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4. Palkó István reflexióját a "f u n k c i ó jelölésen alapuló névazonosság"
gondolata (Vasi Szemle, 1975) váltotta ki. Erről, illetve annak tarthatatlanságá
ról a Vasi Szemle 1976. évi második számában írtam.

5. Palkó István a "mesterséges" helynévadással kapcsolatban kétségbe von
ja, hogy a terminust helyesen használom. Nem hiszem, hogyahelynévadással
részletesen foglalkozó tanulrnányban, amelynek gondolatsorából kitűnik, hogy mit
értek ezen- az egyébként ismert és használt megielölésen, szükséges lett volna
a fogalmat külön is megmagyaráznom. Ez esetben ugyanis nyilvánvaló, hogy
a spontánul ·létrejött földrajzi nevekkel ellentétben névátvitellel tudatosan lét
rehozott, mesterséges helynevekről van szó.

Nyitott ajtók
Télben, latyakban értünk le K.-ra. A havat sűrű eső paskolta, A barátom,
aki a kocsit vezette, a nyaralóhely kápolnájában új berendezést készített
a régi helyett, simára dörzsölt tölgyfa oltárt, karcsú lábú támlásszé
ket, tűzzománcos szentségházat, fölolvasó á11ványt. A szentély hasonlított
az utolsó vacsora termére. Egyes hívek fölzúdultak, mintha kifosztották
vo1na őket. Meghökkentek a csupasz falak 1áttán, nyugtalanította őket a
"kevés". Beszélnünk kellett velük szentmise előtt.

Alig szóltunk néhány szót, fölállit vagy inkább fölugrott egy zömök,
begombolkozott, széles areú helybéli ember s ingerülten hadarni keedett:
"Követeljük vissza a miénket, amit mi fizettünk ki, drága pénzért vettünk,
nekünk nem kell más, ahhoz akarunk imádkozni." így mondta, követeljük.
Mintha azt mondta volna, mi, a bérlők, a ház tulajdonosai. Amit vissza
követelt, csúf, agyonszínezett, kacskaringós faaIkotmány volt, merev arcú
baba-szentekkel, bádog liliomok közt. Aztán a magas, szemüveges agro
nómus jelentkezett szólásra : megköszönjük a tervezőnek a szép munkát,
mi ezt kívánjuk, nekünk ne díszelegjen itt semmi, csak a Jézus, Ö meg
úgy sem díszeleg, meg a virág, a lényegre vagyunk kíváncsiak, nem lit sal
langra, köszönöm... Csönd lett. Ekkor lassan fölemelkedett egy sovány,
középkorú, kunfejű, bajuszos halászember és ennyit mondott: "Aki most
szólt, kérem tisztelettel, annak van igaza. Ez az új tetszik nekem, ha nem
is egészen értem. Mer' azt tudom, hogy erre kell haladni. ilyen egyszerű,

kérem, az írás is, a Jézus Urunk igéje. Hát akkor ... Köszönöm, hogy meg
hallgattak." Övatosan visszaült a helyére.

Az elégedetlen a falon dörömbölt. A'ZJ agronómus megfontoltan a ki
lincsre tette a kezét. Az a halászember azonban ajtót nyitott halk bizton
ságával.

Rövidesen ki kellett szállnom a koosíból, s egy terebélyes fenyőfa alá
álltam. Körülöttem a csuromvizes erdő, a fák között egy hatalmas" üres
étterem. Kétszárnyú üvegajtaja tárva-nyitva volt. Bent egy pincér ácsor
gott s belebámult a zuhogásba. Az ajtó nyitva voüt, de minek? így állt reg
gel óta, és csak egy esőszagú kandúr somfordált be rajta. Aztán újra sem
mi ebben a minden reményt szétáztató nedvességben. Akkor megemberel
tem magamat, s bokáig taposva a lucskos avarban, átíramodtam az étte
rembe. A pincér mintha csak rám várt volna, komótosan kisétált az üveg
ajtóhoz, elhúzta az akadékokat és hagyta becsukódni. S most, ki tudja
honnan, vagy hét ember futott át az esőn, tocsogtak a talpak a sárban,
hirtelen megteltaz étterem, lengtek, lökték, csapódtak az ajtószárnyak.

Mit is kell tudnunk egy ajtóról? Hogy arra van a szabadulás útja.
Belső szorongattatásból kifelé, külső bajból befelé enged, vár, irányít; az
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ajtó a fal forradalma. Jézus Ajtónak mondja magát. A gondviselés sűrí

tett lényege ez: "Nézd, ajtót nyitottam neked, amit senki sem zárhat be
többé" (Jel 3,8). Keresztes Szent János ezt írja: "Beléptem oda, ahol/semmit
sem tudtam. / De továbbra sem tudtam, / noha átrágtam magam / min
den tudományon." Ahová belépett, Akibe élve érkezett, ott már nem tud
nia kellett, hanem fölfognia, hogy Benne van. Tudnia ezt megelőzően kel
lett, hogy mit "igen", mit "nem", hogy merre van a "jól", merre a "rosz
szul", és végül a halál hidege mögött bőséges életet tapintott. Elfelejtett
minden parancsot, minden tudományt. A kárhozatból nem kemény, hanem
gyönyörű beszédeket hallott ki, az igazi fényt - "túláradottnak" - vak
sötétnek látta. Lelke szegénységet többre becsülte gazdagságánál, a mere
deket többre a széles útnál. Hallgatásában a hit tévedhetetlen mestere lett,
S mikor rendje megbüntette őt nagyságáért, vasban térdelt cellája lela
katolt ajtaja előtt, mert tudta, hogy nyitva van.

Vannak kifejezetten irodalmi ír6k, mint Flaubert és
vannak amatőrök, akiket valami bolygat, amit ki
akarnak fejezni. Proust az ut6bbiak közé tartozik. Az
amatő'I'Ök a nehézségeket akarják, mégis ők az igll
ziak, mert mielőtt még a tárgyat érdemben ismernék,
ösztönösen tudják, hogy e nehézségek vanook.

André Maurois könyve, Marcel Proust pompásan fejti föl e nagyszerű ama
tőr és műve közé húz6dó szálakat, szétfoszlatva a rára1~6dott téves nézeteket.
Nagyvilági ember, sznob? Dehogy. Az arisztokrácia és a oogypolgárság világIl
a Faubou'rg Saint Germain szalonjaiban pusztán laborat6rium, kísérleti telep
általános érvényű lélektani megfigyelései számára. -

Egocentrikus? Igen, de termékenyen az, viviszekci6s, öngyötrő önelemzése
egyetemes igazságokra vezeti. Altalában - ez már az én véleményem - az
egocentrikusak azok, akik a dolgok mély összefüggéseit a legjobban érzékelik, az
általános problémák bennük hallatlan élességgel jelentkeznek, ezért a prousti
műben a mások elemzései is tökéletesek.,

Aki csak valamennyire ismeri Prousiot, az tudja, miben áll jelentősége: a..
lélek atommozgásának, addig nem ismert parányi mozzanatainak a föltárásában.
A részletek embere és egyben az eqészé is, műve egyszerre mikroszkopikus és
teleszkopikus, Kettős tárgya: a p6khál6s, finom szövésű lélektani árnyalatok és
az Idő, illetve a szerinte egyedül valóságos belső Idő, a tartam meg1'aqadása II

lélektani nüanszokon, két, látsz61ag össze nem tartozó élményen keresztül.
"Az eltűnt idő nyomában, az embernevelés nagy regénye s ugyaookkor, mint

Montaigne Esszéi vagy Rousseau Vallomásai, az emberi élet summája, teljes
metafizika és esztétika" - foglalja össze Maurois a véleményét.

Egy időben divat volt együtt emlegetni a freudi és a prousti analízist. Ho
lott a kettőnek semmi köze egymáshoz. Az egyik a tudattalant, a másik bonyo
lult világossággal a tudat mélyét boncolja. Az első altalanos, a második inkább
differenciális, alkattani, metafizikus, értékelő pszicho16gia.

La Rochejoucauld, Nietzsche és Freud az erények mögött bűn6ket fedeztek
fel. Vauvenargues és Proust a bűnök mögött erényeket. "A hízelkedés olykor
a gyöngédség áradása" - idézi Maurois.

Többször megírták: ha Proustnak köze van gondolkod6hoz, akkor Bergsont
említhetjük, Az eltúnt idő nyomában mintegy Bergson filoz6fiájának irodalmi
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