kezetességével nyilvá~ul me~ a ,:ilagban...Ml~z
tikája furcsa, mechanikus mísztíka: "Szüksé&
szerűségek és törvények vannak a ke&y~lem ':~

lágában is" - mondja, és gond?l~odasab~ Uj:
ra és újra felfedezzük a struktúrakat felvazolo
filozófus észjárását. 6 azonban túljutott a me
tafizikán. A tiszta figyelem visszavezető a bűn

nehézkedése miatt egyre süllyedő világba,
melyből csak a szenvedésben megnyilvánuló
kegyelem emelhet fel bennünket. (Emberhalász
Könyvek, Új Mandátum Könyvkiadó) .,(
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