
sőnek tolmácsol, s ilyenformán tevékeny
sége szervesen belenőtt műfordítói kul
túránkba.

E vonatkozásban a Szavak forrása csend
felfedezésszárnba menő fejezete a Pierre
Emmanuel költészetét bemutató rész. Ez a
- bátran mondhatjuk - nagy költő végig
járta a poklot, hogy a kiküzdött szeretet se
gitségével végül mégis egyensúlyi helyzet
re leljen. Líráját áthatja a mítosz - Szabó
Ferenc joggal hangsúlyozza, hogy még bib
liai képei, versei is mítoszi fogantatásúak;
tételes vallásosságát ugyanis inkább prózai
írásaiban fogalmazta meg. De ez a mítosz
voltaképp szenvedélyes és céltudatos hódí
tó út eszköze: általa teremt a költő olyan
váteszi magatartást, mely a lírikust is fel
ruházza a teremtés erejével, lehetőségével.
Pierre Emmanuel hatalmas utat járt be: a
céltalanság és reménytelenség ugyanúgy
megkísértette fiatalkori költészetében,
mint nálunk az Újhold nemzedékét. Ebből

azonban nem azt a következtetést vonta le
a maga számára, hogy Isten magára hagyta
a világot, hanem azokat a jeleket igyekezett
megtalálni, melyek a jelen lévő és életün
·ket átható kegyelemről árulkodnak. Foly
vást küzdött önmaga gyöngeségével, s e
küzdelem hiteles dokumentuma egész köl
tészete, melynek Szabó Ferenc mintegy ki
vonatát adja, II tétova, reménytelen kezdet
től A találkozásig, melyben talán nem ok
nélkül hallja Teilhard de Chardin kozmi
kus víziójának hangjait:

Aki magától semmire sem képes,
mindent megtehet, ha Egy az Akarattal.

Amikor ezt mondja: Én, a századokon át
visszhangzik a tekintélye ...

Talán igazságtalanság e szép és gazdag
kötetnek csak e fejezetét kiemelnünk. Ám
a tudós és költő Szabó Ferenc mintha Pi
erre Emmanuel világára visszhangoznék a
legszebben és leghitelesebben, talán azért,
mert benne, költészetében találta meg azo
kat a fényeket, melyek az ő számára is el
igazítóak. (Róma, 1985)

Rónay László

Szakolezay Lajos:
Dunának, Oltnak

Nincs még egy hasonló kötet, amely ki
zárólag a határon túli magyar irodalommal
foglalkozna; ahogy tudományoskodva
mondjuk újabban: az egyetemes magyar iro
dalom létező területeivel. (Természetesen
A magyar irodalom története nemrégiben
megjelnt IV. kötetét - mint kollektív mun
kát - másként kell kezelnünk.)

Az egyes írások születési dátuma jól mu
tatja, hogy a határon túli magyar irodalom
új műveit megjelenésük pillanatában észle
li, értékük szerint méltatja, .s számos meg
állapítását évtizednyi távolságból ma is
vállalhatja. Vétlen mulasztását is beismeri.
Székely János drámaíró képességeit példá
ul csak a gyulai várszínházi bemuató alkal
mával fedezi fel, holott apályafordulatot
jelző mű hat évvel korábban megjelent.

Igyekszik számbavenni és számontartani
minden jelenséget, de esztétikai felmentést
soha nem ad, akkor sem, ha a vállalás, a
helytállás, a kezdeményezés, az erjesztő

hatás erkölcsét magasan jegyzi. Mindez
mégsem jelenti egy elvont értékrend prok
rusztészi alkalmazását. Az erdélyi vagy a
vajdasági reginalitás-elméleteknek (Szente
leky Kornél stb.) azért szentel külön figyel
met, mert a helyi nemzetiségi sorsélmény
feltárása és tudatosítása nélkül lehetetlen
nek tartja érvényes, korszerű irodalom
születését, ám a szoros meghatározottságot
sem véli eleve sorscsapásnak. Ebből válik
levezethetővé nemzetiségi létforma és köl
tői érvényesség bizonyítása olyan teljesít
mények esetében, mint például Szilágyi
Domokosé, Domonkos Istváné vagy Tolnai
Ottóé. Nyelv és formakezelésük révén a
nemzetiségi lét olyan tartományait foglal
hatták versbe, amelyre a hagyományos
megközelítési módok már alig kínáltak le
hetőséget. Sütő András elevenen láttató,
minden árnyalatot kifejezni képes nyelve
és Domonkos István dadogásig bomló
nyelvtörése ugyanazon helyzet szülötte.
Egymást kizáró szerepkörükre - éppen
Szakolezay megközelítéseinek köszönhe
tően is - aligha esküdhetünk az elszegényí-
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tés veszélye nélkül. Szakolczayval egyetért- .
ve, úgy is fogalmazhatnánk, hogy a nemze
tiségi magyar irodalomnak érdemes kifut
niuk a végletekig is akár, mert pontosab
ban láthatják határaikat, amelyen belül
megvalósulhatnak. Ezért írhatta le nem is
oly régen Szakolczay: "Tolnai Ottó avant
garde-ja az utóbbi időben egyre jobban a
hazai dolgok szinte szociográfusi pontos
ságú feldolgzása felé fordul." Az avant
garde költő a szerves pályaalakulás folya
matában felfedezte a lebéklyózott, viszo
nyaihoz kötött embert.

Szakolezay az irodalmi közéletnek is is
merője. Másként nem tudná szerves egy
ségben bemutatni a művet és alkotóját, pá
lyát és irodalmi életet. Mindez empatikus
impresszionizmusal aligha volna lehetsé
ges. Szakolezay érdekmentesen rámutathat
belső elfogultságokra, .kiigazíthat arányté
vesztéseket, homályban maradt értékeket
emelhet ki. (Csak egyetlen példa: Váradi
Sternberg János, az Ungvári Állami Egye
tem történészprofesszorának . méltatása.)
Pedig tisztában lehet bizonyos érzékeny
ségekkel. miközben saját tévedhetetlensé
gében sem hisz.

Természetesen a kritikust hangsúlyai
jellemzik a legjobban. Kigyűjthetnénk azo
kat a műveket, amelyek, mint értékmérők,

viszonyítási alapok folytonosan visszatér-
• nek a kötet több, mint egy évtized alatt

született tanulmányaiban. Mai értékítéle
tünk szerint is alapművekről van szó. Még
fontosabbnak tartom, hogy Szakolezay a
maga területén ugyanarra vállalkozott,
amire itthoni kortársai a hazai irodalmi
életben: a határon túli fiatal magyar iro
dalom számontartott kritikusává ért.

Egyik szeme azonban mindvégig a hazai
jelenségeken maradt. Ezért találkozhatunk
írásaiban néhány olyan rövid megállapítás
sal is a hatvanas-hetvenes évek hazai fejle
ményeire vonatkozóan, amelyekre felkap
juk a fejünket. Ezek nyomán tudatosítható,
hogy ami nálunk történt, nem csak belső

fejlemény. Az egyetemes magyar irodalom
tétele úgy is igaznak látszik, hogy a cent
rum és a periféria egyre bonyolultabb
kölcsönhatásba került egymással, amiből a
centrum is hasznosított, óvatosan szólva,
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egyet-mást. Ez az összefüggés - mint mon
dottuk - nem kapott rendszeres kifejtést
(annál inkább a perifériák párhuzamai), ez
nyilván a jövő feladata - nem kis részben
éppen Szakolezay Lajosé. Ami majd teljes
súlyával veti fel azt az elméleti kérdést,
hogy tekinthetjük-e olyan értelemben a
magyar irodalom részének ahatárainkon
túl magyar nyelven született alkotásokat,
mint ahogyan az irodalmi és olvasási köz
tudat jelenleg kezeli.

E kötettel Szakolezay Lajos számára vé
getért a rátalálás, felhalmozás, kapcsolat
kiépítés boldog állapota. Miközben folytat
ja majd szemléző munkáját, szintéziskísér
leteiben az előbb említett elméleti kérdé
sek megválaszolására kényszerül, ha a bir
tokában lévő anyagot magasabb szinten
kívánja kamatoztatni.

Szinház iránti szerelme viszont aligha
változik. A határon túli magyar előadások

szorgalmas-kíváncsi látogatásának komoly
hózadéka különösen a Sütő-drámák értel
mezésében nyilvánvaló. A Káin és Ábel
pesti változata nem csupán szükségképpen
más, mint a Harag-féle rendezés Erdély
ben. A pesti szöveg Szakolezay szerint hű

ségesebb az íróhoz, Harag viszont könyör
telenebbül érvényesíti rendezői szándé
kait. Harag ugyanis így hűségesebb, mert
rendezői radikalizmusa ugyanannak a kö
zegnek a terméke, mint amely kultúrkör
Sütővel a darabot megiratta. Mindez csak
Marosvásárhelyen derülhetett ki az oda
utazó kritikus számára. Szakolczay mun
kásságában a határontúli magyar irodal
mak szemlézése a magyar nemzetiségi lét
áttekintésévé is fejlődött. Ezért nem ke
vésbé méltó a figyelmünkre.

Szakolezay Lajos nem monográfiát írt,
hanem cikkeit, tanulmányait gyűjtötte egy
be a körkép igényével. Némely hiányérze
tünket ezért nem tesszük szóvá. Hiszen fel
tűnő, hogy a portrék sorában nem találjuk
például Duba Gyuláét. Az újvidéki avant
garde-ról ma már lehetetlen Szombathy
Bálint munkássága nélkül beszélni. A pá
rizsi Magyar Műhely körültekintő értéke
lése napirenden lévő feladat. Ezek azon
ban nem kifogás ok, csupán jelzések. Hi
szen, aki olyan sűrű szövegű, tárgyához



méltó tanulmányt képes írni, mint a Cs.
Szabó Lászlóról szóló társtalan munka, ar-

. ról nyugodtan elhihetjük, hogy annak is
birtokában van, amire célzást sem tett.
Csak azt kívánhatjuk, hogy mindezt folya
matosan igazolhassa a szerző. Magunk pe
dig mint olvasók, a hozzánk is eljutó köny
vek ismeretében mondhassunk neki és a
művekre igent vagy nemet. (Szépirodalmi,
1984.)

Laczkó Pál

Ember Mária: 100 kép

Ez a könyv bennünk kezdődik és végző

dik. A tudatunkban, a lelkiismeretünkben.
Akkor is, ha Ember Mária könyve első ol
dalán rögtön megadja a kezdet idejét:
1944. március 19-ét, Magyarország német
megszállásának napját. A száz fotót és azok
értelmezését tartalmazó rendhagyó album
a hazai zsidóság deportálásáról szól. Szól,
miként egy arculcsapás. Lélekharangként,
mely bennünk kondul.

A szerző szándéka szerint a fiataloknak
szerkesztődött könyvvé kép és szó, az
utóbb születetteknek, mementóul. A 20.·
század botrányában ártatlanoknak tehát. A
könyvet lapozva, olvasva - s szinte kény
szertől vezérelten újra és újra elővéve 
mégis úgy érezzük, mintha mi, utóbb szüle
tettek is vétkesek volnánk valamiképpen.
Iszony és rémület jár át bennünket, s ké
penként szakad kí belőlünk a döbbent kér
dés, miként történhetett mindez? Válasz
nincs rá, értelmes, emberi, mert ílyen vá
lasz nem lehetséges. Csak a történelmi té-

nyek sorjáznak, ám a ténynek nincs válasz
értéke. Nem tartalmaz erkölcsí állásfogla
lást, hogy annál elemibb erővel kikénysze
rítse azt belőlünk. Ez is szándéka a könyv
nek, természetesen. Mint ahogy természe
tes bűnös-bűntelen reakciónk a dokumen
tumok láttán. Holott természetellenes az
egész, ami mégis megtörtént, abszurd, ír
racionális. Hiába értjük, értelmezzük, hiá
ba tíltakozunk, hiába mínden, ha szándék,
s főként, ha megkésett.

Vagy talán mégsem? Elhinné-e a könyv
címlapján csillaggal megjelölt, görnyedő

anyóka, hogy olyan szorongó szeretettel
nézem, mintha nagyanyám volna? Elhinné
e a könyvbeli szépívű, megtört férfiarc,
hogy haldokló apámra emlékeztet? Jelent
het-e valamit is a késeí utód hasztalan sze
retete? Nekik, a könyvbélieknek, a meg
alázottaknak és megszomorítottaknak, füst
té-változtatottaknak aligha. Vagy van szere
tet, mely nem hasztalan? Hinnünk kell
benne. Tudnunk kell róla.

Miként arról is, hogy van feladat, ami
elől nem térhetünk ki. Ember Máría írja a
dokumentum-képdráma végén: "Szerzőt

régóta foglalkoztatta már e könyv gondola
ta, de remélte, hogy megcsinálja más ...
De hiába várt, a munkát senki sem végezte
el helyette." A túlélő joga és kötelessége,
hogy tudósítson. Ember Mária példás fe
gyelmezettséggel, veretes mondatait doku
mentum-betétekkel ellenpontozva és föl
erősítve mesél száz képről. Botrányos me
sét mond, de sajnos, igazat. Az elkerülhe
tetlen botrányról pedig írva vagyon, hogy
jaj annak, aki okozta. (Magvető, 1984)

Koch Valéria
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