
Czigány György Fél perc nyár című most
megjelent verseskötetében hangsúllyal is for
dulnak elő ilyen mélyen személyes áthatott
ságú, vagy csak finoman ily színeződésű ver
sek. Mert láthatólag mindennapjai éppúgy,
mint jeles életélményei, ebben az áthatottság
ban jelennek meg, öltenek formát tudatában.
Nem direkt, célzatos elszánással, hanem lé
nyének, élet- és világlátásának természetes
kerete, alapja velejárójaként. Művészet, csa
lád, barátság, öröm, szomorúság, múltba te
kintés, jövőbefigyelés, természetátélés egya
ránt rejt, s mutat nála ilyen pietást. Mégis kü
lönbözik ez a két háború közti hasonló átha
tottságú lírától. Van valami finom, pannon
jellegű, diszkrét csiszoltságú, meditatív átha
tottsága ennek a vonásának is, mint többi tu
lajdonságának is: nem kiáltó kinyilvánítás,
nem hangos hirdetés, nem erősködővita, ha
nem természetes, bensőséges modulálása ez
verseinek. Nem véli, nem teszi meg magát
a világ- és létértelmezés "katolikus-egyete
mes" megnyilvánítójának, mint némelyek
egyik oldalon, s nem tekinti lIa magyar val
lás" birtokosának. mint vélték magukat
egyesek a másik oldalon. Nincs is e tekin
tetben különbségérzése: Pilinszkyhez épp
oly mélyen vonzódik, mint Nemes Nagy
Agneshez.

Egészében halk dikciójú, szép szonoritá
sú, nem hivalkodóan cifraszavú, nem rnes
terkélt képvilágú, szolid, széphangzatú ver
seiben a család, a barátság, a magányos
életelmélkedés, az ünnepek, az évszakok
öröme, figyelmeztető ereje, a művészetek

gyönyörének birtoklása nyilvánul meg.
Majd meg a mesterek megvilágító erejének
méltánylása, a nagy olvasmányok, mint
Dosztojevszkij vagy a nagy zenészek, mint
Mozartnak vagy Bachnak lélekformáló be
fogadása, a nagy történeti emlékeknek, a
szép tájaknak, a nevezetes históriai esemé
nyeknek sajáttá élése, a liturgikus cselek
mények, a műfajparafrázisok, a táj- és év
szakjelenítések bensősége,s nem utolsó sor
ban az évek szaporodása csöndes öniróniá
jának megidézése. A kötet egészére jellemző

egyfajta szép, halk szonoritás, amellyel re
gisztrálja az évek múlását, az őszi évszak
beköszöntését. Melankolikus derűvel s né
mi kivédhetetlen nyilvánvalósággal. Gaz
dagnyelvű, nagy asszociációs kincsű kötet,
melyet jó itt is, ott is kinyitni, letenni, kicsit
elgondolkodni, meg újraolvasni. (Felsőma

gyarország Kiadó, 2000)

NÉMETH G. BÉLA
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BUDA ATTILA: A NYUGAT KIADÓ
TÖRTÉNETE

A Nyugat kiadó elnevezés három különféle
könyvkiadással foglalkozó intézmény közös
megjelölésére szolgál. A közös az bennük,
hogy a Nyugat fennmaradását igyekeztek
szolgálni. Ezzel a gondolattal indítja össze
foglalását Buda Attila. Tegyük hozzá: a folyó
irat története sem teljes a kiadó története nél
kül. A kettő értelmezi és bizonyos mértékben
magyarázza is egymást, s némiképpen a kor
szakot is, hiszen a kiadó túlélte a lapot. 1948
decemberében jelent meg emblémájával az
utolsó kiadvány; Nagy István két kisregénye.
1949-ben a Révai leányvállalatként megszün
tette tevékenységét. A kiadói viszonyokat jól
jellemzi, hogy 1948-ban öt könyv jelent meg
a Nyugat emblémájával, míg 1909-ben, tehát
az első évben kilenc, például Móricz elbeszé
lései, köztük a Hét krajcár, Babits első verses
könyve, Adynak két kötete is (a Vér és arany
második kiadása).

Egy könyvkiadó természetesen nemcsak
"karitatív", hanem üzleti vállalkozás is, a bu
kás esélyével. ugyanakkor a felfedezés örö
mével és az anyagi haszon reményével. Ezt a
közhelyet azért kell elmondanunk, hogy fo
galmat alkothassunk a kiadó történetét fel
dolgozó irdatlan nehézségeiről,hiszen irodal
mi és gazdasági összefüggéseket és tényeket
egyszerre kellett feltárnia. elmélyült könyv
tári és levéltári kutatásokat végezve, megbir
kózva a forrásanyag esetleges hiányaival. Rá
adásul a képzőművészeti, könyvészet-tipog
ráfiai változásokkal is számot kellett vetnie,
hiszen a Nyugat kiadónál megjelent művek
címlapjai nyomon követték akorízlést, Lesz
kai Anna vagy Falus Elek megoldásai nyilván
más jellegűek, mint a későbbiek, s olykor a
kiadói igazgatók elképzeléseit is figyelembe
kellett venni. Nem kis feladat lehetett azt is
kideríteni, melyek voltak azok a tervek, ame
lyek különféle okok miatt mégsem valósul
hattak meg. Nem lett semmi például az Ahol
gyermek voltam című Cs. Szabó László által
sajtó alá rendezett kötetbői. amely 40 magyar
író szülőföldjéről szóló vallomásait tartal
mazta volna. (1944-re tervezték, ám a Magyar
Csillag betiltása után a Nyugat Kiadó és iro
dalmi Részvénytársaság működését is meg
szüntették.)

Manapság meglehetősenvegyes kép tárul
elénk, ha az új kiadványok küllemét szemlél
jük. Buda Attila könyvét a Borda antikvárium
jelentette meg - gyönyörű, aNyugathoz
méltó kiadásban. Kitűnően érvényesülnek az



illusztrációk, remekül válogatottak a fényké
pek, már az is örömöt szerez, ha a könyvet
lapozgatva finom papírját simogatjuk. S ez a
külcsín nagyszerű belbecset őriz. Filológiát
művelni, adatokat feltárni az egyik leghálát
lanabb vállalkozás, Buda Attila minden elis
merést megérdemel áldozatos, hatalmas for
rásanyagot mozgósító és értékelő munkájáért.
Semmiképp sem kritikai megfontolásból
mondom, de Gellért Oszkár emlékezéseit
óvatosabban használtam volna, aNyugatért
és a kiadóért oly sokat tett költő emlékei
ugyanis némiképp átszíneződtekpapírra ve
tésük idején, s olyan fokú politikai előrelátást

tulajdonított magának, amely némi kételke
dést kelthet Kortársaim és Egy író élete círnű

műveinek és levelei komrnentárjainak olvasó
iban. (Borda Antikvárium, 2000)

RÓNAY LÁSZLÓ

JANKOVICS JÓZSEF (SZERK):
THE SOPRON COLLECTION
OF JESUIT STAGE DESIGNS

A barokk kori díszlet- és jelmez terveket tar
talmazó Soproni Jezsuita Díszletkönyv az Or
szágos Színháztörténeti Múzeum es Intézet
gyűjteményének értékes darabja. A színház-,
művészet- és irodalomtörténészek kutatási
tárgyaként és forrásaként szolgáló könyv ma
már nem csupán a szűkebb szakma számára
hozzáférhető: az Enciklopédia Kiadó 1999
ben adta ki a The Sopron Collection of Jesuit
Stage Designe című, angol nyelvű kiadványt,
amely tartalmazza a Díszletkönyv 115 rajzá
nak színes reprodukcióját, a terveket elemző
tanulmányok kíséretében. Marcello Fagiolo
olasz professzor a díszlettervek legjellegzete
sebb témáit az európai barokk színház és
képzőművészet összefüggéseiben elemzi.
Knapp Eva a gyűjtemény keletkezésének,
rendeltetésének, konkrét színdarabokkal való
kapcsolatának kérdéseit vizsgálja. Kilián Ist
ván a 16-17. századi iskolai színjátszás, első

sorban a magyarországi jezsuita színjátszás
fő vonásait foglalja össze. A rajzokat Bardi Te
rézia részletes leírásai és ikonográfiai magya
rázatai kísérik.

A Díszletkönyvre id. Storno Ferenc neves
soproni műgyűjtő talált rá 1890-ben. Mai he
lyére, az Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet tulajdonába 1965-ben került. A
gyűjtemény száznál több tollal, tussal és víz
festékkel készült színes rajza, illetve metszete
talán Magyarországon, de mindenképpen
Közép-Europa területén készült a 17. század
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végén, 18. század elején. A legszínvonalasabb
alkotásokat itáliai, esetleg itáliai iskolázottsá
gú osztrák vagy német művészek készíthet
ték. A lapokat a 18. század első harmadában
gyűjtöttékkötetbe, s ez színpadtervekhez fel
használható mintakönyvként szolgálhatott a
barokk iskolai színjátszás 18. század végén
bekövetkező hanyatlásáig. Egy bejegyzése
alapján 1728-ban a soproni jezsuita kollégium
tulajdonában volt, ezért kapta később a Sop
roni Jezsuita Díszletkönyv elnevezést. Nem
biztos azonban, hogy valamennyi terv iskolai
színdarabhoz kapcsolható: egy részüknek ki
emelkedő színvonala és magas kivitelezési
költsége valószínűsíti, hogy azok udvari 00
nepségekhez és előadásokhoz készültek.

Az ábrázolásokon megjelennek a 17. szá
zad végén Európa-szerte elterjedt motívu
mok. A tervek egy része vallásos darabhoz
készült, és közeli rokonságban áll a barokk
oltárok felépítésével, szobrainak és festmé
nyeinek ikonográfiájával. Számos ábrázolás a
korban általánosan elterjedt egyházi iskolai
színjátszás műfajában élenjáró jezsuita szín
játszás elméletéhez és gyakorlatához kapcsol
ható. A vallásos, történelmi, mitológiai, isko
lai témájú darabok megtekintése és főleg elő

adása a diákoknak olyan közvetlen élményt,
értékek átélhető megtapasztalását jelentette,
amire Loyolai Szent Ignác és nyomában a je
zsuita pedagógia nagy hangsúlyt fektetett.

A barokk színházban, így az iskoladrá
mák előadásában is jelentős szerep jutott a
díszleteknek. Altalában gyakorlott művészek
készítették őket, s a cél a mind tökéletesebb
illúzió létrehozása volt. A látványos, mozgal
mas, színpadi gépezeteket is használó barokk
szcenika a kor világképét jelenítette meg. Az
igen szép kivitelezésű könyv révén most le
hetővé válik, hogy a díszlettervek kevéssé
szem előtt lévő műfaján keresztül pillanthas
sunk be annak a kornak művészetébe,mely
ben a színház virágkorát élte és a - látsza
tokra épülő, érzéki csalódásokkal teli - világ
metaforájává vált. (Enciklopédia Kiadó, 1999)

LUKÁCS ÁGOTA

SZENT CYPRIANUS MŰVEI
Ókeresztény írók 15.

Vanyó László fordításában és bevezetőjével

megjelent kötetet a 3. század egyik legjelen
tősebb, legnagyobb hatású ,alkotójának írása
it, intelmeit tartalmazza. Eletének első kor
szakáról, amikor híres rétorként működött,

kevés pontos, megbízható adatunk maradt.


