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SÁNDOR IVÁN: UTUNK SZABÁLYAI ÉJSZAKA 

Alapigazságot mondott ki Füst Milán - nyilván ezért idézi a szerző 
is - , hogy még egy árnyalattal sem lehet többet felvenni annál, mint 
amennyit a mesélő lélegzet kíván. Köznapibban fogalmazva: óvakodni 
kell az alkotó művésznek a teóriáktól, végezze dolgát, s hagyja az elmé-
letet másokra. De hagyhatja-e? A kérdés nem szónoki, s nem stílusfor-
dulat indokolja, hanem Sándor Iván esszékötete. Ennek első ciklusában 
ugyanis a szerző újra és újra szembesül az alkotást meghatározó titkok-
kal, az élet és a mű viszonyával, az írói indítékokkal. Gondjai, problé-
mái (merre tartson az elfeledett vagy a még fel nem ismert dolgok 
emberi jelentőségét kereső prózaíró, milyen erők összefüggésében ábrá-
zolja embereit évtizedünkben? ) olyan nagyságrendűek, amelyek szinte 
inspirálják az ismételt nekirugaszkodást, de egyúttal sejtetik azt is, hogy 
végleges (vagy annak tűnő) válasz, megoldás alig lehetséges. Mégis arra 
sarkallják az írót, hogy töprengjen, mert ezt kívánja: A mesterség 
becsülete. 

Az erről szóló esszé logikus, és kézenfekvő magyarázatát adja mind-
annak, ami a századvég regényírójára vár. Valószínű, hogy épp itt, a 
sodró logikában van a baj forrása. Nemcsak méltatlan kérdésekre gon-
dolok itt (ha ennyire tisztán látja, akkor mi akadályozza a megfelelő mű 
megírását? ), hanem elsősorban arra, hogy vannak az alkotás folyamatá-
nak szavakkal, fogalmakkal alig-alig megragadható részei, amelyeknek 
meghatározó szerepük lehet. Hiszen, ha pontosan ismernénk például a 
hatás mechanizmusát az íróban, akkor sokkal könnyebbé válna egyes 
jelenségek értelmezése. Minthogy azonban egzakt értesüléseink nincse-
nek, feltételezésekre, logikai rendszerekre, intuíciókra kell hagyatkoz-
nunk. Ezt teszi Sándor Iván is. De hozzá kell tennünk, hogy ennek ön-
magában nincs minősítő értéke. Annak viszont van, hogy esszéje (s a 
kötet többi írása még) következetesen halad az elképzelt cél irányába, 
adatokat mozgósít azért, hogy az út kontúrjai világosan kirajzolódjanak 
mindenki számára. Az esszé változatai közül épp ezért azt érzi önmagá-
hoz legközelebb, amelyikben az intellektuális következetesség oldódik 
egyfajta lírai-impresszionista képzetkötéssel. Mindkét eszközt használva 
mondja ki végül is, hogy a századvég regénye a megismerésé lesz, annak 
az írónak a műve, aki túl van derűn és borún, s úgy keresi korának szelle-
mét, hogy ahhoz biztos alapot az alkotás erejébe vetett hite adja. El-
fogadjuk vagy vitassuk ezt a summázatot? Érveket hozhatnék mellette 
és ellene, de helyesebb, ha várjuk a mű megszületését, s majd azután 
szembesítjük a korral. . . 

A jelen - ebben nem lehet vita - metszéspontja a múltnak és a jövő-
nek, következésképpen a mesterség becsületére adó regényírónak mind-
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egyikre tekintettel kell lennie. Sándor Iván úgy véli, hogy leginkább az 
elmúltra, mert így tapinthatók ki igazán azok a sorsfordító pillanatok, 
amikor a régi események helyére új kor új kérdései kerültek. Ennek 
megfelelően készült a kötet kétségkívül legerőteljesebb írása az Egy 
múlt századi per. Az író mondta egyik korábbi nyilatkozatában: „Mind-
azt, ami Tiszaeszláron történt, előjátéknak tekintettem a XX. század-
hoz." S tovább arról beszélt, hogy az eseményekben korunk egyik 
középponti problémájára is megkísérelt választ keresni, arra, hogy 
miként juthat el az ember addig, hogy a legjobb hittel és indulattal 
tegye azt, ami végül is meggyőződése ellen hat. Ezzel a különösnek 
minősíthető folyamattal szembe akart szállni. Segítségül, támogatásul 
idézte Eötvös Károly szavait: „A szellem legnagyobb fegyelmezetlen-
sége, ha azért hisz dolgokban, mert akarja, hogy azok legyenek, nem 
pedig azért, mert meggyőződött róla, hogy csakugyan vannak." 

Több rétegű feladatot és ódiumot vállalt ezzel az író. Az egyik — a 
legfontosabb - a tisztázás, a zavaros, torz, hamis minősítések helyre-
tétele. Az 1883-as perről hazai és idegen nyelvű könyvek egyaránt be-
számolnak, neves írók - Mikszáth, Jókai, Eötvös Károly, Krúdy -
mondtak véleményt róla, s mégis megdöbbentő, mi minden félreértés 
hagyományozódott korunkra. A jelenkori szembesítések és az eredeti 
dokumentumok abban is megerősítették a szerzőt, hogy számolnia kell 
a történelem ismétlődésének gondolatával. A fentebb idézett mondata 
szinte sugallja, hogy mindazt, amit Tiszaeszlár ürügyén leírt - aktuali-
zálja, korunkra vetítse az olvasó. írása mégoly távoli összefüggések kere-
sésére ösztönöz. S itt meg kell állnunk egy pillanatra, hogy tisztázódjék 
néhány megközelítési szempont. Az első, az írói sugalmazásnak törté-
neti gyökere van. Nyilván arra a feltáró munkára épül, amivel a história 
felderítette az antiszemitizmus gyökereit; hogy a 19. század második 
fele produkálta nézetek a folyamat elején állnak. Ezt hangsúlyozni kell, 
mert ellenkező esetben téves egyenlőségjelet láthatunk események 
között. Nem véletlen épp az „előjáték" fogalmának említése. Ha írása 
alapján a történelem ismétlődésére gondolunk, akkor azt csak a megvál-
tozott körülményekre tekintettel tehetjük. S ezzel már el is jutottunk a 
megközelítés másik szempontjához, hogy mennyire konkrét az össze-
hasonlítás lehetősége. A szerző írói indítékai között is első helyen áll: a 
humanizmus. De ez az elvont eszmény nála valós eseménysor keretében 
jelenik meg, mintegy kizárva egy tágabb modell keresését. Olyanét, 
amelyik kortól függetlenül érvényes a perekben, vagy amelyik meghatá-
rozza, hogy az ember „a legnagyobb meggyőződéssel tegye azt, ami 
igazi meggyőződése ellen van". Tiszaeszláron - ez kiderül írásából - a 
vallási parancsolatok, a család és közösség áldozatot kívánó összetartása, 
a fizikai kényszer játszottak szerepet a bűnök vállalásában. Más perek-
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nél nyilván más tényezők. Sándor Ivánt olvasva lehetetlen nem gondol-
nunk későbbi perekre, amelyekben a vádlottak ugyanúgy vállalták az el 
nem követett bűnöket. De itt csupán át-, illetve összehangzást kell 
észrevennünk, semmi többet. 

A történelemmel való szembesülésben azután tovább lépett az író, 
például ezzel a nyilatkozatával: „Munkáimban évek óta egy gondolat-
kört próbálok körüljárni, s lehetőleg módszeresen kifejteni: a törvényes-
ség problémája izgat, az igazsághoz való emberi jog mindenekfelett álló 
szükséglete." Az írói programnyilatkozat betüremkedett esszéibe is, 
irányítja viszonyát a históriához. Elemezzen emlékiratot vagy írjon a 
regényről, mindig világos, hogy a szerzőt az általános, az elvont sajátos 
megjelenési formája izgatta. S ebben van kifogásolható motívum. Mert 
így Csutak Kálmán honvéd alezredes naplója csak arra jó, hogy ezáltal 
körülírható, megvilágítható legyen az a történelem, amely az egyén 
számára a vállalás kényszerét sugallja. Jól értsük, az elfogadást, de nem 
a benne élést, nem a cselekvő magatartást. Mintha az én az elvek meg-
értésére és felismerésére sokkal nagyobb energiát fordítana, mint a 
folyamattal való együtthaladásra. Ha viszont a megértés, az ismeret, a 
logika válik fontossá, akkor a történés csak háttér. A gondolatmenet 
folytatása túl messzire vezetne az esszékötettől, hiszen Sándor épp azért 
szembesítette a múlt századi per helyszínén a hajdani és a mai tapaszta-
latokat, hogy a tények konkrétsága kerüljön előtérbe. Elmélet ide vagy 
oda, a história tényszerű felidézése a megkerülhetetlen feladat. 

Igen, de az író ezt úgy teszi, hogy mindjárt rendszerbe igyekszik fog-
lalni az eléje került eseményeket. így interpretálta Csutak Kálmán 
emlékiratait, s így írt a Közép-Kelet-európai kaland ban Tadeusz 
Borowskiról. Esszéinek egyik gyakori szava a racionalitás. S ez önmagá-
ban arra mutat, hogy Sándor szerint a rációnak megfelelő dolgokat kell 
keresni a történelemben. Ugyanakkor gondolatmenete, kérdései arról 
győznek meg, hogy a história menetének lényege „a nyers értelemelle-
nesség". Az ellentmondás szembetűnő, s nyilván ennek a feloldására, át-
hidalására tett kísérlet a logikus rendszer felállítása, ésszerű érvek 
keresése. A kérdésre — mi a múltbanézés értelme? — Csutak feljegy-
zéseit olvasva így válaszolt: „Próbálta a visszanézést is cselekvéssé 
emelni, az emlékezéssel, a helyreállítás moráljával az események foly-
tonosságát megőrizni." Előbukkan itt a racionalitás, mint olyan minő-
ség, ami több az élet látszatelemeinél. De bármennyire tetszetősen, bár-
milyen rendszerbe csoportosítsa is a tényeket, mindig felmerülhet: meg-
felel-e ez a valóságnak. Ez ugyan már inkább történetfilozófiai prob-
léma, de említése mégsem kerülhető meg, mert a kötet esszéiben a 
magyarázatra került a hangsúly (ez a racionális megközelítés megjelenési 
formája). 
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Ez pedig már egy másik problémakört vet fel, a visszavetítés gond-
jait. Az író, aki az ésszerűséget kutatja, az eseményekben és pályákban 
és müvekben, könnyen abba a hibába eshet, hogy önnön mai nézeteit, 
elképzeléseit keresi a múltban. A jelen nehézségeit a korábbi események 
közé helyezi, és úgy igyekszik a megoldás lehetőségeit felvillantani. 
(Sándor Iván írói pályáján különösen A futár mutatta, hogy a dokumen-
tumanyag és a ma is élő társadalompolitikai gondok mennyire a meg-
oldandó kérdések irányába vitték. Saját énjét, önnön tudatosodását 
vetítette vissza a szabadságharc korába.) Ezeknek is szerepe lehetett 
abban, hogy Történelmi regény - történelem és regény címmel szép ívű 
esszét írt, amelynek az önismeretre való törekvés és irányítás a gondo-
lati magja. Egyet kell érteni azzal, hogy a múltból semmi lényegeset 
nem szabad átengedni a feledésnek. A történelmi regány feladata, hogy 
leküzdje időzavarát, s feltárja a jelenhez vezető út állomásait. Tegye ezt 
úgy, hogy a történelem történés legyen, a maga különös sajátosságaival. 
Figyelemfelhívásukkal a munka indításához Sándor Iván esszéi segít-
séget adnak. 

Az elvek körbehatárolása után azt várná az olvasó, hogy a könyv 
másik felében ezek gyakorlati érvényesítése történik, a műbírálatokban, 
acképvázlatokban. íróüag szép portré kerekedik Füst Milánról, Örkény 
Istvánról, Illés Endréről, de ezekben a szerző inkább engedett a lele-
ménynek, a fordulatosságnak, a lírai-impresszionista képzetkötéseknek. 
A Szavak sorsa és a Műhely ciklusok az adott világ (írói, színpadi, film) 
alapos ismeretére épültek. Sándor mint szerző és mint kritikus egyaránt 
avatottan jár színházba. Választékos, jól megformált esszéket írt, de 
nem sikerült elszakadnia attól az írói alapállástól, amelyik inkább minő-
síti és nem lejegyzi az olvasottakat, látottakat. Akkor válik igazán magá-
val ragadóvá, amikor objektívebben, kritikusabban azonosul a választott 
témával (Szegénylegények, Sodrásban, A Tragédia nyomában). Legjobb 
írásában jelenünk valóban metszéspontja a múltnak és a jövőnek. 

LACZKÖ ANDRÁS 

PÓTH ISTVÁN: A MAGYAR NÉPSZÍNMŰ 
A SZERB SZÍNPADON 

Érdekes jelenségnek szentelte e könyvét a magyar-szerb irodalmi 
kapcsolatokat évtizedek óta kutató Póth István: a múlt század derekén, 
a szerb hivatásos színjáték megindulásakor, majd később, egészen a 
századfordulóig a magyar népszínmű rendkívüli népszerűségre tett szert 


