
szerített, a keresztény humanizmus értékei
nek brutális megtagadását jelentő, nemzeti
függetlenségünk elveszítését eredményező

ideológiákkal szemben megőrizte erkölcsi
tartását, szilárd nemzeti alapállását, melyek
nek többször kézzelfogható tanújelét adta. A
KALOT keresztényi alapon álló szociális tö
rekvéseivel főként a lakosság többségét kite
vő agrár rétegekre gyakorolt vitathatatlan be
folyást. Radikális földreform-tervezeteível.
követeléseivel igyekezett alapot teremteni a
valláserkölcsi nevelés hatékonyságának, hi
szen "a megvalósított szociális reformok lesz
nek a lelki hódításaink legerősebb fegyverei
és nem a prédikáció". (Főként a földkérdés
ben foglalt eltérő álláspontia miatt a hivatalos
magyar katolikus egyházzal is megromlott a
viszonya.)

A KALOT története ugyanúgy végződött,

ahogyan Magyarországé. A nácizmus felszá
molásába országunk is csaknem belepusztult, a
szabad újrakezdés éledező reményét a Szovjet
unió törekvései hosszú időre szertefoszlatták. A
kommunista ideológia nem tűrt meg keresz
tényi alapon szerveződő, az ifjúságra (is) ko
moly befolyást gyakorló - számára tehát kon
kurrenáát jelentő- szervezetet, így a KALOT
nak, számos más értékteremtő társadalmi szer
vezettel együtt el kellett buknia.

A rendszerváltást követő újjászerveződés

eseményei "önmagukban is jelzik, hogy a ka
tolikus egyház kereste, keresi közelmúlijának
ma is vállalható hagyományait. Ugyanakkor
az is feltűnő, hogy mennyire erősek a szálak,
amelyek élő embereket kötnek össze e hajda
ni mozgalommal." Nemzeti függetlenségün
ket már nem fenyegeti veszély.

De az egyén számára talán nehezebb eliga
zodni a mai világban, melyben a kétezer évig
abszolútnak tekintett értékek sok tekintetben
relativizálódtak - relativizálódnak. Az ilyen
értékes és gazdag hagyományokkal rendelke
ző mozgalom képes lehet megfelelő "eligazí
tást" nyűjtaní. (MTA, 1998)

SALLAIGERGELY

SZÉLMELANKÓLIA
Drago Jancar: Kaján vágyak

A Mariborban született és Ljubljanában élő

Drago Jancar regénye, a Kaján vágyak majd
nem remekmű.Lefordították még német, len
gyel, cseh, valamint angol nyelvre. A Kaján
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vágyak esszé-regény, 34 fejezet, alpontokkal,
felosztása tudományos értekezésre hasonlít.
Miért remekmű?Mert jól megszerkesztett, fi
noman végigvezetett, témája jól eltalált, sehol
sem patetikus, szerkezetének köszönve meg
fojtja a főhős dekadenciáját is. Igen távol áll
(a kelet-európai) Kundera megszokott stílusa
tól, mely jóideje uralja már a pályát, itt a fő

hősön nem nevetünk, a főhős nevet, nincs szó
a regényben igazán szerencsétlen dolgokról.
Másfelől még kicsit távol áll, de mégis közelít
a nyugati esszé-regényekhez, felhasználja an
nak szerkezetét, de (szlovén) a táptalaja és
bővebb termést hozó. Míg Badrillard például
egy nyugati kultúrábóllátogat el Amerikába,
hogy ott átvegye az egész ország (szabad)
szellemét, magába szívja és ezt mintegy pré
dikáciőba foglalva megossza az olvasóval,
aki az egészből nehezen fog föl bármit is,
mert a könyv rosszra sikeredett, addig Gre
gor Gradnik, a főhős Szlovéniából (később

egyik legfontosabb emlékéből. a katonaság
ból, melyhez személyes fegyver, politika és
állásfoglalásmentesen közelít, az is kiderül,
inkább a volt Jugoszláviából) jött. Már a re
gény elején megjelenik a kihagyhatatlan ere
det és annak értelmezése: "A szoba ára magas
volt, de mister G-r-a...? j-...d-n-i-n-k. Gradnik. /.
Grand...Nick? / Gregor Gradnik./ - Azt mondta,
Pennsylvánia? / - Szlooénia." A későbbiekben

Pennszlovénia lesz belőle.

A történet szerint Gregor írókurzusra érke
zik Amerikába, először New Orleansba, majd
Yorkba, a végén pedig visszatér Szlovéniába,
közben látogatja a kurzust, csábítani próbál,
elcsábítják, találkozik honfitársaival, de Dra
go Jancar megkímél minket a találkozás túlá
radó örömétől. Fred Baumann professzor,
Drago tanára a melankóliával foglalkozik,
középkori iratokat tanulmányoz, könyvet ír:
Otthon Ana várja, itt pedig Irene lesz a társa.
A történet egyszerű, s miután elolvastuk, az
egész összeáll, nem maradnak hézagok. Ma
ga Gregor gyakran átveszi a narrátor szere
pét, nehéz követni, mikor ki beszél, Drago
Jancar jól összedolgozta a síkokat. Talán csak
következtethetünk, hogy a narrátor igyekszik
egy kicsit tárgyilagosabb maradni, majd ebbe
folyik bele Gregor, veszi át a szöt, majd innen
eljutunk egy-egy idézetbe.

A regény szorosan kordában tartott szö
veg. Gyakran Derrida-féle írástechnikát és
gondolkodásmódot használ, (link to: Ki az



anya?) egy kicsit lágyítva a regény követel
ményeihez. A kicsi idegenség, a szerelem, a
középkori szövegek, a melankólia témakor
csúcspontjai szét vannak szórva a regényben,
ezeket szervesen építi be Drago Iancar, ezek
köré szövi hálóját. A főhős elmélkedéseiben
példáu1 a melankóliát középkori szerzők, va
lamint Baumann professzor készülő könyvé
ből ismerhetjük meg. A poéta és az atléta fe
jezetben felsorolja a szlovén ábécé összes be
tűjét, mintegy kiindu1ópontként, ugródeszka
ként használva őket. A mű érdekessége pél
dáu1 a különböző mellékletek, kihajtható ré
szek a könyvben, melyek vázlatokat és rajzo
kat tartalmaznak. A több történeti sík találko
zása a regény első felében jól elő van készít
ve, a szerző biztos kézzel valamennyiszer visz
szahoz minket az érthetetlenség határáról az
élvezhetőség tartományába, lenyűgöz min
ket. A gondok a másik felében kezdődnek,

amikor úgy tűnik, a szerző összpontosítóké
pessége csökken. Elfogynak a bravúros meg
oldások, jó ötletek, és iskolás módjára egészíti
ki a részeket, megtörve eddig a regény szer
ves egészét Majdnem remekmű, vacak befejezés
sel. (Osiris/2CXXJ)

SZCITS ZOLTAN

GICCS ÉS KULTUSZ
Kiállítás a Budai Vár Sándor-palotájában

Kékes tévé, Pacsirta rádió, Csárdás grill 
már ezek.a valaha kiváló minőségűnek tartott
elektronikai csodák hajdanán frappánsnak
vélt nevei felidézhetnek bennünk egy kor
hangu1atot. Azon korét, amelyre szokás mos
tanában bamba mosollyal a képünkön nosz
talgiázva visszaemlékezni. Akár színházban,
akár a mozivásznon előtűntek már az "átkos
rendszer" vidám ironikus felhangú megele
venítői, akik, "Hiszen ekkor voltunk fiatalok"
felkiáltással minden bárgyúságával és piszká
val együtt nem szidni, hanem szeretni akar
ják múltjukat, jó 30 év távlatából. Valahogy
így lehettek ezzel a Giccs és Ku1tusz (Tárgy
kultúra és életérzés az 50-es, 60-as években)
című kiállítás szervezői is. Az említett márká
kon kívül láthatók még a szépség, célszerű

ség, gazdaságosság jelszava diktálta haszna
vehetetlen használati tárgyak, az űrfilmeket

idéző bútorköltemények, amelyek a jövő és a
technikába vetett végtelen hitet szimbolizál
ták. Amiért az öregek és a fiatalabb generáció
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- amelyhez e cikk írója is tartozik - egya
ránt szívesen kerengett e romos álmúzeum
ban; az tulajdonképpen önmagunk (emléke
ink) visszatükröződése a tárgyakban. "Még
ilyen van nekünk is a nyaralónkban!",
.Anyámék lakását ide lehetne tenni!" - hal
lottam lépten-nyomon. A sok kacat mellett
komolykodó külföldi gyűjtemény is kiegészí
ti a kiállítást, amely végén, ha megszomjaz
tunk, ihatunk egy szörpöt (bambi nincs), és
egy tízesért eredeti 60's automata fekete ba
kelitjéről hallgathatjuk meg a Love me tendert.

VARGA JUDIT

IMA. CZIGÁNY GYÖRGY VERSEI,
BORSOS MIKLÓS RAJZAI

Ez a gyönyörű kötet bízvást előkelő helyezést
érhet el az év legszebb könyve kitüntető ó
mért folyó versengésben. Ezek a versek és raj
zok - a költő vallomását idézve - "rokon
lelkű élményekből valók; nem illusztrálják
egymást - a benső erőkkel működő lélek
van jelen abban, hogy így együtt lehetnek...
Könyvünk címe - az Ima - ...a közös él
ményből fakadt áhítat" bizonysága. A címadó
vers befejező sorai (,,5 látni vélem / ami csak
szemek sós vízcseppjeiben csillanhat / a rot
hadás borzalmából nyílt vigasságot.") mintha
Borsos Miklós képi világának versbe foglalá
sa volna: a sötét hátteret szinte széffeszítő vi
lágító centrum, s benne a hívást halló, annak
hallatán indu1ó ember élményének költői ki
vetítése. "Ami gyönyörű sose árva. / De lát
hatatlan létben járva / hiába nyílik arcán ki a
nap, / itt az ég dolgai nem látszanak." - írja
a költő Litániájában. Borsos Miklós műveiben
a reménységet mégis a tény jelenléte sugallja.
Nem a menny fényessége - arról valóban
nincs fogalmunk. De a művész, folyvást föl
felé törekedve, valamennyit azért érzékel eb
ből a fényességből, ami mindig felvillan a leg
nagyobbak alkotásaiban, még ha időnként el
homályosítja is a gyöngeség, az emberi esen
dőség. Borsos Miklós Fény című, 1983-ban ké
szült tusrajzán a titokzatos fényözön határvo
nalán apró emberi alak álldogál, nyilván el
kápráztatva, de haladásra, továbbjutásra ké
szen. Ezek a tusrajzok a reményvesztettség
már-már végtelen érzéskörét meghaladva
távlatot adnak, a látszólagos lezártságot meg
haladva. A Golgota ennek talán legékessz6-


