
TÉKA
Bistey András: Összeláncolva

Aki figyeli a könyvkiadást, már ko-
rábban is találkozhatott Bistey András
nevével. 1975-ben szerepelt az Eső a
szilfák levelén című, fiatal prózaírókat
bemutató antológiában. S főként az
utóbbi években folyóiratok is elég rend-
szeresen közlik. Nem mondhatni, hogy
kései pályakezdés az övé. Éppen ide-
jében jelent meg kötete: se túl korán.
se túl későn, amikor összegyűlt egy kö-
tetnyi kiadásra érdemes anyag. Mind-
ez azt is jelenti, hogy a kötet nem tar-
talmaz fölösleges, csak tölteléknek va-
ló írásokat. Tudatos fegyelmezettség
tükre a válogatás, de azé a szerkesztés
is. Igazság szerint itt nem is csak a
szerkesztésről, hanem az írói világ tu-
datosságáról és fegyelmezettségéről is
szó van. A világkép egyesítő erejéről.

Bistey András láthatóan a realista
ábrázolásmód híve. Ez nem azt jelenti,
hogy nem ismeri s esetenként nem al-
kalmazza a modern epika másfajta esz-
közeit is, hanem azt, hogy a közép-
pontban a realizmus áll. Alkata mintha
kényszerítené is arra, hogy élményköz-
pontú legyen a legtöbb írása. Nem va-
lamiféle önéletrajzi jellegre gondolok
itt, bár néhol ez is felismerhető. In-
kább arra. hogy az. itt és most sze-
mélyesen átélt vagy többnyire közvet-
lenül tapasztalt valóságélmény adja
írásainak alapját. Az Oroszlánketrec c.
„jelenef'-novella kivételével tartózko-
dik az áttételes, a parabolikus ábrázo-
lástól s a történelmi témáktól egyaránt,
írói világa mégsem lesz szegényes gon-
dolatilag sem. Éppen azért, mert a „ha-
gyományos" ábrázolásmód kimeríthe-
tetlen lehetőségeit ismeri fel a való-
ság feltárásában. Egyelőre leginkább
e lehetőségek felismerését, a rokonszen-
ves és perspektívát igérő tendenciát
kell e kötetben üdvözölni. Hiszen azért

még pályakezdő kötete ez. kisebb-na-
gyobb hibákkal: az összetéveszthetet-
lenül egyéni írói világ kialakításának
első szakaszát mutatva csak. S így hul-
lámzó a kötet színvonala. A birkózás
az anyaggal még nem mindig hoz ma-
radand.ó sikert.

Bistey témái egy nagyon jelentős

kérdés körül csoportosulnak. Az embe-
ri kapcsolatok érdeklik, a különböző
kisközösségekben élő személyiség kap-
csolatai, illetve azok hiánya. Nen sors-
fordító történelmi vagy társadalmi pil-
lanatokat választ ki, hanem a hétköz-
napokat vizsgálja, mindennapi életün-
ket. Az átlagembert, többnyire átlagos
körülmények között. Mindez nem aka-
dálya a z indulatok felszikrázásának,
esetenként a tragédiáknak. Bistey biz-
tos kézzel tud feszültséget teremteni,
ökonomikus írói eszközökkel, pontos
szerkezeti felépítéssel, késleltetett vagy
visszafogott drámaisággal bontja ki el-
beszéléseit.

Az emberi kapcsolatok kérdésköre
sokféle témában konkretizálódhat. Kü-
lönös érzéke van Bisteynek az idős, ma-
gukra maradt emberek ábrázolásához.
A Baleset öregasszonya a férje elteme-
téséhez szükséges hivatalos teendőket
intézi el. Tudjuk, szokványos, gépies
intéznivalókról van szó, de tudjuk azt
is, az özvegy számára tragédia a te-
metés. Az öregasszony teljesen tanács-
talan, nemigen tudja, mit kell csinál-
nia, hogyan kell viselkednie. Falusi, s
nincs a városi eljáráshoz szokva. Ta-
nácstalanságát minden tisztviselő más-
képp fogadja, olyan is akad, aki visz-
szaél vele. Hasonló a zavarodottság a
Búvárharang öreg házaspárjában is. A
férfi veterán, s kitüntetést kap. Az ün-
nepséget értékelik hazaérve. Bistey
egyik legkiválóbb írása ez. Pontosan
tudja érzékeltetni az idős házaspár ri-
golyás, de szeretetteljes hétköznapjait.
Azt is, milyen nagy esemény számuk-
ra a kitüntetés. Azt is, hogy a fiata-
labb nemzedék számára sok a forma-
litás, a pusztán gondolati, s nem ér-
zelmi azonosulás a történelmi idők cse-
lekvő tanúival. S még azt is, hogy az
öregek számára is formalitássá válik a
kitüntetés, hiszen pusztuló életükön
lényegében már semmit se változtat-
hat. Ami segítségre pedig szükségük
volna, nem kapják meg, mert a hiva-
talok számára csak ügyfelek ők is.

öregek és fiatalok összeláncolva ta-
lálkoznak a címadó elbeszélésben. „Hi-
hetetlen" a történet: a jó főbérlőnéni
gyermekeiként szereti a fiatal albérlő-
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házaspárt, még ebédre is meghívja
őket. A férfi viszont nem kér ebből
a szeretetből, nem akarja megérteni a
magára maradt öregasszonyt.

Magányos és kiszolgáltatott nemcsak
az idős ember lehet. Magányos az Egy
szál dróton fiatal tanyasi tanárja is, aki
kétségbeesetten próbál bárkivel telefo-
non beszélgetni, de hiába. (Kár, hogy
a telefon-motívum se nem eredeti, se
eredetivé formálni nem sikerült.) Az
utolsó harc partizánjának már a bece-
neve is Néma. Ö még a forradalom
győzelme után se tud feloldódni a tö-
meg örömünnepében. Az Áradás For-
raija idegenül érzi magát a lerészege-
dő társaságban. Ugyanez jellemzi az
Akvárium vidéki lapszerkesztőségének
munkatársait. A magány és a kiszol-
gáltatottság nem valami absztrakt fá-
tumként lebeg a novellák világában.
Reális és hiteles élethelyzetek adják az
alapját. S ezekben az élethelyzetekben
egy egész életút, egy emberi típus jel-
legzetességei határozzák meg a figu-
rák viselkedését. Az árnyalt lélektani
motiváció a novellák hitelességének
legfőbb összetevője. Igen gyakran olyan
jellegű a novellaszituáció, hogy a ma-
ga szempontjából mindenkinek igaza
van, az objektivitás mégsem adhat
mindenkinek igazat. Jellegzetes Az üdü-
lés utolsó napja. A lődörgő fiatal há-
zaspárt, az őket feljelentő fagylaltáru-
sokat, s a rendőrséget egyaránt meg
lehet értenünk, a lényeg mégis az. hogy
elég egy alaptalan gyanú, és máris ki-
szolgáltatottak vagyunk. A félelem má-
sok véleményétől, a feltételezett tár-
sadalmi igény kormányozta kisszerű
élet sorsok megfeneklésének lehet oka
(Akvárium, Hosszú, sötét utca), az el-
lene való lázadás tragédiához vezet-
het (Oroszlánketrec).

De a legfőbb, kapcsolatteremtést gát-
ló erő nem a kisszerűség. hanem az
emberi rosszaság, amely gyakran épp
a vélt felsőbbrendűség révén nyilvá-
nul meg (Gyere velem Viareggióba,
De el ne igya!, Pecsétes papír, A láto-
gatás. Az utolsó óra).

Bistey írói világát határozott karak-
ter hatja át. Etikus érdeklődésű fró.
akivel a hogyan kellene élni? kérdése
ragadtatott tollat. A kibontakozás, a
helyes életforma akadályait kutatja.
Nem a nagy társadalmi mozgások, az
objektív történelmi meghatározottság
gátló tényezőit mutatja fel, hanem az
emberi személyiségben működő erőket.
Azért ír, hogy az emberek ne egymás
mellett, egymás ellen éljenek, hanem

egymásért, az egymásra utaltság büsz-
ke tudatával. Ehhez a hasznos cselek-
vés szükségességének felismeréséig kell
eljutni. Ez az öntudat formál több sze-
replőt. A legrészletesebben, a felisme-
résig vezető utat is bejárva a Szent
Hilárion megkisértetései — a kötetnek
szintén hibátlan írása — bizonyítja ezt.
Hilárion külföldi tanulmányúton levő
diák, persze hogy magányos. Mégis az
emberek iránti bizalom tölti el. Még
az utcalányokat, a gyanús sikátorok
tolvajait is lefegyverzi kedvességével.
De nem az öncélú szeretet humaniz-
musát vallja. Egy tüntetés végén leüt
egy rendőrt egy védtelen nő segítségé-
re sietve.

Az ember a hétköznapi élet során
is találkozik tragédiákkal, a rosszaság,
a düh. a gyűlölet, a gyilkosság köz-
tünk pusztít. De az ember csak ember-
rel összeláncolva élhet, meg kell te-
hát találnia a módot a helyes életforma
íratlan szabályainak megvalósításához.
Ez Bistey András legfontosabb írói
mondanivalója.
(Magvető 1978)

VASY GÉZA

Domanovszky György: Kántor Sándor

Nagy jelentőségű kulturális vállalkozás
az a most megindult könyvsorozat,
mely népművészetünk kiemelkedő egyé-
niségei közül elsőként Kántor Sándor
keramikusnak, a Népművészet meste-
rének munkásságát ismerteti.

E könyv szerzőjére vonzó, de nem
könnyű feladat hárul, amikor a szin-
te önmagukért beszélő népművészeti
tárgyakkal és a pompás reprodukciók-
kal együtt lélegző szöveg megírására
vállalkozott. Ugyanis egy igen kedvelt,
ma „hobbyként" is divatos műtárgy-
fajtának, a népi kerámiának nemcsak
élvezőjévé, hanem értőjévé is kívánta
tenni az olvasót, miközben óhatatlanul
tisztáznia kellett néhány alapvető szak-
mai határkérdést is, amilyen például
a népművészet és az iparművészet egy-
máshoz közelítésének időszerű problé-
mája.

A ..mesterség dicsérete" lehetne a
szerző írói-tudósi álláspontjának a ne-
ve, mellyel a gyakorlatban oldott meg
egy régóta húzódó elvi vitát, voltakép-
pen arról, hogy lehet-e valóban olvas-
mányos, érdekes egy művészetről a
nagyközönségnek írott ..szakkönyv", ha
történetesen tudományos módszerekkel
él. Igenis lehet — erről győz meg az
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