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Rába György: Ráismerek (Balassi Kiadó) - Lator
László: Összes versei (Európa Könyvkiadó) - Ju
liász Ferenc: Pipacsok a pokol fölött (Litera nova)
- Dobai Péter: Önmúltszázad (Nagyvilág
Könyvkiadó)

Mostanában elég ritkán adatik meg, hogy fel
hőtlen örömünket leljük verseskönyvekben.
Megfelelő anyagiak birtokában, kellő önbiza
lommal bárki megjelentetheti verseit, más
kérdés, hogy ez az infláció javára válik-e az
igazi költészetnek. Ez a négy kötet, a négy
lírikus azonban mindenképp megkülönböz
tetett figyelmet és méltánylást érdemel.

Rába György újabb verseit olvasva az öre
gedés szépsége és fájdalma érinti meg az 01
vasót. A költő szemünk láttára összegzi léte
tapasztalatait, s mert azok közül való, akik
nek nincs rejtegetnivalójuk, e gondolati út so
rán nemcsak emlékeibe, álmaiba enged bepil
lantást, hanem finom iróniával korának képét
is megrajzolja. Olyan korét, amely bőven kí
nál pozitív és negatív élményeket, s alkalmat
ad a hűség és az árulás természetének meg
ismerésére. Több versében is számot vet éle
tével örömeit és csalódásait rezzenéstelen ob
jektivitással tárva az olvasó elé. Önelemző ál
lapotrajzai közül kiemelkedik a Leltár:

Amit kezem eszkábált szétesett
okoljam-e érte az éveket
falat nem tartott meg a veríték se
elkorhadt keményfájú kerítése
naponta kigyúlt mosoly kifakult
testvéri ölelő kar lekonyult
elpattant a komiszra meg a jóra
nappalokat szeletelő rugója
a testi-lelki lázak erjed6k
kiforrtak és rendre id5 eMtt
mivel talán az id6 volna minden
tett és tárgy egyedüli ura itten
vagy mégiscsak a krónikabeli
s természeti csapást átvészeli
meteoruk belül egy láthatatlan
s épp ezért egy kikezdhetetlen alakban

Döbbenetes hitelű az első négy sor mon
danivalója. Nemzedékek önvallomásaként is
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olvashatjuk: széthullott, szétvert generációk
masíroztak lelki szemünk előtt, küzdve alakí
tó, verítéküket hullató tehetségek, akiket a
kor erőszakra és árulásra épített mechaniz
musa rádöbbentett arra, hogy kinek-kinek
önmagában kell őriznie azt a "kikezdhetet
len" , minden csapást átvészelő meteort,
amely a romok alól világítva a személy tisz
taságának, érintetlenségének biztosítéka. A
lélek még akkor is érintetlen lehet, ha a költő

tudatában van annak, hogy szemhatára sok
kal sz űkebb és reménytelenebb, mint a hajda
ni nagyoké, az "apáké", akiket "a szépség
maga csalogatott a cél igézetével" (Apák és fi
ak), s akik abban a hitben alkottak, hogy "kér
désekre a választ farsangolók tudják kimon
dani". Sajnos e válasz csak töredékes lehetett,
de ki merné azt állítani, hogy az igazság bir
tokába jutott?

Rába György költészetében az élet külön
böző vetületei jelennek meg: személyes és
kollektív emlékek, töredékek, kérdések, me
lyekre csak keressük a választ, s hatalmas,
nyitott tér, amelyet bejár az emlékezet, jólle
het a múltat sosem lehet hajdani épségében
visszaállítani. Mondhatnánk filozofikusna k e
verseket, de nem lehetetlen, hogy e jelző in
kább lefokozná, semmint gazdagítaná jelen
téstartományukat. Babits Esti kérdésének befe
jezése bölcseleti traktátusok sokaságát helyet
tesítheti, hiszen az élet legnagyobb kérdését
fogalmazza meg egy fűszál, "történetébe"
ágyazva. Hasonló jelentése van Rába köteté
ben A dzsin válaszának:

...adhatok neked egy kavicsot
mindens ég az is körbejárhatod
s falevelet zöldül szikkad leszárad
súg többfelvonásos tragédiákat
egy árnyékfoUtal megtetézem
fény szívja föl hogy majd ő fényt emésszen
megértheted reggelt51 alkonyig
egy élet kikerekedik

S az élet akár meghosszabbítható, ha saját
szavainkkal, de szellemükhöz hűségesenélet
re keltjük a "mestereket", vagy visszaálmod
juk saját romlatlan gyermekségünket, melyet
azután megrontott e század számtalan keser
ve, megfertőzve a szép emlékeket is: "...vala-



mi goromba / kéz követ vesszőt s azt aranyo
zatlan / csempészett kosaramba" Kontár Mi
kulás. Nem csoda, ha életének Adóbevallását
készítve inkább kényszerűelőlegeketsoroltat
föl az emlékező:

...adóeI15legnek tekinthetem
a vizes borogatást szívemen

A megtagadott útleveleket
fenyegetést végzett munkása lásd
főnök címszót nyakamra ültetett
herét mindezt mindezt mint

költségIevonást
leírom és ítéljen a hatóság
kicsoda kiben tiszteljeadósát

"Voltam / egy-egy koccintásra / istenek
asztaltársa" - így kezdődik-az Igazságtétel.
"Rekedtesen szegényesen / kurtán-furcsán /
ahogyan még egy éve sem / / Körülöttem ha
mis ország / úgy nevezik az öregkor / verőfé

nye is fátyolos / társaságnak fura jószág" - ez
a Rekedtesen indítása "Az országos eső konok
zuhataga / csapóajtó öregember ábrándjaira"
- olvassuk a Mégis kezdetén. Lemondó, re
ménytelen költő? Vagy az istenek asztaltársa?
Ez is, az is. Már várja a kivégzőosztag, de "sze
me bekötetlen" tekint rá, mert "esljén" is szilár
dan "posztol" őrhelyén, s miközben "legbelső

birtoka" tanulságait mormolja a magas költé
szet áramkörébe vonja olvasóit.

Lator László idén lesz hetvenéves. Vannak
dátumok, amelyek hihetetlenek. Ez is ilyen.
Köszöntésül kedvünk volna saját verséból
idézni: .mert ha kimondja szavait, / minden
ki hozzákezesedik, / mert szolga s király
egymaga / ragyogjon hetven csillaga!" Hi
szen ha föltekintünk mai líránk égboltjára, a
kevés állandó fényű csillag között ott látjuk
Lator Lászlóét, amint a reményről üzen ne
künk: "az ember addig él amíg / tartaléka
marad a hitre". Egész működése, kicsit félbe
harapott mosolya azt jelzi: érdemes hinnünk
a szépségben, a költészetben, a tiszta beszéd
ben, mert sosem tudhatjuk. mikor villan bele
életünkbe a "váratlan kegyelem", amikor lát
va látunk, s meghalljuk a "vízalatti haran
gok" zengését is. S minderre egy szüntelenül
kételkedő, kereső lírikus tanít, akitől megta
nulhatjuk, hogy csak a termékeny kételkedés
által juthatunk előbbre;
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Mondják, hogy boldogabb lehet,
Ki nem kételkedik,

De mondjátok, hát mit tegyek,
ha nem könnyít a hit?

Hitetlenül

Húsz éve írta Lator László A hallgató Ber
zsenyi című versét, amely nemcsak életprog
ramjába enged bepillantanunk, hanem költé
szetének természetéről is sokat elárul. Érde
mes egyetlen versszakát idéznünk, hiszen sű

rítve mutatja az említetteket:
Tanítani az ifjakat komoly
szóval körülkeríteni a lelket,
mert a világ bús tengere forr,
felajzani a szilaj szenvedeimet,
s szólni a kor gőztorlatairól.

felverni az alvó nemzeti lelket.
S ha zúg immár (bár csak paraszti szél ez),
boreász illik szent poéziséhez.

Nemcsak Berzsenyi nemes szándékait idé
zik e sorok, hiszen Lator László is komoly szó
val tanítja a fiatalokat a versek szívverésének
meghallására, a költészet üzenetének értelme
zésére. S nemcsak a kijelentés felelős, nemes pá
tosza ragad meg, hanem az idézeteknek a saját
szövegbe történő beleilleszkedésének eleganci
ája. Berzsenyi költői beszédmódjának termé
szetesnek, korszerűnek ható visszaidézése is.
Lator László ebben évtizedekkel előzte meg a
kordivatot, anélkül, hogy harsány, művi lett
volna. Nem is illenék hozzá, hiszen a poézist
valóban szentnek, ügynek mutatja egész költé
szetében.

ÖSszes versekrőllévén szó, illenék megvon
ni Lator László költészetének mérlegét, a ta
pasztalat azonban óvatosságra int, hiszen bár
mikor bekövetkezhetik lírájának olyan fordula
ta, amely az előzményekből aligha volt megjó
solható. Bölcsebb,ha megelégszünk néhány jel
legzetességének felvillantásával.

"...gyötrelmes a látás kínja, ha megbomlik
hirtelen a biztos eszme" - olvassuk az idé
zett Berzsenyi-versben. Voltaképp félelmetes
és megrendítő, hogy még a "biztos eszme"
megrendülése sem felhőzte látását, sőt a kí
nok állomásain végighaladva a hűség gyö
nyörű verseit szenvedte ki magából. A Mintha
aludnál ciklus az utolsó ötven év magyar Iírá
jának megrendítőenszép darabjait tartalmaz
za, s rávilágít Lator László költészetének egy
másik fontos jellegzetességére is: a távoli és



közeli jelenségek szimultán ábrázolásának
készségére. Figyeljük csak a ciklus-címadó
vers indítására:

Tűzzel izzik az árnyék
a forró szelekéoszaka ez
haragosan zúgnak ilyenkor
távoli tölgyesek.

Gyűszűvirágok nyílnak a kertben
kelyhükfüstölve ég
kábultan földre hull ha
szirmukra száll a méh

A titokzatosan zúgó távoli tölgyesek látvá
nya után a nyíló gyűszűvirágok leírása pon
tosságával is hat. A költő szívesen jeleníti
meg a színeit váltó természetet, a békességet
sugárzó kerteket, az elveszített éden megma
radt emlékeit. Annál hatásosabbak, erősebbek
azok a költeményei, amelyekben az ember fe
nyegetettségének érzését fogalmazza meg:

Zord idő jön. Boldog,
Ki mentheti magát.
Záporban didereg
a meztelen világ.

6 zsibbadt félelem!
Alomban szűkülő

falak közt menekülsz
az üldözők elől.

A Zord idő bevezető két versszaka ez. Le
het, hogy félrehallom, de ennek s Lator Lász
ló több más versének indításában is babitsi
emlékeket érzek (ahogya "körülkeríteni a lel
ket" kifejezésben is), nem megfeleléseket, ha
nem talán a tudattalanból életre kelő versso
rokat, képeket, melyekből aztán a verslogika
korunk félelmetes, szinte minden művészet

eszközeivel megjelenített látomásait formálja,
itt például a szűkülő falak közötti lélegzetki
hagyásos menekülés szorongó képét. Olyas
mit érzékeltetnék ezzel a megállapítással,
hogy Lator László ízig-vérig modern, mai
költő, aki - Rába Györgyhöz hasonlóan 
"fiak" megbecsülésével és megértésével idézi
az "apák" örökségét. Még ha az elmúlással
vagy a múlttal szembesül is, a tovább adott,
megőrzésre és gazdagításra érdemes élet jele
it figyeli, s az ingoványban is megláttatja haj-
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danvolt eleink létének számunkra is példát
adó nyomait:

Találkozunk s hányféle eleinkkel
Kváderkőben, téglában, szürke zsindely,
szoknyás, csak facsapokkal összetartott
haranglábban - milyen távol világból,
milyen véletlenek hajtotta vándor 
lelkek érhettek itt valaha partot?

S raktunk aztán a földbe még erősebb

lakásul emeletes temetőket.

Ingovány

Lehet-e szonettekből époszt alkotni? Az
egyik legzártabb versformából a prózai előa

dásmód felé nyújtózni? Ez a kérdés vetődik

föl legelőször Juhász Ferenc Pipacsok a pokol
fölött kötetének olvastán. Az nem meglepő,

hogy a versek uralkodó eleme élet és halál,
menny és pokol küzdelme, hisz a költő már
régóta az emberi lét és gondolkodás teljessé
gének megragadására törekszik. Ez a 74 szo
nett elsősorbana kifejezés félelmetes gazdag
ságával, torlasztott képeinek sokaságával ra
gad meg. Élő és élettelen tarka kavargásából
bomlik ki az élet tüneményes gazdagsága,
annak olyan elemei, amelyet csak az örökkéva
lóval társalkodó költő láthat. S e költő nemcsak
a tárgyi világ, hanem az emberi érzések ellen
téteit is versbe foglalja: véresen komoly látomá
sokat játszi helyzetrajzok követnek, mintha
múhelytanulmányival, etúdökkel ellenpontoz
ná apokaliptikus kijelentéseit és képsorait.

Az apokalipszis kétségtelenül hatott Juhász Fe
rencre. Nemcsaka Jelenések könyve, hanem talán '
inkább a kinyilatkoztatás igénye, amely =
mindegyikapokaliptikusszövegbenjelenvan Szu
verén személyiségfogalmaz az élet végességéről és
a világegyetemrőL kristályalakzatokról, őshüllők le
nyomatairól, az időről, amelyet nem állithatunk
meg, de amelyeknek egy kis tartományában mi is
jeleket hagyunk az utókorszámára.Az a küzdelem,
amelyeta Jelenések könyve ábrázol,szüntelenülfolyik
~ább:~ feszül a jóság és gonoszság, a
költő pedig egyetlenbiztonságosőrhelyéről. az ott
hon, a családi köz&ség nyugalmából szemlélődve
ábrázolja a véget nem érő harcot

Ma is hazatértem. Itthon vagyok újra.
Pedig el se mentem: sorsomból kibújva,
mint a csigaházból húsát kiömleszti
a ránc-lepény csiga s tornyait növeszti.
Ma is verset írok. Tegnap is azt irtam.
Vers-nyálból nőtt házban t{ízözönt kibírtam:



téboly-őrjöngése köröttem füst-bűzben.

Láng-ágon ülök, mint rigó erdőjűzben.

Holnap se teszek mást. Papír, ceruza vár,
irtózat-súlyú csönd, tutaja az asztal

Köbcentimétere tonna-trillió hő.

Köréfmolyt a sűrű magány-zárvány méz-oár.
Lényem őrzi, mint gyík-őskort borostyánkő.

S a halál-viaszfal izzít, nem vigasztal.

Ez az egy szonett, pontosabban közér
zetjelzés is jó alkalmat adhat, hogy a költő

alkotómódszerének néhány jellegzetességére
utaljunk. Két jellemző kép uralkodik a vers
ben: a esiga-léré és a fűzé, mely megtisztíthat,
de el is pusztíthat. Mindez beleállítva az ős

kor óta folyó időbe, s a költő mind súlyosbo
dó, "irtózat-súlyú" magányába, amely feliz
zítja képzeletét, tehát folytonos indulatban
tartja, de nem vigasza.

Az is jellemzője Juhász Ferenc költészeté
nek, hogy benne a lehetőségek, a gondolatok,
képek továbbépítésének, variációinak lehetősé

geit is megmutatja. Remek kép: a rásúlyosodó
csönd tutaj a, az asztal látványa hirtelen tovább
épül, sűrűsödik,iszonyú lefojtott energiákat sej
tetve. Ezek az energia-központok olykor meg
mutatkoznak, a költő részletesen, szinte aprólé
kosan mutatja meg összetételüket és termé
szetüket, máskor azonban csak jelzésszerűen

szól róluk. A vers egyik legavatottab ismerője,

Nemes Nagy Ágnes arról szól egy helyen, hogy
minden jó költeménynek van magva, sűrűsö

dési pontja, aköré építi föl alkotását a költő. Ju
hász Ferenc azonban több ilyen energia-köz
pontot rejt el, s olykor váltogatva idézi vissza,
bontja ki őket, sajátos feszültséget, többértelmű
séget teremtve.

A Morzsák a merengés-asztalon ciklus, mint
jeleztük, etúdök, műhelytanulmányok,néhol
a régi mátrai verseket idéző játszi rögtönzé
sek sora. Formakezelésük is könnyed, néhol
Weöres Sándort idézik. A képek egymás mel
lé sorolása, logikája azonban azt sejteti, hogy
mindegyik leírás bármikor tovább fejleszthe
tő, a látvány voltaképp látomás csírája:

6, ti pályaudvarok:
vas-vázak, üveg-kúpok,
fény-kazetta kupolák,
fém-csempés, tömeg, virág.
Messze elfutó sínek:
Síkháló-öböl-köteg,
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vasrózsa gépdarazsak:
mozdonykerékben utak,
kártya-négyzet ablakok,
mint hályog-szemű vakok.
Vágyból bennem ami láng.
6, de messze vagy világ!

"Úgy vagyok csak lét lángja / ha létre hull
létem árnya!" - olvassuk A Költő és a Sátán
kifejező soraiban. Juhász Ferenc új kötetében
is árnyak kelnek, kísértenek, fantomok riasz
tanak. De a költő változatlanul izzó azonosu
lással szól a létről makacsul kutatva a véges
ségben a végtelent.

Dobai Péter versekben kelti életre a múlt
szépségeit és a megismerésükre szomjas,
rendszerint emlékező ember lelkiségét. Köte
tének nagyobbik része szemlélődéseinek tü
körképe. "Nem szabad megengedni, hogy
csak emlék legyen egy emlék" - írja, s ennek
jegyében építi föl emlékező líráját, Mintha
csevegne olvasójával: megjeleníti a látványt,
s sejtelmesen köré rajzolja erkölcsi tartalmát,
időtlen, mindannyiunk számára érvényes
mondanivalóját, mert "a jelen semmi más,
mint működő múlt". A költő célja: megállíta
ni az időt, a jelen falára rajzolni a múltat ki
vetítve maradandó pillanatait. Mert az ember
életét voltaképp veszteségek sorának látja: ki
hullnak életünkbőlmegélt perceink, óráink, s
a veszteséget csak úgy egyenlíthetjük ki, ha
eredeti szépségükben idézzük őket. Am vala
hol mégis érezzük, hogy a jelen más, üresebb.

Azt hihetnénk, nosztalgiából szőtt kötet
ez. Valójában azonban sokkal inkább józan,
pontos, a lét természetével higgadtan számot
vető költemények sorakoznak benne: a lát
vány nyomán támadó érzések egymásra ren
deződnek, mintha üzennének a századok, a
múlt nagyjai, akik folyvást arra intenek, hogy
ne magunk elé szernlélődve, hanem fölfelé tö
rekedve építsük környezetünket és életünket.
Ahogy a Makovecz Imre tervezte és építette
római katolikus templom inspiratív erőteré

ben meditálva írja,

És csendes áhítatban, amikor a templom
fénysugaraktól

látszik összeomlani, amikor Bach, Bruckner
Hallelujája szól,

amikor oltárhoz menyasszonyt vezetnek,
amikor boldogult Édesanyát temetnek:



akkor nemcsak a templomharang zúg, hív,
de zúgnak, hívnak az épített fák is.

A múltat "kultiválja", "mert a múltban
van cselekvés". Nagyon nehéz volna pontosan
visszaadni, mit is ért Dobai Péter a cselekvé
sen. Felszínesen azt mondhatnánk: folytonos
utazást, úton levést. Rengeteg versében idézi
ugyanis úti emlékeit. Ez azonban nem a cse
lekvés lényege. Sokkal fontosabb a felelős el
mélkedés, a tapasztalatok összegzése, az em
berhez méltó élet mozaik-kockáinak összera
kása. A cselekvő élet - felelősen gondolkodó
élet. Még akkor is, ha a gondolkodás során
felismerjük, hogy életünk fájdalmakból szőtt,

Hisz a fájdalmak is a kegyelem megnyilvánu
lásai:

Nem számít, hogy a fájdalom
szűkséges-e a fájdalomhoz,
miközben isteni kegyelemből

magunk vagyunk a fájdalom.
Soha nem fogok olyan mélyre süllyedni,
hogy Istentől kérjem magam számon.

Lehet-e aludni, miközben álmodunk?

Nem a körillményeket kell hibáztatnunk.
Nem Isten ellen kelllázadnunk. Nem beletör
ni kell, hanem cselekedni. Útra kelni, s vala
hol "kint vagy bent" megtalálni jobbik énün
ket. Ez ennek az egységes szép kötetnek mé
lyen emberi tanítása.

RÓNAY LASZLÓ

CIRKUSZ AZ EGÉSZ VILÁG?
Gombrowicz: Yvonne burgundi hercegnő

Az operett "monumentális idiotizmus",
.mennyeí szklerózis", "bábszerű üresség"
- írja Gombrowicz. És hogy állunk a cir
kusszal? - az írót már hiába kérdeznénk,
azonban aki ~a Magyarországon .Jegílleté
kesebb e nagy horderejű kérdésben", az
Zsámbéki Gábor, aki a porondmester szere
pét öltötte fel, amikor nekifogott az Yvonne
színpadra állításához a Katona József Szín
házban.

Kopott cirkuszi sátorponyva, lágyívű fű

zött lámpasor, plakátszerű festett fotó az ud
vartartásról, lángrakapó tükrök, késdobáló
szolgáló, artistadressz-kosztüm: íme a szín-
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padon felsejlő manézs mozaikjai, amely akár
észrevétlen is maradhat, ha nem illesztjük
egymás mellé e szétszórt cirkuszi cserepeket.
Hogy is kerül Yvonne (hercegnő) a cirkuszba,
illetve a cirkusz az Yvonne-ba (drámába)? Ez
a titok lebeg komor felhőként az előadás felett,
és elbizonytalanítja a jelmeztervezőt, a díszlet
tervezőt, sőt, magát a titok "tudóját", a rende
zőt is. Ezért különböző stílusúak a jelmezek Gel
meztervező: Szakács Györgyi), és talán ezért áll
meg Khell Csörsz is egy ponton a díszletek cir
kuszi stilizációjában. Igy sem Bodnár Erika a
királynő, sem Haumann Péter a király szerepé
ben nem talál biztos fogódzókat a szerep belső

megidézéséhez, ugyanakkor kiváláan alkal
mazzák gazdag színészi kelléktáruk hullámzó
és egyensúlyozó eszközeit.

Ami azonban lenyűgöző és bájos is egyben,
az Yvonne alakja, aki szerepe által némaságra
kárhoztatott csúfság, a Katona színpadán pedig
öltöztetősbaba képében jelenik meg. Az Yvon
ne-t Tóth Anita finom gesztusai, kamaszos tar
tása, fancsali grimasz(k)jai mind egy hajIítgat
ható érzéketlen (rongy)baba-Iény megteremté
sét szolgálják, és meg is történik vele minden a
színpadon, ami egy babával megeshet, ha ra
koncátlan gyerekek kezébe kerül. Ruhája és
sapkácskája finom, horgolt pasztellrózsaszínű,

amelyhez fehér térdzoknit és kis topánkát visel
az első felvonásban.

A park és a királyi lakosztály helyszínei után
az utolsó jelenetben az udvartartás alakjai eskü
vőre gyűlnek, amelyrőlmi már tudhatjuk, hogy
titkos kivégzéssé alakul át. Ugyanis Yvonne-t, a
menyasszonyt "felülről" keszegszálkafulladás
általi halálra ítélték, hogy ezzel könnyítsenek
saját lelkiismeretükön, és hogy titkaikat, bűne
iket ismét elhomályosítsa a fényűző királyi
pompa, amit Yvonne megjelenése kissé megfa
kított. Hosszú vörös posztós asztalok gördül
nek be a színpadra, hatalmas tükröződő üveg
fal gurul a fekete kosztümös kompánia mögött.
Utolsóként Yvonne lép be hófehér, fidres-fodros
menyasszonyi ruhában, amelyben épp úgy fest,
mint egy zenélődobozból előperdült balettán
cosnő-figura. A vacsora alatti kínos hallgatás,
valamint az ezt megerősítő ismétlődő zenei tak
tus egyre fokozza a feszültséget, amelyet bete
tőz Tóth Anita haláltusája, ahogy fizikailag, és
jelképesen szellemileg is, az "ünneplők" fölé
emelkedve, mesteri fuldoklást imitálva hófehé
ren a földre hanyatlik, és bezárul felette a vörös
bélésű zenélődoboz fedele.



Előttünk pedig nyitva áll a Katona József
Színház üvegajtaja, hogy Gombrowicz révén
szembesüljünk némi önirónikus és cinikus fi
lozófiával, hiszen a hétköznapokban velünk
is csak az történik, amit a néma Yvonne egy
szercsak kimond.

"Csak így tovább körbe, mindig mindenki,
mindig minden... így van mindig."

VARGA/UDIT

FOKRÓL FOKRA
A Petőfi Irodalmi Múzewn Pilinszky-esíjéről

Már meglévő előadói hagyományba illeszke
dik be Erdélyi György és Wittek Béla Pi
Iinszky-estje, amelyet november 19-én a Pető

fi Irodalmi Múzeum dísz termében is hallhat
tunk. Jordán Tamás József Attila-műsorának,

A semmi ágán meghatározó vonása tér vissza
itt: szövegek, próza és versek vegyesen szere
pelnek, a műcímek jelzése, tagoló szerepe
nélkül. Valószínűleg hasonló szerkesztői

késztetések alakították ilyenné a formát
mindkét esetbert: a cél, hogy szövegek köz
vetlen egymásra hatása, mintegy gondolatfo
lyama révén adjanak képet egy alkotói sze
mélyiség, egy (világ)állapot egészéről.

Amit hallunk, mégsem csupán "versmasz
sza", bár forrongó anyag-mivoltának nyilván
valósága, a szöveg szemünk előtt történő állan
dó alakulása, az értelmezés vonatkozási rend
szereinek folytonos változása kitüntetetten fon
tos a hallgató számára. Emellett azonban konk
rét váza, világos szerkezete van a műsornak:

Pilinszky KeresztrlJl keresztre című írásának ré
szei az előadás pillérei. Az emberi élet íve sze
rint halad az elhangzó szöveg, a gyerekkorétól
az agóniáig s a bal lator kereszljéig. E keresz
tekre feszül föl a textus, s a szöveg haláltánc és
moralitás, az üdvösség kegyetlen logikájával
halad a végső pont felé.

A tematikus rend egymás mellé rendeli az
első s az utolsó kötetek verseit is, néhol meg
hökkentő interferenciákat teremtve, s para
dox módon épp a teleologikus koncepció hoz
létre így olyan univerzumot, amelynek törté
nése állandó. Az előadásmód, az erős dina
mikai hatások (csend, üvöltés, hörgés) egysé
gesen a lázadó angyal s a próféta regisztereire
hangolják a műveket. S ezzel a szövegkor
pusz már-már grammatikaivá redukálódott

78

énjét, "mutálójelenlétét" transzponálják hul
lámzásában is koherens egésszé.

A rajzolt kép, csend és állati üvöltés állan
dó libikókája a Trapéz és korlátkorszakát vetíti
ki az életműre: az Erdélyi sugallta értelme
zésben a mindent megelőzőmagány elhagya
tottsága és következményei elfedik a Harmad
napon verseiben már megjelenőújabb hiányt:
a metafizikai beszédhelyzettől való megfosz
tottságét. Az értelmezés e síkjának elvesztése
árán viszont olyan előadás jön létre, amely
elgondolkodtatóan ötvözi a korai versek
megválthatatlanságát a Szálkák talányosságá
val, és vitathatatlanul hatásos.

A templomi gyertya, fehér ing, a Pi
linszky-ikon díszletei között vergődő hang
megjelenít - de tán épp ezzel kerül távol a
szöveg eszköztelen megjelenülésétől.

HORVÁTH ÉVA

Ész ÉS MÁMOR
20. századi katalán költők

A magyar olvasó joggal lehet büszke arra, hogy
anyanyelvén olvashalja a világirodalom leg
szebb verseit, leghíresebb regényeit, legjobb no
velláit és drámáit. A katalán irodalomról azon
ban mindezidáig elég keveset hallhatott, pedig
e kis népnek nagy irodalma van. A katalán iro
dalom és bölcselet hozzátartozott ahhoz a lassú
gondolati és formai megújuláshoz, amely a kö
zépkor mélyén a mediterráneum térségében
délről északra húzódva kezdődött el, s amely
nek elemei termékenyen beépültek az európai
reneszánszba. Az 1315 körül elhunyt Raymun
dus Lullusszal (katalánul Ramon Llulla) vette
kezdetét az a tudásösszegző törekvés, amely
Petrus Ramuson és Pierre Bayle-en keresztül
évszázadokkal később a francia enciklopédis
tákhoz vezetett. A középkorban a katalán iro
dalom legközelebbi testvére a provanszál volt,
Katalónia és Oxitánia képezte egy időben az
európai műveltség fellegvárát. Oxitánia elbu
kott a franciák elleni harcban, mára eltűnt az
egykor virágzó nyelv is, a katalánoknak azon
ban sikerült megőrizniük magukat. Nemcsak
az Ibériai-félsziget észak-keleti partvidéke, Bar
celona környéke maradt az övék, hanem a kö
zéptengeri spanyol szigetvilágban is, sőt olyan
olasz-szárd környezetben is katalán szó hallat
szik az utcákon, mint a Szardínia szigetén lé
vő Alghero városa.



A katalanisztika, a katalán nyelv és kultú
ra búvárlása hosszú ideig csak néhány kü
lönc érdeklődésére tarthatott nálunk számot.
Megjelentek szórványos fordítások, még egy
két antológia is kiadásra került, de ezek nem
voltak képesek nagyobb érdeklődéstkelteni e
gazdag irodalom iránt. Az 1970-es évek elején
aztán rendszeres munka kezdődött az ELTE
Spanyol Tanszékének keretében. Néhány ki
tűnő kutató közül mindenekelőttFaluba Kál
mán nevét kell kiemelnünk, akinek nemcsak
a katalán nyelv itthoni oktatása, hanem a ma
gyar irodalom katalóniai megismertetése is
sokat köszönhet. Az ő tanítványai köréből ke
rült ki a jelen versgyűjteményt összeállító és
fordító Déri Balázs. Kötete viszonylag kis ter
jedelemben távlatos áttekintést ad a modern
katalán költészetről.Szerepel benne Joan Ma
ragall, a századvég és századforduló legjelen
tősebb katalán költője - akinek versével már
találkozhatott az olvasó az elmúlt években e
folyóirat hasábjain -, megtalálható benne a
mi Weöres Sándorunkkal egy évben, 1913
ban született Salvador Espríu, akit a katalán
irodalomkritika a század legnagyobb költőjé

nek tart, és Josep Ballesterrel az élen megta
lálhatók a kötetben az újabb költőnemzedé

kek képviselői is.

A kötet kétnyelvű: nemcsak a magyar válto
zatot, hanem az eredeti szöveget is közli. Déri
Balázs fordításainak hűségéről e sorok írója
nem nyilatkozhat, mert nem tud katalánul,
de mint gyakorlott versolvasó elmondhatja,
hogy magyar nyelven nagyon szépen szólal
nak meg a versek, hangzásuk telt sokfélesége
kifogástalan, s ez az interpretáció már azon a
színvonalon van a nyelvi lelemények terén is,
hogy képes elhitetni velünk e tőlünk eddig
távol lévő költészet benső erejét és szuggesz
tivitását. Déri Balázs adatokban gazdag, pon
tos utószava valóságos kis irodalomtörténet,
összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat, és
felvázolja a katalán költészet egész alakulás
folyamatát. A kötet szerkezete viszont megle
pi talán az olvasót, mert nem megszokott mó
don az egyes költők szerint halad, hanem
megírásuk időrendjébenfolyamatosan közli a
verseket, így egy-egy költő többször is fel
bukkan, mindig annál az évnél, korszaknál.
ahol a századfordulótól máig ívelő válogatás
éppen tart. (Ibisz Könyvkiadó, 1997)

KENYERES ZOLTAN
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TUDOMÁNYELMÉLET
ÉS JOGTUDOMÁNY
Varga Csaba:
Előadások a jogi gondolkodás
paradígmáirőbSzövegek a jogi
gondolkodás paradigmáinak
tanulmányozásához

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
Államtudományi Karának Jogbölcseleti Inté
zete új könyvsorozatot indított, melynek két
reprezentáns kötete az Intézet vezetőjének,

Varga Csaba professzornak a munkája. Az el
ső az Előadások a jogigondolkodás paradigmáiról
(Budapest, 1997) címet viseli, a második pe
dig ehhez csatlakozó szöveggyűjtemény: Szö
vegek a jogi gondolkodás paradigmáinak tanul
mányozásához (Budapest, 1996). Varga Csaba
kötete a gondolkodás módszertani irányait
szemlélteti a jogfejlődés példáján, majd a ge
ometria és a gondolkodás példája következik.
Ez utóbbi keretében a szerző az Újszövetség
okfejtését, Cicero, Szent Ágoston tanúságát, a
Talmud, a keleti kereszténység és a modem
irracionalizmusok gondolkodásmódját vizs
gálja, hogy azután a gondolkodási mintákat
a jogi mintákhoz viszonyítsa. A heteronómia
címe alatt Aquinói Szent Tamás, Grotius és
Leibniz gondolkodási módszerét tanul
mányozza, s felveti a gondolkodás fejlődésé

nek dilemmáját. Ezután a történelemfilozófia
tudományelméleti problematikájáról, majd a
gondolkodás paradigmáiról szól. E fejezet a
normafelfogás kérdéseivel zárul. Ezt követő

en a jelentéseiméieteket mutatja be, különös
tekintettel a hermeneutika problémájára. Fi
gyelemmel van a jelentések közösségi tudá
sának tényére, s ezt összekapcsolja a társada
lmi intézményesülés témájával. Mindezen
gondolatok eredményeként jut el a jog és a
jogi gondolkodás természetének ábrázolásá
hoz. Hangsúlyozza, hogy a jog folyamatsze
rű, jellemzője a többeleműség és az aktussze
rűség, A kötetet névmutató, jogforrásmutató
és tárgymutató zárja. A keresztény hagyomá
nyokat is hasznosító, a gondolkodás modem
áramlataiban otthonosan tájékozódó munka
figyelemreméltó hozzájárulás a joggal foglal
kozók gondolkodásának differenciáltabbá, el
mélyültebbé tételéhez. A szöveggyűjtemény a
szerző jelentős tanulmányain kívül Michel
Villey, Chaim Perelman, George Lakoff, H. L.
A. Hart, Stanley B. Fish és Charles M. Yablon



egy-egy alapvető értekezését is közli magyar
fordításban.

E kötetek mindenképpen részét alkotják
annak a folyamatnak, mely az utóbbi évek
ben feltárja a modem jogfilozófia eredménye
it a hazai közönség előtt. Ilyen jelenségként
üdvözölhettük már 1988-ban Hans Kelsen
Tiszta jogtanának magyar kiadását Bibó István
fordításában, az ELTE Bibó István Szakkollé
gium kiadásában, a Varga Csaba által szer
kesztett, Orbán Viktor és Szájer József által
gondozott Jogfilozófiák/Philosophiae iuris
sorozatban, vagy Helmut Coing A jogfilozófia
alapjai című klasszikus tankönyvének Szabó
Béla által készített magyar fordítását (Osiris
Kiadó, 1996). Ezt a sort folytatja Varga Csaba
most bemutatott munkája, mely a külföldi
eredmények feltárásán túl önálló szintézis
megalkotására törekszik. A kiadvány egyben
jelzi a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog
és Államtudományi Karának keretében bon
takozó szellemi műhelyek arculatát is.

ERDÖPÉTER

GÖRÖMBEI ANDRÁS: A SZAVAK
ÉRTELME

Sokfelé ágazó, a magyar irodalmat egyeteme
sen átfogó könyv született Görömbei András
tollából A szavak értelme címmel. Az utóbbi
évtizedben keletkezett esszéket és tanul
mányokat a jobbítani akaró szándék, a nem
zeti közösség féltése-formálása, a szavak tisz
taságának, hitelességének óhaja teszi egysé
gessé. Ezért szerepelhet együtt a népi és a
nyugati magyar irodalom, Ady és Szilágyi
Domokos ebben a tematikailag igen gazdag
gyűjteményben.ízelítőül álljon itt néhány ki
ragadott életmű és gondolat.

A Sorskérdések fejezet első tanulmánya ko
ronként változó Ady-képünkről ad kereszt
metszetet. így lehetett az univerzalitásában
meg nem értett költő egyszerre ateista és mé
lyen vallásos vagy kizárólag a népforradalom
költője. A mai irodalomtudomány feladata te
hát éppen ezért egy elfogulatlan és teljes
Ady-kép megrajzolása.

A népi líra útját követi nyomon ezután a
szerző elidőzve Erdélyi József, Illyés, Sinka,
Gulyás életművénélbemutatva a második vi
lágháború után is folytatódó népi vonulatot
az irodalomban.
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Szép méltatást találunk Németh László
1945 előtti esszéit tartalmazó kötetéről, mely
ben a nemzet sorsa iránti aggodalommal és
felelősséggel vizsgálja népe múltját és jelenét,
a minőségben és egy közös közép-erurópai
szellemiségben találva menedéket számára.
Magas erkölcsi és szellemi minőség-program
ja hatja át Németh drámáit is. Ezek fő motí
vumairól, dramaturgiája sajátosságairól ol
vashatunk még ebben a fejezetben.

Három neves, országhatáron túl élő költő

pályaképével indul a tanulmánykötet Il. feje
zete: A Krónikás ének. Köszörli idt5ben, komor
realitásokkal szembenézve hirdeti Kányádi
Sándor, Farkas Árpád és Tőzsér Arpád a tal
pon maradás parancsát. De Csoóri Sándor,
Utassy József, Baka István és Nagy Gáspár
költészetét is felölelik az értő tanulmányok.

Az egyetemes magyar irodalom fogalmá
nak meghatározásával, a nemzetiségi és a
nyugati magyar irodalmak közös és eltérő

vonásainak tisztázásával indul a Ill. fejezet:
az Egység és sokféleség.

Egy értelmetlen toronyépítés abszurd raj
zával a 20. századi leleményes diktatúrát le
író A másik torony című Székely János köny
vet, és Szilágyi István két remek, lélektani
mitológiai elemekkel építkező regényét: a Kő

hull apadó kúibaés az Agancsbozót címűt elem
zi ezután a szerző.

A napló műfajról szóló elmélkedés után
betekinthetünk Fodor András Fülep Lajost
idéző naplóregényébe, Fábry Zoltánnak a
csehszlovákiai magyarság helyzetérőlszámot
adó naplójába, Sütő András 1989-ben írott
döbbenetes jegyzeteibe. Nagy László vallo
másai is itt kerülnek nagyító alá.

Az amerikai magyarság ünnep- és hétköz
napjaiba nyújt betekintést a Tűnődések című

rész személyes élményeken alapuló bevezető

je, majd a második világháború, illetve a
mostoha politikai helyzet kényszerűségéből

emigráló írók - Gombos Gyula, Szabó Zol
tán, Márai, Borbándi, Nagy Károly - pályá
ját villantja fel a szerző. A fejezetet a nyugati
magyar irodalom helyéről, szerepéről írott
gondolatok teszik teljessé.

Görömbei András gyűjteményétvégül két,
Adyról és Nagy Lászlóról készült, diákoknak
szánt ismertetés és egy Csoóri Sándor esszéit
elemző tanulmány zárja.

GULÁCSI ÉVA
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