
SZABÓ FERENC: "CSILLAG UTÁN"
Istenkeresés a modem irodalomban

Több mint harminc éve jelennek meg Szabó
Fere~c tanulmányai, melyek két nagy kérdés
kört tárgyalnak. írásainak egy részében a II.
Vatikáni zsinat szellemiségének alakulását, a
modem kereszténység életalakító hatását
vizsgálja. A másik vonulat szem!élet~t is, .a
Zsinat ösztönözte: ezekben azt tárta es tarja
föl, hogyan jelentkezik a transzcendencia ko
runk k ülönböző művészeti ágaiban, törekvé
seiben. Ezek közül természetesen az irodalom
áll legközelebb hozzá, hiszen ő maga is jeles
költő és felfedező műfordító. Ráadásul meg
győződése szerint "költők, írók, művészek

nem egyszer élesebben felvetik és mélyebben
megélik a létkérdéseket, szere~c,sésen kifeje:
zik az ágostoni 'nyugtalan SZIV Isten utáni
szomj át, vagy a pascali 'szív' keresését és ta
lálását", mint az iskolás teológusok.

Első kötetei, a Világnézetek harca vagy a Mai
írók és gondolkodók, jóllehet elég nehezen lehe
tett hozzájuk férni, hiszen Rómában jelentek
meg, idehaza is komoly hatást gyakorol~~a~
irodalomértelmezésre. Szabó Ferenc Irasal
ugyanis amellett, hogy e~kötel~~ett~n é,rv~
nyesítik szerzőjük kereszteny világn ézetét es
hitét, igazolják azt is, hogy a művész maga
tartását és alkotásmódját korántsem csak a
társadalmi adottságok határozzák meg, ha
nem olyan belső lelki összetevők is, amelye
ket Istenkeresésnek" nevez. Részben az ő ta
nul~ányainak köszönhettük, hogy a francia
egzisztencialista irodalomról, elsősorban Ca
mus-ről, más és gazdagabb képet alkothat
tunk mint az akkor hivatalosan rajzolttól.
Rendkívül fontosak voltak Paul Valéry gon
dolatvilágáról szóló tanulmányai és Julien
Green tökéletesedését tárgyaló esszéi.

A magyar irodalomtörténetírás számára is új
szempontokat adott nem egy tanulmányával.
Ezeket a munkáit nemcsak kitűnő minőségér

zék jellemezte - azokról írt, akik e század ha
zai irodalmának valóban maradandó alkotói, s
nem divathullámok fölkapottjai -, hanem a
kor összefüggéseinek, legjellemzőbb szellemi
folyamatainak alapos ismerete is.

Régebben a költők és írók Istenélményét
meglehetősen lesz~íl<Ítve, értelmezték. Szab~

Ferenc - e téren jelent ékenynek mondhato
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hazai előzmények ismeretében - lényegesen
távlatosabban közelít e kérdéskörhöz, így kö
vetkeztetései nemcsak meggyőzőek,hanem a
kutatásban analógiaként is alkalmazhatók.

"Csillag után" című gyűjteménye tulajdon
képpen régebbi írásaibó} való alapos vál?9a
tás, megfejelve egy Ronay-essze.vel. VIIag
irodalmi írásai inkább tanulmány-jellegűek,a
magyar írókat tárgyalók jó értelemben vett
esszék, amelyekbe személyes tapasztalatait,
élményeit is beleszövi, hétköznapiságukban
is megjelenítve kedves írói t.

A kötet "régi" írásai bizonyára sokak szá
mára "újak", és a felfedezés örömével hatnak.
Komoly nyereségei a 20. századdal ,foglalko
zó hazai irodalomtudománynak. (Tavlatok)

R6NAY LÁszL6

BALASSI BÁLINT
CAMPIANUS-FORDíTÁSA

Balassi Bálint halálának 400. évfordulója al
kalmából tavaly több kiadvány is napvilágot
látott. Ezekhez kapcsolódik az Universitas
Kiadó gondozásában megjelent hasonmás
kötet, amelyben Balassi fordítását olvashat
juk. Edmond Campion, az angol jezsuita teo
lógus Decem rationes círn ű művét ültette át
magyarra, de korai halála megakadályozta a
fordítás befejezésében. Ezt Doboka~ Sándor
végezte be, így született meg a Campianus Ed
mondnak tíz okai cím ű mű, amelynek magyar
változata a fordítás korabeli lazább szabályai
szerint készült. A most megjelent kötet a latin
eredetit is közli, majd értékes tanulmányokat,
amelyek a Decem rationes é;> ~ .Ba~ass,i---:Do?o
kay-féle fordítás fontos filologIaI,k,e~eselt VIZS
gálják. Csonka Ferenc a magyantásrol~ ~ppa

Tamás a kiadás körülményeiről, Bárczi Ildikó a
latin eredeti ról, a kötet szerkesztője, Margittay
Emil pedig magáról a műről és Balassi világ
szemléletéről ad hiteles képet.

A szakirodalomban többször felvetődött a
kérdés, vajon őszinte volt-e Balassi katolizálása,
vagy csak nyugalmat remélt tőle az unokatest
vérével kötött házasság viharai után. Alighanem
az előbbi feltevés igaz, bár irodalomtörténészek
óvatosságra intenek ezzel kapcsolatban. Kétség
telen, nem szól ellene semmi, és többen úgy vé-



lik, Campianus-fordítása éppen őszinte meg
térésének tanújele. Akármi is az igazság, ta
gadhatatlan, hogy fordítása egy olyan vita
iratot tett ismertté magyar nyelven, amely
mintájául szolgálhatott a 17.századi hazai hitvi
ta-irodalomnak, és így komoly szerepet játszott a
magyar katolikusegyház történetében,

MONA KRISZTINA

CÉSAR FRANCK EGYHÁZZENÉJE

A német-belga származású francia zeneszer
ző, César Franek (1822-1890) a múlt századi
zenetörténet egyik legrejtélyesebb alakja volt.
Élete legnagyobb részét szinte teljes visszavo
nultságban töltötte: 1846-tól a Notre Dame de
Lorette nevű párizsi kápolna, majd az 1850-es
évek elejétől a St Jean-St Francois du Mara
is- templom orgonistája volt, 1858-ban pedig
a Ste Clotilde-bazilika kamagyává és orgonis
tájává nevezték ki, s e tisztségét harminckét
éven át, haláláig megőrizte. 1871-ben ugyan
a Societé Nationale egyik vezetőjévé választot
ták, és a hetvenes évek elejétől a párizsi Con
servatoire orgonatanára is volt, de a közélettől

mindig tudatosan távol tartotta magát.
Életének viszonylagos eseménytelensége

ellenére Franek hihetetlenül változatos, sok
színű és nívós zeneszerzői életművet hagyott
hátra, amely szimfonikus és kamaradarabo
kat, valamint egyházi kompozíciókat egya
ránt magában foglal. A zenetörténészek ál
talában a súlyos, drámai B-moll szimfóniát és
a szilaj, szenvedélyes A-dúr hegeda-zongora szo
nátát tekintik César Franck legértékesebb mű

vének; de Franek miséket és kisebb liturgikus
tételeket tartalmazó egyházzenei oeuvre-je 
amely stílusát tekintve a barokkos ellenpont, a
jellegzetesen későromantikus harmóniavilág és
a keresztény zene ősrétege, a gregorián sajátos
ötvözete - is kétségkívül jelentős.

A magyarországi kóruskultúra kimagasló
együttese, a Kamp Salamon irányításával
működő debreceni Kodály Kórus új lemezfel
vételén Franek 1872-ben befejezett A-dúr mi
séjétés két offertóriumát (Quae est ista, Dextera
Dominit szólaltatja meg. A mise külön
legessége, hogy a hagyományos öttételes
szerkezethez Franek hatodikként a Panis an
gelicus tételt illesztette. Szokatlan a mű előa

dói apparátusa is: a három énekes szólistához
és vegyeskarhoz csupán négy hangszer (or
gona, hárfa, cselló, nagybőgő) társul. A Ko-
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dály Kórus előadásában a mise töretlen, szer
ves egységként épül fel, de az egyes tételka
rakterek is plasztikusan rajzolódnak ki. Ki
emelkedő Bódi Mariann szopránszólójának
hajlékonysága, érzékenysége. Az offertórium
César Franek korában már konzervatív, "mú
zeumi" műfajnak számított, s ennek megfele
lően a CD-n hallható két mű stílusa is kissé
archaizáló; a merész harmóniafordulatok és
hangnemváltások azonban így is nagyszerű

en érvényesülnek.
A debreceni Szent Anna-templomban ké

szült felvétel hangzásképének kiegyensúlyo
zott szépsége Beck László zenei rendező és
Csintalan László hangmérnök munkáját di
cséri. (Hungaroton Classic, 1995)

RETKES ATTILA

VOLTAIRE VÁLOGATOTT VERSEI

Kétségtelenül a világirodalom egyik legna
gyobb hatású, de alighanem az egyik legel
lentmondásosabb alakja volt. Szélsőséges in
dulatok és érzelmek vezérelték, kíméletlenül
és könyörtelenül bánt el vélt vagy valóságos
ellenfeleivel, de páratlan lelkesedéssel ünne
pelte mindazokat, akiket tehetségesnek és ha
ladó szelleműnek ítélt. Gyökeres változáso
kat, merőben új szellemiséget hirdetett, még
sem szégyellte szolgálatait uralkodóknak fel
ajánlani, hogy megélhetését ilyen módon biz
tosíthassa. Kedvelte a fényűzést és az élveze
teket, gyakran magasztalta a civilizáció jóté
teményeit. Közben fáradhatatlanul, önmagát
sem kímélve dolgozott. Foglalkozott filozófi
ával, politikával, sőt még kémiával is, sokszí
nű irodalmi tevékenysége pedig lírai, drámai
és epikai műfajokra egyaránt kiterjedt.

Horatiushoz intézett episztolájában fogal
mazta meg, hogy "élni és írni kell"; míndíg
ezt az elvet tartotta szem előtt. Élvezte az éle
tet, mert szerinte egy íróhoz vagy egy filozó
fushoz nem illik a nélkülözés, inkább kedvel
nie kell "a kényelmet, a pompát, a kéjt, a mű

vészet százféle forszát, a csínt, a jó ízlést, a kel
lemet, mit tisztességes ember mind szeret". Jó
léte érdekében "szolgál másokat", de sorsa
többször nyilvánvalóvá teszi, mekkora veszé
lyekkel járhat e magatartás, hiszen többször is
fogságba kerül. A Bastille-ban szenved, "bebör
tönözve szűk, álomtalan helyen", de gúnyoló
dó kedvét ott sem veszítette el. Csipkelődő

epigrammái a korabeli francia közélet híressé-



geit mutatják be. A párizsi szépasszonyok vi
lágával is megismerteti az olvasót. Ezekben a
verseiben háttérbe szorul a gúny, és lelkesen
élteti a szerelmet. Sokoldalú érdeklődését

tükrözi Baranyi Ferenc válogatása, amely a
hazai olvasóközönség számára talán kevésbé
ismert költői mivoltában mutatja be a francia
felvilágosodás nagyját. (Metál könyvek)

MONA KRISZTINA

KÉT KÖNYV A TERMÉSZETRŐL:
oo. A TERMÉSZET ÖRÖMKÖNYVE;
AZ ERDŐ POÉZISE

Manapság, amikor az ember halálos veszély
be sodorta a természetet, különös értelmet
kap minden olyan könyv, amely környeze
tünkkel foglalkozik, annak hajdani szépségét,
harmóniáját rnutatja be, s azt a szellemiséget
idézi, amikor ember és természet nem ellen
ségei, hanem támogatói voltak egymásnak.

... a természet örömkönyve a Balaton Akadé
mia sorozatának 3. kötete, a tóról szóló ver
seket, "szépírásokat" és tanulmányokat szer
kesztette egységes, szép kötetté Németh Ist
ván Péter. A Balaton nemcsak ihletője költő

inknek és képzőművészeinknek, hanem me
nedékük is. A múlt században már kiváló
írők, költők telepedtek meg partjainál, száza
dunkban pedig az északi és déli parton kis
nyaralókban húzták meg magukat független
ségüket őrizni vágyó, a városok törekvésébe
belefáradt, ihletésüket felfrissíteni remélő

művészek. Ki az őrző gesztusával tekintett a
tóra, mint Illyés Gyula, ki talán önmaga elől

is menekült ide, mint a Huszonhatodik évet író
Szabó Lőrinc, más az emberek elől mentette
ide sebzékeny természetét (Németh László),
vagy szőlejében parolázik a faunokkal és a
nimfákkal (Takáts Gyula), esetleg a geszte
nyefa alatt fordította kedves francia költőit

(Rónay György). A Balatonról szólva kinek
ne jutnának eszébe Egry József képei? Borsos
Miklós napba nyíló rajzai? Az idényeire ké
szülődő Ferencsik János? - Nincs értelme so
rolni a magyar szellemi élet nagyjait. Olvasni
kell műveiket, a Balaton mellett tett hűségval
lomásaikat. amelyek többnyire hazaszerete
tük vallomásos megfogalmazásai is. Németh
István Péter szép munkát végzett a kötet
összeállításával, s ráadásul neki is szép írásai
olvashatók benne.

Az erdő poézise, amelyet Majer Antal szer
kesztett, az erdőről. a fákról, a fényről és a
csendről szóló költemények segítségével idé-
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zi életünk szebbik részét, olyan adottságait,
amelyek hiányát egyre fájdalmasabbnak érez
zük. Szabó Lőrinc kifejező sorai érzékelhetik
talán legteljesebben, mit adhat mindez az em
bereknek: "De szépek vagytok fák, virágok!
- Még ti is, egyszerű gyomok! - Költők

vagytok ti szavak nélkül - és bátrabbak,
mint én vagyok. .." Janus Pannoniustól a mai
legfiatalabbakig kedves témái voltak ezek lí
ríkusaínknak, s csak azt fájlalhatjuk, hogya
költők szavai sosem jutnak el azokhoz, akiket
leginkább illetnének. De felkiáltójelek így is:
ne bántsuk a fákat, őrizzük a teremtés szép
ségét, embert szolgáló nyugalmát, békessé
gét. (Magvető Könyvkiadó)

STAHLERVIN

RÓMAI ZARÁNDOKúT

A gregorián ének évtizedek óta reneszánszát
éli az európai zenekultúrában; közvetlen
előzményéről. az órómai dallamkincsről vi
szont még a szakemberek is keveset tudnak.
Az órómai források a gregoriánnál ősibb, ar
chaikusabb formában őrzik a Város liturgikus
énekeit, s számos olyan órórnai tétel is isme
retes, amely a gregorián repertoárba egyálta
lán nem került be. Az órórnaí liturgiában fon
tos szerepet játszanak a vértanúk tiszteletére
írt énekek, amelyek többnyire egy-egy konk
rét helyszínhez - síremlékhez és a sírok fölé
emelt templomhoz - kapcsolódnak. A kő

zépkori vokális zene nagyszerű interpretáto
ra, a Schola Hungarica új lemeze valójában
rendhagyó római zarándokút, amelynek so
rán - az együttes művészeti vezetője, Dob
szay László szavaival - "képzeletben belé
pünk a többször átépített, alapjaiban mégis
ókeresztény épületekbe. és felidézzük azokat
az énekeket, melyekkel ugyanezen századok
ban Róma tisztelte vértanúit" .

Az album különleges atmosztférája annak
is köszönhető, hogya tételek sorrendjét egy
előre elképzelt útvonal határozta meg, s így
a zenei folyamat Róma térképén is nyomon
követhető. A CD nyitányaként egy zsoltár és
egy körmeneti antifóna hangzik el; a zarán
dokút első állomása pedig a pápa saját temp
loma, amely - közhiedelemmel ellentétben
- nem a Szt. Péter-bazilika, hanem a Laterá
ni Keresztelő Szent János-bazilika. A Vatikán
után Trastevere városrész két temploma,
majd az Aventinus-hegyen található Szent
Prisca-templom és Szent Sabina-bazilika ke-



rül sorra. A Colosseum és a Forum Romanum
közelében található emlékhelyek, a Szent Ke
lemen-bazilika, az Esquilinus-hegy és a Szent
Lőrinc-bazilika után a zarándoklat a városból
észak felé vezető utakon (Via Nomentana)
folytatódik, majd Szent Ágnes és Szent Sebes
tyén emlékhelyei, valamint a Sebestyén-bazi
lika közelében található katakombák után a
várostól délre, a Pál apostol sírja fölé emelt
templomban fejeződik be.

A gazdagon díszített, változatos órómai
antifónák és responzóriumok a zugligeti
Szent Család-plébániatemplomban készült
felvételen, a Schola Hungarica előadásában

tökéletes intonációval, összecsiszoltan, szug
gesztíven hangzanak fel. Az album szépségé
hez a leghíresebb római orgonista, a 17. szá
zadban élt Girolamo Frescobaldi rövid, az
egyes helyszíneket elválasztó orgonadarabjai
is hozzájárulnak. (Hungaroton Classic, 1995)

RETKES ATTILA

BÁLINT SÁNDOR- BARNA GÁBOR:
BÚCSÚJÁRÓ MAGYAROK

Egy nagy szellem túlvilági üzenetét tárja az
olvasó elé ez a páratlan értékű könyv. Bálint
Sándor kiváló néprajztudós volt, nevéhez fű

ződik a vallási - vagy ahogy ő nevezte
szakrális - néprajz hazai kutatása. Bár mun
káját politikai akadályok nehezítették, lelke
sedése soha nem tört meg, számtalan terv fo
gant meg benne. Ezek egyike volt a magyar
országi kegyhelyekről, zarándokutakról és
búcsújárásokról szóló monográfia, a Búcsújá
ró magyarok, amelyhez hatalmas mennyiségű

anyagot gyűjtöttössze, de terve megvalósítá
sát meghiúsította halála. Munkáját Barna Gá
bor folytatta. A Bálint Sándor hagyatékában
talált bibliográfiai és történeti adatokat rend
szerezte, és széleskörű gyűjtéssel, terep
munkával egészítette ki. Rendkívül feladatot
vállalt magára, hiszen nemcsak a néprajzi
anyagot kellett feldolgozni, nemcsak régi vára
kozást kellett beteljesítenie, hanem a halott szel
lemének sugallatát is követnie kellett. így szü
letett meg a hazai könyvpiac egyedülálló műve,

amely néprajzi, művelődés- és vallástörténeti
leírások mellett szép kiállításával és bőséges

képanyagával is elkapréztatja az olvasót.
A kötet mindenekelőtt a búcsújárás és a

zarándoklat kultúrtörténetével ismertet meg.
Nemcsak a középkori utazó és vezeklő kedv-
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ről számol be, hanem a zsidók, az ókori gö
rögök a buddhisták szokásairól is képet ad.
Érdeklődése homlokterében mégis a keresz
tény zarándoklatok állnak. Megismerkedhe
tünk a középkor népszerű európai kegyhe
lyeivel, amelyeket a keresztény magyarság a
hazai kultuszhelyek kialakítása előtt sűrűn

felkeresett. A Szentföld, Itália, Aachen, Köln
vagy Mariazel1 sok magyar zarándokot von
zott, akik a vezeklés ilyen formájával igye
keztek elnyerni bűneik bocsánatát.

Az itthoni kegyhelyek egy része a magyar
szentekhez - Istvánhoz, Gellérthez, László
hoz, Margithoz stb. - kötődik, de alighanem
nagyobb népszerűség övezi a régi hagyo
mányra visszatekintő Mária-kultusz zarán
dokhelyeit. A könyv részletes művelő

déstörténeti elemzések és színes leírások se
gítségével mindkét típust pontosan jellemzi,
majd néprajzi szempontok szerint is bemu
tatja a hazai kegyhelyeket. Különösen érde
kes az egyes búcsús utakról szóló leírás, hi
szen ezekből az olvasó személyes élményt
szerezhet a búcsújárásokról. Barna Gábor ki
tűnő munkát végzet, de könyve kalandos sor
sot ért meg, mire eljuthatott a néprajz kedve
lőihez. Történetéről Erdélyi Zsuzsanna beve
zetője számol be.

MONA KRISZTINA

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY:
17. SZÁZADI MISSZIONÁRIUSOK
JELENTÉSEI

Hosszú évek kutatómunkájának eredménye
az a nagyalakú kötet, mellyel Tóth István
György gazdagította a magyar történet
tudományt.

Tóth István György 1985-ben kutathatott
először a Hitterjesztés Szent Kongregációjá
nak római levéltárában. A kötet negyven
misszionáriusi jelentést közöl a török hódolt
sági magyar területről és Erdélyből.

A Hitterjesztés Római Szent Kongregációja
a 17. században méltán tartotta Magyarorszá
got missziós területnek, hiszen nagy része tö
rök (mohamedán) hatalom alatt állt, és egé
szében (a királyi Magyarországon is) a refor
máció terjedt el.

Tóth István György a misszionáriusok kö
zül csak a ferences és pálos szerzetesek és a
világi papok hódoltsági és erdélyi jelentéseit
közli, mert a jezsuita missziók anyagát P. Lu-



kács László SJ római kutató, a szegedi egye
temmel együttműködveadja ki. A misszioná
riusok között nemcsak magyarok, de olasz és
főleg bosnyák ferencesek is voltak, akik nehe
zen birkóztak meg a nyelvi nehézségekkel. A
kötet talán legizgalmasabb adatai azt mutat
ják, hogy amikor a római kongregáció 1624
ben Belgrád székhellyel felállította a hódolt
sági missziós püspökséget, és megkezdték
misszionáriusok kiküldését, ez milyen súrló
dásokkal járt a "száműzött", vagyis Felvidé
ken és Bécsben élő magyar püspökökkel, akik
maguk helyett csak vikáriusokkal képvisel
tethették magukat egyházmegyéjükben. "A
magyar püspökök nem titkolt ellenszenvvel
fogadták a misszionáriusokat. Az ő felfogá
suk szerint Magyarország nem missziós terü
let, az országnak megvannak a katolikus püs
pökei, plébáníái, felesleges a Hitterjesztés
Szent Kongregációjának külföldi misszíonári
usokat küldenie, inkább a magyar papoknak
küldjenek segélyt" - olvassuk a bevezető ta
nulmányban. "Ezt a felfogást képviselte Páz
mány Péter esztergomi érsek is, aki többször
kijelentette, hogy a Magyarországra küldött
misszionáriusok csak akkor hajthatnak hasz
not, ha előbb megtanulnak magyarul."

E forráskiadvány legnagyobb problémája
a helynevek megfelelő feloldása. A magyar
helynevek ugyanis gyakran már Bécsben. a
nuncius titkárságán összekeveredtek. 1629
ben például Rómában feljegyzik, hogy Terna
viában (azaz Nagyszombatban) az illír nyel
vet beszélik, és az Erdély egyik tartománya.

Tóth István György a helynevek azonosí
tásában igen megfontolt, megalapozott mun
kát végzett. Kár, hogy csak akkor értesült
Szávai János és Pintér Gábor Ex tabulario Ro
mano Sacrea Congregationis de Propaganda Fide.
(Acta Vol. 1-12.et SOCG Vol.56-79. Szeged,
1993) és annak vitatható helynév-azonosítá
sairól, amikor az már megjelent. így csak né
hány jegyzet pótolja a kutatók egyeztető, ér
velő eszmecseréit. (Római Magyar Akadémia 
Ráday Gyűjtemény - MTA 1örténettudományi
Intézete, Budapest - Róma 1994)

ROSDY pAL

ESTERHÁZY PÉTER: BÚCSÚSZIMFÓNIA

A Vígszínház drámapályázatára készült Es
terházy vígjátéka, a Búceúszimjonia. Valódi
komédia ezzel a címmel?
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Nem az a komoly, aki nem tud nevetni 
felel a Bolond, és az olvasó kesernyésen gon
dol bele, mennyi nevetséges dolog veszi kö
rül. Tragikomikus helyzetek. Kész színház. A
díszletek ugyan változnak időről időre, de
azért díszletek maradnak.

Mindenki játssza a szerepét. A Kar, a "hit
vány sereg" egyre nő, ésa második felvonás
ra kibontakozik Az ember komédiája. Egy em
ber, egy család, egy ország vígjátéki díszle
tekbe öltöztetve.

Díszmagyar, csillagdás líceum, csokiduna.
marcipán-Magyarország. Szinkronizált embe
rek. Király korona nélkül. Nem is király, csak
egy színész.

Nevetséges, nevetséges - szól közbe a
gróf, miközben - Bacher Iván nyomán 
aprólékos gonddal mesél az Esterházy-ros
télyról.

Folyik a nagy színjáték, csak mintha köz
ben eltűnne az alázat. Marad a lenézés és a
nagyképűség. Egy kormányzó, akin lötyög az
országnyi kabát. Fehér ló. Országos disznósá
gok. Mindent elöntő sár.

A háttérből halkan szól Haydn zenéje. Bú
csúszimJónia. A zsúfolt színpad lassan kiürül.
A Kar egyenként leleményesen távozik.

A színen már csak a Bolond marad.
Panaszosan ugat.

MONA KRISZTINA

WOLFGANG FRÜHWALD-
HANS ROBERT. JAUSS-REINHART
KOSELLECK-JURGEN MTITELSTRASS
BURKHART STEINWACHS:
GEISTESWISSENSCHAFTEN HEUTE

A konstanzi egyetem 1990-ben zárt le egy
nagyszabású kutatás-sorozatot, amelynek cél
ja a németországi szellemtudományok hely
zetének, perspektíváinak, a társadalmi rész
rendszerekben betöltött szerepének elemzése
volt. A "mintaegyetem" világhírű oktatói e
kötetet egyfajta összegző, átfogó emIékiratnak
szánták, a nagyívű - ésnemcsak a német kul
túrára vonatkozó - tanulmányokat egy igen
hasznos, 50 oldalas bibliográfia egészíti ki.

[ürgen Mittelstrass írása a szellemtudomá
nyoknak a tudományok rendszerében való
elhelyezkedését vizsgálja, s az erre vonatkozó
nagyhatású teóriákat elemezve arra az állás
pontra jut, hogy ezt nem lehet a termé
szettudományhoz való viszonyban értelmez-



ni, mivel a szellemtudományok voltaképpeni
tárgya - és ez más tudományágakat is ma
gába foglal - a világ "kulturális formája".
Hans Robert Jauss a szellemtudományok ala
kulását tulajdonképpen paradigma-model
lekben tárgyalja. Tanulmánya arra követ
keztet, hogy a szellemtudományi diszciplí
nák "kultúrtudománnyá" válásához határaik
átlépésének, az integrativitásnak és a dialogi
kusságnak a képességét kell birtokolniuk.
Wolfgang Frühwald a tudomány .Bildung"
funkciójának történeti megvalósulásait és le
hetőségeit elemzi tanítás és kutatás egymást
ellenőrző viszonyát középpontba állítva.
Reinhart Koselleck tanulmánya a német idea
lizmus "szellem"-fogalmának transzformá
cióit bemutatva szellem- és társdalomtudmá
nyok dinamikus viszonyát tárgyalja, míg
Burkhart Steinwachs írása a századvégre tel
jesen megváltozott (tömeg)-kommunikációs
környezetnek a szellemtudományokban meg
jelenő hatásával foglalkozik. A kötet egészé
ben újabb remek példa arra, miként lehetsé
ges a kulturális hagyományok integrálásával
új szellemi szituációkra válaszolni. A legfőbb

válasz a szellemtudományok marginalizáló
dását jósló tudományelméleteknek (leginkább
Odo Marquard híres kompenzáciá-elméleté
nek) szól, azáltal, hogy a posztmodern társa
dalomszerkezetben is legitimálható szerep
ben tudja meghatározni e diszciplínák lehető

ségeit. (Suhrkamp)

KULCsAR-SZABÖ ZOLTAN

NIKOLAJ HAJTOV: KECSKESZARV
SZILAJ ELBESZÉLÉSEK

A Kráter Kiadó Gadulka sorozatának harma
dik kötete a kortárs bolgár irodalom egyik
fontos alakjának írásai közül válogatta ki a
legszebbeket. Nikolaj Hajtov, a Bolgár Írószö
vetség elnöke Szilaj elbeszélések című novellás
kötetével vált hazáj án kívül is ismertté. A kö
tetet húsz nyelvre fordították le, s a CÍmadó
elbeszélésből film is készült. A magyar fordí
tás két kötet alapján jött létre, ezek a Szilaj
elbeszélések, s a Gyertyánlombok alatt címűek.

Különös, archaikus világot idéz meg az
író. Bár a novellák egy részének cselekménye
jelzetten századunkban, a kommunista rend
szer ideje alatt játszódik, mégis időtlen törté
netekkel kerülünk szembe. A nemzetiségi ala
pon nyugvó társadalom világa tárul fel előt-
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tünk, melynek értékrendjében nagy szerepet
játszik az erő, sőt az erőszak. A véres törté
netek, melyek középpontjában lányrablás
vagy bosszú áll, mégis átitatódnak a harmó
nia, a rend érzetével, hiszen hőseik cseleke
deteit évszázados íratlan törvények irányít
ják. A félig a mesék világát idéző, a realitást
s az irreálist folytonosan egymásba csúsztató
novellák fontos kérdése a szeretet, a szerelem,
s az olykor idillikus, olykor tragikus hangvé
telű s lezárású írások épen ennek a legfőbb

érték-voltát sugallják. Talán a kötet legszebb
elbeszélése a CÍmadó. Alapjául egy chiasmus
szolgál. Hőse elvesztette feleségét, aki bele
őrült, majd belehalt abba, hogya haramiák
meggyalázták őt. Hogy bosszút álljon, a he
gyekbe bujdokolt el kicsi lányával együtt. A
lány időközben felnőtt, de apja fiúként nevel
te, hogy ereje folytán támogatni tudja őt a
bosszú végrehajtásában. A szerelem azonban
az ő szívét sem kerülte el, s éppen ez lett apa
és lánya veszte. Minden tett elnyeri a bünte
tését, semmi sem marad következmények nél
kül - szólal meg a novellában az ősi igazság
néha bántóan didaktikusan.

A természet elpusztíthatatlan erejét pél
dázzák a rövid, lírai novellák. A legszebb e
csoportban a Csoda című, mely egy olyan kor
hadt törzsű fáról szól, mely - ellentmondva
a létért folytatott állandó küzdelem törvényé
nek - különbözö, egymással ellenséges állat
fajoknak ad otthont, valóságos Noé bárkája
ként. Mese és líraiság egészen megkapó mó
don fonódik itt egybe.

A hegyi pásztorok mesés, fantasztikus s a
humort, derűt sem nélkülöző régmúlt világá
ba kalauzolja az olvasót a kötet. A fordítás
Szondi György munkája. (Kráter Műhely Egye
sület, 1994)

LIPTAI CSILLA

KŐRÖSI ZOLTÁN: FELROMBOLÁS

Babics, Bodor, Darvasi, Kontra, Kemény, Pod
maniczky, Nagy A., Solymosi, Takáts, Garac
zi, Németh (csere: Háy, Szíjj) - rajzolódhatna
ki az újabb magyar irodalom egyik szabad-,
azaz futballcsapata Körösi Zoltán .magániro
dalmi beszélgetések" alcímet viselő interjúkö
tetéből. Természetesen a "cserék" egyenrangú
tagjai, rokon talentumú "játékosai" a gár
dának. Az egyik író édesapja első osztályú
kapus és edző volt, nem egy költő rend-



szeresen rúgja a bőrt, Esterházy Péter két
derby közt szokott mentorkodni az ifjakkal...
Még a címlap-fényképen is: lendülő láb; a
labda a csatakos rét fölött egy (sőt több) kapu
felé száll, s éppen eltakarja, kitakarja a távoli
goalkeepert. Messzire vezetne annak elemzése,
hogya korai köteteiknél járó, általában har
minc-harmincöt esztendő körüli magyar irók
és költők - sportoló öregfiúk, s már az iro
dalomban sem sihederek - művésztársadal

mi státusa miért Írható le igen megbízhatóan
a sport, közelebbrőla foci műszavaival. Tan
doritól Módoson át Esterházyig sokan tart
hatnának erről előadástaz eggyel korábbi játé
kosgenerációból is. Ennek részletezésére ezúttal
nem lévén pálya, nem lévén tér, annyit rögzít
hetünk: a kérdezést a tartózkodás: az intellek
tuális és lelki ott-tartózkodás, empatikus
együttlét sziníjén értő Körösi a focifénykép
kapcsán említett "kitakarásos" módszerrel dol
gozik. Nem az egész alakot, nem az egész al
kotó személyiséget engedi látni. Csak azt, amit
a labda épp nem takar. Az arcot talán; vagy a
gesztusokat; egy-két idézetet. A jelenlegi alkotói
stádiumból a legfontosabbat, valamint a terve
zett jövendő irodalmi célképzeteit.

Az új nemzedék egyik első, nélkülözhetet
len irodalomtörténeti forrásmunkája ez a val
lomássorozat, a húsz-harminc évvel ezelőtti

beszélgetés-kötetekhez képest erősen válto
zott családélménnyel. tépettebb, elmosódóbb,
mégis strukturált literatúra-felfogással. Tizen
negyedikként egy szinte adattalan "önélet
rajz", csöndből, hallgatásból, meghallgatás
ból fogalmazott írói énkép is megjelenik,
hogy szinte "szonett" legyen ez a meditatív
gyónáspróza. Körösi Zoltáné, aki rádiós szer
kesztői munkája mellett maga is szépíró. A
JAK-füzetek Felrombolás című 66. kötetét úgy
adta közre, hogy a lelke mélyén, megbékült
szorongással nyilván nagyon jól tudja: valahol
egy ifjú riporter már hegyezi ceruzáját, kapcsol
gatja a magnóját, és hamarosan elmegy interjút
csinálni: Kőrösihez. Aki majd egy néptelen fo
cipálya kispadján várja. (Pesti Szalon)

TARJÁN TAMÁS

GARAI ANDRÁS JÚDA: AZ ÖRDÖG
VIGYORGOlT A LÁNGOKBÓl

Amikor [ean-Francois Lyotard 1979-ben úgy
határozta meg az ezredév uralkodónak
mondható kérdésirányait, hogy azokat a
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metanarratívákkal szembeni bizalmatlanság
jellemzi, kétségtelen volt: kijelentésének kon
notációja egyaránt vonatkozott a társada
lomtudományok logikájára és a 20. század
egyértelmúen negatívként definiált történel
mi tapasztalataira (nácizmus, bolsevizmus). E
talán már tényként értelmezhetőjelenség per
sze számos ponton mutatkozott meg az iro
dalmi szövegek valóságában is.

Ha abból indulunk ki, hogya "dehumani
záció" toposza és egyaltalán az Auschwitz
probléma újraelbeszélése nyelvi s így tradíció
diktálta egzisztencia-kérdések keretei között
konstituálható, akkor utalnunk kell arra is,
hogy a (szükségképpen) történeti olvasás so
rán módosul a "dokumentumok" (látszóla
gos) önazonossága. Vagyis az aktualizálódó
szövegiségben nem feltétlenül kellene "meg
élt", "valóságos", .visszakereshetö" elemek
után kutatnunk. Éppen ezért Garai András
Júda művét - Kertész Imre Sorstalanság című

alkotásához hasonlóan - a fikció tárgyköré
ben érdemes elhelyeznünk (ellentmondva a
könyv hátoldalán olvasható ismertetésnek).

Az ördög vigyorgott a lángokból círnű emlé
kezés interpretációjában ezt persze több mo
mentum támasztja alá. A múlt beszédének je
lenvalóságát a fejezetek előtt olvasható Má
rai-idézeteken túl például. A walesi bárdok át
vett s ezáltal újraértett, újraírt sorai (is) jelké
pezik, bizonyítva a történelem eseményeinek
és a megszólalás kondicionáltságának összjá
tékát a nyelvi tapasztalatban: "Hányszor
szólt a zene, hogy ne halljuk a szerencsétle
nek sikolyait, jajszavait és segélykiáltásait! ...
»De túl síp, dobon, riadó kürtön át, hatmillió
énekli hangosan a vértanúk dalát!«, vagy "az
amerikaiak hoznak mindent. Látunk az asz
talon »halat, vadat, s mi jófalat, szem-szájnak
ingere«, A tradíció újraértelmezése együtt jár
az "én" el-helyeződésével:a beszélő arról be
szél, "aki voltam". A történeti karakterűként

elgondolt szubjektum a "pokol megjárása"
után, a "hézagos idő" tapasztalatával szem
besülve azért képes egzisztálni, mert a követ
kező "törvényszerűség" birtokába jut (s ez
egyben Garai kötetének konklúziója is): "De
nem lehet VÉGE - életre vagyok ítélve. S az
megy tovább." E kijelentés poliszémikussága
tehát egyszerre feltételezi a múlt kiiktathatat
lanságát és a megnyíló lét-horizontba való át
lépés szükségszerúségét. (Jelenkor, 1995)

H. NAGY PÉTER



ZALÁN TIBOR: SEREGSZÁMLA

Hét verseskönyvből egy nyolcadiknak - a
válogatottnak az összeállítása "tizenöt év ver
seiből" nem is olyan könnyű feladat. Most ne
arra gondoljunk, hogy a költőnek minden
műve kedves, tehát nehezen elhagyható, s ne
is arra, hogy a mai ínséges időkben minél
karcsúbbnak illik lennie minden válogatás
nak, hanem arra, hogy minden válogatás
olyan önarckép i~ egyútta~., amelye! az adott
időpillanatbanrajzol meg onmagarol az alko
tó, nemegyszer módosítva-átformálva a tény
legesen megtörtént pályaív bizonyos elemeit,
Vannak, akik ilyenkor át is írják egyes ver
seiket, mint Szabó Lőrinc vagy Kormos Ist
ván tette, mások csak kegyetlenek egyes kor
szakaikhoz. Ez utóbbit teszi Zalán Tibor is.

Az 1954-es születésű költő viszonylag si
mán kezdte a pályát. 1980-ban jelent meg első

könyve sikert is aratott, még inkább a rá kö
vetkezŐk. A nyolcvanas években nemzedéke
vezéralakjának számított, az "arctalanok" kö
zül az egyik legkarakteresebbnek. Nagy
László s a látomásos-képi költészet inspirálá
sát mutatta a pályakezdés, a folytatás pedig
Kassákét, a klasszikus és a neoavantgárdét.
Ez utóbbiak jegyében 1984-ben két könyve is
megjelent Zalánnak, e~y kic,sit ,azt is jele~v;,

hogy végképp szalonkepesse valtak a radiká
lis irodalmi formaújítások, s most már "bár
kinek" szabad kísérleteznie. Zalán azonban
irodalmi útkereséseiben mindvégig mérték
tartó volt, s egyidőben is jól megfért, nála a
klasszicizáló és az avantgárd hangvetel. Ez
sokakat zavart, pedig csak a fiatal József At
tila vagy a kibontakozó és az id~skori Kassák
példájára kellett volna gondolniuk.

Maga a mostani válogatás, a Seregszámla
azonban szinte lekerekítetten egységesnek
mutatja a pályaívet, s az említett két avant
gárd kötetből csupán két verset emel át. Nem
hinném, hogy ez megtagadása lenne ezeknek,
már csak azért sem, mert eredményeik a mé
Iyáramokban továbbhullámzanak. Az egysé
gesség legfőbb szervezője az a k~ltői szemé
lyiség, amelyik rengeteget megőriz a hagyo
mányokból, s egy feltűnőerr domináns elégi
kus szemléletmódot és hangnemet választva
éli, szenvedi és szemléli azt a világot, amely
rendre gátolja az emberi értékek kiteljesedé
sét. A legfőbb motívum a széthulló szerelem
élményköre, s ehhez kl~sszikusa~ elégiku~

időszernlélettársul. A leltar averesegek melle
már régóta a végsőt is beszámítja, s illúziót-
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lanul, mégis reménykedve néz szembe meg
történt múlttal és lehetséges jövővel. sokak
számára megszerethető versek sorában. (Fe
renczy-Pesti Szalon)

VASY GÉZA

ADAMIK TAMÁS: RÓMAI IRODALOM
AZ ARANYKORBAN

Kevés irodalom hatott olyan erővel a ma
gyarra, mint a római. Irodalmunknak szin~e

minden korszakában volt egy-egy nagy latin
szerző, aki meghatározta a kor szell~miségét

és gondolkodásmódját. Volt olyan, Időszak,
amikor Cicero csillaga volt a legfényesebb,
volt, amikor Lucretiusé, és volt, amikor Ca
tullusé. Arról talán fölösleges is beszélni, mit
jelentett a magyar klasszikus irodalom szá
mára az Augustus-kori irodalom, Vergilius,
Horatius, Tibullus, Ovidius és a többiek.
Nemcsak olvasmányai voltak a kor kiváló
szellemeinek, hanem bizonyos mértékig ma
gatartásuknak példáját !~ e jelentő~ ~~kotá~~k
ban találták meg. Vergilius GeorgICa}a a fold
művelés és a földszeretet példája lett. Horati
us a világtól távolságot tartó bölcs magatar
tásé. Vagy ki ne tudná, mennyit kaptak a ma
gyar költők Ovidiustól, aki, száműzetésé~e~
keserűen panaszolta magarahagya~ottsag~t

és árvaságát, s ezt olyan erővel fejezte kl,
hogya századokon átzengve Babits Mihály
költészetét is megtermékenyítette.

Talán még nem született magyar nyelven
olyan átfogó, logikus sz~r~ezetű,m~~d;n fon
tos ismeretet tartalmazo irodalomtörténete e
korszaknak, mind Adamik Tamásé. Nemcsak
azok forgathatják nagy haszonnal, akik tanul
mányszerűen,kötelezőenismerkedne~meg. e
gyönyörű korszakkal, hanem azok IS, akik
szeretik az irodalmat, s akik ugyanúgy, mint
Berzsenyiék, ösztönzőiket találják meg e régi
szerzőkben, és egy szebb, békésebb, tündöklő
kor igézetében szeretnének élni, annak érte
keit átmentve a mába. (Seneca)

RÓNAY LAsZLÓ

KEMÉNY ISTVÁN: AKOBOLDKÓRUS

Készek a titkotokért jöttem" - írja könyvé
ben Ke~ény István. Holott kevés kés~eb~et
ismerhetni nála, verseinéI. Ez persze másfajta,
nem köznapi készség, s megvolt már az 1984-



es pályakezdéskor is, a Csigalépcs6 az elfelejtett
tanszékekhez lapjain. Azóta eldőlt egy s más.
Eldőlt, hogy a Kemény hozta új hang nem
lobban el szalmalángként, világa tartós, vilá
gai egyre kiterjedtebbek. egyenletes invenció
jának nem támad gálja. S eldőlt az is, hogya
készek, az élettitok öntudatlan birtoklói, fel
halmozott ét- és életkészletek élvezői nem ad
ják fel egyszerre ellenséges és kissé lenézően

pátyolgató magatartásukat a költővel, a titok
kutatóval szemben. E másokról, akik kis,
szertartásos köreiket róják, róluk is szól az új
kötet, félszeg mosoly mögé titkolt empátiával
("A szemem már-már megaiázó, a fülem van
erre a világra"), olykor maróan.

A koboldkórus újdonsága, hogy valamiféle
lopódzó személyesség visszfényei tünedez
nek fel itt is, ott is a versekben. (Ennek előké

peit persze már az 1991-es Témák a Rokokó
filmb61 is villantotta.) Ketten élnek egy lakás
ban, a lépcsőházi korlátban egy kígyó belső

szervei vannak elrejtve, "meg a karrierje",
egyikük, akit fáraszt a hűség, néha az erkélyre
menekül. Máskor repülőt tolnak az égen,
melyről "csak úgy sugárzik, hogy repül" 
a repülő járókája szobájuk sarkában áll. Me
gint máskor vendégséget készítenek elő, vagy
leszaladnak valamiért. Áttúnésekkel, át
lényegülésekkel és áthallásokkal szűrt szemé
lyesség ez, de indirekt volta még inkább nö
veli a szégyenlős versbe bugyoláltság hitelét,
értékét.

Emberek és Isten. Mert a jászolok Istene, a
"Kezdetben" és a "Végül" világokba fátyo
lozva ott hallgat a versekben. jelenlétet, kí
gyót a kosárból, a költő mégis lépten-nyomon
előcsalja ügyesen megválogatott áldozataival.
(JAK - Pesti Szalon)

LACKFI JANOS

ELMER ISTVÁN:
A TÖRTÉNELEM ORGONÁJÁN
ISTEN JÁTSZIK

Bizonyára megbocsátják az olvasók, ha erről

a könyvről személyes emlékeim alapján szá
molok be. Az 50 éves Uj Ember történetét
ugyanis pontosan 40 éve volt és van alkal
mam hol személyes közelségből. hol távo
labbról átélni vagy szemlélni. A távolságtar
tásokra sosem az én kezdeményezésem miatt
került sor; és nem jelentették a kapcsolat meg
szűnését sem, hiszen mestereitől, barátaitól
nem válik el az ember.
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Elmer István könyve azt az Új Embert mu
tatja be jól megválogatott szövegek és utóla
gosan is állásfoglalásra késztető elemzései ré
vén, amely nemcsak hányatott sorsú hetilap,
hanem a magyarországi egyház még hánya
tottabb történetének is részese volt. A lap is
emlékezhetik a saját vértanúira, végigélte és
szenvedte a tiltások következményeit, a nyílt
és titkolt beavatkozások sorát, léte és megma
radása érdekében munkatársainak meg
győződésükkelellentétes cikkeket kellett írni
uk, megtanulva, olykor mesterfokon gyako
rolva az elhallgatás, a sorok közül történő ki
kacsintás művészetét. Olyan korban írta tör
ténetét, amelyben nemcsak a megjelenő, de a
kicenzúrázott cikkek számba vétele is elke
rülhetetlen, mert a látható, az olvasható fel
szín mögötti mélyréteg legalább annyira fon
tos és jellemző. Elmer István - helyesen 
e kettőből építette könyve nagyobbik részét,
amely így a hazai katolikus egyház törté
netének is mellőzhetetlen dokumentuma.

Számomra nagyon tanulságos és örvende
t~s, hogy bár nem ismerhette személyesen az
Uj Ember első korszakának tevékeny alakító
it, azokat emeli ki, s méltatja nagy rokonszenv
vel, akik a hazai katolikus sajtónak korábban is
jeles munkatársai voltak, utóbb azonban úgy
hozták a körülmények, hogy szellemiségének is
alakítói lehettek, megőrizve azt a protestáló
hangot, amelye sajtónak, az "igen" és "nem"
szellemében egyik legvonzóbb sajátossága. Le
het, hogy a "nemet" nem mondhatták ki min
dig, de akinek füle volt a hallásra, megérezhette
mondanivalójuk lényegét.

Túl közeliek még ezek az évek, merészség
volna végleges ítéletet mondani az Uj Ember
szerepéről, némely munkatársainak nehezen
érthetőelképzeléseiröl, írásairól. Elmer István
szerencsére nem ítélkezik, hanem okosan,
visszafogottan kommentál, tisztában van az
zal, hogy kellő távlat birtokában lehet csak
elkészíteni a végső mérleget. Az már most is
elmondható, hogy a lap a legnehezebb évek
ben is szellemi központ volt, s e szerepét még
hansúlyossabbá teszi, hogy olyan korban vé
delmezte és karolta föl a művészetek spiritu
alitását, amely ideológiai megfontolások alap
ján intézményesen tiltotta azok megjelenését,
terjesztését. Emellett, pontosabban ez előtt

megmaradt lelkiségi központnak is, imádságos
reményt sugallva, azt az érzést erősítve: a dik
tatúrák elmúlnak, s a pokol kapui sem vesznek
erőt Krisztus alapításán. (Uj Ember Kiadó)

RÓNAY LASZLÓ


