
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.



Munkásságának legújabb szakaszában a köl
tészettörténet modernségének ismérveivel
foglalkozik, s közben természetesen a magyar
líra hagyományos értékítéleteivel is szembe
kerül, s olykor - nem kis vitát keltve - át
értelmezi azokat. Jelen tanulmányai között is
akad egy, amely bizonyára felkavarja az in
dulatokat. "Az illyés-líra kriptokontextusai
val" foglalkozó elemzésére gondolunk,
amelyben a költő líráját áttekintve arra a kö
vetkeztetésre jut, hogy illyés költészetében az
az igaz(ság) a szubjektumon keresztül való
sul meg, benne a közlésmód "éncentrikus",
"felelő költészetében... a produkció igaz(ságá
nak) korlátlan kiáradásáért föláldozza a re
cepció nyelvi szabadságát".

illyés lírájának befogadásában rokon- és
ellenszenvek feszültsége is tapasztalható,
amelynek részben "irodalmon kívüli" a ma
gyarázata. Mindenkor, de ma különösen be
lejátszik a befogadói magatartás szituáltága,
az az "antiprófétikus" magatartás, amelyet a
posztmodern kor felerősített. s amely harcok
terepévé tette az irodalomtudományt, amely
nek önköréből kilépve óhatatlanul politikai
megfontolásokkal is számot kell vetnie, s
ezek folyvást indulatokat gerjesztenek, ame
lyek irodalmi köntösben ugyan, de nem az
irodalomról szólnak, s olykor meglehetősen

becstelen fegyverek is eldördülnek a csatame
zővé vált irodalomtudományban.

Kulcsár Szabó Ernő kétségkívül legizgal
masabb tanulmánya (Fel)adott hagyomány?
címmel Ifa keresztény művelődésszerkezet

örökségének néhány kérdésével" vet számot.
Alighanem igaza van abban, hogy a keresz
tény művelődésihagyománynak "kimutatha
tó irodalomtörténeti szerepe volt a modernsé
get lezáró fordulat előkészítésében", abban
pedig méginkább, hogy "az Ige meghallója,
nyelvileg legalábbis, a hívás és válasz közötti
'térben' helyezkedik eL" A tanulmány fejte
getései kapcsán óhatatlanul szembesülnünk
kell azzal a problémával, amely Sík Sándor
irodalomtörténeti munkásságában is újra
meg újra felvetődött: vajon a keresztény iro
dalom hol és hogyan helyezkedik el ebben a
sajátos viszonyrendszerben? Sík azt úgy fo
galmazta meg, hogy aki nem egész - keresz
tényi - életével hitelesíti irodalmi tevékeny
ségét, szükségszerűenelvész a közhelyekben,
nem lép ki ebbe az Ige és megszólítottja kö
zötti térbe, amely egzisztenciális elkötelezett-
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séget tételez föl, hanem statikus kifejezője az
élménynek. Az olvasó, "megszólítása" sem
miképp sem helyettesítheti az Ige hívására
adott választ, amelyet az egyén elkötelezett
sége hitelesít!

A tanulmány mottója Heidegger egyik meg
állapítása: "Talán az tünteti ki ezt a világkorsza
kot, hogy el van zárva az üdv dimenziója. Talán
ez az egyedüli átok." S kiegészíti ezt Kulcsár
Szabó Emő végkövetkeztetése: "...ezidő szerint
valóban nem tudjuk, miként is múlt el, ami
majd megmarad". Persze kérdés: elmúlt-e vagy
él-e még a hagyományos beszédmód, amely
nem az üzenetre reflektál, hanem közhelyeket
ismétel. Az viszont biztos, hogy a lényeg meg
marad... (Alfdld Könyvek)

R6NAY LÁszL6

HENRY CHADWICK: A KORAI EGYHÁZ

Az Osiris Kiadó ebben az évben is tudott örö
möt szerezni azoknak, akik a vallással kap
csolatos problémakörben s sajátosan a korai
kereszténység történelmében és patrisztikus
irodalmában kívánnak elmélyülni. Sir Henry
Chadwick (*1920) az oxfordi és a cambridge-i
egyetem volt teológia professzora, akinek
gondolatvilága eddig inkább a szakemberek
számára volt ismert, most a The Early Church
munkájának lefordításával a keresztény val
lás ősi és kevéssé közismert rétegeire kíván
esi, művelt nagyközönségnek is megközelít
hetővé vált.

A Korai Egyház nem kizárólagosan és nem
is elsősorban patrisztikai mű; legizgalmasabb
részei azok a fejezetek, melyekben a nagy
szerzők (Justinus vértanútól kezdve Jeromo
sig és Ágostonig) a szentatyák hitvallásának
genezisét érhetjük tetten a kor nagy történeti
áramlatainak és kisebb-nagyobb helyi esemé
nyeinek tükrében. A történeti megközelítés az
első fejezetekből is nyilvánvaló, ahol a szerző

a kereszténység kibontakozásáról ad rövid,
de tartalmas leírást a zsidó, a prozelita, majd
pogány környezetben. Nyomon követhetjük
a hitükhöz ragaszkodó zsidók és a lassan el
távolodó keresztények közőtti feszültség
szinte törvényszerű eszkalációját, melynek
hatása a mai napig is messze túlnyúlik a két
vallás közötti elvi vitán. - Megsejthetjük,
hogy Órigenész tanulmányozása megkerül
hetetlen a mai teológia kutatói számára. Sej
teni engedi azt is, hogy az "Istenanya" kífe-


