
anya?) egy kicsit lágyítva a regény követel
ményeihez. A kicsi idegenség, a szerelem, a
középkori szövegek, a melankólia témakor
csúcspontjai szét vannak szórva a regényben,
ezeket szervesen építi be Drago Iancar, ezek
köré szövi hálóját. A főhős elmélkedéseiben
példáu1 a melankóliát középkori szerzők, va
lamint Baumann professzor készülő könyvé
ből ismerhetjük meg. A poéta és az atléta fe
jezetben felsorolja a szlovén ábécé összes be
tűjét, mintegy kiindu1ópontként, ugródeszka
ként használva őket. A mű érdekessége pél
dáu1 a különböző mellékletek, kihajtható ré
szek a könyvben, melyek vázlatokat és rajzo
kat tartalmaznak. A több történeti sík találko
zása a regény első felében jól elő van készít
ve, a szerző biztos kézzel valamennyiszer visz
szahoz minket az érthetetlenség határáról az
élvezhetőség tartományába, lenyűgöz min
ket. A gondok a másik felében kezdődnek,

amikor úgy tűnik, a szerző összpontosítóké
pessége csökken. Elfogynak a bravúros meg
oldások, jó ötletek, és iskolás módjára egészíti
ki a részeket, megtörve eddig a regény szer
ves egészét Majdnem remekmű, vacak befejezés
sel. (Osiris/2CXXJ)

SZCITS ZOLTAN

GICCS ÉS KULTUSZ
Kiállítás a Budai Vár Sándor-palotájában

Kékes tévé, Pacsirta rádió, Csárdás grill 
már ezek.a valaha kiváló minőségűnek tartott
elektronikai csodák hajdanán frappánsnak
vélt nevei felidézhetnek bennünk egy kor
hangu1atot. Azon korét, amelyre szokás mos
tanában bamba mosollyal a képünkön nosz
talgiázva visszaemlékezni. Akár színházban,
akár a mozivásznon előtűntek már az "átkos
rendszer" vidám ironikus felhangú megele
venítői, akik, "Hiszen ekkor voltunk fiatalok"
felkiáltással minden bárgyúságával és piszká
val együtt nem szidni, hanem szeretni akar
ják múltjukat, jó 30 év távlatából. Valahogy
így lehettek ezzel a Giccs és Ku1tusz (Tárgy
kultúra és életérzés az 50-es, 60-as években)
című kiállítás szervezői is. Az említett márká
kon kívül láthatók még a szépség, célszerű

ség, gazdaságosság jelszava diktálta haszna
vehetetlen használati tárgyak, az űrfilmeket

idéző bútorköltemények, amelyek a jövő és a
technikába vetett végtelen hitet szimbolizál
ták. Amiért az öregek és a fiatalabb generáció
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- amelyhez e cikk írója is tartozik - egya
ránt szívesen kerengett e romos álmúzeum
ban; az tulajdonképpen önmagunk (emléke
ink) visszatükröződése a tárgyakban. "Még
ilyen van nekünk is a nyaralónkban!",
.Anyámék lakását ide lehetne tenni!" - hal
lottam lépten-nyomon. A sok kacat mellett
komolykodó külföldi gyűjtemény is kiegészí
ti a kiállítást, amely végén, ha megszomjaz
tunk, ihatunk egy szörpöt (bambi nincs), és
egy tízesért eredeti 60's automata fekete ba
kelitjéről hallgathatjuk meg a Love me tendert.

VARGA JUDIT

IMA. CZIGÁNY GYÖRGY VERSEI,
BORSOS MIKLÓS RAJZAI

Ez a gyönyörű kötet bízvást előkelő helyezést
érhet el az év legszebb könyve kitüntető ó
mért folyó versengésben. Ezek a versek és raj
zok - a költő vallomását idézve - "rokon
lelkű élményekből valók; nem illusztrálják
egymást - a benső erőkkel működő lélek
van jelen abban, hogy így együtt lehetnek...
Könyvünk címe - az Ima - ...a közös él
ményből fakadt áhítat" bizonysága. A címadó
vers befejező sorai (,,5 látni vélem / ami csak
szemek sós vízcseppjeiben csillanhat / a rot
hadás borzalmából nyílt vigasságot.") mintha
Borsos Miklós képi világának versbe foglalá
sa volna: a sötét hátteret szinte széffeszítő vi
lágító centrum, s benne a hívást halló, annak
hallatán indu1ó ember élményének költői ki
vetítése. "Ami gyönyörű sose árva. / De lát
hatatlan létben járva / hiába nyílik arcán ki a
nap, / itt az ég dolgai nem látszanak." - írja
a költő Litániájában. Borsos Miklós műveiben
a reménységet mégis a tény jelenléte sugallja.
Nem a menny fényessége - arról valóban
nincs fogalmunk. De a művész, folyvást föl
felé törekedve, valamennyit azért érzékel eb
ből a fényességből, ami mindig felvillan a leg
nagyobbak alkotásaiban, még ha időnként el
homályosítja is a gyöngeség, az emberi esen
dőség. Borsos Miklós Fény című, 1983-ban ké
szült tusrajzán a titokzatos fényözön határvo
nalán apró emberi alak álldogál, nyilván el
kápráztatva, de haladásra, továbbjutásra ké
szen. Ezek a tusrajzok a reményvesztettség
már-már végtelen érzéskörét meghaladva
távlatot adnak, a látszólagos lezártságot meg
haladva. A Golgota ennek talán legékessz6-



lóbb bizonyítéka a kereszt mögött feltáruló
végtelenbe nyíló térrel.

Semmiképpen sem itt kell méltatnunk Bor
sos Miklós művészetét, megtették ezt a mű

vészettörténet kiváló művelői, a művész vilá
gának avatott ismerői. Azt azonban el kell
mondanunk, hogy az itt olvasható tizenkét
vers Czigány György lírája elmélyülésének
bizonysága. Finoman kidolgozott költői ~é

pei, olykor leírásokba rejtett vallomásai a
szépség és harmónia e1kötelezettjének hiteles
és átélt gondolatait közvetítik, olyan szemé
lyiségét, aki a diszharmóniával perlekedve a
humánum üzenetét tolmácsolja, abban a szel
lemben, amit e szép könyv képei is megjele
nítenek. (Pannónia Könyvek)

RÓNAY LÁSZLÓ

Új KORTÁRS MAGYAR OPERA
val·da János: Leonce és Léna a Magyar
Ál ami Operaházban

Kortárs opera műfaját hallván, először valami
monoton, zajokra építkező, futurisztikus koz
moszt igéző zene siklik memóriaközpontomból
a hallócsontocskáim felé. Az operaház legújabb
bemutatóján azonban kellemes tánusok,
klasszikus operákat idéző dallamok csend~tek

fel. Nem véletlenül, hiszen - ahogy a musor
füzetből megtudtam - a posztmodern stílus
irányzat az opera mCífaját sem "kímélve" Vajda
János legújabb operájában is felütötte a fejét. Le
once és Léna operaidézeteinek spektruma
"igen széles, hiszen magy~ ~épdalt?l baro~
kon, operetten, jazzen, Rossinin, Verdin, Pucci
nin át a közelmúlt magyar muzsikájáig ível."
Ám ha valaki nem ismer rá Aida indulóiára,
vagy a Deneuér keringőjére, nem fog üres fülekkel
távozni az operából, hiszen a Leonce és Léna
- néhány irodalmi posztmodernnel ellentét
ben - önmagában, új operaélményként is él
vezhető. Szellemes, bár a zene indáira nem
mindig felkapaszkodó szöveg (Várady Sza
bolcs), mesevilágát idéző babajelmezek (Sza
kács Györgyi), kevés ötletű rendezés (Fehér
György), fiatal tehetséges ~eke~k ~Szül~ T~
más, Fekete Attila, Kertesi Ingrid), es szintén
mesebeli kifordított palota díszlet (Khell Zsolt)
jellemzi az előadást. A humorral teli,~r~ő ~lső

felvonást egy kissé unalmasabb, kevesse sike
rült kvartett követi, ám ezt a felvonást Leonce
és Léna hegyi bolyongását jelölni hivatott, a las
sú, a borongó zene hullámaira lágyan lüktető,
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titokzatosan mocorgó függöny látványa teszi
plasztikus élménnyé, már-már zenei szinesz
téziává,

VARGA/UDIT

KELÉNYI BÉLA: VALAHOGY MINDIG EL

"...de mostanra egyikünknek sem maradt más, mint
mindaz, amit elveszítettünk. .."- olvassuk Kelényi
Bélaúj kötetében. Talánez az érzés követeli,hogy
a bő ötven most megjelenő szabadversben a költő

az elmúlt idő titkait keresse. Az emlékezet a
leggyakrabban előforduló szó, s az sem lehet vé
letlen, hogy az "akkor" minden alkalommal a
dőlt betűs szövegtől elválva jelenik meg. Akkor
- amikor megtört az idő korábbi egyenletes mú
lása, talán a gyerekkor régelveszett világában, ak
kor - talán egy távoli utazás alkalmával, akkor
- talán szeretteink vissza nem fordítható halálá
val? A verseskötetbenolvashatóa Részletek az Utá
naploDóI ámű írás is, mely szintén a megállt időt
sugallja ámével, de a ámnél jóval konkrétabban
is: "Mintha már régóta nem történnének a dolgok (,..)"
A szerző munkáját is az idő ábrázolása teszi ne
hézzé, olvassuk az Utónaplóban; ,,de jiJlyton abba
kellett hagynom, mertképtelen voltam átgondolni min
den időt, ami Ö5SZeZSÚjiJlódoU bennem, és legszívesebben
mindegyiket választottam volna, mégsem sikerült haza
találnom, vagy inkább nem érkeztem megsehaua..."

A legtöbb vers egészen konkrét, mindennapi
tárgyak látványából nő ki, mint a ceruzahe
gyező, a könyv, a redőny, a TV, az ajtó, vagy
egy üres papírlap. És e tárgyak elválasztha
tatlanul kötődnek az emlékekhez, felidézik a
múlt kedves szereplőit, akik esetleg nincse
nek többé: "megrendít/L és viszolyogtató látniaz
időt" - olvashaljuk az Utónaplóban.

Kelényi Béla verseskötete a manapság di~

vatos, pusztán poénokon, ötleteken alapulo
versfaragás helyett élményt nyújt, tovább
gondolásra hív: "Mindigelmozdítottam mindent,
Jwgy azután mégis /minden ugyanarra a helyre ke~

rüljön vissza. Mintha / nem is történt volna semmI
az eltelt idő alatt. Ameddig / leírom azt, Jwgy "idő",

megJwgy "eltelt", talán arról is írok, Jwgy hová telt
el, mi és míkor..." (Liget Kiinyvek, 1998)

NÓGRADI CECÍUA

KULCSÁR SZABÓ ERNŐ:
A MEGÉRTÉS ALAKZATAI

A tanulmánykötet szerzője a modern iroda
lomtudományegyik nagyhatású képviselője.


