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K Ö N Y V M O L Y  

EGY KIADÓ MEGINDUL

Spiró György: Kanásztánc 
198 oldal, 310 Ft

Thomas Bemhard: Egy gyerek megindul
Fordította Teglásy Gergely
AB OVO Kiadó, Bp., 1992. 159 oldal, 320 Ft

Megint egy új könyvkiadó, amelyik a nem 
kommersz irodalom megjelentetésére eskü
dött fel. A papír szép, a borítók ízlésesek, a 
formátum elegáns, a sajtóhibák sem számo
sabbak, mint más újabb kiadók termékeiben, 
áraik is ádagosnak nevezhetők, amennyiben 
éppen elsősorban megcélzott olvasórétegük, 
az egyre vészesebben deklasszálódó humán 
értelmiség nem tudja megfizetni. A kellemes 
hangulatú könyvbemutatón Vámos Miklós 
hangsúlyozta: csak szépirodalmat fognak ki
adni, semmi mást -  Spiró könyve ugyan nem 
az, de ez legyen a legfájóbb ellentmondás.

Egy kiadó megindulásakor az első művek 
kiválasztása -  akarva-akaratlanul -  hitvallás
ként funkcionál: íme, ezeket a szerzőket, eze
ket az értékeket, ezt a szemléletmódot kíván
juk mindenekelőtt eljuttatni az Olvasóhoz! A 
szerzők: egyikük, a magyar, mind regény-, 
mind drámaíróként nemzedéke legsikere
sebbjei közé számíthatja magát, ugyanakkor 
hangsúlyozottan nem tagja semmiféle, akár 
jó, akár rossz értelemben vett „klikknek”, írói 
csoportosulásnak, nem szegődött el egyeden 
folyóirathoz sem, nem divatos szerzője sem a 
hermeneutikus, sem a földhözragadtabb kri
tikai műhelyeknek, vagyis minden tekintet
ben amolyan kívülállónak látszik, és ő maga 
is annak szereti láttatni önmagát. A másik, az 
osztrák, regény- és drámaírói működésével 
kb. a hatvanas évek közepétől a folyamatos 
világsiker jegyében állott, s egyszersmind fo
lyamatos botrányt is kavart, hogy aztán utol
só hónapjaiban a H eldenplaxz bemutatójá
val és keserű bohóctréfaként ható végrende
letével megkoronázza pályafutása válogatott 
skandalumait. Kívülálló volt tehát, ha egé
szen más módon is, mint magyar pályatársa. 
Bemhard világgyűlöletté, világmegvetéssé 
kovácsolta „Einzelganger” mivoltát, fagyos

bohócként művek sorozatává rendezte lesúj
tó véleményét hazájáról és a létezésről, rémü- 
letes komédiává formálta nemcsak művé
szetét, de saját botránykereső személyiségét 
is. Bernhard meghökkentései művészi rend
bontások, határsértései művészi törvénysérté
sek, megszállott anarchiavágya esztétikai for
radalom -  méltó utóda a legnagyobb művé
szeti lázadásoknak. Bernhard rebelliója a fel
háborodásból, soha nem a sértődöttségből 
származik. Ezért aztán képes arra is, hogy 
önironikusan, pontosabban önmarcangoló 
szarkazmussal szemlélje önmagát: ha a léte
zés felháborító botrány, e botrány ábrázolója 
komédiássá vált botrányhordozó. így állás
pontja soha nem lehet a publicistáé: egyeden 
pillanatra sem veheü „komolyan” önmagát. 
A felháborodás a publicisztika küszöbe, de ő 
soha át nem léphet rajta.

Spiró egészen más úton jár. Új könyvében 
a termékeny felháborodás és a duzzogó sér
tődöttség küzdelmét észlelhetjük majd min
den lapon. Saját írói szerepét, teljesítményé
nek elismerését kétségkívül sértődötten látja, 
ilyenkor még túlzásoktól sem képes visszaret
tenteni önmagát. „...Lelkileg aránylag könnye
dén túltettem magam azon, hogy írói működésem 
első tizenhat évében semmit sem közöltek tőlem...” 
-  írja egy helyen, ami némiképp vakmerő ál
lításnak látszik, ha belegondolunk: első köny
ve 1974-ben jelent meg, vagyis az „első tizen
hat év” 1958-tól, a szerző tizenkettedik élet
évétől számítódik. Önábrázolása szerint kívül
állása tudatosan választott szerep, vagy pon
tosabban, átgondolt gesztus, az írói-szellemi 
függetlenség egyedül lehetséges megőrzése
érdekében: ....nem óhajtottam a publikálási
kényszer rabságában vergődni. Ha írok valami jót, 
vagy megjelenhet, vagy sem, de rossz művet ne kell
jen kiadnom a kezemből, s ne függjek se politikától, 
se az úgynevezett szakma kegyeitől." Könnyedén 
kimutatható az öncsalás ebben az idézetben. 
Hiszen ’89 előtt, ha akarta, ha nem, minden
ki a politika kegyeitől függött kisebb vagy na
gyobb mértékben, bárki betiltható volt in
doklás nélkül, bármikor, ezen nem segített 
semmiféle kívülállás, legfeljebb az, ha lehető
leg minél távolabb próbálta magát tartani a 
közveden polidkai megnyilatkozásoktól. De 
hát gyakran még ez sem volt elég. Amit Spiró 
gyakorolt, az a ketman (arab eredetű szó, hoz
závetőlegesen: színlelés) Czeslaw Milosz által
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leírt klasszikus esete: a szocializmus véglete
sen átpolitizált világában a szellem embere 
kénytelen magára vállalni valamiféle szere
pet, pontosabban maszkot, hogy ennek leple 
alatt valósíthassa meg önmagát. Spiró nyil
vánvalóan a szakmai munka ketmanjának szere
pét választotta, nyelvtudása és eredendő ér
deklődése könnyedén tette a lengyel dráma 
hiteles magyar szakértőjévé. Beleásta magát 
a lengyel filológiába, később a kelet-európai 
dráma történetébe, és ennek nagyszerű, csak 
látszólag pusztán tudományos eredményei 
voltak: e tárgyról írt munkája unikális érté
kű, egy remek drámaíró őskeresésének, tra
dícióvállalásának műhelygondokkal átjárt ol
vasónaplója. (E munka sajnálatosan vissz- 
hangtalan maradt, pedig az a gyanúm, a 
könyv ismerete elősegítette volna A JÖVE
VÉNY mélyebb megértését.) E filológiai bú
várkodás meghozta művészi következménye
it is: Spiró a nem naturalista magyar dráma 
megteremtéséért vívott heroikus (és mind a 
mai napig szégyenletesen nem elemzett-tu
domásul vett) küzdelmében a nem létező ma
gyar tradíció híján a lengyel drámaköltészet
ben lelhette meg irodalmi-színházi családját. 
E darabok megbuktak, vagy be sem mutatták 
őket -  Spiró joggal érezhette, hogy ignorál- 
ják hatalmas erőfeszítéseit. Talán ezért sem 
volt képes kilépni a ketman gyakorlásából, re
gényírói pályája is ennek jegyében alakult, 
megírta Az iKSZEK-et, egy lengyel színházi re
gényt. Ekkor azonban kiderülhetett, Spiró- 
nak a ketman nem pusztán politikai szerepvál
lalás vagy kibúvó, de jóval több annál: csa
ládkeresés, közösség utáni vágy. Ezért e 
könyv már kilépés is volt a ketmanból, meg
haladása annak. Spiró a színház világában 
valódi játszótársakat és szellemi közeget talált 
magának, közösséget. Ez igazolhatta és hite
lesíthette kivonulását a magyar irodalmi élet
ből (ennek tetőpontja, hogy most színház- 
igazgató lett). AZ IKSZEK már búcsú volt: 
megrajzolva a ketman zsenijét, Boguslawskit, 
Spiró a színházteremtő Fiszer alakjában ko
rábbi drámaírói énjétől is búcsúzott. A ketman 
feladásának drámaírói következményei is 
voltak: oda kellett hagynia nem naturalista 
törekvéseit, és ekkor, a Csirkefej-ben meg
nyitotta színpadát a magyar élet számára, 
maszkok nélkül immár, leplezetlenül tárta fel 
annak összes mocskát és fortéimét. Ez egyben 
csatlakozást is jelentett a naturalista színját

száshoz és dramaturgiához. Nem naturalista 
drámáival egy vágyott, követelt, de még nem 
létező színházi közösség megteremtése is ter
vei közt szerepelt, ennek kudarca után ön
ként lépett be egy már kész, a magyar szín
házi (jó-rossz) hagyományokat megőrző szín
házi közösségbe. Ez a közösség több volt, 
mint teátrális műhely, az életvezetés problé
máinak megoldási lehetősége. Ebben az érte
lemben Spiró az élő magyar irodalom oly 
csekély számú valódi színházi embereinek 
egyike. Aki oly sokáig nem akart „magyar 
író” lenni, most magyar író lett. Hatalmas 
küzdelem volt, valódi irodalmi-emberi drá
ma, a mostani kötet színházi tárgyú írásai 
már csak a diadalmas végeredményt rögzítik. 
Ezekben, a BEUGRÁS ciklusban összegyűjtött 
cikkekben Spiró boldognak látszik, lehullik a 
gunyoros álarc, az éles, szarkasztikus hang 
már-már gyöngéddé válik, itt, e könyv egye
dül harmonikus pillanataiban a megtalált 
család örömteli, hálás dicséneke zeng. A kí
vülálló hazatalált.

Hogy valóban a kívülálló Spiró emberi
írói ideálja, azt a kötet íróportréi teszik vilá
gosabbá. ’68 augusztusában a megszállt fővá
ros egyik lakásában a nagy író, Hrabal úr, az 
értelmetlen ellenállás helyett csak sörözik, 
csak sörözik. Kertész Imre „zÁrkózottsága az 
individuum szabadságharca”, „ő a szabadsága ér
dekében börtönözte be magát". És Spiró bizonyo
san jó szándékú, de azért mégis abszurd kí
vánsága nagyszerű pályatársának: „...hagyják 
békén a maga választotta margón lappangani el
tökélten tovább, becsüljék le írásművészetét ezentúl 
is nagyon..." Danilo KiSsel egy hajón találko
zik, „amely tömve volt milliomosokkal, Nobel-díjas 
hírességekkel, ilyen-olyan, korábban ellenzékinek 
tekintett politikusokkal, kiadókkal és olyan hölgyek- 
kel-urakkal, akik a nemzetközi irodalmi börzét tart
ják a kezükben, és a Nobel-díjra is javasolni szek
ták valakiket eredménnyel”. E spirói szemlélet
ben a siker eleve gyanús. Nagyon nem vélet
len, hogy Kist a túlzott siker kissé megron
tott, de idejében kijózanodott gyermekeként, 
immár halála küszöbén, saját műveire csak 
legyintgető pillanatában ábrázolja. Szép 
Kosztolányi-portréjának ugyancsak a sikerte
lenség, az elhagyatottság órája a nyitó hely
zete: a Logodi utcai terített asztal estig várja 
mindhiába a Költő születésnapjára remélt 
vendégeket. Ezekben az írói (ön)arcképek- 
ben is sértődöttség és jogos felháborodás bi
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zonytalan arányérzékű keveredését észlelhet
jük. Bálint György, a magyar publicisztika 
mára érdemtelenül elfeledett alakja alapkö
vetelményként fogalmazta meg: „nincs magas
rendű felháborodás elmélet nélkül”. Spiró felhá
borodásának elvi alapja valamiféle baloldali 
etika: a talmi értékekre fülelő, sznob és bel
terjes, háládan és gyakran gyilkos irodalmi és 
szociális közegben a szellem igaz képviselője 
jó okkal teszi, ha kivonul e világból, vagy a 
clown őszintén átélt, lázongó szerepével há
borgatja éreüen és érteden környezetét. 
Ugyanakkor mindig szolidárisnak kell lennie 
a „megalázottak és megszomorítottak”-kal, a tár
sadalom reménytelenül elesettjeivel, „minden 
tisztességes baloldali etikának ez a tolerancia az 
alapja” -  írja Kardos G. Györgyről szóló váz
latában.

E baloldali etika p lebejus ku ltú rkritikával 
já r . „Azt látom, hogy megint műveletlen vadbar
mok országlása alatt élünk. Azt látom, hogy az em
bereket megfosztják attól, ami az életet élhetővé te
hetné, a kultúrától." E szem léletben a  ku ltú ra  
n em  valam i fennkö lt dolog, n em  a  kiválasz
to tt  kevesek önélvezete, d e  a  m in d en n ap i 
é le t szerves része, m in d en k i e lidegen íthe te t
len  jo g a . A  k u ltú rá t m in d en k i szám ára e lér
hetővé kell te h á t ten n i, a  nagy  m űveket száz
ezres, olcsó k iadásokban  kell m egjelen te tn i, 
am íg  ez m eg  n em  valósul, „addig magyar kul
túráról fecsegni fölösleges". A k u ltú rá t te h á t de- 
m okratízáln i kell, a  ko rm ány  kötelessége a 
n em zed  k u ltú ra  tám ogatása , a  m egoldás p e
d ig  egyszerű: „az olyan nemzeti kormányt, amely 
a nemzeti nyelvű színházat és filmművészetet nem 
finanszírozza, le kell váltani". S piró  világlátásá
b a n  az ilyen kö rü lm ények  közt dolgozni 
kénytelen  k u ltú ra te rem tő  m űvész m egin t 
csak kívülálló és lázadó, „muszáj-Herkules”. 
H iszen  „minden magyar rezsim kultúraellenes 
volt, és ma is az. A magyar művészek a mindenkori 
rezsim ellenében hozták létre a magyar kultúrát”. 
E rom an tikus illúziókkal m o d ern eb b  közös
ségi u tó p iák  keverednek . Egy átgondo lada- 
n abb  p illana tban  p ed ig  m ég  bolsevik nép tri- 
b u n i érvelések is fe ltűnnek  a  ku rató rium ok  
e llen  ír t  Ki d ö n t i e l? c ím ű cikkben. D öntsön 
a  n é p  a  ku ltu rá lis te rvek  tám ogatásáról! -  ki
áltja szenvedélyesen S piró , m e rt ugyan  kinek  
a  m űvészetét fogják tám ogatn i a  vérszegény, 
b á r  jó  szándékú  kuráto rok? N yilván a  gyáva 
középszerét, a  p iacon  e lad h a tad a n u l heverő

érdektelenségeket. Vagyis mindazt, „amit a 
nép sosem volt és sosem lesz hajlandó elfogadni”. 
Modern világban talán mégsem lehet köve
telmény, hogy művészi kérdésekben a meg
foghatatlan „nép” ítélete legyen a perdöntő, 
és vannak már tapasztalataink arról, mi tör
ténik, ha a népnek szóló művészet közért
hetősége válik a legfőbb állami igénnyé. Spi- 
rót itt elragadta a szenvedélye, és ismét meg
szólaltatta a kívülálló sértődött hangját.

A plebejus baloldali gondolkodás erős Eu- 
rópa-ellenességgel társul. Szemében az Euró
pához való csadakozás a legjobb esetben is 
csak választási jelszó, mézesmadzag, amelyre 
azonban az egészséges lelkű tömegek soha 
nem fognak ráharapni. Hiszen nincs is és so
ha nem is volt egységes Európa, sem keresz
tény, sem zsidó, sem polgári, sem feudális, 
csak különféle Európák léteztek egymás mel
lett, az egységes európai világ pusztán abszt
rakció. Valamiféle pozitív provincializmus az, 
amit Spiró hirdet: maradjunk meg mi itt, Ke
let-Európábán, építsük tovább társtalan kul
túránkat a németek és az oroszok között, fi
gyeljünk erősen oda szomszédaink, a lengye
lek, csehek, románok teljesítményeire, így 
lesz majd művészetünk „mulatságos”. És per
sze baloldali.

Spiró könyve egy nagyon jelentős plebe
jus baloldali író gondolkodásának naplója. 
Egy olyan kívülállóé, aki már hazatalált, de 
még nosztalgiával tekint néha az outsider 
mámorító szabadságára. így őrzi tovább a fel
háborodás képességét, azt a fajtát, amelyik el
sősorban pozitív utópiákra figyel. Legyen szó 
bármiről, könyvének centruma van, e rövi- 
debb-hosszabb cikkek megfigyelései egységes 
világlátásba rendezhetők. És ez, az értékvá
kuum világában, igen komoly teljesítmény.

Hadd cáfoljam meg a könyvbemutatón el
hangzott állítást: Thomas Bernhard egyálta
lán nem ismereden szerző Magyarországon, 
eddig négy könyve jelent meg, bemutatták 
két darabját, jeleneteit, írásait rendszeresen 
közli a Nagyvilág, a Színház című lap pedig 
1992. januári számának legalább felét az ő 
ünneplésének szentelte. (A most kiadott 
könyv reklámszlogenjeit mind onnan menü.) 
És éppen a tájékozottság miatt már a csak 
magyarul olvasónak is megvan a lehetősége, 
hogy elhelyezhesse a könyvet az életműben,
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az eredetit ismerő recenzensnek pedig arra, 
hogy a már nagyjából kialakult fordítói ká
non figyelembevételével megítélhesse az át
ültetés értékét.

A szóban forgó regény (eredeti címe: Ein 
Kinő) Bcruliard önéletrajzi ciklusának utol
sóként megjelent, ötödik kötele. Ám az író 
biográfiájának időrendjét tekintve az első: 
hollandiai megszületésétől tizenhárom éves 
koráig lekiuli át életét. Bombáid német 
anyanyelvű olvasóit is meglepték e kötetek, 
nyoma sincs itt a monomániásau lepctitív 
ínondatszerkcsztésnck, a saját nyelvük háló
jába végzetesen belehullott regényhősöknek, 
a függőbeszédnek; ez a szöveg rendkívül ol
dott, szabad, fő célja ezúttal a megjelenítés, 
az ábrázolás. Ila nem leLt volna nagyapja, 
Bernbard gyermekkorát rettenetesnek ne
vezhetnénk. Anyja úgynevezett megesett 
lány volt, hogy elkerülje a botrányt, egy hol
landiai kis faluban szülte meg gyermekét. (A 
fülszöveg érthetetlenül említi Maastrichtet 
szülőhelyként, holott az, mint a regényből 
megtudjuk, Heerlen.) Apját nem ismerte. 
Életének első évét egy rotterdami kikötőben 
veszteglő hajón töltötte, amely szegény gyer
mekeknek szolgált menhelyül. Anyjától csak 
szidalmakat és rendszeres bikacsöközést ka
pott. Voltaképpen nagyszülei nevelték.

A nagyapa jelentette Bernbard életében a 
mintaképet, az ideált, aki egész gondolkodá
sát alapvetően befolyásolta. A nagyapa re
gényíró volt és gondolkodó, Bernbard ké
sőbbi hősei mind az ő alakja széliül formá
lódtak. Anarchista volt ifjúkorában, meggyő- 
ződéscs lázadó („az anarchisták a fúld sója" -  
kiállja rendszeresen), megvetette a nácizmust 
és a katolicizmust, a külvilág butaságának és 
szűklátókörűségénck szenvedélyes ostorozó- 
ja, a nagy művészet és nagy filozófia feltétlen 
liíve, regénymunkája megszállottja, nagysza
bású komédiás és zsarnok -  íme, Bernhard 
művészetének és gondolkodásának alapmoz
dulatai. Bei uhaidnak nem apakomplexusa, 
de nagyapakomplexusa volt egész életében, 
ami persze felfogható az előbbi egy különös 
válfajaként is. A könyvet olvasva most már 
jobban megértjük, miért játszanak a nagy 
öregek, a folyton zsörtölődő aggastyánok oly 
nagy szerepel művészetében, honnan a véu- 
ség elesettsége iránti megható és gyengéd ro- 
kouszenv. Bernbard egész életműve úgy is

felfogható, mint egy roppant méretű tiszte
letadás a felejthetetlen nagyapa emléke előtt.

A gyerek kiszolgáltatottságának ez az ijesz
tő rajza sajnos méltatlan fordításban jut el a 
magyar olvasókhoz. Ha belegondolunk, 
hogy az önéletrajz többi kötetét is Téglásy 
Gergely átültetésében szándékoznak megje
lentetni, ez több mint vészjósló. Különösen 
báuló ez egy olyan irodalmi környezetben, 
ahol már kongeniális Bcrnhard-fordítások 
állnak rendelkezésünkre, mindenekelőtt 
Györffy Miklós és Tandori Dezső tollából. 
Már a dm magyarítása sem nevezhető kielé
gítőnek. A szó szerinti fordítás nyilvánvalóan 
tévedés lelt volna, viszont a „megindul" ige 
egyrészt zavaróan kétértelmű („elérzéke- 
nyüi”), másrészt a helyesebb „elindul" suta 
változata. Valószínűleg az „Egy kisfiú” lehet
ne a megoldás. És aztán egyre szaporodnak 
a meglepetések. Téglásy gátlástalanul beleír 
vagy kihagy a szövegből, a híres és Bernhard- 
ra oly jellemző hosszú, többszörösen alá- és 
mellérendelt körmondatokat általában há
rom-négy rövid magyar mondattá tördeli — 
rögtön az első lapon. Rengeteg a tévedés, a 
félreértés, mintha egy rossz, magyarázkodó 
nyersfordítást olvasnánk. A cím után már az 
első mondat megoldása is meghaladja erőit. 
A „Provinzmittag”-ot „jrrovinciális délidó”-ként 
visszaadni csak az képes, akinek anyanyelvi 
érzéke nem ép, aki nem érzi, hogy ekkor egy 
harsányan pejoratív jelzős szerkezet keletke
zik, amiről szó nincs az eredetiben. „Minél ke
ményebben hasította a sebesség az arcomat” -  ol
vassuk egy lappal később, és ennek megíté
léséhez nem szükséges elővenni a német szö
veget. „An dér Hand meines Groflvaters und ne- 
ben seiner Frau, meiner Grofimutter, schritt ich, so 
behütel, wie ich nur sein konnte, nach Daunstein 
hinunter” -  szól a bernhardi szöveg. Téglásy- 
nál ez így hangzik a 36. oldaliul: „A két etten- 
dorji emberfő ezúttal is leereszkedett Ttaunsleinbe, 
s közöttük én, nagyapám kezét fogva.” Ugyan 
honnan szakította az egyébként is szinte 
parodisztikusan hangzó „két ettertdoifi ember- 
/J”-l?l És ráadásul „ezúttal is”. A közbeékelt 
német mellékmondatból ismét külön monda
tot gyárt, ráadásul összevonja a következő 
inár-xnár kopogós német kijelentéssel („Ich 
war sieges - gewifi'j. E művelet eredménye egy 
szörnyszülött -  és ismét „átköltött” -  magyar 
mondat: „Helyzetemet biztonságosnak éreztem -  a
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körülményekhez képest -, s győzelemittasságom sem 
csökkent." Ezek az eljárások a könyv egész ma
gyarítását jellemzik.

A tévedés egyik legkomikusabb példája. 
„Hétéves voltam, amikor az öcsém született, kilenc, 
amikor a húgom, állítólag.” (47. o.) Hogyan? Mi 
történt itt? Ö, Bernhard volt állítólag kilenc
éves, amikor a húga született, vagy a húg szü
letett állítólag az ő, Bernhard kilencedik élet
évében? Fogas kérdés, ám a szöveg helyes 
fordítása megoldja a titok nyitját: Hétéves 
voltam, amikor az öcsém született, kilenc, 
amikor a húgom világra jött, ahogy mondani 
szokták.

Nem érdemes tovább sorolni. Téglásy ma
gyartudása és írói tapasztalatai nyilvánvalóan 
elégtelenek ahhoz, hogy a '45 utáni néineL 
nyelvű próza még ellenségei szerint is egyik 
legnagyobb nyelvi erejű mesterét akár csak 
vázlatosan is tolmácsolni tudja. A kiadónak 
még van ideje, hogy megfontolja: nem lenne 
kívánatos egy komoly fordítói és írói múlttal 
rendelkező lektor bekapcsolódása a további 
munkába?

F.gy kiadó tehát elindult, nyilvánvalóan fe
lemás eredménnyel. Míg Spiró könyvének 
kiadása a legszebb reményekre jogosít, addig 
Thomas Bernhard regénye nem is jelent 
meg a szó valódi értelmében. így tehát kissé 
szorongva, de továbbra is reménykedve vár
hatjuk a folytatást.

Bán Zoltán András

KETTŐS ARCKÉP
Double portrait. Frigyes Karinthy: Le Cirque. 
Dezső Kosztolányi: Baignade 
Daduit pár Endre Bühm, Andié Imzot 
Présentalion de Gyula Sípos 
Viviane Hamy, Paris, 1992. 54 oldal

K arcsú, elegáns kis könyv, j ó  p a p íro n , nagy, 
k ö n n y en  olvasható  betűkkel, n agy  sorközök
kel, széles m argóval, cím lap ján  K arin th y  Fri
gyes, am in t varázspálcát ta r t  K osztolányi feje 
fö lé, lcgfclüi a  cím : KETTŐS ARCKÉP. Szeren
csés ö tle t vo lt a  párizsi V iviane H am y  kiadó
tó l -  vagy a  bevezető  tan u lm án y  írójától? - ,

hogy  egym ás m ellé helyezte eb b en  a  kötet
b e n  K arin thy  A  CIRKUSZ és K osztolányi FÜR
DÉS cím ű  novelláját, századunk  ké t rem ekét 
-  a lighanem  az Ifjúkora ó ta  j ó  b a rá t ké t író  
is ö rv e n d e n e  a  s íro n  tú li párizsi randevúnak . 
A  ctRKUSZ-t m a  m á r  nem csak  úgy  olvassuk, 
m in t K arin thy  önm agával való e légedetlen 
ségének je lk ép ek b e  ö ltözö tt vallom ását, h a 
nem  a n n a k  tu d a táb a n  is, hogy az é le tm ű  lé
nyege é p p e n  az  egym ásra halm ozott széke
ken , pózn ák o n , lé trákon , trap ézo k o n  b em u 
ta to tt káprázatos ak roba tam u tatvány  volt -  
K arin th y  úgy  já tszo tta  el a  csodálatos m eló
d iá t, „amit régen, régen hallott egyszer zengeni és 
zokogni a szívében”, hogy  elő se kelleti h úzn ia  
trikó ja  alól az ifjúkorában  o d a re jte tt h e g e 
d ű t. A  F ürdés a  Kosztoláuyi-novelliszlika 
m ásodik , nagy  korszakának  a  regények  
szom szédságában keletkező nyitánya; a  m o
d e rn  lélektani elm életeket, m in d en ek e lő tt a  
freud izm us tan ítását is hasznosítva az apa-fiú  
viszony am bivalenciáinak az t a  bonyo lu lt j á 
té k á t foglalja d rám a i tö rté n e tb e  ez a  novella, 
am elye t K afka szin te értekezésszerűen , m égis 
szem élyesebben e lem zett és je le n íte tt m eg  
ap jáh o z  in téze tt fiktív  levelében; m in t 
S chöpílin  írja , K osztolányi itt  is cselekedete
inknek  a  tu d a t alá tem etett összefüggéseit ku 
ta tja , „a kifürkészhetetlen ősokokat”. K ét olyan 
írás  teh á t, am ely  n agy  erővel h a th a t a  fogé
kony francia olvasóra, a r r a  is, ak i nem  ism eri 
Kosztolányinak és K arinthynak az utóbbi évek
b e n  Párizsban m egjelent m unkáit (válogatás a 
TENGERSZEM-bŐl, PACSIRTA, Ét)ES ANNA; KÖ- 
TÉI.TÁNC, UTAZÁS a  KOrONYÁM KÖRÜL S lb . ) .

Az eligazodást életművükben Sipos Gyula 
kitűnő tanulmánya segíti elő. Sipos biztos ér
zékkel, szerencsés kézzel találja meg a lcgla- 
lálóbb jelzőt egy-egy művük szükségképpen 
japánkertnyi bemutatásához, s óriási ismeret
anyagot mozgósítva, de csöppet sem nehéz
kesen, hanem éppen hogy lendületesen, ba
rokkos szóburjánzással tájékoztatja a francia 
olvasót a századelő magyar szellemi helyzeté
ről, „Ftédéric" és „Désiré” vérmérsékletéről 
és pályájáról, életükről és munkáikról, nagy 
crudícióval sorolja azokat az irányzatokat, 
művészeket és műveket, akikhez és amelyek
hez kapcsolódtak, oly kifogyhatatlanul, hogy 
egy-egy point de repére-ként felvillantott név 
említését, így a Gombrowiczét, Kocsikról, 
Tadeusz Kantoiét már-már fényűzésnek is


