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SZÁNTÓ PIROSKA
KÖNYVILLUSZTRÁCIÓIRÓL

Szántó Piroska egyik, minap írt levelében ma
gát "botcsinálta illusztrátor"-nak titulálta. E
levél titkát bátran felfedem, hiszen a kapos
vári kiállítás gazdagsága, e grafikák, színes
rajzok és akvarellek olyan alkotások, amelyek
egy alkotói kedély és szellem világáról igen
beszédesen vallanak.

Szántó Piroska, a festő és grafikus költői

alkat. Mégpedig olyan, akit és akinek teremtő

ihletét testvér szálak egyszerre fűzik a gondo
latihoz és az anyaghoz. A rációhoz és a ma
tériához. Szerenesés alkat, mert a költői és a
valóság összecseng az egyéniségében, és így
ez az egyensúly kettős erőt ad nemcsak a fes
tőnek, de az illusztrátornak is a történetek,
versek, a tárgyak és a betűk jobb és szebb
megértéséhez. Nagyszeru és nagyon is össze
tett lelki és műv észi folyamat az, ahogy az
illusztrátor a műből új művet teremt. Csak jó
művész lehet az, és kettősen is teremtő alko
tó, aki e kettős hűség hitével és bátorságával
vesz tollat, hogy csak a világiaknál maradjak,
a shakespeare-i, boccaciói vagy villoni zsenik
betűi fölött. Hogyaművészeteknél marad
junk, Szántó Piroska egyéniségének és stílu
sának gazdagságával, mondhatnám úgy is,
életstílusával élve a könyvillusztrátorok kö
zött ugyancsak nem botcsinálta mester. Az én
és az ő, azaz a művész és a könyv világának,
a két Múzsának szolgáló hűséges mestere Ő.

Az ecsetnek és a kettős tollnak. így végül is
a legösszetettebb múfajnak. És csakis ezzel a
lélekkel lehet igazi teremtés az illusztráció.
Teremtés, hogy az annyira sokrétűből úgy
emeljen, hogy a valóságból még igazabbá,
szebbé tegye a valót.

A kiállításokon és a könyvekben az embe
rek nagyon szeretik az illusztrációt. Szeretik,
mert tov ábbgondoltatják és teremtik azt, ami
talán mégis kimaradt a műből és így gazda
gabbá teszik az illető művet. így lesz például
Vas István Római rablásában a versek ihlete
nem egy rajzon önálló művé. És mert a tárgyi
és a szellemi világ végtelen gazdag, így az
illusztrációk világának lehetőségeés valósága
kimerithetetlen. Az illusztrálás a legérdeke
sebb és igen elgondolkoztató ága a festő- és
rajzművészetnek. Izgalmas és furfangos is,
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mert közvetlenségével a kedélyünket ébresz
tő humort és tragédiát együtt és egyszerre
mozdítja a betükből az ábrázolás képein át.
Az illusztráció a képzeletet és a tudást, az iro
dalmi és képzőművészeti műveltséget, költő

ket, írókat és festőket együtt dolgoztató, ma
gas igényű, szellemébresztő műfaj . A közép
kori kolostorok szerzeteseit és a ma posztmo
dernjeit és minden izmus megsz állottiait
egyaránt gyönyörködtetőés ihlető mesterség
és művészet. így teszi elénk Szántó Piroska is
a betükb ől és a hitből szólított rajzsorozatait.

A rossz emlékű szocreál s ötétjében, felhői

és villámai alatt a líránkban félreállított köl
tőnemzedékemgyerekverseit mindig a nagy
szeretet ihletével illusztrálta Szántó Piroska.
Ragyogó tájak, sugárzó növények és éneklő

madarak színes világával és az elnyomott élet
hajnal reményével ébresztették az ő rajzos ak
varelljei a magyar ifjúságot. Egyben ezek az
illusztrációk és versek voltak a szép és az
igaz művészet mecénásai. A letakart és
visszautasított képek és lírai alkotások helyett
ezek az illusztrációk és a műfordítások segí
tették akkor a mindennapihoz művészeinket.

Az okos és művelt szerkesztők és a hatalmat
kijátszó könyvkiadók és a betűértő nyom
dászok kora volt ez.

Ám senki se gondolja, hogy ebben a nehéz
harcban áldozatul esett volna az alkotók
egyénisége. Az üres dekoráció szolgálatába
sohasem állt Szántó Piroska és társainak mű

vészete. Lelki harmóniájának teremtő ereje
mindig megóvta ettől. E nehéz évek stílusvál
tásai ábrázolásmódját és technikáját csak gaz
dagították és tovább emelték. Nemcsak a vi
lág képi kompozícióiban, de az ábrázolt be
tük és szövegek világában is. Különös erővel

sugárzik ez a versszövegeken is túl az egyhá
zi ünnepektől ihletett rajzaiból.

Szívesen folytatnám, hiszen Szántó Piros
kához és Vas Istvánhoz a barátságnak, a fes
tészetnek és a lírának hat évtizedes, összetett
szálai fűznek. Velük együtt a Múzsákhoz és
e sokszor szinte tövig tarolt liget lakóihoz im
már történelmi és irodalmi emlékek sora köt.
Egyet azért a sok közül, ahogy szavaim kez
detén a "botcsinálta grafikus"-t idéztem
Szánta Piroska leveléből, fölidézek 1958-ból.
Akkor az egyre villámló felhők alatt rendezte
a Rippl-Rónai Múzeum Szántó Piroska negy-



ven egyéni kiállításából, kezdésének sok rnín
denre figyelmeztetőharmadik kiállítását. Ak
kor ezekkel a szavakkal adta át műveit. "Csi
nálják, de jobban szeretném, ha ezzel nem
húzna újabb parazsat a fejére". Csak azért
említem ezt, mert úgy hiszem, e könyvek és
könyvillusztrációk között, azokat együtt ol
vasva és nézve egy család vagyunk. Es nem
árt, ha ezzel is jobban megismerjük e szerény
és figyelmesen vigyázó rokont.

(Elhangzott Szántó Piroska 1995-ös kaposvári
kiállításának megnyitóján.)

TAKATS GYULA

VATHY ZSUZSA:
ITT A SZÉPSÉGET NÉZZÜK

Egy regény három részben, mint alcíme su
gallja? Vagy három, egymástól független tör
ténetet elmondó kisregény, ahogy az olvasó
érzi? Ez is, az is. Mert a három tulajdonkép
pen egy: a hétköznapi lét, az emberi örömök
és nyomorúságok lenyomata. Csak az idő

pont változik: a múltból haladnak máig, a
díszletek különböznek, az emberi sorsok
azonban kísérteties hasonlóságokat mutat
nak. Ráadásul - s ez Vathy Zsuzsa művének
nagy erénye - az olvasó nem kényszerül
rejtvényfejtésre, nem kell vendégszövegekkel
bíbelődnie, az emberi sorsok ugyanis úgy je
lennek meg, amilyenek a valóságban, a hősök

nem tűnnek el, nem változnak át, szemünk
láttára telnek napjaik, buknak el vagy élvezik
körömnyi örömeiket. Régen olvashattunk
ilyen "olvasható" könyvet, s végére jutva el
merenghetünk, vajon valóban leáldozott-e az
érthető, követhető próza napja?

Nem mintha Vathy Zsuzsa nem élne a mo
dern próza jellegzetes eszközeivel. Az idő di
menziói olykor egybecsúsznak asszonyalak
jai tudatában, múltjuk és félmúltjuk legalább
annyira fontos számukra, mint kiismerhetet
len jellemük. A címadó kisregény voltakép
pen múltidéző, csak rövid kerettörténete ját
szódik napjainkban. Egy asszony mondja
magnószalagra élete történetét, attól kezdve,
hogy korengedménnyel kalauznő lett, egé
szen a rendszerváltásig, amely mint megnyo
morított, betegségektől sújtott öregasszonyra
köszönt rá. A történet középpontjéban az
1956-os forradalom és az azt követő megtor
lások állnak. A fiatal lány fegyveres csoport
vezetője, majd nyugati emigráns, önkéntes
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hazatérése után pedig kínzatásokat szenved
ve "jogerős" bírói ítélet következményeképp
váratlan rosszullétekkel, öntudatvesztésekkel
küszködö börtönlakó. A kisregény döbbene
tes hitelét pátosztalan pontosságának köszön
heti. Az asszony nem értékeli, hanem el
mondja múltját, egyszerűen,ahogya tragikus
eseményeket átélte. Hétköznapi, szürke em
ber, fogalma sem volt a nagy összefüggések
ről. Mondja a saját életét, s mi látjuk, amint
koraöregen, egyik cigarettára gyújt a másik
után, s monoton hangon, vádak nélkül sorolja
a tényeket, nemzedéke sosem orvosolható
tragédiáit. Felrázó, megdöbbentő kordoku
mentum, amely nemcsak a múlt tisztázásá
ban segít, hanem jelenünk tisztázatlan kérdé
seit is felveti, mégpedig úgy, ahogy azt a so
kat emlegetett, "hallgató többség" látja, értet
lenül, csodálkozva, abban a meggyőződés

ben, hogy a szegények itt a földön sosem ta
lálhatják meg az igazságot.

A másik két kisregény (Malom aLapincán;
Macska mirtusszal) ugyancsak asszonyok sor
sát követi nyomon, s arra a kérdésre keresi a
választ, mitől romlik el egy élet. A sorskutató
irodalomban kezdetben a végzet, a kiszámít
hatatlan istenek döntése szabta meg az embe
ri lélek, utóbb a személyiség és környezete
mozgatta az eseményeket, mígnem a magá
nyos ember belső életére, gondolkodására ke
rült a hangsúly. Napjaink regényírásában
gyakran az a megoldás, hogy a szereplők ala
kot váltanak, elrejtőznek tetteik következmé
nyei vagy sorsuk várható fordulatai elől.

Vathy Zsuzsa hősei választ keresnek. Ök-e
saját romlásuk okai, vagy a kor, erre bizony
nehéz felelni. Mit is mondhat az ember, aki
vörösboros coláját szopogatva arra eszmél,
hogy a televízió éppen azt mutatja, amint tőle

néhány száz mérföldnyi távolságban asszo
nyokat és gyermekeket öldökölnek? "Szép
nap volt", mondja saját eltelt napjára emlé
kezve, miközben az elsötétülő képernyőre

mered, s magában talán azt kérdi: vannak-e,
lehetnek-e még szép napjaink, vagy életünk
hátralévő részét szorongásos bűntudattal

kell-e Ieélnünk, mint a Malom a Lapincán fő

hősének?

A bűn tényének, okának fölismerése a tisz
tázás és a remény kezdete. E sorok írója leg
alábbis ezzel a meggyőződéssel fejezte be
Vathy Zsuzsa felrázó, mértéktartóan megírt
történeteinek olvasását. (Pesti Szalon Könyvkiado1

RÓNAY LAsZLÓ



PAUL RICOEUR:
BIBLIAI HERMENEUTIKA

Az értelmezés művészetének történetében a
Hermész alakja köré szövődő mítosz képezi
a beszéd szerveződésének rendjét. Eszerint
(Gadamert idézve) "a hermeneutika teljesít
ménye alapv~t~en mi~?ig e!?y ~ás,ik »világ
ból« származo ertelemosszefugges athozatala
saját világunkba". Az antik görög allegorikus
iskolák szempontrendszerét elsajátító biblia
kommentárok (például Órigenész) és a pat:
risztikus korszak teológiai gondolatmeneteí
(például Augustinus) egyaránt a Szentírás he
lyes értelme~é~ét próbálták ~e9adni. Upy~n
ez a törekves Jellemezte a kozepkor (peldaul
Cassianus) és a reformáció (például Luther)
bibliai hermeneutikáját, mely szerint a hagyo
mány "mértékadó tartalmár" kell újra fellelni
és megújítani. A felvilágos?dás történeti. b~b:
liakritikájával (például Spinoza) polemizáló
pietisztikus elképzeléseket (például Ram
bach) - annak ellenére, hogy a szövege~ ér
telmezését összekapcsolták az alkalmazassal
- szintén a normativitás dogmatikája uralta.
Schleiemacher hermeneutikája azért jelentett
fordulópontot ebben a történetben, mert a
szövegek normatív alapjelentésének kutatá
sát felváltotta az alkotófolyamat reprodukci
ójának igénye, amely a nyelv. szerep~t te!te
hangsúlyossá és horizontot nyitott a ~~st?nz~

musnak. Ebből kiindulva Bultmann torteneti
teológiája és demitologizációja Heideg&er eg
zisztencia-filozófiájához közeledett, ami ezzel
egyidőben "a hit önértelmezésének ontoló
giai megalapozásához" kínált ~z~.mpontoka~.
Gadamer általános hermeneutikája a művé

szet tapasztalata felől fogalmazta és gondol
tatta újra a teológiai imman.ens mó?szerprob
lematikáját: "újtestament~ml t~doma~yb?,,! ~...),
de a heideggeri kezdemenyezesek filozófiai to
vábbfejlesztésében is, a hermeneutika proble
matikája a (...) hatástörténetile~ kö~etí,tet! ér
telem irányába mozdult el. A tavolsag a~lda

lása szempontjéból az alap~ető adottsap, a
nyelv amelyen az interpretalo (vagy fordítól)
a megértettet újból szóhoz juttatja. Ezért a
teológusok és poetológusok egyaránt nyelvi
eseményről beszélnek".

Ricoeur bibliaértelmezése (Mártonffy Mar
cell kitűnő előszavát idézve) "arra a kérdésre
keresi a választ, miként gondolható el a ki
nyilatkoztatás fogalma és az Ige megtapasz
talása a 20. század nyelvszemlélete felől.

Enélkül a hithagyomány különböző (hívő és
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laikus) értelmezései közti párbeszéd tanácsta
lanságba torkollik". A kötetben két tanul
mány olvasható. A kinyilatkoztatás eszméjének
hermeneutikai megalapozása című írás a prófé
tai, az elbeszélő (narratív), a rendelkező

(preskriptív), a bölcsességi és a hiI~:mi~us be
szédforrnákon keresztül közelít a kinyilatkoz
tatás plurális és többértelmű retorikájának
természetéhez; majd a szöveg költői funkció
jának és az értelmező befogadás hermeneuti
kai dimenziójának feltárásával a történelmi
tanúság (vagy tapasztalat) filozófiai öS,szefüg
géseit terjeszti ki a képzelőerő fogalman ~t ~:Z:

olvasó önmegértésének irányába. A BI~llaz

hermeneutika című terjedelmesebb tanulmany
a strukturalista nyelvészet és poétika konzek
venciáiból kiindulva a jézusi példázatok jel
legzetességeit vizsgálja. Ricoeur gondolatme
nete a parabola rnetaforícitását járja körül
("Miből fakad a történetté kiterjesz~~tt ":l~ta:

fora szimbolikus jellege?") s ez alapjan fejti kl
a vallásos beszédmód retorikai jegyeit - azo
kat a "jellemvonásokat", melyek "a pa~abo

lák poétikáját a hit költészetévé" avatják. E
folyamat elemzésének jelentősége mindenek
előtt abban áll, hogy az allegorikus jelen
tésrögzítések háttérbe szorításával megala
pozza "a vá~tozó i~őhö~, é~ a térh~z szabott
újjáértelmezes horizontját. Vagyis (ahogy
Mártonffy Marcell fogalmaz) "az Írás poéti
kája, a filozófiai reflexió, továbbá az esztétik~i

és etikai tapasztalat világa olyan hermeneuti
kai kört alkot, amelynek egyik összetevője

sem mellőzhető a Biblia értelmezésében".
Ricoeur könyve amellett, hogy a narrato

lógia és a hermeneutika közti termékeny pár
beszéd példája, a történetiség tudatosításával
és az alakuló megértés konceptualizálásával
a hagyományhoz intézh:t~ k~rd.~se~. f~ltét:
lezettségének újragondolasara IS ösztönöz: le-
tesithető-e olyan viszony a szimból~m?kkal:

mely által elkerülhető, hogy azok balvannya
váljanak. (Hermeneutikai Kutatóközpont, 1995)

H. NAGY PÉTER

SHAKESPEARE: OTHELLO

Othello erős, szelíd, naiv és jószándékú. Ide
gen akcentusa. mög<;>tt vala~if~jt,a ősi tiszta
ság rejlik. Karizmatikus egyemseg. Az lehet
Desdemona szemével is. Könnyű beleszeret
ni. Egyénisége őriz valamit a létezés ősi for:
máiból. Mikor még a szó azt jelentette, ami



az értelme, mikor nem elfedni akarták vele a
dolgok értelmét, hanem felfedni. Mikor a szó
azt jelentette, ami. A barát barátot, az ellenség
ellenséget, a hűség hűséget. Aztán a történet
a közepe táján Othello mondatairól szép las
san kezd lekopni az idegen akcentus, s azzal
együtt a mór sugárzó egyénisége is megko
pik. Ugy is fogalmazhatnánk, hogy Othellót
a civilizáció győzi le. Ö, aki a leghatározot
tabban tud különbséget tenni a jó és a rossz
között, a kifinomult hatalmi praktikák háló
jában teljesen védtelenné válik. Anélkül,
hogy észrevenné, ő maga is hazudni kezd. A
hazugságtól pedig már könnyűszerreleljut a
gyilkosságig.

Ruszt József a Budapesti Kamaraszínház
Károly körúti stúdiószínpadán szenvedélyes
őstörténetet rendezett. Olyat, amelyben csak
nem mindvégig a mór pártján állunk. S ha
rokonszenvünk szépen lassan el is kopik, ott
marad a szánalom, amelyből az ártatlan Des
demona mellett Othellónak is kijut. Egy er
kölcsi szempontból is szilárd jellem roppan
össze előttünk és messze járunk az igazság
tól, ha a többi bűnöst nem, csak a bűn elkö
vetőjét látjuk. A Kamara előadásánakegyik fő

értéke az ifjú Kamarás Iván Othellója. Aho
gyan minden mozdulata az élet iránti vágyról
tanúskodik, hogy aztán értelmetlen és sötét
bűnig vezesse a sorsa. S mindez előttünk tör
ténik. Karnyújtásnyira.

KALLAI KATALIN

JUHÁSZ FERENC: PUPILLÁK

Valószínűleg akkor sem lesz a szélesebb kör
ben olvasott költők között, ha egyszer jön
még idő, amelynek egyik éltetője a vers lesz.
Való igaz: bele lehet fáradni olvasásába, bur
jánzó látomásaiba, a természet világa és titkai
iránti eredendő fogékonyságába, képrendsze
re intellektuális őserdejébe. mert - mint a
természet maga - örök folytatás és örök új
rakezdés ez a költészet.

Meggazdagított folytatása a magyar költé
szet gondolati, indulati, érzésbeli vonulatá
nak, agyászpompás Vörösmartynak, a há
borgó-elcsendesülő Adynak, az értelem-meg
szállta Szabó Lőrincnek, a halk, mélyhitű pá
lyatárs Pilinszky Jánosnak. Juhász önmaga
egyetemessé, világgá tágításában, emberiség
gé mozgósításában s adekvát nyelvi eszköze
iben, kifejezésrendszerébe huszadik századi,
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mégis mélyen a magyar költői hagyományba
ágyazott, s ezért id6tlen. Addig él, amíg hor
dozója és természetes közege a magyar nyelv.

A költő e kötetében olvasható versei elé a
.fülszövegben" így fogalmazott: "...Mert ab
bahagyni sohasem szabad. Ez a költő erkölcsi
kötelessége. Pontosabban: ez a költészet er
kölcse!" Egy kivételes gazdagságú poézis lét
rehozójának ars poeticája ez, fájdalmasan
megélt változata az Arany János-i "ha némán,
ha csonkán, ha senkinek: írjad!" - erkölcsi
parancsának.

A Gyászhímzés-kend6 Radnóti Miklós kopo
nyáján szonettciklusból a halál-szomszédság
tehetetlen zokogása csak Adynál kapott oly
természetes nyelvi köntöst, mint a sok tekin
tetben, így a halállal való parolázásban is ter
mészetes utódjánál, Juhásznál. S ha a rettenet
látomásai béklyózzák is le a Radnóti-végzet
megidézésben poézisét, mindig az igaz, tiszta
emberség irányában keresi költészetének ér
telmét: "Rajtam a csönd átlátszó id6-harang,/
Szív töviskoronám gyászból, elmúlásból. " Erről

szólnak e könyv versei, Az ohridi forrásoktól,
e szőnyegszerűen szétterülő, Juhásznál gya
kori "hosszú" verstől a Pupillák egymástól né
mileg független, formai változatosságban
rendkívül gazdag verseinek súlyos mondan
dójú sorjázásáig. A mindenség szava szól Ju
hász versbeszédéből."Mit mondhatok, amíg ál
lok az iM hónalja alatt/mint kék katedrális boltív
alatta gyermek", csak azt, amit egész költésze
tével elkiáltott, hogy gyönyörű az élet, és Ba
bitscsal szólva - "talán nem is olyan nagy do
loga halál".

Nincsen remény? - kérdheljük Vörös
martyval. Nincs, felelheljük Juhásszal. S ezért
ő maga sem akar más lenni, mint tűnődő köl
tő.

Tegyük hozzá: mindenségteremtő, halha
tatlan. (Dunakanyar 2000, 1995)

pALMAI KALMAN

TÉREY JÁNOS: VALÓSÁGOS VARSÓ
Imitált sz6mágia

A Valóságos Varsó a huszonöt éves Térey Já
nosnak már a harmadik verseskötete. Beveze
tőül érdemes megemlíteni, hogy Térey eddigi
műveineklegfőbb érdekessége jelhasználatuk
létmódjában van. A verseket mintha egy szá
zadelőn élt költő írná, méghozzá Közép-Eu
rópában (ahol egyébként a szecesszió sokkal



erősebben hatott, mint a klasszikus modern
séghez ugyancsak köthető szimbolizmus).
Dekoratív szavak, választékos hangzások,
még a felvett szerzői névnek is van némi or
namentikája. Ám ezt a "század eleji" sze
cessziót, kisebb mértékben szimbolizmust
most, a század végén olvassuk-értelmezzük.

E kor irodalmának is a szilárd viszonyítá
sok elvesztése az egyik fő vonása, olyan iro
dalmiság létesül itt, amelynek lehetőségei

szinte már csak a befogadásra és az ismétlés
re redukálódnak. E korban úgy tűnhet, már
nem lehet eredeti sem szerző sem a műve.

Hasonlattal élve, mintha megannyi sokszoro
sított grafika lepné el a földgolyót, amelynek
azonban örökre elveszett az eredeti rézleme
ze. Már csak a helyettesítők, a szimulakru
mok maradtak. Egyesek ezt úgy is emlegetik,
posztmodern...

A szimulakrum-hatásnak persze Térey is
tudatában van. A kötet hátsó borítóján rövid
útmutató található, úgymond a költő tollából,
amely ugyanolyan fontos, mint maguk a ver
sek, hiszen a költők efféle útmutatásokkal irá
nyítják értelmezői műveleteinket, próbálják
keretek közé szorítani azokat. Persze ebben
az esetben ezek a bizonyos keretek is vala
hogy szabadon lebegnek. Megtudjuk, hogy
tulajdonképpen egy olyan önéletrajzi .bédek
kert" olvasunk, amelynek elveszett az eredeti
főszövege, csupán lírai lábjegyzetek, kom
mentárok maradtak meg belőle - panasz
könyv formájában. Az útirajz Varsóban kala
uzol, ám ennek a Varsónak semmi köze a
.öldrajzí meghatározáshoz, ez a Varsó nem
más, mint varázsige. Ez az imitált szómágia
alkotja meg ezután a kötet szövegvilágát,
amelyet a következőképpen jellemeznék. Sze
reti a késő-monarchikus hangulatot árasztó,
konzervatív hierarchiát, és hőse, Termann
hadnagy (a szerző tehát különbséget tesz
közte és az úgynevezett civilek között, de
hogy ennek az elitnek és a hozzátartozó
plebsnek miben áll a jelentése, az nem derül
ki, legalábbis határozottan nem) kissé mazo
chisztikus, plátói szerelmet táplál egy vám
pírszerű sötét Kuzin iránt, szenvedélyes ér
zést, amelyet átszínez némi anya-komplexus
is. A neveket és helyszíneket persze hangsú
lyozottan nem lehet kötni sehová sem. Amit
olvasunk, értelmezhetjük akár egy szecesszi
ós bildungsroman költői megvalósulásnak, il
letve ezen erősen imaginatív és le nem zárt
fejlődésregény szimulakrumának, helyettesí
tőjének. Mert valójában még a fiktív hős is
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csak szeretne előrehaladni. A fent említett ro
mánc se nagyon fejlődik sehova, hiszen nem
is ez az érdekes, nem a szövegek alkotta, akár
szimbolikus jelentésszerkezetű látványszerű

sége, hanem azok a még olykor arrogánsan is
édeskésen jambikus lejtésű sorok, pontos
strófaformálások, amelyek szinte elandalítják
az olvasót, mert: "Idézni őket érdesebb idők

ben/Majd édes lesz, tudom" (A kerti ünnep-rep
ríz). (Seneca Kiadó, 1995)

PAYERIMRE

KAZINCZY FERENC UTAZÁSAI

Ki is volt Kazinczy Ferenc? A magyar iroda
lom organizátora és ízlésnevelője? Irodalmi
diktátor, aki elveinek védelmében még Ber
zsenyinek sem kegyelmezett, s Kölcseyvelle
döfette? A magyar nyelv megújításának kez
deményezője? Vagy valóban a "nagy hitbon
tó", amint egy író utódja emlegette száza
dunkban?

Nem is oly rég még hosszan tárgyalt írója
volt az iskolai tananyagnak. Mára ez peremre
szorult, aminek részben az a magyarázata,
hogy az irodalomoktatásban alig maradt tere
a történetiségnek. Hogy ez mekkora tudáshi
ányokat okoz, arról fölösleges szólni. Más
kérdés, hogy Kazinczy nélkül aligha lehet
megérteni és megmagyarázni a múlt század
első felének hatalmas fellendülését. Kazinczy
közvetlen elődje volt Vörösmartyéknak, s ha
öregségében félig-meddig elfeledték is, kez
deményező szerepe már csak azért is igen
fontos, mert megalapozta például a bölcseleti
gondolkodás igényét. S épp gondolkodásá
nak tudatos pallérozása révén vált kora egyik
legérdeklődőbb írójává.

E nyitottsága, szellemi készenléte és kí
váncsisága folytonos utazásai során is meg
nyilvánult. Egyformán foglalkoztatta képze
letét a természet és az alkotó ember. Hol val
lomásos bensőségességgel, hol tárgyszerű

pontossággal adott számot benyomásairól.
Azt persze tudtuk, hogy Magyarországi utak
című útirajzából és útjairól beszámoló levele
iből valóságos regény keveredhetik. Hogy
ilyen kortörténeti regénnyel gyarapodtunk,
az a legszorgosabb Kazinczy-kutató, a fárad
hatatlan Busa Margit érdeme. Nemcsak a szö
vegeket válogatta s illesztette össze, hanem
hatalmas kiegészítő apparátussal könnyítette
meg az érdeklődő tájékozódását. Óriási mun-



kát végzett, amelynek eredménye színes, ér
dekes kordokumentum és írói beszámoló
együttese lett.

Még a Kazinczyelveitől kissé idegenkedő

olvasó is igazi élvezettel s rengeteg tanulság
gal olvassa e válogatást. Megejtő, ahogy az
író benyomásokra, élményekre szomjasan né
zelődik, amint hol bőbeszédűen, szinte fe
csegve számol be róluk. Máskor meg épp el
lenkezően: elharapja folyton buzgó mondani
valóját. A riporter szemével nézte a világot,
komoly műveltség birtokában reflektált ese
ményeire, s az érző ember szívből fakadó sze
retetével csodálkozott rá szépségeire. A 18.
század végének és a 19. első három évtizedé
nek magyar valóságát kevesen ábrázolták s
mutatták meg nála érzékenyebben. Ráadásul
élvezetesen, szellemesen jegyezte föl benyo
másait, melyekről érzékletesen tárul fel egy
változatos, izgalmas korszak s annak minden
rendű és rangú szereplője. (Széphalom Könyv
műhely-Fels6magyarországi Kiadó)

RÓNAY LAsZLÓ

GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG:
AFORIZMÁK

A német aforizmairodalom megteremtőjét

germanistákon és szakfilozófikusokon kívül
mindeddig nem sokan ismerhették nálunk.
Sem Babits, sem Szerb Antal nem említették
nevét írodalomtörténetükben. s először Ham
vas Béla közölt műveiből egy rövid szemel
vényt az Anthologia Humanában. Most Tatár
Sándor válogatásában és fordításában végre
legalább egy zsebkönyvnyit kézbe vehetünk
évtizedekig vezetett gondolati naplójából,
ahogy ő nevezte, Sudelbuchjaiból, irkafirkái
ból. Tatár Sándor, aki kitűnő költő, kitűnő for
dító (néhány évvel ezelőtt méltán keltett fel
tűnést Kurdi Imrével közösen készített Ange
lus Silesius-kötete), eligazító, ismertető tanul
mányt írt a kötet elé, a könyv végén pedig
Norbert Rath szaktanulmánya olvasható.

Lichtenberg (1742-1799) a felvilágosodás
századának volt szellemi szülötte. Polgári
foglalkozását tekintve matematika-fizika pro
fesszor volt Göttingenben, csillagászati méré
seket végzett az angol király megbízásából,
támogatta, vitatta Kant filozófiáját, polemi
zált a fiziognómiai jellemtant megalapító La
vaterrel. Választott hazájának Angliát tekin
tette, hol el is töltött egy-két évet, s az angol
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polgári állapotokat szerette volna átplántálni
Németországba. Az angol hatás játszott közre
sajátos fanyar humorának és elméleti kételke
déseinek kialakulásában. Az ész századában
a racionalizmus dogmatikusa helyett a racio
nalizmus szkeptikusa volt: látta és hirdette az
észelvű megfontolások határát, de nem adta
fel a törekvést, hogy gondolkodni mégis
észelvűen kell. Ostorozta a vallási ájtatosko
dást.

Elsők között fedezte fel a filozófia és a
nyelv kapcsolatát, hogya nyelvben filozófia
rejlik, s hogy az igazság (az igaz kijelentés)
nem egyéb, mint a nyelv közvetítésével létre
jövő konszenzus. Éppen ezért a mai tudo
mánytörténet nevét azok között emlegeti,
akik a Wittgensteinig vezető utat kezdték ki
építeni, s akik a mai nyelvfilozófia elődjei kö
zött tarthatók számon. Csakhogy Lichtenberg
nem elégedett meg a nyelvi struktúra filozó
fai elemzésével, s nem szűnt meg keresni az
utat a szótól a dologig. A nyelven kívüli világ
kutatója volt: legmélyebb szkepszisében sem
adta fel azt, hogy létezik világ a nyelven túl.
A Dlltheytől máig terjedő hermeneutika egy
re inkább elválasztja és szembefordítja egy
mással az értelmezést és megismerést. A két
gondolati cselekvés persze csakugyan nem
azonos egymással, de a felvilágosodás hagyo
mánya szerint az értelmezés a megismerés
hez vezető út része. Lichtenberg semmikép
pen sem annak a mai tévesztett gondolatnak
őse, mely a tudományt a megismerésre törek
vés nélküli értelmezés nyelvfilozófiai keretei
közé akarja szorítaní, s ezen az alapon példá
ul tökéletesen elszigeteli a művészi alkotáso
kat az őket körülvevő emberi-társadalmi va
lóságtól s a szellemi, erkölcsi megfontolások
tól is. (T-Twins)

KENYERES ZOLTAN

HÁROM ASSZONY
Tanulmánykötet Déry Tiborról

1995. október 18-án volt Déry Tibor szüle
tésének 101. évfordulója. Az ilyesfajta "nem
kerek" évszámokat nem szokás fejben tartani,
kiváltképp, ha a centenárium alkalmával is
arról értekeztek néhányan, hogy Déryt Ilma
már a kutya sem olvassa". (Ez lenne a legna
gyobb háládatlanság az utókor részéről a leg
szebb magyar "kutyaregény", a Niki írójával
szemben!) Mégse hagyjuk szó nélkül a dátu-



mot, mert a legavatottabb Déry-filológus,
Botka Ferenc fáradozásainak köszönhetően

egy esztendő óta folyamatosan gyarapszik az
íróra vonatkozó szakirodalom. Frissiben egy
tanulmánykötet került asztalunkra, és Három
asszony címen - visszautalva a Két asszony
című novellára - Déry Tibor levelezése fele
ségeivel: Pfeiffer Ol gávai, Oravecz Paulával
és Kunsági Máriáva!.

Az író háromszor nősült. A legbőségesebb

és legbeszédesebb iratanyag, levélpaksaméta
természetesen a Böbéhez kapcsoló harmadik,
leghosszabb frigy idejéből maradt fönn. Ebbe
a legendásan szép házasságba némi bepillan
tást a nagyközösség, az olvasótábor is kapha
tott a hatvanas évek második felétől egészen
Déry 1977.augusztus 18-án bekövetkezett ha
láláig. (Magam is emlékszem olyan író-olvasó
találkozó szertartásrendjére, ahová Déry Ti
bor asszonyával és kutyájával vonult be, és a
meghívottak, jobbára fiatalabb céhtársai,
mindhármuk viselkedéséből, szerepléséböl
sokat tanulhattak.) A kései nyilvánosság
(akárcsak a másik két házasság, illetve leve
lezés esetében) nem sérti a felek kölcsönös,
komoly vagy játékos közlendőlnek méltósá
gát, intimitását.

Mint minden levélpublikálás, ez is regény
szerűvé szerkeszti önmagát. Bár bizonyos le
velek, cetlik esetlegesek maradtak (vagy nem
maradtak) fönn, a portré, a belőlük kirajzoló
dó Déry-portré sokszínűnek és majdnem tel
jesnek mondható. Erényei - okossága, ga
vallériája - jobban kidomborodnak, mint hi
bái - sokat emlegetett fösvénysége, vagy az
a könnyedség, amellyel az "örökké hű T." föl
tépte házastársi kötelmeit "Paulus" oldalán
akkor még válásra egyáltalán nem gondolva.
Jótékony hazugságokra, fifikás életelviselő

cselekre, tréfákra - és benső drámákra, mű
vek foganására - többször is fény derült.

Botka Ferenc bámulatra méltó akkurátus
sággal nyomozott minden adat - egy Juszuf
nevű katonatiszt széptevő, vagy bizonyos
számú köménymag (!) - után. Jegyzeteiböl
Ifa regény regénye" is összeáll. A kukacosko
dó literátor legföljebb egyik-másik jegyzet el
csúszását, hiányosságát és a piktogramok ap
ró logikátlanságát róhatná föl - ha nem nyű

gözné le a kötet vallomásértéke, megragadó
személyessége, kivitelének filológusi elegan
ciája. (Petőfi Irodalmi Múzeum)

TAR/AN TAMAs
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FRIEDRICH NIETZSCHE:
AZ ÉRTÉKEK ÁTÉRTÉKELÉSE

1889 januárjában Nietzsche agya elboru!. Az
összeomlás előtti napokban az Ecce homo kéz
iratán dolgozik, és többek között ilyen kérdé
sek foglalkoztatják: "Az én időm sem érkezett
még el, mert vannak, akik posztumusz szü
letnek. (oo.) megértem, sőt természetesnek tar
tom, hogy ma még nem hallanak és nem tud
nak meríteni belőlem". Ebben az időszakban

kezdődik Nietzsche posztumusz kötetének
összeállítása Elisabeth Förster-Nietzsche és
Peter Gast (Heinrich Köselitz) gondozásában.
A hatalom akarása (Der Wille zur Macht) címen
megjelenő töredékgyűjtemény- a fenti idé
zettel összhangban - jelentős elméleti mun
kák hivatkozási alapja lesz a 20. században.

Nagyon leegyszerűsítveaz interszubjektív
viszonyokon alapuló perspektivikus igazság
fogalma és a világ értékeinek interpretáció
függősége a hermeneutikában; a logocentriz
mus hálójából való kitörési szándék és a
struktúra-decentrálás a dekonstrukcióban; a
nyelv és a hatalom összefüggése pedig a disz
kurzuselméletben jut kifejezésre. Az ezredvé
gi gondolkodási irányok szubsztancializmus
ellensége, és egyáltalán: a totalitás eszméjé
nek szinte általános elvetése is. Nietzsche me
tafizikakritikájának ismétlődéseként értelmez
hető, mely az episztémé transzcendentális te
kintélyének megingatására tesz kísérletet.

A hatalom akarásának aktualitása kétségte
len (az újraolvasásából származó tapasz
talatok beépültek az elméleti szövegek retori
kájába), így magyar fordítását - töredékes
sége ellenére is - csak üdvözölni tudjuk.
Egyet kell persze értenünk a válogató-fordí
tó-előszóíró Romhányi Török Gáborral: "A
válogatás a töredékek ellentmondásait és hi
ányait integrálva egy magasabb szintű hiány
ra utal: Nietzsche összes műveinek hiányára 
magyaru!." (Holnap Kiadó)

H. NAGY PÉTER

REISNER FERENC:
A KATOLIKUS SZEMLE EGYHÁZ
TÖRTÉNETI ANYAGÁNAK
REPERTÓRIUMA

A repertóriumok, címleírások a tudományos
tevékenység nélkülözhetetlen segítői. Szám
talan jelentős folyóiraté, lapé még hiányzik,



ezért az egyes korszakokról való ismereteink
elég esetleg~sek, arról nem is beszélve, hogy
e lapokb~n Je~entős alkotók műveí lappanga
nak. E teny Ismeretében örömmel üdvözöl
hetjük Reisner Ferenc vállalkozását, amely a
régi Katolikus (Katholikus) Szemle egyház
történeti anyagát írja le 1887-tőI1944-ig. S ezt
az örömet csak az árnyékolja be, hogy a meg
jelent műben a szokottnál több a sajtóhiba,
ami egy repertórium esetében nem éppen
meg~ízh?tóságának növelését szolgálja.
(Egyebkent ez a vállalkozás is azt igazolja,
hogy valamiféleképpen módot kellene találni
ar~a, hogy a !~lyóirat első nagy korszakának
teljes repertonuma megjelenhessen, hiszen
hosszú évtizedekig a Katolikus Szemle volt a
hazai katolicizmus legkiegyensúlyozottabb,
legtárgyilagosabb orgánuma, jelentőségéből

talán csak a 30-as években veszített valame
lyest. A vele egyidejű folyóirat-kezdemények
nem voltak ennyire színvonalasak, a későbbi

Magya.~ Kultúra pedig jóval szélsőségesebb

nek, turelmetlenebbnek bizonyult.) Szeren
cses lett volna, ha rögtön a bevezetésben so
rolja föl a szerző a lap szerkesztőit, akiket a
kötet végén mutat be, s nem egészen követ
kezetesen, hiszen Mihelics Vid halálának év
száma például elmaradt, a jegyzetek pedig e
résznél követhetetlenek.

A címleírások egységesek, jól válnak el a
tanulmányok, illetve a recenziók. Több szem
pontból is tanulságos nyomon követni a ha
zai egyházi történetírás szemléleti és mód
~zer~~ni változás~~, amelyre a címek alapján
IS kovetkez~eth;tunk. S nem kevésbé izgal
mas hasonlo modon nyomon követni a folyó
irat szemléletváltozását, fokozatos, "megnyí
lását':, amelyre tulajdonképpen a kor egész
katolikus szemléletmódjának szüksége volt.

Tömör, helytálló megállapításokat olvas
hatunk a bevezető kor- és sajtó történeti ösz
szefoglalásában. Nem vagyok meggyőződve

arról, hogy az európai eszméket az emigrán
sok, "hozták haza", sokkal nagyobb volt a
fordítások szerepe. Igen meggyőző, amit a
Szent !s~~n Társulat és a katolikus sajtó kap
csolatáről ír a szerző, akit köszönet és elisme-
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~és illett fára~~á~os és ~.redményes munkájá
ert, amellyel omsmeretunket is gyarapította.
(METEM)

RÓNAY LAsZLÓ

HANS URS VON BALTHASAR:
HISZEK

Századunk egyik legnagyobb teológusát
(1905-1988) hazánkban alig ismerik. Esszéi
vel, tanulmányaival részt vett a ll. Vatikáni
zsinat szellemi előkészítésében: le kell bonta
ni a kínai falat az egyház körül, írta 1952-ben,
sürgetve azt a nyitást a világ felé, amelyet az
tán XXIII. János pápa indított el. Egyedül a
szeretet hiteles: foglalja össze egyik könyvé
nek a cín;e egész teológiájának egyik vezér
gondolatat. Hatalmas teológiai látomását Urs
von Balthasar Theologische Aesthetik című mű

vé~en bontotta ~i (~5 évig dolgozott rajta!),
majd Theodramaiik című sorozatában folytat
ta, vé~ül Theologik című trilógiájában teljesí
tette kl; ennek utolsó kötetével a halála előtti

évben készült el. Megadatott tehát számára,
hogy hosszú és mindvégig termékeny élete
~orán egyetlen nagyívű látomásban foglalja
ossze a keresztény teológiát, felhasználva ha
~~m~s. pat;i~~.t!k~i és ir,odalmi műveltségét,
költői intuícióját es fantaziáját, remek színté-
zisteremtő képességét és nem utolsó sorban
kitűnő stíluskészségét.

A most megjelent füzet Urs von Balthasar
h?talmas irodalmi munkásságának megannyi
kisebb melléktermékei közül való: a Credóhoz
írt elmélkedéseket tartalmaz. Hasznos segít
ség lehet mindazoknak, akik hitükben el
ak?r~~k mélyülni, ~iszen néhány lapon fog
1;'lIJa ossze azt, arniről az egyház kétezer év
ota, Balthasar pedig több mint félévszázadon
át elmélkedett. Az olvassa tehát eredménnyel
ezt a pompás kis írást, aki mindegyik mon
data mögött megsejti azokat a beláthatatlan
táylatok~t, amelyek az emberi gondolkodás
boi a hiten keresztül Isten misztériumába
nyílnak. (Jel Kiadó, 1995)
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