
Balassa Péter: Szabadban

Beszélgetni csak titokban lehet. Titokban,
de nem mások elől rejtőzve, hanem éppen
úgy, hogy bárki (belelszólhasson, bárki
(bele)hallgathasson a titokba, melyben a
beszélgetók folyton azt kérdezik, mi van
(e titokban). A titok így válhat szabad tér
ré, ahol a szemek lecsukódhatnak és ki
nyílhatnak - játszhatnak tehát egymás
nak s a helynek is, ahol játékuk minden
kor érvényes. Hiszen e játéknak, a beszél
getésnek nincsenek szabályai, a résztve
vőknek csupán egyetlen követelményt
kell teljesíteniük, mely azonban magára a
térre vonatkozik: a titokban; a szabadban
kell játszaniuk, ahonnan még kikacsint
gatniuk sem szabad, kacsintgatniuk 
össze - annál inkább.

De hogyan lehet beszélgetés egy
könyv? Ráadásul egy olyan könyv, mely
eltérő műfajú, témájú írásokat tartalmaz,
mint Balassa Péteré. S hogyan nyilvánul
hat meg ~y könyvben a titok, hogyan le
het benne jelen úgy, hogy közben az írás 
jellegénél fogva - titoktalanítja önmagát?

Nos, éppen így. Az írás alatt, ahol vala
ki játszik Babitscsal, Mozarttal, Bartókkal,
Wittgensteinnel, Bachhal és persze az
evangélistákkal- zenei és írott szövegek
kel tehát, de mindenekelőtt - szöveglétét
kockára téve - az egységgel, az Eggyel.
Vele beszélget valaki, a titokkal, titokban,
szabadon. (Liget, 1993)

Schein Gábor

Kolozsvári kalauz

Kolozsvárt legjobb vasárnap fölfedezni.
llyenkor a város szinte régi fényében tün
dököl: a Szent Mihály templomban ma
gyarul mondják a misét, a Főtér vagy az
Unió utca egykori mágnáspalotái, ha so
kat rontott is rajtuk a múló idő, még a régi
méltósággal magasodnak az ünnepi
csönd fölé. Erdély sokat megért egykori
fővárosa ilyenkor magyar város megint
nyugati város, amelyet a régi korok szel
lemisége leng be, gótikus templomok és

Szemle

barokk épületek mutatják, hogy Kolozs
vár egy évezreden keresztül Európához
tartozott. A magyar szó is gyakoribb
ilyenkor, nemcsak amiatt, hogy a belváros
lakóinak, az őslakosságnak jórésze még
ma is magyar, a Főtéren vagy Mátyás ki
rály szülőháza körül sétáló magyarországi
turisták miatt is. Kolozsvárt érdemes felfe
dezni és meglátogatni még ma is: hanyat
lásában, romlásában is őrzi egykori törté
nelmi fényét, régi szellemét.

A turisták használatára és persze min
den Kolozsvárt szerető ottani polgár és
iránta érdeklődő magyar számára készült
az a Kalauz a régi ésaz új Kolozsvárhoz című
kötet, amely a Korunk című folyóirat ki
adványaként ad képet a város múltjáról és
jelenéről. múemlékeiről és más történelmi
nevezetességeiről. Az igen hasznos és a
maga nemében példamutató kiadványt
hiszen Kolozsvárról utoljára 1957-ben je
lent meg városismertető kézikönyv 
Vincze Zoltán rövid várostörténeti össze
foglalása vezeti be, ez természetesen a vá
ros hiteles történetét adja, majd Gaál
György Kolozsvári séták című munkája ad
részletes képet minden fontosabb tudni
valóról. A kis kötetet térképvázlatok és a
közszolgáltatások (szállodák, színházak,
üzletek, autószervizek, stb.) jegyzéke egé
szíti ki. Remélhetőleg minél több magyar
országi turista fogja majd használni ezt a
városkalauzt kolozsvári sétáinál.

Pomogáts Béla

A Bach-dinasztia motettái

A 17-18. század zenetörténetében megha
tározó jelentőségű Bach-család különbözö
generációinak művészetét már eddig is jó
néhány színvonalas hanglemez-válogatás
mutatta be. Ezek azonban szinte kizárólag
Johann Sebastian Bach és Fiai (elsősorban
Carl Philipp Emmanuel és Johann Christi
an) kompozícióira, s ezen belül is a leg
népszerűbb műfajokra - kamara- és bil
lentyűszene - korlátozódtak.

A Hungaroton új felvétele több szem
pontból is figyelemreméltó: a korábbi vá-
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lo~atások szűk időspektruma helyett
mmtegy 150 évet, hét generációt foglal
magában; a koncertek repertoárján gyak
ran szereplő, hanghordozókon is könnyen
hozzáférhető műfajok helyett pedig egy
kevéssé ismert terület remekműveiből, a
dinasztia motettáiból válogat.

A motetta a 13. századtól volt jelen a
többszólamú vokális zenében, a késő góti
ka és a reneszánsz időszakában egész Eu
rópában centrális műfajjá vált, majd Pa
lestrina és Lassus műveiben érte el csúcs
pontját, A 17. században a nemzeti motet
tastílusok kialakulásával a korábbi stílus
egység fokozatosan felbomlott. A Debrece
ni Kodály Kórus és Bach-Collegium gon
dosan megtervezett lemeze a történész és
a kritikus számára világosan nyomonkö
vethetóen, a zenerajongó számára pedig
élvezhető formában mutatja be a már kö
z.~l ~m ~gysége;,~lla~dóanváltozó műfaj
történetenek masfel evszázadát, egyetlen
zeneszerzó-család alkotásainak tükrében.

"Az erfurti Bachok atyja", Johann Bach
(1604-1673) két egyszeru textúrájú, de
rendkívül érzelemgazdag motettájának
előadása stílusos. a kórushang plasztikus,
hatásosak a tudatosan alkalmazott dina
mikai kontrasztok. Hasonlóan expresszív
a 17. század második felét reprezentáló
művek (Johann Christoph és Johann Mi
chael Bach), valamint Johann Sebastian
Bach motettái, különösen a nagyszabású,
nyolcszólamú kettőskórusra írt Der Geist
hilft unser Schwachheit auf tolmácsolása is.
Zavaró viszont a kórus és a zenekar belső

arányainak helyenként hallható kialaku
latlansága, konkrétabban: a vonósok túl
zott előtérbe helyezése. Ettől eltekintve
azonban a felvétel valóban európai szín
vonalú. A Kamp Salamon irányította
együttes mindvégig egyenletesen jó telj~

s~tményt nyújt, a német szövegek kiejtése
kifogástalan, Karasszon Dezső orgonajáté
ka kulturált és visszafogott, a szólisták kö
zül említést érdemel pók Ibolya nagy ví
vóerejű alakja. Johann Christoph Friedrich
Bach (1732-1795) motettái - amelyekben
már a bécsi klasszika stílusjegyei is felfe
dezhetők - e különleges válogatás méltó
lezárását jelentik.

Retkes Attila

Móricz Zsigmond ébresztése

Egy új szellemi műhely mutatkozott be A
Magvetőnyomában című kötettel. A múlt év
őszén egynapos tudományos ülésen iro
dalomtörténészek vitatták, méltatták, ele
mez ték Móricz Zsigmond életművétaz író
halálának ötvenedik évfordulója alkalmá
ból. Ennek az ülésnek az elóadásaiból állt
össze ez a jeles kötet Szabó B.István szer
késztésében. Létrehozója az Eötvös Lo
ránd Tudományegyetem Bölcsészettudo
mányi Kar Magyar Irodalomtörténeti Inté
zete, valamennyi, a kar keretében működő

irodomtudományi tanszék közös szerve
zete s remélhetőleg mindinkább otthona
is. Az előadások a legérzékenyebb ponto
kon igyekeztek megragadni a nagy író
egyéniségét, műveiben élő gondolkodását,
stílusának változásait, változatait. Nincs
mód ismertetni minden előadást, csak je
lezzük a szándékot, a Móriczot ébresztő

erőfeszítést. Sió volt egyebek közt az író
modernségéröl, a dialógus írói rehabilitá
sáról, a beszédstílus, szerepkör, irónia új
módszerű vizsgálatáról, Babits és Móricz
közös Nyugat-szerkesztéséről s az ebből

fakadó irodalomfelfogás elegyíthetetlen
mássá~áról, egyes műveiről, í9,Y a Sár
aranyrol, a Barbárok remekléséroI. A Tün
dérkertben ábrázolt történelem olykor
egyéni felfogásáról, kritikáiról, néprajzi
gyűjtéseiről, szerepéről az iskolai ok
tatásban. De igaz-e a cím? Kell-e ébreszte
ni Móriczot? Igen. Két okból: egyrészt az
évtizedeken át sematikusan értelmezett s
az írói pályaképet szürkítő, rontó kritikai
realizmus tételeinek túlzásai s emiatt az is
kolai s az egyetemi oktatásban bekövet
kezett torzulás okán. Másrészt mert ma
nem, vagy alig olvassák műveit. A gyökér
közös az előbbi ok gyökeréveI. S ez a né
piség túlhangsúlyozása, kiemelése, egyed
uralkodóvá tételének szándéka. De ezen
nem lehet csodálkozni. Egyenes következ
ménye ez annak a nehezen múló traumá
nak, amely népi és urbánus táborra bon
totta az oszthatatlan magyar irodalmat,
szembeállítva azt, ami - Goethét idézve
- "egység a sokféleségben". E felfogás hi
báit, kártevését nincs mód itt kifejteni. In
kább a Móriczhoz illő tényeknél maradva
~y múlhatatlan emlékemet idézem föl.
Otven éve, 1942-ben Móricz temetésén
Márai Sándor közelében álltam. Tanúja
vagyok a könnyeknek, amelyek a megren-

556



dült ~rai arcát bepárázták. Egy pálya
társ Siratta nagy, ám merőbenmás lutású
pályatársát. Egyik magyar író a másikat. A
peregrinus európai magyar polgár azt a
~sik mestert, aki élményvilágának nem
kis részét a paraszti s a vidéki úri környe
zetből merítette és soha nem ment volna
el innét. Mindketten irodalmunkat gaz
dagították más látású és ihletésű művé

szettel. Elfogadva, nem kirekesztve egy
mást. Ezért károsak az időnként ma is fel
bukkanó, bajkeverő népi-urbánus ellenté
tek. Ezeket oldja ez a könyv is. (Anonumus
Kiadó, 1993) s :':

Pálmai Kálmán

Esterházy Péter: Fuharosok

Szigorúan értelmiségieknek! - rekeszt
he~é ki nézői jó részét a Merlin Színház,
ha ilyen vagy ehhez hasonló szándékában
állna valaha is. Esterházy Péter Fuharosok
című művét tűzte ugyanis műsorra Igó
Éva előadásában. Az opus írott formájá
ban sem könnyen, minden erőfeszítésnél
kül befogadható szöveg. A posztmodern
tipikus megnyilvánulása - lehetne rá
mondani. A metaforikus textushoz 
már magának a címnek a jelentését sem
lehet pon~san megfejteni, vagy ha igen,
azzallerántjuk a megtévesztő reáliákba -,
a sűrű asszociációkra serkentő, indaként
egymásba csavarodó, sötét tónusú mon
d,a~~khozMalgot István jó érzékkel és fan
táziával megálmodott posztmodern kör
nyezetet képzelt; félelmetes arcú babák
kal, több funkciójú, beszédes ornamenti
kájú, furcsa bútorokkal, szakadozott, két
séges eredetű darabokból összetoldozott,
színes lepellel. Igó Éva játékában a kiis
merhetetlen múlt és jövŐ, a még kiismer
h:tetlenebb jelen, az én bizonytalansága,
vegzetes és egyre növekvő tétovasága lük
tet; a tudat mélyén rejlő izzóan irracionális
szenvedélyek. A történet? Akár a cím,
megfejthetetlen. És leírhatatlan - csakis a
teljes szöveg végérvényesített szavaival
mondható el.

Vagyis: MINDENKINEK! - írhatná ki
a Merlin, ha mindenáron ki akarna írni
valamit. Mindenkinek, aki belesüppedt
valaha is az iszapos létbe, és emellett még
maradt ereje beleveszni egy érzékien dús,
ugyanakkor fojtogató atmoszférájú, soha
sem volt, sohasem lesz színházi estébe.

Kállai KJltalin

Derkovits György: Halálkísértó

A valóság szinte felfoghatatlanná válik, ha
túlzottan benne élünk. Ha nincs egy szi

. get, ahová visszahúzódhatunk, s ahol fel
támadhatna józan ítélőképességünk: saját
tévképzeteink foglyaivá válhatunk.

Berkovits György erről a lehetséges tor
zulásról, az önsorsrontó rögeszmék kiala
kulásáról szól. Műve a nyolcvanas évek
városi értelmiségének hangulatait, a már
már lételemként felbukkanó gyanakvást
mutatja be. A gyanakvást, amely túlhajtott
formájában az üldözési mániával határos.
Egy mesterkélt viselkedésű kor és egy el
torzult működésű tudat rajza egészíti ki
tehát egymást a középponti alak, Lenki
Gábor történetében. A főszereplő szociál
pszichológusként a magyar mondavilág
elemeit vizsgálja - amit az a tény is jelez,
hogy álmaiban, s éber állapotban átélt lá
tomásaiban szinte hemzsegnek a táltosok,
lidércek és boszorkányok. Idővel azonban
különös foglalkozási ártalom lép fel nála:
tudósi énjébe lassan befészkeli magát egy
sámán énje is, s így a módszeresen műkö

dö elme valóságelemzéseit mindinkább egy
ösztönös, révült vizionálás zavarja meg.

A regény legfőbb erényét viszont épp
ez a kettősség adja: hisz a főhős így hol
racionálisan világos okfejtések, hol pedig
sejtelmes jelolvasások formájában érintke
zik a világgal - hol pontos megállapítá
sokat tesz önmagáról, hol pedig a járóke
lők öltözékének vagy hajának színéből

von le homályos, számára riasztó követ
keztetéseket.

A sziget, ahol újra összerendezödnek
ezek az ijesztően szétbomlott gondolatme
netek, paradox módon egy ideggyógy
intézet lesz, ahol az ápoltak demokratiku
san vezetett csoportja egyfajta politikai oá
zist teremt meg. Ebben az abszurd idillben
végül nem a betegség, hanem a gyógyulás
az, ami vészjósló. Hisz az önmagukra ta
IáItakat kint újra a valóság fogadja. A való
ság - és a kintiek űzött tekintetű, "táskás,
ám ékos, kivörösödött, fáradt szeme".

kétségtelen, hogy kiábrándultságot
áraszt ez a nyolcvanas évek világáról
megalkotott kép. A gyanakvással átitatott
atmoszféra mögül azonban felsejlik az
adott időszak néhány olyan létezéstechni
kája is, amelyre ma már nosztalgiával te
kin tha tünk. A szerző, aki ezt a regényt
1987-ben és 1988-ban írta, még termé-
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Pálmai Kálmán

szetszerűnek vette, hogy az értelmiség a
szellem szenzációira vadászik, és a kultú
ra árjába merül.

A kilencvenes évek szigetek iránt vá
gyakozóit viszont, úgy hiszem, már éppen
ezeknek a szellemi oázisoknak az újrate
remtése vonzaná (Széphalom Könyvmunely)

Tóth Zsolt

Jákob és gyermekei Tihanyban

Mindennapi eset gyerekeket látni iskolai
ésgyakran nem iskolai színpadokon. Nem
a tanév ünnepi alkalmaira gondolok, ha
nem színházszerű előadásokra. A Tihanyi
Altalános Iskola Musical Csoportja nem
kisebb feladatra vállalkozott, mint arra,
hogy előadja a fővárosi Madách Színház
ban hosszú hónapok óta nagy sikerrel ját
szott musical: Tim Rice-A.Lloyd Webber
alkotásának József és a szines, szélesvásznú
álomkabát címen rövidített változatát.

A musicalt Bertha Mihály, az iskola
ének-zene tanára és egy, a színház iránt
fogékony édesanya, Fertig Istvánné állítot
ta színpadra. Az álomkabátot Dobos And
rásné készítette, a díszlet és a grafika
dr.Gömbös Sándorné tanárnő és két diák:
Németh Miklós és Timár Erzsébet munká
ja. A technikai megoldásokat Szabó Kál
mán vállalta, s a tanulók fegyelmezett,
színvonalas munkájának, valamint a pró
báknak lehetőségeit és alkalmát az iskola
igazgatója, Mészáros Károly biztosította.

Az előadás több volt, sikeresebb., mint
ami általános iskolásoktól elvárható. Bizo
nyára vannak, akik a darabválasztást nem
helyeslik. Miért nem a János vitéz, vagy
egy könnyedebb Kisfaludy Károly-, eset
leg Szigligeti Ede-vígjáték, vagy száza
dunk magyar szerzőinek valamely, gyere
kek által is eljátszható műve került színre?
Ez a kérdés fölmerülhet. De némi gondol
kodás után és minimális pedagógiai érzék
birtokában csak igennel válaszolhatunk a
tihanyi iskolások és tanáraik választására.
A bibliai József-történet önmagában is ne
velő értékű. A családról van benne szó, a
Józseffel szemben elfogult apáról, Jákob
ról, a testvéri szeretet jó-rossz közötti in
gadozásáról, a legkisebb testvér, Benjámin
próbatételéről, s a megbocsátásról, a csa
lád szeretetben összetartó, semmivel nem
pótolható erejéről. Azaz napjaink egyik

legnagyobb problémájáról. Így az elját
szott történet is nevel. S ehhez járul a zene,
a modem ritmusokra komponált mozgás,
a gyermekeinkhez közel ál1ó dallamvilág.
Amit lehet tévesen értelmezett felfogásból
elítélni, de a jelenlétét nem lehet figyelmen
kívül hagyni, mert jelen van a fiatalok
mindennapjainak valóságában.

A gyerekek látható örömmel vesznek
részt a színpadi munkában, Két nevet meg
kell említenünk: a címszerepet játszó nyol
cadikos Dobos Henriettáét és a Benjámint
alakító másodikos Tóth Kamilláét. Az előbbi

szép hangjával, a szerephez illő gesztusaival
tűnt ki, míg a Benjámint alakító kislány töré
kenyalakja, a zenéhez simuló formás mozgá
sa, gyermeki őszintesége ad hitelt a legkisebb
testvér színpadi jelenlétének.

Az előadás azt a régi igazságot bizo
nyítja, hogy igényes tanári munkával, a
gyerekek-tanulók szeretetével, az őket

partnerként kezelő, megértőmagatartással
az emberség nemes erényére lehet szokta t
ni és nevelni a színjátszókat és közönségü
ket egyaránt. Csak jó darab és néhány jó
tanár, áldozatos szülö kell hozzá. Meg te
hetséges gyerekek.

Györe Balázs:
Mindenki keresse a saját halálát

.Lebontom arcomat: én?" - írja egyik ré
gi versében Györe Balázs, és ha új próza
kötete elé mottót kéne keresnem. az idézet
parafrázisát választanám: lebontom éle
tem: én?

Györe módszeresen bontogatja életét,
miként azt előző könyve (A 91-esen nyu
godtan elalhatok 1989) és a mostani is tanú
sítja. Hogyarészekból összeáll-e az egész,
nem tudhatja a múvész, de hogy folytat
nia kell a műveletet, abban biztos lehet.
Hiszen az út maga a cél, miként Oravecz
Imrétől megtudhatjuk. Nem véletlenül
idéztem Oraveczet. akinek 1988-as kötete
(1972. szeptember) és Györe művei közt ha
sonlóságot érzek. Nem stílusbeli t, nem tar
talombelit, hanem azt, ahogya személyes
élményből általános érvényű mondandó
születik. Hogy ez miként lehetséges, ne
héz meghatározni, de talán valami megra
gadható benne: az őszinteség. Míként Ora
vecz prózaverse, úgy Györe prózája is
megtesztegeuien őszinte. Ezt miként éri el?
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Szab6.Ádám

Vegyük az első kisregényt: a csak ennyi:el
len a Kiegészítés című pár oldallal fejeződik
be. Ebben a szerző elmondja, hogyan ke
reste föl elbeszélése hősének, már elhunyt
barátjának anyját a lezárt kézirattal. Az
ídös hölgy megtette észrevételeit, és vál
toztatásokat javasolt. Györe pedig min
dent hagyott a régiben, csak írását kiegé
szítette az utolsó fejezettel" barátja éde
sanyjának megjegyzéseivel. Jelképerejú
gesztus ez, a történet úgy pontos, ahogyan
szerzőjemegírta, de mégpontosabb a kiegé
szítéssel, de csak valóban kiegészítésként
fölhasználva azt.

A Mindenki keresse a saját halálát másik
jellegzetessége az ószinteségen kívül (ami
önmagában még nem értékmérő szem
pont), a stílus pontossága. És ez azért is fi
gyelemre méltó, mert írója különösebb
nyelvi bravúr nélkül éri el. Egyszerű pr6
zának tűnik első látásra Györéé, s hogy ez
mennyire nehéz, arról Michel Tournier
Péntek regénye tanúskodhatik, melynek
első, .fílozofíkusabb" változatát szerzője

újra átdolgozta (s még véletlenül sem a
gyerekek számára, miként azt a közhiede
lem tartja), hogy stílusát "egyszerűbbé",
ezáltal pontosabbá tegye.

És pontosnak lenni annyi, mint nem
hazudni (így találunk vissza az őszinteség

kérdéséhez). Györe Balázs nem hazu
dik.(Cserépfalvi)

Illés Endre - Vas István: 1iisztán

Komor, sötét, titokzatos és mélyen tragi
kus az a szerelem, amely Trisztánt Izolda
hoz fűzi. Olyan, akár a kelta mondakör,
amelyben fönnmaradt egvmás iránt szün
telen sóvárgó, törékeny alakjuk. Trisztáné,
Marke király unokaöccséé, aki királyi
bátyjának indul feleségért, és Izoldáé, aki
a szerelmi varázsitalt nem királyi urának
őrzi meg, hanem a nász előtt Trisztánnal
közösen kortyolja ki. Szerelmük tűnékeny

beteljesülését boldogtalanság, sorvasztó
mánia, s végül a tragédia követi. A mági
kus bűnt, a komor erők szította szerelmet
~st61 tengernyi távolságra sem tud
jákelfeledni.

Trisztán és Izolda a tél gyermekei. J~
gel perzsel, hűvösen izzik a szenvedélyüK,
de gyötrő szerelmükön se tél, se nyár, se

tűz, se víz nem fog ki - fájdalmasan hor
dozzák magukban egészen a halálig.

A kelta mítosz e vészterhes történetét
Illés Endre és Vas István írta színpadra. A
komor zengésű, félelemtől kongó versso
rok zenéje ma már kissé anakronisztikus.
A régmúlt sejtelmes regéit idézi, mégis át
látható, merev szerkezetű. A mese vará
zsos szorongása a fordulatok izgalmává
szelídül, elemi erőktől kavargó, sötét vi
lágképe bús szerelmi történetté halkul. Ma
színpadra vinni merészség is, meg nem
is. Merő Béla a zalaegerszegi Hevesi Sán
dor Színházban megpróbálkozott vele.
Való igaz: a szerelmi vágyódás tragédiája
ősi nosztalgiákat ébreszthet föl a nézőben,

még e merev drámába zárt formában is.
Érdeklődéssel figyeljük hát a drámát, de
ez az érdeklődés egyre inkább udvariassá,
mintsem szenvedélyessé válik.

Fekete térben körbe-körbe forgó, lejtős

dobogó mutatja a történet helyszíneit. Ne
kifeszülő, árnyékban mozgó, sötét alakok
forgatják körül - mítikus manók? vasök
lű fanyúvők? a sors végrehajtói? Az egész
történetet a sejtelmesség látszata uralja,
Izolda szél hátán érkező hajszálától az er
dőben bujkáló szerelmesek keserű enyel
gésén át a fenyegető fátum beteljesüléséig.
A mindent elfedő, elhomályosító sötét
mégsem a sejtelmes borzongás áttetsző fá
tyofát teríti a történetre, nem ezoterikus
képeket csihol; zavaró színpadi félhomály
inkább, amelyből ritkán fénylik ki egy
szenvedőarc, egy vágyakozó gesztus, egy
boldogtalan tekintet szépsége. A kelta
mondavilág távolba vesző csillogását csak
hozzá tudjuk képzelni, a mai, bizonyta
lanba fúló, megmagyarázhatatlan, s a ma
gyarázatról sokszor szkeptikusan le is
mondó világról pedig még csak jelzéseket
se nagyon kapunk. Az érzékeink borzon
ganak bele néha abba a fátumhajszolta
szenvedélybe, amelyet legbelül, mélyen
mindannyian magunkban hordozunk.

Kállai Katalin

William Goyen: Arcadio

Az író 1915 áprilisában született a texasi
Trinity városában. Szülőhelyénekneve ezt
jelenti: Szentháromság. Az Arcadio című

regény furcsán ütődött főhősét, a lenyúgö
zóen és elborzaszt6an különös testű keve-
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Vasy Géza

rékembert valóban a Háromszemélyű

Egyisten léte vagy nemléte foglalkoztatja,
bár néven nevezni jobbára csak Jesucristó-t
képes. De a profán életvágta szerencsér
lenje, ez a mégiscsak megszentelt kereső,

fájdalmasan zengő "dalában", a maga s
családja históriájának elmesélésében egy
szerre kiált az Atya, a Fiú és a Szeritlélek
után. A keretes történetben maga az író
tolmácsolja a megváltásvágy e sikoltó se
gélykérését, átélve és átvállalva ezzel Ar
cadio vesszőfutását.

William Goyen könyve véres és lucskos
valóság - és csupa költészet. Kegyetlen
hétköznapiság - és nyüzsgő szimbolíka.
A modem dél-amerikai próza terem ilyen
látomásokat. A hős, akinek minden perce
megcsúfolja a mitológiai Arkádiát, a fel
hőtlen pásztorélet idilli táját - a hős férfi
is, nő is egy testben, korpuszának hosz
szanti tengelye mentén megosztva. Az
amerikaiak között mexikói, a mexikóiak
között amerikai. Förtelmesen életerős apja,
a tisztességet gyilkosságban és hűtlenség

ben is fölmutatni igyekvő anyja, féltestvé
re, törpe sorstársa mind-mind a rícsajos vi
lágszínház tarka figurái. Jelképes a lidér
ces mese két legfontosabb színhelye, a cir
kusz és az "amerikai álom" sivataga is. A
kétnemű - vagy nem nélküli? - lény, a
hermafrodita természetesen elsősorban a
teste által kényszerül élni és megélni, hol
szennyes vágyaknak, hol az undorító kí
váncsiságnak engedve. Hol kedvét leli eb
ben a féktelen tobzódásban, hol belecsö
mörlik annak elviselésébe. hogy ő mindig:
célpont. Kínjainak enyhülését rendre a
Szentírás passzusaitól, a primitív, de érzé
keny elmében átértelmezett soroktól várja,
s a maga módján el is nyeri.

Rakovszky Zsuzsa kattogóan dallamos
fordításában eddig alig ismert jeles író
szólal meg magyarul. Előadásmódja kissé
mesterkélt, túlhergelt, viszont a kaotikus
kavargásban is tisztán képes kimondani:
az embertől, mert ember, semmi emberi
nem áll távol; s éppen mert ember, a min
dennapi embertelenséget megszenvedő

ember, gyarlóságában és nyomorultságá
ban sem áll tőle messze semmi, ami isteni.
(Európa)

Tarján Tamás

Markó Béla: Kannibál idő

Bő két évtized (1968-1989) kilenc verses
könyvéből állt össze a tizedik, a válogatott
verseké. Jó időben: vitathatatlan tel
jesítmények után. A kötet olvasója folyvást
azon a bizonyos József Attila-i szerpentin
úton érezheti magát, hol lankásabb, hol
meredekebb kaptatókon jut fel a csúcsig,
ahonnan széttekintve valóban az egészre
nyílik rálátása. egy olyan költészetre,
amely az élet és a lét kérdéseit következe
tesen egymásra vonatkoztatva veti fel.
Kannibál időben élünk, mondja a költő

egy újabb művében, de volt bennünk
ellenállásra erő: "hiába láttunk szörnyeket,
/ mert konokul formázta bennünk / újra
és újra saját képét az Isten". Most azonban
éppen ezt az erkölcsi jellegű erőt is vesze
delem fenyegeti már, "lassan elromlik a
test, / lassan elromlik a lélek" és "bent is
az lesz, ami kint". A fenyegettségérzetet
soha nem abszurd látomásként tárja elénk
a vers: a költői közeget természeti és er
kölcsi törvények formálják, a történések
nek oka és célja van, s éppen ezt nem en
gedi érvényesülni a kannibál idő. Ez ellen
köteles tiltakozni a lélek, felmutatva a sár
ban az aranyat, a szöveginflálódásban a
hiteles szólamot, az érzelmek el
sivárosodásának korában a tiszta érzel
meket, s a formák szétrobbantásával vitat
kozva az ódon és klasszikus formákat.
Ezért szűletik meg a Költók koszorúja mel
lett a Szerelmes szonettkoszorú s még annyi
más szonett - talán csak Szabó Lőrinc tel
jesítményével összevethető szinten. Ezért
szól feledhetetlen Invokáció az álomhoz, s
ezért szűletik Szapphói vers a reményról:
rr- •• tél van / s kint csak a rontás, / / bent
a múlt, és bent a betúk, az írás, / bent a
szó, és bent, idebent a lélek, / minden itt
van, itt a remény is, innen nő a magasba!".
Valóság és ideál, élet és lét, test és lélek
drámájából ez a kötetzáró szólam is ve
lünk marad, eredményeként a lehetetlen
nel is birokra kelő emberi-költői erőfeszí

tésnek. A nagy szavakat kerülve is bizo
nyos, hogy évszázadaink megőrzendő

költői közé írta be magát Markó Béla.
(Könyves Kálmán Kiadó - Széphalom Könyv
múnely)
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