NAPLÓ
Bertók László:
A kettészakadt villamos
"hátam mögött a lét dadog - előttem a történelem" - ez a pontos és józan önjellemzés
megsejtet valamit Bertók László új verseskötetének hangulatáról. A kettő között ott áll a líSzalay Károly:
rai személyiség, aki folyvást szorongva és
"Elmondom hát mindenkinek"
nyugtalanul kérdez rá az élet értelmére. KöltéKarinthy Frigyes irodalmunk egyik legtalá- szete voltaképp a folytonos újraindulás jeleinyosabb alakja volt. Szellemessége, humora, nek jegyében születik, mintha elölről lehetne
néha fájdalmas, máskor lebbenő iróniája nem- kezdeni az utat, mely oly nehéz, s oly messze
zedéke többi tagjaitól is megkülönböztette. mutatja az áhított célt. Ám ez csak az egyik alZseniális volt minden müfajban, de azok közé ternatíva, hiszen Bertók László mégís megy
a zsenik közé tartozott, akik, a körülmények tovább, egyre fájdalmasabban cipelve kifosznyomására vagy egyéniségük szellemében, tott embersége tudatát, az értékvesztett lét
nem fejlesztik ki igazán tehetségüket, meg- ólomsúlyait. Nosualgiák címü verséhez Kassák
elégszenek a "jelekkel", egy-egy lenyomatával Lajostól választott mottót: "én gyámoltalan
a teljességnek. Egész életében készült - vagy ember vagyok - megrendülten állok - és emlénem ... ? - a szintetizáló, nagy müalkotás, az kezem", s első olvasásra talán hiszünk is neki:
enciklopédia létrehozására, minde bből azon- valóban fájdalmasan gyámoltalan ez a költő;
ban ragyogó apróságok valósultak meg, né- alaposabb mélyszántás után azonban hajlanhány csodálatos vers, antológiába illő elbeszé- dók vagyunk megkockáztatni: épp ellenkező
lés, humoreszkek sora s néhány halhatatlan leg, ez csak az álarc, amely mögül kemény és
regény, a bájos és keserü Tanár úr, kérem, a elkötelezett lírikus tekint a világra, s a költéCapillária és az Utazás a koponyám körül. Ha- szetnek talán nem kedvező korban is rnakalála után Babits megrendült nekrológja a leg- csui folytatja mesterségét, mely megfogalmanagyobbak közé helyezte, életében azonban zásaival és elhallgatásaival segít keresnünk azt
többnyire megélhetéséért küzdött, feltalálók- az "igazi jövőt", mely sok alakváltozatban van
kal és szélhámosokkal tárgyalt, ötleteket lob- jelen feszesre vont képeiben. Lírájának egyetbantott fel s hagyott kihamvadni, s közben len höse és antihöse van: a költő. Ő az, aki a
szinte észrevétlenül a bölcselet felé tágította a változások egymásutánjában, a múló időben
hagyományos irodalmi ízlést. Nem volt rend- az anyagot vallatja, hátha szóra bírhatja, hátha
szeres filozófus, de legkisebb krokijában is a meglátja romlott tükrében azt a fényt, mely
létről és az emberi élet értelméről elrnélcsak csalóka jeleit mutatja. Ebben a sokszor
nehéz, kínzó emlékeket idéző és baljós sejtelkedett.
Ezt az izgalmas és nagyszeru jelenséget Sza- meket keltő önértelmező folyamatban az emlay Károly - a téma legkitünőbb ismerője - berség tiszta tartalmaiba kapaszkodik, s mimost életének legjellemzőbb dokumentumait közben "hangpróbáit" mondja, egyre tisztulátvilágítva mutatja be, s ezeket kommentálja tabban és boldogabban ébred rá, mégís van
nagy beleérzéssel, szeretettel és hozzáértéssel. remény: "Vagyis - van vigasz mindaddig, amíg
Az irodalmat csak úgy érdemes müvelni, ha a - emberek maradunk. - Ennyi. Indulhatunk,'
müvész nemcsak alakítója, de elkötelezettje is (Hangpróba Illyés Gyula születésnapián)
anyagának. Úgy látszik, az irodalomtudománySok ez? Kevés? Mindegy. Indulni kell tora is érvényes e megállapítás, legalábbis ezt bi- vább, hátha karnyújtásnyira van már csak a
zonyítja e kitűnöen megírt, szellemes, tanul- "végleges kiegyenlítődés", mely felé ez az igéságos, néhol megrendítő könyv, Karinthy Fri- nyes líra minden szavával mutat. (Magvető)
gyes életének könyve. (Móra)
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