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Mért vijjog a saskeselyű?

masés hiteles, mert írója nem tagadja, hogy köz
ben évtizedek teltek el, az emlékezés és a tények
között korszak nyi idő feszül, s ez óhatatlanul ma
gával hozza a sajátos "kettős látást": másként látja
az eseményeket a mai író, s megint másként élte át
a hajdani ifjú. A hajdanvolt napokat a fiatalember

Vas István memoárja bizonyos vonatkozásban ki- szemével idézi meg Vas István; azonosul és távol-
egészítése, újragondolása a Nehéz szerelem-nek és ságot teremt, hevítő pátosz és távolságtartó irónia
A félbeszakadt nyomozds-nak. Ugyanakkor merő- nem szűnő feszültségében élve újra a költői kiben-
ben új mü, különösképpen azért, mert a korábbi- takozást. Végső soron arról szól, hogyan lett költő
nál is következetesebben és kendőzetlenebbül vál- egy polgárcsemete, akit szülei biztosabb és nyu-
lalja és vallatja önmagát. Nemcsak a kort meztele- godtabb pályára szántak. i

niti le, hanem önmagát is, nemcsak egy történeti "Irok, mit is tehetnék" - ezzel a gesztussal ké-
periódus gyengéit. esendőségeit tárja fel, hanem szült a halálra Radnóti Miklós, s ugyanez a gondo-
arra is választ keres, miért nem találta meg helyét lat húzódik végig Vas István könyvén. mely nem-
és szerepét benne az ember, a fiatal lró. csak egy korszak és egy személyiség emlékképeit

A könyvnek sajátos feszültséget kölcsönöz, vetlti elénk, hanem a költővé érlelődés izgalmas fo-
hogy az ~mlékező az öregedő ember higgadt fölé- lyamatát is, a memoár keretei közé belopva a fejlő-

nyével, iróniájával és öniróníájával tekint végig ad~regény médezerét. A vers ugyanis - hogy ismét
hajdani éveken. Tragikus esztendők voltak ezek, Rádnőtira hivatkozzunk - "kényes és szeszélyes",
tragédiájuk nemcsak abban rejlik, hogy a történeti de még inkább az a költészet és a költősors. S ki ér-
helyzet végzetesre fordult, hanem abban is, hogy telmezné mindezt hitelesebben, mint maga a költő,

az Ir6 személyesboldogságának esélyei is egyre ho- mai tudásával és a líráról kialakult felfogásával?
rnályosabbak, bizonytalanabbak lettek, hogy az el- Épp az értelmezés, a műalkotás legbelső köreibe
ső lépteit tévő. fiatal költő alig-alig találhatott történő leszállás teszi Vas István emlékezéseinek
olyan kapaszkodási pontokat, amelyek megaján- ezt a réteget hallatlanul izgalmas és költészettani
dékozhatták volna a biztonság nyugalmával. tá- szempontból tanulságos olvasmánnyá. Anélkül,
volságoszt6 fölényével. hogy a bölcs professzor talárját magára öltené.

. Amikor irodalmunk nagy s megbecsült öregjei megtanit bennünket verset olvasni. Arra nevel,
visszapillantanak egykori önmagukra, pályakezdé- hogy az alkotást ne elszigetelten nézzük és értél-
sük esztendeire, 6hatatlanul egyfajta nosztalgia mezzük, hanem igyekezzünk minél szélesebb és ér-
felhőzi tekintetüket. Az egykori egzisztenciális szo- zékletesebb portrét rajzolni mögé születésének ko-
rongattatásokból "csakazértis vállalt" nehézségek, rárói és azokr61 az emberi tényezőkről, amelyek a
a sokszor végzetesnek látsz6 szűkölködésből vi. világra segítették. Az olvasó természetesen ez
dá'm koptalások lesznek, s az irodalmi élet, amely utóbbiakat ismerheti meg a legnehezebben; hálá-
oly nehezen fogadta be őket, megszelídül. A zárkó- sak lehetünk Vas Istvánnak, hogy ilyen előzékeny

zott, gátlásos Babits Mihály az ifjak mentorává ne. és őszinte kalauzunk saját művészete birodalmá-
mesül, a Nyugat asztala pedig csodálatos, lovagi ban.
címeket, az íróvá üttetés pillanatát rejtő, békessé- Ez az őszinteség egyébként kötelező érvényűvé

get és lelki emelkedettséget sugall6 végvárrá tere- teszi számára, hogy inindenestül vállalja, s lehető-

bélyesedik. A mából visszatekintve bizonyára az ség szerint rekonstruálja is azt a gondolkodásmó-
is! De hogy milyen is volt e zaklatott, pezsgő évek dot és érzelmi-értelmi hátteret, amely hajdani ön-
igazi realitása, azt csak akkor érthetjük meg, ha magát jellemezte. Nyilvánvaló, hogy könyvének
olyan kegyetlen őszinteséggel közelítünk hozzá, ezek a lapjai a legizgalmasabbak, hiszen itt egy ön-

I ahogy Vas István. Memoárjából nem hiányzik sem . tudatos, elhivatottságát bizton érző fiatalember te
a megejtő kedvesség, sem a finom líra, de ezek az, kint végig kortársain, értelmezi a harmincas évek
érzések leginkább akkor tolulnak fel belőle, ami- irodalmát. Nem az avatott irodalomtörténész, ha-
kor Etire, erre a légiesen könnyü, lebbenő nőalak- nem a résztvevő hevületével és elfogultságával.
rt! emlékezik, s arra a fogcsikorgató küzdelemre, Hogy csak egyetlen példával világítsuk meg az
amellyelvégül is meghódította magának. Egy sátá- őszinteségnek ezt a tudatosan vállalt kockázatát:
ni korban Eti az angyali alak, akiért mégis érdemes Halász Gáborról, aki Vas nemzedékének talán leg-
élni és szenvedni, akinek halála jóvátehetetlenül le- kérle1hetetlenebb kritikusa volt, másként ítélünk a
zárja az emlékezések első korszakát, a boldog és róla szóló újabb szakirodalom ismeretében, tudva
boldogtalan ifjúságót. azt, hogy ő is végigjárta a fejlődésnek azt az útját,

Egyfajta viviszekció tanúi lehetünk a Mért vijjog amely a konzervativizmustól az újrealizmusig ve-
a saskeselyű?-ben. S ez a folyamat azért oly izgal- zetett. Az egykori Vas István és legtöbb kortársa
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azonban nyilván egyforma ingerültséggel és értet
lenséggel olvasta megújuló támadásait, ironikus
megjegyzéseit, s egyre biztosabbá válhatott abban
a meggyőződésében, hogy egy sokra hivatott kriti
kus furcsa, megrögzött mániájának kifejlődését

figyeli,amely egyre megcsontosodoitabbá teszi íté
letét s elfogultabbá szemléletmódját. Stilizálhatta
volna Vas István e hajdani érzést, sőt elhallgathat
ta volna, ha akarja. De mert a maga teljességében
igyekszik megidézni egykori önmagát, a világ elé
tárja akkori érzéseit. ítéleteit is. S az olvasó érzi,
hogy nem játékos önelemzés tanúja, hanem őszinte

mondatokat olvas. amelyekben az esetleges téve
déseknek és félreértéseknek is funkciójuk van, a
maguk módján ezek is segítették a pálya kibonta
kozását.

Szóltunk már a memoár és a fejlődésregény bi
zonyos egybejátszásáról a Mért vijjog a saskese
lyű? lapjain. Nem kevésbé izgalmas azonban az a
mód sem, ahogyan vas István megírja a harmincas
évek irodalomtörténetét. az úgynevezett harmadik
nemzedék öneszmélésének és kibontakozásának
esztendeit. S itt rögtön felvetődik egy újabb érde
kes és fontos kérdés: nevezhetjük-e nemzedéknek
az akkori fiatalokat a szónakabban az értelmében,
ahogy az irodalomtörténetírás használja? Vas Ist
ván emlékezése azt bizonyítja, hogy egy korszak

.rajzában elkerülhetetlenül élnünk kell a csoporto
sítás eszközével, hiszen a történeti rekonstrukció
munkája során másként aligha lehet egy adott pe
riódusban eligazodni. A valóság azonban mérhe
tetlenül gazdagabb a mi szempontjainknál ! Megle
het, azok az antológiák, gyűjtemények. melyeket
itt és most egy nemzedék első híradásainak tekin
tünk, megerősíthetnek abban a feltételezésünkben,
hogy a harmincas évek fiatal írói egységes elvek
alapján szerveződtek táborba. Azok a pályakezdő

lirikusok azonban. akik a Vajda János Társaság
.által kiadott antológiában, a Korunk Radnóti

SZÁMUNK IRÓl

elAIR, SARAH francia költönö. Lorand Gasparral
együtt a tuniszi Alifcimű foly6iratot szerkeszti,

DÉKÁNY KÁLMÁN író, újságíró. Az ut6bbi években
megjelent novellás kötetei és regényei: Fotfelé az Etnán
(1971), Jelzötűz (\974), Vakltás (\977), A gyalogló látomá
sai (\981). Ismertek rádiójátékai és egyfelvonásosai is.

GASPAR. LORAND (eredeti nevén Gáspár Loránd)
magyar származású, francia nyelven verselő költő. Tuné
ziaban él. A negyedik halmazállapot cimü kötetét (1966)
Apollinaire-dijjal jutalmazták. Az Európa gondozásában
nemrég Tellér Gyula fordításában - kiadott Mindenfbl-

Miklós által szerkesztett gyűjteményében. vagy
Vajthó László kötetében együtt jelentkeztek. vol
taképp ellentétes szellemi irányokból érkeztek. s e
könyvek'megjelenése után a szélrózsa minden irá
nyába szétszóródtak. Sokkal inkább összetartot
ták őket a gyorsan megerősödő s hasonló gyorsa
sággal szakadó baráti szálak, mint az egységesesz
tétikai ideálok. Másra törekedett az Argonauták
kis köre s megint másra a Válaszé. Másként értel
mezte a költészet mibenlétét és szerepét a Szép Szó
és másként a Vigilia: Egy adott korszakot csak ak
kor tekinthetünk át tárgyilagosan, ha nemcsak az
összetartozás dokumentumajt keressük, hanem a
divergencia erőit is nyomon követjük. Ha uralko
dó - vagy annak hitt - tendenciák mellett az iro
dalmi átlagot is elemzés tárgyává tesszük. íme,
ilyen tanulságokat is kínál Vas István kötete, mely
nek szemléletmódját maga a pálya, a hajdani
fiatalemberből kifejlődött jelentős költő hitelesíti.

A Mért vijjog a saskeselyű? lebilincselő olvas
mány, nemcsak irodalmiságával, adataival, öszin
teségevelragadja magával olvasóját, hanem szép
ségével. arányosságával. világosságával is. Egy na
gyon nehéz, szenvedésekből szőtt korszakot mutat
be, pontosan érzékelteti, hogy az emberi teremtő

erő minden fájdalomba és kínba belophatja a te
remtés igézetét, s minden rosszban megtalálhatja a
szépség vigasztalását. Tudjuk, Vas István számára
életének legnehezebb korszakában az hozott eny
hülést, hogy Shakespeare művei fölé hajolhatott.
Most értjük meg valójában, hogy neki, de nemze
dékének is, nem menekülést, nem életpótlékot je
lentett az alkotás, hanem ellenkezőleg: a teljes élet
lehetőséget. Mert hiszen mr más az irodalom és a
művészet, mint a kiteljesitett élet dokumentu
ma ... ? (Szépirodalmi Kiadó. 1981)

R6NA Y LÁSZL6

dek fbld]« Gaspar harmadik. hazánkban az elsö megjelent
kötete,

KOVACS ISTVÁN lelkipásztor. az Ulászló utcai Szent
lélek Kápolna igazgatója. A budapesti Orvostudományi
Egyetemen szerzett orvosi diplomát, majd gyermekszak
orvosi képesítést. ..

MÉSZÁROS ISTVÁN a neveléstudományok kandidátu
sa, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi
Tanszékének docense. 1981 februárjában "Iskolaügy
Bethlen Gábor korában" címmel közöltük tanulmányát.

WAIGAND JÓZSEF ny. teológiai professzor, kisegítő

lelkész. 1951·től I962-ig, ny~gdljazásáig a missziol6gia
magán tanára a budapesti Hittudományi Akadémián.
"Zsinatutáni értelmező kissz6tár"-át 1974 és 1978· között
folyamatosan közöttük.
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