
sára, me ly azután egyaránt manifesztálódott
művészi gyakorlatukban és mindennapi életük
ben. A könyvben olvasható elemzések azonban,
azon felül, hogy legalább tíz évvel a fent emlí
tett dokumentumok közzététele előtt születtek,
más szempontból is megőrizték aktualitásukat.
Arra tanítják meg az olvasót. hogyan fejthető fel
mindez magából a szépirodalmi műből, hogyan
nyílnak meg az értő szem előtt a szöveg eladdig
rejtett, ezoterikus rétegei.

Szilárd Léna végül az értelmezés negyedik
szintjén Belij alkotásait a szakralitáshoz, a transz
cendens normához való viszonyuk összefüggé
sében vizsgálja. Bemutatja, hogyan vetette el
Belij a Dosztojevszkij által létrehozott regénytí
pus orthodox keresztény alapokon nyugvó axi
ológiai rendszerét, s hogyan jutott el, az új val
lási tudat keresésének évei után ahhoz a re
génymodellhez, amely szimbólumrendszerével
és hierarchikus jelentésszerkezetével adekvát
módon engedi testet ölteni szerzőjük sajátos.
gnosztikus alapokon nyugvó "duo-pluro-mo
nizmusát".

A könyv, melynek megjelenése a magyar
nyelvű irodalomkutatás komoly eseménye, az
olvasót nem csupán új információkkal gazdagít
ja, hanem a problémakör alkotó továbbgondo
lására is ösztönzi. (Széphalom Könyvműhely, Bu
dapest, 2002)

ALEXANDROV ANDREA

A SORSUNK. ANTOLÓGIA

1941 és 1948 között jelent meg Várkonyi Nán
dor szerkesztésében ez a kitűnő pécsi folyóirat,
amelynek legszínvonalasabb, legérdekesebb írá
sait most Tüskés Tibor válogatta egybe. És ez
így méltó és igazságos, hiszen ugyanolyan ön
feláldozó lelkesedéssel és tudással fáradozik
Pécs irodalmi központtá tételén. mint annak
idején Várkonyi Nándor tette, akinek szerkesz
tői munkásságát és irodalmi elveit Tüskés kü
lön tanulmányban is méltatja.

A Sorsunk nem előzményeknélkül indult el.
Pécs szellemi életének meghatározója volt a tíz
esztendővel korábban szervezett Janus Panno
nius (a háború után Batsányi János néven újra
működő) Társaság. Várkonyi pedig olyan sze
mélyiség volt, akinek szellemi kisugárzása sok
jelentős korabeli írót és gondolkodót érintett
meg. (Elegendő Németh Lászlóval és Weöres
Sándorral tartott kapcsolatára utalnunk.) Telje
sen érthető, hogy hívó és kérő szavára szinte a
teljes korabeli magyar írótársadalom megmoz
dult, s a Sorsunk az egyik legszínvonalasabb fo
lyóirattá vált, s az maradt a háború után is, egé-
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szen elnémításáig. Várkonyi Nándornak kü
lönleges érzéke volt az ellentétek elsimítására:
lapjában együtt szerepeltek népiek és urbánu
sok, és kitűnő érzékkel figyelt föl a tehetséges
fiatalokra, akik közül jó néhányan a Sorsunk
ban kezdték később magasba ívelő pályafutá
sukat (Fodor András, Mészöly Miklós, Rákos
Sándor, Simon István). Erdeme. hogy figye
lemmel kísérte a szomszédos országok irodal
mát, a háború után rendszeresen adott hírt az
erdélyi és jugoszláviai magyar irodalom ese
ményeiről.

Az antológia szerkesztője a legjobb mód
szert választva időrendbenmutatja be a folyó
irat egymást követő évfolyamainak időtálló

írásait. Természetes, hogy az első években a
valamiképpen Pécshez kötődő írók kaptak na
gyobb szerepet, de műveik akár a Magyar
Csillagban is megjelenhettek volna. A rokon
művészeti ágak jelentékeny alkotóinak írásai
pedig azt bizonyították, hogya Sorsunk az
egyetemes magyar művészet képvileletére is
vállalkozott. Rendkívül tanulságos Martyn
Ferenc francia és magyar festői törekvéseket
párhuzamosan bemutató tanulmánya, vagy
Demény János írása Veress Sándor zeneszer
zőről.

Hamvas Béla esszéi rendszeresen megjelen
tek, és éppen róla írta Demény János, hogy az új
kulturális világrend egyik "kristályosodási
pontja". De jelen volt Illyés Gyula, Németh
László, a mára szinte elfeledett, épp Tüskés Ti
bor által méltatott Fábián István, a Nyugat szin
te teljes harmadik nemzedéke, élen Weöres Sán
dorral, az idősebbek közül a szerkesztésben ta
pasztalatait kamatoztató Bárdosi Németh János
egy másik dunántúli tájegység képviseletében,
apapköltő Kocsis László, a Várkonyi Nándor
nak irodalomtörténete írásakor is segédkező

Harcos Ottó, s hosszan lehetne folytatni a név
sorolvasást annak bizonyságául, hogyan lett a
Sorsunk országos lap. A szerkesztő minőség

érzékének bizonyítéka, hogy az utolsó évfo
lyamokban egyre nagyobb teret szánt az "új
holdasoknak" r [ánosy Istvánnak, Lakatos Ist
vánnak, Mándy Ivánnak, Rába Györgynek,
Vidor Miklósnak és a később tragikusan alá
hulló Darázs Endrének.

Tüskés Tibor válogatásáról felsőfokban ille
nék szólni. Nemcsak nevek és művek, hanem
folyamatok és szellemi törekvések is feltárulnak
tevékenysége nyomán. A Sorsunk megérdemli,
hogy ilyen gondos, hozzáértő válogatásban ol
vassuk újra közleményeit. (Pannónia Könyvek,
Pécs, 2002)
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