
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.


