
BOGYAY TAMÁS HALÁLÁRA

Ha magas korban tudós vagy író távozik, pó
tolhatatlan veszteségről szoktunk beszélni
akkor is, ha életművét már régen befejezte .
Nem ez volt a Münchenben február 8-án, két
hónappal 85. életéve betöltése előtt elhunyt
Bogyay Tamás esete. Egy héttel előbb írta le
vélben: "Jelenleg nyakig vagyok a Szent Er
zsébet problémákban, mert április közepén
egy esztergomi konferencián kell róla beszél
nem ."

Bogyay Tamás 1909-ben Kőszégen szüle
tett s először úgy tűnt, hogy nem lép nagyap
ja/ a történész Pauler Gyula nyomdokaiba.
Magyar-francia szakos tanárnak készült/ s
csak később iratkozott be a művészet

történész Hekler Antal óráira. Nála is dokto
rált művészetszociológiai értekezéssel, mely
aztán A művész a korai középkorban CÍmmel lá
tott napvilágot. Külföldi tanulmányutak után
a vallás- és közoktatási minisztérium műv é

szeti ügyosztályán dolgozott. Akkor adták ki
A jáki apátsági templom és Szent Jakab kápolna
cím ű munkáját (1942)/ hogy aztán ne jelenjék
meg könyve hazai földön 1988-ig, a külföl
dön már terjesztett Stephanus rex új kiadásáig.

Vészes időkben ő kísérte és adta át az
észak-amerikai katonai hatóságoknak M ün
chenben a Szépművészeti Múzeum kimentett
műkincseit. Hazaszállításukkor viszont fe
leségével Bajorországban maradt, volt kétkezi
dolgozó és állás nélküli, végül a Szabad Eu
rópa Rádió magyar osztályán talált munkát.
Ott Kőszegi Ákos néven többek között a Tór
ténelm űnk útja című, magasszínvonalú adást
készítette.

Mint ő maga is megvallotta, "soha nem
tervezett nagy műveket". Kevés könyvet írt,
s azok sem terjedelmesek. Ide tartozik néme
tül a l.edi-mezá, vég és kezdet (1955)/ az augs
burgi vereség ezredik évfordulóján, és a több
kiadást megért Magyarország története alapvo
nalai (1967). Mintegy hattyúdalként magyarul

. vetette papírra Magyarország története távlatból
círn ű művét (1993)/ a magyar nép viszontag
ságait csak 184 oldalon. Tanulmányainak java
szakfolyóiratokban jutott el az érdeklődők

höz főleg német nyelven. A k ülföldi magy~r
folyóiratok közül é!z Uj Magyar Ut, a Katoli
kus Szemle és az Uj Látóhatár közölte írásait.
Döntő szerepe volt a müncheni Magyar Inté-
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zet életrehívásában (1962)/ melynek első igaz
gatója/ az általa kiadott Studia Hungarica
szerkesztője, majd az Ungarn-Jahrbuch társ
kiadója volt.

Nem kísértették irodalmi ambíciók, nem
volt "költői alkat", a tények jobban érdekel
ték, mint esetleges értelmezésük. Igyekezett
számba venni a történelmi kutatás új eredmé
nyeit és szintézisbe foglalni a hitelt érdemlő
ket. így sommázta a magyarok őstörténetére,

a székelyek eredetére vonatkozó, továbbá a
Szent István- és a szent korona-kutatás állá 
sát. Bajorországnak azzal rótta le háláját,
hogy felvázolta a régi magyar művészetre

gyakorolt hatását (1964).
Szülőhazáj ában sokáig nem volt szívesen

látott vendég. Példa rá az, ami az 1981-es Ko
rona-konferencia alkalmával történt. "Az
összefutáson magam nem voltam ott/ bár hi
vatalosan meghívtak - írta egy levelében - .
A vízum azonban csak aznap délután érke
zett meg a magyar követségre, amikor nekem
délben beszélnem kellett volna. Hat hónapig
igénybe vehettem, de nem tettem, mert a kért
14 nap helyett csak öt napra adták meg. Szán
dékos szabotázs volt. " Előadásának szövege
azonban megjelent az Insignia Regni Hunga
riae cím ű kötetben (1983).

Aztán minden megváltozott, s életének
nagy, bár keserű elégtételeként 1990-ben az
Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdok
torává avatta.

RÓNAI ZOLTAN

PARANCS JÁNOS:
A LABIRINTUS MÉLYÉN

Parancs János legújabb kötete, mely az
1989-1992között született verseket tartalmaz
za/ méltó folytatása az előző, 1991-es Távol és
közel című, kiérlelt alkotásokat felmutató kö
tetnek. A szürrealizmus alapműveit lefordító,
Párizs-járt költő érdekes módon hagyomá
nyos/ közérthető költészetet teremtett, s egy
ben közérdekűt is.

Nemcsak a versnyelv tradicionális, hanem
a versekből kirajzolódó lírai magatartás is,
melyet talán a Babits által megfogalmazott
újklasszicizmus elvével lehetne leginkább jel
lemezni. Ez a költészeteszmény a Szép és



Igaz antik egységének megőrzésétvállalja fel,
s benne a költészet morális értékek hordozója
ként, a kultúrát védó-folytató tevékenységként
jelenik meg, a költő választása elkötelezettsége
az Örök és a Kor között egyértelmű.

A Parancs János-i versvilág alapkérdése
szintén morális, s rokon a babitsi felfogással
a lehetséges költői magatartást, a költészet
szerepét illetően. A költészet élni tanít 
mondja Parancs János, s itt is mintha a dulce
et utile antik eszménye térne vissza. A húsos
fazék körüli tülekedésben, a változó maszkok
kavalkádjában hol helyezkedik el a költő? Le
hetséges-e más magatartás, mint a magát a
tömegektől távol tartó, szemlélődő horatiusi?

A magyar irodalmi köztudat egyik megha
tározó antinómiája a Petőfi-Arany, vagy Ady
Babits szembeállításban is megjelenő különb-.
ségtétel a közéleti szerepet vállaló, illetve az
inkább az egyéni lét kérdéseire hangsúlyt he
lyező költészet között. Ami azonban kívül
marad ezen az ellentétpáron, az az avantgar
de, a játékos, kísérletező irodalom. E szem
pontból ,rendkívül tanulságos Parancs élet
műve: René Chart-t, André Bretont, Philippe
Soupault-t, Tristan 1zarát fordít, ugyanekkor
életműve mégis radikálisan ezek ellenében
jön létre. Nem elmarasztalás kíván lenni ez a
megállapítás, csupán irodalmunk egy ismét
lődő jelenségére kíván rámutatni, hiszen Pa
rancs példája nem egyedülálló.

Újklasszicizmus az avantgarde és a realiz
mus ellenében?

A kérdés aktualitása nyilvánvaló, irodal
munk autonómiájáról van szó, Létrejöhet-e
egy ténylegesen másfajta írásmód a magát
minduntalan politikus/apolitikus dichotómi
ában elgondoló hagyományban? A megszüle
tő kötetek adják meg a választ. (Cédrus Kiadó,
1994/3

LIPTAI CS/LLA

SIKLÓS ISTVÁN:
VILÁG VILÁGOSSÁGA MÖGÖTIEM

Siklós István 1936-ban született Budapes
ten és. 1991-ben hunyt el Londonban, har
mincöt évi emigráció után immár az új Ma
gyar Köztársaság diplomatájaként. Alig öt
venöt évet élt. Az úgynevezett nyugati ma
gyar irodalom egyik eredeti hangú, kitűnő

költője, írója, szervezője, a londoni Szepsi
Csombor Kör egyik alapítója és irányítója
volt. Nevét és munkásságát írókon, irodalmá-
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rokon kívül sajnos alig ismeri még a mai lite
rátus közönség. Mélt6 és időszerű megismer
tetéséhez járul hozzá válogatott műveinek ez
a Czigány Lóránt szerkesztésében megjelent
szép kötete.

Verseiben Siklós a magyar neoavantgárd
nak ahhoz a vonulatához látszott távolabbról
csatlakozni, melyet a párizsi Magyar műhely
kezdeményezett az 1960-asévek elején. Az új
szerűséget, a vers tipográfiai terében megje
lenő vívmányokat azonban egybesimította a
magyar költői hagyomány sokféle színével
Berzsenyitől Pilinszkyiig és Weöresig Ezenkí
vül érzékelhető hatással volt rá a modem an
gol-amerikai líra, Ezra Pound, Dylan Tho
mas, Ted Hughes hangja is belevegyül sorai
ba. Eredetisége és öná1l6sága azonban már az
1968-ban megjelent ember5húrral című köteté
ben kiütközött. A világ dolgaiban az idő di
menzi6ján túl lévő valóság jeleit kereste, s no
ha versei sok rejtett vagy nem is olyan rejtett
utalást tartalmaztak a század ijesztő történel
mi eseményeire, ezek mindig inkább csak a
transzcendens kutatás köztes tereiben jelen
tek meg.

A válogatott művek kötetének belső olda
lán egy őszbe csavarodott, fehér szakállas
idős férfi arcképe néz az olvasóra. Én kisi
mult arcú, kékesen fekete hajú fiatalem
bernek ismertem meg az 1960-as évek végén
Cs. Szabó László jóvoltából. Első találkozá
sunk a Piccadillyn történt, a Swann and Ed
gar áruház előtti földalatti feljárójánál. Elvitt
a Soho egyik kiskocsmájába ebédelni, máskor
bevitt munkahelyére, a BBC Bush House ne
vű épületébe, s nyomorúságos ösztöndíjam
mellett hatalmas dolog volt, hogy attól fogva
egyedül is szabadon használhattam az angol
rádió kantinját. Később, ha Londonban jár
tam, éjjelekbe nyúl6an beszélgettünk hatal
mas lakásának dolgozószobájában. Miről?

Költészetről. irodalomról, irodalomtudo
mányról. Önmagáról nem sokat árult el. Má
soktól tudtam meg, hogy 1956 után, amikor
Londonba került, szanszkrit irodalmat hall
gatott az egyetemen, évekkel később mások
tól értesültem arról is, hogy kinevezték a BBC
magyar adásainak igazgatójává. Az angol he
tilapokat, amiket két évtizeden át minden ál
dott héten elküldött nekem, ugyanúgy maga
címezve adta postára, mint annak előtte. Egy
szer Márai Föld, fiild!-jét szerettem volna ha
zavinni, de nem sikerült megszereznem. Már
utaztam haza, amikor utols6 este polcához lé
pett és saját példányát adta oda. - Ne hara-



gudj - mondta -, bizonyára zavarni fognak
a jegyzeteim. Csak itthon nyitottam ki a kö
tetet s akkor láttam, hogya lapok margója
csakugyan sűrűn tele van írva: szanszkrit be
tűkkel.

A verseket, fordításokat, beszélgetéseket
tartalmazó válogatott kötet záró fejezetében
róla szóló írások olvashatók. Kiemelkedik kö
zülük a kötetet összeállító Czigány Lóránt
visszaemlékezése, mely nemcsak Siklós Ist
ván portréját rajzolja meg finom vonásokkal,
hanem ezen túl nemzedéki önvallomás is. Az
56-os nemzedék önarcképe és vallomása s
alighanem az utóbbi években született leg
szebb ilyen írás. (Kézirat Kiadó)

KENYERES ZOLTAN

PETŐFI S. JÁNOS:
A JELENTÉS ÉRTELMEZÉSÉRŐL
ÉS VIZSGÁLATÁRÓL

Az olaszországi Maceratai Egyetem méltán
világhírűnyelvfilozófia tanára, Petőfi S. János
négy értekezést tartalmazó tanulmánykötete
a szerző újszerű szemiotikai textológia-elmé
letét mutatja be a magyar olvasóknak.

Petőfi célja a multimediális szövegszemio
tika létrehozása és az ahhoz kapcsolódó in
terdiszciplináris jelmodell megalkotása. Elő

ször a természetes nyelv (szaknyelvek, iro
dalmi nyelv stb.) és a vele analóg formális
(logikai) metanyelv viszonyát tisztázza. Majd
pedig a verbális szövegszernléletet terjeszti ki
nem-verbális szövegekre, egy a természetes
nyelvekkel (a megítélés szempontjéből) egye
ző reprezentációs nyelv és a hozzá rendelt
formális-kanonikus nyelv segítségével.

A nyelv Petőfi számára dinamikus, for
málható elem-rendszerek halmaza, amelynek
törvényszerűségeita jelek közötti viszonyok
hálószerűen megjelenő kapcsolatainak leírá
sával és interpretálásával lehet megragadni.
Ebben a hálóban a mondatközpontú vizsgá
lati módszer analóg a szövegvizsgálattal. A
szöveg alapján pedig, amely két tulajdonság
halmaz viszonya, rekonstruálható és így
megérthető az ember által használt, állandó
an újrateremtődő nyelv. Könyvének újdonsá
ga, hogy a filozófiai, a tárgyra és a tudo
mányra vonatkozó önreflexív kérdéseket ki
zárólag nyelvészeti kereteken belül veti fel, s
az, hogy önmaga, mint "kontextusa által mo
tiváltldeterminált" én is közvetlenül vesz
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részt a jelrnodell-alkotásban, átlényegítve (de
konstruálva?) ezzel az elméletet.

Ez utóbbira megrázó példa Erdély Miklós
Marly-i téziseinek elemzése-vitatása. ahol ön
nön befogadásfolyamatát, a művészi szöveg
hez való viszonyulását tárja izgalmasan az ol
vasó elé, vagy éppen Carl Fernbach-Flarsheim,
Ernst Jandl, T. Ulrichs vizuális szövegeinek
bemutatása, valamint Kassák Lajos A ló meg
hal, a madarak kirepülnek versének átfogó
elemzésére történő figyelemfelhívása.

Petőfi nyitottsága, vitákra serkentő gon
dolkodása, közvetlen stílusa a biztosíték arra,
hogy tanulmányai a legszélesebb olvasó
réteghez szólnak. (Magyar Műhely, 1994)

sÓRÉSZSOLT

ŐSZIMESTERBÉRLET
A ZENEAKADÉMIÁN

A Nemzeti Filharmónia - amely korábbi mo
nopolhelyzetének megszíínése után, a koncert
rendezés terilletén jelenleg megfigyelhető éles
versenyben is igyekszik megőrizni vezető sze
repét - az 1994/95-ös évadban számos igé
nyes bérleti sorozatot kínál a komolyzene ra
jongóinak. Az egy-egy zenekarhoz, vagy stílus
hoz, műfajhoz kötődö ciklusok mellett a filhar
mónia idén olyan mesterbérleteket is szervez,
amelyeknek lényege éppen a stíluskorszakok.
az előadói apparátus és a műfajok sokszínűsé

ge, változatossága.
Az őszi mesterbérlet keretében négy figye

lemreméltó koncertre kerül sor a Zeneakadé
mia Nagytermében. Október 25-én az Euró
pa-szerte elismert Oxford Orchestra da Ca
mera látogat fővárosunkba. A Clive Lander
hangversenymester irányításával működő

együttes. budapesti koncertjének programját
kizárólag angol, vagy Angliához kötődömes
terek alkotásaiból állította össze. A 18. száza
di angol zeneéletet megújító, évtizedeken át
Londonban rnűkődő Georg Friedrich Handel
és a Westminster Abbey, valamint a Chapel
Royal orgonistájaként is hírnevet szerzett
Henry Purcell múvészetét két-két kompozí
ció; míg az angol romantikát Elgar Serenade
ja, a 20. századi zenét pedig Malcolm Willi
amson II. zongoraversenye (Iulian Gallant szó
lójával) reprezentálja.

November 29-én Iandö Jenő, Perényi Esz
ter és Perényi Miklós kamara-estjét rendezik
meg, amelynek nyitányaként - Iandö Jenő

előadásában - Liszt három koncert-etűdje



csendül fel. A hangverseny további részében
a kortárs magyar zeneszerzés egyik legmar
kánsabb alkotói csoportja, a "Négyek" két tag
ja, Vajda János és Orbán György művei mellett
Schubert közismert B-dúr tirá-ja is elhangzik.

Az ősz egyik legnagyobb komolyzenei
szenzációjának ígérkezik Schiff András de
cember 14-i szólóestje, amelynek középpont
jában a német barokk és romantika, de min
denekelőtt Bach és Handel művészete áll. A
koncert első részében Johann Sebastian Bach
Kromatikus fantázia és fúga című műve, vala
mint a Brahms stílusát követő későromanti

kus mester, Max Reger Bach-témára írt, fúgá
val végződő variációsorozata szerepel, szünet
után pedig Handel egyik szvitje és Brahms
Variációk ésfúga egy Handel-témára című alko
tása szólal meg. Négy nappal később - már
a közelgő ünnep jegyében - a Freiburger Ba
rock Orchester és a genti Collegium Vocale
kitűnő szólisták (Agnes Mellon, Howard Cro
ok, Andreas ScholI, Peter Kooy) közreműkö

désével, Philippe Herreweghe vezényletével
Bach monumentális Karácsonyi oratóriumát
szólaltatja meg. Az őszi mesterbérlet záró
hangversenye a Filharmónia és a Flandriai
Fesztivál közös szervezésével, a flamand kor
mány és az Európai Kultúrák Fesztiválja tá
mogatásával kerül megrendezésre.

RETKES ATTILA

BÉNYEI TAMÁS:
ESENDŐ SZÖRNYEINK
ÉS MÁS TÖRTÉNETEK

Bényei Tamás első kötetének dolgozatai egy
részt a kortárs angolszász széppróza repre
zentáns alkotóinak (Martin Amis, Robert
Nye, John Fowles) alapvető műveit, másrészt
a jelen irodalmi tendenciáira jellemző motí
vumok (például: monstrum) és preferens mű
fajok (például metafizikus detektívtörténet)
funkcióváltásait tárgyalják. A könyv alcíme
(Világirodalmi esszék), pontosabban annak mű

fajmegjelölése, némileg félrevezető, hiszen a
közölt írások nem elsősorban a szerző szub
jektív élményvilágát tárják fel egy-egy alko
tás, jelenség ürügyén, hanem imponáló tárgy
ismeretről és szakirodalomban való jártasság
ról tanúskodva az elemzett szövegek olyan
értelmezéseit adják, amelyek nem idegenked
nek a fogalmiságtól, s így az általuk konstru
ált olvasó is mindenekelőtt az esztétikum
nyelvi-poétikai kritériumainak vizsgálatában
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lesz érdekelt. A kötet egyik legfigyelemremél
tóbb tanulmánya (már az Alföld Stúdió Más
vagy című antológiájából ismert A megtévesz
tés mt1vészete) Vladimir Nabokov poétikáját
tárgyalja. A szerző gondolatmenetének kiin
dulópontja az "abszolút kód" (a fizikus J. M.
[auch fogalma) hiánya, mely Nabokov epikai
világlátásának rétegzettségét, az "elbeszélhe
tő" dolgok poliszémikusságát, "a lehetséges
válaszok sokféleségének rendszerét" eredmé
nyezi; centrumában pedig a szövegek legfon
tosabb szervezőelemeinek(például megkettő
zés, összeolvasás, metafikciós játék, intertex
tualitás) feltárása áll. Ugyanakkor Bényei Ta
más a Nabokov-regény kontextusára, a 20.
század második felének prózáját meghatáro
zó szemléleti változásokra és hagyománytör
téneti szempontokra is kellő hangsúlyt fektet
- így legfőképpen Borges paradigmatikus élet
művére, mely (a könyv egészét tekintve is, pél
dául az EsenMszömyeink és a Rejtély és rend d
mű írások alapján/szerint) irányadó jellegű.

Bényei Tamás elemzései korszerűek, kér
déseinek és válaszainak relevanciája már ön
magában garantálja vállalkozásának sikerét,
a "történetek" olvashatóságát is nagymérték
ben megalapozza, betekintést nyújtva az ezred
vég epikai horizontjába és az angol nyelvű iro
dalom műhelyeibe. (JAK-Pesti Szalon, 1992)

H. NAGY PÉTER

TARK BÉLA: SÁTÁNTANGÓ

A film monumentális alkotás (mintegy 420
perc). Krasznahorkai azonos című regényéből

készült 1991 és 1994 között, A két mű között
eltelt majd egy évtized Magyarország törté
netében igen jelentős változásokat hozott.
Nem lényegtelen kérdés tehát, mennyiben ér
telmezi újra a film a még a kommunista re
zsim alatt készült könyvet. Annál is fonto
sabb lehet ez a probléma, hiszen egyrészt a
regény újra megjelent, másrészt az utolsó
Krasznahorkai-mű, a Théseus-általános a ko
rábbi regények, illetve azok befogadói pozí
cióinak radikális átértelmezéseként is magya
rázható. Ugyanakkor figyelembe kell ven
nünk a két mű ontológiai státuskülönbségé
ből adódó alapvető eltéréseket is. A film az
Alombrigádból (jeles András) jól ismert eljá
rást alkalmazza egészen más szerepben. Nem
(profi) színészekkel dolgozik, s kihasználja
azok "normasértő" beszédtechnikája és a szép
irodalmi szöveg erőteljes kontrasztját. A ké-



pek a fotóművészet köznyelvévé (közhelyé
vé?) vált szociofotó, a magyar dokumentum
és játékfilm "tényfeltáró" hagyományát idé
zik. E két eszköz segítségével éri el elsősor

ban azt az ambivalens hatást, mely lehetősé

get teremt a mű elsődleges, illetve összetet
tebb másodlagos olvasatára. Az első esetben
a film a világ negativista, pesszimista víziója,
a "valóság" naturalista "tükrözése". A máso
dik esetben mind a filmhagyománynak, mind
pedig a regény kafkai olvasatának dekonst
rukciója történik meg. A film valódi feszült
sége a két értelmezés eldönthetetlenségében
rejlik. Az utóbbi interpretációt támasztja alá
többek között Irimiás figurájának mitizálása
is a filmben. Nem elhanyagolható ebben az
összefüggésben Irimiás beszédei, illetve a
Théseus-általános előadásai közötti szoros kap
csolat sem. Ezen momentumok arra utalnak,
hogy Krasznahorkainak a kortárs magyar
próza más kanonizált alkotóival ellentétben
sikerül rendszerváltás előtti műveinek pro
duktív, az új hagyományrendben is releváns
újraértelmezése. (Művész)

PALKócABOR

PETRI GYÖRGY: SÁR
Petri György klasszikussá váló költészetét ne
héz megítélni - nem az esztétikai érték
szempontjából, hiszen az az első kötet megje
lenése óta nyilvánvaló. A frontvonalak a ho
vá-tartozás kérdése körül húzódnak, neveze
tesen későmodem-tradicionális, avagy a
nyelvi válság tudatában lévő posztmodern
költőként fogható-e föl Petri. Fodor tradicio
nális, sőt romantikus alapokon álló költőnek

látja Petrit, kinek költészete középpontiában
ki nem kezdett személyiség áll, míg Kulcsár
Szabó Emő szerint személyiség és a nyelv
problematikussá válásával Petri elmozdulni
látszik a klasszikus alapozású utómodemség
től a nyelvi megel5zöttség tudatában lévő

költészet felé. Bár egy műbírálat keretein be
lül a kérdés nem dönthető el, az új kötet főbb
jellemvonásainak megrajzolásával mégis kö
zelebb kerülhetünk e fontos kérdés megvála
szolásához: merre tart most Petri költészete?

A kötet tematikai szempontból is folytatás:
politika, szerelem, halál, a mindennapok a
versek témái. Az elmúlás gondolatával foglal
kozó versek aránya nagyobb. Megmarad a
költőre jellemző groteszk hangvétel s az alul
retorizált nyelv is. Ami új a kötetben, az egy-
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fajta radikális tagadás, a költészet tagadása, s
éljünk a szójátékkal: a tagadás költészete. El
lenköltészet. A kötet fontos verseiben (Megint
megyünk,Adjátokmeg az adott pillanatot, Kívül,
Elégia és értekezés, Interjúrészlet, A delphoi jós
hamiscs6döt jelent, Sár) megjelenő kulcsszavak
a nem tudom, a létige tagadása, a sehol, a
helyett, a semmi. A költészet közéleti funkci
óját, s az ezzel járó vátesz-szerepet követke
zetesen, néhol igen gúnyosan elutasítja: "nem
tudhatjátok mire nem gondoltam" / Adjátok
meg az adott pillanatot / "Hogy mi van a
hallgatásom mögött?... az én hallgatásom mö
gött - Hát kérlek,! ott hallgatás van." (Inter
júrészlet) A versből kirajzolódó lírai hőst egy
fajta tudatosan megteremtett apolitikus kí
vülállás jellemzi. "Ovidius a Tomajiban."
Ami fontos az élet vége felé értékké váló,
visszanézésre, mérlegelésre, s az élet örömei
nek élvezetére egyaránt alkalmas csönd (Kí
vül). Hogyan értelmeződike csendben a vers
írás?! Egyáltalán nem úgy, mint valami szent
és magasztos dolog. Ahogyan a vátesz-szerep
eltűnik, úgy a költészet szakralizációja is.. Bár
ez a tendencia mindig is jelen volt Petri köl
tészetében, ebben a kötetben mondja ki hatá
rozottan. A költő szavaival élve: bár "zse
náns" azt tudomásul venni, mégis termé
szetes, s minden kiválasztottságtudatot nél
külöző helyzet ez. A költő ír, mint "ahogy
más izzad". Egyike ez a .Jegszemélytele
nebb" s a "legmindközösebb" dolgoknak.

A visszanéző. életét értékelő ember gesztu
sának megjelenése e kötet újdonsága. A kötetet
két .Jétösszegzö" vers zárja, ötvenJelé és Sár.

A kötetet mérlegre téve: fontos, sok min
denben újat hozó, bár nem "nagy" kötetről

van szó, melynek megfogalmazásai közelebb
állnak a posztmodemhez. (Jelenkor, 1993.)

LIPTAICSILLA

RÉGI ZENE FÓRUM ÉS BACH-HÉT
Május végén és június elején Budapesten két
nagyszabású fesztivál várta a "régizene", a
reneszánsz és a barokk muzsika kedvelőit a
Nemzeti Filharmónia elsősorbanPalestrina és
Lassus halálának 400. évfordulójára emlékez
ve rendezte meg a Budapesti Régi Zene Fó
rumot, a Budapesti Bach-hét eseménysoroza
tára pedig - immár ötödik alkalommal - az
evangélikus egyház és a Magyar Bach Tár
saság összefogásának köszönhetőert került
sor.



A Régi Zene Fórum szervezői a fesztivál
mottójául Yehudi Menuhin gondolatát vá
lasztották: "A régi civilizációk szentnek tar
tották a zenét; valamiféle szépségideál volt,
amelyet futólag megpillanthatunk, amelyre
áhítozhattunk" A Fórum hét koncertje 
amelyeknek helyszíne a Kálvin téri reformá
tus templom, a Mátyás-templom, az MTA
Kongresszusi Terme, a Pesti Vigadó, a Budai
Kapucinus templom és a Zeneakadémia volt
- az elhangzott remekművekés a nívós pro
dukciók révén valóban ezt a már-már
elveszettnek hitt szépségeszményt idézte fel.

A nyitóhangversenyen a Debreceni Kodály
Kórus, Kamp Salamon vezényletével a német
késő reneszánsz két legjelentősebb mestere,
Heinrich Schütz és Samuel Scheidt műveit

szólaltatta meg. A három és fél évtizede a ma
gyar kóruskultúra élvonalába tartozó Győri

Leánykar, Szabó Miklós irányításával a Má
tyás-templomban Palestrina-Lassus estet, a
Magyar Rádió Gyermekkara és a Tornkins
Énekegyüttes pedig ugyanott Lassus-emlék
hangversenyt tartott. A Czidra László vezette
Camerata Hungarica Palestrina és Lassus ko
rának nyugat- és kelet-európai táncmuzsiká
ját, valamint Handel, Vivaldi, Marcello, Tele
mann és Purcell műveit elevenítette fel; és
ugyancsak a barokk kamarazene szerepelt
Kertész István, Péteri Judit és Pertorini Rezső
koncertjének músorán is. A Régi Zene Fórum
záró hangversenyén a Capella Savaria és a Ma
gyar Állami Énekkar Hindel monumentális, Iz
rael Egyiptomban című oratóriumát adta elő.

A Budapesti Bach-hetet is a műfajok sok
színűsége jellemezte: a Deák téri evangélikus
templomban rendezett ciklus nyitányaként a
norvég orgonaművész, Karstein Askeland
szólóestjére került sor, majd a továbbiakban
zongorahangversenyt, (Kemenes András a
Das Wohltemperierte Klavier 16 preludium és
fugáját játszotta) kamarakoncerteket és mo
tettaestet egyaránt rendeztek. A fesztivál
fénypontját a záró hangverseny jelentette,
amelyen Harmati Béla püspök köszöntő sza
vai után énekes szólisták (Zádori Mária, Né
meth Judit, Marosvári Péter, Szécsi István); a
Magyar Szimfonikus Zenekar tagjai; a ma
gyar egyházzenei élet megújításában döntő

szerepet játszó, nagyműltú, fennállásának 90.
évfordulóját ünneplő Lutheránia Énekkar és
Trajtler Gábor (continuo) közreműködésével

a Wir danken dir című nyolctételes, a lipcsei
városi tanács 1731-es beiktatására komponált
kantáta és a Magnificat csendült fel. Az emlé-
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kezetes koncert karmestere a Budapesti Bach
hét művészeti vezetője, a Régi Zene Fórum
nyitóestjét is irányító Kamp Salamon volt. ..

RETKES ATTILA

SZUMMER CSABA:
FREUD NYELVJÁTÉKA

"Freud maga is szerepel majd a történetben,
mint a pszichoanalízis impozáns és gyönyörű
modern mítoszának felfedezője."- olvashat
juk D. M. Thomas A fehér hotel című regényé
ben. Freud újra- és újraértelmezésével az eu
rópai hagyomány minden jelentősebb vonu
lata megküzdött a 20. században. Jelen mun
ka a hazai pszichoanalízissel foglalkozó iro
dalomban úttörő módon a filozófia (tudo
mányelmélet) kortárs áramlataival szembesíti
a nagy hatású életművet.Az empirikus tudo
mányeszmény, a hermeneutikai és az analiti
kus filozófia segítségével kísérli meg a pszi
choanalízis új legitimációjának kereteit meg
teremteni létrehozva a fenti elméleti hagyomá
nyok dial6gusának lehetőségét. S mindezt
olyan tudományszemléleti háttér előtt, amely
nemcsak a "természettudományok", de a "szel
lemtudományok" hazai művelőinek is becsü
letére válhat. Emellett - elsősorban a 'narráció
fogalma mentén - századunk kultúrájának
olyan összefüggéseire irányítja figyelmünket,
mint a pszichoanalízis történettudományhoz,
irodalomhoz, mítoszhoz, valláshoz való viszo
nya. A századforduló metafizikai hiányér
zetének kielégítéseként is értelmezhető "nyelv
játék" így új megvilágításba kerül, akárcsak
Freud "pozitivista retorikája" és Jung rnítosz
hoz való vonzódása. Másrészről az ezredvég
központi ismeretelméleti kérdését érinti a felve
tés, amely szerint elmosódhatnak a határok a
történetek rekonstrukciója vagy konstiukciója,
a valós és a fiktív között. A hermeneutikai és
narratív "igazság" szemponíjai pedig megnyit
halják a vita új fejezetét a pszichoanalízis tudo
mányes pozícióját illetően. <Cserépfalvi - MTA
Pszichológiai Intézete, 1993)

PALKócABOR

KÉPES OPERAENCIKLOPÉDIA

A közelmúltban, egy tervezett reprezentatív
zenetörténeti .kiadvány-sorozat első kötete
ként látott napvilágot Peter Gammond Opera
című képes enciklopédiája, amely Somogyi



Ágnes és Székely György igényes fordításá
ban jutott el a magyar olvasókhoz.

Gammond munkája Adolphe Adam A
l~gjumeau-i postakocsis című vígoperájától
Riccardo Zandonai Francesca da Rimini című
verista zenedrámájáig - a zeneszerzők alfa
betikus sorrendjében - mintegy 550 operát
ismertet, s ez a szám lényegesen felülmúlja a
Magyarországon mindeddig megjelent ha
sonló tartalmú kiadványokat. A keletkezési
körülmények (a komponálás éve, librettista,
bemutató stb.) mellett a Képes operaenciklopé
dia a zeneszerzők életrajzának leglényegesebb
adatait, és - a jelentősebb operák esetében
- a cselekmény vázlatát is közli.

A kötet talán legértékesebb részét a párat
lanul gazdag kép- és dokumentumanyag, va
lamint a részletes diszkográfia alkotja. A kép
anyagban a komponistákat ábrázoló festmé
nyek, grafikák, fényképek és karikatúrák; to
vábbá szerepfotók, előadásrészletek és lemez
borítók egyaránt megtalálhatók. A dokumen
tumok közül kiemelkedőjelentőségííeka lon
doni Covent Garden korabeli színlapjai, vala
mint a pompás díszlet- és jelmeztervek. Gam
mond eredeti formájában a nyolcvanas évek
közepén, tehát még a CD-korszak előtt fejezte
be könyvét, és így az operaismertetésekhez
csatlakozó diszkográfia a digitális kiadvá
nyokat nem közli; csaknem teljes felsorolást
ad viszont a hagyományos Lp-felvételekből.

A diszkográfia még a műfajt alaposari ismerő
operarajongók számára is komoly meglepeté
seket okozhat: kevesen gondolnák például,
hogy a francia romantikus mester, Jules Mas
sanet kevéssé ismert operája, a Le Cid felvé
telein többek között Grace Bumbry, Joan Sut
herland, Maria Callas és Placido Domingo is
hallható; Verdi Traviátájának Violetta-szere
pét pedig az elmúlt évtizedekben Anna Mof
fo, Renata Tebaldi, Mirella Freni, Renata Scot
to, Maria Callas, Joan Sutherland, Beverly
Sills, Victoria de Los Angeles, Montserrat Ca
ballé és lleana Cotrubas egyaránt lemezre
énekelte.

Az enciklopédia függelékében - ahol
száz világhíríí 20. századi operaénekes élet
rajza található - a magyar operajátszást Sass
Sylvia reprezentálja, a korábban világszerte
elismert és ünnepelt Pataky Kálmán, vagy
Svéd Sándor viszont érthetetlen okból kima
radt. A magyarországi operabarátokat azon
ban kárpótolhatja az a tény, hogy az ismerte-
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tett művek sorában a Bánk bán, a Háry János,
a Sze7cely fonóés A kékszakállú herceg vára egya
ránt szerepel. (Kossuth Könyvkiadó, 1994)

RETKESATTILA

DÁVID KATALIN EMLÉKKÖNYV

Dávid Katalin tevékenységéről, értékőrző. 
mentő és -felfedező munkásságáról nehéz fel
adat tömör jellemzést készíteni, hiszen a
szakrális míívészet történetének egyik legje
lentősebb eredményeket elért kutatója. Aki e
szakterületen komoly eredményeket akar el
érni, magas színvonalú teológiai, régészeti és
míívelőd.éstörténeti ismeretekkel is rendel
keznie kell. Érthető hát, hogy az Emlékkönyv-

. ben, amelynek a köszöntött munkásságához il
lő mottója: "Ex invisibilibus visibilia", e tudo
mányágak képviselői is jelen vannak, hogy írá
sukkal is kifejezzék Dávid Katalin iránt érzett
tiszteletüket, nagyrabecsülésüket. A könyv
szerkesztőjének (Dankó László kalocsai érsek
végezte e munkát Széll Margit és Takács József
közremííködésével) nem kis érdeme, hogy sike
rült összefognia és megnyernie a hazai keresz
tény értelmiség színe-javát, s nemcsak a színvo
nalas, sokrétű írások méltók az ünnepelthez,
hanem az Emlékkönyv kivitelezése is, amely
Szántó Tibor közismert könyvmíívészetének
újabb bizonysága. Bevezetőiének összefoglalásá
ul a következőket írja Dankó László: "... azt re
méljük, olyan művet teszünk le a 'nemzet asz
talára', amely méltó tiszteletadás a szakrális mű
vészettörténet tudós asszonyának, és jelképe a
szellem emberei összetartozásának, a gondolko
dók koalíciójának." Nos, ismét bebizonyosodott,
hogy az igazi, maradandó értékekre tekintök
között ez az összefogás mindig kialakítható.
mert vannak sokkal fontosabb ügyek, mint a
hétköznapok gyakran kisszerű politikai küzdel
mei. Emezek elmúlnak, de azok a spirituális ha
gyományok és kifejezésformák, melyek kutatá
sára, feltárására és megismertetésére Dávid Ka
talin törekszik, beleépültek a nemzet emlékeze
tébe, s tudatosításukkal a II. János Pál pápa által
.Pro Ecclesia et Pontifice" megtisztelő címben
részesített jubiláns felmérhetetlen szolgálatot
tett, hiszen bebizonyította, hogy a magyarság
életébe és gondolkodásmódjába szervesen be
leépült az Istenhez való tartozás mindig vi
gaszt, reményt adó tudatának távlata. (Pesti
Szalon-Ferenczy Kiadó)

STAHLERVIN


