
FRANZ KÖNIG: SZIKLÁRA ÉPÜLT HÁZ

A Szent István Társulat legjobb hagyománya
it követte akkor, amikor röviddel az eredeti
könyv megjelenése után magyarul is kiadta a
König bíboros beszédeiből, írásaiból1994-ben
megjelent válogatást.

Franz König nemcsak az osztrák egyház
"nagy öregje", évtizedeken át meghatározó
személyisége, hanem jelentős alakja a II. Va
tikáni zsinat szellemében megújuló világegy
háznak is. Tudósként és egyházfőként egya
ránt nagy nemzetközi tekintélyt vívott ki ma
gának. Tudományos munkássága főleg a Bib
lia kutatására és a többi vallások tanul
mányozására terjedt ki - ez a teológiai háttér
segíthette abban, hogy úttörő munkát vállal
jon az egyháznak a többi vallások felé való
közeledésében, sőt a nem hívőkkel folytatott
párbeszéd megkezdésében is. Jelentős szere
pet játszott a II. Vatikáni zsinat folyamán is,
nem utolsósorban személyesen meghívott
zs inati szak ért őj ének. Karl Rahnernek segítsé
gével. A zsinat több új titkárságot, tanácsot
hozott létre. König bíboros másfél évtizeden
keresztül vezette a Nem Hívők Titkárságát
VI. Pál pápa felkérésére.

A gazdag tartalmú kötet két összeállítója
bevezetőjében elmondja válogatásuk, szer
kesztő munkájuk szempontjait - csupán a
kötethez csatolt forrásjegyzékkel, bibliográfi
áv al tehették volna még hasznosabbá munk á
jukat. A tematikus csoportosítás jól tükrözi
König bíboros szerteágazó munkásságát s
gondolatvilágának főbb sarkpontjait is. En
nek középpontjában - hogyan is lehetne
másként - a II. Vatikáni zsinat áll. A bíboros
beszédeiből, írásaiból sokmindent megtudha
tunk annak tört énetéről. a zsinat hatására ki
alakuló szellemiségről. a szó legtágabb értel
mében vett ökumenikus munkáról: a nem hí
vőkkel és a nem keresztényekkel folytatott
párbeszéd részleteiről.

Bécs érseke a világegyház perspektíváiban
szemlélte a világot. Tágas, európai horizon
ton vizsgálta a jelen történelem változásait is:
az európaiság számára létforma. Az életének
kilencedik évtizedébe lépett bíboros ma is fia
talos-nyitottan, minden új szellemi áramlatra
érzékenyen figyeli egyházának és hazájának,
Ausztriának és Európánakéletét.

Hálásak vagyunk a kiadónak a szép kiál-
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lítású könyvért. Örömünk csak azért nem za
vartalan, mert - talán a sietség következté
ben is - bizony nem egy pontatlanul fordí
tott vagy magyartalanul fogalmazott mondat
(vagy sajtóhiba?) került a szövegbe. Egyetlen,
következetesen jelentkező hibára volna jó
odafigyelniük mindazoknak, akik nyomtatott
szövegekért felelősek. Ujságjainkban, lassan
könyveinkben is veszedelmesen terjed az a
jelenség, hogy elhagyják a vesszőt a mellé k
mondatot bevezető "és" előtt. Ennek követ
keztében a mondat olykor érthetetlenné vagy
legalábbis többértelműv é válik.

A könyv értékes olvasmánya lesz mind
azoknak, akiket az élő egyház, egyházunk je
lene, mai, forrongó korunk alakulása foglal
koztat. (Szent István Társulat, 1995)

BERNATLÁszL6

LABANCZ GYULA RAVATALÁNÁL

Labancz Gyulát váratlan szívroham ragadta
magával egy hideg téli éjszakán. Mondják,
mindig álmatlanul töltötte a kora hajnali órá
kat, munkával várta a virradatot, ezen a vég
ső hajnaion viszont már nem tudott dolgozni.

A végső távozás váratlan fényében mutat
kozik meg teljességében az emberi személyi
ség. Labancz Gyulának ezen a most már időt

len arcán mindig is ott voltak a magány, a
szorongás és a küzdelem vonásai. Magányo
san élt szerettei és barátai között is, hiszen
azokra a kérdésekre, amelyek szüntelenül
zaklatták, senki sem adhatott érvényes vá
laszt , szorongó szívvel élt, minthogy mindig
szembesülnie kellett az emberi létezés töré
kenységével és a történelem vak erőivel, é~

küzdelmek között élt, mert nevet akart adni
mindannak, ami a lélek mélységes csendjé
ben megkísértette.

Idő: személyi csönddel - ez volt első verses
könyvének CÍme. Párizsban jelent meg, mint
hogy Labancz Gyula versei akkor, húsz esz
tendővel ezelőtt idehaza aligha kaphattak
volna kötetet. Egészen másról és egészen
másként szólottak ezek a versek, mint az ak
kori idők hivatalosan támogatott és elfoga
dott magyar költészete. találó volt a kis
könyv címe: a költő saját személyiségét állí
totta előtérbe, nem a társadalom, hanem az
idő, vagy inkább az időtlenség dimenziójá
ban gondolkodott, és mindig nagy szerepet



adott a csöndnek, az elhallgatásnak: nemcsak
a kimondott szónak volt nála súlya, hanem a
hallgatásnak is.

Labancz Gyula versei annak a huszadik
század végi embernek a tapasztalatát szólal
tatták meg, aki egy összetört világot és egy
szétesett civilizációt látott maga körül.
Kulcsszavai: a "hiány", a "csönd" és az "ár
nyék" voltak, a való világ mintha csupán ne
gatív lenyomatában lett volna jelen. Ebben a
negatív világban, amely szinte a semmivel
érintkezik, a költői "én" fogalma is bizonyta
lanná vált, a modern költészetben különben
nem ritka ez a bizonytalanság. Labancz Gyu
la mégis megküzdött vele, és nemcsak a sze
mélyiség biztonságát tudta helyreállítani, ha
nem a világban és a létben elfoglalt helyzetét
is újra meg tudta határozni.

A személytelenséget és a tárgyiasságot,
amelyre költői nyelve, ez a végsőkig tömörí
tett nyelvezet utalt, mindig korrigálni tudta a
versekben fel-feltűnő transzcendencia. La
banez Gyula költészete abban az erőtérben

született, amelynek törvényeit Heidegger
művészetbölcselete tárta fel, és ez az erőtér

míndíg "fölfelé" nyitott: a transzcendencia
felé. Eletműve váratlanul és drámai módon
zárult le, mégsem befejezetlen, hiszen emberi
és költői küzdelmei azért, hogy a költészet
nek értelme és mondanivalója legyen a jelen
ben is, végül eredményesek voltak.

POMOGATS BÉLA

KIPKE TAMÁS: LÉLEKTÜR

A tűrő lélek könnyed lektűrje? A címbeli szójá
ték sugallata alapján alighanem azt várja az ol
vasó. Talán arra gondol, a hajdan igen népszerű

lélektükör műfaját újílja fel a szerzö, A kötet
olvasatán végül az a benyomása, nem a türe
lemre kényszerülő ember áll a novellák közép
pontjában, inkább a helyét kereső, tűnődő lélek
töprengéseit, a mindennapi élet apró küzdel
meit, tépelődéseit, ábrándozásait jelenítik meg.

A történet főhőse, Anatol, "valójában in
kább antihős", a hetvenes-nyolcvanas évek
kicsinyes, üres világában keresi az emberi lé
tezés lehetőségeit. Átéli a fiatalkori lázadás
jellegzetes formáit, viharos és zűrzavaros sze
relmi kalandokat, a baráti társaság zajos sö
rözéseit és másnaposságait, rajongó lelkese
dést és gyakran keserű csalódásokat vagy lel
kiismeretfurdalásokat. Hétköznapjai az átlag
ember kínkeserves botladozásait és folytonos
újrakezdéseit idézik, amint igyekszik életét
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valamilyen nyugodt, békés mederbe terelni,
szeretne túljutni a válás okozta megrázkódtatá
son és kiegyensúlyozott családi életet teremte
ni, kiábrándultságán kellő iróniával és távol
ságtartással próbál felülkerekedni, és megkísér
li maga körül azt a derűs légkört kialakítani,
amelyben az ember minden körülmények kö
zött biztonságban érezheti magát. Igyekezete
természetesen nem mindig jár sikerrel, szembe
kell néznie kisebb-nagyobb kudarcokkal, mégis
mindig van ereje az újrakezdéshez.

A novellák a folytonos keresés tapasztalatait,
emlékeit, ábrándjait és reménységeit mutatják
be. Anatol életének epizódjait laza füzérben
kapcsolják össze, de a sokféle helyszín, a válto
zatos történetek és szereplők az emberi élet tel
jességét rajzolják meg. Nemcsak az egyén útke
resését és próbálkozásait festik, hanem hitele
sen ábrázolják a Kádár-rendszer idején felnőtté

érő egész nemzedék világát, lehetőségeit és
kényszerű válaszait is. (Kráter, 1995)

MONA KRISZTINA

FERKAI ANDRÁS: BUDA ÉpfTÉSZETE
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
- müvészeti emlékek -

Hogy mitől lakható egy város, az míndeneke
lőtt attól függ, hogy miként élünk benne, mi
lyen nyomokat és emlékeket hagyunk ma
gunk után, s hogy elődeink miként tették
mindezt. Gondoljunk bele, milyen hitelesen
fognak tanúskodni korszakunkról az utóbbi
húsz évben épült épületek. Miként tükrözik
majd a mennyiségközpontúságot magukon
hordozó panelház-Iabirintusok a hetvenes,
nyolcvanas évek kilátástalanságát, vagy a ki
lencvenes évek egoizmusát a Makovecz-epígo
nok által tervezett épületek ízléstelensége (hogy
a "hétvégi telkek"-en, lopott anyagokból épült
házak kényszerű kisszerűségéről ne is beszél
jünk).

így mutat be Ferkai András Buda két világ
háború közötti építőművészeti emlékeit feldol
gozó topográfiája a bemutatott épületeken és az
azokra vonatkozó dokumentumokon keresztül
egy letűnt korszakot. Egy korszakot, mely nem
kevésbé volt ellentmondásos, mint korunk.

A könyv arra tesz kísérletet, hogy váloga
tást adjon a két világháború közöttí időszak

építészeti emlékeiből Budán, tekintettel a épí
tészeti-szakmai és művészeti szempontokra.
A szerző ugyanakkor nemcsak a kiemelkedő

alkotásokat veszi számba, hanem egy-egy
olyan épületen keresztül, mely magán viseli



a korszakra jellemző építészet tipikus jegyeit,
bepillantást enged a kor mindennapi építé
szeti kultúrájába is. A mű e két válogatási
szempont alapján jelentős mennyiségű,mint
egy ötszáz épület adatait dolgozza fel kerüle
tenként. A könyv különösen nagy erénye,
hogy a leírás mellett a feldolgozott anyag
mintegy négyötödéhez - nem ritkán korabe
li - fénykép is járul, nagymértékben segítve
elő ezzel az építészet, a város története iránt
érdeklődő laikusok számára is azok felisme
rését. Ezáltal válik az inventárium valódi
kincstárrá a polgárok számára is.

Ferkai András bevezetőjében röviden átte
kinti a budai oldal városfejlődését, annak legfőbb

tendenciáit a múlt század harmadik részétől a
második világháború végéig, majd a kor jellemző
lakóépülettípusait veszi sorra a villától a szövet
kezeti társasházakig, végül a középületekről szól.
Az előszó ígérete szerint nem kell sokat várnunk
a pesti oldal épületállományát hasonló szempon
tok szerint feldolgozó összefoglalás megjelenésére
sem

A kiadvány a tárgyalt korszak legszebb mo
dem stílusú épületeihez méltó, szép és neme
sen hűvös kivitelben jelent meg. Mind a törde
lés, mind a betűméret megválasztása az átte
kinthetőséget szolgálja, mint ahogy kitűnő mi
nőségűek a fényképek reprodukciói is, ami kü
lönösen a 50-60 éves felvételek esetében erény.
A könyv mérete, fájdalom, visszatart majd attól,
hogy városbeli barangolásokra azt magunk
kal vigyük, míg a ragasztott gerinc az otthoni
forgatás során kíván elővigyázatosságot.

(MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, 1995)

BITSKEYBOTOND

EGYSZEMÉLYES PÁRBESZÉDEK

Pilinszky János életműsorozatának legutóbbi
kötete (Naplók, töredékek) napló volta ellenére
sem személyesebb vallomások foglalata, mint
a költő teljes életműve. Nem is klasszikus
napló ez a könyv, mert egy-két tudatosan dá
tumolt vagy címzett feljegyzés kivételével a
naplóvezetési szándék sem fedezhető fel. Ez
a kötet "csak" gyűjtemény, melyet az utókor
állított össze. Inkább a költő által elfeledett,
nem számon tartott, mint eltitkolt írások.
Igaz, nagy remekművekkel együtt születő,

őket tápláló gondolatok. Pletyka szintjén nem
is lehet közelíteni hozzájuk. Gyökeresen nem
változtatja meg kialakult képünket a költőről.

Inkább műalkotásainak őszinteségét igazol
ják az autográf iratok, rajzok: a költő versei,
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tanulmányai, regényei mind-mind ebbe a va
lóságos kötőanyagba ágyazódnak. A szüle
tésbe pillantunk be. A naplók-töredékek, mint
egy kis lámpás a kezünkben ide-oda veti fé
nyét, s több fénysáv által is megvilágítva föl
tárul egy-egy összefüggő terület Pilinszky Já
nos életében és művészetében.

Érdekes fényben csillan fel például édes
anyja iránti szeretete. Imádkozik ahhoz, aki
már a kezdetektől fogva tudta, milyen feladat
vár fiúgyermekére. Legelső publikált verse, s
korai költeményei közül egy másik is éde
sanyjához íródott. Még ha nem feledkezünk
is el Pilinszkynek arról a feljegyzéséről, hogy
egyedül Istennek írunk, akkor is látnunk kell
ezt a József Attila-i léptékű ragaszkodást. Ez az
energia, vágy, erő és hiány legalább oly mély
ségben költészetformáló, mint József Attila ese
tében. Mégis sokkal tapintatosabb. Már ez is
mutatja, Pilinszky korai költészetében más
irányba tolódnak el a hangsúlyok. Ugyanilyen
finoman árnyalttá válik egy ifjúkori barátság és
egy korai vers világának a kapcsolata az egyik
álomleírás nyomán. Ez a diszkréció is példázza
Pilinszky költészetének személytelenségre s így
egyetemességre való törekvését. Ahogy ezt
meg is jegyzi: nem testi-lelki anyagiságunk ku
tatásában találunk rá valóságunkra.

Művészetét átitató mélységes gondolatisá
gáról is megbizonyosodhatunk. Rálátunk ar
ra az útra, ahogy egy Simon Weil vagy Pierre
Emmanuel gondolatait fejtegető írásból nem
csak egyszerűen egy cikk vagy tanulmány
születik, hanem Pilinszky gondolatvilágának
állócsillagai. A Keringő című vígjátéka szinte
a KZ-oratórium mesebetétjének farkas-hason
másáról (dvojnyik) szóló tragédiává lesz. A
Grantkapitány című töredék egyetlen monda
ta pedig Pilinszky költészetének egész gene
alógiáját elénk vetíti. Még a versszámok, kö
tetek, műfajok, az életút visszatérő összegzé
sekor és tervezgetésekor is a költészet formá
lódásának a szellemiségét érzékeljük. Nem
beszélve arról a csodálatosan valóságos él
ményről, ami a hatvanas évek mechanikus
számvetéseinek olvasásánál tárul föl: sze
münk előtt ereszti gyökereit a mindenségbe a
hetvenes évek költészete.

Miképpen Pilinszky minden egyes gyűjte

ményes kötete olvasható (olvasandó is) re
gényként, úgy nap mint nap születő írásmű

vek mellett még fennmaradó sorok, jegyze
tek, tervek, számvetések, vagy akár próbálko
zások sorozata ténylegesen naplót alkot. Nap
lót, mert a világban íróként egzisztáló költő



mindennapjainak hordaléka gyúlt össze ben
ne. S a sodródó idő sok morzsalékot, kavi
csot, gyöngyöt, gyémántot emelt partra. Külön
bözö keletkezésű anyagok, de tiszta minőségű

mind - érintetlenül kerülnek elő valóságos
gondolatok forrongó kráteréből. Korábbi ta
pasztalataink most is igazolódnak: szinte min
den sor intenzív igazságokat tartalmaz. Pi
linszky most is kommunikál velünk. (Osiris,
1995).

TALL6s PÉTER

SCHWAJDA GYÖRGY: MIATYÁNK

A szerző, aki egy rövid Művész Színház-í ki
térő után ismét a szolnoki Szigligeti Színház
direktora, ezúttal maga rendezte legújabb ab
szurdját. A szolnoki produkció közösen jött
létre a [átékszínnel, ahol néhány éve a Him
nusz című művét is bemutatták. Már a címa
dásból kitűnik, hogy Schwajda adarabjaiban
örökérvényűigazságokat keres. Kiválaszt egy
hétköznapi szituációt és kibillenti a helyéből

annak egyetlen mozzanatát. Ily módon jön
létre az az abszurd helyzet, amelynek segít
ségével teljesen új látószögből szemlélhetjűk

s ítélhetjük meg változtathatatlannak tűnő

napi valóságunkat.
Ezúttal a szélmolnár esete a precedens, aki

egy kisebb út után hazatérve azt tapasztalja,
hogy egyszer már hazament. Most pedig a
hálószoba ablakából mogorván tekinget ké
sőbben érkező énjére. Ráadásul a szegény
szélmolnár egy csöpett sem hasonlít önmagá
ra, így aztán végképp érthetetlen, hogy csa
ládjának tagjai - úgy mint feleség és gyere
kek - miért azt az énjét fogadják el valódi
nak, amelyikkel éppen beszélgetnek. Az ötlet
mindenképpen jó arra, hogy a hosszú mono
lógok s az olykor frappáns, olykor körülmé
nyesebb dialógusok közben az ember eltöp
rengjen, hogy létezésének bizonyos elemei
korántsem olyan rendíthetetlenek, mint ami
lyennek tűnnek. S miközben kedvtelve néze
geti az utóbbi évek talán leghűségesebb szí
nészduóját, a Darvas Iván-Garas Dezső pá
rost, elgondolkodhat, hogy abban a föl(d)in
dult világban, amelyben pillanatnyilag élni
kénytelen, a sok egyéb mellett talán a saját
énjét is elveszítette. S ha egy adott pillanat
ban rátalál, esetleg azt kell tapasztalnia, hogy
semmi kedve visszavenni újra. '

De beleélhetjük magunkat a családtagok
sorsába is. Abba a sokszor mulatságosnak tű

nő, de valójában nagyon szomorú dilemma-
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ba, hogy nem tudják, ki az igazi szélmolnár
a malomban, melynek kerekei csak lassan
őrölnek. Ki a férj, az atya, lesz-e gazda újra a
kies malomvölgyben.

KALLAIKATALIN

GERICS JÓZSEF: EGYHÁZ, ÁLLAM
ÉS GONDOLKODÁS
MAGYARORSZÁGON
A KÖZÉPKORBAN

A magyar állam történetének első évszáza
dairól, a keresztény Európához való csatlako
zás nehézségeiről, belpolitikai vonatkozásairól
és jogi megalapozásáról tudósít Gerics József új
tanulmánykötete. A koraközépkori magyar tör
ténelem kiváló szakértője az eddigi írásaiból
már ismert tudósi alapossággal és körültekin
téssel vizsgálja az egyház és az államtörténet
egyes kérdéseit, korabeli forrásaikat, és új ada
lékokkal gazdagítja a modem törté
nettudományt.

A szerző több, mint harminc éves kutatói
munkásságából válogatott tanulmányaiban
István király uralkodásától az Anjou-korig te
kinti át a magyar történelmet. Gesták, króni
kák és legendák, valamint oklevelek és tör
vények mélyreható tanulmányozásával és
elemzésével igyekszik bemutatni a középkor
szellemiségét, eszme- és gondolatvilágát. Ki
emeli a lényeges egyháztörténeti vonatkozá
sokat, amelyek már István korában meghatá
rozták az állami külpolitikát, az első század
második felében pedig az ország szuverenitá
sa szempontjából is fontosakká váltak. Ilyen
alapvető kérdésnek bizonyult az ország Szent
Péternek, illetve Szűz Máriának való felaján
lása. Egy 8. században összeállított adomány
levél szerint Konstantin császár Szent Péter
nek, illetve utódának, I. Szilveszter pápának
adta az egykori római birodalom nyugati fe
lét, és az a széles körben ismertté vált doku
mentum alapozta meg a pápaság főhatalmi

igényét. VII. Gergely pápa Istvánnak is ilyen
felajánló aktust tulajdonított, s ezt a szakiro
dalom úgy értékelte, hogy első királyunk így
próbálta védeni az ország önállóságát. Gerics
József Szent István Intelmei és VII. Gergely pá
pa egy levelének alapos elemzése nyomán ar
ra a következtetésre jut, hogy ez a feltételezett
felajánlás és a pápától való koronakérés ké
sőbbi kitaláció, amiket a pápaság felsőségét

igazoló szándék hívott életre. A nagyobbik
István-legenda szerint a király Szűz Máriának
ajánlotta az országot. Gerics rámutat, hogy



Szent László korában valószínűleg így próbál
ták elhárítani a pápaság evilági fennhatóságá
nak igényeit: ha Magyarország Mária öröksége,
nem minősíthető Szent Péter tulajdonának. A
szerző azt is bemutatja, hogyan próbál a legen
da a császárság hatalmi törekvéseivel szemben
is ideológiai védelmet találni.

A tanulmányok egy jelentős részében a szer
ző jogtörténeti kérdéseket vizsgál. Felhívja a fi
gyelmet a középkori krónikáknak a korabeli
jogéletben betöltött szerepére: törvényhozási és
kormányzati intézkedések indoklásánál, okle
velek vizsgálatánál és hamisításánál, valamint
a nemesség jogi és politikai törekvéseinek alá
támasztásakor egyaránt fontosnak bizonyultak.
Érdekes észrevételeket közöl a rendiség egyes
kifejezéseinek (universitas, communitas) római és
kánonjogi összefüggéseiről, ennek az ún. "két
jognak" a krónikákban történt alkalmazásáról,
bizonyos Árpád-kori jogintézményekről, vala
mint a magyarországi birtoklás nemesi és kirá
lyi vonatkozásairól.

A szigorú értelemben vett törté-
nettudományi megfigyelések mellett a kötet írá
sai a középkori források művelődéstörténeti

kapcsolataira, irodalmi, művészet- és vallástörté
neti összefüggéseire is rávilágítanak. Igazi tudós
magatartást sugallnak. A szerző alaposságra és
pontosságra törekszik, de emellett igyekszik az
olvasó figyelmét is minél jobban megragadni, és
a középkorra vonatkozó ismereteit elmélyiteni.
(Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközi:is
ség)

MONA KRISZTINA

KUN ÁRPÁD: ESŐKÖNYV

Az eddig verseiről ismert fiatal költő Eső

könyv címmel most prózai írásokkal jelentke
zett. Már az 1991-ben megjelent Bálcímű kö
tetben is találhatunk olyan szövegeket, ame
lyek a próza nyelvére való átváltást előlegez
ték: pédául Tűz, A szénégető. Az Esőkönyv eze
ket a kísérleteket teljesíti ki, sikeresen.

Műfaját nehéz meghatározni, regénynek
semmi esetre sem, novellafűzérnek is alig ne
vezhető. A talán a rövidtörténethez legköze
lebb álló szövegek tagadhatatlanul koherens,
magasabbrendű műegészbe tagozódnak. Az
Esőkönyv motívumai az eső, víz, ilyenformán
a halál és az újjászületés köré rendeződnek.

Mitologikus rétegei többértelműek: a Biblia
Noé története adja a vázat, amelyre az újra
elmondott mítosz regényének elemei - a
Száz év magány motívumai -, a néphit (Me-
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dárdus alakja), s a minden nép körében is
mert ősi szimbólumok (víz, béka, kígyó, fa,
disznó) fűződnek fel, melyet a költő saját mí
toszteremtő tevékenysége is tovább színez. A
környezet, a mindennapi tárgyak is jelen
tésseI töltődnek fel, érvényesül a költő egyik
erőssége: képalkotó tehetsége. A történés és
az ember háttérbe szorul az Esőkönyv világá
ban, a hangsúly a természetre esik, s a termé
szet az emberi világ felett levő, elpusztíthatat
lan és uralhatatlan szubsztandaként jelenik
meg. Azonban mindez nem tragikus, a szöve
get semmiképp nem lengi be pátosz: a groteszk,
önironikus hang jellemzi. Bár az alaphelyzet
akár prófétai is lehetne (a Somló hegyen tanyá
zó hős megbízatást kap a túlélésre, akárcsak
Noé, az eljövendő hóözön után ő, Mihály fia
Árpád lesz az egyetlen túlélő), mégis a szöveg
rendre "pátosztalanitja" magát. Lelepleződik és
nevetségessé válik a hős végtelenség-vágya
(Tengerpart, A fácánkakas vagy a varjú), a halha
tatlanságot biztosító költészet (Egy könyvtár,
Asztali beszélgetés) és a mítosz is (Sárkányfag).
Azonban a mű nem csupán egy pusztulás előtt

álló világ humort sem nélkülöző tudomásulvé
tele. A felemelkedés evilági lehetetlensége mel
lett mégis ott a remény és a bizonyosság: a ha
lállal mindannyiunk számára megadatott az át
lépés lehetősége. Kun Árpád második kötete
valóban szép olvasmány.

(József Attila Kör, Balassi Kiadó, 1995)

LIPTAI CSILLA

DOMBÓVÁRI JÁNOS: LAVOlTA JÁNos

A 176 éve elhunyt hegedűvirtuózés zeneszer
ző, Lavotta János (1764-1820) saját korában
Magyarország talán legnépszerűbb muzsi
kusa volt. Nem véletlen, hogy halála után
közvetlenül a Bécsben megjelenő Magyar Ku
rír "Bach Sebestyén és Mozartra minden
tekintetben méltó mesternek" nevezte; Vikár
Béla népzenekutató pedig a múlt század vé
gén úgy vélte: .Lavotta volt, aki nemzeti ze
nénket a régi virágének illatos, de nagyon is
szerény mezejéből avatott kézzel a nemesített
fajták pompázó kertjébe ültette át."

Lavotta életművének megítélése később je
lentősen megváltozott: a verbunkos stílus tör
ténetében játszott meghatározó szerepét - s
így közvetve Liszt, Erkel és Mosonyi alkotá
saira gyakorolt hatását - ugyan mindenki el
ismerte, de néhányan még azt is felvetették,
hogy kompozíciói műalkotásnak tekinthetők

e egyáltalán, vagy csupán dilettáns kísérletek.



Több mint hat évtizeddel a Lavottáról szóló
legutóbbi tanulmány megjelenése után Dom
bovári János vállalkozott Lavotta János életé
nek és művészetének tudományos igényű be
mutatására. Az ötéves intenzív kutatómunka
eredményeit összegző monográfia bemutalja a
Pusztafedémesen született és Tállyán elhunyt
Lavotta sokrétű előadóművészi és zeneszerzői

tevékenységét; az életrajzot pedig az utókor ál
tal kitalált legendák és anekdoták ismertetése
nélkül, elsősorban korabeli forrásokra, doku
mentumokra támaszkodva tárgyalja.

A Lavotta és kora című bevezetés összefog
lalja a 18. század végi Európa és Magyaror
szág legfontosabb politikai és kulturális ese
ményeit, valamint a verbunkosok keletkezés
történetét; s egyben pontosan kijelöli Lavotta
helyét a kontinens zenei térképén. Az élet
rajzi áttekintés röviden tudósít Lavotta po
zsonyi, pesti, kolozsvári és miskolci korsza
káról; tiszaszőllősi, deregnyői, berentei és
gesztelyi kalandjáről, valamint a kor magyar
irodalmának nagyjaihoz (Csokonai, Kazinczy,
Kölcsey) fűződő kapcsolatáról. Önálló fejezet
értékeli Lavotta zeneszerzői és hegedűmúvé

szi pályáját, valamint a kor színházi életét is,
hiszen Lavotta gyakran muzsikált teátrumok
ban, így az Erdély Nemes Magyar [ádzó Ma
gyar Társaság és a Pest-Budai Magyar Teát
romi Társaság előadásain. A Lavotta János em
léke az utókorban című fejezet a Lavottáról szó
ló irodalom sajátosságait, valamint a tállyai
és sátoraljaújhelyi Lavotta-emlékünnepségek
történetét összegzi.

Érdekes és tanulságos a monográfiához csat
lakozó kép- és dokumentummelléklet, amely
többek között Lavotta kézírását, portréját, né
hány kéziratos és nyomtatásban megjelent
kompozíciójának címlapját, valamint síremlé
két és családjának nemesi címerét is bemutaíja.
(Szent Maximilian Könyvkiadó, 1995)

RETKES ATTILA

KERESZTY RÓKUS: JÉZUS KRISZTUS

A könyv nyugodt feldolgozása hallatlan bé
kességet ad az olvasónak.
Hogy kicsoda Jézus Krisztus valójában; ne
kem, neked, az emberiségnek, dühödt, re
ményt vesztett, cinikus és meggyőzettetésre

vágyó kortársainknak? Ez a leglényegesebb
egzisztenciális kérdés.
A természetfölötti igazság keresése sokkal erő

sebb kortársainkban, mint ahogy felületes be
nyomások alapján gondolnánk. Az út rögös, A
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kereső ember tévutakon, zsákutcákon és kité
rökön keresztül nehezen jut el igaz felismeré
sekhez. ha nem képes bizalommal beleka
paszkodni biztos baráti kézbe, és nem talál
úljelzőket.

Ez a könyv ilyen barát, akinek fenntartás
nélküli bizalommal lehet feltenni okos és ok
talan kérdéseinket. Az útjelző táblák, ame
lyekre rámutat útkereszteződéseknél vagy
veszélyes útszakaszokon, elmozdíthatatlanul
állnak. Az írás belső logikája nem tűri, hogy
ostoba vagy értetlen vagy csak fontoskodó
csavargók tréfából, vagy ki tudja miből, egy
ködös hajnaion átcseréljék az útielző táblákat.

Századunk felnőtt keresztényének három
valóságot kell tudatosan elfogadnia, és szilár
dan beépítenie hitébe, akár keresztény vallá
sos családi háttérből nőtt fel, akár materialista
világnézet vagyellenségesen istentelen csa
lád, környezet vagy bármilyen személyes
múlt van mögötte.

Ezek a sarokpontok. amelyeket minden
esetben külön-külön kell elfogadni:

- a Teremtő Isten léte;
- Jézus Krisztus, a személyes Megváltó;
- Az egyház mint "communio".
A szerző könyvében olyan szintézisben ál

Iílja elénk Jézus Krisztust, hogy mindhárom
kérdés választ, a problémasor feleletet kap,
külön-külön és organikus egységben, a leg
mélyebb összefüggésben. Egymás mellé tet
tem a Bevezetést és a Zárógondolatok fejezetét.
A kettő teljes mértékben egybevág.

A szerző maga elé tűzött, világosan meg
fogalmazott célja mintegy 400 oldalon keresz
tül következetes, világos, egyértelmű kifejtés
ben tárul az olvasó elé. Az egzisztenciális fon
tosságú kérdéseket a "mai ember számára
érthető módon megfogalmazva" válaszol
mindig a Szentírásból kiindulva, az Atyák
írásaira támaszkodva hiteles történelernszem
lélettel. A válasz "teológiai válasz", de felel
arra az egzisztenciális problémára, ami a fel
tett és feltehető kérdésre adott válasz megér
tésében a háttér-akadályt jelenti, mert az
"életfiIozófia" és az "életvitel" megváltoztatá
sát kívánná meg, és ebben a megváltoztatás
ban segít a becsületes, tiszta gondolkodás.

A könyv szernlélete és szerkezeti felépítése
mögött szükségképpen ott van a szerzö hite,
becsülettel végigdolgozott, megjárt életútja.
Ilyen írás nem születhet meg csupán csak teo
lógiai tanulmányok komoly munkája révén.
Az a Jézus Krisztus, akit a könyv bemutat, két
ségtelenül átvezette a szerzőt szakadékok fölött és



hosszú alagutakon, amelyeket egyetlen em
ber sem kerülhet el élete során. A sorok kö
zött jelen van az az Élő Isten, személyesen az
Isten Fia, aki egészen Isten és egészen ember,
aki "Istenhez, önmagunkhoz és embertár
sunkhoz való visszatérésünk útja, a kereszt,
az élet forrása". Ez a Jézus Krisztus volt a
"Harmadik" a sok személyes beszélgetés ide
jén, amelyek nem kevés motivációt adtak a
szerzőnek a fiatalok problémáinak megvála
szolásában.

A zárófejezet 14 pontja persze "nem töre
kedhet teljességre", de lényegesen több, mint
kezdet. Útra állítása a szellemnek és a lélek
nek, ahol a becsületes értelem képes már ma
ga is továbbmenni a hit biztos talaján. A szer
ző munkamódszert és szerszámot ad az olva
só kezébe. A feltett és feltehető ellenvetéseket
komolyan veszi, megszólaltat mínősített ta
núkat, ismertet tekintélyeket. Szokott, vagy
most divatos ellen-tételeket nyugodtan ki
mond, de mindig világosan megkülönbözteti
a véleményeket, a bizonytalanságokat attól,
amit az Evangélium elénk ad, és amit az egy
ház tanít. A rövid, "másszóval" összefoglalt
tétel elejét veszi annak, hogy az olvasó ked
vét veszítse a "teológiai zsargon" szükségsze
rű alkalmazása miatt. Nem kell megkérdezni,
mert mindig egyértelmű, hogy tulajdonkép
pen mi is az igazság, hol van a csúsztatás.

Nagyon tanulságos, ahogy teremtett voltunk
korlátozottsága nyilvánvaló lesz. Az emberi té
vedőképesség variánsai eléggé szűkek a hitünk
kérdéseiben. A történelem folyamán sikerült
ezeket kimerítenünk, és ma is a régi tévedése
inket variáljuk újrafestett színfalaink előtt.

Az írás nem szorítható be a szokott kate
góriákba, annál szintetikusabb. Nemcsak bib
likus teológia - habár leginkább az -, de
nem kizárólag üdvtörténeti, bár sok szem
pont arra utal nem illik be a szisztematikus
teológiák egyikébe sem. Leginkább a "mo
nasztikus, megélt teológia" jelzője alkalmaz
ható, ha mindenképpen fontosnak gondol
nánk, hogy valamilyen "jelzővel" felcímkéz
zük. Ez a "megélt teológia" azonban száza
dunk életében taposta ki magának a Krisztus
hoz vezető utat, vagy "másszóval" inkább
engedte, hogy értelmét, akaratát, affektív em
beri világának egységét megvilágítsa az a Jé
zus Krisztus, akihez az odavezető út egyér
telmű jelzőtábláit sorban lebetonozta az olva
só számára.

A könyv a szó legnemesebb értelmében "tan
könyv", mert aki végigdolgozza az értelemmel
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megközelíthető misztérium állomásait, az
meg kell hogy változtassa életét.
(Szent István Társulat, 1995)

TfMARAcNES

TAMÁSI MIKLÓS HALÁLÁRA

A nyugati magyar irodalom képviselői kö
zött, kevesen kerültek földrajzi távolságban
olyan messzire a szülőföldtől, mint a Csen
des-óceán partján Vancouverben ötvennyolc
éves korában elhunyt Tamási Miklós, Kere
csendi Kiss Márton szerint "a magyar költé
szet egyik kiváló, "névtelen" énekmondója.

Az 1956-osszabadságharc vérbefojtása után
a Soproni Erdészeti Főiskola diákjaival sodró
dott a Csendes-óceán partjára, Első versei a ha
zai megtorlás nyomasztó élményének árnyéká
ban, az emigráns lapok oldalain jelentek meg.

Tamási költészetében két ellentétes szándé
kot igyekezett megvalósítani: rögzíteni az el
röppenőt és elevenné tenni a mozdulatlant.
Önéletrajzi verseiben megkapó szemléletes
séggel festi érzelemvilágának eddig föl nem
fedett mélységeit, vallomást tesz Istennel
folytatott belső beszélgetéseiről.

Sokan tartották Tamási Miklóst a nyugati
magyar irodalom egyetlen népi költőjének,

aki a Sinka-Erdélyi hagyaték folytatója és to
vábbfejlesztője. Lírájában erősen jelentkezik a
Békés megyei táj hangulata, amit a Csendes
óceán lüktetése övez és tesz egyedülállóvá a
magyar lírában.

1977-ben jelent meg első verseskötete Esz
kimó szerelem címmel, amely akkor a nyugati
magyar irodalom kiemelkedő eseménye volt.
Nagy szavakat nélkülöző költészetéb?l hi
ányzik minden sallang: Kanada nyugatí part
jain állított emléket az annyiszor megálmo
dott szülőföldnek:

Birsalma-illatú szobák,/lágy, megtört, délutáni
fény./Fehérbehajolt nagymamák/horgolnak a kép
szegletén./ Megráncosodott alkonyok./A légyfogó~

ban sír a légy./Csalfa üveg volt: megfogott./Sírm
már ennyi is elég./(Emlékezés).

Tamási Miklós lírája a teljes emberi élet
vállalása. Tamásit a költői őszinteség arra
készteti, hogyaleglényegesebbről szóljon,
mint például a Kereszt című versében is:

Merengő szív és derengő értelem/Téged dícsér
jenek/Vonal találkozás,/ nő és férfi jel egyesülé
se,/egység jele és az érkezés ígérete/Már régen
nem fájdalom,/únt kötelesség, fegyelmező kény
szer,/de az eljegyzettség stigmatikus szabályai/ve
títenek életemre (Megváltó Kereszt).



Tamási Miklós szürke hétköznapokból
emelkedett a nyugati magyar irodalom par
nasszusára, hogy 1990 után lassan szülőhazájá

ban is elnyerje azt a helyet, melyet kiérdemelt.

HAASGYÖRGY

NAGY IMRE: BERTÓK LÁSZLÓ
(Beszélgetés és tanulmány)

Tíz beszélgetés során ismerkedhetünk meg a
Pécsett élő, alkotó kitűnő íróval. Az ismétlő

dő párbeszédekből ~e~~sak .szigorú önk~iti

kával épített költői vilégéval ismerkedhetünk
meg, hanem az eln:'~lt,.évtizedek tö~én~tével,
helyi irodalompolkitikájéval, szellemi függet
lenségi törekvéseivel is. Pécs régóta fontos iro
dalmí központ, s kivált azokban az években
alakul ki élénk irodalmi élet a városban, amikor
Várkonyi Nándor megindította a Sorsunk című

folyóiratot. Várkonyi, aki kora egyik sokoldalú
kultúrtörténésze és írója volt, testi hibája miatt
nehezen látta el az organizátori szerepet, mégis
központja lett a város irodalmi életének, s ő te
remtette meg azokat az alapokat, amelyekre az
tán bízvást építhetett a Dunántúl és a Jelenkor,
utóbbi Tüskés Tibor és Szederkényi Ervin fő

szerkesztősége idején a legszínvonalasabb hazai
folyóiratok egyike volt. A merészsége miatt el
mozdított Tüskés egyébként a fiatal írók ösztön
zőjeként is értékes irodalornszervező tevékeny
séget fejtett ki, Bt;rtók ~szl~ is úgy e?,!é~i}<
főszerkesztői éveire, mint kibontakozasat jóté
konyan segítő eszten.dőkre.Utóda: Szed~rk~nyi
Ervin nem irodalmár volt, de kitűnő ízléssel
adott teret a különféle irányzatok képviselőinek,

s megpróbálkozott a lehetetlennel: egyensúlyoz
ni a különféle pártpolitikai elvárások között,
hogy teret adhasson az értékes irodalomnak.
Hogy ennek az életformának mekko~a volt a
szerepe korai halálában, sosem tudhatjuk meg.
Meggondolkodtató, hogy e korszaknak, amelyet
tiltások és cinkos összekacsintások tettek kiís
merhetetlenné, hány hasonló áldozata vol~!

Nagyjából ebben a környezetben lett jelen
tős költő Bertók László. Amint nemrég meg·
jelent Priusz című önéletírásából is tudjuk: so
káig megbízhatatlannak minősítették, renge
teg akadályt kellett leküzdenie, míg megtalál
ta kibontakozása útját. Akire ezekben az
években ránehezedett a bizalmatlanság súlya,
nehezen szabadulhatott mások miatt hordott
terheitől. A kor irodalmának történetére az
önkifejezés megtalálásáért vívott küzdelem
legalább annyira jellemző, mint a stílus
eszközök változása. Bertók László lelkierejét,
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tudatosságát és tehetségét is jelzi, hogy ki
tudta formálni saját független - ezt külön is
hangsúlyozni érdemes - költői személyisé
gét, öntörvényű látás- és alkotásmódját.

Hogy egy beszélgetés igazán érdekes le
gyen, ahhoz legalább ketten szükségesek. Nagy
Imre kitűnő társa a költőnek. Alaposan tájéko
zódott életművében,a köteteivel foglalkozó kri
tikák közül jó érzékkel választotta ki a fontosat,
újat, ha kell, tapintatosan a háttérben marad, ha
úgy lálja szükségesnek, kérdéseivel veszi át a
kezdeményező, irányító szerepet.

Mostanában meglehetősenelvontan köze
lítenek az irodalomhoz, s annak emberi, tör
téneti tényezői gyakran elhomályosulnak.Ta
lán azért is olvastuk a felfedezés örömével e
párbeszéd fejezet~it~egy kiv~l~ köl.!ő higgadt,
őszinte önvallomasat. (Pannoma Konyvek)

RÓNAY LÁSZLÓ

PÉTERY BALÁZS-BARSI BALÁZS:
VILÁG VILÁGOSSÁGA

Beszélő képek és láttató szavak ritmusa tagol
ja a könyvet, a Kapisztrán Szent Jánosról ne
vezett Ferences Rendtartomány millecentená
riumi kiadványát.

Árpád-kori templomok átimádkozott falai
hallgatnak és beszél~ek a képeken - ~ m~l
lettük egy imádkozo ember gondolatai szól
nak: Istenről, istenkeresésünkről. boldog és
fájdalmas életünkről, a "beata passio"-ról.

A két szerző így foglalja össze közös vállal
kozásuk célját: "Szernlélődve szeretnénk ben
neteket vezetni, mi, a két Balázs, úgy, hogy köz
ben mi magunk is tanuljuk a szemlélődést,

amely az ingyenes szeretet állapota."
Képek szavai és szavak képei kiegészülnek

egymásba~. Cs;nd ve~zi k?rü~ a !emplo~0I<.:'t:
az önmagan túlmutató szepseg titkos csöndje,
Csend honol a gondolatok mélyén is: az Istenre
rácsodálkozó ember csöndje, Ezeréves keresz
ténységünk tanúi ezek a templomok, s ezen az
ezeréves hagyományon felnőtt keresztény tanú
az író, a "kozmosz éjjeliőre", a "világ kapcsa".
"Sokan keresik ma az ilyen szavakat: VI. Pál pá
pa mondása szerint a világ ma nem a tanítókat,
hanem a tanúkat igényli", mondja a könyvet
ajánló előszóban Várnai Jakab tartományfőnök.

A belső címoldalon egy 11. századi kor
pusz ragyog: Ö a kapu, akiben összetalálkoz
nak képeink és szavaink: a világ Világossága.
(Efo Kiadó, 1996)

BERNAT LÁSZLÓ


