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A REPÜLÖGÉP utasai csevegtek. s oly biztonságban ültek, mint egy távol
sági autóbuszon. Pedig repültünk ; nem a félelem, hanem a szertartás lassuságát
vártam tőlük, s magamtól is. Rábízhatom-e az én repülésemct a gépre? Én nem
repülők, csak a gép? Utazom - ez közönyt jelent? Éppen ellenkezőleg. Uta
zom, tehát terjeszkedem, "fővárosom", a szívem újabb lelki parcellákkal bő

vül. Van-e két egyformán kanyargó folyó az ember földjén? S a tenger, a ki
mondhatatlan harmóniával tagolt föld után, mint a vízben nehezen oldódó
tinta, a part hajszálfinom rajzával

Az alkonyatban narancsvörös repülőgépek dörögnek el a vonat fölött. Hol
landiában apró városok is vannak, három, öt, kilenc házból álló városkák. A
házak között autópályák bújnak egymás alá. A tetőket vaskos, történelmi cse
repek Iödík, az ablakkeretek és a házak élei fehérek. A vörös téglás épületek
ből bástyás tornyok nyúlnak ki, s új, kockaalakú szobák illeszkednek hozzá
juk, nagyablakos. repkénnyel futtatott falakkal.

Belgium villanyvonatai gyorsak, pontosak, célszerűck. Atrobogunk egy festői

városon. A nagy park pázsitján szétszórt fehér asztalok vannak, körülöttük
vörös kerti székek. A nyírfakerítéssel elhatárolt legelőn sötétszörű tehenek rág
ják a füvet. A vonaton egy idős holland hölgy ül le velem szemben és konzerv
sört rendel. Biccent, mosolyog, s megszólít : nem kérek-e valamit? Mielőtt válaszol
hatnék, nekem is hozat sört. A fejét kissé f'öltartja, így arcán a mosoly míndíg
fölülről lefelé ereszkedő fénycsuszamlús. Jelentéktelen dolgokat mond, de mintha
vallana: "Ej, látja, a kesztyűmet megint otthon felejtettem. Hideg a sör? Egész
ségére. Ez a háló meg folyton beleakad a csatornba, kiszakad s potyog belöle
a gyümölcs. No, sebaj. Budapest? 0, igen, hallottam, s láttam képeken, gyö
nyörű, valóban gyönyörű város." Milyen rendkívüli fejtartás. A szemöldőke fél
kört alkot az orra fölött, s ez arcát megbocsátóvá teszi. Búcsúzik. Keze hosszan
és zavartalanul a kezemen: ,.Majd az úr szól önnek jó időben, kedvesem" - s
leszáll. A szakállas arab munkás a kávéját kavargatja, s bólogat. Lent áll a
hölgy s integet, fehér csuklója körül csipke röpköd, az arab úr felém hajol, a
vállarrira teszi a kezét: "Restez ici, Monsieur!" Maradjak nyugodtan, ő majd szól.

Kőkerítéses erdő mellett suhanunk el. A tísztáson, fenyőktől körülvéve áll
egy hétszázéves templom, földszintes épülettel. A templom óriás-cserepes nye
regtetője két szélén a földbe ásott, feketére fagyott, tömzsi kőoszlopokra támasz
kodik. A tető fölött hirtelenül fölbukkan a tenger szürke csíkja, végtelenűl, szín
te keményen s csak pár másodpercre. Frissen kaszált dombok közé futunk, a
vonat zúgása duruzsolássá csillapodik s megérkezünk Knokke-Heist vörös vi
rágos végá llomására.

A CASINü esülárja tucatnyi nagy csillár kompozíciója. Időbe kerül, míg
az áram körbefutja a szélső égők füzéreít, s azután középütt a teljes fény lezúdul
és szétárad. Erősödik az érkezők zsongása. S bennünk nő a várakozás izgalma.
Mit tudunk mondaní egymásnak? Mi lesz beszédesebb: a költők szava vagy a
hallgatása? A témát ismerjük: a szürrealízmus és a mai költészet. Pillanatra
úgy tetszik, mintha egy nagy, fényes óvodába gyülekeznénk vakáció után; itt
még nem kötelező a felelet. Vagy iskolába? Kérem, én készültem Bretonból. a
manifesztumból, az automatikus írásból, a szabad asszociációból (lássuk csak,
például ... ), mégis, semmi, de semmi nem jut az eszembe, amit értelmesnek
mondhatá ember most szóvá tehetne. Mi lesz velem itt? Ha "magamból" kellett
volna készülnöm ? Szégyent és vadságot érzek egyszerre, föltörhetetlen csönd
száll rám. Dehát akkor? A zsongás, ez a bizonyos itt, a tétován vagy magabiz
tosan érkezők csodálatos változatossága.

Nézzük egymást. Sejtjük egymást. Kikövetkeztetjük egymásból a lehetséges
titkokat, s van ebben valami szótlan, igaz, emberi és tehetetlen gyönyörűség
(bár így maradna végig). De nem; ez a pillanat is tárgyiasul. Máris esztétikai

843



szöveget hallok, épül mellettem egy heves állítás, odébb legyint valaki, más
meg, fölnevet (ollálá l), s a barátok összeölelkeznek. Itt van a magas, erős, sötét
hajú, horgas orrú Robert Goffin, Ayguesparse, a kicsi, öreges, maga elé mcsoly
gó, nagy türelmű Vandercammen, aki úgy nyújtja összezsugorodott kezefejét,
hogy az ember hálából tenyerébe zárja, mint egy kis almát. S itt van Arthur
Haulot - a Hosszú Gólya -, aki nemsokára öles léptekkel rója a termet és a
pepita szövettel borított lépcsőket, s barátságosan terel minket, irányít s hangos
kodik: "Au travail, mesdames et messieurs, au travail!" Munkára, hölgyeim és
uraim, munkára ! Kopasz koponyája ragyog, hanyagul kigornbolt ingben s drapp
nadrágban van; minden helyzetben közvetlen, türelmes és szellemes.

Amott egy filozofikus nyugalmú néger költő ül az elnöki asztal mellett, nyug
talan, szikár, pipáját rágó portugál oldalán, itt egy alacsony zairei, arca szív
alakú, homloka kiugrik sűrűn pillogó szeme fölé s egyre magasabb hangon
beszél, egyre többször bereked. azután elsiet, hóna alatt tömérdek papírral. Las
san sétál a szőke hajú finn, meggondolva minden lépését, akár egy töprengő

kisfiú a tornaóra előtti szünetben. Az előadások alatt egyedül s mozdulatlanul ül,
hallgat, a feje Iehorgasztva, a szemét lehuny ja, vagy fölfelé mered, valahová
Magritte festett egén a sarkcsillagra. Ö lesz az, aki - talán utolsónak - föl
ugrik a székről, odasétál a mikrofonhoz s ezzel kezdi: "Én nem vagyok szürrea
lista ..." S ezzel fejezi be: "A művészetben halhatatlan alkotási mód: ez ro
mantika ..." Szomszédom, az égett agyagbarna s idős hindu hölgy, csodálatos
tunikában. Mikor a kezére hajlok, halk "merci"-t súg. A sok belga és francia
költő, a lengyelek, egy szovjet, a japánok. s ki tudja még kik, s hányan, a tört,
dadogott, s hihetetlen eleganciával hullámoztatott francia nyelv áramkörében.

Bent ülünk a hosszú, zöld posztóval borított asztalok mellett, s ott elöl,
balra néhányan lassan és tisztelettudóan fölállnak, majd az egész terem; csekély
kíséretével megérkezik a belga királynő, szőkén, karcsún, szílvakék kosztűrnben.

Azután az elnöki asztal mellől fölemelkedik egy zömök úr, díszzsebkendőjével a
homlokát törli, telt, széles arca van, fölfelé villanó szemöldöke, súlyos kopo
nyája: Roger Caillois, a Francia Akadémia tagja s lassú, mély tempóban, szin
te zeneien megkezdi előadását: "Paul Éluard a barátom volt ..."

A KIEJTÉSE betűig pontos. Öblös a hangja, s mintha véget nem érő próza
verset mondana, belemerül, belehajol apapírjaiba ; de a mondat végére oda
koppantja a pontot. Sugárzó előadás. Ha nem is értem minden mondatát, sodor
magával ez a világosság s el-elkapom indulatának tökéletes formáit, mondatré
szeit; ha van értelmi zengés, ez az. Caillois kifejti a szürrealízmus születését, út
ját s elágazásait. De nem magyaráz, hanem mint egy élő testet, szenvedélyesen
ábrázol. Nem szegődik a tárgy szolgálatába, de odaadásával nagynak és elkerül
hetetlennek mutatja a szürrealista támadást, a kísérleteket és az eredményeket, s
a bretoni logika könyörtelenségét ; a műveket és emlékeit úgy veti elénk, mintha
egy jelenlévő, de láthatatlan ellenfelet sorozna ki.

Azután hirtelen elfordul a reflektorok izzasztó fényében, el tőlünk, a közön
ségtől és a sárga oldalfalnak mutogat, félkörben, nagyívű, haragos mozdulatokkal, a
mennyezet felé kapja a fejét s ahogy papírján újra a sorokat keresi, előrehullik

a haja; tiltakozik. Az ellenállók, a Iíntorgők, az ítélők, a becsmérlők ellen, kik
az akadémizmus bársonyszékéből pillantottak le a nagy szürrealista nyitásra, S
azok ellen is, akik a szürrealízmus festett tolldíszeiben páváskodnak, Azt mond
ja, hogy a mozgalom esztétikai, etikai, s - amennyiben tudati, annyiban 
társadalmi forradalom volt. Majd az igazi tudós ösztönös ellendülésével az egész
felé, magáról a költészetről beszél, ami ma is örök, s a ma költészetében a ha
gyománnyá szelídülő szürrealizmus szétrezgéséről, ahogy megszámlálhatatlan ele
me fölüti a fejét mindenfajta költészetben, a szavak mágikus, vagy "mágneses
mezőinek" hatásáról, vagy éppen a mísztíkus penetrációról ; "parce que la poésie
est une exactitude indicible, aussí aujourd'hui"! Mert a költészet ma is kimond-

'batatlan bizonyosság.
Nagy taps. Azután Haulot olvassa föl Philippe Soupault levelét. A tökéletes

hangerősítőn finomari perceg a kivárt csönd a nagy öreg szavai között, s a ha
táskeltésnek Haulot ugyancsak mestere. "Amit tettünk, tennünk kellett. Egysé
gesek maradtunk a kikerülhetetlen elválásokíg." Peregnek, vagy inkább döröm
bölnek a mondatok, s a levél végén Haulot meglobogtatja ezt a piros szót, egy
más után háromszor-r: "Le paradis, le paradis, le paradis!" A paradicsom itt, így
minden : költészet, hit a megújulásban. öröm, élet, Paradicsom.
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MI EGY TALALKOZO konkrét sikere? A találkozás. Nem arról volt itt szó,
hogy a szürrealizmus ma meddig ér "föl", uralkodó helyzetben van-e vagy sem,
főszerep, illeti-e meg ma is az alkotói módok között, Az ilyenfajta kérdések kü
lőnben is - a költészet szerencséjére - mindig kérdésesek. De arról minden
szónok beszélt, hogya szürreális mélységek - a népköltészetben adottak, a mű

költészetben fölfedezettek - gazdagítanak. Megtestesítenek ; megtestesülnek ben
nük azok a dolgok és viszonyok, amik ugyan nincsenek karnyújtásnyira, de dol
!Jok és viszonyok; benépesül a "látott Iáthatatlanokkal" a látott láthatók világa;
li legtávollévőbbnek hitt elemek közöttí váratlan kapcsolatokkal kijjebb tolj uk az
ismert világ határait.

Ha volt itt valami egységes költői akarat, vágy, üzenet, akkor azt egyetlen
szóval lehetne jellemezni: Tovább! Onnan, ahol vagy, míndig tovább a te költői

hiteddel, eszközeiddel, igazságaiddal, hőfokoddal; előre és magasabbra! Hogy mí
lyen közel a realizmushoz? Vagy magával a realizmussal? Nem kérdezte senki;
mindenki úgy szólt, ha szólni akart, ahogyan a lelke diktálta neki. Mert tudjuk:
a költészet tiidkzaios gyöngeségeivel zúzza a korlátokat. Halad.

Bennem megpendült egy kérdés: miért éppen "sur"? Lehet-e egyáltalán a
valóság fölé emelkedni? Vagy ami fölé emelkedhetünk, ami-re leereszkedhetünk,
valóság az? Lehet-e "sous", alámerülní ? "Derriere", mögélépni ? "Devant", előtte

megtorpanní, amikor élve, halva, visszavonhatatlanul benne vagyunk? De hol van
az a benne? Talán "partout", mindenütt? Olyan-e a valóság, hogy körülfogható,
megszállható, bekeríthető, megrnászható ? Nem olyan, hogy csak a közegében
vállalt, kiküzdött, megteremtett egyensúlyhelyzetben tekinthető át, s egyre mé
lyebbre hatolva benne, ismerhető meg?

Amíg a valóság úgy van, mint egy tömb, addig vagy én nem látok igazat,
vagy a tömb nem a valóság. Én csakis a valóságban, annak részeként és része
seként vagyok, lehetek igaz, élő és hiteles; mégis a költői elszakadás lehetséges
és fenséges mozzanatában, de testvéri elkötelezettségben maradva a - Való
sággal (a valóságban); ám róla tudnom kell, hogy - fizikai értelemben is - át
hatolhatatlan; s éppen ez az áthatolhatatlansága kísért, provokál, izgat arra,
hogy megismerjem, szeressem; nem benne a részt, magamat, a magamét, hanem
magamon, a részen át éppen azt, ami nem én vagyok (én, a szem); a Többi a Min
den. S ez - szemben a művészet.i izmusok parancsuralmával - az egyetemes
megismerés óhaja. Inkább tágasság, mint irány. Inkább a behatolás szenvedélye,
mint kiterjeszkedő szigorúság,

Mi itt a kockázat? Maga a Valóság, ami nem arra hajlik, amerre én aka
rom: a saját törvényei szerint alakul s alakít engem is, de alakulataival számom
ra új tájakat is teremt. S mégis. a költő hűségre, beszárnol ásra, pontosságra kö
telezett. Hogyan? Úgy, hogy a tőle sokszor idegen hőmérsékletű "valami", a va
lóság (a Valósággal együtt) anyaga akar lenni; s a költő nemcsak azzal adja
vissza hűségesen igazi arculatát, hogy simul - hol szerelrnes, hole;yanakvó ta
padással - minden rezzenéséhez. hanem azzal is, hogy ránehezedő nyomásával
egyenes arányban növeli ellenállását, (vagyis íayekszik őt távlatba kényszeríteni);
felelősségét (azaz igazmondását) ; hűségét (tehát hatóerejét). Mert a valóság úgy
ellenfél, hogy adottság. Olyan, hogy elbocsátva ölelhető. Úgy szolgál, hogy hó
dolva uralkodik.

A valóságban-lét. a benne-lét sohasem az tránvzaté, a csonorté. az intéz
ményesült alkotói módszeré, hanem a költőé: azé, aki lát. Az intézmény nyithat
ajtót a csillngokra, de nem lát. hanem szervezi magát. Nem an újabb látás
módot, mert ahhoz el kellene mozdulnia hitéből. Nem üdvözölheti a holnaníát,
mert az idő tegnap szülte meg őt, de ma tolja alája az akadémiai karosszé
ket ... Me-nni, látni: hagyni. hogy hasson a "méreg", a látvány: ez a költészet
"földnélküli .Iánosainak" igazi gazdagsága.

Megtanultuk az ugrás pillanatát - a szürrealizmustól is. S új vizekben
úszva, evezve, visszük magunkkal a fölfedezések örömét, s egy új egység írá-iti
érzékenységünket. Ami ma csak szürrealista, nem tűnik-e programozottnak. alkí
miailag kipároltnak, töredékesnek?

A CASINO konferencia termének falait René Magrrtte hatalmas körképe
díszíti. Az egyik oldalon egy ruhátlan, antik szépségű nő tenyeréből éppen most
röptetett el egy madarat. A túlsó oldalon áll egy férfi, kék kockákbaosztott ég-
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bolt előtt s tenyerébe fogad egy madarat. Fejünk fölött húzódik el a röpülés lát
hatatlan szárnymozdulatainak íve. Hallanunk kell ezt a suhogást,

A színpad fölé Magritte barna függönyt festett. Kiszabta belőle egy vitorlás
hajó sziluettjét. Látni, hogy a csak hiányáoan létező hajó mögött a tenger hul
lámzik. A parton egy hal-felsőtestű ember ül és halszája tátog a szikkasztó
szomjúságtól,

Amott meg egy hegy nagyságú szék áll, óriási sziklalapokból összeillesztve.
Az ülőkéjéri parányi, emberriekvaló, vörös faszék. De a túloldalon egy nagy, zöld,
táskas falevél; nedvekkel, rostokkal bélelve, szü1etésre váró csodákkal teli. Az
egyik levélen Magritte jól ismert, bemetszett gömbrügyei ; a másikon a fölnyílt
rügyekből vörös, arany, kék tollú madarak kelnek ki; a teremtés lebírhatatlan.

Attól a tengertől, s azzal a tengerrel búcsúzom. Nem lehet elfelejteni sem
csöndes fodrozódását, sem a nyugalmát. Sem a hal-embert, aki inni akar, min
dig s mindenütt inni, hogy éljen.

Szappanos István rézkarca
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