558

Szemle

gondolathoz: A helyszín hatalmának esszéi akkor a legjobbak, amikor a
helyszín kényszer hátrányát, Szilágyi Júlia a tárgy- és terepismeret
előnyére tudja változtatni. Legszembetűnőbb ez A helyszín hatalma, a
Feladó: Gaál Gábor és a Memoárok
tükrében belső ciklust alkotó
darabjai esetében, melyekből Gaál Gáborral és a Korunkkal az előtérben, Kuncz Aladárral, Jancsó Bélával és az Erdélyi Helikonnal a háttérben a könyv legértékesebb esszé-lánca jön létre. De ugyanez elmondható a Szilágyi Domokos (A mindenség felidézője) és a Székely János
(Rokonságok)
munkáit taglaló esszékről is, noha azoknak nem egy
szubjektív hangú megállapítása sokakat vitára késztethet.
Az éltető helyszíntől legmesszebbre a Túlélők ciklusából a Thomas
Mannt, Kaíkát, Malrauxt és Duhamelt tárgyaló esszék kerültek. Ezek
leginkább a rangos publicisztikára emlékeztetnek, többnyire egy-egy
közismert irodalmi tény-tétel ismertetésére vállalkoznak.
Szilágyi Júlia különnemű értekező írásai azonban valahol mégis
egységes könyvvé kerekednek, amelyből végig kihallani egy tevékeny és
felkészült irodalmár érdekes kérdéseit, aki testreszabott műfaj(ok)ban
közelít választott erkölcsi-irodalmi témáihoz.
KROÓ ANDRÁS

sík c s a b a : a p a r t h e n o n
innen ê s t ú l

lovain

Könyvét a szerző Bóka László emlékének ajánlja. Kis esszét is közöl
róla. Személyes emlékeket sorjáztató fájdalmas vallomást, amelyből
megtudhatjuk: Sík Csabát szoros kapcsolat fűzte egykori tanárához.
Irodalmi barátság, amelynek minden hét szerdáján szertartásnak beillő
közös ebéddel áldoztak a Százévesben. Kötetlen beszélgetésekkel,
amelyek amolyan posztszemináriumok voltak: „Szakkérdések, ún.
tudományos problémák nem kerültek szóba az asztalnál, csak régi
kocsmázások, darvadozások már nem létező bolthajtások alatt, anekdoták, amelyekből megtudtam azt, amivel a könyvbe írt tudomány mindig
adós marad."
És ami - tehetjük hozzá a könyv olvastán - a tanulmányíró, a
kritikus, a lektor Sík Csaba számára nélkülözhetetlen - nem annyira a
művek megismeréséhez, mint inkább az ismertetésükhöz.
Aki Bóka László hivének vallja magát, az persze nem tekintheti
egymást kizáró végletnek a tudományos apparátust és az asztal melletti
anekdotát. Hiszen köztudomású volt Bóka roppant irodalomtörténészi
felkészültsége, és minden aprósága figyelmes filosz gondossága. Sík Csaba
nem is játssza ki egymás ellen a tényeket. Mi sem áll tőle távolabb,
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minthogy hallomással pótolja-helyettesítse a művekben vagy dokumentumokban tettenérhető tényeket. Hogyan is tehetne ilyent? Mint naplójából kiderül, a lektor hivatásos olvasó, és ő igyekszik minél többet
elolvasni, amennyit csak tud, amennyit csak lehetséges. íróként azonban szemléltet, a szemléltetésben pedig Bóka László a példa, azokkal az
apróságokkal, amelyekkel „a könyvbe írt tudomány mindig adós
marad."
A könyv a modern képzőművészet új látásmódjáról szóló tanulmánnyal kezdődik, a tanulmány pedig azzal: miként várta a maga
szocializmusával új fejezetet nyitó Courbet-t „Alfred Bruyas, a művészetkedvelő bankárfi, a Séte-ből Montpellier-be vezető úton . . . inasa
és a melegtől nyelvét lógató kutyája társaságában." A következő írás
ugyancsak egy látogatás leírásával indul; azt tudjuk meg belőle: mi talált
Henry Moore, a század egyik legnagyobb szobrásza, amikor 1945-ben
ellátogatott a század talán legnagyobb szobrászának, Brancusinak a
műtermébe és ott miről beszélgettek. De anekdotázik Sík Csaba akkor
is, amikor nincs anekdota. A megtagadott életrajz írójáról, Füst Milánról : szóló szép* tanulmányában a költő egyik verséből formálva ad képet
arról az emberről, aki „mellén a rendjének hivatását jelképező kereszttel, panyókára vetett, sújtásos köpenyben, arcán a lovasok könnyű
bánatával, a békekötés hírére társaival Madrid felé lovagolt", és aki
„aligha lehet azonos a Budapesten, 1888. július 17-én született Füst
Milánnal, az Ausztriában elsők között nemesi rangra emelt Bassevi von
Treuenburg zsidó család leszármazottjával, a jogakadémiát végzett felsőkereskedelmi iskolai tanárral, akinek 1908-ban verse jelent meg a
Nyugatban..."
Nem folytatom; ennyiből kitetszik: Sík Csabában maradandó
nyomot hagytak az asztal melletti csevegések-beszélgetések. És a módszeren túl az is, amit a Füst Milán-jellemzés mutat a legegyértelműbben:
ez nem holmi jópofáskodás, hanem csupa olyan információ, amely legalábbis a szerző szándéka szerint - tárgyának közepébe visz.
Mi ez a tárgy? Mi a gondolati centruma Sík Csaba írásainak?
Egyáltalán, van-e ilyen? Hiszen a kötet rendkívül heterogén. Sík Csaba
- igaz, nemcsak ebben a könyvében - egyaránt foglalkozik irodalommal és képzőművészettel, egy írás erejéig a fűmmel is. És nagyon
különböző a cikkek műfaja is: a hosszas tanulmányokat (folyóiratcikkek) a kis (részben a rádióban elhangzott) írások ritmikusan összekomponált együttese követi, ezt a rövidségével színes hírek képzetét
keltő írásfűzért pedig az Egy lektor naplójából címen közzétett - ám
cseppet sem magán jellegű - napló zárja le.
A tematikai és műfaji tarkaság azonban nem zavaró, mert Sík Csabát
lényegében mindig ugyanaz a probléma foglalkoztatja: a modernség. A
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modernség mibenléte. Annak a Gauguinnak a nyomán, aki elsőként
figyelmeztetett: „a görög művészet mégiscsak nagy tévedés", keresi a
mait, a modernet - a nagyon régiben, az ősiben. Vagyis a Parthenon
lovain túl. Az úgynevezett primitív művészetben.
Kérdés mármost: alkalmasak-e ennek a kérdésnek a boncolgatására a
tanulmányok hőséül kiválasztott személyek? Brancusi - többezer éves
idolokra és óceániai faragásokra egyaránt emlékeztető szobraival szemléletesen illusztrálja Sík Csaba Gauguin nyomán megfogalmazott
tételét. De Schaár Erzsébet? ö már aligha. Hiszen a Sík Csaba által is
főműveknek mondott munkái egyáltalán nem függetlenek - nem függetleníthetők - a klasszikus görög művészet szépségeszményétől.
Hasonló ambivalenciát mutatnak az írók. Kassák és Füst Milán bizonyosan azok közé az újítók közé tartoznak, akik nagyon mélyre ástak a
múltban. De vajon Juhász Ferenc? ő n e k i is köze volna ahhoz a művészeti forradalomhoz, amely a reneszánsz vagy a klasszikus görög művészet ellenében az ősi sámánéneket tette követendő példává? Nyilvánvalóan nemmel kell felelnünk. Hiszen Juhásznak A tékozló ország
kapcsán elemzett, az ötvenes évek derekán kialakult művészete egyformán kötődik a klasszikus kultúra előtti — mondjuk: a bibliai — és a
klasszikus kultúra utáni - mondjuk: a későreneszánsz-költészethez.
Mindkettőből merít, és a kettőből formál sajátos szintézist. (Mellesleg:
Sík Csaba alaptételét is megkérdőjelezve.)
A kötet címe tehát nem programot ad, pusztán a szerző szemléletét
fejezi ki: a modern művészetről vallott álláspontját. Következésképp a
Parthenon lovain innen és túl mint esszégyűjtemény, efemer; helyenként azonban jó és szép olvasmány.
Sík Csaba nagyon finom műértőnek bizonyul. És amit gondol, azt
alázattal tolmácsolja az olvasónak. Olykor-olykor kissé hosszúra sikerül
a hős felvezetése vagy a kérdés bevezetése, de sosem felesleges. Megéri a
fáradságot. Mert utána Sík Csaba sejtető világossággal tud beszélni a
művekről. Különösen az irodalmi elemzések emlékezetesek.
Nem kisebb erénye, hogy egy-egy apró jelenségben is érzékeli az
általánosítható tanulságot. Átlók és jelenségek címen összefűzött kis
kritikáiban egy művelt szellem mondja el véleményét, teszi meg észrevételeit művészek és művek kapcsán az élet dolgairól. Nem a tanulmányok, ezek a művészeti aforizmáknak nevezhető írások a kötet
legmarkánsabb darabjai. És ez nem kevés; hogy Sík Csaba egyik irodalmi példaképénél maradunk: Gelléri Andor Endre rövid novellái maradandóbbak, mint sok úgynevezett nagyregény. (Szépirodalmi, 1979.)
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