
HÉT ÉVSZÁZAD MAGYAR KÖLTŐI

E monumentális válogatás a 13. század végén
keletkezett Ó11U1gyar Mária-siralomtól kezdve az
1967-ben született Tóth Krisztina verseüg ad
minden korábbinál teljesebb és hitelesebb ke
resztmetszetet a magyar költészetről.Több mint
két és félezer oldalon tanúsííja költészetünk év
századainak sokszínűgazdagságát és szépségét.
Végre megszabadulva a korábbi évtizedek ideo
lógiai természetű válogatási szempontjaitól eb
ben az antológiában maradéktalanul érvénye
sülhetett a szerkesztők irodalomismerete és ér
zékeny versértése. Itt már nem játszottak közre
zavaró köriilmények, nem szóltak bele a mun
kába az esztétikai hatás, valamint a történeti ér
ték rovására menő válogatási kötelezettségek. A
könyvet Kovács Sándor Iván és Lakatos István
szerkesztette Németh G. Béla közreműködésé

vel, tipográfusa pedig Szántó Tibor volt.
Kovács Sándor Iván az Eötvös Loránd Tu

dományegyetem professzora, a Régi Magyar
Irodalomtörténeti Tanszék vezetője. Az ő mun
káját dicséri a kezdetektől a 17. század végéig
terjedő válogatás. A kötetnek ez a része hibátlan
arányérzékre vall: ezeknek az első századoknak
minden értékes költője szerepel benne. Sót, né
hol a mai történetismeretnek és ízlésnek meg
felelőert rávilágít olyan értékekre is, amelyek a
korábbi évtizedekben érdemüknél kevesebb
helyet kaptak, mint például Gyöngyösi István.
De érvényesíti a válogatás az utóbbi évtizedek
szövegfilológiai találmányait is. Ilyen a TIZ-so
rosok mesterének elkeresztelt 16. századi költő

szerepeltetése, aki Weöres Sándor emlékezetes
Három veréb hai szemmel cím ű antológiájában
tűnt fel, gyaníthatóan éppen a jelen összeállítás
szerkesztőjének sugalmazására.

Lakatos István kitűnő költő, aki már pálya
kezdésének idején méltán bekeriilt a máig leg
jobb kortársi válogatásba, Sőtér István Négy
nemzedék cím ű antológiájába. Hogy is hagyhat
ta volna ki mai költőtársait. hogy is készíthetett
volna olyan válogatást a 18. századtól kezdő

dően, amely megáll valahol a 20. század egy
kijelölt pontján, Pedig nyilván ez lehetett a szer
kesztés legvitatottabb kérdése. A recenzens la
katos Istvánnak ad igazat, és azt mondja, helye-
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sen tette, hogy az élő költészetet is fölvette ebbe
a kánonképző antológiába. Akik a líra század
végi elmúlásáról, jelentéktelenedéséről értekez
nek az utóbbi időkben, most láthatják, mennyi
szép vers keletkezett a mi korunkban is.

A recenzens inkább azt hiányolja, ami kima
radt a válogatásból. így sajnálattal lálja, hogy
kevesebb helyet kaptak a posztmodern küiönfé
le irányai, melyek nemcsak divatjelenségek,
mint ahogy a szerkesztő a kötethez írott utósza
vában állítja. Ráadásul a posztmodern mellett
kimaradt a vizuális költészet és általában mind
az, amit a neoavantgárd körében tartatnak szá
mon. Ez bizony akkor is hiány, ha ezúttal nem
"felülről" megszabott ideológai szempontok
kurtították meg a válogatást, hanem a válogató
ízlésvilága ítélt a költészet szempontjéból nem
létezőnek egész áramlatokat.

A korábbi irodalomtörténeti feldolgoZások,
tankönyvek és antológiák kötelezően előírt ún.
Petőfi-Ady-József Attila vonulatával szem
ben Lakatos István láthatólag egy másik "vo
nulatot" igyekezett érvényesíteni. Az arányok
ból ítélve ő az Arany-Babits--Újhold kontinu
itási sort emelte első helyre. Noha a recenzens
szíve szerint tartózkodnék mindenfajta "fő vo
naltól", és olyan nagy költők között, mint Ady
és Babits, nem tenne értékválasztó különbséget,
elismeri, hogy a válogatónak joga van ilyen kü
lönbséget tenni. Inkább azt sajnálja, hogy a kö
tetbe belekerült Ady-válogatás lélektelen, az is
mert antológia-darabokon túl nem fedeztet fel
olvasójával egyetlen, eddig kevesebb figyelem
re méltatott verset sem, hogy kimaradtak olya
nok, mint a Sárban veszett M, Tiltakozni ésakarni,
A szamaras ember, és sajnos még hosszan lehetne
sorolni, mi minden. Láthatólag lllyés seIl} La
katos hőse, itt olyan belső irányokat jellemző

versek maradtak kívül, mint a korai Úrfelmuta
tás és a kései Koszorú. Kár volt elhagyni Erdélyi
József első köteteiből az Ibolyalevelet vagy a Fűz

Katát, mert ezeknél nem írt később szebbeket. E
ponton azonban abbahagyom a címek sorolá
sát, mert tudom, hogy effajta jegyzéket a világ
minden antológiájával szembe lehet állítani.

A tartalomjegyzéket meg lehet magyarázni
az egyéni ízlés működésével: s tegyük mindjárt



hozzá, jó, hogy egyéni ízlés érvényesülhetett
a válogatásban. Kevésbé megmagyarázható a
korszakolás, kevésbé érthető a fölvett hatal
mas tömegű anyag rendszerezése és tagolása.
A sorrendbe állítás alapelvét még helyeselni
lehetne: a költők születésük időrendjében

szerepelnek a kötetben még akkor is, ha ez
olyan hagyománybontáshoz vezet, hogy e
lőbb olvashatók Arany 1860-7D-es években
keletkezett versei, rnint azok, amelyeket Pető

fi az 1940-es években írt. Arany hat évvel ko
rábban született. Ez elfogadható érv. De hogy
miért kellett mechanikusan századok szerint
tagolni, fejezetekre osztani az anyagot, ezt
már nem indokolja semmi. így az a furcsa, sőt
mulatságos helyzet állott el, hogy az 1980
ban elhunyt avantgárd költő, Palasovszky
Ödön még a 19. századba tartozik, mivel
1899-ben született, a magyar romantika olyan
irányteremtő költője, mint Kisfaludy Károly
viszont a 18. századba sorolódik, noha abban
egyetlen verset sem írt, és 18. századi költő

nek minősül Kölcsey is. Még furcsább, hogy
a valóban 18. századi Faludi Ferenc és Amadé
László, akik ráadásul még a rigorózusan vég
rehajtott elveknek is megfelelnének, hiszen
mindketten 1704-ben születtek, rejtélyes mó
don a 17. században kaptak helyet.

A kötet szerkesztői ezeket a hibákat és fogya
tékosságokat remélhetőleg kijavítják majd az
antológia második kiadásában - a recenzens
pedig reméli, hogy lesz második és még többe
dik kiadása is ennek a hiányosságai ellenére
hasznos és szép könyvnek. (Teuan Kiadó)

KENYERES ZOLTAN

FADRUSZJÁNOSÉSPOZSONY

Fadrusz János első monografikus kiállítása
Szlovákiában nagy mértékben hozzájárul a
szobrász életművének feltérképezéséhez.

A kiállítás anyaga a pozsonyi gyűjtemények
ben található művekre korlátozódik; ezért pon
tosabb lett volna a "Fadrusz János művei pozso
nyi gy\íjteményekben" cím. Ám meg kell je
gyeznünk, hogy válogatásról van szó.

A kiállítás húsz év alkotómunkájáról nyújt
képet, miközben a bemutatott anyag túlnyomó
részét korai, többségükben még Fadrusz bécsi
akadémiai tanulmányai előtt vagy alatt készült

318

mellszobrai teszikki. A kiállított gipsz-, bronz- és
márványbüsztök jól illusztrálják Fadrusz portré
szobrászatának fejlödésvonalát a kezdetleges meg
munkálási módtól (Korlxly Ferenc portréja, 1883), a
tilgneri szellemben aprólékosan kidolgozott, ám
kissé üres, mesterkélt portrékon keresztül (Scom
pariné mellszdmi, 1886) a mesterien megmunkáIt,
.Jényeglátó", letisztult forrnaképzéssel készült
művekig (Laforest kanwgy büsztje, 1888). Fadrusz
bécsi tanulmányai idején készítette a kiállítása
másik részében bemutatott szobrok többségét,
például a Feszületet, mely meghozta számára a
szakmai elismerést. A Pozsonyban is több pél
dányban őrzött műre a kiállításon csak egy kisebb
méretű fénykép utal. Fadrusz carrarai márvány
ból készített Mária-Teréziaemlékművéről szépen
összegyűjtött dokumentációs anyagot láthatunk,
korabeli fényképeket, stb. Itt tekinthető meg Má
ria-Terézia lovasszobrának plasztilinból készül
modellje. Tudvalevő, hogy az emlékművet a po
zsonyi koronázódomb helyén állították fel 1896
ban, ám a szoborcsoport 1921.okt. 26-án vandál
pusztításnak esett áldozatul.

A kiállítás egyik felfedezése az Erzsébet ki
rályné-ernlékmű első tervezetéhez készült ta
nulmányfigurák, melyeket az újabb irodalom
elveszettnek hitt. Az újonnan felismert nyolc
alak közül három - mint ismeretlen szerző

műve -1964-ben az akkori Csehszlovák Tele
vízióhoz került. Fadrusz János művészete a tör
ténelmi szobrászat iskolájába sorolható, s ehhez
mérten kell azt értékelnünk és újraértelmez
nünk. Napjainkban elérkezett az idő, hogy
szobrászatunk ezidáig túlzott érzelmekkel ve
gyített tudományossággal megítélt időszaká

nak és irányzatának megtaláljuk a helyét a mű
vészet történetében. Fadrusz monumentalitás
iránti érzéke hamar összhangba került az állam
által megkívánt patetizrnussal, melyet magas
fokon volt képes megtestesíteni. (A kiállítás
megtekinthető a pozsonyi Mirbach-palotában.)

KiSS SZEMÁN ZSÓFIA

AZ ÉLEfBÖLCSESSÉG KÉZIKÖNYVE

Az 1992-es észak-amerikai választási hadjárat
alatt Gail Goldwin író a New York Tirnesban az
elnökjelölteknek nyári olvasmányként Craci
án Oráculo manual-ját ajánlotta. Kevesen tud
ták, miről is van szó. Egy kiadó azonban felfi-



gyelt rá, s mivel csak egy sallangos, régi for
dítást talált, újat készíttetett. S lám, közönség
siker lett: rövid idő alatt több mint százezer
példány kelt el belőle. Az új magyar kiadás
nak aligha lesz hasonló visszhangja, de min
denesetre örvendetes, hogy a spanyol barokk
e kimagasló alakja napjaink olvasói számára
hozzáférhető lett. Annál inkább, mert a ma
emberének is hasznos tanácsokat adhat.

A jezsuita Baltasar Graciánt (1601-1658) ol
vasta a fiatal Rákóczi, ismerte Mikes Kelemen,
és fordította - bár nem spanyol eredetiből 
Faludi Ferenc; magyar változatával, a Bölcs és
figyelmes udvariember-rel "fegyvert, oltalmat kí
vánt a hamis világ ellen adni".

Az Oráculo korántsem "az udvari képmuta
tás és züllöttség kézikönyve", mint olvashattuk,
nem Ifa világi érvényesülést kereső, gátlástalan
udvaroncnak" akarja a méretükre szabott erköl
csöt háromszáz aforizmában összefoglalni. Gra
ciánt mindig a "felsőbbrendű egyén", a "hős" és
a "bölcs" érdekelte. Az emberről rossz vélemé
nye volt, s nem hitt a társadalom megváltozta
tásának lehetőségében. Az adott körülmények
között, a mindennapi valóság keretében akarta
az arra érdemeseket diadalra segíteni.

A Graciánt csak felületesen, másod- vagy
harmadkézből ismerők elmarasztaló ítéletét bi
zonyára az magyarázza, hogy a felsorolt, kívá
natos tulajdonságokból és magatartásokból egy
hidegen számító, hamisan udvarias, csak saját
érdekeit tekintő "felsőbb ember" alakja rajzoló
dik ki. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy el
lenségesnek érzett világban keresi helyét.

Számos szentenciája mindmáig nem vesztet
te érvényét: "Tartsd többre a jót a soknál." 
"Nem szabad könnyen hinni, sem hamar sze
retni." - "Nem okos dolog, ha valaki keresi a
bajt, de ha jön, menjen elébe, hogy legyőzze."

S nem utolsó sorban: "Óvakodjunk feljebbva
lónkon túltenni". Alapelvek gyakorlati taná
csokkal és meglátásokkal váltakoznak, s mind
egyikhez fűz néhány soros kommentárt. Leg
jobb talán úgy olvasni, hogy hol itt, holott üti
fel az ember, s elgondolkodik egy-egy intelmén.

A fordítást Gáspár Endre készítette 1943
ban, ezt adták közre "a szöveghűség érdekében
szükségesnek mutatkozott kisebb korrekciók
kai" . Hogy ki végezte ezt a fontos munkát, nem
tartották érdemesnek közölni. Nyelvezete vilá
gos; nem akarta a barokk kor ízét átmenteni.
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Egyik-másik kifejezése talán túl modernül
hangzik (üzletember, embrionális állapot). A
kötetet rövid életrajz és jegyzetek egészítik ki,
melyek az egyházi dolgokban és a spanyol
nyelvben való hiányos jártasságot is példáz
zák: a szerzetesek "fogadalmat" és nem "es
küt" tesznek, Gracián egyik művének címé
ben pedig "agudeza" nem "találó kifejezést",
hanem "éleselméjűséget" jelent.

Befejezésül hadd álljon itt "nagy mesterszabá
lya", melyhez .magyarézatot fűzni fölösleges":
"Használjuk az emberi eszközöket, mintha isteni
ek nem volnának, és az istenieket mintha embe
riek nem volnának." (Windsor Kiadó)

RÓNAI ZOLTAN

GRENpEL LAJOS: ÉS ELJÖN AZ Ő
ORSZAGA
Az ügynök, aki a hóesést is letartóztatná

A több száion futó, "polifon" elbeszélés hetero
gén regényvilágot teremt, mely a konkrét törté
nelmi szituációk aktualitása és a mitikus világ
örökléte; épelméjűek és őrültek; beszervezett tit
kosügynökök és naiv civilek; lelkes forradal
márokból a korrupeióval józanul megalkuvó
polgárokká átvedlő emberek ellentéteiből tevő

dik össze. Az ellentét azonban látszólagos.
Amint a cím ígéri: megváltásmítoszróllesz szó,
az örök emberi vágy megvalósulása, a szemé
lyes és társadalmi lét boldog beteljesülésének le
hetőségei kerülnek újra tárgyalásra.

A kérdés csak az, hogy ki az az "Ö", és me
lyik "országnak" kellene eljönnie. Több meg
váltó-jelölt is akad, sőt: vannak önjelölt és felül
ről utasított, vagy éppen kitalált krisztusok. Az
ország pedig lehet a McDonald's-ek, a hambur
ger és a coca-cola világa, de lehet a társada
lomtól elzárt hely, ahol - szó szerint - semmi
nincsen: a világ vége, a hiány világa. A konfúz
szituációt a végletekig profanizálódott megvál
tás-képzet eredményezi: valójában sohasem
dönthető el, melyik az igazi, mert a helyzet lé
nyege, hogy több is lehetséges, .s megfordul
megváltó(k) és megváltottak viszonya: nem a
hívek követik a Látogatót, hanem fordítva: a
Krisztus-kép formálható tetszés és igény sze
rint. S ez már nem is tragikus, hanem ironi
kus, önmagától is távolságot tartó világképet
mutat: semmi nem valódi, és senki nem az,



aminek látszik. A szavak elvesztik kapcsola
tukat a valósággal, s ettől kezdve semmi sem
vehető komolyan, mindig fennáll a csalás és
árulás lehetősége, s a világot a gyanú örökös
jelenléte irányítja. Krisztus országa helyett te
hát csak az "ügynök" országa jöhet el, aki a
kapitalizmus ármánykodását szeretné felfe
dezni a hóesésben is - ami csak első pillan
tásra tűnik abszurdumnak: ha a világ eltitkolt
érdekek hálózata, s az érdekek és Tervek tel
jesítésére a legrafináltabb csalásokat is fel le
het használni, miért ne derülhetne ki akár a
hóesésről is, hogy titkosügynök? Kérdés,
hogy "a szavak önmagukban jelenthetnek-e
egyáltalán valamit", s a válasz csak ez lehet: "a
szavak önmagukban nem is léteznek". A szavak
önazonosságának elvesztése a világ és a sze
mélyiség önazonosságát is megszünteti. A
megoldás pedig: a szkepszis, melynek legszo
morúbb következménye, hogy - bár csaló
dik saját világában - kivonulása csak egy
ugyanilyen világ felépítéséhez vezethet. Az
életpályák előre meg vannak határozva, vá
lasztás nincs, a kitörés reménytelen, mert az
alakját és neveit változtató "ügynök" - nem
személy, hanem egy minden ízében a gyanú
által irányított világrend megnyilatkozása. S
ennek a világrendnek legnagyobb veszélye,
hogy - bár uralkodásra rendezkedett be -,
önmagának sem ura: megfigyelő és megfi
gyelt, csaló és becsapott egyszerre. Sohasem
dönthető el, hol állunk éppen az érdekek há
lózatában, irányítunk-e, vagy pedig bennün
~et irányítanak.

S az önmaga tragikus szétesettségét lassan
cinikus fölénnyel szemlélő társadalom a
krisztusi alázat példázata, a lábmosás értel
mét is csak a higiénia praktikus igényében
képes meglátni, hogy "Mindennap (...) húzza
nak tiszta zoknit, mert alábszag lerombolhatja
mondanivalójukhitelességét". A példázat korni
kus profanizálásának hátterében mégis komo
lyabb probléma áll: a Szentírás gyakorlatias ha
szonelvvé változtatása nem csupán abszurd
véglete-e a viszonylagosság tudatát, szavak és
valóság elválasztottságát életelvként elismerő

gondolkodásmódnak? (Kal/igram, 1996)

SZITAR KATALIN
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KUKORELLY ENDRE: MINTHA MÁR
TúL SOKÁIG ÁLLNA

Kukorelly Endre a legújabb magyar irodalom
kánonának meghatározó szerzője. A lírai és pró
zai műnemben is számtalanszor bizonyított, sőt
esszéinek és publicisztikai írásainak gyűjtemé

nye is napvilágot látott. A Mintha már túl sokáig
állna című a második prózakötete.

A könyv kereken száz kisprózát tartalmaz.
A bevezető írást kilencvenkilenc római szám
mal jelzett munka követi. A kerek egész és az
antikizált jelzés némi klasszicisztikus hatást ad,
ami azért is sajátos, mert Kukorelly írásai ép
penséggel ellentmondanak a klasszicizmusra
jellemző szigorú elhatárolásnak. A szerző mint
egy érvényteleníti a konvencionális formák ér
telmezési kódjait. Ezenkívül ő az, aki leginkább
az alulstilizált nyelvi változatokat teszi meg
művei anyagának, ő az, aki így szinte a legra
dikálisabban alakít(hat)ja át a hazai közönség
irodalomesztétikai elváráshorizontját, az olva
sók adott generációjának közös előfeltevéseit.

A hétköznapi, esetenként agrammatikus
nyelv - az, amit a nyelvész Bemstein korlá
tozott kódnak nevezett el - az eredeti
beszédaktusból az irodalmi elvárás regiszte
rébe emelve egészen sajátos jelentéstöbbletet
eredményez, tulajdonképpen a klasszikus
modem metafora funkcióját veszi át.

Nyelv és szubjektum egymásrautaltsága az
oka annak, hogy a Kukorelly-prózákban sorra
úgynevezett minimalista hősök jelennek meg,
olyanok, akik nem urai sorsuknak, a körülmé
nyek által meghatározottak. A narratívákban így
az úgynevezett másodlagos, következményes ele
mek dominálnak, egyfajta elfojtott drámaiság. A
kiemelkedő szerző nyelvi magatartása mintha
csak arra figyelmeztetne bennünket, azt tudatosí
taná, hogy a világot, amelyet szokásos interakció
ink során oly magától értetődőnek, szilárd alap
zatúnak vélünk, mennyire esetleges alapvetőnek

vélt kategóriái, instanciái indolensek és mégis
törékenyek, olykor kifejezetten banálisak. (Je
lenkor, 1995)

PAYER IMRE


