
SZABÓ MAGDA:
AZ A SZÉp, FÉNYES NAP

A magyarságot politikai okokból katolizáló
Géza fejedelemről és fiáról, a jövendő István
királyról szóló darab beszédmódja is azt tük
rözi, hogy sokkal inkább korunk - közeli
múltunk - magyarságtudatát tükrözi, mint
a letúntet, az őszt. Az, hogy a nagyváradiak
magyarországi vendégrendezőthívtak Seregi
Zoltán személyében a színpadra állításához,
bizonyára azt is mutatja, hogy a színház tisz
tában van vele: a mű bemutatása csak akkor
válik művészi és minden egyéb értelemben
eseménnyé az erdélyi magyarok körében, ha
a darabot nem múzeumi áhítattal kezeli, ha
nem úgy, hogya néző a társául szegődjön, a
történet elejétől a végéig.

A rendező Szabó Magda művének azt a
vonulatát használta föl erre, amellyel a szerzö
a magyarság passzivista, búskomorságra haj
lamos alkatát igyekszik öniróniába fordítani.
Vagyis napi események pszichológiai - vagy
olykor komédiai - láncolatával formálta a
művet, evidenciának véve és némileg súlyta
lanná téve a szerz ő ennél valamivel nagyobb
ra törő történelemszemléletét. A történelmi
léptékű dilemma így is átsugárzik a rn ű napi
iróniáján. A katolikus neveltetésű Vajknak, a
fejedelem árnyékában meghúzódó, de lassan
lassan egyre nagyobb politikai tekintélyt
szerző ifjúnak nem csupán az időszerűtlenné

váló sámánizmusa szellemével kell megküz
denie, hanem az új hitnek ellenszegülő ma
gyarok hús-vér valójával is. E harc halálos el
lentmondásait a történelemből ismerjük, az
előadás fricskáit pedig magyarságtudatunk
elviseli . Még az is lehet, hogya hasznára vá
lik.

KALLAI KATALIN

A TELJESSÉG FELÉ?
(Az olvasó mint az idd' katalizátora)

Címünk, kérdőjel nélküli bizonyosságként,
Weöres Sándor 1943 és 45 között írt, és akkor
meg is jelent prózaverseinek címe. A versek
a filozófiai doktorátus megszerzése után , a
szerz ő harmincas éveinek kezdetén íródtak.
Azóta többször megjelentek a Magvető kiadó
gondozásában az Egybegyűjtött írások között,
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és idén a Tericum kiadó ismét önálló kiad
ványként kínálja, szinte vers formátumban. A
fentiek ismeretében immár nem meglepetés,
a borítón a fiatal Weöres Sándor. A kötet pró
bálkozás a Weöres-féle forma és tartalom idea
megvalósítására, így nemcsak a kereső ember
útját hivatott kijelölni, hanem a kutató és a
hangját folytonosan újítani képes költő ét is.
Nézetünk szerint e gyönyörű és mélységesen
komoly próbálkozás eleve kudarcra volt ít él
ve. Miért? Lássunk néhányat a kötet fonto
sabb szellemi előzményeiből.

Az említett filozófiai doktorátus 1938-ban
íródott, címe: A vers születése. Weöres akkori
művészeti ars poeticai problémáit ismerteti.
Az egyik fő probléma a forma és tartalom vi
szonya. Ekkor még egyértelműen a művészet

és szépség szükségszerű kapcsolatáról olvas
hatunk, de ,néhány évvel később, 1943-ban írt
levelében már lelkendezve számol be a végre
megtalált összhangról forma és tartalom kö
zött. A másik megoldandó feladat, az elsza
kadás a személyes önkifejezés vágyától, hogy
a nyelv eszközévé válva, maga a lét fejezhes
se ki magát a nyelvben. Ebben Weöres rnin
tája az emberiség nagy kulturális alkotásai,
melyek több száz éven át íródtak, és amelye
ket nem annyira konkrét személyek, hanem
inkább nemzedékek, iskolák és prófétai ihle
tettségű redaktorok gyúrtak egésszé. (például :
Weöres szabadfordításai a Gilgames alapján).

Maguk a prózaversek, Hamvas Bélának
mint Weöres Sándor harmóniája megteremtő

jének ajánlódtak. A cím tökéletes, a hamvasi
vagy akár a keresztény emberi élet kétszavas
krédója: A teljesség felé. Nézzünk néhányat a
versek címadó szavaiból: tudás, kimondha
tatlan, létezés, Isten, vallás, ember, szeretet,
jó, rossz, erkölcs, sors, élet, halál, nő, férfi,
meztelenség, gyönyörű, tér, idő, érzékfeletti,
igazság... Ezek a szavak a vallások és a hoz
zájuk fűződő filozófiák alapkérdéseit jelölik.
E szavak különleges jelentőségűek, a velük
összefüggő állítások egyrészt a legszemélye
sebbek, másrészt az emberiség legáltaláno
sabb közös tudását tartalmazzák. Nem csu
pán forma és tartalom kerül összhangba ben
nük, hanem harmadikként és legfontosabb
ként a történelem.

Weöres prózaversei éppen a nyelvanaliti
kai viták, közepette, prófétai igénnyel állítják



a szó igazságát. A mondatok igazságát, me
lyeket ő alkotott. Ezért éppen az nem sikerül
hetett tökéletesen, amire a legjobban töreke
dett, az elszakadás a személyestől. Akkor is,
ha tényleg forrásvidéken járunk, akkor is, ha
a költői nyelv minderről sallangmentesen be
szél. Akkor is, ha ez a nyelv szépségesen
szép. Szép és igaz. De szükségszerűen hiány
zik belőle a történelmi dimenzió, az emberi
ség néhány ezer éves munkája. Létezik
ugyanis tudás, mely tudásra utalnak ugyan
szavaink, de beszélni róluk nem az egyes em
ber hivatott, hanem az emberiség. Nevezhet
jük ezt kinyilatkoztatásnak is. Tudjuk, hogy
mindezt Weöres Sándor is tudta. És bizonyo
san nem rajta műlott, A történelmet nem lehet
leírni. A történelmet nem írhatja le az egyes
ember, a történelem az emberiség közös alko
tása.

Végezetül, ma már - ötven évvel a versek
születése, hat évvel Weöres Sándor halála
után - azt kell, hogy mondjuk, az idő a mü
nek dolgozott. Az idő ugyanis annak a mű

nek dolgozik, amelyet valakik, valamikor új
ra és újra kiadnak, és ezért valakik, valamikor
újra és újra elolvasnak. És jelen esetben az idő
sem bizonyult tehetségtelen művésznek. (Te
ricum Kiadó Bp.1995.)

RÉvúTI KAROLY

DE FALLA REGÉNYES ÉLETE

A spanyol zenetörténet talán legnagyobb
alakja, Manuel de Falla (1876-1946) zeneszer
zői életművét Magyarországon szinte egyál
talán nem ismerik. E mellőzöttség elsősorban

azzal magyarázható, hogy hazánk - Kelet
Közép-Európa más nemzeteihez hasonlóan
- tagadhatatlanul a német-osztrák kultúr
körhöz tartozik, s a mediterrán kultúra érez
hetően távolabb áll a magyar társadalom
tudósok és művészetkedvelők érdeklődésé

től. Néhány De Falla-kompozíció - így A há
romszögletű kalap című balettzene vagy a kon
certszerűen is előadható kisopera. a Pedro
mester bábszínháza - időnként ugyan felcsen
dül a budapesti hangversenytermekben, de
regényes életrajzát a rövid lexikoncikkeken
kívül mindeddig egyetlen zenetörténészünk
sem analizálta. Joggal mondhatjuk tehát,
hogy Dobos Kálmán zongoraművészés zene
szerző közelmúltban megjelent, Manuel de
Falla élete és művészete című monográfiája
alapvető jelentőségű, hézagpótló munka,
amely nem csupán magyar nyelven eddig
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publikálatlan tényanyagot közöl, hanem a
századforduló és a századelő európai szel
lemi áram1ataira, a társművészetek fejlődésé

re vonatkozóan is értékes dokumentumokkal
szolgál.

A kötet megjelenését több mint két évtize
des intenzív kutatómunka előzte meg. Dobos
- a zeneszerző unokahúga, Isabel de Falla
segítségével - De Falla valamennyi komp0

zíciójának hanganyagához, és a róla szóló tel
jes - angol, német, francia, olasz és spanyol
nyelvű - szakirodalomhoz hozzájutott. A
spanyol külügyminisztérium engedélyével
felkereste De Falla lakóhelyeit, és kimerítő

részletességgel tanulmányozta a kompozíció
jának magyarországi előadásaira vonatkozó
adatokat is. Imponáló felkészültségről tanús
kodó monográfiája tizenhárom fejezetben tár
gyalja a zeneszerző életét: a Spanyolország
egyik legdélibb városában, Cádizban töltött
gyermekkort; a madridi tanulóéveket, a fran
cia zene iránti szenvedélyes vonzalmát, a pá
rizsi impresszionistákhoz (Debussy, Ravel,
Dukas, Florent Schmitt) fűződő barátságát, a
Granadában eltöltött negyed századot és az
argentínai emigráció eseményeit. A kötet
részletesen foglalkozik De Falla valamennyi
alkotásának keletkezési körülményeivel. defi
niálja a komponista legfontosabb stílusjegyeit
és kijelöli helyét századunk európai zenetör
ténetében. A függelékben a kronológiai sor
rendet követő teljes műjegyzék, bibliográfia
és értékes archív fotóanyag található.

Dobos Kálmán kötete nagyszerűen egyesí
ti a tudományos igényű szakmonográfia és
az olvasmányos életrajzi regény sajátosságait,
s így hivatásos muzsikusok és a latin kultúra
iránt érdeklődök számára egyaránt ajánlható.
(Akkord Zenei Kiadó, 1995.)

RETKES ATTILA

ELEMZÉSEK, TANULMÁNYOK
BATSÁNYI JÁNOSRÓL
(szerk: Kertész Károly)

A költő halálának 150. évfordulója alkalmá
ból szülővárosa, Tapolca, műelemzéspályáza
tot hirdetett. A kötet a legsikeresebb pálya
munkák közzétételére vállalkozik. A tanul
mányok jó részét középiskolások írták, mind
emellett főiskolások, egyetemisták, gyakorló
tanárok, versszetető emberek is vállalkoztak
Batsányi verseinek újraértelmezésére. Mivel a
pályázat "amatőr"-nek mondható, hiszen



szakmabeliek nem vettek részt benne, mér
legre tehető a középiskolai irodalomtanítás, s
annak vágyott eredménye- a műértés.

A pályázat által meghirdetett cél Batsányi
életművének maivá tétele, a versek "kiásása"
a feledésből. Sajnos ez összességében - a
legjobb szándékok ellenére - nem sikerült.
Pedig a kötetben a sokszor iskolás, a tartal
mi-formai elemzést szétválasztó, a verseket
újrafogalmazó elemzéseken kívül színvonala
sabbakat is olvashatunk, s szerzőik mindent
latba vetnek, ami latba vethető: az életrajzi és
a történelmi hátteret, stilisztikai elemzést, fi
lozófiai és irodalomtörténeti ismereteket.
Mégsem rajzolódik ki az újszerű, a mai olva
sóhoz közelebb álló Batsányi-portré. A vers
elemzések, a legjobbakat, legalaposabbakat is
beleértve, öncélúak maradnak. A lelkiismere
tes poétikai vizsgálódások nem vezetnek se
hová. Akár mottójuk is lehetne az egyik dol
gozat tanácstalan megállapítása: "A magas és
mély magánhangzók arányának nincs tartal
mi funkciója", s zárójelben ott a pontos szám
adat.

A jelenség oka irodalomszemléletünk, iro
dalomoktatásunk sajátosságaiban rejlik. A kö
zépiskolai tankönyvek, oktatás által sugallt
műértési stratégia és az ehhez kapcsolódó
eszköztár lényegében csak a romantikával, s
az azután született, a modernizmus kritériu
mainak megfelelő műalkotások esetében al
kalmazható sikeresen. Ráadásul ez a műköz

pontú, strukturalista alapokon álló irodalom
szemlélet a gimnáziumi tankönyvekben sze
rencsétlen módon keveredik egy pozitivista
igényű tényanyagga!.

A Batsányi életmű esetében nem is a struk
turalista módon értett jelentés kibontása a va
lódi kérdés. Sokkalta inkább az irodalmi ha
gyományhoz való viszony. Batsányi hazafias
költészete már előlegezi a reformkor nagy té
máit, sőt konkrét nyelvi toposzait, amelyek
persze nem gyökértelenek: az ország romlá
sárói szóló 16. századi jeremiádokat juttatják
eszünkbe. Érdemes lenne megvizsgálni, akár
Batsányi életművén keresztül reformkori
nagy verseink motívumkincsének vándorút
ját, a Biblián, az egyházi irodalmon, régi ma
gyar költőink alkotásain át, ahogy ezt már
Lukácsy Sándor is tette. Igazi iroda
lomtörténeti bolyongás lenne, ami irodalmi
nyelvünk kialakulásához vinne közelebb.

(Tapolca, kiadta a Tapolcai Városi Könyvtár és
a Batsányi Emlékbizottság, 1995.)

LIPTAI CSILLA
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TAMÁS MENYHÉRT:
VESZTETT SZAVAK

Abban a világban, ahol nem korok változását
éli át az ember, csak betegségek egymásután
ját, "kórfordulót", ott a szavak sem egész
ségesek: elvész valódi értékük, hamis tartal
makat fejeznek ki. Tamás Menyhért új kötete
ezt a keserű érzést közvetíti. Korunk érzé
keny megfigyelőjeként úgy latja, hogy az em
ber otthontalanná, idegenné vált saját hazájá
ban, költőként pedig elvesztette szavait, kife
jezéseit. "Mindent elvettek" tőlünk, most "ha
zátlan" élünk, áldozat lesz belőlünk, mert
"kezesít a szomszéd.Zkezesít Eurőpa.Za Ten
gertúl ... ", "megöletett bárányként" végez
zük. Ha újra otthonra akarunk lelni, az isteni
egyszerűséghez kellene visszatérnünk, az
evangéliumi "igen, igen, nem, nem" tisztasa
gához, mert bár ma "az egyszerűjétlértik a
legkevesebben", ebben rejlik az igazi gazdag
ság.

"Bármiről szölsz.Za magvak hangján
szólj" - figyelmezteti kortársait, akikről az a
véleménye, hogy csak "telelocsogják az eget,
a világot", és miközben az igazság nevében
lépnek fel, a harag vezérli őket, "gázló-gán
csos igyekezettel" bélyegzik meg embertársa
ikat, "orzást sötétlik". Lehangoló az a világ,
ahol "folyik, neve-vesztésig folyik a szavak
keresztelője,amelyben álruhát és maszkot vi
sel minden és mindenki, s a "századokat
fénylő érdem már nem érdem, mert a hazug
ság és a lényegtelen dolgok uralkodnak.

"Figyeld mezítelen beszédemet" - idézi
Klütairnnésztra szavait. A hiteles ember és a
hiteles költő ezt a tanácsot tartja szem előtt;

mer "egyszerű lenni", megpróbálja megke
resni a szavak vesztett értékét. és "megmarad
templomrakónak". (Felsőmagyarország Kiadó,
Miskolc)

MONA KRISZTINA

BAROKK SZíNHÁZI DALOK
ANGLIÁBÓl

Angliában már a 16. század végén virágzott
a színházi élet. A kocsmaudvarokon berende
zett alkalmi színpadok után 1574-ben, Lon
don egyik külvárosában megnyílt az első ál
landó színház, s hamarosan felépült Shakes
peare két kedves teátruma, a Globe Theatre
és a Blackfriars is. Az Erzsébet-kor szerivedé
lyes színházkultuszának ideiglenesen ugyan
véget vetett az angol köztársaság korának



művészetellenes szemlélete, de a királyság,
visszaállítása (1660) után újjáéledt a brilliáns
színházi tradíció, amelyben ekkor már a zene
is mind fontosabb szerephez jutott. Néhány
évvel később az előadások legfőbb "attrakci
ója" már a kor kimagasló énekes-egyéniségei
nek színrelépése volt.

A legjelentősebb angol komponista, a tra
gikusan rövid életű Henry Purcell - akinek
zeneszerzői életművéről idén, halálának 300.
évfordulóján világszerte megemlékeznek 
nagyszabású drámákhoz (például: Dido és Ae
neas, A tündérkirályncr) is írt kisérőzenét. Fél
reismerhetetlenül egyéni kompozíciós nyel
vezete és tehetsége mégis leginkább mintegy
ötven színházi "miniatúrjében" - hangszer
kíséretes énekhangra szánt rövid darabjában
- jutott érvényre. Purcell kortársai közül ha
sonlóan kiváló dalszerző volt az extrém té
mákat is szívesen feldolgozó, hangszerelés
ben és harmóniavilágában merészen kísér
letező John Eccles és a saját korában rendkí
vül népszerű, sikeres, de depresszióra hajla
mos (s életének önkezével véget vető) [eremi
ah Clarke is.

Purcell, Clarke és Eccles varázslatos at
moszférájú, sokszínű színházi dalaiból válo
gat az a kanadai-magyar kooprodukcióban
megjelent CD, amelynek főszereplője három
tengerentúli régizene-specialista: Carolyn
Sinclair szopránénekesnő, Michael Jarvis
csembaló - és Margare Gay csellóművész.

Az archaikus angol szövegek bája és a tetsze
tős, kellemes hangzású muzsika bensőséges

szépsége egyaránt lenyűgöző. A kitűnő

akusztikájú hamiltoni St. Lawrence templom
ban készült, album különlegessége, hogy a le
mezen található huszonhét dal közül tizen
négy világpremiernek tekinthető: korábban
semmilyen hangfelvételen nem szerepelt.
Harmonikusan társul adalokhoz Purcell és
Clarke egy-egy billentyűs szvitje: Michael Jar
vis plasztikus és virtuóz előadásában. (Hun
garoton Classic,1995.)

RETKES ATTILA

KLANICZAY TIBOR
KLANICZAY GÁBOR:
SZENT MARGIT LEGENDÁI ÉS STIGMÁI

A végső dolgokkal való szembesülés mindig
megrendítő.Különösen nehéz akkor elfogad
ni a halált, ha tudjuk, mennyi mindent szere
tett volna még befejezni életében az elhunyt.
Talán az adhat ilyenkor némi megnyugtatást,
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ha látjuk, hogy az eltávozott hagyatéka jó ke
zekben van, kívánságai szerint valósítják meg
mindazt, amire neki már nem maradt ideje.

Klaniczay Tibor kiváló tudós filológus
volt. A vadász izgalmával és fáradhatatlansá
gával kutatott a régi magyar irodalom egy
egy ismeretlen emléke vagy tisztázatlan kér
dése után. Külföldi útjai során soha nem mu
lasztotta el felkeresni az ottani könyvtárakat,
abban a reményben, hogy valami újdonságra
bukkan. Kutatási területe elsősorban a rene
szánsz és a barokk volt, de a korai iroda
lommal kapcsolatos minden kérdés foglal
koztatta. Rendkívül fontosnak tartotta, hogy
az elmélyült kutatómunka feltételeinek meg
teremtése érdekében megszervezze a hazai
tudományos műhelyeket; részt vett az MTA
Irodalomtudományi Intézetének létrehozásá
ban, ő alapította a reneszánsz kutatócsopor
tot, és több nemzetközi szervezetben is kép
viselte a magyar irodalom ügyét.

Utolsó munkája Szent Margit legendájáról
szóló tanulmánya volt, amelyet még befeje
zett, de a jegyzetek előkészítésére már nem
maradt ideje. Egy megrázó levélben fiára bíz
ta ezt a feladatot. Klaniczay Gábor maga is
sokat foglalkozott a középkori szentek legen
dáival. E kötet bevezetőjébenbeszámol arról,
hogy érdeklődésük különböző irányokból
fordult Szent Margit felé, közösen egészítet
ték ki egymás kutatási eredményeit, megvi
tatták elképzeléseiket, és végül - apja akara
ta szerint - neki kellett befejeznie a munkát.
így jött létre ez a rendkívül érdekes könyv,
amely két - eltérő megközelítésű, de több
ponton érintkező - tanulmányt tartalmaz.
Klaniczay Tibor a hazai kutatásban már is
mert Szent Margit-legendák filológiai kérdé
seit a stigmatizációt hirdető úgynevezett pisai
legenda fényében gondolja újra, és a keletke
zés és a szerzőség megállapításához azokra a
XIV-XV. századi itáliai ábrázolásokra is tá
maszkodik, amelyek Margitot stigmákkal je
lenítik meg. Kutatásai sok fontos kérdésben
teljesen új összefüggésekre világítanak rá.

Klaniczay Gábor ~ középkori női szentek
kultuszát vizsgálja. Összehasonlííja az itáliai
és a közép-európai szenteket, a bennük meg
testesülő vallási ideált, és eltérő kultuszuk
alapján magyarázza meg a stigmatizáció le
gendáját. A két tanulmányt rendkívül érdekes
képanyag kíséri, amelyben a női szentek éle
téből vett ábrázolások mellett Margit stigma
tizált képei is helyet kapnak. (Argamentum)
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