
az író teljes tudományos munkásságát tárja az
olvasóközönség elé.

"Minél inkább ég fejünk felett a ház és egész
ostromolt várunk, ez a vén Európa, annál egy
ügyűbb és megrendítóbb szeretettel szorítjuk
magunkhoz éjszakai barátunkat, a szép köny
vet." Szerb Antal egy 1942-es almanach elősza

vában megfogalmazott sorai akár hitvallásként
is felfoghatók: ő valóban kizárólag a könyvért.
az írásért élt. Ezt az üzenetet továbbítja a Mag
vető Kiadó új sorozata. A három kötetből álló
válogatás tematikus szempontok szerint tagolja
Szerb Antal elméleti munkásságát. Az első, a
korábban kiadott Hétköznapok és csodák a világ
irodalommal foglalkozó írásokat tartalmazza, a
másodikban a magyar irodalomra vonatkozó
tanulmányok jelentek meg, a harmadik pedig
vegyes írásokat közöl. Mindhárom kötetben ta
lálunk eddig kiadatlan cikkeket, lektori jelenté
seket, az alapos jegyzetapparátus és névmutató
pedig megkönnyíti az eligazodást.

A második kötet, a Mindig lesznek sárkányok,
a magyar irodalommal foglakozik, a kezdetek
től a Nyugat időszakáig. Akárcsak a szerző hí
res Magyar irodalomtörténete, ez is átfogó képet
nyújt irodalmunkról. A könyv két részre oszlik,
az elsőben esszék. tanulmányok kaptak helyet,
a másodikban könyvismertetések, kritikák és
azok a lektori jelentések, amelyek még a szak
emberek számára is újdonságszámba mennek,
hiszen sehol nem jelentek meg eddig. Néhány
tanulmány, például a Berzsenyi, Kölcsey vagy
Vörösmarty költészetét ismertető írás, vagy a
kortársak műveit véleményező kritikák a ma
gyar irodalomtudomány értékes alapművei.

Szerb Antal azonban szépíró is, talán ezért le
hetséges, hogy akár a laikus olvasó számára is
érdekfeszítő olvasmány legyen az, ami lehetett
volna száraz tudományoskodás is.

A kétarcú hallgatás címet viselő harmadik kö
tet igazi irodalmi csemege. A szerző vegyes tár
gyú, néha könnyedebb műfajú írásaiból kivilág
lik a szemlélődő és látó Szerb Antal ragyogó
írásművészete.Az esszék. útirajzok. nyilatkoza
tok, interjúk között megtaláljuk a Nagy írók kis
mondatokban című kisantológiát is, amely által
Szerb Antal a világirodalom néhány nálunk
(akkor még?) ismeretlen nagy egyéniségét kí
vánta bemutatni a magyar olvasóknak - ter
mészetesen saját fordításaiban. Ebben a kötet
ben mutatkozik meg igazán Szerb Antal világ
szemlélete, amikor mintegy céltalanul, csupán
az írás és kultúra szeretetéből adódóan kalan
dozik a művelődéstörténet és irodalom eddig
járatlan útjain. Az íróember "kulturális misszío
nárius, az Igazság katonája", írta naplójában. Ez
a sorozat megmutatja, hogy az igazságot való-
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ban lehet és kell is a kultúra által keresni. (Mag
vető Kiadó, Budapest, 2002)

PAP VERA-ÁGNES

VASY GÉZA: ILLYÉS GYULA

Az "Élet-kép" sorozat, amelynek Vasy Géza
könyve az ötödik darabja, óriási segítségére van
tanároknak és diákoknak. Nem a ma oly diva
tos elméleti monográfiák példáját követik ezek
a szép kiadványok, hanem az írók életrajzát he
lyezik középpontjukba, s az időrendiséget kö
vetve közlik a műalkotások sorrendjét, szemez
getve kritikai fogadtatásuk legjellemzóbb meg
állapításaiból. A külföldi irodalomtudomány
ban újabban megnövekedett az életrajziság s
vele párhuzamosan a filológiai kutatás becsüle
te. Mi alighanem egy lépéssel hátrébb vagyunk,
ezért is kezdeményezők ezek a tömör, lényegre
törő pályaképek.

Vasy Géza írásának az a tény is különös jelen
tőséget ad, hogy bármilyen meglepő, Illyés Gyu
Iának eddig nem olvashattuk ilyen alapos élet
rajzát. Van kitűnő meglátásokban bővelkedő

összegzés költői világképéről (Izsák Józseftól),
halála után nem sokkal jelent meg Tüskés Tibor
kitűnő kismonográfiája, tanulságos írások tár
gyalják iskoláit, Tihanyban töltött hónapjait, a
különböző évfordulókon megvilágító tanulmá
nyok tárták föl életműve jellegzetességeit, s elő

ször illett volna említenünk Domokos Mátyás
szöveg- és naplókiadásait és Adósságlevél című

könyvét. Eletrajza azonban mindeddig nem volt!
Holott a személyes élet s a kor összefüggéseinek
ismerete nélkül a mű inkább csak lebeg az ösz
tönző és élményeit adó valóság fölött. Vasy Géza
nagy érdeme, hogy ezeket az összefüggéseket
korrekt módon, a lényegre összpontosítva foglal
ta össze, sok értékes adalékkal gazdagítva eddigi
ismereteinket, bevilágítva néhány eddig inkább
legendásított homályos élettényt, például Illyés,
József Attila és Flóra sokfelől és sokféleképp
méltatott szerelmi háromszögét. Nagyon vonzó,
hogy megmondja. mit nem tud, s mi sem tudha
tunk pontosan. Erdeme. hogy értékük szerint
méltatja az Illyés által művelt különféle
műnemeket, s finoman utal arra, hogy művei

nem egyenletesen magas színvonalúak, például
drámáit nem fogadja oly nagy méltánylással az
olvasó, mint költeményeit vagy a Puszták népét.
(Ami persze nem jelenti azt, hogy az ízlés módo
sulásával ne változzék a jelenlegi állapot.)

Tavaly emlékeztünk a költő születésének
századik, idén halálának huszadik évfordulójá
ra. (Temetésén Belon Gellért mondott megren
dítő búcsúztatót.) Ott és akkor, a Farkasréti te-



metöben az egyetemes magyarság ügyének
nagy képviselőjétől búcsúzva, ki gondolta vol
na, hogy néhány év elteltével megkezdődik az
"Illyés-revízió", amelynek során lesznek akik
magatartását megalkuvónak. versbeszédét avítt
nak mondják? Ki hitte volna, hogya magyarság
öntudatra ébredésének folyamatából némelyek
éppen Illyést zárnák ki? Illyés Gyula életművét

valóban nem lehet és nem is szabad kiszakítani
történelmi összefüggéseiből.Máskülönben Szel
lem és erőszak című, tíz évig megjelenésre váró
kötetének címét sem lehet értelmezni. Valójá
ban egy erőszakraépített korban a magyar szel
lem védelmezője, képviselője volt, aki teljes
mértékben megérdemli azt a tiszteletet és szere
tetet, amely Vasy Géza Illyés Gyula évszázada
című munkáját épp úgy áthatotta, mint most
megjelent alapvető életrajzát. (Elektra Kiadóház,
Budapest, 2002)

RÓNAY LÁSZLÓ

FÉNY A KANYARON TÚL

Életünket ritkán éljük meg nyílegyenes, biztos
útként. Nem hiányoznak abból az éles és belát
hatatlan kanyarok sem, amiken túl nem tudjuk,
mi következik. Egyes kanyarok pedig teljesen
más irányba fordíthatják életünket.

Ilyen éles kanyarokkal tűzdelt az élete Szilvi
nek (Dér Denisa), a drogos lánynak Dér András
Kanyaron túl című filmjében. Az "anyag" teljes
fordulattal vitte rossz irányba útját, s most szük
sége lenne egy hasonlóan nagy kanyarra a vissza
téréshez. De kanyargós az útja Mágocsnak (Bubik
István) is, aki papként a drogosok pásztora akar
lenni, és Szilvinek próbál segíteni. Feladatában
rengeteg beláthatatlan fordulat és nehézség aka
dályozza. A film kettejük küzdelméről szól, egy
mással és együtt a szer hatalma ellen.

Ismét egy drogos film. Számtalan született az
utóbbi évtizedben - jelezve a téma aktualitását
-, s mi általában főleg Holywood termékeit is
merjük. Sajnos a Kanyaron túl sem képes felvenni
a versenyt a közönség meghódításában a plazák
populáris celluloid termékeivel. Pedig nem csak
az értelmiségiek szűk körét lenne képes megszó
lítani. Az alkotást egyszerűség és bizonyos érte
lemben hagyományosság jellemzi. Tőrtértetsző

vése lineáris, világos. A mesét azonban át meg
átszövi a finom szimbolika és az igen gazdag, ki
dolgozott képi világ, amely a film egyik legna
gyobb értéke. A képek egyrészt leplezetlenül
megmutatják azt, ami van, ami történik, más
részt rajtuk keresztül feltárul a valóság mögött,
láthatatlanul rejtőzködő misztérium. Szépítés
nélkül ismerhetjük meg a drogos szubkultúra
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durva világát, sőt közelről láthatjuk az anyagot
és befecskendezését. A kábítószer a vérrel keve
redik, s az egész képernyőt betölti lassú hullám
zás képsora plasztikusan fejezi ki, ahogy az em
ber lényegébe-vérébe hatol a kőnnyű, cseppfo
lyós mámor világa, s így nem hagy szabadulni.
A film helyszínei szintén egyszerre mellbevágó
an valóságosak és jelkép erejűek: a szereplők

benső útjának és az isteni építkezésnek az állo
másai, szimbólumai. A rendező bátor vonások
kai rajzolja meg az emberi élet és az isteni kegye
lem misztériumát, s közben mégsem érezzük
soha didaktikusnak vagy "térítőnek" üzenetét.

Végre egy keresztény szellemiségű drogos film.
Ez kiválóan megmutatkozik a pap ábrázolásá
ban. Kevés ilyen, a hit szemével is hiteles pap
képet láthatunk filmen. Alakja nem a társada
lomban élő "pap-sztereotípiáknak" megfelelő,

és nem is idealizált, ugyanakkor átsugárzik raj
ta hivatásának misztériuma. Szolgálata által
Krísztus, a Jó Pásztor képmása, aki "krisztus
ként" nyúl az "utolsók", az elveszettek után.
Utján többszörösen megkísértetik: egyházi elő

léptetés, női gyengédség, de ellenáll. Látszólag,
mint Krisztus, bele is bukik vállalkozásába. Jú
dás (Tamás) árulása miatt. Mivel "csak" kép
más, a végső győzelem nem is az övé: kudarca
után csak Krisztus kegyelme győzhet a lélek
ben, melynek viszont eszköze volt az ő közvetí
tő szolgálata. A másik főszereplő,Szilvi a bűnös

nő, akit Jézus (Mágocs-Krisztus) gyógyíthatna
meg. Bibliai párjától eltérően azonban ő nem
borul rögtön Krisztus lábai elé, neki még
hosszú utat kell megtennie, sok buktatóval.
Alakja kulcsfontosságú, rajta keresztül tárulnak
fel Mágocs krisztusi-pásztori szolgálatának ne
hézségei, gyümölcsei. Benne érhető tetten leg
tisztábban a kettejük kapcsolatában munkálko
dó, de rajtuk túlnövő. titokzatos isteni kegye
lem. Dér Denisa nagyszerű játéka igazi karak
terré teszi Szilvi figuráját, annak sokarcúságát,
alakulását is megjelenítve.

A film vége bizonytalanságot hordoz, de nem
nyomasztó: a kanyaron túl Krisztus fénye. már
feldereng. A kulcs végső soron Szilvi kezében
van, de mi sem maradhatunk közömbös szemlé
lők. A film nyitottsága különös erővel szólít meg
minket is: mi mit tettünk - például az egyház
ban, az iskolában, közösségeinkben - az "utol
sókért" . Dér András filmjét minden lelkipásztor
nak, pedagógusnak és fiatalnak meg kellene néz
nie, hogy lássuk: úton vagyunk - (egyházi) éle
tünkben, a nevelésben, a drogkérdésben - ka
nyargós, problémákkal tűzdelt úton, de a kanya
ron túl mindig Krisztus útmutató fénye világít.
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