
Később úgy magyarázták a dolgot - a lányok a táborvezetőtől, innen-onnan hallották -, hogy
bűnbakot kerestek. Mert nem úgy mentek a dolgok a táborban, ahogy kellett volna. Ilyenkor
rendet kell teremteni, vagyis: valakit ki kell rúgni. Ez a valaki ezúttal Éva volt. Talán azért is,
mert megtudhatták az illetékesek, hogy van egy kis bibi az egyik nagymamája körül.

Éva bőgve hallgatta végig az ítéletet, majd összecsomagolt. Családját Bereire bízta, s azután
vonatra ült. Július tizedikén érkezett haza.

Másnap váratlan 'levelet kapott Herminkétől, Mátrakeresztesről: Laci tanító urat behívták
katonának.

"Mostmár tudom, miért ajánljam fel" - gondolta Éva. És leült, hogy megírja Zsuzsinak. A té
nyeket, tőmondatokban.
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PÓK LAJOS: Kafka világa. A prágai német-zsidó hiva
talnok élete és műve : ellentmondás és egység. Ellentmon
dás önmagában az, hogyamunkásbiztosító intézet jogá
sza üres óráiban novellákat és regényeket ir; méghozzá
olyanokat, amelyek mikrometszetekben ábrázolják az
egyre irracionálisabbá torzuló polgári világot s a benne
vergödö ember zűrzavarát.S az egység: a forma és a tarta
lom ötvözete. az a puritán írói eszközrendszer és már-már
sejtelmes szerkesztési mód, amellyel az önmagát elveszett
nek tudó egyén szorongása kifejezést nyer.

Az Írók vi/ága sorozatban megjelent monográfia szerző

je szerencsére nem elégszik meg azzal, hogy pusztán Franz
Kafkaról írjon. Bemutatja családi környezetét, eszmélke
dését, a kafkai "lidércnyomás" személyi és társadalmi
okait, a korabeli Prága művész- és polgárvilágát. a gettó
mindennapjait; sort kerit valamennyi apró részlet bemu
tatására, amely az íróí szándék és megvalósulás megérté
séhez szükséges. A Monarchia végnapjairól, Max Brod,
Franz Werfel, Egon Erwin Kisch vagy Jaroslav Hasek
munkáiról, a német és cseh nyelvű prágai lakosság elkülö
nüléséről sok mindent tudunk; pók Lajos árnyaltan fog
lalja össze ismereteinket s a szemünk láttára bontja ki,
miért Bohémia fővárosában s miért épp Kafka művében

születik meg a rádőbbenés, hogy talán megszületnűnksem
volt érdemes ... Naplójegyzeteiben, leveleiben Kafka azt
ismegkérdőjelezi, egyáltalán szabad-e megirnia, amit meg
irt; Gustav Janouchnak küldött soraiban pedig egyene
sen kijelenti, hogy irkafirkáit meg kell semniisíteni. "Csak
belegabalyodtam a magam tüskéibe - teszi hozzá magya
rázatképp. - Zsákutca vagyok." Munkái - barátjának,
Max Brodnak köszönhetően- fennmaradtak, hírt hozván
egy letűnt kor polgárának érzés- és gondolatvilágáról.

pók Lajos időrendi sorrendben tárgyalja Kafka írásait,
de - s ez nagy érdeme -, ahol szükségesnek tartja, minde
nütt bőven idéz Naplójából és leveleiből. Saját fordítás
ban - ugyanis könyve írásakor még nem jelent meg ma
gyarul Kafka személyes feljegyzéseinek gyűjteménye. Az
iró életének mégoly jelentéktelen mozzanatait is ismerteti,
s fölfedez bizonyos közvetlen ősszefüggéseket a minden
napos tények és a novellák, regények egyes momentumai
között.

A könyv csúcspontja A kastély-ról írott fejezet. pók
nem utasitja az irracionalitás szférájába a regényt; igaz
- más marxista kritikusaival, például Roger Garaudyval
vagy Ernst Fischerrel ellentétben - azt sem állítja róla,

hogy realista. De igazat ad a cseh kutatóknak, akik szerint
Kafka nem látomásos, misztikus író, nem kellett megsej
tenie a jövendő borzalmakat, mert "borzalmak közepette
élt, és a legtöbb kortársánál érzékenyebben élte át a polgá
ri hétköznapok gyilkos, pusztító valóságát". Kafka írói
felfogását is úgy értékeli, mint aki újrakérdez, felfedez,
szembenéz a valóság ördögi jelenségeivel. Ezért fontos
számunkra Kafka írásművészete ; s ezért hasznos pók La
jos monográfiája. (Európa Kiadó, 1981)
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ANTAL BARNABÁS: Az elsüllyedt katedrális. Mérhetet
len a ragyogás, mely a lélek és az univerzum kapcsolatá
ban a világ transzcendens ünnepélyességet övezi; nincs
"világos" és nincs "sötét", csak ritmikus áramlás, kezdet
és vég nélküli folyamat látszik: "hömpölygő teljesség". Ez
a szüntelen emelkedettséget intonáló világélmény Antal
Barnabás lírájának legerősebb motiválója. Verseit olvasva
létstruktúrák születésének vagyunk tanúi, de egyszer
smind azoknak a pillanatoknak is, amelyekben az abszt
rakciókkal egyre messzebb jutó költői megnevezés elér
egy pontra, ahol már minden áldozat, ahol már nincsenek
többé közvetlen evidenciák, ahonnan csak éles sugarak in
dulhatnak egy meghatározatlan, mindenütt jelenlevő szel
lemi felé. Szinte tárgyközelben érezzük a valóság metafizi
káját! De miközben transzcendens erők vonzását hordoz
zuk, észre kell vennünk azt az elmosódottságában is szem
betűnő jelenetet, amelyben lejátszódik az emberi szemé
lyesség, a magány, az egyéni lét drámája.

Antal Barnabás nem pesszimista költő, így a magányt
sem tekinti abszolút determinánsnak: .fénymagány't-ról
beszél, és arról a visszatérő reményről, mely a folyton éle
dő harmóniákban mutatkozik meg. Verseinek alapvetően

zenei ihletettségű népi matériája is ezt kivánja érzékeltet
ni. Bemutatkozó versgyűjteménye ezáltal igényes vállal
kozás: egy érvényes hitelű világ- és költészetszemlélet ki
fejezője - talán éppen a "tiszta esztétikum" megkisértésé
nek szándékával. tudatosság és intuíció egyenértékű kom
ponensekként való szerepeltetésével ... Különleges, oly
kor bízarr képei, képkompozíciói, a szublimált nyelvi
szerkezetek, mintha ezt a szándékot segítenék. (Szépiro
dalmi Kiadó, 1981)

De Coli Lajos
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