
JEAN VANIER:
FÉRFINAK ÉS NŐNEK TEREMTElTE

Ez a megrendít6en szép könyv a kereszténység
lényegéről, a szerétetről szóL Persze a szere
tetről nem nehéz beszélni, mindenki tud általá
nosságokat mondani róla. A legtöbb ember sze
reti gyermekeit, szereti szüleit, szinte mindenki
találkozik életében a mindennapi szeretet né
hány megnyilvánulásával. De ki, meddig képes
tágítani a szeretet körét? Ki, meddig képes nö
velni a felebaráti törődés sugarát? Es hol kez
dődik a viszolygás, hol kezdődik az ösztönös
elutasítás? Ez a szeretet egyik legfőbb próbája .
A katolikus egyház kezdettől azon volt, hogy
megszólítsa és közösségébe vonja azokat is,
akiket a társadalmi szokások peremre sodortak
vagy kizártak az emberi együttélésbőL Katoli
kus pap találta föl a siketnémák jelbeszédét és
kétszáz éve katolikus pap, Philip Pinel volt az
első, aki - mai szóval élve - dialógust kezdett
az elmebetegekkel, hogy e megalázott és kire
kesztett szerencsétlenekre is a szeretet fényét
sugározza és ennek révén is megpróbálja
visszahozni őket az emberek közösségébe.

Jean Vanier a francia haditengerészetnél
kezdte pályáját, a második világháború alatt
francia és kanadai hadihajókon teljesített szol
gálatot, aztán egyetemen tanított. Sok év múl
tán talált rá igazi hivatására . 1964-ben hozta lét
re Val Fleuriben első otthonát értelmi fogyatéko
sok számára. Azóta három évtized telt el s az
általa alapított Bárka közösségek elterjedtek az
egész világon, néhány éve nálunk is működnek.

Odaadó, szép munkájáról szól ez a könyv,
pontosabban e kiterjedt és szerteágazó mun
ka egy részletéről. Arról, hogya Bárka közös
ségek kereteiben hogyan próbálnak segíteni
értelmi fogyatékos emberek szexuális nehéz
ségein, hogyan próbálják kiterjeszteni a nor
malizáció terapeutikáját erre az olyannyira
kényes és a legtöbb emberben visszatetszést
keltő területre. Nem szoktak beszélni az értel
mi fogyatékosok szexuális életéről és szexuális
eredetű problémáiróL Vanier azonban mély ka
tolikus meggyőződésből fakadóan hirdeti,
hogy a szexualitás nemcsak eltávolíthat a sze
retet keresztény eszméjétől, hanem közelebb is
vihet hozzá. "A szexualitás soha nem szakad
hat el a szerétettől - írja -, ha mégis, hamissá,
manipulálttá válik, és megosztja az embert. Jé
zus örömhíre a szeretet valósága."

A könyv együtt közli a kisérlet gyakorlati
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tapasztalatait, konkrét példáit és elméleti, hit
tudományi feldolgozását. Alakok sora bonta
kozik ki a fejezetek lapjain és mind visszahu
manizálódnak, akikre az egészségesek társa
dalma gyakran mint nem is emberekre gon
dol már. Jean Vanier pedig a szeretetadás
egyik felemelő példája lesz azok számára,
akik elolvassák beszámolóját. A kötet Hagyó
József és Péch Balázs fordításában, a XX. szá
zadi keresztény gondolkodók című sorozat kereté
ben jelent meg. (Vigilia)

KENYERES ZOLTAN

BALASSA PÉTER: HALÁLNAPLÓ

Meditatio mortisnak, azaz halálról való el
mélkedésnek indul Balassa Péter naplója
1986-ban, Tarkovszkij halálának évében, s
mintegy hat év múltán Jeruzsálem képzelt
kapujában zárul. Miként a halál közelségére
figyelmeztető szerzetesi köszöntés, ez a
könyv is kényelmetlen a halandó számára:
a nem evilágival, a mindennapitól függet
lennel, az Örökkel szembesíti, amelynek sú
lyától mindaz, ami bennünk evilági és nem
örök, összeomlik, felperzselődik,s a hamu
ban, a mindennapiság füstölgő, üszkös
romjai között nem marad egyéb, mint a
minden emberi lélek legmélyén rejtező,

megőrzésre kapott gyémánt.
Az író-esztéta a magyar irodalom reflexív,

sötét tónusú és egyéni tragédiáktól sem men
tes hagyományát élesztette föl, a kései Vörös
marty és Arany gondolatiságát őrizte meg és
árnyalta tovább napjaink fő problémái, a te
remtett világ megóvása, az emberi tudat öna
zonosságának kérdése nyomán, s ha a válasz
adások, illetve a válaszadásra tett kísérletei
során biztos eredményekkel (a szónak mai tu
dományos értelmében) nem is rendelkezik, a
lélekkel való törődés, a reflexió mint az euró
pai filozófiai gondolkodás megszületésének
és fejlődésének alapfeltétele, sarkkövét adja a
Halálnaplónak. Olyan sarokkő ez, amely mel
lett bizonyosságait vesztett korunk embere le
horgonyozhat, legalábbis annak tudatában,
hogy amíg a létre és nemlétre irányuló kérde
zés lehetséges, addig a lét tart.

"A napló az Isten-szenvedély pszichológi
ája" - állítja Balassa Péter, s ezzel a művével

azoknak a sorába lépett, akik az egyház tör
ténelme során személyes tanúbizonyságot



tettek arról, életük, emberi létük legfontosabb
kérdései az Isten-hittel és a szeretettel kapcso
latosak. Mert csak a szeretet misztériumának
fényében nyeri el értelmét a mysterium mortis.
Az pedig, hogy ennek eszköze Balassánál
Mozart, Tarkovszkij, Dosztojevszkij és Pi
linszky János művészete, elhanyagolható, de
élvezetes mellékkörülmény.

KISS SZEMAN RÓBERT

ERKEL FERENC: DÓZSA GYÖRGY
A KIEGYEZÉS OPERÁJA

Erkel Ferenc 1867-ben bemutatott operája, a
Dózsa György mindeddig nem tartozott a
gyakran játszott magyar zenedrámák közé.
E mellőzöttség nem szakmai okra vezethető

vissza: a Dózsa György drámai erejű, jól fel
épített, tetszetős kompozíció, amely közel
áll a Hunyadi László és a Bánk Bán hangzás
világához, de az olasz opera, a bel canto-ís
kola, valamint a wagneriánus irányzat vív
mányait is magába olvasztja.

A darab műsorra tűzését évtizedeken ke
resztül egyértelműen politikai tartalma aka
dályozta. A Dózsa alapjául szolgáló Jókai-drá
ma, a sikeres népszínműíró, Szigligeti Ede lib
rettója és Erkel zenéje is erőteljesen tükrözi
ugyanis a kiegyezés, az elbukott harc utáni be
letörődés és megbékélés atmoszféráját, szemlé
lete távol áll a forradalmiságtól. A címszereplő

alakja, karaktere is lényegesen eltér a kialakult
Dózsa-képtől: döntéseiben nemcsak hazaszere
tete, az ország sorsáért érzett aggodalma, ha
nem magánéleti konfliktusai is befolyásolják.

Az Operaház főzeneigazgatóját,Oberfrank
Gézát több mint három évtizede foglalkoztatja
a Dózsa György újbóli előadásának lehetősége.

Szigligeti korszerűtlen, prozódiailag is megkér
dőjelezhető librettóját Mészöly Dezső közremű

ködésével modernizálta, és az eredetileg ötfel
vonásos, monumentális művet három felvonás
ra vonta össze; ugyanakkor Erkel zenéjén lé
nyegében nem változtatott. A megújult operát
május végén mutatták be az Erkel Színházban,
Oberfrank Géza vezényletével, az elsősorban

operaénekesként ismert Tóth János rendezésében,
Az előadók kimagasló értéke a koncepció

zus, gondosan kidolgozott színpadkép. Csi
kós Attila díszletei optimálisan betöltik a te
ret, szépek és hitelesek Vágó Nelly jelmezei.
Elismerést érdemel az egységes, technikailag
szinte tökéletesen megoldott kórushangzás és
a második felvonás lendületes táncjelenete. A
szólisták közül a legjobb teljesítményt Kukely
Júlia (Rózsa) nyújtotta; gazdagon árnyalt, lí-
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rai hangja, rutinos színpadi játéka nagyszerű

en érvényesült. A címszerepet - kisebb-na
gyobb bizonytalanságokkal, de összességé
ben meggyőzően- Csák József alakította. A
további főszereplőketPitti Katalin (Csáki La
ura), Martin János (II. Ulászló király), Kál
mándi Mihály (Zápolya), Leblanc Győző

(Bornemissza), Sánta Jolán (Költő), Mészöly
Katalin (jósnő), Gurbán János (Lőrinc barát)
és Bordás György (Barna) játszotta.

A premierrel egyidőbennyílt meg az Erkel
Színházban az "Erkel Ferenc, a Himnusz és a
Dózsa György zeneszerzője" című művelő

déstörténeti kiállítás, amelynek keretében a
Képzőművészeti Főiskola növendékeinek a
bemutatóra készült plakáttervei is láthatók.

RETKES ATTILA

BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON:
ARS PHILOLOGIAE
Tolnai Vilmos és az irodalomtudományi
pozitivizmus öröksége

Bogoly József Ágoston monográfiájában
olyan alapvető feladat megoldására tesz kí
sérletet, amely elengedhetetlen egy kárion
jait újraértelmező kor számára. Az elmúlt
évtizedek ugyanis nemcsak a művészet, az
irodalom megítélésében hoztak létre a kon
szenzus alapvető emberi igényét semmibe
vevő ítéletrendszert, de az irodalomtudo
mány különböző irányzataival kapcsolat
ban is radikálisan ideológikus álláspontot
tettek kötelezővé. Nem elhanyagolható te
hát, hogy irodalmi hagyományunk egy sza
bad diskurzus által fémjelzett újragondolásá
val párhuzamosan irodalomtudományunk
hasonló értelmű revideálására is szükség van.
Bogoly a magyar pozitivizmus egy, az elmúlt
években kevésbé emlegetett művelőjének

munkáit vizsgálja mentalitás-, művelődés- és
eszmetörténeti szempontokat figyelembe vé
ve. Am az értekezés lehetőséget teremt na
gyobb kontextust figyelembe vevő kérdések
elemzésére is. így kerülhet előtérbe a konkrét
filológiai tények rendkívüli alaposságú vizs
gálatán kívül a szerző saját szemléleti horí
zontját képező hermeneutikai felfogás és a
tárgyául választott pozitivizmus párbeszédé
nek megteremtése, illetve e dialógus produk
tivitásának problémája. Ennek kapcsán Bo
goly a magyar irodalomtudomány törté
netének számos jelentős alakjára tér ki szem
léletében implikálva egy lehetséges, eljöven
dő Magyar Irodalomtudomány Történetének
körvonalait. Nem szabad azonban szem elől



tévesztenünk azt a gondolatot sem, amely
egyszerre van jelen a szöveg szemantikai
síkján és írója mentalitásában: a pozitiviz
mus mint módszertani elv korunkkal való
szembesítése a tudományos pluralitás ki
bontakozását megélők számára olyan tanul
ságokkal szolgálhat, melyek mentén meg
valósíthatónak látszik az Ars Philologiae hu
szadik század végi konszenzusa. (Pannánia
Könyvek, 1994)

PALK6GÁBOR

FEDERICO GARCIA LORCA: YERMA

Valóban tragikus költeménynek játssza 
líraian burjánzó szimbólumokkal - Lorca
Yermáját a Budapesti Kamaraszínház a Ká
roly körúton. A túlfűtött szexuális izzást,
amely a színpadi adaptációk obligát sajátja,
Csiszár Imre rendezése allegóriákra oldja. A
bikaálarcos ifjú és a fiatal leány szépen ko
reografált násztánca, a pásztor és a gyer
mek titokzatosságában sokatmondó allegó
riája egymást kiegészítve hatnak ránk, te
szik átélhetövé azt az elfojthatatlan vágyat,
amely Yermát űzi végzete felé. A mű vállal
tan lírai földolgozása, a valóságostól való
artisztikus elemeltsége hangsúlyossá teszik
Lorca művének erkölcsi dilemmáit. Yerma
szenvedélyes gyermekre vágyása s ebből

eredően ösztöneinek összecsapása (egy más
férfi által talán még teljesülhetne az óhaja)
saját morális szilárdságával - valójában ez
a színpadi mű tragikus konfliktusa.

A Yermát játszó Kubik Anna némelykor
már-már önmutogató szenvedése s a férjet adó
Ujvári Zoltán háborgó érzelmeinek visszafo
gottsága az a két mozzanat, amely némileg át
rendezi az irodalmi mű hangsúlyait. A bűnt,

amelyet a gyermek iránti őrült vágyában sem
képes elkövetni, ezúttal is nagyobb bűnnel he
lyettesíti Yerma - férje meggyilkolásával. Ám
magyarázatnak nem könyvelhetjük el egysze
ruen az áldozat érzéketlenségét a másik szen
vedésére. Ez túlságosan is "szubjektív" ok len
ne egy olyan társadalom tükörképében, amely
a hőn áhított értékeihez vezető utat legköny
nyebben épp az érzéketlenséggel, a közeli tra
gédiák hideg elutasításával érheti el.

KALLAI KATALIN

ARANY JÁNOS: "TISZTELT íRÓTÁRS"

Arany nagyságát életművének rendkívüli
jelentőségétminden kor újra és újra fölfede
zi magának. A mi zaklatott korunk embere
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is fokozott figyelemmel hajol kiterjedt epi
kai és lírai költészete fölé, de az utóbbi idő
ben mintha cikkei, tanulmányai, remek
portrérajzai, múbírálatai kerülnének az ér
deklődés előterébe. Ezt jelezte Dávidházi
Péter 1992-ben megjelent kitűnő monográfi
ája Arany kritikai munkásságáról, s ezt ta
núsítja ez a Kovács Sándor Iván szerkeszté
sében a múlt év őszén megjelent kis könyv is.

Kovács Sándor Iván elsősorbanZrínyi-ku
tató, a 17. századdal, a magyarországi ba
rokk összefüggéseivel fo9lalkozik. Arany hí
res akadémiai székfoglaloja a Zrínyi és Tasso
vezette el az Arany-hagyaték búvárlásához,
Arany elveszettnek hitt Tasso- és Ariosto
jegyzeteit kereste, de talált sok más egyebet
is. Tudni kell, hogy Arany műveinek kritikai
kiadása 1951-ben kezdődőtt el Keresztury
Dezső szerkesztésében, s harminc év alatt ti
zenhat kötete jelent meg. A munka azonban
az elmúlt évtized első felében megtorpant s
azóta nem látott napvilágot új kötet. De a
megjelentek sem mind mondhatók bevégzet
ten teljesnek, egy s más figyelmetlenség mi
att vagy szerkesztői elvek alapján maradt ki
belőlük, máskor pedig az újabb szövegfiloló
giai kutatások bányásztak elő addig ismeret
len szövegeket. Tudni lehetett már korábban,
hogy például a Szépirodalmi Figyelő s Koszorú
hasábjain még egész sor Arany-írás lappang
aláírás és a szerző megjelölése nélkül.

Kovács Sándor Iván egyetemi tanítványa
inak segítségével - egy 1992 őszén meghir
detett Arany-szeminárium keretében - rész
ben ezt az anyagot fésülte át, részben azokat
a szövegközléseket rendezte bőséges jegyze
tekkel kötetbe, melyek különféle folyóiratok
ban láttak időközben napvilágot. A kötet,
mely a hallgatókkal végzett közös munka
eredményeképp jelent meg, nem rajzolja
ugyan át Arany ismert arcképét az 1850-es
évek közepétől az 1860-as évek közepéig ter
jedő időszakot illetően - ezt a mintegy tíz
évet egészíti ki a gyűjtemény -, de hatéko
nyan hozzájárul ahhoz, hogy meggyőződ

jünk érdeklődésének, európai tájékozódásá
nak, tudásának roppant méreteiről, Babitsot
szokták poeta doctusnak nevezni, s elterjedt
nézet szerint a Nyugat tárta szélesre a tájéko
zódás ablakát az európai kultúra előtt. Ez a
kis könyv meggyőző bizonyítéka annak,
hogy Arany nemzedéke sem kevésbé mélyen
gyökerezett Európában - s persze a magyar
múltban is. (Magyar Irodalomtörténeti Társaság)

KENYERES ZOLTÁN



MOLNÁR FERENC: ÜVEGCIPÓ

Mindannyiszor elgondolkodtatja az embert,
hogy az ötvenes éveiben járó Sipos Lajos
asztalos (fellengzősen szólva bútorrajzoló)
happyenddel végződő esetét a tizenkilenc
éves cselédlánnyal a színház keserítette
ennyire el vagy még Molnár Ferenc. A böl
csen kaján darabszerzőműveit ismerve erős

a gyanú, hogy még maga Molnár volt az,
aki a felszín alatt ilyen felemásan rajzolta
meg a hercegnőien szép Irma lángolását a
koros szobaúr iránt, értésünkre adva, hogy
ennek az angyali gyerme~ek és, ~agyap'.a
korú szerelmének az egyma sra talalasa a JO
vöben még hoz egynémely problémát. A
színház ezt a helyzetet általában még azzal
fokozza, hogy Irma szerepét a legvagá
nyabb tehetségű színésznőre bízza, a mor
gós Sipos úr korára meg esetleg még rátesz
egy-két lapáttal.

A veszprémi Petőfi Színház iroda
lomtörténész főrendező]e,Szigethy Gábor eb
ből a szempontból követte a ,konvenci~t. Lát
szólag. Kolti Helga szeme~ek t~aglku,san

megtört fénye ugyan ~em a ttze~kl!enc ,ev~t
kérdőjelezi meg - minden nehezseg nelkul
fogadhaljuk el Irmának -, hanem egy szo
morú sorsú gyermek elszánt boldog
ságkeresését mutatja, Kézdy György Sipos
Lajosának pedig ellenállhatatlan charme-ot
ad a dühös ember álarca mögül előbukkanó

humor és végtelen önirónia. Szigethy, a ren
dező ezzel nem átírja a történetet, de moder
nül árnyalja. Semmiképp sem vonja kétségbe
Molnár rezignáltan bö1cs imázsát, .sőt, .~ le9:
messzebbmenőkig tiszteletben tartja: közelítí
a két embert, Kolti koravénségével, Kézdy
charme-jával, hogy aztán egy valósághíven
durva mozdulattal szét is szakítsa őket né
hány pillanatra a hapI:Y end m~morá~at.'.
Azaz a vagányromantikaval megr~Jzolt,va,ro
terem mögött a legeslegutolsó, sziporkázóan
szép pillanatban újra látni hagyja az omlado
zó bérházudvart, ahol kezdetét vette ez a szo
morkás szerelem, s amely ily módon talán
nem véletlenül hasonlít olyan kísértetiesen
Spiró György Csirkefejének Katona József
színházi kulisszafalaira.

KÁLLAI KATALIN

PÁKOLITZ ISTVÁN HETVENÖT ÉVES

Pákolitz István versvílága egy nagy múltú
költői hagyomány rendjében alakult. Azt a
szemléletet és kifejezésmódot örökölte,
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amely tájak és életképek költői ábrázolásá
ban s a tapasztalatokra épülő meditációban
találja meg teremtő erejét. ~z, a r~ndr.~ é~
egyensúlyra alapozott alkoto elet es koltől

műhely nemcsak belső biztonságot ad, ha
nem szilárd erkölcsi tudatot és magasra te
kintő szellemi igényességet is. A költő álta
luk ítéli meg a körötte mozgó világot, a tár
sadalmi létben zajló viharokat, mindeneke
lőtt mégis saját magát. A versekben alakot
öltő teremtő szenvedély nemegyszer éppen
ettől az ítélő igényességtől kapja erejét. Pá
kolitz István is azok közé tartozik, akik a
moralisták nem túl tágas ösvényén jutnak
el a művészi önkifejezéshez. Nemcsak a
belső élet viharai, nemcsak a körötte mozgó
világ óriási robajokkal kisülő feszültségei
ébresztették fel benne az alkotó munka vá
gyát, hanem mindenekelőtta morális állás
foglalás belső kényszere.

A költészetet éppen ezért mindig cselek
vésnek tekintette, az élet és a sors alakításá
nak, amely által részt vehet a kisebb és na
gyobb emberi közösségek alakításában. Nagy
buzgalommal végezte tanári munkáját Pak
son, majd részt vett Pécsett a szellemi él~t

szervezésében: jó ügyeket szolgált, magam IS
emlékszem arra, hogy még a hatvanas és het
venes években Pécsett milyen sokat tett an
nak érdekében, hogy az irodalom a lehetősé

gek szerint szabadon élje a maga életét.
A mélyen átélt közösségi felelősség kény

szerítette nyílt kiállásra és kockázatos küzdel
mekbe is. Valamikor tiszta hittel állt a min
dent felforgató társadalmi változások mellé,
midőn azonban tapasztalnia kellett, hogy
ezek a változások veszélybe sodorják a tartós
közösségi és erkölcsi értékeket, perbe szállt a
káros következményekkel. Nem maradt kö
zömbös az önkény és a harácsolás iránt, a
szelíd életképeket szigorral protestáló feddő

énekek, a biztos harmóniát kritikai indulat, a
moralisták lázadó szenvedélye váltotta fel.
Nyugtalan volt ez az élet, ez a k?lt~szet, mé/?
sem békétlen, minthogyanehez evekben IS
szövődő emberi kapcsolatok, a jó ügyek szol
gálata vigas~talást adott. ~s ahogy ~últak ~z
évek, az évtizedek, egy biztosabb vigasztalás
fénye is megjelent. Pákoli:z István, ah?gy e~t
legutóbbi, Megváltatlan című verseskotete IS

mutalja, visszatalált ,ifjúságának ~it~~ez, a,mit
talán sohasem veszített el. A mulo Idő es a
csalárd történelem őrlőmalmai között ez a
küszködő, egyszersmind szelíd hit ad igazi
megbékélést es vigasztalást.

POMocATS BÉLA



RELIEF EGY FEGYHÁZRÓL
- KÁRPÁTI KAMIL VERSEI -

Hosszú éveken, évtizedeken át szó sem
esett arról, hogya magyar költészetnek is
van egy rejtett ága, amely börtönök homá
lyában, kényszermunkatáborok gyötrelmei
között eredt meg és termett virágokat. Csak
az utolsó néhány esztendőbenfedezte fel az
irodalmi élet Faludy György, Határ Győző,
Tollas Tibor, Tóth Bálint és Buda Ferenc
börtönverseit. és ismerkedett meg éppen a
szerkesztő és kiadó Kárpáti Kamil erőfeszí

tései következtében két tragikus sorsú ma
gyar költő: Gérecz Attila és Béri Géza
munkásságával. De börtönökben és kény
szermunkatáborokban: Kistarcsán, Recsken,
Vácon, Márianosztrán született meg Kárpá
ti Kamil költői életművének egy része is.
1949 májusától 1956 októberéig élte a Ráko
si-féle rémuralom politikai foglyainak léta
latti életét. Egész kötetre való költemény
született ebben a néma infernóban, szinte
annak reménye nélkül, hogy a versek egy
szer majd eljutnak olvasóik elé.

A börtönbeli lét, magam is megtapasztal
tam, egészen más, mint az emberi világ: saját
törvényei vannak, saját valósága és kultúrája,
ami mindenben a köznapi emberlét negatív
lenyomata. Ahogy Kárpáti Kamil is írja egy
helyen: "Az Isten háta fekete / vak koporsó
nak látszik itt". Ebben a mindentől megfosz
tott, ráadásul a kommunista zsarnokság pri
békjeinek hatalmában tengődő sötét létben
verset írni több mint hősiesség, inkább mene
dék-keresés, túlélési straté9ia, a kegyelem
egy különös állapota. Kárpati Kamil börtön
verseiben ott van a börtönvilág teljes pokoli
valósága, jelen van bennük mindaz, ami elve
szett, és ott van az emberi világ újrateremté
sének bátorsága: annak tudata, hogy Recsk és
Márianosztra fölött a költészet egy másik lé
tet teremt. Egyszersmind megszenteli azt a lé
tet, amelynek sötét bugyraiba a költő ártatla
nul vettetett.

Azzal kezdtem ezt a pár soros méltatást,
hogy a magyar börtönköltészetnek igen soká
ig némaságban kellett meghúzódnia: ebből a
némaságból tulajdonképpen ma sem szaba
dult. Kárpáti Kamilnak van egy utószava, eb
ben bizony indulatosan tetemre hívja a hazai
írodalomkritikusokat, írodalomtörténészeket.
Nem szeretném elhallgatni ezt. És noha ítéle
tét nem érzem mindenestől igazságosnak,
megfontolandónak tartom: valóban többet
kellene tennünk annak érdekében, hogy a
magyar költészetnek ez a homályban is virá-
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got termő ága ismertebbé váljék abban a kör
ben, ahol számon tartják a nemzet értékeit.
(Stádium Kiadó, 1994)
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GÁRDONYI ZSOLT MŰVEI

A magyar hanglemezkiadás jelenlegi nehéz
helyzetében mindig nagy öröm és fontos
esemény, ha egy-egy vidéki magánkiadó új
donságot jelentet meg. A közelmúltban
Kecskeméten, az Osváth Viktor Alapítvány
gondozásában látott napvilágot az a kitűnő

technikai minőségű, teljesen digitális
(DDD) CD-lemez, amely Gárdonyi Zsolt or
gonaműveiből és kamarakompozícióiból
válogat.

A középgenerációhoz tartozó, és több mint
negyedszázada Németországban élő Gárdo
nyi Zsolt a kimagasló jelentősé9ű zeneszerző,

zenetudós és egyházzenész, Gardonyi Zoltán
(1906-1986) fia, aki minden tekintetben foly
tatia az apai tradíciót: orgonaművészként vi
lágszerte koncertezik, a Würzburgi Zenemű
vészeti Főiskola professzora és a helyi
Deutschhaus-templom orgonistája. Műveinek
többsége szorosan kötödík választott hangsze
réhez, az orgonához, valamint a protestáns egy
házzenéhez, amelynek magyarországi fejlődé

sére édesapja is oly nagy hatással volt.
Az új CD nyitószáma a Preludio con fuga

című orgonadarab, amely Johann Sebastian
Bach születésének 300. évfordulójára kelet
kezett, és érdekessége, hogy a fúgát a világ
hírű jazz-zongorista, Oscar Peterson egyik té
mája ihlette. A bonyolult szólamvezetésű,

monumentális művetKarasszon Dezső - or
gonaművész, zenetörténész, a debreceni ze
neélet meghatározó egyénisége - alapos
technikai felkészültséggel, mély átéléssel, ma
gabiztosan játssza, akárcsak a Grand Choeur
című, francia mintákat követő, erősen írnpro
vizatív szólódarabot.

Karasszon Dezső teljesítménye a kamara
művekmegszólaltatásakor is kifogástalan. Az
Emlékezzél, Úristen, híveidr61 című, csellóra és
orgonára írt variációsorozatban - amelyet
Gárdonyi 1988-ban, a Debreceni Református
Kollégium fennállásának 450. évfordulójára
komponált - lebilincselő a 18. századi ma
gyar református énekeskönyvből származó
alapdallam (cantus firmus) változatos for
mákban és ritmusképletekkel történő, de
mindig ünnepélyes megszólaltatása. Ka
rasszon játéka harmonikusan társul Ádám
Károly lírai csellőszőlóihoz: éppúgy, mint He-



gedűs Sándor harsonamotívumaihoz az 1980
ban keletkezett Rapszódiában. A befejező

szám az orgonára, oboára és vonószenekarra
írt Kamarakoncert, amelyben kitűnőerr érvé
nyesülnek a hangszercsoportok invenciózus
dialógusai. A Nagy Csaba oboaművész és a
Kecskeméti Kamarazenekar közreműködésé

vel előadott nagyszabású alkotás az igényes
és értékes lemez méltó befejezését jelenti. (Os
váth Viktor Alapítvány - Opus Bt., 1994)

RETKES ATTILA

AZ "ELFAJZOTI MŰVÉSZET"

Milyen világ az, aholleparancsolják a mú
zeum faláról Emil Nolde Keresztrejeszítését,
száműzik Max Beckmann Levétel a keresztről

című képét, kitiltják Schmidt-Rottluf Krisz
tusát? Willibald Sauerlander német művé

szettörténész kétrészes tanulmányt írt a
New York Review of Books hasábjain a náci
Németország művészetpolitikájáról.

Az "elfajzott művészet" jelszavát a nácik a
budapesti születésű (apja itt volt rabbi) Max
Nordau 1892-ben megjelent Entartung című

könyvéből vették át, de a kifejezésnek "mé
lyebb" és "gyökeresebb" jelentést tulajdoní
tottak. Szerintük a modem művészet nem a
hagyományos ízléstől és a megszokott for
máktól, nem a polgári erkölcsöktől "fajzott
el", mint Nordau gondolta, hanem a néplé
lekkel és a nemzeti talajgyökerekkel került
szembe. A Németországban különösen virág
zó expresszionizmust ezért a németség ellen
ségének tekintették. Ez a beállítás azonban
nem volt szükségszerű,nem a mozgalom bel
ső lényegéből következett, s nem is volt
mindnyájuk számára nyilvánvaló. Az ex
presszionizmust lehetett másképp, éppen el
lenkezőleg is magyarázni. Amikor fellazul és
eltűnik a tárgyias gondolkodás és helyét
szimbolikus képzetek foglalják el, akkor egy
szersmind önkényessé is válik minden értel
mezés.

A hatalom megragadása utáni első évek
politikai, ideológiai harcaiból az avantgárd
ellenesség került ki győztesen. 1937-ben
összeszedték az ország múzeumaiból és gyűj

teményeiből az avantgárd képeket, szobro
kat, különféle műtárgyakatés hatszázötvenet
kiválasztva közülük Münchenben nagy kiál
lítást rendeztek a Német MűvészetHáza mel
lett, ahol a Hitler által tám09,atott új bombasz
tikus művészet, a német ujrealizmus műveí

kaptak helyet. Az avantl}árd kiállítást elretten
tésül szervezték meg: Ime, ezek azok, akik
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tönkre akarják tenni a német nemzet egész
séges lelkét. Az Entartete Kunst kiállítást ké
sőbb körbevitték az országban - lássa min
denki a gonoszt -, aztán külföldi gyűjtőknek

dobra verték az anyagot. Amin pedig nem si
került sebtében túladniuk, azt Berlin egyik te
rén elégették.

Azokban az években az avantgárd művé

szeti irányok nemcsak a náci Németország
ban kerültek anatéma alá, hanem a sztálini
Szovjetunióban is. Az avantgárd művek ott is
eltűntek a múzeumok termeiből. a l}ulágok
mélyén pedig eltűntekmaguk a műveszek is.
A párhuzamokhoz tartozik, hogy a müncheni
Entartete Kunst kiállítással szinte egyidőben.

1937-ben a moszkvai Tretyakov Képtárban
ugyancsak rendeztek egy avangárd-ellenes
kiállítást. Az ideológiai kisérőszövegazonban
más volt, itt nem nemzetellenesnek, nem a faji
tisztaság veszélyeztetőjének bélyegez ték a mo
dem művészetet. A náci ideológia például faji
alapon ellenezte az afrikai hatásokat, Wilhelm
Frick, türingiai belügyminiszter már 1930-ban
rendeletet bocsátott ki Wider die Negerkultur für
deutches Volkstum címmel. A Szovjetúnióban
népellenesnek, polgárinak, a szocializmus el
lenségének kiáltották ki az avantgárdot.

Még sokáig lehetne sorolni a példákat, de
nincs szükség rá. Az utókor jól ismeri a két
totalitárius rendszer eljárásait, s tudja azt is,
hogy hová vezettek s mivé lettek. Az egyik
legfontosabb tanulságra azonban külön is fi
gyelmeztetni kell a mai olvasót. Sauerliinder
ezt nem fogalmazza meg, de szinte sugal
mazza tanulmányában. Az ideológia a társa
dalmak szimbólumrendszereivel dolgozik, s
szimbólumokkal dolgozik minden művészet

is. Nincs társadalom szimbolikus formák nél
kül, a szimbólumok a társadalmi tudat szá
mára a valóság részeként jelennek meg. Még
is különbség van jelkép és realitás között s
nem jó, ha a jelképek túlsúlyba kerülnek. A
jelképek mindig önkényesen átmagyarázha
tók s különféle célok szolgálatába lehet őket

állítani. Az egészséges társadalmak a jelképe
zést meghagyják a művészet szabad területé
nek, az ideológiai formák szerepét pedig le
hetőség szerint szűntelenűl csakkentve a
tárgyszerűséget helyezik előtérbe. Bármilyen
furcsa, a művészet is a pragmatikus társadal
makban és pragmatikus korokban fejlődik

legjobban: amikor látszólag legkevésbé fi
gyelnek rá. Amikor hit és szépség a lélek
ügye s nem apolitikáé.

KENYERES ZOLTAN


