
dramaturg feladata nemcsak az, hogy "az írás
művészetet kapcsolja össze a színházművészet

tel", hanem - fordítva - "a színházművészet

összekapcsolása az írásművészettel". Magyarán,
hogy mindkét, elválaszthatatlanul összetartozó s
mégis szüntelenül vitában álló oldalt képviselje,
de inkább az előadást részesítve előnyben, az író
képviselőjeként ugyan, de a "rendező barát
ja"-ként (Radnóti Zsuzsa). Az utolsóban pedig,
miután bejárta a művészet (irodalom/színház)
és a tudomány tartományait, megbizonyosodott,
a dramaturg igazi feladata, hogy kérdéseket te
gyen fel, értelmiségiként viszonyuljon a talány
hoz, amit nem megfejtenie kell, hanem minél
alaposabban megismerni - belülről. S ez a belül
a színház esetében nem a Betű, hanem a Lélek
világa. Amit könyvében az útitárs Hermészként,
ki hírvivő is és az ékesszólás mestere is, elkez
dett és végigcsinált, azt bölcs Prosperóként fejezi
be: tudja, hogy a .sensus litteralis és sensus spi
ritualis közötti oppozíciót" meg nem szüntetheti,
nem jutíhat) el a vágyott egyezség földjére, de
szerzett ismeretei, tudása feljogosítja, hogy kér
déseket tegyen fel a rendező(k)nek (és munka
társai/k/nak) és az íróíkrnak egyaránt.

Visky számára érthetően a kiindulópont a
leginkabb meg nem értett erdélyi hagyomány,
Tamási Aran drámai opusa, amint erről többek
közőtt a születés centenáriuma alkalmából ké
szült néhány dolgozat (Színház és rüus, 1997),
köztük Visky András itt újra közölt Tamási szín
házeszményét, illetve az egyik legtalányosabb
Tamási-mű, az Ósvigasztalás előadhatóságának
lehetőségeit vizsgáló szövege tanúskodik. Füg
gelékként megtoldva Szőts István sikeres vállal
kozásának felidézésével, miszerint a rendező "az
igen fiatalnak számító filmművészet médiumá
ban (. ..) megvalósította azt, amit a Tamási-drá
ma a gazdagabb hagyománnyal, de meglehető

sen merev kánonokkal bíró színházban csak
részben tudott keresztülvinni". S ezzel mintegy
utalunk is rá, hogy Visky, amint Harag György
ről szóló írásában is olvassuk, elsősorban a ma
gyar színjátszás merevségében, fantázianélküli
ségében, művészi "bénaságában" látja az okot,
hogy a hagyományos irodalmi formától eltérő

drámákat vagy mellőzi/mellőztea színház, vagy
képtelen volt megfelelő, hiteles formában színre
vinni ezeket. Igaz, olykor felerősödött a "színház
textus ellen vívott szabadságharca", de ez kitelje
sedés helyett "bársonyos forradalommá szelí
dült". Ahogy a könyv szerzője Esterházy Péter
Búcsúszimf6niája kapcsán látja abban az ötven
címszóból felépített esszében, amely a nem ha
gyományos drámákat írók közül mindenekelőtt

Tolnai Ottó és Garaczi László opusát vallató
blokkban található. (Sajnálhatjuk, hogy Parti
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Nagy Lajos drámaírásáról nem készült hasonló
írás.) Míg az európai rendezői mezőnyből azok
közül, akik számára a "színházi szöveg egy térbe
írt textus", melyet csak a színjátszás szuverén
eszközeivel lehet/szabad "életre kelteni", Harag
és a magyar színházakban is otthonos Vlad
Mugur mellett a talán két legnyughatatlanabb
alkotóról, Peter Brookról és [erzy Grotowskiról
tartalmaz írást a könyv. De Visky a kritikusok
közül is azt érzi rokonának, aki - mint Koltai
Tamás - "azokat az előadásokat tartja a maga
számára (nem utolsósorban pedig a magyar
színházi viszonyokra) paradigmatikusnak, ame
lyek fölszámolják a színházban uralkodó, archi
tekturálisan rögzített, a nézői részesülést (meg)
akadályozó hierarchiákat".

Visky András nagy tapasztalaton alapuló,
szenvedélyes gondolkodásról tanúskodó esszé
kötetének minden írása jelentős adalék a szín
ház szellemi/formai önállóságért folytatott har
ca érdekében, és bizonyíték ennek jogosságáról
és szükségességéről. (Koinóia, Kolozsvár, 2002)

GEROLD LÁSZLÓ

KAZIMIERZ BRANDYS: RONDÓ
Szerelem, színház, háború

A közelmúltban került a könyvesboltokba Sán
dor Iván Drága Liv című regénye, amely akár a
Brandys-regény alcímét is viselhetné: Szerelem,
szinhdz, háború. S nem tud nem eszünkbe jutni
Spiró György Ikszekje sem akkor, amikor Kazi
mierz Brandys Rondóját olvassuk, mely utóbbi
nak a második világháborút megelőző, majd át
szelő időtengelye az ötvenes éveken keresztül
végül egészen a hetvenes évek közepéig húzó
dik. Addig a pontig tehát, amikor a regény be
szélője elkezdi kiigazító olvasói levélnek indu
ló, majd személyes-történelmi emlékezéssé faju
ló írásgyakorlatát, amelyben eleinte folyton men
tegetőzik, majd egyre inkább belehevü1, vagyis
modoroskodó mesélőkéntegyre meggyőzó'bben

azonosul a mese tárgyával: önmagával. Levet
kezi tehát modorát, csak hogy egyre magával
ragadóbb fordulatokban és reflexiókban tegye
érdekessé - saját magát.

A lángvörös hajú elbeszélő főhős egyébként
- úgy hírlik, majd csendesen megcáfoltatik 
a két leánygyermekkel rendelkező Pilsudski
marsall törvénytelen fia, mely fiktív információ
ironikusan fűszerezi a nemzeti ellenállás, azon
belül a Rondó nevű szervezet történetét. Ami
maga is fikció, de nemcsak azért, mert regény
ben olvasható, hanem azért is, mert a szervezet
ötlete a főhős fejéből pattant ki. De nem azért,
hogy meg is valósítsa, hanem hogya fikció ré-



vén rafináltan megóvja tettvágytól égő szerel
mét a valódi ellenállási harcok veszélyétől. Ám
a Rondó végül mégiscsak, részben tőle függetle
nül, a regényvilág valóságává, azaz véres har
cok terepévé, végső soron pedig a valóság és a
fikció közötti szeszélyes cserebomlás fölötti me
ditációk tárgyává válik: " ... a Rondó pedig to
vábbra is létezett ... Létezett! Hogyhogy? (... )
Mert lehet, hogy így van, így és nem másként
keletkezik a valóság, amelyet mi csak később

értelmezünk. fölruházva gondolatvilágunk for
máival, visszafelé haladva rekonstruáljuk, az
ésszeTŰség szükségletével, az értelem iránti
mohó vággyal és képzeletünk ábrándjaival
összhangban?" (306.) Persze a dolog nem pusz
ta elmejáték, hiszen vérre megy: " ... a baj, amit
meg akartam előzni, létrehozva a Rondot, most
a Rondó létének köszönhetően következik be és
a Rondó által hajtják végre." (310.)

"Tegnap átnéztem a gépelt szöveget, és rájőt

tem, hogya saját vie romancée-mat írom, és ter
mészetesen a magam számára. Ez azonban egy
általán nem jelenti azt, hogy lemondok Onről

mint címzettről." (109.) - mentegetőzik a re
gényszerű beszámolóvá duzzadó olvasói levél
szerzője a folyóirat szerkesztőjének. S a fikciót
hitelesítő, kissé mesterkélt kommunikációs
helyzet valóban meg is termi ízletes gyümöl
csét: Kazimierz Brandys Rondó című munkáját.
S benne egyáltalán nem hosszúra nyúló önrna
gyarázatokat vagy öncélú önelemzéseket olvas
hatunk, hanem olyan magával ragadó történe
tet, amelyben egy fiktív-valós katonai szervezet
előzményei, története és utóélete kapcsán figu
rák és sorsok gazdag variációs játékával (magá
val a személyekre, érzésekre és csalódásokra
szabott történelemmel) ismerkedhetünk meg,
egyfajta lendületes körtáncformával, rondóval.
amelynek hívószavai tehát, még egyszer - en
gedjenek a csábításnak! -: Szerelem, szinhdz, há
ború. (Ford. Pálfalvi Lajos, Jelenkor, Pécs, 2002)

BAZSÁNYI SÁNDOR

TÖRÖK JÓZSEF: A TIZENEGYEDIK
SZÁZAD MAGYAR EGYHÁZfÖRTÉNEfE

"Az egyház, mint egyszerre természetfölötti ala
pítású és rendeltetésű, ugyanakkor a történelem
országútján egymást követő társadalmakban je
lenlévö, egyszerre lelki-szellemi és intézményes
valóság (. ..) nehezen tárja föl a legszakavatot
tabb kutatók előtt is igazi történelmet" - írja Tö
rök József professzor legújabb könyve előszavá

ban. Nem kisebb akadállyal kell azonban a törté
nésznek megküzdenie, ha egy olyan forrássze
gény kor bemutatására vállalkozik, mint ami-
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lyen Szent István és Szent László százada. Ami
az első problémát, vagyis az egyházi élet össze
tettségét illeti, a szerző erre a kihívásra úgy vála
szol, hogy egyrészt a történettudomány követel
ményének megfelelve számot vet a kutatás jelen
legi állásával. értékeli a legfrissebb publikációk
szempontjait. másrészt mindezt a teológustól el
várható egyházias érzülettel teszi. A másik ne
hézséget, a 11. századra vonatkozó források gyér
voltát csak növeli, hogya rendelkezésre álló for
rásanyag gyakran egymásnak ellentmondó, más
forrással nem igazolható vagy nehezen értel
mezhető közléseket tartalmaz, amelyeket józan
kritikának kell alávetni. Ezért nem lényegtelen
kérdés, hogya források megbízhatóságát mérle
gelő történész mit tekint bázisnak a múlt féltárá
sához, s mi az, amit ehhez viszonyítva értékel.
Török professzor a hagyományos utat választja,
hiszen a magyar egyházszervezet létrejöttét és
megszilárdulását elsődlegesen a legendák alap
ján mutatja be, s ezek adatait egészíti ki későbbi
szerzők műveinek, illetve a fennmaradt évköny
veknek gyakran mozaikszerűközléseivel. továb
bá a régészet, nyelvészet és történeti földrajz
eredményeivel. A Szent István által alapított
püspökségek tízes számának kérdésében példá
ul a Nagy legenda közlését tekinti mérvadónak,
s nem az okleveles említés hiányát Vác és Bihar
esetében. Hasonló szellemben jár el, amikor a
magyarság tömeges keresztény hitre térését a
pozitív képet sugalló Gellért-legenda felől köze
líti meg, s innen nézve elemzi az önkéntesség
vagy erőszak problémáját.

A könyv fejezetei közül ki kell emelnünk a
kalocsai érsekség alapításával. az István-kori
Székesfehérvárral és az istentiszteleti élettel fog
lalkozókat, nemcsak azért, rnert ezek a szerző

kedves, többször feldolgozott témái, hanem
azért is, mert ezekben a kérdésekben saját kuta
tási eredményekkel járult hozzá a hazai történet
tudományhoz. Végül hadd hívjuk fel a figyelmet
a mű hiánypótló jellegére. Az egyházi felsőokta

tásban ugyanis máig Hermann Egyed klasszikus
munkája iránymutató a magyar egyháztörténet
re vonatkozóan. Ez a munka azonban 1948-ban
került lezárásra (bár csak 1973-ban jelent meg
Műnchenben), így sem az újabb kutatási ered
ményeket, sem a II. Vatikáni zsinat utáni, apolo
getikus célzatosságtól mentes egyháztörténeti
szemléletmódot nem tükrözi. Ezért a Magyar
Katolikus Egyháznak feltétlenül szüksége van a
mai igényeknek megfelelő egyháztörténeti kézi
könyv-sorozatra. A most megjelent, 11. századot
bemutató kötet remélhetőleg ígéretes kezdete a
Mikes Kiadó majdan kiteljesedő "Magyar száza
dok" sorozatának. (Mikes Kiadó, Budapest, 2002)
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