ADAMIK TAMÁS: RÓMAI IRODALOM AZ ARCHAIKUS KORBAN
Adamik Tamás a budapesti tudományegyetem
tanára Római irodalom az archaikus korban cím ű
könyvében jelentős írói ígéretet tesz az ókori
latin irodalom egészének a felsőfokú oktatás
igényeit is kielégítő további tárgyalására. Ez úttörő jelentőségű rnű lesz. Ily kézikönyv tudniillik még nem jelent meg nyelvünkön. Az eddigiek inkább csak a latin irodalom arany- és
ezüstkorát tárgyalták, míg Adamik a kezdet
kezdetétől elindulva a longobárdok Itáliába benyomulásáig - 568-ig, amitől az olaszok a középkor kezdetét számítják - kívánja bemutatni
a római irodalmat a következő kötetekben. Ez
a teljes római irodalom tehát felöleli a latin
nyelvű ókeresztény irodalmat is. A kezünkben
lévő első kötet Kr. e. 81-ig, Ciceró fellépéséi
9
vezeti el az olvasót. Bár szakkönyvről van szo,
a kötet az olvasmányosságot sem nélkülözi.
Irodalom keletkezéséhez a nyelvnek egy bizonyos fejlettsége, hajlékonysá 9a és az olvasás
igényének megszületése szükseges. Nem véletlen tehát, hogy az Itáliában használt nyelvek
közül csak a görögnek és a latinnak alakult ki
irodalma. Szerzőnk számba veszi azonban az
irodalom előtti kor ritmusos formájú emlékeit
is: a Tizenkét-táblás törvény szövegeit, a "tripúdiurnot" táncoló papi testület bajelhárító énekeit, a lakodalmi vőlegény-esúfolókat, a diadalmenetét ünneplő győztes hadvezér ócsárlását a
gonosz varázs meghiúsítására, a földmívelés
ősi tapasztalatait őrző bölcs mondásokat úgy,
ahogy mindezt a későbbi szerzőkn él megörökítve találjuk. Megoldást ad a régi latin epika
"saturnusi versformájának" számos kutatótól
vitatott mibenlétéről, vagy a legrégibb idők történetét megíró szerzők forrásanyagáról is. A
könyv nagy értéke, hogy az archaikus kor teljes
ránk maradt vígjáték-anyagának nemcsak a címeit sorolja fel, hanem tartalmukat is ismerteti,
amellyel a hazai dramaturgiai tanulmányokhoz
is jelentős segítséget nyújt. (1993)
MEDVIGY MlHALY

PILINSZKY SZÉPPRÓZÁJA
Pilinszky versei és szépprózái egyaránt poézissel (poészisz) átitatottak, poétikusak.
Prózái a költői gondolkodás lenyomatai, a
vers keretét szétfeszítve más formában ki-
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vántak testet ölteni: mesékben, filmforgatókönyvben vagy beszélgetésben, kíspr óz ában. Rosenzweig szerint a költészetet a prózá tól nem választja el égig érő fal : "Valójában, mint a prózaritmusra irányuló legújabb vizsgálatok megmutatták, mindannyian a moliére-i komornyikkal ellenkező
helyzetben vagyunk: versben beszélünk és
nem tudjuk." E metaforikus értékű kijelentés Pilinszky esetében igaz. A különbség értékelő szempontok alapján m érhető, vagyis
az alapján, hogy az író lelkülete prózához
vagy vershez áll-e formailag közelebb . Pilinszkynél egyértelmű: a vershez. Radnóti
Sándor (1985-ben) ezt markánsabban fogalmazta meg: "Most összegyűjtött prózai írásait, kivált publicisztikáját elolvasva, meggyőződhetünk róla, mennyi közhely találtatik ott, hogy aztán ugyanaz lírájában - mint
a gótikus templom mindenségmodellje a
Gótika című versben - rendkívüli mélységre tegyen szert." A Pilinszky-sorok ereje a
sűr ít ésben. tömörségben van, aminek legtökéletesebb megjelenési formája a vers.
Prózája kénytelen feloldani ezt a feszítettséget, így elveszti a belső feszültséget. A közhelyeken túlemelt szövegek kulcsmotívumaként Balassa Péter (szintén A mélypont
ünnepélye kapcsán) a .mi az igazság? " kérdése helyett a "ki az igazság?" kérdését érzi
találóbbnak. Például: "Ugyanaz a tény más
egy Dosztojevszkij és más esetleg egy sziesztázó újságolvasó szemében... Krisztusnak az a mondata, hogy »bold ogok, akik
sírnak« keveset vagy alig valamit érne, ha
Oscar Wilde-tól származna. Ebben az esetben csak kétes értékű paradoxon volna, inkább hamis kő, mint gyémánt." (Kép zelt interjú). Ez alapján mondja Balassa, hogy Pilinszky prózáját nem esztétikai (értékelő)
vagy teológiai szempontok szerint kell értelmezni, hanem evangéliumi olvasat alapján.
Azaz a megismerési folyamat részeként.
A kötet anyagát Hafner Zoltán gondozta
és szerkesztette. Utószavában pontosan rögzíti az előző kiadáshoz képest (A mélypontünnepélye Szépirodalmi 1984) történt filológiai
változásokat és szerkesztési változtatásokat.
Módosult a színm űvek és a Beszélgetés... keletkezése. A színművek időrendi sorrendben
követik egymást a kötetben. A Szabadesés (elő
zőleg Simon Aran) című novella legkésőbbi

változata került az új kiadásba a Kocsis Zoltán ~ulaj~on~ban lévő kézirat alapján. A Kép~lt ~nte:~ú, kima~~dt,és az összegyűjtött publiCl,~Ztika~ lraso~. koteteben kapott nelyet. A jelen
kotet három uJ darabbal bővült: egy operatervezettel (Három egyfelvonásos opera...), egy
forgatókönyvvázlattal (Múzeum) és a Kalando2'iÍS a tükörben verses mese prázaváltozatával.
. ~ilin~zky széppró~ája - v~rseinek profamzalt valtozata - kozelebb VISZ költői valóságlátásához. (Századvég, 1993)
JASZATTILA

MAGYAR EGYHÁZZENE 1993-94/2
A Magyar Egyházzenei Társaság folyóiratának
második száma - a rendhagyó évszám-megjelölés azzal magyarázható, hogy a Magyar Egyházzene (egyedüli magyar folyóiratként) nem a
polgári, hanem az egyházi évet követi - húsvétra jelent meg, és a lap tematikája is jelentős
mértékben kapcsolódik a húsvéti ünnepkörhöz.
Aranyszájú Szent János húsvéti hittanító
beszéde után a terjedelmesebb elméleti írásoknak helyet adó rovatban Zsengellér József református teológus a szamaritánus Húsvét több
ez~~ ~ves ha~ományát, archaikus liturgiaformalt ismerteti: Franz Karl Prassl, grazi egyházz;~~~~-.I?rc:fesszo~ pedig az allel,uja-~neklés teológiájáról ertekezik. Dobszay Laszlo cikke világo~an ~lkülöníti és e~~n pon!osan definiálja
a liturgikus zene, egyházi zene es vallásos zene
fogalmát. ~ri József zeneszerző, zeneakadémiai tanár Uj egyházi zene című tanulmánya amelyben a szerző felveti: lehet-e ma egyáltalán
színvonalas egyházzenét komponálni - minden bizonnyal nagy vitákat vált ki szakmai körökben a közeljövőben. Király László a kortárs
le~grel z~neszerző-isk?la egyik legjelentősebb
képviselője, Henryk Gorecki egyházzenei kompozícióit ismerteti és elemzi.
A Caelestis harmonia rovatban az évek óta
Magyarországon élő angol zenetörténész, Paul
Merrick - aki a múlt századi magyar egyház;ne, történetének is kutatója - ezúttal gyakorlo kórusvezetők számára foglalja össze egy ke,,:~s~é is~ert liturgikus műfaj, az angol anthem
tortenetét. A Laudes organi rovat keretében az
A~sztriában élő Kokits Zsigmond és a pozsonYi orgonatörténész, Marian A. Mayer írása 01v~s~ató, mindkett~ a műemlékorgonák tárgy~oreben. Érdel?ődesre ~rthat számot aKorkép
is, amelynek ket tanulmanya az erdélyi egyházzene helyzetével, lehetőségeivel foglalkozik.
RETKES ATTILA
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LATOR LÁSZLÓ: SZIGET-TENGER
Kevés könY:' tartja fogva úgy olvasóját, ha érti
a verset, mínt ez, amelyben költőkről. versekről, barátairól szól-ír Lator László. A vers az otthona, az összkomfortos lakása. Nem ismerek
versértő literátort, aki olyan természetes benső
séggel, házikabátban, de mindig vendégváró
eleganciával tudná közvetíteni gondolatait, élményeit a költőkről. a versekről. mint ő, akit
nagy elődjével, József Attilával szemben a költészet maga" értekel. írásai úgy gyöngyöznek
elő tollából, ahogyan a forrás fakad, erősödő
csobogással, átlátszó tisztasággal.
,Lator a ~öltészet mesterfogásainak s való~zműle~ teljesen soha meg nem fejthető titkainak birtokában világító erejű mondatokat
tud leírni. így például azt, "mintha Kosztolányi verskötetei megszerkesztésében prózaíró
természete is benne volna", s ott hallható az
"édes-keserű tenor" a polgári lét egész emberi és tár~i ~i~ágán~k hrai ábráiban, kiteljesülve a Hainali reszegseg s a Szeptemberi áhítat "tág,asan t~ndöklő téreiben", s hogy ő a magyar
nm egyik legnagyobb tudósa "ha néha utáljuk is olcsó rímziccereit".
Kortársai közül Jékely Zoltán álomlátásait
elmúlt évtizedeinken áttűnő szikár köd-alakját'
erdélyiségét, nyelvi archaizmusát, hasonlítha~
tatlan szerelmi és halálköltészetét ember- és
versközelből képes láttatni. Jékelyről szólva fejteg~,ti a rí~ek a tartalmi lényeget befolyásoló
erejét, ezaltal a vers végső mondandójának
e~tlegességét, amit Kosztolányi jól ismert, míg
jékely - feltehetően - öntudatlanul élt vele.
Vagy ki tudja oly már-már klasszikus tö~~~séggel kimond?ni, hogy Kormos István
líraja "egyszerre sulyos, vaskos, érzékies és
tündéries, légies, humoros-bohócos és halálosan komoly vagy éppen komor, gyöngéd és
csúfondáros", sokszólamú, "varázserejű" költész~1' ve,rszenéj~ "össz~téveszt~etetlen, egyszen . S Igy tovabb... Kálnokyrol, Weöresről,
Nemes Nagy Ágnesről, Vas Istvánról mindig
az elemzés tárgyához illő stilisztikával, bravúros verstani tudással, amit Koncsol László
könyvéről szóló esszéje is bizonyít. És ami a
legrokonszenvesebb: nem titkolja véleményének esetlegességét, nyílt és őszinte. Senkit
nem szólít fel ítéleteinek követésére, ám a
gondolkodásra, a poézis hatalmának megérzésére annál inkább.
A fiatalabb költőnemzedék nevelése, bemutatása is.az ő yá.llalt felad?ta. Ferencz Győ
z?t?l TurCZI Is~amg sokakrol van biztató, bíralo szava. S akiket súlyosabb kritikával illet
mint például Blaskó Jenőt, Viola Józsefet, min~

dig mértéktartóan, ám határozott fogalmazással helyezi távolabb a maga ízlésvilágától.
'yéNg~1 ,nem n;aradhat említés nélkül gyöny?ru lr~sa ~r;~l a felejthetetlen asszonyról,
akme~ bátorító amyalakja ma is ott jár a magyar Irodalom elhagyatott terein, a halhatatlan költészet tiszta emberségét hirdetve: Sárköz~ !"1ártáról. !udománynak, oktatásnak,
egyem versolvasasnak nagy nyeresége Lator
László könyve. (Európa, 1993)
pALMAI KALMAN

SZINTÉZIS NÉLKÜLI ÉVEK
A Janus Pannonius Tudományegyetem Irodalomelméleti és Irodalomtörténeti Tanszékei már
másodízben rendezik meg azt a konferenciát
~elynek ~élja a két világháború közötti magya;
~odalom,Ideológiai kötöttségektől mentes újraertelmezese. Első konferenciájuk mottójául egy
~oszt~lányi-idéz~tet vá,lasztottak, s a magyar
líra huszas-hamuncas evekbeli helyzetét vizsgálták (kötetben: "de nemJelelnek, úgy felelnek"
}PTE 1992). Ennek során alakították ki azt a
koncepciót, mely a paradigmaváltás kifejezés
mentén értelmezi a korszak le~gyobb lírai
teljesítményeit. A Szintézis nélkülI évek című köte~ a harminc~s é,:ek magyar epikáját tárgyául
valasztott második konferencia szerkesztett
anyagát tartalmazza. Musil sorának citálása
azon horizont summázataként értelmezhető,
a~ely .számára ~ korszak ~pi~i csúcsteljesít~enyel - a Tulajdonságok nelkiill ember, és Joyce
Finnegan's Wake-je - jelölik ki a domináns vonatk?zá~i pontokat. A korszak nyugat-európai regenyrrodalma, annak nyelvi-poétikai, narratológiai és világszemléleti horizontváltása szolgáltatja
azt a hátteret, melynek segítségével elméleti megalapozottságú kísérletük az irodalomtörténet kánonjainak átrajzolására hitelessé válhat.
A tanulmányok jól mutaqák irodalomtu?omán~unk .~llentmondásos helyzetét,
egymas melle keruInek az irodalomelmélet
élvon~láb.~ tartozók dolgozatai h~gyományos
szemleletuket nem vagy csak reszben újragondolt kutatókéval. Ennek ellenére a kérdésirányok megváltozása kevéssé támadható köz?s eredményekre vezet. A hagyomány élővé
tetele olran. produktív dialógus formájában
b~:mtako~~ ki, amelyben a művek esztétikai ha~sfunkcloJa megfelelő figyelmet kap, s azok
visszahelyeződnek abba a világirodalmi kontextusba, melytől az elmúlt évtizedek választották el őket. (Janus Pannonius Egyetemi Kiadi5)
PALKÓGABOR
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THOMKA BEÁTA:
ÁTTETSZŐ KÖNYVTÁR
Thomka Beáta tanulmánykötetének imponálóan széles repertoárja már önmagában figyelemre méltó: a bibliai kinyilatkoztatás poétikai
a~kza~át~l a magy?r romantikus :légia mű
fajformajan at a kortárs (cseh)szlovakiai elbeszélökig terjed; helyet kap benne Balassa Péter
esztétikai megközelítésmódja, Földényi F. László mitologikus-archetipikus esszéirodalma, Esterházy Péter dekonstruáló szerkesztésű regényépítkezése, Márton László epikai világlátása
és még folytathatnánk a sort. E tematikai sokszínűség mellé az irodalomról való beszédnek
olyan autentikus formája társul, amely tudományos beállítottságú elméleti apparátussal közelít az egyes jelenségekhez és tárja fel azok értelemösszefüggéseit. A szerzö nem kevesebbre
vállalkozik, mint hogy széles körben hozzáfér~etőv~ tepe a v~l~szto~ ir~a~ alkotás vagy
jelenség érthetőségi horizontjait es hogy a szövegeket
beszéltesse.
Ezért
nem
jelentésrögzítéseket hajt végre, hanem az esztéticitás
olyan kritériumaira kérdez rá, amelyek meghatározzák a művészi alkotások jelszerű5égét, legyenek azok műfaji ismérvek, poétikai alakzatok, filozófiai dilemmák vagy éppen befogadói
magatartásformák. A kötetet ez a fajta látásmód
teszi.egységessé ~,~ elemzések korszerűségé
n,ekIS ez a g~ranclaJa. A m~,:ekkel párbeszédbe
lepő tanulmanyok az esztétikai univerzum játékszabályainak intertextuális jellegét példáza szöve~ek előtt ~z~vegek állnak - jelenteseik egymashoz valo viszonyaikban artikulálódnak. Vagyis Sziveri János verseiről. Grendel
Lajos rrózájáról, Krasznahorkai László regényeirő és Egyed Péter esszéiről Thomka Beáta
tanulmányain keresztül beszélünk, és ebben a
di?ló~ban egy k~pzeletbeli könyvtár olyan
szövegeít lapozgatjuk, amelyek áttetszenek
egymáson.

z?k:.

H. NAGY PÉTER

GYÖRE BALÁZS:
A MEGSZÓlÍTÁS ÁBRÁNDJA
Mi történik a megszólításban? Ez az a kérdés
amit Györe Balázs könyvét végigolvasva föÍ
k~ll tennünk, mert ebben rejlik a könyv történe~. Nevekben tehát, helyek és személyek neveiben. amelyek a legindividuálisabb műfaj, a
naplószerűség beszédrendje szerint szövődnek
~t ~~más~a. ~rpe~ig a na~ló ?em a megszólításból !el1e~
mmt a,level, es !,em haladja
meg az en koret, hanem eppen az en jobb önér-

!<i,

tését szolgálja azzal, hogy elérni és feljegyezni
igyekszik mindent, ami e körön belül az önértés szempontjából fontos lehet.
A naplóbeli megszólítás tehát csakis az ént
hozhaíja játékba. Györe Balázs világában
azonban "az én csak a te által létezik", azaz
nála a megszólítás óvatos ábránd marad, az
első emlék, a létezés ábrándja, aminek viszszatértét illetve megvalósulását meg kell
előznie a terület pontos felmérésének, vagyis
olyan baráti neveket kell találni, amelyek a
legoptimálisabban fedik le a megszólíthatatlan ént.
Györe Balázs számára a legfontosabb ilyen
név Borbáláé, a kislányáé, és Ottlik Gézáé.
Igen, Ottliké, amely itt egyszerre jelenti azt a
személyt és azt a prózát, akiben és amelyben
- az öregség és a néma temetkezés szinonimájaként - Györe Balázs szerint minden
megvan. (Ezt ma több tanult kritikus sok
szempontból méltán vitatja, akikkel azonban
ítéletük kimondhatósága mintha feledtetné
az elvárható tapintatot.) És a megszólítás ábrándja éppen Ottlik nevében változik az "Ottlikon" is túl lévő bevégzett, hibátlan próza
sejtelmévé, amelyből egyetlen mondatot sem
lehet kihúzni és amelyhez egyetlen mondatot
sem lehet hozzátenni. Amely maga a kimondhatatlan megszólítás.
Györe Balázs prózája nem ilyen, de igenigen jó próza, amire ideje volna már valóban
odafigyelni. (Liget)
SCHEIN CABOR

SHAKESPEARE: HAMLET
Minden komoly színház eljut egyszer a

Hamlethez. Leginkább Shakespeare Hamletje
az a darab, amellyel egy új színházi együttes, felfrissült művészi társulás megméri
önmagát. Némi önteltséget, de legalábbis
önbizalmat árul el a bemutatása, azt jelenti:
van rá színész, van rendező, egyáltalán
összeszokott, egymás rezzenéseire is érzékeny társulat.
Az átlényegült miskolci Nemzeti Színház
a második évben döntött úgy, hogy megpróbálkozik a Hamlettel. Rendezője - nem volt
rá. (Mert ha lett volna, talán nem hív vendéget.) Színésze - úgy gondolták - igen, a
múlt évadban sikerrel bemutatott Cyrano fő
szereplőjének, Szervét Tibornak a személyében. Szervét pillanatnyilag Miskolc sztárja ha szerencséje van két-három év alatt bebizonyíthatja, hogy teljes joggal-, talán épp ebbe
faradt bele. A fáradtság még segítette volna,
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a művészi kifáradás viszont aligha volt hasznára a tépelődő dán ifjú megformálásában.
Fogódzót sem igen találhatott: Nagy Viktor
rendezésének invenciótlansága, s az amúgy
érdekes, csupafal, börtönszerű ("Dánia börtön") díszlet is csak nehezítette a helyzetet.
Egy halovány Opheliának és a tömegből aligalig kiváló Claudiusnak, Gertrud királynénak
köszönheti, hogya világot némi sértettséggel
figyelő királyfi alakja maradt mégiscsak a
leghangsúlyosabb az előadásban. (Bármily
hihetetlen, nem sok hiányzott hozzá, hogy az
ellenkezője történjék.)
Erkölcs és hatalom, bűn és föloldozás kérdéseire nem nagyon keres választ az előadás,
amely a kötelező penzum teljesítésének a jegyében jut el nagy nehezen a végkifejlethez.
Egyetlen igazán karakteres vonása van: az
operai jelleg. Szomorú, hogy az operarendező
Nagy Viktor megfeledkezett róla, hogy prózát rendez, s a zene helyett valamiképp mégiscsak illene fölcsigázni a nézőteret.
KALLAI KATALIN

CSERES TIBOR:
KENTAUROK ÉS KENTAURN6K
A történelemtől nem tudott és nem is akart soha szabadulni Cseres TIbor, s könyvei e szempontból leginkább abban különböznek, hogy
milyen mértékben alkalmazzák a fikciót és a
dokumentarizmust. Legjobb műveiben termékeny egyensúlyt tudott teremteni még akkor is,
ha tudatosan az egyik vagy másik tendenciának adott nyomatékot. Előző könyve, a Vérbosszú Bácskában (1991) megszerkesztett és feltárt dokumentum volt, az új regény, amely
megjelenésének idejére már sajnálatosan posztumusszá is vált, igazi regény, amely mégsem
nélkülözi egészen a dokumentum-jellegű vonásokat. Nem is igen tehetné, hiszen a mai idő
sebb nemzedékek tegnapjának idején, 1968-69ben játszódik, akkor tehát, amikor egyrészt a
csehszlovákiai bevonulás, másrészt az új gazdasági mechanizmus foglalkoztatta az embereket. A mű központi alakja a Gazdasági Fejlesztési
Tanács elnöke, a Központi Bizottság tagja, nagyhatalmú férfiú tehát, de ellenzékieskedik is: egyet
nem értését kifejező s tanácsokat adó levelekkel
ostromolja a vezető szerveket s magát Kádárt is.
Ezért végül is letartóztalják, majd gyanús körülmények között meg is hal a már halálos beteg
ember.
Rajta keresztül azonban nemcsak a politika boszorkánykonyhájába tekinthetünk be,
hanem a magánemberi kapcsolatokéba is. Az

elnök szenvedélyesen érdeklődik beosztottainak magánélete iránt, beleértve a legintimebb
részleteket is. Információival nem él vissza,
de feljegyzi őket, s természetesen ez is a nyomozó hatóságok kezébe kerül, s ezek segítségével teszik tönkre, kergetik öngyilkosságba
a mű legrokonszenvesebb nőalakját. Két halál
s a gonoszok, az intrikusok diadalmaskodása
egy hallgató országban - ezzel a komor képpel zárul a könyv. Nincs katarzis, s az adott
keretek között aligha lehetséges - sugallja a
szerző. A mű hatása mégis korlátozott, mert
az egyébként rendkívülolvasmányos, cselekményes és életszerű történetben nem mindig
képesek regényszerűen megjelenni a dokumentatív részletek, s ez még stilárisan is megzökkenti a regény egységét. (Magvető, 1993)
VASYGÉZA

JOHN UPDIKE: S.
A címbeli betű a Sarah név rövidítése, de egyben a már-már kafkai névvesztésre is utal, sőt
paradox módon lehetne a saint (szent) jelölése
is, noha a hősnő a mi fogalmaink szerint egyáltalán nem szent életet kezdve szeretne megújulni. Azazhogy szakrális bódulat, a testi-lelki
önátadás révülete ragadja ki - negyvenkét
évesen - az érzelemszegény, mechanikussá
lett jóléti házasságból: egy csalárd szekta, s a
még csalárdabb vezető (az Arhat) rabjává válik.
Az író bevallott szándéka, hogy a névháló Nathaniel Hawthome híres regényének, A skarlát
betű címűnek az emlékét is fölidézze (annak házasságtörő asszonyalakját egy betűvel bélyegezték a puritánok).
Sarah önmagát bélyegzi, amikor levelei alá
sokszor csak egy S-t kanyarít. A könyv levélés magnetofonszalag-regény. E megszólalások egyszerre teszik lehetövé a személyességet, distanciátlanságot, s persze a távolságtartást is, a nyilvánvaló távollét, üzenet okán.
John Updike - Nagy Péter szuggesztív tolmácsolásában - nagy emberismerettel alkalmazza a régi, ám máig érvényes (és kényes)
epikai formát. Nyúl-tetrelogiájának színvonalát ugyan ezúttal nem éri el, viszont híven láttatja Sarah lázadásának önveszélyes voltát, a
rossz ösvényt, amely a "pszichológia zsákutcából" nem vezethet sehová. Az okos, ám túlságosan is számító, és sorsa kormányzására végülis képtelen nő eszessége, vágyteltsége, kudarcorientáltsága sűrűn bukik-esordul ki a szavakból. Megnyeri vagy elveszti-e sorsfordító,
nyilván utolsó csatáját az asszony? Kereshető
e a megváltó transzcendencia a Földön?
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Mondjunk csak annyit: Sarah-t Hester
Prynne-nek, a Hawthome-mű főalakjának
büntetése már nem sűjthatja. Az S betű nem
szégyenbélyeg. Név. A személyiség nem semmisül meg: a láthatatlan szolgálatban éled föl.
Gyermeket váró, eddig meg nem értett leányához, Pearl-höz szegődik. A magzatot:
gyöngyöt érlelő kismama neve - ez az újabb
magyarul azt jelenti:
asszociatív név
gyöngy. (Európa)
TARJAN TAMAs

TÖrrÖSY ERNŐ: DALMÁCIA
"Ti rómaiak vagytok a hibásak - mert nyájaitok őrzésére nem kutyákat és pásztorokat, hanem farkasokat küldtetek".
Tiberius római császár idejében hangzott
el ez a mondat, Illiria földjén, amely nagyjából a mai Dalmácia területe. Batone, a lázadók
vezére mondotta a vádló szavakat, amelyek
igazak voltak akkor, és ezerszer igazak ma.
Töttösy Emő, a kiváló ügyvéd, író és publicista, ebben a könyvében megdöbbentő tényeket mond el annak a Dalmáciának a történetéről, amelynek ma már Krajina a neve.
A szerző egyik érdeme, hogy részletesen
ismerteti Magyarország kapcsolatait Dalmáciával, amelyre kevesen emlékeznek, ha
egyáltalában tanulták is valaha az iskolákban.
Csupán néhány példát szeretnék említeni:
Az árpádházi királyok idején önálló ország
volt Dalmácia s oda menekült lY. Béla tatár
üldözői elől. Nagy Lajos, miután győzedel
mesen harcolt az akkori világ legnagyobb
tengeri hatalma, Velence ellen, biztosította
Dalmácia felett a magyar uralmat. A magyar
király jogán birtokolta az osztrák császár Dalmáciát, egészen az I. világháború végéig.
Dalmácia történelme hihetetlenül változatos és tragikus volt az évszázadok folyamán.
Raguza-Dubrovnik meghódításáért a török
porta de még az orosz gárok is harcoltak. A
küzdelem, nem csak fegyverekkel, de a diplomácia eszközeivel is folyt, a szokásos ravaszsággal, több-kevesebb sikerrel.
Mintegy öt oldalt tesz ki a forrásmunkák
jegyzése, amelyeknek alapján Töttösy végtelen szakértelemmel megírta könyvét. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy nem száraz
adathalmazról van szó, hanem szórakoztató
stílusban írt munkáról, amelyből a mulatságos anekdoták sem hiányoznak. (Mécs Kiadó)
VADNAY ZSUZSA

ZILAHY PÉTER: LEPEL ALATI
UGRÁSRA KÉSZ SZOBOR
"Zilahy Péter húszévesen megidézte a beteljesült jövőt, amikor a Költészet, a Szépség és a
Mámor visszanyeri ősi jogait" - írja a kötet
hátlapján Garaczi László, és valóban "Igaz álarc
szól" (miként anagrammájában Garaczi önmagát nevezi), mert Zilahy legjobb verseiben ötlet,
nyelvi játék és gondolat ilyan ötvözetet alkot,
amelyrőllegfönnebb Szőcs Géza (Csősz az ég)
másfajta és mégis rokon költészete juthat a
versolvasó eszébe.
Noha nincs új a nap alatt, a költő újfent
bizonyítja, hogy minden "csupán" forma és
látásmód függvénye. Tud eredeti lenni "szerelmi kérdésekben" ("bejártam érted nagykapával farkasrét / összes vermeit" (Az él6 másolat), vagy a gyakran oly banális "hiány ábrázolás"-ban ("aki elment többé nincs / többé
nem nyom le kilincs / nem szeret nő nem hal
halál/nem rág köröm nem szúr szakáll"
(AKI EL).

Mint minden igazi író, Zilahy is "egy szavat próbál kitalálni" (miként utal rá egyik
verscíme), egy mondatot, egy nyelvet. Kísérletezik a nyelvvel, hogy megóvja a költészetet
az elszokványosodástól. Szavakat, kifejezéseket gyúr át ("A szemfény elvesztése", "elő
veszegy embert és felüti valahol halálomra",
stb.), egyéni szintaxist teremt.
Zilahy Péter lerántotta magáról a leplet, és
jó irányba ugrott el. Reménykedjünk, hogy
röppályája hosszú és az ég felé ívelő lesz.
(Pesti Szalon)

SZABÓ

ADAM

SZIGETI CSABA: A HÍMFARKAS B6RE
Szigeti Csaba tanulmánykötete szerkezetileg a szonettformát hangsúlyozza, és a szonett valóban központi szerephez jut az írásokban. Ahogy a bevezető tanulmány meghatározza tárgyát, Szigeti vizsgálódásai a
mai vers hagyományhoz való viszonyára,
illetve ennek "radikális archaizmusként"
való jelentkezésére irányulnak (szemben a
babitsi "új klasszicizmus"-fogalom által leírható attitűddel). A szonett mint "a versről
kialakult európai tudás talán legfontosabb
(.oo) bázisa" átalakítja azt a formát, amelyre
összpontosítva a mai magyar költészet önmegújítása értelmezhetövé válik, de egyben
rávilágít a magyar vershagyománynak a
nyugat-európaitól való eltéréseire is. Szigeti
poétikai megközelítésmódja képes arra,
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hogyalegaprólékosabb verstani magyarázatokat is funkcionálisan interpretálja, s így
válik különösen érdekessé az a történetiségkép, amely a "forma emlékezetén" (J. Roubaud) keresztül megmutatkozik: az archaizáló versépítkezés tendenciája a "zárt" hagyományok megbontásával és újrarendezésével, pluralizálásával jelzi egyfajta történeti dialógus létét (ennek e~yik legfőbb alkotóeleme a középkori europai líra formavilága), a háttérben azonban folytonosan
feltűnik a posztmodern történelem-utániság árnya is
(mesterséges szonett,
szövegmultiplikáció, palimpszesztus). Szigeti elemzései meggyőzöerr tárják fel e kettősséget a kortárs líra-paradigmában, bár
eljárásai hermeneutikai nézőpontból nem
mindig igazolhatóak (például a versválság
interpretációja esetén). Ennek ellenére:
könyve, mely sikerrel ötvözi a történeti poétikai -S trukturalista-posztstrukturalista nézöpontokat, a '90-es évek magyar irodalomtudományának egyik legautentikusabb, termékeny
irányát
képviseli,
s
talán
megkockáztatható az is, hogy az utóbbi
évek egyik legfontosabb munkájával állunk
szemben. (Jelenkor, 1993)
KULCsAR-SZABÓ ZOLTAN

DOHNÁNYI ÉS LAJTHA
KAMARAZENÉJE
Várjon Dénes a fiatal magyar zongorista nemzedék legtehetségesebb képviselői közé tartozik. 1991-benszerzett művész-diplomát a Zeneakadémián, de már előtte is több rangos verseny díjnyertese volt - a Magyar Rádió zenei
versenyén különdfjat, a Weiner Leó kamarazenei versenyen első díjat kapott - és Európa
számos országában koncertezett. Eddigi legnagyobb sikerét 1991-ben aratta, a zürichi Anda
Géza verseny megnyerésével. E győzelmet követően svájci, német, francia, osztrák és görög
koncertturnéra kapott meghívást. Fiatal kora ellenére már három éve a Zeneművészéti Főisko
la Budapesti Tagozatának tanára.
Várjon Dénes nemcsak szólistaként műkö
dik, hanem számos kamarazenei formációnak
- többek között a Forrás Kamarazenei Mű
helynek - is tagja. Rendszeresen játszik
együtt az ugyancsak fiatal, de már külföldön
is elismert Szabó Péter csellóművésszel, a
Concertus Hungaricus Kamarazenekar szólógordonkásával. A két művész a közelmúltban
rögzítette lemezre a századforduló és a 20.
század első felének néhány alig-alig játszott,

méltatlanul elfeledett magyar kamarakompozícióját: Dohnányi Ernő cselló-zongoraszonátáját, valamint Lajtha László Szonátáját és
André Navarrának ajánlott Koncert gordonkára
és zongorára című alkotását.
Dohnányi 1899-ben, mindössze huszonkét
évesen komponálta B-dúr gordonka-zongoraszonátáját. Zongoristaként ezidőtájt már Európa legnagyobb ígéreteként tartották számon,
és zeneszerzőként is sikereket aratott, de
egyéni, autonóm stílusa, kompozíciós nyelvezete még nem alakult ki teljesen. A Szonáta
erősen kötődik a későromantika. mindenekelőtt [ohannes Brahms műveinek stílusához,
hangzásvilágához. Az első tétel szenvedélyes,
érzelmes karaktere, a Scherzo motorikus lendülete, a lassútétel nyugalma és a variációs
felépítésű finale ezernyi változatos hangszíne
Szabó Péter és Várjon Dénes elsőrangú tolmácsolásában maradéktalanul megvalósul.
Lajtha László 1932-ben keletkezett Szonáiája a szigorú, ellenpontozó barokk zene, magyar népdalidézetek és Lajtha egyéni stílusának különös ötvözete. Aháromtételes kompozíciót (Aria-Capriccio-Fantasia) a két mű
vész mély átéléssel, expresszíven tolmácsolja,
akárcsak az 1940-ben írt Koncertet, Lajtha
egyik legtragikusabb, drámai alkotását.
A technikai szempontból is kifogástalan
CD-felvétel egyaránt ajánlható a 20. századi
magyar muzsika és az igényes kamarazene
kedvelőinek. (Hungaroion)

RETKES ATTILA
SZELI ISTVÁN:
A PEREMKULTÚRA ÉLETTANA
Egyik, talán éppen legsajátosabb vonása a peremkultúrának, hogy nem egynemű, hogy óhatatlanul tartalmazza, felismerhetők rajta más,
együttélő népek kultúrájának hatása. Ennek a
szükségszerűségnek a jegyében készültek évtizedeken át Szeli István nyugalmazott újvidéki
egyetemi tanár, irodalomtörténész tanulmányai, melyekben évszázados hosszmetszetben - művelődéstörténeti panorámát nyújtva
- vázolja a szláv kultúrákkal érintkező déli végek magyar irodalmának és művelődésének
történeti alakulási tendenciáit. Több évtized írásaiból kiindulópontul a szerző azt választja,
mely címének - Modellvázlat Vajdaság XVIII.
századi kultúrájához - megfelelően felvázolja
azt a történeti modellt, amely Vajdaság népeinek szellemi kultúrájára jellemző a felvilágosodás századának végén. E változó korról írva
olyan fontos, standard elemekre figyelmeztet,
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melyek tiszteletben tartásával "kerülhető el,
hogy bármelyik itt élő nemzet kisajátítsa vagy
önkényesen értelmezze a vele együtt élő nemzetek kultúráját, művelődésének múltját". Mert
pontos, megfontolt véleménye szerint "csak így
szavatolható a kultúrának az ideológiáktól és
az efemer politikai érdekektől mentes objektív,
tudományos igényekét kielégitő vizsgálata". Ez
az igény azonban semmiképpen sem jelent menekvést a napi politikával való szembesítéstől.
nem ódzkodik a párbeszédtől. Hiszen azzal,
hogy egy nemzeti őrülettől visszhangzó országban és korban kimondja, a vegyes terület
szellemiségének egységét csak a nemzeti sajátosságok, az egyes kultúrákra jellemző különbözőségek elismerésével, szuverenitásának biztosításával lehet megvalósítani, már szinte politizál is. Ennek a gondolatnak a jegyében íródtak a szemlélet alaphangját leütő tanulmányt
követő dolgozatok: a magyar és a szerb felvilágosodás közötti párhuzamosságokat vizsgáló
munka éppn úgy, mint Herder magyar és szerb
"utókorának" számbavétele, a Tra9édia délszláv
képének felvázolása, ez a már-mar monográfiányi dolgozat, amely az egész Madách-irodalmon belül akár példaértékűnek tekinthető. De
ezt a következetességet példázza a kötetet záró
két, a műfaj keretein túlnövő kritika is, Jung
Károly Híd-díjas verseskötetéről. az archeológiai múltat és időszerű jelent magába ölelő Barbaricumról szóló írás és Kalapis Zoltán Betük és
képek című művelődéstörténeti dolgozatainak a
peremkultúra összetevői között történő elhelyezése. (Forum - Akadémiai Kiadó)
GEROLD LAsZLÓ

ALEIDE ASSMANN-DIETRICH HARTH:
MNEMOSYNE
Az 1978-ban, Heidelbergben alakult, Archiiologie der literarischen Kommunikation nevet
viselő kultúrtörténet kutatócsoport alkotja
a magját e konferenciakötet szerzőinek
(Aleida és Jan Assmann, Dietrich Hart, Dietrich Schubert), akik a kulturális emlékezet
formáit, funkcióit tárgyalják a legkülönbözőbb területeken, diszciplínákban a német szellemtudományok interdiszciplináris-integrációs erőfeszítéseinek újabb bizonyítékaként. A kötet tanulmányai a történeti tudat alapvető létmódjaként tárgyalják
a különbözö - egyéni, csoport- vagy szélesebb társadalmi - szinteken működő emlékezetformákat, illetve a felejtés "történelemromboló" jelenségét. A vizsgált területek átfogják az ókortól a legújabb korig ter-

jedő időszakot,

a négy központi kérdést az
emlékezés közegei (írás és más jelrendszerek, intertextualitás, az emlékhagyás "aktusa"), művészet és emlékezés viszonya
(mnemotechnikai eljárások), hagyomány és
újítás, illetve emlékezet és felejtés dichotómiái alkotják. Az emlékezetkutatás - úgy
tűnik a történeti tudat "archeológiájaként" nemcsak a foucault-i történelemfelfogásra, hanem az irodalomtudományban a dialogicitás után - az intertextualitás
francia teóriáira is új német "válaszként"
termékenyítheti meg a recepcióesztétikailag
orientált irodalomfelfogást. S ha nem is tekinthető új tudományos paradigmának, de
világosan mutatja a kérdéshorizontok változásirányát (az antropológiai és az integratív szellemtudományi törekvések
felé). Jelzésértékű, hogy szerepel a kötetben a németországi irodalomelmélet egyik
nagy "kísérletezőjének",S.J. Schmidtnek az
írása is. A kötet mint a megújult
emlékezetkutatások immár sokadik dokumentuma - a legaktuálisabb kérdéseket
veti fel, s így csak üdvözölni lehetne a feltűnését a hazai könyvtárak polcain. (Fischer,
1991)

KULcsAR-SZABÓ ZOLTAN
ZENGD AZ EGEKBEN ÜLŐT!
A fenti címen jelent meg az közelmúltban a Pasaréti ferences templom kórusainak kompaktlemeze. Az albumon hallható 18 tétel az egyházzene történetének három, élesen elkülönülő, de
egyaránt értékes periódusából - gregorián, reneszánsz, XX. század - ad keresztmetszetet.
A fiatalokat, az általános iskolás és gimnazista korosztályt tömörítő Pasaréti Csibekórust 1982-ben alapította fr. Varga Kapisztrán.
Tevékenységük elsősorban a liturgiához szorosan kötődö egyházzenei szolgálat, a szentmiséken való közreműködés, Az új CD-ne el-
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őadásukban a Hozzád emelem kezdetű introitus, valamint hat további, magyar forrásokból
is jól ismert középkori gregorián tétel - így
a Domine ad adiuvandum me, a Procedentem
sponsum és a Dies est laetitiae is - hallható. A
Csibekórus biztos intonációja, kristálytiszta
hangja és mélyen átélt, ihletett előadása elismerésre méltó.
A reneszánsz egyházi zenéjét - az 1991ben alakult Tye Choristers előadásában Orlandus Lassus Miserere mei Deus című
kompozíciója, a monumentális bűnbánati
zsoltár reprezentálja. A Tye Choristers az elmúlt két évben a Pasaréti templomban és a
ferences házban rendezett hangversenyein elsősorban az angol reneszánsz egyházzene alkotásait mutatta be - az együttes névadója
Christopher Tye, XVl. századi angol komponista, a "chorister" kifejezés pedig az angol
katedrálisok fiú- és férfiénekeseit jelenti - de
a Bősze Ádám művészeti vezető irányította
kórus otthonosan mozog Lassus saját korában rendkívül merésznek számító, bonyolult
szövésű, polifón stílusában is.
A templom alapítása óta fennálló, nagy
hagyományokkal rendelkező Pasa réti Palestrina Kórust 1981 óta Déri András karnagy
írányítia. Az együttes repertoárjának legfontosabb alkotóeleme a 20. századi és kortárs
magyar egyházzene. A lemezen kulturált,
magas színvonalú előadásukban Bárdos Lajos kórusműve, a Zengd az Egekben ülőt!, Kodály Zoltán két kompozíciója (Első áldozás, Sík
Sándor Te Deuma), valamint Orbán György
két kórusa (Ave Maria, Pater Noster) és a Palestrina Kórus felkérésére komponált Missa
Primá-jának négy tétele hallható.
A Zugligeti plébániatemplomban, kitűnő
akusztikai körülmények között készült felvétel a pasaréti kórusok igényes műhelymunká
jának, és a magyar egyházzene újjászületésének is értékes dokumentuma. (Preludio, 1994.)
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