
megannyi rendkívül színes és gazdag
egy~pJli~g, gonqolatvilág bontakozik ki
elQt1;ü~n!t. a Mtetet elolvasva. Méltányta
Ianság és\ igazságtalanság is lenne, bár
kit J~lm~sik rovására kiemelni, vagy akár
megemlíteni is. Névsoruk a címlapon 01
vas.llató, a magyar katolíkus olvasókö
zönség számára megannyi jól ismert név.
MQst itt, a szerző jóvoltából azt is meg
tudpatjál,{, ki rejlik a nevek mögött,
amelyekkel annyiszor találkoztak. Mert
azt azért ~l kell még mondaní, hogy
ez~k az Irodalmi llzínvonalú interiúk
azért tartoznak a műta] szfne-javához,
mert ae~yi Béla szemrnel láthatóan
tudja azt, ami az ilyen jellegű beszélge
téseknél a legtontosabb:tud kérdezni.
l!:s . nl~ho~y .azt .hi~ük,q.o~y az
olyan könnyd dolog. Nemcsak egész
séges kíVá1Ícm~ és u~yimákkor tá
pintat. hanern na~on" jó pszi~ho
16giai érzék a velem szemben ülő

eml:>er~zemélyi~égé1:>e való e~m~~lés,
iránta v~6 tisztelet, 4e ugyanakkor Pi
zonvos ~lső távolll}áradás is kell hozzá"
hogy valéban olyankép.t jelenítseIll meg,
amilyen, és annak elmondására készte$
sem ~t, vagy adjak lehetőséget nekí,
ami számára is a le~fontosabb és

MIT I"AT 4Z JJJÖ?

Persze nem míndegyík ugyanazt látja,
s nem is ugyanúgy. Vannak, akiket a
részletek bűvöletes változatossága ejt ra
bul, vannak akik az élet teljességét
tudják bevinni egyetlen sors ábrázolásá
nak folyamatába. Ahány alkat és tehet
ség, annyiféle nézőpont, annyiféle mű,

s talán ez a magyarázata annak, hogy
az irodalom kimeríthetetlen, s új meg
új alakváltozatokban tudja tükrözni a
szintén kifürkészhetetlenneklátszó való
ságot.

Vajon az író, amikor találkozik valaki
vel, egy pályatársával, vagy a ku kában
túrkáló öregasszonnyal a köznapi ember
szemével nézi a világot? Vagy elraktá
rozza valahová emlékei közé mindegyik
találkozását, hogy aztán az írás lázas
perceiben, a magány fellobbanó lidérceí
között tetszése és kedve szerint vará
zsolja elő őket? Bizonyára írója válo
gatja. A "nyersanyagot" míndegyikük
máshonnan választja, van akinek részle
tes és aprólékos környezettanulmányra
van szűksége, s van, aki egyetlen villa
násból tud építkezni. Ez utóbbi a refle
xív író típusa, aki sosem közvetlenül
írja le a látványt vagy az élményt, ha-
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ugyanakkor az olvasó számára is érde
kes, tehát közérdekűnek mondható.

Nincs ezekben az interjúkban semmi
bántó intimpistáskodás, vájkálás a má
sik ember lelkében, van viszont szere-
tet, tisztelet és megbecsülés. .

Végül pedig a kötetnek egyetlen hiá
nyosságát is szövá kell termi, éppen
azért, .mert ennyire érdekes' személyí
ségek galériájáröl van szó, akik között töb
ben vannak olyanok, akik bár fontos mun
kát végeztek, mégis olyan anonimitásban
tették, hogy alig hagytak nyomot maguk
utén, ~VPen ~~ért nagyon hasznos lett
volna - ha másként' nem, valamifajta
záró jegyzet keretében - egy rövid le
xikális adatfelsorolás azokról a legfonto
sabb személyi adatokról. amelyekhez az
elr1l()ndottakf\t és olvasottakat könnyeb
ben rögzíthetjük. M:~~könnyítené az ol
vasó munkáját, ha a szereplők Ilyentaj
tá adatáiútán nem lexikonokban kel
lE:!I1~' keresgélnie.rriár feltéve, hogy ezek
az adatok érdeklik. Egy üjabb ' kiadás
bfin~"iál4n rriéij' !t.Qrrj.~pll).i lehet ezt, Et
tól fü~~et1,~n~1 nA. rriagunk vallomásaí"
jel~n~l'is ~s nagvon tapulsá~os darabja
katolJjcus kQnyvki~dásunknak. .

PO,:L9Mf3V KAnOLY

nem me~;!:űri őket, a maga egvénisé
gének, világszemléletének tükörképeként
vetíti ki a valóság adta tényeket. érzel
meket, Századunk nagy írói közül Kosz
tolányi rnunkássága kínálja erre a leg
jobb példát: lehet, hogy egész nap nem
történt vele semmi, csak éppen kiment
a konyhába, és ráesett a tekintete egy
frissen fényesített fŐZőedényre, másnaura
ebből megírta az épp esedékes tárcáját,
melynek külön helyet tartott fenn a
Pesti Hirlap, vagy épp verse témájául
kínálkozott a látvány, s a mögötte fel
sejlő teljes és izgalmas élet. Másnap,
amikor szokása szerint sebés léptekkel
rohant lefelé a budai utcán tömött ak
tatáskájával, már új benyomásokra szom
jas lélekkel figyelte az embereket, új
élményekre vágyva ült be a szomszéd
házmester lakásába egy kis baráti cse
vegésre.

Van mai prózairodalmunkban egy
Kosztolányihoz hasonló alkotó egyéniség:
Illés Endre. Gondolom, ó nem sietős

léptekkel indul a dolga után, hanem
lassabban, de benne is ugyanúgy ég az
olthatatlan kíváncsíság, a téma iránti ér
zékenység, mint nagy elődjében. S
ugyanúgy elraktározza emlékezetébe ta
lálkozásait, benyomásait, élményeit. Ezek-



ból építi fel aztán elbeszéléseit, esszéit
- az utóbbiakkal iskolát teremtett -,
de még drámáiba is beszüremkedik
megfigyeléseiből,melyek míndíg félelme
tesen hibátlanok, pontosak, célbatalálók.
Mert Illés Endre majdnem mindent lát"

- ami az élet ábrázolásához szükséges.
Azok a tétova gesztusok, elharapottmon
datok, félbemaradt mosolyok sem kerülik
el figyelmét, melyek más előtt rejtve
maradtak volna. Sót, ezeket rendkívül
fontosnak érzi, mert hite szerint a lélek
olyan rejtett zugaiba engednek bepillan
tást, ahová más eszközökkel nem tekint
het be a kíváncsi szem. Az emberi
személyíség a maga teljességében érdek
li. Nemcsak a tettei, hanem a mulasztá
sai is. Nemcsak a szavai, hanema hall
gatásaí, legrejtettebb gondolatai is. Mert
van' az embernek egy valóságos énje,
melyet ismer talán az a külvilág, s
amelynek lenyomatát őrzik barátai és
ismerősei. Illés Endre számára ez a ré
tege énünknek szinte érdektelen. Kutató
szenvedélye akkor izzik tel, amikor a
lélek benső termeibe léphet, s megkísé
relheti egy-egy régi mozdulat, szó, mon
dat megfejtését. Ezért olyan büvöletesek
esszéí, Ismerjük a század nagyjai közül
Babitsot? Míg az ő írását nem dtvastuk
el - nem egészen. Van képünk Karin
thyról? M~glehet, de mihelyt az általa
rajzoltat a többi mellé helyezzük, egy
szeriben feUzzanak a portré addig észre
vétlen vonásai, összefüggései.

Nem az áradó, a hétköznapi valóság
írója Illés Endre. De amit leír, ábrázol,
az a valóságnak ugyanolyan elidegenít
hetetlen és szerves része, mint a másik,
melyből a legtöbb prózaíró anyagát ve
szi. A végeredmény ugyanis majdnem
azonos: Illés Endre ugyanúgy eljut elbe
széléseiben il. tragíkumíg, mint az,
aki kezdettől sejteti, érezteti, hogy hőse
számára nem hagy és nem ad kiutat.
Illés Endre sosem prekoncepciók szerint
építkezik. Hagyja, hadd fussa ki magát
hőse, Hogy az út végén majdnem mín
dig elbukik, ez alighanem az írói alkat
és látásmód eredménye. Az ő alakjai
gyengék az élet elviselésére. Még írókor
társait is majdnem míndíg úgy ábrázol
ja, mint esendő, gyarló embereket, akiket
viszont épp azért érzünk nagynak és
példának, mert esendőségükben is tud
nak maradandót alkotni, és felül tudnak
emelkedni egyéniségük és személyíségük
természetes korlátain. Itt, ezen a ponton

• illés Endre: Ostya Iiélkül (Magvetll, 1978)
•• UŐ.: Dllaudid (Magvető, 1978)

lágyul el az író keményen figyelő te
kintete. Itt hozza őket igazán emberkö
zelbe, s válik igazán -humánusságmeg
értővé.

Ostya nélküls véteti be velünk a ke
serű orvosságot. (Ez a kifejezés aligha
nem rendkívül fontos Illés Endre szem
lélete szerint, hiszen utolsó elbeszélés
kötetének·· egyik izgalmas novelláía -ís
ezt a címe. víselí.) De aki engedelme
sen veszi be a pirulát, rögtön ráébred,
hogy íze nem keserű, Hisz olyan valaki
adagolja az orvosságot, a különböző szí
nil kapszulákat, aki a gyógyítás tudomá
nyát éppúgy ismeri, mint a betegség
természetrajzát. S ahogy orvosaival - is
vitázik olykor az ember, Illés Endre
irodalmi ítéletei, meglátásai között is
akadnak olyanok, melyekkel kapcsolat
ban berzenkedés támadhat olvasójában.
Lehetetlen például, hogy ő, aki oly pon
tosan és jól ismeri a színpadi hatás
titkait, ilyen könnyedén mondjon ítéle
tet Molnár Ferenc fölött. Vagy hogy
megelégednék a Móra-"titok" megfejté
sének ily bravúros és mégis túl köny
nyed megfejtésével. Persze ezektől a toll
rajzoktól aligha .volna illendő irodalmi
értékelést várni. Különösen nem Illés
Endrétől, aki bevallottan is víszolyog az
irodalomtörténetírás módszerétől, sal
langjaítól, és sokkal többre becsüli az
esszé áttetsző finomságát, mint a tanul
mány vaskos megalapozottságát; Am a
Gellérthegyi éjszakák esszéí nemcsak
esszék, hanem a magyar irodalomtörté
netírás jelentékeny teljesítményei is,
melyek nélkül sok író, sok jelenség
szinte megfejthetetlen az utódok számá
ra. A felfedezésnek, a megidézésnek
ugyanezt a vibráló izgaimát vártuk-re
méltük e tollrajzoktól is. Igaz, nem sza
bad megfeledkeznünk arról sem, hogy
nem míndegyík író áll Illés Endre egyé
niségéhez egyformán közel: nyilván le
bilincselőeh, átható és átvilágító erővel

tud szólni Ambrus Zoltánról, s talán
kevesebb hitellel Erdős Benéé-ről (szarI
dékosan ragadtam ki ezt a nevet) hiszen
amit Illés Endre elmond róla, bizonyá
ra jellemző. De a kor megértéséhez.
megvilágításához bizonyára azt is tudni
kellene, hogyan hatott, hathatott Erdős

Renée. Vagy - hogy e tollrajz egy
másik mondatát idézzem - hogyan vált
a harmincas évek ünnepelt költöjevé
Mécs László; akit Illés Endre "költöcé
zárnak" nevez. Bizonyára nagyon bonyo-
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lult, összetett irodalmi jelenségek ezek,
melyeket csak a kortárs érthet s ma
gyarázhat meg igazán).

Még nem, széltam a DilaudidtlZtm
egy elbeszéléséről.. Ha van a magyar
noveUának Idasszi,kusa, l1lés Endre az.
Ezekben az apró remeklésekben nincsen
egyetlen fölösleges mondat, gesztus sem.
Minden szereplő él, s mindegyik ellen
kezés nélkül veszi fel és viseli kereszt
jét. Mert h6sei kivétel nélkül kereszt
hordozók, A magány, a kis~1gá1tatottság

és a fájdalom feszületét és sebeit hord
ják magukon lá7.0ngQ al~tt$l. L~d
nak, mert érzik, hogy nem a saját hi
bájuk, hanem koruk' jelölte meg őket.

Kiállítást rend,zn.i nagyon nehéz. Ki
vált, ha nem. festményekej, szobrokat
kell avatott kkzel eLrendezni a terem
ben, hanem egy író, valW zeneJlzerző

műveit, fejlödését, belső életét kell be
mutatni, képek, fényképek - ha van
egyáltalán belőlük -, autog1'ál kézi1'atok
és jelképes .k01'1'ajz segitségével. Tulaj
donképpen ilyen kiállitáson kallJuzol vé
gig bennünket László Zsigmond és Má
téka Béla közös könyve, me ly képek
ben és dokumentufltOkban mutatja be
Liszt E.erenc életét és művét. László
Zsigmond a hazai Liszt-kutatás egyik
kiemelkedő művelője. Az ifjú Liszt
eimű könyve világszerte figyelmet kel-

. tett, mert elsőnek tett kísérletet, hogy
fényt de1'ítsen a tüneményes pályakezdés
érzelmi és történeti hátterére. A hazai
kutatás egyéb olyan eredményeket is
fölmutatott az elmúlt években, amelyek
segíthették e könyv megszületését; talán
elsőnek keH említenünk Hankiss János
gyűjteményét, mely a zeneköltő váloga
tott írásait tartalmazza, Legdny Dezső:

Liszt Ferenc Magyarországon eimmel
foglalta C1ssze az 1869 és 1873 közötti
évek élettörténetét, Békefi Ernő pedig
Liszt Ferenc származása és családja
eimmel adott ki fontos munkát. S talán
legelőször kellett volna sz6lnunk Ham
burger Klára Lisztről írt monográfiájá
ról, mely első megjelenése idején, 1966
ban az akkor legkorszeTÚbb kutatáso
kat foglalta össze s gazdagította számos
részletében értékes, eredeti megállapítá
sokkal.

De alázattal belenyugosznak a sors ren
delésébe, mert tudják, hogy geríncük
megropparma az első önálló lépésnél, s
hogy még fájdalmasabban, még árvábban
kellene élniQk abban a valóságban, mely
nem kínál nekik enyhet és vigasztalást.

Mit lát az író1 - kérdeztük a beve
zetésben. Van, aki sokat, a másik keve
sebbet. Illés Endre azok köeül valő,

akik nagyon sokat éltek át s látnak ma
is. Csak hálásak lehetünk, hogy fríssen,
lobogó szenvedéljyel avat be. minket is
abba a csodálatos gazdagságú és kime
ríthetetlen váltoZato~ú vegetácíóba,
amelynek irodalom a neve.

SJKI GÉZA

László Zsigmond és Mátéka Béla
köny,ve mégis alapvetően új. Elsősorban

nem a szakemberek száfn4ra készült~

hanem a zenerajongóknak, akik a rend
kívül szép kiáZlítású kötetet lapozgatva
valósággal a korban érezhetik magukat,
s a remekül sikeTÜLt; reprodukciók, a.
valóban példás hozzáértéssel összeálllított
fényképanyag segítségével teljes képet al
kothatnak maguknak e gazdag élet min
den .összetevőjéróZ. A szerzőknek nem
volt könayű dolQuk, hiszen Lisztéhez ha
softló változatosságú, kiterjedésű életpá
lyát keveset ismer a zeneirodalom. Ez
a nehézség azOnban jelen esetben ll

könyv gazdagságának is egyik f01'Msa.
Hisz a budapesti Liszt Múzeum, a wei
mari Liszthaus, a Történelmi Arckép
csarnokban' fölhalmozott gyűjtemény és
különböző európai képtárak és múzeu
mok anyaga alapján valóban teljes és
sok vonatkozásban felfedezést jelentő'

életregényt lehetett összeállítani. S külön
bravúr, hogya képek mellett mindenütt
adekvát szöveget tqlálu1tk - sokszor
Liszt saját följegyzései, gondolatai· kö
züt Jóllehet a mú 160,- forintos ára
nem nevezhető éppen csekélynek, még
is minden zene-, történelem- és iroda
lombarátnak ajánlhatjuk, arról nem szól
va, milyen kitűnő szemléltetési anyagot
adhat az iskolai oktatásban.

A Corvina német ,nyelvű kiadványa
jó alkalmat adhatott zenewrténészeink
nek, hogya világ elé tárják a hazai
Liszt-kutatás legújabb eredményeit. Ezek
megindítója Bartók Béla Líszt-nroblé
mák című sokat emlegetett előadása

volt, mely szintén szerepel a német

• László Zslgmond-Mátéka Béla: Liszt Ferenc élete képekben és dokumentumokhan (Ze
nemüídadöj ; Franz Liszt. Beitrlige von ungarischen Autoren. (Herausgegeben. von Klara
Hamburger. Corvina)
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