
GERGELY JENŐ:
PROHÁSZKA OTTOKÁR

A hazai történetírás régi adósságát törlesztet
te Gergely Jenő - akinek fontos egyháztörté
neti könyvei, tanulmányai eddig is sok segít
séget adtak a korszak kutatóinak -, amikor
Prohászka pályaképét megírta. Belon Gellért
és Klimes (Vass) Péter hatalmas munkával
készített gyűjtésének csak részleteit ismerhet
tük meg. Koncz Lajos Modern katolicizmus cí
mű kitűnő Prohászka-breviáriuma pedig még
nyilvánvalóbbá tette, hogy a hazai katolikus
lelkiség nagy megújítója valóban "jelenség"
volt, s amíg szabadon, korlátozás nélkül mű

ködhetett a hitélet, arra halála után is nagy
befolyást tett, részben műveinek Schütz Antal
által gondozott 25 kötetével, részben szemIé
letével, mely a katolicizmust valóban egyete
mesnek értelmezte, s a világ számtalan jelen
ségének átlelkesítésére törekedett.

A "jelenséget" természetesen nem fejtheti
meg egy bármily alaposan megírt pályakép
sem. Prohászka ugyanis azon kívül, hogy ko
ra embere volt, részt vett annak harcaiban és
megszenvedte ellentmondásosságának követ
kezményeit, a magyar lelkiség történetének is
egyik nagy alakja, s oly mély, bensőséges

kapcsolatot alakított ki a természetfeletti vi
lágrenddel, amelyet hasonló érzések és kap
csolatok híján lehetetlen beleérző azonosulás
sal elemezni. Legfeljebb azt mondhatjuk:
misztikus volt, aki az ima és a racionális gon
dolkodás szárnyain szállt egyre magasabbra.
Ezeket a magasságokat azonban szavainkkal,
fogalmainkkal csak tökéletlenül érzékelhet
jük. Prohászkának szobrot állíttatott az utó
kor kegyelete. Az emlékének ilyetén megőr

zésére alakult szoborbizottság buzgólkodása
folytán hamarosan állt is a szobor, hogy tisz
telegjenek előtte a különféle szervezetek és
egyesületek, s virágcsokrokat helyezzenek
elébe a katolikus konferenciák résztvevői .

Nemrég múlt el 60. évfordulója, hogy lelep
lezték Károlyi-kerti szobrát, amelyet aztán a
Károlyi-kastély birtokosának buzdítására
"lelkes ifjak" ledöntöttek.

Tény, hogy itt és most nem a szoborként
tisztelt Prohászkára volna legnagyobb szük
sége a magyar katolicizmusnak, hanem arra
az aktivitásra, lélekközpontúságra, meg nem
alkuvásra, amely működését jellemezte. Ger-
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gely Jenő pályaképe ezeket a vonásait állítja
a középpontba, amikor eredeti források alap
ján gyermekkorától működéséhez méltó halá
láig követi nyomon az embert - s ezt a mi
n ősít ést nem árt hangsúlyoznunk -, s halála
után kibontakozó kultuszát is jelzi néhány
adattal. Nem "legendának" nevezném ezt,
mint a szerz ő teszi, de ha a legenda szó ere
det i, latin jelentésére támaszkodunk, Pro
hászkát valóban olvasnunk kellene, hogy
bennünket is megérintsen expresszivitásával,
s arra még inkább rászorulunk, hogy egy
szerre ember- és Isten-közelinek lássuk, ami
lyennek a kegyes legendák mutatták a szen
teket és a boldogokat, s amely ugyancsak pél
daadóvá teszi alakját.

Tragikus megrázkódtatások is érték, mint
minden embert. (Könyvei és tanulmánya in
dexre tételének nem éppen felemelő hátterét
is részletesen elemzi a szerz ő.) Voltak téves,
de a korszellem által motivált döntései is
(1920 utáni rövid politikai szerepvállalása ta
lán ilyen), mint mindenki másnak ugyancsak
vannak. Mégis kora egyik sorsfordítóan nagy
alakja , akit vissza kell perel nünk a feled ésb ől.

s akit úgy, olyannak kell látnunk, amilyennek
kora valóságában mutatkozott megtisztítva a
hazugságoktól s a ferdít ésektől. Ebben jó ka
lauzunk Gergely Jenő könyve, amelyet nyil
vánvalóan más szempontszerű méltatások
nak is követniük kell, hogya "jelenséget" is
láthassuk, és megfejthessük titkát. (Gondolat)

RÓNAY LASZLÓ

DÉKÁNY KÁROLY HALÁLÁRA

Kevesen ismerték a nyáron eltávozott Dé
kány Károlyt, váratlan halála is szinte észre
vétlen maradt. Mint fiatalember a népi ír ók
követői közé tartozott, aztán, amikor nyilván
valóvá vált, hogya "harmadik utas" progra
mot nem fogják tűrni a hatalom új birtokosai,
1947-ben emigrációba vonult. Párizsban és a
louvaini katolikus egyetemen tanult, az
Ahogy lehet c írn ű párizsi folyóiratnál dolgo
zott, a francia rádió magyar osztályának
munkatársa volt. 1956 tavaszán, amidőn a
politikai körülmények változni látszottak,
visszatért Magyarországra, régi barátai: Sar
kadi Imre, Szeberényi Lehel közé. A forrada
lom leverése után ismét elmenekült, Hollan-



diában telepedett le, az amsterdami egyetemi
könyvtár munkatársaként dolgozott. 1966
ban ő alapította meg a Forum Könyvkiadót
és a Holland-Magyar Kulturális Egyesületet.
Hatalmas műfordítói munkát végzett, igen
sok holland költöt fordított magyarra. Fordí
tásait Holland költők Gortertól napjainkig című

kötetében adta közre, Szerepet vállalt a ma
gyar irodalom hollandiai népszerűsítésében is.

Költőnek készült, első verseskötete Küldött
a puszta címmel 1953-ban Hamburgban látott
napvilágot. Ezt még két verseskönyv követte.
A népi Iírikusok, mindenekelőtt Sinka István
tanítványa volt, hangja mégis önálló tehet
ségre vall. Első kötetét mintha az alföldi
pusztán, a Körösök mentén írta volna: családi
emlékek, idillikus falusi életképek adtak szá
mára vigasztalódást a száműzetésben. Más
kor a Szajna parlján idézte fel a magyar népi
élet színeit és hangulatait. Költészetéről,noha
megérdemelte volna, nem vett tudomást a
hazai irodalmi élet, s amidőn néhány eszten
deje másodszor is hazatelepült, igyekezete,
jószándéka is szinte észrevétlen maradt. Há
nyatott életet élt, örök vándorlásban, s mint
költő, szinte csendben: megérdemli, hogy egy
szál virágot tegyünk a sírra, amely alatt végre
megnyugodhatott.

POMOGÁTS BÉLA

MŰHELY 1994/4

Folyóirataink már-már áttekinthetetlen soka
ságában újra és újra előtérbe kerül és különös
figyelmet érdemel a Győrben szerkesztett
Műhely. így idei negyedik száma is. Tartal
mas, nívós szépirodalmi anyaga mellett há
rom értekező prózai írása kelthet szélesebb
körű érdeklődést: Gottfried Benn egy kései
előadásának magyarul most először megjele
nő szövege, Schein Gábor irodalomtörténeti
tanulmánya és Buji Ferenc vallásbölcseleti ér
tekezése.

Az 1956-ban elhunyt nagy német költő

előadásában a költészet társadalmi szerepé
nek romantikus felfogásával szállt vitába. Ez
a felfogás mindig valamilyen transzcendentá
lis feladatot tulajdonított a versnek és a köl
tőnek, legáltalánosabb megfogalmazásban
azt, hogy az élet jobbá tételén kell munkál
kodnia. Benn sem költői gyakorlatában, sem
ars poeticájában nem osztotta ezt a szépen
hangzó, ám lényegében tartalom nélküli né
zetet, mert véleménye szerint már arra a kér
désre is bajos lenne válaszolni, hogy miért
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kellene az életet jobbá tenni. De ha kell is, ez
miért volna a költő feladata, illetve mi lenne
ebben a költészet reális teendöje. A költőnek

és általában a művésznek az a dolga, hogy
formát adjon, hidegen, józan aggyal végezze
a formaadás és formateremtés munkáját. En
nek révén pedig nem jobbá tesz, hanem ennél
fontosabbat cselekszik: átalakít. Ahogy ő

mondta, nem történelemformáló, nem is ne
velő erő, hanem azáltal fejti ki hatását, hogy
megváltoztatja a terébe kerülő fogalmak és
kategóriák természetét.

Schein Gábor, aki a legfiatalabb költőnem

zedék tagja (versei, fordításai, kritikái már
rendszeresen jelennek meg folyóirataink ha
sábjain, többször szerepelt a Vigiliában is), ta
nulmányában azt a hatást vizsgálja, amelyet
József Attila kései költészete gyakorolt Pi
linszky János korai verseire. E hatás megléte
eddig is ismeretes volt mindenki számára, aki
ismerte e két költészet belső köreit, de Schein
Gábor új oldalról és mélyebben elemzi a ha
tás természetét és mibenlétét. A hangsúlyt a
két költő verseiben föllelhető metafizikai kér
désfölvetések hasonlóságára, ahogy recepció
esztétikai műszóval nevezik, kérdéshorizont
juk rokonságára veti. Kitűnően elemzi ebből

a szempontból Pilinszky egyik legismertebb
korai versét, a Te győzz le engem éjszakakezde
tűt. A rokonság és hasonlóság filozófiailag
megragadott alapvonásai vezetik el a tanul
mányt a kettőjük közötti különbözőség ha
sonló módon megragadható természetéhez. A
tanulmánynak ez a legérdekesebb része. Itt a
költő és az áldozat s ezen keresztül az "áldo
zati költő" fogalmának feltárása révén tárul
fel annak az "imitatio Christi"-nek a külön-'
bözösége, amelyben a versben megszólaló én
"jézusi pozícióját" illetően Pilinszky már el
szakad József Attilától. Talán úgy is fogal
mazhatunk - Schein Gábor ezt így nem írja
le -, túlmegy József Attilán.

Buji Ferenc, aki ugyancsak a fiatalabb
nemzedékhez tartozik és aki a nyíregyházi
Görög Katolikus Főiskola könyvtárosa, a ka
tolicitás vallásbölcseleti fogalmával foglalko
zik. Tertullianus híres formulájához nyúl
vissza ("Isten természetétől fogva keresz-.
tény"), s ennek problematikusságát járja kö
rül .a világvallások és általában az egymástól
különböző kultúrkörök szempontjából. A ka
tolicitást az univerzalitással azonosítva arra a
meggyőződésre jut, hogy igazán egyetemes
csak az a primordiális és ideális tudás és be
állítottság lehet, mely az ember első és végső

rendeltetésére, lényegére vonatkozik. Ebből a



szempontból pedig - írja - nem indokol
tabb Krisztus üzenetét a görög Platón, mint a
kínai Lao-ce alapján értelmezni.

KENYERES ZOLTAN

CSŰRÖS MIKLÓS:
"LESZ IDŐ HOGY VISSZATÉRHET"
- Jegyzetek Arany János és a század
forduló korszeIiiségér61 -

A vékonyka kötet a szerző újonnan szüle
tett irodalmi tanulmányait foglalja magába.
Az írásokat tematikai, korszakbeli és szemlé
leti azonosság fűzi össze. Csűrös Miklós meg
közelítésrnódját bízvást nevezhetjük herme
neutikainak, hiszen a tanulmányok bevallott
célja az értelmezett szövegek maivá tétele." ...
az igazi műalkotásoknem szunnyadnak örö
költ megközelítések tetszhalálában" - olvas
hatjuk az előszóban.

A kötetben szereplő írások valóban betel
jesítik ezt a célt. A kimagaslóan jó és fontos
tanulmányok (Arany: Toldi szerelme, Ez az
élet..., Mikszáth: A fekete város) ténylegesen
meghaladják az eddigi értelmezési sémákat,
maivá teszik az adott műveket. Forradalmian
új a Fekete város rendkívül érzékeny olvasata,
hiszen itt ma is élő, bevett sablonokon lép túl
a szerző, s mutatja meg: így is lehet Mikszá
thot olvasni. Kiemeli Mikszáth és a mai próza
párhuzamait, mint az eldöntetlenség és a bi
zonytalanság, s Mikszáth világnézetének ma is
aktuális vonásaira esik a hangsúly; szkepszisé
re és értékigenlésére. Külön kiemelkedőnek tar
tom az anekdotával kapcsolatos megállapítását;
felhívja a figyelmet arra, hogy igazából nem
foglalkozunk azokkal a törvényszerűségekkel,

szabályokkal, amelyek valójában irányítják az
anekdoták elhelyezését az adott művekben.

Mikszáth újraolvasására csábít minket a szerző,

s emellett kényszerítő erővel teszi fel a régi
kérdést: vajon az irodalmat nem helyettesít
jük-e túl gyakran értelmezési (olvasási) sablo
nokkal? Látjuk-e még a műveket?

Ha van megoldás, akkor az szoros, szö
veghez ragaszkodó, érzékeny olvasás. Ezt
példázza a Arany-vers értelmezése. Arannyal
foglalkozó tanulmányai egyaránt a költő vi
lágnézetének olyan oldalát emeli ki, ami va
lóban újszerű: a halált mint transzcendenciát
és a megoldás utáni vágyat. Pozitívum, s
egyáltalán a sikeres hermeneutikai elemzés
feltétele, hogy az értelmező tisztában legyen
az előzetes értelmezésekkel, melyek rá nézve
is meghatározóak. Csűrös Miklós ezt is kivá-
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lóan, a lényeges dolgokat kiemelve végzi el,
anélkül, hogya rossz értelemben vett filoló
gus hibájába esne. Az Arany-tanulmányok
esetében érezhetjük: egy már meglévő, s a
szerző által is elfogadott Arany-képbe simul
bele a két megközelítés.

Még több ilyen, a sablonokat széttörő, port
letöröigetőíráskellene,melyek az irodalom meg
elevenítő olvasását ösztönöznék. (Kráter, Bp. 1994)

UPTAI CSILLA

PUSKELY MÁRIA:
VIRÁGOS KERT VALA HíRES
PANNÓNIA

A szerző több rendkívül értékes, hasznos
könyvével bizonyította eddig is, hogy a ma
gyar lelkiség történetének avatott kutatója.
Munkái között az ismeretterjesztő célzatúak
is hiányt pótolnak, fontos ismereteket nyújta
nak (például a szerzetesekről szóló rövid
összefoglalása, amely a rendek magyarorszá
gi történetét és "újraéledését" is bemutatja),

Jelen munkája a Magyarország területén
élő, működő szentek, boldogok és boldog
emlékű, életüket Istennek ajánló férfiak és
nők emlékét idézi, azzal a szándékkal, hogy
értékvesztett korunk számára példaképeket
adjon, s felidézze a magyarság történetének
elfeledett (és elfeledtetett) sprirituális hagyo
mányvilágát. A magyar történelem kegye
lemtől á~árt időszakait mutatja be a 17. szá
zad végéig. A sort Kelemen Didák zárja, aki
nek élete már a 18. századba nyúlik át, s aki
nek példája azért is fontos, mert kora egyik
nagy templomépítőjevolt.

A könyv szerkezeti felépítése igen szeren
esés, könnyen áttekinthető. A rövid, találó
életrajzokat forrásművek felsorolása (az ille
tőre vonatkozó szakirodalom jegyzéke), az
esetleges szépirodalmi (regény, elbeszélés,
vers, dráma) feldolgozások jegyzéke, az ifjú
sági irodalom velük foglalkozó műveinek

lajstroma (talán nem kell külön méltatnunk
ennek jelentőségét) és végül rövid ének-zenei
bibliográfia követi. A rendkívül szép kiállítá
sú könyvet ikonográfiai példatár teszi teljessé.

A kötetből egész évre szóló naptár is kike
rekedik, amelyben egymás után ünnepelhet
jük meg szeritjeinket és szentéletű példaképe
inket, s módot ad arra is, hogy más szemmel
tekintsünk múltunkra. (Ameko Kiadó)

RÓNAY LASZLÓ



ANSELM HAVERKAMP
RENATE LACHMANN: MEMORIA

Az emlékezetkutatás németországi trendje 
ahogyan az várható volt - az irodalomtudo
mányban is előidézte e tudományág aktuális
kérdésirányainak szembesítését a kultúrtörté
net és az antropológia területén hamar új
megközelítésmódokat eredményező memó
ria-elméletekkel. Hogy az irodalomtudomány
számára is ilyen fontos (és jól "hasznosítha
tó") jelenségről van szó, azt mi sem bizo
nyíthalja jobban, mint hogy a világhírű kons
tanzi Poetik und Hermeneutik kutatócsoport
immár a második konferenciakötetét publi
kálja e témakörből. A vaskos és meglehetősen

borsos árú könyvben az irodalom és határte
rületeinek gyakorlatilag minden kutatója ta
lálhat számára különösen fontos tanulmányt.
Ahogy e sorozattól már régóta várható: szer
teágazó témakörök, korszakok, jelenségek,
különféle megközelítésmódok és számos na
gyon termékeny kérdésfeltevés jellemzi e 
Magyarországon elképzelhetetlenül - magas
átlagszínvonalú tanulmánygyűjteményt. A
kötetbe a konstanzi recepcióesztétikai isko
la (Wolfgang Isert leszámításával) szinte
minden jelentős kutatójának szerepel írása.
Mindazonáltal az olvasó egyik alaptapaszta
lata mégis az lehet, hogya kérdésfeltevések
és megközelítések sokfélesége itt nemcsak
módszertani pluralitásról, hanem egyfajta bi
zonytalanságról is tanúskodik. Ez azt jelezhe
ti, hogy bár egyértelmű az emlékezetkutatás
haszna, nemcsak a befogadáselméleti-antro
pológiai kérdésekkel kapcsolatban, hanem
irodalomtörténet-elméleti és konkrét iroda
lomtörténeti problémákat illetően is, az eddig
kialakult teoretikus bázisú interpretációs sé
mákba való beillesztése nem működik me
chanikusan. Annyi viszont talán előrejelezhe

tő, hogy az irodalomhermeneutikai megértés
modellek nyilván többféle módon is képesek
lesznek alkalmazni a memóriaelméletek kö
vetkeztetéseit. (Fink, 1993)

KULCsAR-SZABÓ ZOLTAN

JÁNJ)SY ISTVÁN: HELYBEN JÁRÓ
ODUSSZEUSZ

trók, irodalomtörténészek olykor szóvá te
szik, hogy irodalmunkból, a lírából különö
sen hiányzik a gondolati mélység, a filozófia.
Mint minden érvekkel körülvett állításban,
ebben is van valami. De sommás ítélet nem
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hozható. A költészetnél maradva elég, ha a
távoli múltból Csokonait, Berzsenyit, Köl
cseyt, Aranyt, a századforduló környékéről

Vajdát, Komjáthy Jenőt említjük. Ök maguk
alkotta filozófiai rendszer nélkül is a filozófiai
hajlamú poéták közé tartoznak. A 20. század
ból csak jelzésképpen utalunk Babits Mihály
ra, akinek a költészetében izzik a gondolati
ság, a katolikum egyetemes ereje, mint aho
gyan hűtlen hív tanítványának, Szabó Lőrinc

nek a költészetét is feszegeti a filozófiai gon
dolkodás, ha éppen a keleti filozófiák részbe
ni adaptációja révén is. De ki ne érezné a gon
dolat uralmi jelenlétét olykor Kosztolányi,
erőteljesen József Attila, Vas István vagy
Nagy László, Juhász Ferenc lírájában?

Üröm, hogy most [ánosy István új kötetét
Qlvasva gyönyörködhetünk a gondolat hatal
mában. A kritika figyelmetlenül, szinte szót
lanul megy el Jánosy költészete mellett, pedig
a közel múltban 75. ~letévét megélt költő helye
az elsők között van. Öregkori költészete hű ma
radt azokhoz az eszményekhez, hitéhez és két
ségeihez, a művészetek, főként a zene varázsá
hoz, amelyek ezt a költészetet évtizedek óta
motiválják. Uj kötetét bensőség, férfias bánat,
az elmúlás törvényeinek tudomásulvétele, a
megadás s a megharcolt hit áramai járják át.

Valóban helyben járó Odüsszeusz a költő,

kinek csupán egy kert már a Földközi-tenger,
az örökösen változó jelenben is egy élet lim
lomos emlékei veszik körül: "Tornácomon a
rég-halottak ülnek, / s csevegnek halkan... /
Szél támad, elrepülnek." Mi, ha nem megélt
életfilozófia annak a verseket belengő vigasz
talan vigasztalásnak a jelenléte, hogy az örök
kévalóságban minden megmarad, csak az idő

tűnik el? S élnek a pályatársak valóságos em
lékei is jékelyről. Illyésről. a "bársony moso
lyú, áldozatos barát"-ról, Simon Istvánról. És
él ebben a költészetben a táj, a Balaton-vidék
szépsége, a Kemenesalja-környéki drága em
lék Berzsenyit olvasó édesapjáról, az életét
könnyű kézzel szétdobáló festő-öccséről,"Fi
rinc"-ről, anyjáról, szerelméről, élete megpró
báló fordulatairól. S mindez a "kisvilág", a
klasszikus görög-római kultúra, a képzőmű

vészetek, a zene s az olykori kétségek fölött
is győző hit uralkodó jelenlétében leli értel
mét. Elmélyült elemzések rejtőznek nem egy
versében teológiai problémákról, a Biblia, fő

ként az Ujszövetség számos helyének értel
mezéséről, a magyar történelem fájdalmas
fordulatairól, s mindenekelőtt a megöregedés
kínjairól, a bölcs, a végtelen felé törekvő meg
nyugvás vágyáról, kereséséről. Igényes költé-



szet ez, szavak szikláiból faragott egyem
nyelven megszólaltatva, leginkább az érzel
meit, indulatait zabolázó nagyelődre,Berzse
nyire emlékeztetve.

Egyéni, nemes hang ]ánosyé, eredeti zen
gés az olykor bizony sivárnak tűnő mai ma
gyar lírában. (Magvet6, 1993)

pALMA! KALMAN

ORPHEUS 1994/2-3

Szellemi életünk hosszú évtizedek óta várja
azt az egészséges decentralizációt, amely egy
ilyen területileg kis országhoz illenék. Néha
föl is tűnnek a Budapest-központúság oldó
dásának jelei, egyszer a színházi világban,
máskor a folyóiratokban. Ez utóbbiak terüle
tén leggyakrabban és leghuzamosabban. A
debreceni Alföldtől a pécsi Jelenkorig ma is
számos folyóiratunk van, mely legalábbis
egyenrangú a fővárosban szerkesztett társai
val. Az Orpheus, melyről már nem először

írunk e hasábokon, 1990-ben Miskolcról in
dult el. Abból a városból, mely Győr mellett
ma a legizgalmasabb kísérletet teszi arra, ho
gyan lehet egy ipari várost egyszersmind kul
turális központtá is változtatni. A lapot akkor
Jenei László szerkesztette, s Zimonyi Zoltán fe
lelős kiadóként jegyezte nevét az impresszum
ban. Az idők során Zimonyiból főszerkesztő és
felelős kiadó lett, s a szerkesztőség címeként
egy miskolci postafiók száma és az ő budai la
kásának címe szerepel. A lap belső történetét
talán majd megírja egyszer valaki, a belső tit
kokat nem ismerő folyóirat-olvasó azonban
nem sokat vesz észre a személyi változásokból:
a lap színvonala, közleményeinek, anyagának
nívója egyenletesen magas, a 90-es évek hazai
folyóiratainak legjobbjai közé tartozik.

Idei 2-3. számából nehéz figyelemfölhíyó
an kiemelni valamit, mert Nemes Nagy Ag
nes kiadatlan verseitől és Ottlik Géza egy fi
nom rajzolatú jegyzetétől a nagy francia tör
ténész, Georges Duby esszéjén át a német Pe
ter Sloterdijk egy remek filozófiai traktátusá
ig sok kitűnő írást tartalmaz. Mégis külön fel
hívnám a figyelmet egy versre és egy kon
fesszionális prózai munkára. A vers Gergely
Ágnes Aesthetica post mortem című nagyobb,
többrészes kompozíciója. A próza pedig Len
gyel Balázs emlékezése arra a csodálatos ró
mai esztendőre, amikor a háború után a ró
mai Magyar Akadémia vendége volt Nemes
Nagy Ágnessel. Ott tartózkodott akkor Ottlik
'::;éza, Weöres Sándor, Vas István, Kerényi Ká-
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roly, Fülep Lajos, Lukács György. Lengyel Ba
lázsnak ez a szép írása nemcsak a római hó
napokat eleveníti meg (már nemcsak a műértő

kritikus esszényelvén, hanem egy vérbeli pró
zaíró megelevenítő képességével), hanem az
emlékezés epikus keretében megidézi a legen
dás Ujhold belső világát és szellemi arculatát is.

KENYERES ZOLTAN

PAPP TIBOR: DISZTICHON ALFA
Els6 magyar versgenerátor

Hol a mű? Mi a mű? Versíró számítógép? - te
szi fel kérdéseit Papp Tibor új, programleme
zen publikált művéhez mellékelt könyvében.
Valóban, a tizenhatbillió (!), poétikai értelem
ben "jólformált" disztichont generálni képes
algoritmus eredményének elolvasása nem
könnyű feladat: az összes kétsoros befogadá
sához nyolcmillió (!) évre van szükség úgy,
hogy lemondva evésről. ivásról, alvásról, csak
a programot futtatjuk számítógépünkön...

Hol van tehát a mű? Hiszen merő képte
lenség ennyi disztichont elolvasnunk; rövid
életünk során csupán az egészből kiragadott
néhány "idézettel" elégedhetünk meg. Már
nem pusztán arról van szó, hogya könyv az
irodalmi mű mellékszereplőjévé, előszavává

változik, hanem arról, hogy feloldhatatlanul
szembetalálkozunk itt és most az örökkévaló
sággal, a végtelennel. A Disztichon Alfa a te
remtőerő megtestesülése, információközpon
tú korunk művészeti modellje.

Az irodalom Papp Tibor számára már
anyagtalanná vált, kilépett a könyvből. Fella
pozhatatlan, egyszeri, nem visszakereshető.

hanem pillanatnyi: a mű részlete megjelenik,
majd örökre eltűnik, s csupán egy parányi
mágneslemez marad helyette, amelyen per
sze minden potenciálisan megmarad.

A Disztichon Alfa, miként minden sikerült,
kitűnő avantgárd alkotás, átírja eddigi eszté
tikai szempontjainkat. A költői művet nem
annak teljes elolvasásával, egy-egy hexa- és
pentameter pár részletes elernzésével értel
mezhetjük, hanem a forma vizsgálatával. A
mű nyelve így a szerző által létrehozott új,
önmozgó-önteremtő jelrendszer, amelynek
rendező elve a költ6i programnyelv.

A mű irodalmi szövete a szöveggé alakuló
nyelv dinamikus működési folyamata. Ez az
elv már Mallarmé óta az avantgárd irodalom
alapvető jellemzői közé tartozik. Mindez
azonban nem kizárólag alkotói módszer, hi
szen a mű saját(os) esztétikai paradigmáját is



meg kívánja teremteni akkor, amikor felteszi
azokat az önreflexív kérdéseket, amelyek így
kezdődnek, hogy Hol a mű? vagy Mi a mű?

(Magyar Műhely, 1994)

SÖRÉS ZSOLT

HALÁSZ PÉTER: HATALOM, PÉNZ,
STB.

A megvalósításról még nem lehet összefogla
lót írni, inkább az ötlet az érdekes. Az ötlet nem
új: a napi újságból kiválasztani egy cikket és
roham munkával - szövegírás, próba, betanu
lás, stb. - még aznap este színdarab formájá
ban színpadra álIítani. Halász Péter már meg
csinálta New Yorkban, most megcsinálja itthon
is, a Katona József Színház Kamrájában. Minden
nap más szenzáció - minden nap más előadás.

A kissé hosszú, Hatalom, pénz, hírnév, szépség, sze
retet címen futó előadás-sorozat nyilvánvaló
szándéka nem kevesebb, mint az, hogy a való
ság napi drámáiból napi színházi drámát fabri
káljon. Egy halálhírből. egy lopásból, egy csa
dabogárról szóló riportból. Miért van erre szük
ség? Az alkotók szerint az újság nem tudja át
élhetövé tenni a napi tragédiákat. Érdekes in
dok, bizonyos szempontból el is lehet fogad
ni. Amennyiben az újságnak az a feladata, hogy
az élet bármennyire is különleges, mégiscsak
hétköznapi eseményeit hátborzongatóvá tegye.
Súlyos szenvedéllyel itassa át.

Nos, ha az újságnak nem is mindig, a szín
háznak bizonyosan ez a feladata. Minden a
helyén van, hát - mondhatnánk. A szerzők

neve illusztris: Kornistól Bereményiig. Az öt
letgazda rendezőé is, a Katona színészeié is.
Érteni véljük a CÍmből sugárzó iróniát is. Ta
lán ez az irónia az, ez a korántsem felelőtlen,

a dolgokon mégis fölülemelkedni tudó élet
szemlélet, amit az újságban nem lehet meg
valósítani, csak a színházban. Talán-talán ez
lehet az, amiért érdemes volt aKatonában
életre hívni ezt a szokatlan, első hallásra kissé
riasztónak tűnő vállalkozást. Hogy más meg
világításba kerüljön az, amiről nap mint nap
hallunk: hatalom, pénz, stb.

KALLAI KATALIN

BORI IMRE: SZENTELEKY KORNÉL

Mindenki, aki két emberöltőóta irodalomhoz
kötötte életét a Vajdaságban, Szenteleky Kor
nél utóda: öccse, fia, unokája. Ezért régi adós
sága az ottani irodalomtörténetírásnak, hogy
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a sok résztanulmány mellett immár monog
rafikus feldolgozása is legyen a "Vajdaság
Kazinczyja" életének és munkásságának. Ezt
az adósságot törleszti most Bori Imre munká
ja, amely az irodalomtörténeti monográfia
hagyományos útját járva szinte azonos
terjedelmű fejezetekben veszi sorra - ténye
ket is pontosító életrajzi alapozás után - a
költő, műfordító, próza-, dráma- és útirajz
író, az irodalomszervező-szerkesztő orvos
Szenteleky Kornél irodalmi ténykedésének,
opusának rétegeit. Ezek közül - annak em
lítése mellett, hogy a monográfia szerzője pél
dásan részletes elemzését adja Szenteleky
szépírói és fordítói munkásságának - itt a
munka két mozzanatára hivatkoznék, hív
nám fel a figyelmet: az irodalomszervező és
az esztéta-irodalomkritikus bemutatására.
Bori Imre körültekintő oknyomozó módjára
követi és ismerteti Szentelekynek az alakuló,
a határmódosításból következően önállósulni
kényszerülő vajdasági magyar irodalomról
vallott felfogásának genezisét. Megtudhatjuk.
hogyan jut el Szenteleky a "vajdaságiasság"
tagadásától ennek vállalásáig. Hogyan alakul
ki ismert - gyakorta félreértett - eouleur 10
eale elmélete, amely semmiképpen sem azo
nosítható a provincializmussal, bár ennek ne
megyszer óhatatlanul engedményeket kellett
tennie, lévén hogya hely és a pillanat szelle
mének kifejezését, megmutatását tartotta el
sődlegesnek. Szenteleky igényes, nívós iroda
lomnak kívánt éltető talajt biztosítani, nem fe
ledkezve meg közben arról, hogy ez a Vajda
ság nemzeteket, nyelveket, kultúrákat egyesí
tő "tarka etnográfiai szőnyegén" jönne létre.
Az frókról, könyvekről című fejezetból ismer
hetjük meg Szenteleky esztétikai nézeteit, biz
tos ítélőkészségét. Bizonyításul Bori Imre el
sősorban Babits Halálfiai című regényéről írt is
mertetőjét elemzi, megjegyezvén, hogy ez a
"legszebb, amit erről a regényről az egyetemes
magyar irodalom fel tud mutatni" és saj
nálkozik is egyben afelett, hogy Szenteleky
felismeréseit a Babits-irodalom nem kamatoz
tatta, holott az, hogy Szenteleky "tragikus nem
zeti sorsregénynek", "Trianon regényeként ol
vasta a Halálfiait", jelentős mozzanata lehetne a
mű értelmezésének, kivált manapság lehetne
időszerű. Ha a monográfia alapgondolatát ke
resnénk, a következő mondatot kellene idézni:
.Szívacról is messzire lehet látni, s ott is együtt
lehet élni Európa szellemi életével" - amint
ezt Szenteleky Kornél példája is bizonyítja.

GEROLD LAsZL6



PORCELÁN LÉGGÖMB
- Kolumbán Miklós versei -

Az amerikai magyar költő, aki most a buda
pesti Kézirat kiadónál Nicholas Kolumban
néven jegyzi válogatott verseinek kötetét, va
lóban angol nyelvű poéta, hiszen nem ma
gyarul ír. Mégis magyar költő, és én szíveseb
ben nevezem így: Kolumbán Miklós. Nem
csak azért, mert Budapesten látta meg a nap
világot, Kolozsváron töltötte gyermekéveit és
a pesti Eötvös Gimnáziumban érettségizett,
nem is azért, mert ismert székely família le
származottja. Elsősorban azért, mert az angol
versek mögöttes terében magyar költő áll, aki
1956-ban tizenkilenc évesen került az Egye
sült Államokba. Költészetének nagy része ar
ról tesz vallomást, hogy mit jelent emigráns
magyarnak lenni Amerikában, és ha csak te
heti, visszatér szülőhazájába: leginkább hang
súlyos verseiben budapesti tapasztalait, a ha
zatérés örömét és fájdalmát örökíti meg. Sőt

az amerikai Sommervillle-ben is gyermekko
rának budapesti hangjaira figyel fel, veszeke
dő szajkók torokhangjára, kutyák beszél
getésére, teherautók motorzajára: "a reggel
beszéde révén egyre többet vagyok Budapes
ten."

Verseiből az emigráns-lét érzelmi enciklo
pédiája áll össze: az önkéntes száműzetés

szomorúsága, a honvágy csendes fájdalma, a
hazalátogatások alkalmi öröme vagy éppen
csalódása. Költői nyelve tárgyilagos, olykor
szinte riportszerű, s a lírai riportokat valami
elégikus dallam szövi át, különösen a hazalá
togatás élményeit rögzítő verseket. Kolum
bán Miklós, aki most angol nyelvet és irodal
mat tanít egy New Yersey-ben lévő kisváros
ban, a nyugati magyar költészet eredeti tehet
sége, akkor is, ha angolul írja verseit. Ugy lát
szik, költészetünknek van (vagy lesz) egy
ilyen ága is. A verseket különben Mezey Ka
talin és Oláh János tolmácsolta magyarul.

POMOGÁTS BÉLA

MÁNDY IVÁN: CSUTAK REGÉNYEK

6, igen, Csutak. Ahogya "színre lép", Mint
ha üres volna a hatalmas, férfira méretezett
kabát. Vagy egyszerűen kilépett belőle, mert
meglátott egy magányos szürke lovat, s ő

tudja, az állatokat érdemes szeretni. Piros sál
ját lobogtatja a szél, amint a jól ismert bérhá
zak között lohol a szűk utcákon, a kukákat
kerülgetve. Csutak: az igazságos. Csutak: a
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rendíthetetlen. Csutak: a csodálatos. Ilyesféle
kiáltásokat visszhangoznak a kopott, rom
ladozó falak, amint féllábon ugrálva elüget
előttük. Még egy ugrás, s hirtelen üres lesz az
utca. Csak a foszladozó papírszemetet görge
ti a szél.

Az a gyanúm, hogya lelkünk mélyén va
lamennyien féltve őrizzük a nekünk rendelt
Csutakot. Vagy Omasicsot, aki áll a hangver
senyt hirdető plakát előtt, behúnyja a szemét,
s hirtelen ez a felirat jelenik meg a szeme
előtt: .Dírigent: Omasics". Beint a zenekar
nak, és soha nem hallott szépséggel, éteri
tisztasággal zendül fel a szimfónia első tétele.
Král Bori előrehajol, mosolyog. "Csak így to
vább!" - ezt sugallja a tekintete.

Csutak, Omasics, mindegy. A tiszta, rom
latlan, idilli gyermekség. Amikor még jól em
lékezünk arra a másik világra, amelyet nem
fertőztek meg a felnőttek bűnei, szószegései,
hitványságai. Aztán elszaladnak az évek.
"Megpróbál" az élet. De a gyermeki tisztaság
érzésére emlékezünk. Este néha, amint önma
gunkba nézünk, hirtelen kilép a gomolygás
ból Csutak. Szemrehányóan néz. Nem szól.
Csak néz. És miért, miért nem, szégyenkezni
kezdünk. Elrontottuk, elvesztettük ezt a na
pot is. Elfelejtkeztünk szeretni, azzal a tiszta
gyermeki szeretettel.

Reggel piros szál hever a szőnyegen. "Fel
vehetted volna" - mondja valaki. Rosszallás
vibrál a hangjában. Igen, Csutak. Megint itt
járt éjjel. Az ő piros szálja. Fel kell emelni azt
a szálat, zsebre vágni, néha megtapintani és
- emlékezni. Arra a jelenetre például, mely
nek végszavát Csutak mondja az egyik lány
nak: "nem vagy méltó hozzám". Vagy ne
künk mondja?

Ne menj el, Csutak! Maradj itt! Ülj az ágy
szélére, mesélj a tisztaszívűek és a boldogok
világáról! (Magvető)

R6NAY LÁSZL6

UTASI CSABA: VÉR ÉS SEBEK

Egymástól tematikailag és részben műfajilag

elkülönülő négy blokk s appendix, egy nagy
interjú képezi az újvidéki irodalomtörténész,
kritikus, Utasi Csaba (1941) kötetének anya
gát. A könyv első két fejezetében tanulmá
nyokat olvashatunk, előbb a 20. századi ma
gyar irodalom köréből. majd a két háború kö
zötti vajdasági irodalomról. A tudományos
tanácskozásokra írt dolgozatok, amelyek
azonban nélkülözik az alkalmiság jegyeit,



Utasit 20. századi prózánkról gondolkodó,
ennek rejtett értékeit örömmel felfedezőés ér
tően, elemző világossággal kifejtő szerzőnek

mutaíják, Babits korai novelláiban és A gólyaka
lifaban a tanulmányíró a múltban gyökerező

modernség jegyeit tárja fel, Csáth életművében

a létélmény-variációkat keresi meg, az Arany
sárkányban a bizonyosság és a viszonylagosság
közötti drámai feszültség alakulásáról számol
be, ugyancsak a viszonylagosság problémája
kapcsán vizsgálja az Esti Kornél-novellákat, s
külön tanulmány tárgya Tersánszky háborús
regénye, a Viszontlátásra, drága, Gelléri
Nagymosodája, Kodolányi Boldog Margitja
mint a történelmi regény egy változata és a
belső realitás mint szövegszervező erő

Mándy két művében, a Francia kulcs és a Mi
az, öreg? című regényekben. A kötet első és
második tanulmányblokkját a száz éve szüle
tett vajdasági novellista, Szirmai Károlyról írt
dolgozat köti össze. A víziós novellákkal a ki
tűnő szerző a földi jelenvalóság vonatkozásá
ban "állandóan a nemléttel küszködött" - ír
ja Utasi. Akárcsak a két háború közötti vajda
sági magyar irodalom, melyből a szerző, ki
ennek a tájirodalomnak oktatója az újvidéki
Magyar Tanszéken, néhány magányos pró
bálkozó (Dettre János, Tamás István, Boschán
Sándor, Börcsök Erzsébet) mellett az alakuló
vajdasági magyar literatúra két jelentős anto
lógiája, a Csuka egybegyűjtötte Kéve (1928)
és a Szenteleky szerkesztette Akácok alatt
(1933) meg az induló Híd elemző-vizsgáló

bemutatására vállalkozik. A vajdasági iroda
lommal szorosan összefüggő magyar-dél
szláv kapcsolattörténeti mozzanatokra is fel
hívja figyelmünket. Majd húsz év terméséből

válogat Utasi verses-, próza- és tanul
mánykötetekre osztott Kritikai naplójában,
melyhez tanulságos adalék a szerzővel ké
szült vallomásértékű interjú. Ebben Utasi a
kritikáról és saját kritikusi gyakorlatáról, iro
dalomfeIfogásáról, a vajdasági magyar iroda
lom s ezen belül a Symposion-mozgalom ala
kulásáról szól meggyőzően, tudósi higgadt
sággal.

GEROLD LAsZL6

ANGE HELLY: BRUNO VON KÖLN.
DER VATER DER KARTAU5ER

Brúnóról nem könnyű életrajzot írni. "Az
egyháztörténelem nehezen megismerhető

alakjai közé tartozik" - írta róla Walter
Nigg. A modem német nyelvű Brúnó-monog-
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ráfiákat egy kézen meg lehet számolni. Ez az
egyik ok, ami miatt Ange Helly franciául
megjelent Brúnó-életrajzának német nyelvű

kiadásáról ehelyütt beszámolunk.
Helly könyve eredetileg kartauzi novíciu

sok számára íródott, ám a német kiadás is bí
zonyítja, hogy nemcsak a leendő fehér bará
tok számára lehet hasznos. Nem kifejezetten
tudományos műről van szó Góllehet egzakt

. tudományos eredményeken alapul), a szerző

elsősorban olyan könyvet szándékozott írni,
amely Brúnó szellemiségével jsmertet meg, s
amely meditálásra ösztönöz. Örömmel nyug
tázhatjuk, hogy e szándékot sikerült teljesség
gel megvalósítania.

A másik ok, ami miatt a német kiadás ná
lunk is érdeklődésre tarthat számot, az a
könyv végén található függelék, amely a for
dító, Willibald Bösen munkája. Nem más ez,
mint híradás egy érdekes "kísérletről". 1975
ben négy francia karthauzi szerzetes elhagyta
kolostorát, hogy "új utakat keressen", magá
nyosabb, egyszerűbb és szabadabb életet él
jen. A négy "hontalan" szerzetest a montau
bani püspök fogadta be, az ő segítségével és
engedélyével sikerült a dél-franciaországi Pa
risot falu melletti erdőben egy' földterületet
vásárolniuk, amelyen felépítették a Szent
Brúnó remeteséget. Anélkül, hogya karthau
zi rend évszázados hagyományát megkérdő
jeleznék, olyan utat választottak, amelyet a
szabadság, az egyéni felelősség, az egyéni
kezdeményezés és a döntésbeli merészség jel
lemez. Brúnó reguláját követik ők is, ám be
vezettek néhány olyan változtatást, amely
jobban megfelel a kötetlenebb életformának,
anélkül, hogyaszigoron valamit is enyhíte
ne. A szellemi élet ugyanis állandó túlhaladás
és elmúlás, vallják, és eljön a nap, amikor a
külsö szabályok, bármennyire is értékesek,
akadályt jelentenek a lélek számára. Egyéni
felelősséggeloszlják be napjukat, a kétkezi
munkáról nem mondtak le, egy falubeli asz
talos számára székeket fonnak. S aki azt hiszi,
hogy Parisot-ban vastag fallal körülvett ko
lostort talál, az téved. A remeteség területét
csak néhány tábla jelzi, ezzel is a korai szer
zetességre kívánnak jobban hasonlítani. Az
Ermitage St. Bruno-ban sikerült igazi "sivata
gi" körülményeket teremteniük. Bár a kartha
uzi rendnek már nem tagjai (az efféle kísér
leteket nem engedélyez), viszonyuk a rend
hez továbbra is rendkívül szívélyes. (Echter,
Würzburg)

LOKOS PÉTER


