
HENRI BOULAD:
HASZNÁLD SZABADSÁGODAT!

Szabadság. Az újkori gondolkodás központi
fogalma, legfontosabb értéke. Ugyanakkor
a különféle determinista elméletek már
puszta lét ét is tagadják . A sz ó sz ékekr ől pe
dig általában veszélyeire hí vják fel a figyel
met.

A nagy hírű egyiptomi jezsuita szerz ő

szenv edélyes hangú előadásaiban - mel yek
szerkesztett vá ltozatát vehe ti most kézbe a
magyar olvasó - mindkét "szélsőség" ellen
szót emel. Először is leszögezi , hogy az em
beri szabads ág létét ugyan nem lehet filozó
fiailag bizonyítani, de átélh etjük szabad dön
téseink meghozásakor, amikor azokért fele
lősséget vá lla lunk önmagunk előtt. Determi
náltságainkat nem letagadni kell, hanem elfo
gadni ("szabadon válas ztani"), hogy aztán
mégis túljuthassunk az akadá lyokon. A sza
badság nagyszerűségét éppe n akkor élhe tjük
át, amikor mindenek ellenére belevágunk va
lami nagy j elentőségű cél megvalósításáb a, s
a cél, az ideál mintegy magához em el.

A fentiekből látszik, hogy Boulad a sza
badságban nem a "bűnre vezető alkalmat", a
sokat emlegetett szabadosság előszobáját lát
ja, hanem az emberi sze mé lyiség kibontako
zásának útját, mely döntéseinkben, vá lasz tá
~a inkban valósul meg (ah ogy ezt Kirke gaard
IS elgondolta) . S a rossz vá lasztásná l csak egy
rosszabb leh et: gyávaságból nem vá lasztani.
Az egyháznak szemé re veti a jezsuita go ndol
kodó, hogy híveit nem ösztönzi szabadságuk
kibontakoztatására, hanem - en gedve az
emberek menekülési ösztönének a szabadság
felelőssége elől - minden helyzetb en kész
sémákat igyekszik mutatni nekik.

Boulad szabadságfelfogása mindazonáltal
nem romboló vagy anarchista . Valódi szabad
döntést csak az érett embe r hozhat, aki szá
mot vet Isten akaratával, felfedezi a bensőjé

ben elrejtett isteni tör vén yt - és igent mond
rá. Ez azonban nem szo lgai "jogkövető" ma
gatartás! A szerző óv bennünket attó l, hogy
keresztén ységünk lén yegét csupán törvén yek
kényszerű megtartásában lássuk. Az Ószö
vetség törvén yközpontú gondolkodásmó dja
helyett a kr isztusi szabadság szeretetköz
pontúsá gára hívja fel figyelmünket. A Lélek
vezetése á ltal Isten barátai, cselekvő munka
társai lehetünk, hát használjuk szabad-
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ságunkat, próbáljuk meg Vele együtt igazab
bá tenni világunkat!

Henri Boulad kön yve sokakat megbotrán
koztat majd. Túl merésznek tűnhet, ahogya
szerző a "törvény", a parancsolatok puszta
követésének silányságára utal - hogy fölma
gasztal~as,sa a. Kri~ztustó,1 kapott sz~ba,dság
elevenseget, dinamizmus át. Az egyhazrol ki
fejtett vé lemé nye is túl ságosan sommás, elna
gyolt. De ez a kön yv nem is kezdőknek, ka
tekétáknak íród ott. .Szilard tápl álék" ez ,
mely azoknak válhat javára, akik már vala
mennyire megépültek hitükben, és a sok "ne m
lehet" után csinálnának már valamit. (Szeoletkő

Kiadó) ó

KUNSZABÓ ZOLTÁN

FERDINANDY MIHÁLY EMLÉKEZETE

1993. október 7-én , két nappal 81. sz ű le

tésnapja ut án Oxfordba n elhunyt Ferdi 
nándy Mih ály történ ész, író, a magyar sze l
lemi ség külön ös, egyedülá lló a la kja .

Budapesten sz ületett 1912-ben , a Várne
gyedbe n nőtt fel s ott, a Bástyasétányon hozta
a meghökkentő döntést, hogy kivándorol
Portugáliába. Akkor már élénk tev ékenységet
~~fejtő köz ír ó. több kÖ!1YV szerzője - közöt
tük Az Istenkeresők, az Arpádlzáz története, és Mi
magyarok, tíz tanulmány a magyar történelemból
-, és két kislán y apja. A megvalósításr a
1943-ban nyílt alka lom: kultúrattaséként
küldték ki, s a következő évbe n magyar lek
tor is lett a lisszab oni egyeteme n. Az utóbbi
azonban az új helyzetb en nem nyújtott lét a
lap ot. A megold ást az argentí na i Mendoza
egyetemén találta meg mint a régészet és et
nológia, majd az ó- és középkori történ elem
tanára . 1950-ben Puerto Rico egyetemé n ka
pott állá st s ott "a Délszigeten" tan ított törté
nelmet és összehasonlító irod alomtörtén etet
nyu gal omba vonultáig. Hét esztendőn keresz
tül évente meghívta a Szabad Berlini Egyetem,
ah ol nemcsak magyar történelmet és irodalmat
ad ott elő, han em latin -am erikait is.

Ferd inandy nem vo lt levéltár akban bú vár
kodó történ ész. "Azt elvégzik mások, én
majd kiértékelem " - szokta mondan i. A tör
tén eti ese mé nyeken túl a történ elm et alakító
embe rt kereste; így jelen ítette meg Attila , III.
Ottó, "a szent császár", V. Károly és ll. Fülöp



alakját. Nagy érdekelte az összehasonlító mi
tológia Apolló, Szent Mihály, Csaba és a liiper
bomlsok egyik tanulmányának a címe a lélek
tani szempontok és a genotropizmus alkal
mazása a történetírásban: "sorsunk és őse

ink".
"A Ferdinandyak démoni jelleméről" egy

1954-ben írt hajónaplóban beszél, s elmondja,
hogyan ihlette őseinek a sorsa A Szentgáliak
című regényét. A naplóban emlékek, ötletek,
álmok keverednek s dédapjaról. Ney Ferenc
toll.forgató pedagógusról mondja, hogy egy
ola]képen "juppiter tonans" benyomását kel
tette. S lám, Judit lányától azt tudjuk meg,
hogy Puerto Ricóban a diákok Ferdinanyt fel
lépése miatt Zeusznak becézték.

Elbeszélő munkásságát azután A lIlcnekiilóK,
A baklovagok és Az iinneprontók című regények
ke,1 folytat,ta és ~ísé~letet tett az esszé-regénnyel
Kún Lászlo siraiása címmel. Egyeseket meg is té
vesztett: azt hitték, valóban egy Lisszabonban
felfedezett, középkori magyar kéziratról van
szó. Nem vették észre, hogy a .felfedező" por
tugál vezetékneve "Naoseiquantos", "Mittudo
mén", A Magyar portyák ibér földön nem régi ka
landokról szól: ö maga a portyázó; találkozása
a spanyol és portugál tájjal, történelemmel és
kultúrával a téma. De a latin-amerikaival is hi
szen az ibér világ része. Így készíti el "a pampa
röntgenképét" és fedezi fel "az indiánok Ame
rikáját", A 70-es években megindította Ferdi
nany Mihály füzeteit kisebb, m~gyar, német és
spanyol nyelvű fordításaival. Irt verseket 
Tenger szigetén, Római álom, Magyar rigmus Orc
anum mctlett és fordított is, más nyelvről ma
gyarra, magyarról pedig spanyoIra Vörösmarty
A rom című költeményét. "Anch'io sono pitto
re" írta egy különlenyomat ajánlásában.

Nyugalomba 1977-ben vonult. "Én 
r~~zben ,itt:/észben Albionban - öreg nyug
díjas módján eszegetem kenyeremet - írta
egy levélben -, helyesebben: azt a maradék
vakarcsot. ami számomra a kenyérből még
hátra :ran. Időről időre hirdetek még egy-egy
kollégiumct a magam mulatságára. Minden
második félévben egyet. Első vala a Faust, az
után Hornérosz és Vergilius, most januárban
p~dig: Osszehas,onlító mitológia. Közben egy
konyvet IS megirtam az etruszk Vej i pusztu
lásáról." Mint mondja, idejét a befogadó
"édes Délsziget" és Oxford, Magda lánya la
kóhelye között osztotta meg, míg romló látá
sa árnyékba vonta számára a világot.

Terminat hora diem, terminat auctor opus
- írta egyik kötete utolsó oldalán, melynek
mottója éppen ez az Ady-sor volt: "Magyar
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harcokat más csillagon keverni...rr Más csilla
~o~, távoli földön harcolt, míg eljött az ő órá
Ja IS.

RÓNAI ZOLTÁN

FALUDI FERENC EMLÉKEZETE
ÉS KÉZIRATOS KÖNYVE

190 éve született Faludi Ferenc, a 18. század
egyik jele.s költő-írója, jezsuita pap-tanár,
akinek mind a negyvennégy költeményét
ismerjük, s ezek tették igazán fontos alakjá
vá irodalmunknak. Gyermekéveit Kőrrnen

den töltötte, majd a kőszegi és soproni je
zsuita gimnáziumban végezte középiskolai
tanulmányait. Befejezésük után a jezsuita
rendbe lépett, s néhány esztendei külföldi
tartózkodás után tért vissza szülőhazájába.

A pozsonyi rendház könyvtárosa s a gim
názium igazgatója, amikor II. József felosz
latta rendjét. Utolsó éveit Rohoncon töltöt
te, itt hunyt ell779-ben.

Költészetében antik mintákat követett, de
mert hallatlanul formaérzékeny volt, újítá
sokkal is kísérletezett: nevéhez fűződik az el
ső magyar szonettkezdemény. Kifejezésmód
ja erőteljes, sok fordulata termékenyítette
meg követőit. Mélyen vallásos, az isteni
Gondviselést szüntelenül hangoztató versei
mellett szívesen idézte az élet apróbb-na
gyobb örömeit, a többi között - mint erre
Kovács Sándor Iván utál szellemes tanul
mányában - a gasztronómia gyönyörűségeit.

Vas megyében halála után tovább éjt em
lékezete. Szombathelyen iskola vette föl ne
vét, és utcát neveztek el róla. Az itteni Egy
házmegyei Könyvtár őrzi saját kezűleg írt
versesfüzetét, melyet most hasonmás kiadás
ban jelentettek meg, kísérő tanulmányokkal
és Konkoly István megyéspüspök bevezetőjé

vel. Körmenden is ápolják Faludi emlékét. Az
itt kiadott tanulmánygyűjteményszerzőinek

jóvoltából feltárul előttünk élete, lelkisége és
költészettörténeti jelentősége. A városok ál
dozatkészsége, meJy lehetővé tette e kiadvá
nyok megjelenését, példamutató. S az is,
hogy az életmű kutatói között éppúgy szere
pelnek jeles irodalomtörténészek, mint e táj
egység tudós papjai (például Gyürki László)
és jeles mai rendtársai (Szabó Ferenc). Külőn
elismerést érdemel Dombi Mária és Kovács
Mihály filológiai teljesítménye. (Szegények Or
vosa Kormendéri Alapítvány, Könnend - Szom
bathely)

RÓNAY LÁSZLÓ



GYARMATI BALASSI BÁLINTNAK
ISTENES ÉNEKEI

Idén májusban volt négyszáz éve, hogy Ba
lassi Bálint Esztergom alatt halálos sebet
kapott. Ebből az alkalomból tudományos
ülésre gyűlt össze Esztergomban a korát és
életművét kutatók színe-java határon innen
és határon túl. S az évfordulóra emlékezve
megjelent néhány szép könyv is annak a ki
adónak jóvoltából, melyet már neve is erre
teremtett. A Balassi Kiadó alig néhány éve
alakult meg, de már e rövid idő alatt is te
kintélyt vívott ki magának a művelt olvasó
közönség körében tudományos és szépiro
dalmi könyveivel: munkáját mind tartalmi,
mind pedig könyvészeti szempontból nagy
fokú igényesség jellemzi. Eién Kőszeghy

Péter áll, aki maga is kitűnő Balassi-kutató,
s nyilván nemcsak az évfordulós kegyelet
vette rá néhány szép kötet kiadására. Ujra
megjelentette az ún. Balassa-kódexet, vala
mint Balassi műveinek és a róla szóló szak
irodalomnak Stoll Béla összeállításában el
készült bibliográfiáját, fakszimile kiadás
ban közreadta az istenes verseket, kiadta a
Rimay által írt híres temetési éneket, és
megjelentetett egy francia nyelvű versválo
gatást. Az utóbbi kettőről külön is szólunk
még rovatunkban.

A múlt század utolsó harmadáig Balassi
nak csak istenes és vitézi versei voltak isme
retesek. Tudni lehetett ugyan arról, hogy
másféléket is írt, nevezetesen szerelmi verse
ket, ahogy Zrínyi Miklós könyvtári jegyzéke
feltűntette .faitalan énekeket", de ezek szöve
ge csak 1874-ben került elő egy felvidéki kas
tély könyvtárából. Ez az ún. Balassa-kódex,
Eredeti példányát csak néhányan látták, mert
rejtélyes módon hamarosan újra eltűnt, de
szerencsére Dézsi Lajos a század elején még
fénymásolatot készített róla. Ez a kódex őrzi

a szerelmes verseket, melyeket a tridenti zsi
nat szellemiségének uralomra jutása után
nem lehetett kiadni és terjeszteni. Persze Ba
lassi egész költészete a zsinat után született,
de jellegét tekintve a reneszánsznak és
humanizmusnak a zsinat előtti szabadabb,
fesztelenebb magatartását tükrözi. Az ellenre
formáció előretörésének évtizedeiben egy
időre komorabbá és merevebbé vált az euró
pai szellemi élet, s abban a korszakban csak
vallásos tartalmú költeményeinek kiadására
kerülhetett sor. A mi nem kevésbé komor év
századunk egy szakaszában aztán - mint az
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mindenki tudja - éppen ezek a versei szo
rultak háttérbe.

Balassi egész Adyig a legjelentősebb ma
gyar istenes költő volt. Hívő, kérlelő, perleke
dő zsoltáros hangja átjárta a későbbi évszáza
dokat s mélyen beépült a magyar lírának
nemcsak a szemléletébe, hanem a nyelvi szer
kezetébe is. Istenes verseinek két nyomtatott
kiadása készült a 17. század harmincas évei
ben (melyekben Balassi mellett Rimay János,
Nyéki Vörös Mátyás és mások versei is olvas
hatók), az egyik Bértfán. az ún. "protestáns
kiadás", a másik pedig Bécsben. az ún. "ka
tolikus kiadás". Ez utóbbinak a marosvásár
helyi Teleki-tékában lelték meg egy nem egé
szen ép példányát, s a legutóbbi időkig ennek
alapján dolgoztak a kutatók. Az elmúlt évek
filológiai szenzációja volt, hogy egy magyar
szakos olasz fiatalember a firenzei nemzeti
könyvtárban kutatva egyszercsak ráakadt
egy másik, mégpedig ép és hibátlan példány
ra. A fiatalembernek Armando Nuzzo a neve,
s most a firenzei kötet fakszimile kiadása az
ő kitűnően megírt, tartalmas kísérő tanulmá
nyával együtt jelent meg. (Balassi Kiadó)

KENYERES ZOLTÁN

KÉT BARTÓK-MŰRŐl

Bartók Béla 1940-ben elhagyta hazáját.
Elembertelenedőközélete miatt nem tudott
élni és alkotni benne. A közelmúltban két
remeke jelent meg igényes, művészi kiadás
ban: A Kékszakállú herceg vára című operája.
és táncjátéka. A csodálatos mandarin.

A Kékszakállú.. . Balázs Béla Bartóknak és
Kodálynak ajánlott költői szövegét tartalmaz
za 1912-ből. Erre a szövegre épült az opera,
amelyben a pentatonikus népzenei kifejezési
mód egyenrangú lesz; belesimul a kor egye
temes, későromantikus zenei ízlésvilágába. A
zene - híven a szöveghez - az egymást ke
reső férfi és nő ellentétének tragikumát hor
dozza. A mű dramatizált balladának tekint
hető, először szólal meg benne Bartók zenei
világának egy igen lényeges motívuma: a ter
mészet poézise. Balázs szövege olvasmány
nak is megragadó. így aki a zene tragikus
hullámzását is belehallja. úgy olvashatja,
mint egy partitúrát. A könyv a két főalak, a
Herceg és Judit színpadi megformálóinak ké
peivel, a felejthetetlen Ferencsik Jánossal, első
és hátsó borítóján Varga Imre Bartók-szebor
portréjának képmásával nyújt vizuális él-



ményt. A képanyagot Mezey Béla gyűjtemé

nyéből válogatták.
A csodálatos mandarin viszontagságos sorsú

remekmű. Lengyel Menyhért, a szöveg írója
már nemzetközi hírű drámaíró volt, amikor
A Kékszakállú herceg vára 1918-as bemutatójá
nak másnapján zseninek nevezt~ Bartók Bél~t

naplójában, "aki feloldva mondja el ~z~, an:",t
mi, szegények, szava~banakarunk k~feJezm, .
Bartók így írt A csodalatos mandarmrol felese
gének: "Pokoli egy ~uzsika le~z, h.a sikerül.
Az eleje egészen rövid bev~ze~es f~ggony', ~

nyitás előtt, - retten:tes zSivaJ: csorompsle~,
tülkölés, egy világvaros utcai forgatagaboi
vezetem be a hallgatót az apacstanyára."
Hangzavar, Illyés B~rtó~-;rersé.r;ek ~ez?ő so~
rát idézve, - de tisztító ereJu. Torteneimi
háttere az 1914 óta tartó háborús rémdráma,
a halál aratása, s vele szemben az emberi bol
dogság vágyának a tragikumon is átvergődő

reménye. A mű útja a bemutatóig már-már
krimi. Az ősbemutató 1926-ban Kölnben volt.
Botrány, letiltás követte. Bartók többé nem
látta művét színpadon, sem Prágában 1927
ben, sem 1942-ben Milánóban Ferencsik János
vezénylésével. hiszen akkor már másod~k éve
Amerikában élt s gyötrődve komponalta a
megszaggatott hazaszer7tet és az épő ho~

vágy remekét. a Concertot. 1945-?en Itthon !s
előad tá k a táncjátékot, de szerzője akkor mar
halott volt. Ám az önkény 1950-ben leparan
csolta a színpadról, mert azt nem látta alkal
masnak "a dolgozó nép erkölcsi és í~lésbeli

nevelésére". 1954-től a nagy zenetudós. Sza
bolcsi Bence szállt síkra a remekműért. s en
nek eredményeként lett zenetörténeti dátum
1956. június elseje, a bemutató. Harangozó
Gyula rendezése és koreográfiája, Lakatos
Gabriella és Vashegyi Ernő főszereplése, Ke
nessey Jenő vezénylése minden~,."kihoz~tt"a
műből, amit halhatatlan szerzoJe belealmo
dott.

A kísérő tanulmány Bónis Ferenc kiemel
kedő írása. "Kelet és Nyugat, múlt és jelen,
pentatónia és atonalitás, megváltás ~agne~

eszméi szerint és barbár áldozat Stravinszki
szerint, végső szintézis nincs és nem is lehet.
A romlatlan őstermészetnem békíthető össze
a romlott nagyváros civilizációjával. Vagy a
nagyváros igázza le a természetet, vagy az
hódítja vissza a civilizációvat ami még
vísszahódítható." Tiszteljük és őrizzük híven
értékeinket. (Magyar Bibliofil Társaság - Te
van, 1993)

pALMA! KALMAN
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BAKA ISTVÁN: SZTYEPAN PEHOTNIJ
TESTAMENTUMA

Baka István legújabb kötetével a szó ha
gyományos értelmé~en ve~t ~zép ver~ek:t

vesz kézbe az olvaso. A szepseg, az artiszti
kum nemcsak külön-kűlönaz egyes verseket
jellemzi, hanem a kötet egészét a megszer
kesztettség, a rendkívül szigorú ~ű90nd

uralja, hogy végül e testamentum egeszet ol
vasva bontakozzék ki valamiféle lehetséges
jelentés.

Mint ahogya cím jelzi, a versek a végső

dolgok megtapasztalásának közelében foga~

tak. A lírai alapélmény a halál, a pusztulas
lehetősége,az ajándékként megélt szerelem, s
a kegyelemként megadatott lét. Két nagyobb
részre tagolható a kötet: az első két ci,klus
(Trisztán sebe, Szaturnusz gyermek;z) s a :nr~a

dó ciklus állítható szembe egymassal. Ket, er
ték és képrendszer szempontjából eltérő világ
bontakozik ki előttünk. Az első rész érték- s
kultúratelített, az európai irodalom motívum
kincsét felidéző: a szerelmes versek a Trisztán
mondán alapulnak, fellelhetjük Szaturnusz,
Mária Magdolna alakját, vagy az unikornis
középkori hiedelmét.

A költő azonban a tradicionális képanya
got eszközként használja, új jelentéssel tölti
fel. A második rész hangsúlyosan kultúra
nélküli világ, Sztyepan Pehotnij fiktív álarcá
ba belebújva egy kultúra, szabadság, r:nozgá~,

szerelern nélküli világ halad pusztulasa fele.
Az első két ciklus képeivel szemben (melyek
tradicionálisak, de sajátos módon továbbépí
tettek) itt meglepően új, eredeti képeket talá
lunk. Sajátosan fonódik egybe bennük ember
állat, szerit-profán, természet-társadalom
technika-mítosz, álom-valóság: mondhat
nánk, hogy fenséges és alantas, ám mégsem
uralkodik el a groteszk. Ha meg is jelenik a
kultúra ebben a részben, legföljebb hiány
ként, vagy a hiányt megelőző pillanatként.
("Fekszem az ágyban váltogatom a!Testhe~y

zeteket plagizálva Proustot/De szinte ~m

den emlékem eliszkolt/Ebbőlse lesz regeny
trilógia" - Álmatlanság, Hideg teremben höl
gyek és urak). A két r~sz k,ö.~ött fe~.lelhetők

megfelelések, mely;~ b~ztosltJ~~.a kote~ e!?y
ségét, s emellett poénkai funkciójuk a ket resz
között feszülő ellentét kiemelése is. Ilyen
megfelelés például a tenger, kagyló, gyön!?y
erotikus képeinek újramegjelenése a második
részben (Almatlanság), melyek a Trisztán-ver
sekkel mutatnak párhuzamot.

Formai szempontból is tradiconálisak. a
kötet versei. Rendkívül sok a szonett, megje-



lenik a magyaros verselés is (tizenegyes so
rok, felező tizenkettessel keverve, s rímes for
mákat is találunk. Itt is megfigyelhető azon
ban a hagyomány vállalása mellett a továb
bépítés is, az áthajlások alkalmazásában.
Rendkívül merész az enjambement a Fredman
szonettjeibó1 című versben: két szonett határán
helyezkedik el. Az Egy csepp méz című költe
ményben pedig a lassan hömpölygő tizen
egyesek menetét töri meg.

Baka István verseit olvasva a mai magyar
líra hagyományos vonalának egy nagyon
szép, értékes kötetével ismerkedhet meg az
olvasó. (Jelenkor, 1994)

LIPTAI CSILLA

BÁLINT BALASSI POEMES CHOISIS
- Balassi Bálint válogatott versei

Balassi legszebb verseiből húszat foglal ma
gában ez a kétnyelvű kötet. Bevezetőjét

nyelvünk és irodalmunk kitűnő francia is
merője, Jean-Luc Moreau írta. Nem szokvá
nyos bevezető ez, hanem Balassi koráról,
életéről és költészetéről szóló szépen megírt
esszé. Avval kezdődik, hogya nagy szavak
valójában mindig kis szavak szoktak lenni.
Mi értelme lenne Balassit a francia renes
zánsz nagyjaihoz hasonlítani, és például azt
állitani. hogy ő a magyar Ronsard? Kedvet
kapna-e az olasz olvasó, ha Ronsard-t a
francia Petrarcának nevezve próbálnák be
mutatni? Jean-Luc Moreau jól tudja a vá
laszt, és esszéjében éppen arra világít rá,
ami sajátlagos volt Balassi költői világában.
Szavát nem igazítja a francia átlagoIvasó
nak a magyar történelemről és irodalomról
feltételezhetően csekély ismereteihez 
amit magyar szerző bizonyára megtenne 
, hanem nagykorúnak és egyenrangúnak te
kinti közönségét.

A verseket Lucien Feuillad fordította, akit
még Gara László nyert meg a magyar iroda
lom ügyének. Feuillad nem tud magyarul,
Gara egykori nyersfordításaiból dolgozott, s
fordításainak egy része már megjelent az
1962-es legendás Anthologie de la Poésie hong
roise-ban. A tolmácsolásban franciául megszó
laló Balassi-versek világosak, jól érthetőek, s
különösen szép a zenei hangzásuk. Ez azért
örvendetesen meglepő, mert ismeretes, hogy
a francia műfordítások legtöbb esetben nem
sokat törődnek a formahűséggel, hanem egy
séges, prózaversszerű formában adják vissza
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az eredeti versek szemantikai tartaImát. Feuil
lad nem ezt a francia fordítói hagyományt
követi, hanem mindent megtesz, hogy meg
őrizze a Balassi-vers különös tonalitását.

O mon beau rossignol,récoute tes paroles
Au milieu des vertes ramées,

Te szép zöld fülemüle,
zöld ágak közibe
mondod el énekedet,
A zenei hangzás kedvéért inkább megvál

toztatja az eredeti szöveg grammatikai viszo
nyait, így lesz a harmadik személyű igéből

("mondod") az első személyű "j'écoute" (hal
lom). Ez a hűtlenség azonban a versszerűség

mélyebb hűségének eszköze. Sajnos a francia
műfordítói iskolák nyelvtechnikai korlátaiból
következőert Feuillad-nak olyan bravúrra,
hogy az eredeti vers régies ízét és régies or
tográfiáját is megpróbálja leképezni - ahogy
például Jékely Zoltán fordította nálunk a Ba
lassi-kortárs, Papillen de Laphrise-t - már
nem futja ereje. (Balassi Kiadó)

KENYERES ZOLTÁN

BERTÓK LÁSZLÓ: PRIUSZ

Egyre több olyan önéletrajzi feljegyzés, do
kumentumgyűjtemény jelenik meg mosta
nában, melyeknek szerzői igyekeznek átvi
lágítani a sötét 50-es éveket, s feltárni azt a
tengernyi szenvedést, amely sok-sok ezer
embernek jutott osztályrészéül. E munkák
között akadnak irodalmi vonatkozásban
másodrangú ak és maradandóak, ám közös
érdemük, hogyatényeket mondják el, s an
nak a nemzedéknek, amely - szerencséjére
- nem élte át ezeket az esztendőket, segí
tenek a kendőzetlen valóság megismerésé
ben.

Bertók László megragadóan érdekes köny
ve először is azért talál célba, mert annak első

részében szinte szenvtelen objektivitással
közli hányattatásának hiteles dokumentuma
it. Jegyzőkönyvek, végzések követik egymást,
fényt derítve egy fiatalember kacskaringós
életútjára. Ez a már gimnáziumi éveiben köl
tői tehetséget mutató ifjú - a szerző - egy
ártatlan költeményével a rendszer elleni izga
tóvá vált, a megyei börtön lakója, majd rend
őri felügyelet alatt álló megbélyegzettje. Főis

kola helyett tsz-fogatosként és könyvelőként

dolgozott, s csak 1962-ben rehabilitálták. A
második részben Mintha örökké élnél címmel
megrendítőőszinteségű jegyzetek, emléktöre-



dékek követik egymást, melyekből akár egy 20.
századi ember szenvedéseinek, a belső és külső

békességért vívott küzdelmének, az anyai sze
retetnek és a szomorú elmúlásnak az eposzát is
meg lehetne (kellene!) írni. (Századvég Kiadó)

RÓNAY LÁSZLÓ

WOLFGANG ISER:
DAS FIKTIVE UND DAS IMAGINÁRE

A szerző legújabb művének alcíme (Az iro
dalmi antropológia perspektívái) elárulja a né
met irodalomtudomány egyik legújabb ér
deklődési irányát, kérdését, amelyre Iser az
irodalmi szövegek fikcionalitásának aligha
nem örök problémáját vizsgálva próbál vá
laszt adni. Iser az eddigi kétosztatú (való
ság-fikció) felfogásokkal szemben a reális, a
fiktív és az imaginárius hármasságát állítja
fel, és a fikciót elsődlegesenaktusként értel
mezi (mint szelekció, kombináció és az iro
dalmi szöveg fiktív voltának jelzése). Ez
biztosítja azokat a .Iiatárátlépéseket", ame
lyek a szöveg felépítését meghatározzák. A
fikció aktusa oly módon nyer betöltött for
mát, hogya szöveg imaginárius, vele szem
beforduló terére irányul, amely viszont
csak ezáltal konkretizálódik. Igy jön létre az
a "szövegvilág", amely az említett triád ré
vén a hatásfolyamatot olyan játékként való
sítja meg, amelyben a fiktív és imaginárius
kölcsönviszonya. együttes jelenléte egy
szerre véges és végtelen lehetőségeket biz
tosít. Iser kimerítő részletességgel, hatalmas
filozófiai, pszichológiai és természetesen
irodalomelméleti eszköztárral mutatja be e
fogalmak interpretációtörténetét, és első

rangú elemzést nyújt a reneszánsz bukoli
káról mint a fikcionalitást tematizáló iro
dalmi diskurzusról. Arra a következtetésre
jut, hogya szövegek szerkezetét már önma
gában is játékként. illetve különböző játék
típusok örök kölcsönhatásaként lehet fel
fogni, és bemutalja ennek jel- és jelen
téselméleti vonatkozásait (itt már a de
konstrukció felismeréseivel is számot vet
ve), de utal aszövegszerkezetek - történeti
létmódjukból fakadó - változásaira. vala
mint a játéknak az esztétikai élvezetben be
töltött szerepeire is (itt a recepcióesztétiká
val párhuzamba állítható eredményekkel).
Saját hatásesztétikai munkásságának "ha
gyományai" pedig ott térnek vissza (Der
implizite Leser, Der Akt des Lesens), ahol az
olvasót is "beépíti" a koncepcióba, teljesítve
így az inszcenálás fogalmára alapuló antro-
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pológiát. Eme irodalmi antropológiának a
legfontosabb eredménye alighanem az,
hogy az olvasási folyamatot teljes játékként
képes magyarázni. Iser műve kulcsfontos
ságú, és csak sajnálható. hogy - legalábbis
az eddigi tapasztalatok alapján - magyar
fordítására még hosszú ideig nem lehet szá
mítani. (Suhrkamp, 1991)

KULCSÁR-SZABÓ ZOLTÁN

RIMAY JÁNOS BALASSI-EPICÉDIUMA

Néhány héttel Balassi halála után öccse, Fe
renc is elesett egy tatárokkal vívott csatá
ban. Ha hinni lehet a Balassa-kódex egyik
megjegyzésének, Balassi Bálint sebesülése
kor arra kérte barátját, Rimay Jánost, hogy
verselje meg halálának igazi történeté t. Ri
may, aki manierista költészetünk egyik leg
nagyobb alakja volt, hűségesen ápolta Ba
lassi emlékér, gondosan összegyűjtve ki
akarta adni verseit, s tanulmányszerű el
őszót tervezett a kötethez. A kötet nem jelent
meg, de a bevezető tanulmány ránk marad, s
irodalomtörténetírásunk első jelentős anya
nyelvi emlékét tiszteljük benne. Rimay eleget
tett a halálos ágyon elhangzott kérésnek is és
többrészes nagy költeményciklust írt a két
testvér szerencsétlen haláláról.

Az epicédium temetési ének, gyászdal,
nem azonos az epitáfiummal. a sírverssel. Ez
utóbbi legtöbbször rövid, epigrammatikus
formában megfogalmazott vers, melyet a sír
emlékre vésnek. az előbbi viszont hosszabb,
kifejtő költemény, az elhunyt érdemeit, eré
nyeit, szerepét magasztalja. Rimay a két Ba
lassi testvérről szóló epicédiumot mitológiai
keretbe helyezte, s noha az eposzi szerkezet
megszokott és megkívánt elemei hiányoztak
belőle, versciklusát mégis a Zrínyiász előfu

tárának szokták tekinteni 'az egyéni sors, a tö
rök elleni harc mitologikus formában való
összekapcsolása miatt. A mai olvasó pedig
meglepve fogja tapasztalni a vallomásos so
rok örök időszerűségét, amikor Rimay ilyen
szavakat ad Balassi szájába a kelet-közép-eu
rópai történelem-érzés csodálatosan feszes,
tömör összefoglalásaként: Mit mondhatok? Él
tem /, Hol bátran, hol féltem/.../

A kötetet Ács Pál szerkesztette, Rimay fak
szimilében kiadott szövegét négy tanulmány
kiséri, melyek közül a recenzens hadd emelje
ki Szentmártoni Szabó Géza tartalmas írását
Balassi haláláról. (Balassi Kiadó)

KENYERES ZOLTÁN



TÜSKÉS TIBOR: IDŐROSTA

Alcíme szerint egy szerkesztő emlékeit tar
talmazza e szép, olvasmányos kötet. Valójá
ban Tüskés Tibor a szépíró eszközeivel idé
zi föl azoknak az íróknak a portréját, akik
nek szerepe volt szellemi fejlődésében, s
akikkel később, mint a kor legszínvonala
sabb folyóiratának. a Jelenkornak főszer

kesztője, valamiképpen kapcsolatba került.
A Jelenkornak tulajdonképpen meghatáro

zó szerepe volt az '50-es, '60-as évek irodal
mában. Tüskés Tibor szerkesztésében meg
szólalhatott egy sereg olyan író, aki máshol
nem juthatott fórumhoz. Később pedig, amikor
túl merész lett, mint főszerkesztőtleváltották a
Jelenkor éléről. A magyar irodalmi élet még so
káig nem tudta megemészteni a Jelenkor-ügyet.
Később azután volt még ügy elég, hozzászok
hattak az írók, hogy ahol túl szabadon beszél
tek, ott előbb-utóbbbezárták a kaput.

Tüskés Tibor kis portréi rávilágítanak az
író k egyéniségére, szinte kézzelfogható kö
zelségben. tapintható jelenvalóságukban idé
zi őket könyve lapjain. Némi fájdalommal
emlékezhetünk: hány tüneményes tehetség
nek nem adatott meg, hogy igazi formáját ki
futhassa. hiszen valamennyiük felett ott vir
rasztott a kétség, vajon elmondhalják-e azt
szabadon, amit gondolnak.

Szép, vonzó kötet, mindenkinek ajánlom.
(Pannónia könyvek)

R6NAY LÁSZL6

ÓDA A MUZSIKÁHOZ

Kodály Zoltán zeneszerzői életművének

központi műfaja a kórusmuzsika. Már fiata
lon, zeneakadémista éveiben is kitartó, fá
radságos munkával törekedett az ideális
énekkari hangzás megteremtésére, később

komponistaként és pedagógusként megala
pozta századunk magyarországi kóruskul
túráját, és még idős korában, a hatvanas
években is maradandó értékű kórusműve

ket írt. Szimbolikus jelentőségű, hogy utol
só, befejezetlenül maradt alkotása is egy a
capella vegyeskar volt.

Kodály legszebb, legismertebb vegyeskari
műveiből válogatott új lemezén a Pécsi Ka
marakórus szerepel, Tillai Aurél karnagy irá
nyításával. Az együttes 1958-ban alakult, és
annak ellenére, hogy jórészt nem hivatásos
zenészek alkotják, produkcióik színvonala
felveszi a versenyt a professzionista kórusok
kal. Európa számos országában koncerteztek.
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gyakran szerepeltek a rádióban, és kezdemé
nyezésükre jött létre 1964-ben a Pécsi Nem
zetközi Kamarakórus Fesztivál.

Az új CD-n Kodály zenei pillanatfelvételei,
miniatűrjei (Köszöntő, Horatii Carmen, Naphim
nusz, Norvég lányok) éppúgy hallhatók, mint
monumentális ciklusa, a Mátrai képek, a meg
rázó erejű Jézus és a kufárok, Sík Sándor Te De
ume, a Weöres Sándor versére írt üregek, va
lamint a Collins és Shakespeare szövege nyo
mán komponált An ode for Music (6da a mu
zsikához).

A befelé forduló, meditatív karakterű lírai
művek érezhetően közel állnak a pécsi együt
tes ízlésvilágához. A fiatalkori, 1904-ben ke
letkezett, Gyulay Pál versét megzenésítőEstét
- amely még erősen kötődik az európai ké
sőromantikus tradícióhoz is - a Kamarakó
rus kristálytiszta intonációval, mély átéléssel
tolmácsolja. A Norvég lányok tartózk~dó, sej
telmes előadása, a Székely keserves fájdalmas
expresszivitása, a Te Deum szépsége magával
ragadó. Nem ilyen kedvező a kép a gyors,
lendületes, humoros kórusművek esetében:
technikai probléma, hangképzési bizonyta
lanság ugyan itt sem merül fel, de a Kodály
által megálmodott felszabadult, derűs előa

dás helyenként - például a Mátrai képek
egyes részletei vagy a Túrót eszik a cigány 
esetében - teljesen hiányzik.

Összességében azonban a Pécsi Kamara
kórus új CD-je - a gondos repertoárválasz
tás és a színvonalas megszólaltatás miatt 
elismerést érdemel, és az együttes több évti
zedes, igényes műhelymunkájánakújabb bi
zonyítéka. (Hungaroton Classic, 1994)

RETKES ATTILA

SEBEŐK JÁNOS: HISZTÉRIUM]ÁTÉK

A vaskos regény már küllemével, adjusztá
ciójával is szembetűnik. Az illusztrációkat
készítő Kovács Tamás közreműködésévela
tipográfiai arculatterv is az író munkája
(akár kilenc-tíz egymás utáni sorban is más
betűtípus, -fokozat szerepel). Technikailag
és anyagilag szívvidítóbb időkben - ami
kor majd nem is lesz más dolga az ember
fiának, mint irodalmi műveket lapozgatni
- újság formában fogják újra kinyomtat~i

Sebeők János könyvét. Ez az (ellenjutópia
- mondjuk így: a mennyország nevű pokol
bemutatása - ugyan nem egyezkedik a ki
csiny, a csip-csup utópiákkal, ám az bizo-



nyos, hogya mennybe, angyali régiókba
fölvitt profán óriásmese a publicisztika ál
ruhájába szeretné öltöztetni a derűs és fan
táziadús rémlátomást az emberiség meg
semmisüléséről, illetve arról, hogy meg
semmisülni sincs erőnk.

Aligha akadhat ellentétesebb tartalom és
forma, mint az apokalipszis és a napihír. Se
beőktől, aki nem is csupán játékosan homo
transdimensionalisként, általános kommuniká
torként is számon tartja önmagát, nyilván
nem volt idegen a végletességnek, az eklekti
kusságnak ez a példátlan kevercse. mely
mégis egyanyagú. A szöveget szavakra kell
visszabontanunk. mert az atomizált világ, vi
lágegyetem összes törvénye, titka nyelvi atom
magvakban. elemi ötletekben és ötletrészecs
kékben kering. Talán posztmodemnek kellene
és illene nevezni a hatalmas apparátussal dol
gozó (ugyanakkor a dolog képtelenségét kifeje
ző, megérzékítő) szöveget - ám pontosabb a
divatjelző helyett a molekuláris próza kifejezést
használni az (égi) karneváli könyvre.

Az építés előfeltétele a leépítés - tehát ol
vasói magatartásunk sem maradhat a hagyo
mányos, egyenesen haladó, lineárisan ter
peszkedő lomhaság oltalma alatt. A breviári
umszerű olvasás javasolható, a részletes, sza
kaszos belemerülés, amely alkotó és elemző

módon segíthet a textus kiagyaltságain, a
kompozíció időnkénti túl komplikált voltán, a
fölöslegesen is ismétlődő szerkezeteken.

Ha így teszünk, okulásunkra válik a Hisz
tériumjáték rémségesen víg gyehennája, ez a
túlexponált, fájdalmas mennyország. S mire
észbe kapunk - ha van mibe kapnia az em
bernek -, arra leszünk figyelmesek, hogy
mintha az idők kezdete óta szorongatnánk
ezt a tenyérperzselő könyvet. (Kossuth)

TARJÁN TAMÁS

TARJÁN TAMAs: , ,
EGY TISZTA TARGY TALALGATASA

Alighanem szabálytalan bírálói magatartás,
mégis a könyv záró esszéjével (Legendák a
nagyapákról a címe) érdemes kezdenünk
Tarján Tamás új kötetének méltatását. Ebből
ugyanis megismerhetjük azokat a személyi
ségjegyeit, melyek esszéiben és elemzései
ben rendkívül karakterisztikusan jelen van
nak: szellemiségét, iróniáját és az ezeket el
lenpontozó, olykor már-már alázatos tiszte
letét az igazi értékek iránt. Azért is vissz
hangzott bennem e záró esszé, mert név
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nélkül megrajzolja annak a piarista papta
nárnak arcképét. aki rendkívüli hatást tett
rá, s tegyük hozzá: nemzedékek egész sorá
nak alakítgatta (alakítja ma is) szellemi
ségét.

A kötet címe Tandori Dezsőt idézi. Az ő

költészetével foglalkozik az első ciklus. Elmé
lyült verselemzések és bírálatok sorával bizo
nyitja a szerző, hogy az író líránk újító alakja,
aki a lélek olyan tájait világítja meg s kelti
életre, amelyek addig talán homályban vol
tak. A kötelező tanulmányfüzér Nádas Péter
világába kalauzol. Kitűnő méltatást olvasha
tunk dramaturgiájáról, s három másik köny
véről. Nádasról sok-sok bölcs és tudós elem
zés jelent meg, de Tarján Tamás alighanem
jobban szolgálja ezek nagy részénél az író és
olvasó érdekeit, amikor szakszerű meglátása
it szellemesen. olvasmányosan. az író világá
val való megismerkedésre csábítóan adja elő.

Ugyanezek az erények jellemzik korunk pró
zaíró középnemzedékével foglalkozó írásait,
melyek kőzűl nekem legalábbis az tetszett
leginkább, amelyben Esterházy Péter: Hrabal
Könyve cím ű művét méltatja.

Szeretni való, tanulságos írások, korunk iro
dalmának hív tükörképei. (Orpheusz könyvek)

RÓNAY LÁSZLÓ

M. BAIGENT-R. LEIGH:
MI AZ IGAZSÁG A HOLT-TENGERI
TEKERCSEK KÖRÜL

Hamisítatlan propagandairatot tart a kezé
ben az olvasó, amikor nekigyürkőzik e
könyv olvasásának. A művet rémdrámának
is nevezhetnénk, a legrosszabb romantikus
regényeket is alulmúló dramaturgiai szín
vonallal, ahol a szereplők egyéni kvalitásai
teljességgel lényegtelenek, illetőleg felol
dódnak eszmei hovatartozásuk horizontján.
Szerzőink célja deklaráltan nem a tudományos
ismeretterjesztés, hanem a botránykeltés.

Az opus első része, A nagy csalás felvonul
tatja a szereplőket, két típusba sorolva őket:

feketék és fehérek, az előbbiek szinte kivétel
nélkül katolikusok, mi több, papok, vagy
szerzetesek (ezek után evidens, hogy kőke

mény antiszemiták), mellesleg tudo
mányosan félműveltek, gőgösek, törtetők és
lusták. A szerzőket nem zavarja, hogy olyan
széles körben elismert munkájú és felkészült
ségű tudósokról van szó, mint a néhai P. Be
noit, J. Starcky, vagy a kiváló Roland de Vaux
és J. T. Milik, akiről még az elfogultsággal



egyáltalán nem vádolható G. Ve~mes is .csak
annyit érez szükségesnek megJegyeznI: "a
kumráni anyag kitűnő kiadója".

Velük szemben állnak a - természetesen
hófehér - bárányok, akiket csak az elfogu
latlanság, a kutatás szabadsága és a felvilágo
sult, nevelni vágyó tudományos hit hai.t.
Színre lép a pozitív hős is, de Vaux ellenpárja
J. M. Allegro, akinek főművét a The Sacred
Mushroom and the Cross-t a tudósok hada világ
nézetüktől függetlenül egyöntetűen dilettáns
nak és értelmetlennek nevezte. Allegro kutatási
módszerének "előfeltételnélküliségét"jelzi ama
mondata, amit munkája elején írt egy éppen ka
tolizálásra készülő kollégájának: .rnire én befe
jezem a munkámat, már nem lesz egyház,
amelyhez csatlakozhatnál". Tárgyi tévedésektől

kritikátlan ítéletektől hemzsegő műről van szó.
A legszánalmasabb azonban nem a tudo

mányos objektivitás és felkészültség hiánya,
hanem az az egyházkép, amelyet a második
fejezet vázol. Kirajzolódik az egész világot
behálózó katolikus összeesküvés képe, mely
nek élén a műveletlen és öntelt II. János Pál
pápa és .főinkvizjtora" J. Ratzinger bíboros
áll, kiknek nyilvánvaló célja a Haladás meggá
tolása. a világ butaságba taszítása.

A könyvben végsősoron a leglényegesebb
sikkad el: hogy a tekercsek a két szövetség
összetartozásának szimbólumai, jelei Isten
Igéje élő és dinamikus voltának, a Gondvise
lésnek. mely előkészít aminőségi változásta.
és az emberiség megváltás utáni mérhetetlen
sóvárgásának.

Utoljára 1986-ban jelent meg magyarul
könyv a holt-tengeri tekercsekről.J. D. Amu
sziné. Csak visszasírhatjuk azt az objektivi
tást, és főleg azt a tárgya iránti végtelenül alá
zatos szerétetet. amiből e szovjet tudós példát
adott művében.

S rendhagyó módon hadd hívjuk fel olva
sóink figyeImét a témával tárgyilagosan fog
lalkozó már megjelent művekre: 1. M. Bur
rows: A holt-tengeri tekercsek; Bp., 1961. 2. G.
Vermes: A holt-tengeri tekercsek hatása ...; MI
OK Évkönyv, Bp., 1976. 389-403. 3. J. D.
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Amuszin: A holt-tengeri tekercsek; Bp., 1986.
G. Vermes: A holt-tengeri tekercsek. ..; Bp.,
1992. (Holnap, 1994.)
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Két új kötettel gyarapodott e kiváló sorozat.
Anselm Grüm: Almaink és lelki életünk cím
mel rendkívül izgalmas témát dolgoz föl.
Nem "freudi" álomfejtésre vállalkozik, ha
nem lépésről lépésre bizonyítja, hogy álma
inkban is az Ur szólít meg bennünket, s
ezeknek nemcsak pszichológiai, hanem lel
ki értelmezése is lehetséges. A korai szerze
tességtől nyomon követi az álmok lehetsé
ges "értelmezését". A lelki élet olyan formá
ját világítja meg, amelyről alig-alig esik szó,
és jelentékeny segítséget nyújt önszemléle
tünk és vallásos életformánk gazdagításá
hoz. A kötet Unger Zsuzsa fordításában lá
tott napvilágot.

A Brakkenstein közösséghez időnként új
lapok csatlakoznak. Számunkra, mintegy lel
ki életük gazdagításának vezérfonalául ké
szült a Regula egy új testvér számára. A tizen
négy jótanácsot tartalmazó regula azonban
nemcsak a közösség tagjai számára tartalmaz
értékes útmutatást, hanem minden vallásos
ember számára is, aki arra szenteli életét,
hogy Istent keresse, szolgálja, s általa érje el
léte legfőbb célját. A prózaversekbe tördelt ta
nácsok olyan értékek és magatartásminták ki
alakítását segítik, amelyek manapság mintha
hiányoznának életünkből. Ki beszél manap
ság egyszerűségről, szerénységről, józanság
ról? S ki akarja ezeket élete gyakorlatává ten
ni? Pedig ilyesfajta tulajdonságok híján nem
növekedünk lelkiekben, hanem egyre inkább
kiszáradunk. érzéketlenné és önzővé válunk.
Hogy ne így történjék, abban is segít bennün
ket e regula Nyiredy Maurus fordításában.
(Bencés Kiadó, Pannonhalma)
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